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Az egyetemes közalapról. 
i. 

Négy éve élvezi egyetemes egyházunk az 
1882. évi debreceni zsinat legnagyobb, legmesz-
szibb kiható alkotásának, az egyetemes közalap-
nak jótékonyságát. 

Egyetemes egyházunk mondom, mert bár 
a Közalap jótékonyságát közvetlenül azok érzik, 
a kik számára épen rendeltetve van : a nyo-
morral s a meg nem élhetéssel küzdő szegény 
egyházak s lelkészek és az utóbbi két évben mái-
egyházunk missziói is : de nem vagyunk-e egye-
temben a Krisztus teste és tagjai rész szerint? és 
ha egy tag szenved, nem bánkódnak-e egyetemben 
minden tagok és ha egy tag tisztességgel illette-
ték, nem örülnek-e mind a többiek is? (I. Kor. 
XII. 26. 27.) Vájjon nem azért vagyunk-e egye-
temben egyek, hogy egymás terhét hordozzuk s 
úgy töltsük be a Krisztus törvényét? (Gal. XI. 2.) 

Kétséget nem szenved, hogy ez alatt a négy 
esztendő alatt az egyetemes közalap sok szük-
séget orvosolt, sok nyomort enyhített; s amel-
lett — a törvény bölcs előrelátásából, évenként 

a jövedelem egy negyed részét tőkésítvén — 
még a jövőnek is alapított valamit. Mert egyre 
másra 90,000 forintra téve e négy évben a Köz-
alap évi bevételét, ez 360,000 forintot tesz ki. 
Ebből negyedrész 90,000 forint tőkésíttetett s 
270,000 írt kiosztatott a szűkölködő egyházak, 
lelkészek, és a missziói célok között. Sőt ma 
már megközelítőleg 100,000 forintra tehetjük 
a Közalap évi bevételét s ha ennek egynegyed 
részét tőkésítjük, kerek számban 75,000 forint 
marad az évi kiosztásra, illetőleg felhasználásra. 
Ennek egy harmada (az egész jövedelemnek 
egy negyede) 25,000 frt missziói célokra for-
dítandó, az Egyetemes Konvent 1886. évi hatá-
rozata szerint; a legújabb (1887. évi) hatá-
rozat — ha ahhoz az Egyházkerületek hozzá-
járulnak — az egész bevétel io°/0-át, 10,000frtot 
a lelkészi nyűg- és gyám-intézet segélyezésére 
rendelt; s így átlag és kerekszámban évenként 
40,000 forint marad szegény egyházak és sze-
gény lelkészek segélyezésére. De ekkor — ismét 
az Egyetemes Konvent bölcs intézkedéséből, 
melylyel a Jordán-alapítványt felszabadította a 
rajta fekvő terhektől s 1888-tól kezdve, annak 



jövedelmet is a Közalap céljaira fordíthatókká 
tette — ebből is, a törvény szerint tőkésítendő 
egy negyedrészen felül még legalább 5000 írt 
évi jövedelem esik kiosztás alá, ügy hogy jövőre 
bizton számíthatunk évenként 45,000 forintot 
a szegény egyházak és lelkészek gvámolítására 
fordítandó segélyösszegül. 

Bizonyára nem sok : ha a minden felől éven-
ként felmerülő szükségletet, ha a sok helytt e l -
veszéssel, szinte éhhalállal küzdő nyomor se-
gélykiáltásait halljuk. S ha valaki — mint e 
sorok irója szerencsés-szerencsétlen — egyÍK 
egyházkerület elnöki székében s a végrehajtó 
bizottságban, tehát ott ül, ahova a segélykiál-
tások legközvetlenebbül hangzanak: az vajmi 
sokszor elfacsarodni érzi szivét a fájdalomtól, 
hogy ennyi szükség kielégítésére, ennyi nyomor 
enyhítésére csak oly kevéssel rendelkezhetünk! 

De viszont ha meggondoljuk, hogy mind 
arra, a mire most évenként 75,000 forintot for-
díthatunk, ezelőtt öt évvel, egyetemesen egy 
fillérrel sem rendelkezhettünk s a mivel állam-
segélypénztárainkból vagy egyéb alapjainkból 
addig is rendelkeztünk, az most is megvan s 
jövőre is meglesz az Egyetemes közalap jöve-
delmei s jótékonysága mellett: akkor a múlttal 
összehasonlítva a jelen és jövő, melynek hely-
zete a tőkésítés által, lehető újabb nagy alapít-
ványokra nem is számítva, még évről-évre javul 
is — egyátalában nem fog oly szomorúnak 
vagy épen aggályosnak tűnni föl, mint a minő-
nek azt némelyek látják. Mert bár szomorító 
érzés annak, a ki kevés jót tehet, hogy miért 
nem tehet annyit, a mennyit tenni óhajtana; de 
vigasztaló a tudat, hogy ennyit is tehet, a meny-
nyit azelőtt megközelítőleg sem tehetett. Ag-
gályra, legalább komoly aggályra pedig csak 
akkor volna ok, ha oly hübele-balázs-féle terv-
telen eljárásra, vagy épen cél- és oktalan pazar-
lásra való hajlam mutatkoznék, mely eg)delől 
a Közalap anyagi folytonos gyarapodásának biz-
tosítékait ingathatná meg, másfelől annak valódi 
céljait félreismerve erkölcsi létalapját támadná 
vagy épen semmisítené meg. S ámbár ily ag-
gályok is merültek föl s nyertek — még tekin-
télyes oldalról is — kifejezést, részemről ily 
hajlamnak jeleit épen nem, sőt ellenkezőleg azt 
látom, hogy a kezdet nehézségein túlhatolva 
s az eddigi tapasztalásokon okulva és erősbödve, 
állandó és gyökeres eljárásra s a Közalap cél-
jainak teljesebb valósítására mutatkozik hatá-
rozott hajlam minden oldalról. 

Mert nem csinálok belőle titkot s nem 
tagadom el sem magam sem mások előtt, hogv 
a Közalap háromnegyed rész jövedelmének ki-
osztásában eddig követett rendszeren változtat-

nunk kell. Nem mintha az magában véve, jele-
sen az első években, nem lett volna helyes. Sőt 
nézetem szerint — s ennek a végrehajtó bizott-
ságban s az Egyetemes Konventen is mindanyi-
szor kifejezést adtam, s ha ellenkező nézet nyil-
vánult, az ellen teljes erőmből küzdöttem is 
— kezdetben épen ez az eljárás, melyet a köz-
alap-segélyek elaprozásának nevezhetünk, volt a 
leghelyesebb, mert legindokoltabb. Rég elfojtott 
panaszok, száz meg száz oldalról, emelkedtek 
egyszerre; rég viselt s már-már elviselhetetlen 
nyomor jajkiáltásai hangzottak. Szomjtól régóta 
elepedt, már-már leroskadó vándorai a sivatag-
nak, rohantak mohón a pusztában egyszerre 
felcsillant torráshoz, mindenki első akart lenni, 
hogy belőle meríthessen — s kinek volna lel-
ke egyiket vagy másikat félre tolni a szomjú-
hozok közül s várakozásra inteni, míg a töb-
biek isznak s ő leroskad égető szomjától, mely 
annál égetőbbé válik, látva, hogy volna mód 
enyhíteni szomját s másoknak tényleg jut is 
egy korty vagy egy csöpp az üdítő italból! 

Másfelől, a Közalapra adózó nép részéről 
panaszok hangzottak, a behajtásnál tényleges 
nehézségek támadtak, lassú moraj, sőt i t t -ot t 
nyilt ellenszegülés is mutatkozott, az annyi 
terheltetés mellett még egy új, bár csekély adó-
nem behozatala miatt. Az új intézményt, az új 
adót, népszerűsíteni kellett, s ene a legjobb, 
sőt egyetlen mód volt : minél többekkel érez-
tetni, ha kis mértékben is, annak jótékonysá-
gát ; a legnagyobb emberi rugó, az önzés, által 
minél többeket nyerni meg annak; minden vi-
déknek, minden kis körnek, közvetlen tapasz-_ 
talatot nyújtani — minden egyháznak és lelkész 
nek, vagy önmagán vagy legközelebbi szomszé" 
dain mutatni meg: ime, mily segély forrás nyilik 
a Közalapban, melyre kelletlenül, zúgolódva 
áldoztok! Mily erő van a milliók fillérei össze-
sítésében, melyből száz forintok telnek a leg-
szegényebbeknek ! 

S ezt a célt a Közalappal való négy évi 
gazdálkodással csakugyan el is értük. Az első 
három év után bekövetkező válságot, mikor 
újabb három évre kellett bevallást és kivetést 
eszközölni és eloszlatni sokak ama (talán pia 
fraussal is táplált) balvéleményét, hogy a Köz-
alap nem állandó, csak három évi adózást kiván, 
e válságot is szerencsésen túléltük. Ma mái-
egyházunk kétezer gyülekezete közt egy sincs, 
mely ne tudná, hogy a Közalap állandó, örök 
intézmény s olyan, a melyre kivétel nélkül min-
denkinek áldozni, adózni kell. 

Ekép a Közalapot, e négy-öt éves intéz-
ményt megszilárdultnak látva, ideje nemcsak 
időleges, hanem állandó szempontból is bírálat 



alá venni az eddigi eljárást, s ha az állandóan 
fentarthatónak s érdemileg célszerűnek nem lát-
szik, új eljárási módot hozni be, vagy ha egy-
szerre az eddigi mód meg nem változtatható, 
fokozatosan átmenni a jobbra, azt fejleszteni 
s végre állandósítani. 

Az eddigi eljárás — melyet a közalap-se-
gélyek elaprózdsának neveztünk: e nevében hordja 
bírálatát. Sok levén a pillanatnyi szükség, ezek-
nek orvoslására gondoltunk kivált a két első 
évben csaknem kizárólag. De hogy erről az 
útról már a harmadik évben kezdettünk meg-
térni s a pillanatnyi szükségek enyhítésén kívül 
valami állandót s maradandót is törekedtünk 
létrehozni, annak legvilágosabb bizonysága, a 
mit az Egyetemes Konvent a missziói ügy-
ben tett. 

Hiába kicsinyli Mocsáry Lajos t. barátom 
a missziók megalapítására és fentartására irá-
nyuló törekvést: az egyik legfontosabb erdeke 
egyetemes magyar reformált egyházunknak. Mo-
csáry azt mondja: a missziónak még értelme, 
jelentése sincs meghatározva, körülírva; azt sem 
tudjuk mi az? Engedje meg, hogy azt megha-
tározni megkísértsem A kredo ama kifejezését: 
hiszek egy, közönséges, keresztyén anyaszentegy-
házat, mi így fordíthatjuk: hiszek egy egyetemes 
magyar, református egyházat. S ennek követel-
ménye, hogy az egyetemes magyar református 
egyházhoz tartozó egyetlen lélek se maradjon 
lelki gondozás nélkül s ne veszszén el a miatt. 
A szervezett egyházközségekben, habár leány-
és fiók-egyházakban, élő lelkekről van gondos-
kodás ; a szervezett egyházközségeken kívül 
állókról nincs. A diasporákban levő lelkek a 
névtárakban meg vannak ugyan számlálva úgy 
a hogy, de róluk való gondoskodásunk csak e 
kezdetleges statisztikai számbavételig terjed. A 
misszió tehát nem egyéb, mint a szervezetlen 
diasporákban élő s így az elzüllésnek és el-
veszésnek kitett lelkekhez való elvitele az Isten 
igéjének, a ref. egyház tanainak s mindenek fö-
lött a közönséges keresztyén — s abban a ma-
gyar református — egyházhoz való tartozan-
dóságuk érzetének. 

A misszió ez egyszerű meghatározását a 
való-élet reális viszonyaira alkalmazva, kitűnik : 
hogy a magyar ref. egyház missziói területei s 
azokhoz képest feladatai háromfélék. Magában 
az anyaországban, szervezett öt egyházkerüle-
tünk szorosan vett területén, temérdek a szór-
ván v, más ajkú és hitű népségek rengetegében 
elszórva egyes kis szigetek; egyes vagy kis 
csoportokban élő lelkek, melyek még leány-egv-
házakká sem képesek tömörülni s annál könyeb-

ben elsodorhatok és beolvaszhatók az ellensé-
ges áramlatok által; ezekről utazó körlelkészek 
által kell gondoskodni s ilyeneket első sorban 
a nemzetiségek által sűrűn lakott vidékeken 
kell szervezni. Egyszerű affiliatió által ezeken 
segítve nincs; hisz névleg eddig is valamely 
anyaegyházhoz tartozott, vagy legalább ott 
vétetett számba minden egyes lélek, anélkül 
hogy az ige tényleg eljuthatott volna hozzá. 
A misszió másik tere Magyarország társorszá-
gaiban, Horvát-Slavon országokban van, me-
lyekbe húsz év óta erős a kivándorlás s nagy 
a veszedelem, hogy százanként, már-már eze-

.renként kivándorló — többnyire természetesen 
szegény, mert hisz azért vándorolnak ki, mivel 
jobblétet keresnek — híveinket nemzetileg és 
felekezetileg egészen elveszítjük, ha utánok nem 
megyünk Isten igéjével s gondjukat nem visel-
jük. Mjt gondolsz, — monda Jézus — ha egy 
emberitek száz juha van s azok közül egy eltű-
nik és elvész a pusztában, nem hagyja-e ott a 
kile7icvenkilencet s nem megy-e annak az egy-
uek felkeresésére ? (Mát. XVIII. 12.) Vagy az 

.embernek fia is nem jött-e, hogy felkeresse és 
megtartsa, a mi elveszettr (u. O. I I V.) — A 
harmadik misszió terület mindenben hasonló 
e másodikhoz, csak abban különbözik, hogy 
kívül esik a szent István koronáján s a m o -
narkhia területén, tehát a veszély még nagyobb, 
pedig a kivándorlás még régibb és még sokkal 
nagyobb mérvű is: ez Románia. A Romániába 
kivándorlók, magyarok és reformátusok és sok 
ezeren vannak. A kivándorlást meggátolni nincs 
módunkban, de volna-e lelkünk elveszni hagyni 
annyi ezer lelket, csak azért mert — bármi 
okból kivándoroltak? Vájjon lehet-e ezek meg-
tartására irányuló igyekezetünket s hozandó ál-
dozatainkat azzal ütni el, nem mondom, kigú-
nyolni, hogy »nekünk nincs arra pénzünk, hogy 
térítőket küldjünk az emberevők közé ?« (Mo-
csáry Lajos a ^Sárospataki Lapoka í. é. 52-ik 
számában.) 

Mit tett az Egyetemes Konvent a missziók 
érdekében? Elhatározta a Közalapból kiosztható 
75° /o egyharmad részének, 25%-nak évenként 
missziói célokra fordítását. Ezt az arányt lehet 
sokallani; mert itthoni szükségeink összessége 
kétségkívül több mint kétszeresen felülmúlja 
missziói szükségletünket: csakhogy ez utóbbiak 
sürgősebbek, nagyobb veszélyt rejtenek magok-
ban, s e téren nem pillanatnyi szükséget kellett 
csak orvosolni, hanem alapot vetni s állandó 
alkotásokat létesíteni. Ha ezekkel egyszer ké-
szen leszünk — s hiszem, hogy 8—10 év alatt 
készen leszünk s azon túl csak az alkotott 
szervezetek állandó fentartására lesz szükség — 



akkor ez az arany változhatik s íog is változni 
bizonyára, az egyéb célok előnyére. 

De épen a kellő s már nem halasztható 
időpontban s épen az alapvetés és állandó al-
kotás módját a missziókban találta el az Egye-
temes Konvent, s ezzel tényleg megkezdette az 
eddigi elaprózás és a pilanatnyi szükségek pil-
lanatnyi orvoslása helyett az állandó alkotások 
terére való átlépést. Mert azon 20—25 ezer 
forintnak, melyet az utóbbi két évben évenként 
missziói célokra adott, tetemes (több mint egy 
harmad) részét befektetésekre, templom-, ima-
ház-, iskola-építésekre adta. Többi részét pedig 
missziói lelkészi s tanítói állomások szervezé-
sére és azok állandó javadalmazására. 

íme meg van találva, meg van mutatva, 
meg van nyitva az út, melyen ezentúl, nem 
csak a missziói, hanem a Közalapból adandó 
mindennemű segélyezések terén járnunk kell. 
Nem pillanatnyi szükségeket pillanatilag orvo-
solni csupán — ámbár az sem lesz mellőzhető 
soha, mert Krisztus urunk megmondta: „Szegé-
nyek mindig lesznek veletek" (Mát. XXVI. n . ) 
— hanem az állandó bajokat állandóan orvo-
solni : ez lesz a Közalap főhivatása ezentúl. 

Erre nézve szándékozom nézeteimet egy 
második, befejező cikkben a jövő számban el-
mondani. 

Szász Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

Pro domo et veritate. 
Az állami iskolák vallási irányáról irott cikkemet 

Háromszékmegye érdemes tanfelügyelője ugyancsak meg-
kritizálta e lap múlt évi 47-ik számában. Kiváló ügysze-
retettel ésszemélyem iránt teljes jóindulattal ugyan, de a 
kérdés lényegét tekintve nem remélt rigorosítással támad 
cikkem ellen, nyiltan kimondva, hogy felszólalásom »hamis 
vészjelzés« volt, mivelhogy wsúlyos vádjaim minden 
alapot nélkülöznek.« 

N e m állítottam pedig egyebet, mint azt, hogy a 
magyar állam az általa fenntartot t iskolákban a vallás-
erkölcsi nevelésre nem fordít kellő g o n d o t ; a vallásos 
és erkölcsi ismeretekben felületes s épen azért a hit és 
egyház iránt közömbös nemzedék kerül ki belőlök ; ami 
látszólagos kegyesség ápoltatik bennök, az csak értékte-
len külsőség, melyben nekünk protestánsoknak, legkisebb 
örömünk sem telhetik. Továbbá, hogy az állami iskolák 
szervezete és rendtartása olyan, hogy a mi hazai viszo* 
nyaink között , ez iskolák akarva nem akarva is, a ka -
tholicizmus szekerét tolják a protestantismus hátrányára. 
(Lásd e lap múlt évi 44. és 45-ik számaiban.) 

Ezek bizonyítására felemlítettem a következő té -
nyeket : 

a) Hogy a magyar állam a vallásoktatásról való 
gondoskodás terhét a vallásfelekezetek vállaira nyomta ; 
a saját maga által fenntar tot t iskolák hitoktatóit vagy 
egyáltalában nem, vagy csak alamizsnaszerűleg díjazza, 

ami pedig a mi szegény protestáns egyházunkra nézve, 
mely e célra sem kellő számú papi egyénnel, sem ele-
gendő anyagi erővel nem rendelkezik, a háttérbe szorí-
tással egy jelentőségű. 

b) Hogy a templomi énekek tanítása az iskolákban 
lehetetlenné van téve, az által, hogy kántorainknak az 
ilynemű ténykedés meg nem engedtetik. 

c) Hogy a növendékek templombajárását az állami 
iskolák tanítói és tanárai nem szorgalmazzák kellő buz-
galommal, annál kevésbbé óhajtott pontossággal és szi-
gorral ; miknek következtében 

d) úgy a vallás-erkölcsi oktatás, mint a vallás-er-
kölcsi nevelés sikere ez iskolákban nagyon problemati-
kus, sőt igen sok helyen és esetben a semmivel határos. 

A katholicizmus praedominatióját illetőleg pedig 
két körülményt hoztam fel állításom igazolására, jelesen: 

a ) hogy a katholikus ünnepeket a nem-kathol i -
kus növendékek és tanítók is megtartani kényszerí t tet-
nek ; és 

b) hogy az u. 11. nemzeti ünnepélyek alkalmával, 
(minők a koronázási évforduló, a király névnapja, s a 
hol szokásban van, március 15-ike és október 6-dika 
stb.) a mi protestáns növendékeink is a katholikus t em-
plomba menni, ott misét és gyakran »szent beszédet« 
hallgatni köteleztetnek ;— nagy sérelmére úgy a törvénybe 
iktatott vallás-szabadságnak, mint veszélyeztetésére gyer-
mekeink protestáns hit és érzelembeli hűségének. 

Eötvös K. L. úr mindezek igazságát semmibe sem 
véve állítja, hogy felszólalásom ^indokolatlan vészkiáltáscc 
volt, melynek semmi, de semminemű alapja n incsen; 
nemcsak, hanem tényeket sorol tel az iskolákban szoká-
sos vallásoktatási rendszer és főnöke a m kir. kultusz-
miniszter dicsőítésére, azon biztos reményben, hogy az 
általa felsorolt tények fentebbi állításaimat egytől-egyig 
halomra döntendik, végül ad personam is argumentál, 
úgy tüntetve fel engem, mint aki önmagával jött ellen-
kezésbe, midőn az állami iskolák vallás-erkölcsi irányát 
megtámadja és saját gyülekezetében egy állami iskola 
felállítására készséggel nyújtot t segédkezet. 

Az ügy megérdemli, hogy újból is visszatérjünk reá t 
Mélyen tátongó és veszélyes sebe ez anyaszentegyhá-
zunknak, melyre a konzultáló orvosok figyelmét leihívni 
másodszor sem felesleges. És én tar tozom vele az igaz-
ságnak is, magamnak is, hogy állításaim igaz voltát az 
igen tisztelt tanfelügyelő ur ellenében újólag is ad oculos 
demonstráljam. Teszem pedig ezt azzal az objectivitással, 
mely az ő cikkét is jellemzi és valóban értékes polé-
miává emeli. 

Tisztelt ellenfelem argumentatioájának veleje a k ö -
vetkező 5 pontba foglalható össze. 

A magyar állam iskoláiban meghonosí tot t vallás-
oktatási rendszer ellen épen protestáns részről, semmi 
kifogás nem emelhető, m e r t : 

1. az állami és községi iskolákat megteremtő 1 8 6 8 - i k 
évi törvény protestáns egyházunk több kitűnő férfiának 
irányadó közreműködésével alkottatott meg s így ránk, 
protestánsokra nézve, hátrányos és káros következmé-
nyű nem lehet, sőt hasznunkra is válik, amennyiben a 
vallás-erkölcsi nevelés utvesztett mezején helyes nyomra 
vezetett, az által, hogy 

2. a vallás-oktatás fontos tisztét az erre illetékes 
és szakképzett lelkészekre ruházta, nem tűrvén meg a 
maga iskoláiban a »leckéztető, lélek és értelem nélkül 
magoltató és kikérdező rektorok vagy praeceptorok« 
hitoktatói kontárkodását. 

3. Az állami iskolák minden hitfelekezetnek e^y-
r ' 1 formán kedveznek; csakhogy mig a hitoktatás fegyveré 



a protestáns lelkészek nagy részének kezében rozsda 
marja, addig a katholikus egyház papjai szorgalmas fo r -
gatással ragyogtatják. 

4. Az állami iskolák fő-főembere , a kultuszminisz-
ter a protestáns hitoktatók irányában is figyelmes és 
háládatos szokott lenni, mert ime egy háromszékmegyei 
öreg református papot a vallásoktatás terén kifejtett 
buzgó és sikeres működéseért , köszönő iratával tüntetett 
ki. S hogy magok »a vallástalan állami és községi tani-
tók« is mennyire szívökön hordják a vallás-erkölcsi ne -
velés szent ügyét, bizonyítja az, 

5. hogy a háromszékmegyei tanító-testület egy-
hangú határozat folytán megkereste az iskolai gondnok-
ságokat és iskolaszékeket, hogy az illető lelkész uraknál 
tegyenek kérő lépést gyermek-istenitisztelek tartása 
végett. 

Tehá t panaszra nincs és nem lehet okunk. A val-
lásoktatás mindenütt kielégítő lenne, ha bennünk pro tes -
táns papokban egy kissé nagyobb lenne a buzgóság és 
ha a főtiszteletű Konvent , legalább az oly városokra nézve, 
hol többféle állami tanintézet van, némi honorár iumot 
juttatna a református hitoktatóknak. 

Conclusio: Szőts Sándor helytelenül cselekedett, 
hogy az államot megtámadta és iskoláit a vallástalanság 
vádjával sú j to t ta ; mert ime felszólalása indokolatlan vész-
kiáltás volt és súlyos vádjai merőben alaptalanok. 

A fentebbiekben, úgy vélem teljes hűséggel re -
produkáltam mindkettőnk cikkének lényegét. És most 
tegyünk egy kis összehasonlítást a kettő között . 

En állításaim igazolására a tények egész sorozatát 
említettem föl, amelyeket Eötvös úr, nem hogy m e g -
cáfolt volna, de még csak cáfolatukba sem bocsátkozott , 
hallgatással mellőzvén egynek kivételével, valamennyit. 
Ez az egy a hitoktatók díjazásának, illetve nem díjazá-
sának sajnálatos ténye, melyre nézve maga is kimondja, 
hogy igen örülne, »ha az állam tartozatlanul, mél tányos-
ságból, több honorár iumot juttatna hitoktatóinknak«, de 
hozzá teszi, hogy »a javadalom ez új forrását keresse 
fel a Konvent, főleg oly városokra nézve, hol sokféle 
állami tanintézet van, mert ott bizony meggyőzhetlen 
és félsikerű a hitoktatás«. E kérdésben tehát nekem ad 
igazat, bár nem egészen, mert én az állami iskolákban 
működő hitoktatókat az állam pénzéből kívánom díjaz-
tatni, míg ő csak tartozatlan honorálást , tehát úgyszól-
ván csak adományt óhajt e célra az államtól, a hi tokta-
tás költségeiről való gondoskodást az egyházi f ő - és 
legfőbb hatóságok feladatai közé sorozván. 

Nagyon szerettem volna, ha ezen, mondhatni , csak 
úgy odavetett nyilatkozatát indokolja is valamivel, hogy 
meggyőzzön minket álláspontjának helyessége felől. Mert 
így nem lehet tudni, hogy mire alapítja Eötvös úr abbeli 
meggyőződését , miszerint az iskolába járó növendékek 
valláserkölcsi oktatásáról és vallásos szellemben való 
növekedéséről gondoskodni nem az iskola-fenntartó tes-
tületek, hanem az illető vallásfelekezetek kötelessége ? 
És specialiter az állami iskolákról szólva: miért hárítja 
át a közoktatási miniszter a hitoktatók díjazásának te r -
hét az egyházakra az általa fenntar tot t iskolákban is? 
holott kétségtelen igazság, hogy az állam jelenlegi és 
jövendőbeli polgárainak vallásossága és erkölcsössége az 
állam existentiájának nélkiilözhetlen alapját, bátran ki 
merem mondani, és legelső legbiztosabb támaszát 
képezi. 

A baj kútforrásaul épen az szolgál, hogy ami ma-
gyar államunk vezető egyénei és törvényhozói 1867 
óta nagyon keveset látszanak törődni az ország polgá-
rainak vallás-erkölcsi életével. Mindent a vallásfeleke-

zetektől, ezek papjaitól várnak és követelnek e téren, 
nem gondolva meg, hogy az állam hatóságainak t ámo-
gatása és segedelme nélkül minden mi igyekezetünk 
hiába való és minden mi erőfeszítésünk sikertelen. A va-
sárnap megszentelését évtizedek óta sürgetik a vallás-
felekezetek és . . . . és hol állunk e tekintetben ma is ? 
Ot t , a hol 1867-ben állottunk. Sőt még ott sem, mert 
azóta visszafelé haladtunk. A szántóvető és iparos ember 
zavartalanul folytatja munkáját vasár- és ünnepnapokon 
is ; a tivornya helyek tárva-nyitva állanak az istenitisz-
teletek ideje alatt i s ; egyletek, társulatok, politikai pá r -
tok rendszerint e napokon tartják gyűléseiket stb. S 
hogy még kirívóbb legyen az állami élet intéző köre i -
nek vallásos érzülete, az állam összes hivatalnokai kö te -
lezve lettek vasárnap délelőtt is 11 óráig a bureaukban 
dolgozni, nehogy valamiképen eszökbe juthasson az. Isten 
házában vesztegetni idejöket. 

Szolgálok egy másik példával is. A vadházasságok 
megszüntetése vagy legalább korlátozása céljából évek 
óta történik felszólalás úgy a sajtóban, mint az egyházi 
és a politikai törvényhatóságok gyűlésein. Petitio pet i -
tiot ért, e kiválóan fontos ügyben. A törvényhozásban 
is nem egyszer lőn már megpendítve, hogy e folyvást 
tovább terjedő fekély gyógyítására erélyes rendszabá-
lyokhoz kellene nyúlni, mert népünk vallás-erkölcsi 
élete a concubinatus szabados gyakorlata által gyökerében 
van megtámadva - E s . . - . . ? Es az intéző körök fülei imáig 
siketek. Egy lépés nem sok, de ennyi sem tétetett 
idáig e veszedelmes baj orvoslása érdekében. Mi papok 
felhasználunk minden morális eszközt a vadházasok 
szétválasztására, illetve viszonyuk törvényesítésére, de 
ha hívásainkra nem jelennek meg, ha szavainkra nem 
hallgatnak: a szükséges karhatalom hiányában min -
den fáradozásunk meghiusul, sőt akárhányszor még 
papi állásunk tekintélyén is csorba esik, mivelhogy 'a 
közigazgatási hatóságok • nekünk e tekintetben segéd-
kezet nyújtani törvények és rendeletek által nem kö te -
lezvék, s így mi igen gyakran szégyenben maradva > a 
félúton megállani kényszerülünk. 

Mit bizonyítanak ezek, tisztelt tanfelügyelő úr ? 
Azt, hogy a magyar állam nagyon keveset törődik pol-
gárainak vallásos és' erkölcsi érzületével. Nem tudja és 
nem érezi elég elevenen, hogy »minden országnak tá -
masza és talpköve a tiszta erkölcs.« N e m veszi eszébe, 
hogy a vallás-erkölcsi élet ápolása és védelme körül sok 
és fontos kötelességei vannak neki is, amelyeket saját 
lételének veszélyeztetése nélkül senki másra át nem há-
ríthat, hanem maga magának kell teljesítenie. Mert nem 
elég csupán szabadságot engedni valamire, hanem meg 
kell hozzá adni a lehetőség eszközeit is. A vallásosság 
és erkölcsiség ápolásának és terjesztésének magasztos 
tiszte kétségen kívül a vallásfelekezeteké, de a védelem, 
a segély, a támogatás a í államé. És ha a magyar állam 
azt akarja, hogy az egyházak s ezek papjainak működése 
óhajtot t sikerű legyen, hogy hazánk összes polgárai 
vallásos szellemben és tiszta erkölcsökben növekedjenek: 
jogosan megkövetelhetjük tőle, hogy minket ebbeli tö rek-
véseinkben a maga anyagi erejével hathatósan támogas-
son s az ő polgárainak lelki és testi javára szolgáló üd-
vös munkáinkban megsegítsen. 

De a mint a fentebb elősorolt tények igazolják, a 
magyar állam csak igényeket formál és követeléseket 
támaszt irányunkban, támogató és megsegítő kezét pedig 
megvonja mitőlünk. Már pedig : valamint a vasárnapok 
megünneplése és a vadházasságok korlátozása, úgy a 
tanuló ifjúság vallás-erkölcsi nevelése is csak az állam 
. segélyével _ és .hatóságainak erélyes közreműködésévé 



eszközölhető, kívánatos sikerrel. És specialiter az állami 
-iskolákról szólva, nem elég csak azt mondani a h i tok-
tatóknak, h o g y : íme, itt van a vallásoktatás fegyvere! 
Én szabadságot adok nektek, harcoljatok!« mert a fegy-
ver a legvitézebb bajnok kezéből is kihull, ha az éhség-
től és a hidegtől gyötörve, elalél és maródivá lesz. A 

: katonáknak nem csak puskát és kardot adnak a kezébe, 
hanem lénunggal, menázsival és ruházattal is ellátják 
őket, hogy kedvök és erejük legyen elviselni a harc 

-fáradalmait. Egyedül a magyar állam az,. amely tőlünk 
a hitoktatás bajnokaitól azt követeli, hogy lénung nélkül, 
saját kosztunkon és tulajdon szegényes ruhánkban vitéz-
kedjünk az általa fenntartott iskolák növendék-seregei 
között. 

Az általam bizonyításul felhozott többi tényekről 
tisztelt ellenfelem egy árva szóval sem emlékezik meg. 
Bölcsen elhallgatja valamennyit. Talán azért, mert maga 
is érzi és tudja, hogy azok egytől-egyig szomorú és 
megcáfolhatatlan igazságok, amikre az elhallgatás a leg-
okosabb felelet. A róm. katholikus ünnepeknek kényszerű 
megülése s protestáns vallású növendékeinknek bizonyos 
ünnepélyek alkalmával a kath. templomba vitele stb. stb. 
oly tények amiket kétségbe vonni, fájdalom nem lehet. 

De kérdem a tisztelt tanfelügyelő úrtól, hogy ha 
az általam felsorolt bizonyító tények igazságát részint 
hallgatólagosan, részint nyiltan kijelentve elismeri: hogyan 
jöhetett arra a végkövetkeztetésre, hogy állításaimnak semmi 
alapja nincs ? s hogy felszólalásom indokolatlan vészki-
áltás volt, mely mint a vak tűzilárma, a kedélyek felzak-
latása által, csak zavart és kárt okozot t ? 

hn nem vagyok ily r igorosus a tanfelügyelő úr 
irányában. Még a következtetést se vonom le e kon t ra -
dikáló eljárásból. Sőt készséggel elismerem, hogy cik-
kemre adott válasza sok tekintetben figyelemreméltó 
és becses adatokat tartalmaz, melyek megérdemlik, hogy 
e lap olvasó közönsége s egyházunk nagyjai is gondol -
kozzanak felettök. S ha felszólalásom egyéb jót nem 
eredményezett is, azt az egyet bizonyára igen, hogy 
alkalmat nyúj tot tam Eötvös úrnak egy szép és tartalmas 
cikkel gazdagítani egyházi lapirodalmunkat. 

H;ílátlanság lenne azért tőlem, tisztelt ellenfelem 
bizonyítékait hallgatással mellőzni. Különben is úgy látom, 
hogy a mi cikkeink csak tartalmilag különböznek egy-
mástól, célja mindket tőnek egy és ugyanaz : orvoslását 
sürgetni azon bajoknak, melyek az állami iskolákban 
meghonosí tot t vallás-oktatást illetőleg kétségtelenül létez-
nek, protestáns egyházunknak és vallási érdekeinknek 
kárára. Csakhogy más-más oldalról tekintjük e bajokat 
és különböző helyekről várjuk az orvosolást. 

Mert abban, hogy a h i t - és erkölcstan tanítása az 
iskolákban is az erre hivatott lelkészek feladata; hogy 
reformált egyházunk a valláserkölcsi oktatás tekintetében 
a katholikus egyházzal összehasonlítva, fájdalom, nagyon 
is hátramaradott , holott előtte kellene járnia ; hogy ez 
ügynek a főt. Konvent tudna igazán számot tevő len-
dületet adni és végül, hogy a gyermek-istenitiszteletek 
meghonosítása növendékeink valláserkölcsi életére üdvös 
befolyást gyakorolna : mindezekben tökéletesen egyetér-
tünk, nemcsak, hanem hasonló értelemben már magam 
is nem egyszer felszólaltam e becses lap hasábjain. 

Csak két dologra nézve vagyunk különböző ér te-
lemben t. i. az állami iskolák hitoktatóinak díjazását 
illetőleg — a mit fentebb már tüzetesen kifejtettem — 
és arra nézve, amit Eötvös úr oly erősen hangoztat , 
nevezetesen, hogy az 1868-ik évi népoktatási törvény 
nem'ilehet protestáns egyházunkra nézve hátrányos, mert 
hiszen több kiváló jelesünk (Szász Károly, Csengery 

Antal, Molnár Aladár, Gönczy Pál stb.) közreműködé-
sével alkottatott meg. 

Bizonyára sokat köszönhet nekik protestáns egy-
házunk, mert érdekeit hathatósan védelmezték minden 
vonalon, midőn az említett törvény meghozatott . De 
hát tudja és hiszi-e tisztelt ellenfelem, hogy nevezett 
jeleseinknek minden kívánalma teljesítve lett, amiknek 
ők az előleges tanácskozásokban, a sajtóban és a parla-
mentben a protestáns egyház érdekeinek biztosítása cél-
jából kifejezést adtak ? Avagy nem kellett-e nekik is a 
helyzettel és a körülményekkel megalkudniok, hogy leg-
alabb azokat, amik fontosabbak és életbe vágók, kivív-
hassák és törvényileg biztosítsák protestáns egyházunk 
számára? Nem paralyzálta-e működésüket és nem szállí-
to t ta-e le követeléseiket a katholikus hierarchia, mely 
oly gondosan szokott őrködni saját egyházának érdekei 
és supprematiaja felett ? 

Aztán ez a fennforgó kérdésben nem is valami 
nyomatékos bizonyíték. Egyfelől azért, mert egyházunk 
akkori nagy és jeles férfiai közül épenannyit, sőt tán 
még többet lehetne névszerint fölemlíteni, akik a t ö r -
vényjavaslatot perhorreszkálták s annak törvénynyé vá-
lását, épen a protestáns egyház érdekeit féltve, ellenez-
ték. Másfelől pedig azért, mert én az említett törvényt 
egy szóval sem támadtam meg. Az én felszólalásom 
csupán e törvénynek helytelen alkalmazása és sok te-
kintetben meg nem tartása ellen irányult. Amiket én 
kifogásoltam és megtámadtam, jelesen : hogy az állami 
iskolákban a hitoktatók nem díjaztatnak; a templomi 
énekek tanítása lehetetlenné van téve; hogy a protestáns 
növendékek és tanítók minden kath. ünnepet megülni s 
az u. n. nemzeti ünnepélyek alkalmával katholikus t e m -
plomba menni köteleztetnek, ellenben a saját t emplo-
mukba kellő felügyelet alatt és pontosan eljárni nem 
kényszeríttetnek stb. mindezek nem az említett törvény 
rendelkezései, hanem részint szűkmarkúság, részint az 
említett törvény félremagyarázása, részint visszaélés és 
a pápista befolyás szüleményei, melyek a közoktatási m i -
niszter által eltüretnek és helybenhagyatnak, nagy ká-
rára és sérelmére a mi protestáns egyházunknak. 

S hogy ezekért és az ehhez hasonlókért felszólalni 
nem felesleges, sőt szükséges: bizonyítja a nagy-szebeni 
és a kassai katonai iskolák vallásoktatási ügyében nem 
rég hozott konventi határozat és az a sok sérelem, 
mely ugyanazon konventi ülésen szóba hozatott . Pedig 
hát az elkeresztelés, a reversálisok követelése stb. mind 
törvény által tiltott cselekedetek, melyeknek elkövetőire 
büntetés van kiszabva. Es az elkeresztelések s a rever-
sálisok követelése mégis napirenden vannak. Mi felje-
lentjük az előforduló eseteket per esperes a püspök-
nek, a püspök a Konventnek, a Konvent a kormány-
nak, de ennek dacára minden mi sérelmeink orvo-
solatlanul maradnak. A miniszter kitér előlök, vagy el-
odázza vagy orvoslatot igér — s a kath. papok törvény 
ellenes cselekedetei büntetlenül maradnak és folyvást 
ismétlődnek in infinitum et per secula seculorum. 

A tisztelt tanfelügyelő úr, úgy látszik, meg van 
elégedve ez állapotokkal. De én s velem együtt igen 
sokan nem. hpen azért nem szüníink meg tehetségünk 
szerint felszólalni ellenök, mert ez az alkotmányos és 
magát felekezetnélkülinek mondot t magyar államban nem 
járja s protestáns egyházunkra nézve, a szó igaz értel-
mében is lealázó. Ezért kiállottam én is, meggyőződé-
sem szerint helyesen és igaz lélekkel, mert bizony — 
mint Luther mondá egykor — »nem tanácsos, hogy az 
ember az ő tulajdon lelkiismerete ellen cselekedjék.« 

A magyar protastáns egyház rég nem volt oly vál-



ságos helyzetben, mint ma. A katholikus hierarchia 
ugyancsak érezteti hazánkban a maga befolyását és ha-
talmát. Hatalmasan szerveszkedett ellenünk úgy a poli-
tikai, mint különösen a társadalmi élet harcmezején. És 
mi minden lépten-nyomon érezzük, hogy a gyengébb, 
a készületlenebb fél mi vagyunk. Amit Hörk József tisz-
telt hittestvérünk e lap 51. számában mond, tökéletesen 
igaz. Magunkra állunk, elhagyatva Magyaroiszág közvé-
leményének rokonszenves támogatásától, amiben eddig 
erőnk forrását, irányadó működésünk kútfejét birtuk 
vala. Vesztünk folyvást erkölcsi súlyban és befolyásban. 
A pápistaság aláaknázta védműveinket és mi annak da-
cára is széthúzunk, különválva élünk, kölcsönösen zsib-
basztva egymás • erejét és nagyobbá téve a katholiciz-
mus különben s nagy és veszedelmes hatalmát. Oh, 
unió, protestáns unió, mikor jő el már a te orszá-
god ! ? . . . . 

De nem folytatom tovább már is hosszúra nyúlt 
feleletemet. Ennyit sem irtani volna, ha igazságom 
érzete s az Eötvös úr el lentmondó válasza nem kény-
szerítettek volna tollat ragadnom pro domo et veritate. 

Csupán egy megjegyzése van még tisztelt ellen-
felemnek, amire nézve őt felvilágosítani kötelességem. Ez 
az ő argumentatiója ad personám, mit bizonyára nem 
használ vala ellenem, ha tudja a dévai állami népiskolák 
felállításának előzményeit és az én egyházközségem 
nyomorúságos anyagi viszonyait. 

A dévai református ekklézsia hajdan, a XVII. század-
ban népes és virágzó állapotban volt. Két papi állomást 
és egy 5 tanítóval bíró iskolát tartott fenn a nemzeti feje-
delmek által rendelt donatiók és a kir. fiscustól járt egyéb 
beneficiumok segélyével. Mindezen donatiok és benefi-
ciumok Erdélynek a Habsburg-ház uralma alá jutásakor 
elvonattak tőle, nemcsak, hanem gyülekezetének számos 
tagjai a XVIII. százzad folyamán áttértek a róm. kath. 
hitre. Ezek tolytán az egyik papi állomása mindjárt a 
beneficiumok elvonása után beszüntettetett , iskolája pedig, 
melyben egykor poesist és logicát is tanítottak, lassan-
ként egy-egy tanítóval biró egyszerű népiskolává zsugo-
rodot t össze, melynek e század 5. és 6. évtizedében 
igen sokszor még tanítója sem akadott, minthogy 200 fo -
rintot tevő fizetése sem volt az egyház pénztárából p o n -
tosan kiadható. 1874-ben egyházközségem minden ere-
jét megfeszítette, hogy iskoláját a törvény kívánalmai-
nak és saját felekezeti és kulturális érdekeinek megfele-
lőleg jobb állapotba helyezze. E végből egy új iskola-
termet épített kölcsön pénzből, továbbá a tanító fizetését 
400 frtra emelte s hogy ezt megadhassa, a hívek egyházi 
adóját 2 5 % kai megnövelte s a törvény által megenge-
dett 50/Oos iskolai a d ó t a gyülekezett tagjaira kirótta. 
Végre 1882-ben a női munkák tanítására a tanító nejét 
felfogadta évi 30 frt tiszteletdíj mellett. 

E közben az állam és Déva városa is folyvást 
emelvén az egyházközség adóit és rovatalait, oda jutot-
tunk, hogy a dévai ekklézsia költségvetésében évenként 
250—300 frt deficit mutatkozott , melynek további fede-
zése csupán az egyház tőkevagyonának elköltése mellett 
lett volna lehetséges. 

Másfelől pedig tanköteles gyermekeink száma, nagy 
örömünkre, annyira felszaporodott , hogy iskola termünk 
elégtelenné vált befogadásukra s tanítónk képtelenné 
valamennyinek tanítására. Évenként 30—40 növendékünk 
a róm. katholikus és a görög keleti iskolába kénysze-
rült járni, veszélyeztetve ekként úgy felekezeti mint n e m -
zeti érdekeinket. 

Ekkor tör tént az, hogy Hunyadmegye nagyérdemű 
tanfelügyelője, Réthi Lajos, ki egyszersmind református 

egyházunknak is kiváló buzgalmú fia, értesülvén arról, 
hogy a hunyadmegyei nőegylet által addig fenntar tot t 
leányiskola anyagi erő hiányában tovább fenn nem állhat, 
1884-ben megpendítet te az eszmét, hogy Déván egy 
hatalmas állami fiú- és leányiskola állítassék fel. 

Egyházközségem ezt megtudva egy alternatív kérés-
sel járult az erdélyi egyházkerület igazgató tanácsához, 
kérve első sorban azt, hogy gyülekezetünknek egy új 
iskola terem építésére egyszer mindenkorra 1700 frt, 
annak utána pedig egy tanítónői állomás szervezésére 
és a deficit elenyésztetésére évenként 700 frt segedel-
met nyújtani kegyeskedjék, ha pedig ezt a segedelmet 
meg nem adhatná, engedje meg, hogy felekezeti isko-
lánkat állami iskola felállítása esetén ideiglenesen beszün-
tessük s ez által gyülekezetünket a vagyoni bukás biz-
tos veszélyétől megmentsük. Egyházi főhatóságunk nem 
adott, mert nem adhatot t nekünk segedelmet ; az állami 
iskola felállíttatott városunkban 5 n ő - és 2 fitanítóval s 
azóta derekasan működik is nemzeti közművelődésünk 
nagy hasznára és a dévai gyülekezet a financialis bu-
kástói megmenekülve ma egy jobb és boldogabb időnek 
néz elé ' '<•:•') 

így történt ez, uram, pontról-pontra , szórói-szóra. 
Feladtuk iskolánkat, mert tovább is fenntartani és kibő-
víteni nem volt elég anyagi erőnk — és készséggel tá-
mogattuk és támogatjuk az állami iskolát, mert gyer -
mekeinket más, ennél jobb iskolába nem adhatjuk. De 
szerelmesek az állami iskolák rendszerébe soha sem vol-
tunk és nem leszünk, míg vallási iránya és szelleme 
meg nem változik. 1 

Es most pax nobis. Az igaz ügy barátai megértik 
egymást, mert tudják, hogy mind a ketten jót akarnak, 
jóllehet, hogy nézeteik különbözők. 

A háromszékmegyei tanítók határozatáért , mint k i -
vételes és valóban dicséretes tényért fogadja a m. t isz-
telt tanfelügyelő úr őszinte elismerésemet és köszönete- , 
met. Szíves üdvözlettel 

Déva, 1887. december hó. 
Szó'ts Sándor, 

ref. lelkész. 

T A R C A . 

A protestantismus jelentősége a philoso-
phiában. • 

Részlet szerzőnek »Bölcsészettörténet*. *) c. kiadásra szánt tankönyvéből. 

A protestantismus Tigyanazon szellemnek" a lénye-; 
géből indult ki, mint az újabb időnek bölcsészete, s mind-
kettő a lehető legbensőbb vonatkozásban áll egymással, 
habár a szellem külön mint vallási és mint tudományos 
elv érvényesült, mely aztán a maga fejlődésében folyvást 
párhuzamosan haladott egymás mellett. A tudományos 
műveltségnek a scholasticismusról a régi klasszikus római' 
és görög irodalomra való visszatérése analóg a vallási 
tudatnak az egyházi tanról az irásra, mint a kijelentés 
történeti okmanyára való visszatérésével. S a midőn úgy a 
vallási, mint a tudományos szellem szakított a t radi-
tióval, az eredeti tűnt föl a maga tisztaságában, épségé-

*) A legrégibb időktől napjainkig (Thales — Schopenhauer — 
Lotzeig) terjedő *Bölcsészettörténeti. c. művem megírására, m. t. olvasóim, 
kiválóan azon gyakorlati szükség vezet, hogy az akad. ifjúság kezében 
nincs oly magyar nyelven irott bölcsészettört. mű, a melyet az akad.t 
előadásokhoz vezérfonalul használhatna, mely hiánynak nehézségeit ma-
gam is tapasztaltam. lVarga régebbi Schweglerje már sok helyütt el-



ben és valódiságában. A protestantismus jelenti teliat 
úgy a vallási szellemnek, mint a gondolkodó értelemnek 
reactióját az uralkodó tekintélylyel, s általában a posi t i -
vumnak bilincseivel szemben, mert a vallásos öntudatnak 
megsértése ellen való protestálás egyúttal és elvben p r o -
testálás a gondolkodó és öntudatos szellemmel való 
visszaélés ellen is, úgy hogy ez alapon az újabb idő-
nek szellemi átalakulása egészben véve a XVI. század-
ban történetileg fellépett protestantismus műve. Az újabb 
időnek összes elemeit, névszerint a scholasztika elleni 
küzdelmet a humanismus jogos érdekeit, az államnak a 
hierarchiai egyháztól való függetlenítésének törekvéseit , 
mindenekfölöt t pedig a gondolkodó 4 tudatnak az au to-
nom szabadság után való vágyait stb., mindezen elemeket 
a protestantismus mozgalma egyesítette magában s jutatta 
fényes diadalra. A protestantismusnak elve közelebbről 
annak tudatában állott, hogy a megszentelés magának a 
vallásos egyénnek szívében megy végbe a személyes 
hit, már t. i. a szellem által a maga bensőségében és 
szabadságában; mely hit tehát nem az egyház által hir-
detett történeti faktumoknak egyszerű elfogadásában 
(»fides historica«), hanem a benső tapasztalásban (»fides 
specialis«), az egész ember megújulásában áll, miáltal 
egyrészt a természetes világi rendet hefyezte vissza az 
azt megillető jogaiba (a szerzetesi fogadalmakban kul-
minált negatív morállal szemben), másrészt a gondol -
kodó tudatnak függetlenségét emelte érvényre bármely 
külső tekintélylyel szemben, mindkettő pedig az önálló 
bölcselkedésnek lehetőségét jelentette. A szellem most 
már a természetfölötinek köréből, transcendens létéből 
kilépve az immanens természetre s annak természetes e r -
kölcsi törvényeire, a tisztán emberire, a lelkiismeretre, az 
egyéni meggyőződésre : szóval az egyéniségnek előbb 
elnyomott jogaira tért vissza. A modern bölcsészet lénye-
gében véve prot. bölcsészet, amennyiben a protestantismus 
a hitnek, a kedélynek s az egyéni meggyőződésnek 
mélységében és közvetlenségében, szóval a szabadságban 

avult, Bánóczi »Lewes«-e egyoldalú positivista állásponton van irva, 
Pauer legsikerültebb műve elfogyott, Domanovszky befejezetlen műve 
nem tankönyvnek való, s ugyanaz áll Thdt bölcsészettört. művéről is, 
a melynek még egyéb hibái is vannak. Amellett — tán Bánóczit ki-
véve — egysem ád irodalmat, a mire. pedig szükség van, hogy a hall-
gató már a kézikönyv alapján is eligazodhassék s az önálló philos. 
művek olvasására serkentessék, a miért is a philos. irodalomra tan-
könyvemben a rendszerek tárgyalásának rövidsége mellett is nagy fi-
gyelmet fordítok, természetesen, a mennyire azt ismerem, vagy ahhoz 
hozzáférhettem, s egy külön §-ban méltatom a magyar philos. irodal-
mat is. Művem előfizetési árát a frtban állapítottam meg, terjedelme 
nem fogja meghaladni a ]8—20 ivet, s ha a biztató kilátások (s ilye-
nek már most is vannak) csak némileg is kedvezők, juniusban fogja 
elhagyni a sajtót. Megjelenése tisztán jóakaróimtól s a pártfogó olvasó 
közönségtől illetve azon Ígérettől függ, vájjon fogja-e egynémely prot. 
jogi és theol. akadémia — ha szerény kísérletem beválik — tanköny-
vül bevezetni? A kir. jogakadémiák pártfogására ez idő szerint még 
nem gondolhatok, mert azokon sok mindenféle szempont a mérvadó. 
Azonban tán az ev. tiszakerület tesz valamit művem megjelenhetésére 
nézve, hiszen saját érdekében áll, hogy hallgatóink mielébb a szük-
séges theol. és philos. tankönyvek birtokáhan legyenek; azután meg 
nagyérdemű püspökünk többször is buzdította b. e. elődömet, Tillischt 
egy bölcsészettört. műnek megírására, tegye most már utódjánál lehe-
tővé e nagy gyakorlati szükséget pótló mű megjelenését hathatós buz-
dítása és pártfogása által. Előfizetési bejelentéseket május végéig fogadok el 
levelezőlapon Eperjesen. Álmokban nem ringatom magam; tudom, hogy 
kiadót aligha kapok, a műnek saját kiadására pedig pénzem nincsen, 
mivel én is azon nagy számú prot. tanárok közé tartozom, kik tisz-
tán fáradságos munkájuk után járó fizetésökre vannak utalva, épazért 
működésünk kellő pártolás hiányában a nagy munkakedv mellett is 
tisztán csak a szaklapirodalomra terjed ki. E szegénységünk igazolja né-
mileg könyveinkben is azon hézagot, hogy a szükségés szakirodalmat 
nem tudjuk kellő számban megszerezni, a könyvtárakra pedig nem 
mindig lehet támaszkodni. Kísérlete kellő pártolásáért s az ügynek 
meleg jó akaró felkarolásáért esd Eperjesen, 1887. dec. 24.-én Dr. Szlávik 
Mátyás. 

és igazságban áll. S míg a középkori bölcsészeinek (helye-
sebben dogmatör ténetnek) mottója a tudásnak és Jiitnek 
azonosságaban állott, addig a modern philosophia a 
tudásnak és lelkiismeretnek (»Wissen und* Gewissen«) 
azonosságát hangsúlyozza. 

2. A küzdelem első hevében Luther J) (1483 —1546) 
Aristotelesben, a kath. iskolaszerű philosophia fejében »a 
pápisták istentelen fegyverét« látta (»Aristoteles ad theo -
logiam est tenebrae ad lucem«), mely állásponton elve-
tette a keresztyén dogmáknak a középkori egyház által 
való scholastikus racionalizálását, s a patristikára, az augus-
tinismusra, végül pedig a paulinismusra s annak okmá-
nyaira tért vissza. E világnézet szoros következménye 
— mondja helyesen Überweg — minden bölcsészeinek 
megszüntetése lett volna a hit közvetlensége javára. 
Azonban az a bölcsészet, a melyet a mystikus t e rmé-
szetű és mystikájában a római, egyházi és evangy. apos -
toli stádiumokat jelző Luther ' ismert és elitélt, a re-
naissance bölcsészete va la ; hova tovább ő is meggyő-
ződött a philosophia szükségességéről, a reformátió azt 
hosszú időre nem nélkülözhette, mert az új egyházi r en -
dezettel lépést tartott egy szilárdabb tanrendszernek a 
szükségessége. Luther társa, Melanchton (1497—1560) a 
humanismusból kiindulva elismerte Aristotelesnek, mint 
a tudományos forma mesterének (»methodi artifexcc) 
nélkülözhetetlenségét (»carere monumentis Aristotelis 
non possumus«), bár az egyházi reformátor s a praecep-
tor képezi benne is a döntő mozzanatot. Mivel az evangy. 
egyháznak és iskolának üdvére s a jövendő prédikátor-
nak valódi előképzésére szolgál, épazért tanítani kell a 
dialecticát, physikát és ethikát, s határozottan ezen szem-
pont az irányadó Melanchton commentárának és bölcs, 
compendiumainak a megírásánál, a melyekben Aris tote-
les tanait fejtegeti. így névszerint dialektikai irataiban 
(p. o. »Erotemata dialectices«, 1547) Porphyrius I sago-
gicájához és Aristoteles Organon-jához csatlakozik ugyan, 
mindamellett sokat vett át az általa nagyrabecsült Agri-
colától is. Itt hangsúlyozza, hogy a nyelvészeti tanul-
mányokat a dialectikaiak (»ars et via docendi«) köves-
sék, a dialectika pedig csak Aristotelesé lehetett. T o -
vábbá Aristoteles physikájának tárgyalásánál (»Initia 
doctrinae phisicae, 1549) az Istenről s az Isten lételé-
nek bizonyítékairól szóló tant helyezi előtérbe, s általá-
ban a peripatetikus tanokhoz még azt is csatolja, hogy. 
minden dolog az ember kedvéért van, az ember pedig 
az Isten dicsőségéért szolgál. Ragaszkodik a világépü-
letnek aristotelesi-ptolemáusi tanához, míg Kopernikus 
elméletét Lutherrel egyetemben »gonosz és istentelen 
nézetnek« tartotta, mely »eitle Neuerung« a keresz-
tyén üdvigazságok normájával, az írással ellenkezik. 
Aristoteles physikájának utolsó fejezetét egy külön irat-
ban (»de anima«, 1540) tárgyalja, a hol Aristoteles 
nyomán a lelki életnek három fokozatát (aanima vege-
tativa«, »appetitiva.« és »rationalis«, utóbbihoz tartozik 
az intellectus« s a »voluntas.«) különbözteti meg. Ethi-
kai irataiban pedig (p. o. Philosophiae morális epi-.. 
tome, 1537) annak kimutatását tűzi ki feladatul, hogy 
Aristoteles a maga ethikai szabályait a természeti jog-
ból merítette, ez pedig, mint az isteni törvénynek Írat-
lan része, nem ellenkezhetik annak irott alakjával; ép-
azért a természeti jog épúgy Aristotelesben, mint a deka-
logban megtalálható. Általában Aristoteles ethikáját alapos 
és meggyőző fejtegetéseinél fogva nagyrabecsülte, bár 
annak theologiai fordulatot ád, a midőn Isten akaratában 

') Theophilos »Luthers Philosophie*. Hamburg, 1870. 



látja a legfőbb erkölcsi t ö rvény t . 2 ) Később maga Luther 
is beleegyezett az aristotelesi iratok eredeti görög 
szövegének a scholastikus magyarázatok (»ohne C o m -
mente«) nélkül való használatába, a mennyiben a magya-
rázók a római dogma eszközévé tették Aristotelest. 3) így 
keletkezett Melanchton kezdeményezésére a prot. tanfej lő-
dés további folyamán a prot. egyetemeken egy új aris-
totelismus, mely egyszerűsége és szabadságára nézve 
különbözik ugyan a scholastikának üres subtilitásaitól, 
azonban Aristoteles iratainak, főleg pedig lélektanának 
a vallásos hitnek megfelelő értelemben való átalakításá-
val újból ahhoz közeledett. Egy újabb, önállóbb phi lo-
sophiának az egyetemes prot. alapelvek alapján való 
fejlesztése - a későbbi időre maradt fönn 4) (Uberweg). 

Dr. Szlávik Mátyás, 
a philosopliia tanára Eperjesen. 

B E L F O L D . 

A Szász Domokos-féle indítvány tárgyalása 
a Konvent 1887. nov. 25-iki ü lésén.^ 

Először maga az indítványozó szólott a kérdéshez, 
polemizálva a Fejes-féle módosítvány ellen, majd így 
folytatá beszédét. 

Az indítvány szerint az egyetemes egyház folyó 
jövedelmeinek terhére 20,000 frt van számításba éven-
ként felvéve, tehát a közalap jövedelmeinek aránylag 
nem is nagy része. Ezen 20,000 frt úgy céloztatik az 
indítvány szerint a költségvetés terhére felvétetni, hogy 
ez kamatját képezi azon tőke befektetéseknek, a melyek 
által részint az egyes egyházközségek építkezési szük-
ségleteit fedezni, részint a papi javadalmak alaptőkéjé-
nek biztosítását célozom keresztül vinni. Ezen 20,000 frt 
5°/0-os kamat számítással 400,000, 6®/0-os kamat szerint 
300,000 frt tőkének felel meg. Ha az egyetemes egy-
ház képes i lymódon 3 és 4 száz ezer frt tőkét befek-
tetésekre íordítani és pedig azonnal kimutatandó szük-
ségek pótlására, az egyes javadalmak állandó javítására, 
az elhalaszthatlanul szükséges egyházi építkezések gyors 
keresztül vitelére, templomok jobb karba helyezésére, 
úgy hogy annak kamatja az egyetemes egyház által DÍZ-
tosíttatik, mint olyan testület által, mély úgy vélem, 
hogy mindenek felett az erkölcsi biztosíték minden ga-
ranciájával bir : az egyes egyházkerületek semmi kocká-
zatba nem mennek bele, mert azon tőkék, melyek be-
fektetésekre fordíttattak, melyek el nem tulajdoníthatók, 

Melanchton jelentőségét a bölcsészeiben kitűnően jellemzi 
Ricluer Arthur > Melanchthons Verdienste nm den philos. Unterrichti, 
Leipzig 1870. című művében. 

3) Helyesen emeli ki Ueberweg: i>Luther vallásos s nem philos. 
genie volt, s ennyiben antispekulativ; Melanchton pedig fogékony és 
rendező (»Loci theologici*), nem pedig produktív természetű. Epazért 
a philosopliia szükségességéről meggyőződvén, csak az ókori bölcsészek 
közül lehetett választania. Melanchton az epikureusokat istenteleneknek, 
a stoikusokat az istentanban fatalistikusoknak és ethikájukban rigoristi-
kusoknak, Platónt s a neoplatonismust határozatlannak és háretikusnak 
tartotta. Egyedül Aristoteles felelt meg az új egyház szükségletének, 
»mint a forma mestere.« 

4) Az egész § ra nézve v. ö. Erdmann »Grundriss der Gesch. 
der Philosophie® 3. Aufl. Berlin 1878. I. 232. §. tanárom lévén, annak 
füzeteit is birom ; Ueberweg >Grundriss der Gesch. der Phil.« 6. Aufl. 
von Heinze, Berlin 1883, III. 19. s köv. 1., a hol az ide vonatkozó 
bibliographia gazdagon van felsorolva; Schwegler »Gesch. der Philos. 
im Umriss* 11. Aufl. von Koeber, Sttutgardt, 1882,130. 1. Cárié re M. 
»Über die philos. Weltanschauung der Reformationszeit*, Stuttgardt, 
1847. s köv.. Falkenberg »Geschiclite der neueren Philosophe* Leipzig 
1886. 36. 1., s a reformátorok élete és irataira (ezeknek kiadása) vo-
natkozó gazdag irodalmat. 

de kamatjaik használatára az egyes kerületek jogosítva van-
nak: ha e tőkék kamatját az egyetemes egyház köl tség-
vetésébe állandóid felveszszük, ez altal az illető tőkék 
kamatjövedelme teljes biztosítékot nyervén, azon célok, 
melyek javára ezen alapítványok kamatai kiszolgáltatnak, 
semmiféle rövidséget nem szenvednek. 

Ez az első, hogy az egyes kerületek és az egye-
temes egyház közti ezen kölcsönös bizalmon alapuló 
viszony lehetővé teszi a nagyobb mérvű befektetéseket, 
a melyek a közalap folyó jövedelmeiből csupán nemcsak 
hogy egynehány esztendő alatt, de — lehet mondani 
— egy-két generatiónak életében oly méretekben nem 
keresztül vihetők. 

Mert ha a segélyezésnek azt a módját követjük? 
hogy a mit az egyetemes egyház papi javadalmakra 
évenként kiadhat, azt tőkésítse, és ezen évi 50—100 fr tok 
tőkésíttetvén a most élő egyes papok csak azok kamatját 
élvezzék, s majd 30—40 esztendő múlva lépjenek az 
illető papok azok javadalmainak élvezetébe, ez oly hosszú 
időre elodázná a papok helyzetének javítását, hogy a 
segélyezés ezen módjával kísérletet tenni nem volna 
helyes. Mig így ezen indítvány szerint, számba vetetvén 
az egyes egyházkerületek kötelékébe tartozó legerőt-
lenebb egyházközségek és azoknak papi javadalmai, az 
illetők azon javaknak, melyek számukra megállapíttatnak, 
melyeknek az előbbi javaslat szerint csak 30—40 év múlva 
juthatnának élvezetébe, azon javaknak azonnal hasznát 
vehetnék, mert azon idő alatt is, míg ezeknek tőkéje 
létre jön, azon kamat fizetés kötelezettség által, melyet 
az egyetemes egyház magára vállal, azonnal az illető 
javára folyósítható. Ezen idő 32 esztendő. Ezen idő alatt 
magát a tőkét, mely ezen javaknak állandó fundamentu-
mát képezi, létre kell hozni, létre pedig oly módon , 
hogy azon tőkének megfelelő i1l2

0
l'0-ox. évenként össze 

kell gyűjteni, tőkésíteni és kamataival együtt növelni, 
hogy ezen 32 év alatt ezen tőkeösszeg, mely az illető 
javadalmaknak állandó javítását célozza, jöjjön létre és 
az illető egyház községek állandó, — a mi hitünk szerint 
minden időket túl élő — tulajdonáva váljék. 

Kérdés, hogy ezen idő alatt a 1V2V0 hogy bizto-
síttass ék ? 

Kötelezhetők, a mennyibena lehetőség engedi, első 
sorban az érdeklett egyházközségek arra, a melyek ja-
vára a kerület és egyetemes egyház ilyen gyors és sike-
res és nagyobb mérvű segélyezéssel járul, hogy ők 
maguk is járuljanak annyiban a saját jövedelmük bizto-
sítására, hogy azon tőkéknek, melyeknek folyó jövedelme 
azonnal papjuk javára folyósíttatik, eszközöljék képzését. 
Ha 2000 forintot veszünk fel, mint tőkét egy papi java-
dalom javítására, tehát 100 frt állandó segélyt akarunk 
annak a lelkésznek azonnal folyósítani, ezen 2000 frtnak 
másfél százaléka évenként 30 frt. Ha ennek évenként 
való beszolgáltatására az egyház község magát kötelezi 
ez által önmagának gyűjti meg azon tőkét, mely 32 éven 
túl is ezen papi javadalom alapjának biztosítására szolgál. 
Ha az egyházközség — mert a leggyengébbekről van 
szó — esetleg nem képes e 30 f r tot beszolgáltatni, más 
módja is lehet a megoldásnak. Az a módja pl. hogy e 
30 frt a lelkész részére utalványozandó javadalomból 
tartassék vissza: így pl. 400,000 frtnak i l /2°/o 6 ezer frt. 

Hat ezer frttal évenként az egyes kerületek, ha nem 
is tekintünk másra : az államsegélyből is provideálhatnak 
erre. De lehet másnemű segélyforrásból is ezt fedezni. 
A másfél % ~ o s tőkeképzés ezen processusát az egyház-
község, esetleg egyházmegye, kerület, sőt talán jöhet 
eset elő, hogy maga az egyetemes egyház saját maga 
fedezze. így a tőkeképzésre az illető javára a legutolsó 



esetben maga az egyetemes egyház is közrehathatna. 
De a fő alapelv, melyen az egész ref. egyház nyugszik, 
az önsegélyzés elve lévén, az illetőknek — a kik érde-
kelve vannak — kell első sorban a maguk erejét latba 
vetni, kifejteni és értékesítem. így az egyetemes egyház 
azon helyzetbe jut, hogy megejtendő számitások, beter-
jesztendő kimutatások alapján azon pontjain, hol vagy 
felekezeti, vagy fajdalom a kerületek jelentékeny részé-
ben nagymérvű nemzetiségi, bajok és veszélyek fennfo-
rognak, már azonnal részint a javadalmak emelése és 
biztosítása, részint a szükséges és el nem odázhatlan be-
ruházások gyors fedezése és végrehajtása által benső 
erejét oly mértékben fejtheti ki, minő mértékben a se-
gélyezések oly módja mellett — minő a mostani — 
hogy csak momentán szükségekre tekintett, és az egy-
ház egyes szolgáit, évről-évre mondhatni a koldus m e -
zében öltözötten engedte megjelenni az egyetemes egyház 
ajtaja előtt, <.zen eljárás útján fokozottabb mértékben 
segíthetné, és ezen erő egyesítés által rövid idő alatt 
oly eredményeket tudna felmutatni, a mi magának a 
domestica intézményének, mely az által válhat népszerűvé, 
hogy annak segélyével nagymérvű eredmények muta t -
hatók fel, nagyobb mérvben való meggyőkerezésére és 
ennek biztosítására legékesebben szóló, és legmeggyőzőbb 
bizonyíték volna. 

Még csak azon kérdésben vagyok bátor előterjesz-
tést tenni, méltóztassék a Konvent ezen alapgondolatot 
magát nemcsak kiküldeni, hanem azt is kimondani, hogy 
a mennyiben itt róla szó van, hajlandó az egyes kerü-
letekkel szövetségbe lépni. 

Mocsáry Lajos. Óhaj tanám, hogy az indítvánnyal 
együtt az indítványozónak fenntebb hallott felvilágosításai 
is megküldessenek a kerületeknek. Mert ezen indítvány 
még e felvilágosítások mellett is nehezen érthető meg. 
Mert én előttem még most nem áll a dolog, úgy hogy 
hozzájárulhatnék ahhoz, hogy a Konvent ezen tervezetet 
mint részéről már jóvá hagyottat terjeszsze a superinten-
dentiak elé. Egyes részekben a kellő világosságot nél-
külözöm. Pl. Szász D. törvénybe ütközőnek mondja Fejes 
módosí tásá t : pedig ezen indítvány szerint is meg van 
engedve, hogy az egyházaknak állandó dotatiójára a do -
mestika tőke állománya befolyjon. Hogy miként alakitas-
sanak azok a kis tőkék, hogy miként lesz biztosítva az 
a i Va °/o> előttem kevésbé világosak. Az egyházkerületi 
tőkék kellő biztosítását sem látom. 

De kételyeket táplálok arra vonatkozólag is — bár 
elvben elfogadom az állandó segélyezés elvét — vájjon 
üdvösebb, sikeresebb lesz-e a segélyezés itt con tem-
plált módja , mint a mely jelenleg gyakorlatban van. Az 
indítvány szerint 400,000 frt tőkének megfelelő 20,000 frt 
kamat volna e célra fordítandó. Pl. 2000 frt volna azon 
összeg, a mely egyes egyházak részére tőkésítendő, s 
ennek jövedelme volna 100 frt és ily formán a 20,000 frt 
által 200 egyház helyeztetnék abba a helyzetbe, hogy 
évi 100 frttal javíttatnék az egyházak jövedelme vagy 
lelkészek javadalma, de még ebből 30 frt a tőke recon-
struálására volna fordítandó. Kérdem, hogy azok a sze-
gény egyházak, melyeknek lelkésze oly nyomorul t fize-
tésben részesül, képesek volnának-e a maguk kasszájából 
visszafizetni a megfelelő i 7 2

0 / o - e t ? Bizonyára nem, ha-
nem a lelkész javadalmából kellene azt is levonni, mi 
kétezer frt tőkénél csak 100 frt vo lna ; a levonás m e g -
tételével tehát csak 70 frt maradna. Én ezt alapos fel-
segélésnek nem tartom. Azt is tekintetbe kell venni, 
hogy ha most 100, vagy 200 egyházat i lymódon segé-
lyeznénk, tetemes időre kellene várni, míg a műveletet 
ismételni lehetne, 200 egyházat ily csekélv összeggel 

| felsegélni, akkor mikor tudjuk, hogy magában Erdélyben 
300 egyház van, melyben a lelkészek fizetése 400 í r ton 
alul van, s a többi egyház kerületekben még van ilyen 
300 egyház: akkor én ettől az egész művelettől nagv-
eredniényeket nem várok. 

Hogy sikerrel járhassunk el a segélyezésekben, e 
mód egyedül nem elég. 4 év óta hasztalan igyekezünk 
a szegénységet egyházunkból kiküszöbölni, az eddig 
nem sikerült. Arra kellene törekednünk, hogy apaszszuk 
a szükségleteket affiliatió, vagy más rendelkezésűnk 
alatt álló eszköz által. Mert e nélkül ez az óriási teher, 
melyeket a kis egyházak viselnek, előbb-utóbb össze-
nyomja őket. Körlelkészségeket kell szervezni, s ekkor 
megfogynak azon sem élni, halni nem tudó existenciák, 
a kik közt talán sokan vannak, kik a vallásosság ienn-
tartására tudnak alig működni, a melyek nagy része ne -
hezen tud hivatásának megfelelni. Ezek az egyházak 
azok, melyek elnyelik a domesztika jövedelmét, mert mi-
dőn itt magunk előtt látjuk a folyamodványokat, hiaba 
mondjuk, hogy úgy kell elosztani, hogy jusson is m a -
radjon is, hogy a gazdag egyházak ne mondhassák: »hát 
mi már mindig a mások szegényét segítsük ?« hiába 
állítjuk fel ezen terveket, midőn előttünk áll az, hogy 
itt van egy lelkész, kinek fizetése 85—125 frt, 6—8 gyer-
meke van, akármiként páncélozzuk meg keblünket a 
részvét ellenében, megszavazzuk ezen nyomorultaknak a 
segélyt. Mindaddig mig ilyen exintenciák fennmaradnak, 
addig mindig meglesz a veszedelem, hogy utoljára m e g -
fogjak unni a vagyonosok, hogy mindig csak másokat 
ajándékozunk. Kérem tehát, hogy a Konvent hasson oda, 
hogy a szükségletek a proponált módon kisebbíttessenek. 

(Vége köv.) 

R É G I S É G E K 

A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 
rajza. 

Újonnan épült templomának 1887. október 30-dikán tartott szentelési 
ünnepélyére. 

Nagyon kevés olyan egyház van e mi dunántúli 
református egyházkerületünkben, a melynek régiségét 
vissza lehetne vinni arra az időre, a mikor a reformáció 
világa hazánkban is terjedni kezde t t ; nem csupán azért, 
mert teljesen szervezett egyházakat még csak gondolni 
sem tudunk az egyházjavítás e le jén; hanem azért is, 
mert itt dunántúl volt úgy szólván legnagyobb tere az 
ellenreformációnak, a katholikus egyházba visszatérített 
főurak erővel kényszerítvén jobbágyaikat hitük, vallásuk 
megtagadására. így azután a visszatérített egyházakkal 
együtt, elvesztek legnagyobb részben történelmi emlé-
keink is, a melyek világosan fényt deríthetnének egy-
háztörténetünk régi múl t já ra ; s ez az oka annak, hogy 
még neveiket sem igen ismerjük azon dicsőknek, akik 
őseinket az evangyéliomi igazságok megismerésére taní-
tották. 

Ilyen homály leng Fe l ső -Örs múltja felett is. 
De azért, ha Pápa, Kádárta dicsekedhetnek is egy 

Dévai Bíró Mátyással: úgy Fe l ső -Örs is büszke lehet 
az ő Deáki Márkus Istvánjára, a XVIII. századbeli 
dunántúli papok emez egyik kiváló alakjára, nemcsak 
azért, mert harminchat hosszú, sok nélkülözéssel és 
szenvedéssel teljes esztendeig volt itt az Isten beszéde 
titkainak hű sáfára, és a veszprémi egyházmegyének 
gondos esperese, hanem azért is, mert ez az apostoli 
buzgalmú férfiú volt az, aki ezen gyászos időkben a 



püspök nélkül levő kerületet igazgatta, s aki a relső-örsi 
egyház múltjára vonatkozó történeti adatokat érdemesnek 
tartotta az általa 1714-ben kezdett anyakönyv első lap-
jaira fel jegyezni ; a melyet ma már ha igen nehezen 
lehet is olvasni, de azért más okiratok hiányában mégis 
nagyon értékesíthető az, a felső-örsi ret. egyház múl t -
jának földerítésében. 

Magának a községnek történetét is sűrű homály 
fedi. Ezért ott kell kezdenem, a hol a történelem fonala 
kezembe esik, és így arról csak egyes szálakat g o m b o -
lyíthatok le. Mentse ki azért művem gyarlóságait és hiá-
nyait azon körülmény, hogy nem rendelkezhettem kellő 
adatokkal, de annyit őszintén mondhatok, hogy a meny-
nyit csak tehettem, mindent elkövettem arra nézve, hogy 
hű rajzát adjam a felső-örsi ref. egyház múltjának. 

T e pedig szíves olvasóm, végy és meríts ebből a 
sokat hányatott egyháznak történetéből is t anúságo t ; s 
mikor látod ős apáidat áldozni, küzdeni és szenvedni 
hitükért : oh hassa át a te szívedet is az Istennek lelke, 
az a lélek, a melv ma már annyira áthatotta az emberek 
lelkeit, hogy mindenki szabadon szíve sugallatát követve, 
imádhatja Urat és Istenét. És egy pillantást vetve őseid 
hitére, vallásosságára, szállj kérlek egy kissé magadba 
és elmélkedjél a hallottak, avagy olvasottak fölött. Nékem 
úgy tetszik, mintha szüntelen azt mondaná ez a mul t : 
» Szeresd* az Istent mindenek felett; és szeresd embertár-
saidat is úgy, mint tenmagadat.« 

I. 

(Felső-Örs reformációja és XVI. XVII . századbeli történetei.) 

)) Bejövén Magyarországba a reformáció, Felső-Örs 
is 15/[2-ben reformáltatott és abban azután félben sza-
kaszt ás nélkül megállotta. — írja Deáki István a már 
említett, s ő általa kezdett felső-örsi anyakönyvben; J) 
a melyből nagyon valószínű azon következtetés, hogy 
mint Pápa, Veszprém vidékét s a Balaton mellékét, úgy 
Felső-Őrsöt is a magasztos ihlet tséggel, lángoló tűzzel 
és rettenthethn bátorsággal apostoli pályára lépett Dévai 
Biró Mátyás reformálta, még az előtt, mikor a törökök 
rettenetes dúlásai elől (1^42) ő maga is kénytelen volt 
erről a vidékről elmenekülni. És így Fe l ső -Örs is dicse-
kedhetik avval, hogy ő hozzá is ez a lánglelkü, fárad-
hatatlan reformátor vitte el az örömhír t , a megtisztított 
vallás örök igéit. 

Ez ugyan nagyon csekély történeti adat, de minden 
kétségen kívül teljesen hitelt é rdemel ; nemcsak azért, 
hogy ezen feljegyzés idejében számosan lehettek, akik 
apáiktól ezt hallották, hanem azért is, mert egy Deáki 
István hagyta azt emlékezetben, akinek semmi oka sem 
volt arra, hogy valótlanságot írjon. De ennél több azután 
úgy szólván semmi sincs, és Fe l ső -Örs XVI. XVII. 
századbeli tör ténetét eme néhány sorban, már csaknem 
teljesen megírtuk, hs ha az eddig elmondottakhoz hozzá 
adjuk azt, hogy lelkészeinek neveit 1613. évig tudja fel-
vinni, a mikor kőszegi Molnár Mátyás volt már prédi-
kátora, aki fáészi Anyós Gergely földes úrtól a vhágó 
gyepüa nevezetű hegyen két hold szőlőt kapott, melynek 
évi termése attól az időtől fogva mindig a lelkész jöve-
delmét képezte 2), akkor annak megemlítésével, hogy a 
helységnek legnagyobb részét a fáészi Ányos familia 
bírta, s később is ennek maradékai a vizeki Tallyán és 

') Lásd a felső-örsi ref. egyház 1714. évvel kezdődő anyaköny-
vének 3. lapját. 

2) Ugyanott; a hol Deáki felemlíti, liogy ezen adomány levelet 
ő is látta szentgáli Segesdi Istvánnál. 

az alsó-örsi Mórocza családok voltak az elsőbb bir to-
kosok s csak azután következtek a veszprémi káp-
talan; a Batthyányak által alapított felső-örsi prépostság; 
a Jeszenczky, az antalfai Antal családok és a Tóthy 
örökösök, ismétlem, akkor ezeknek megemlítésével, egyébb 
adatok hiányában meg kell válnunk Fe l ső -Örs régebbi 
történeteitől. Később azonban, az egyes okmányok, vizs-
gálati jegyzőkönyvek vissza nyúlnak emé korba, de az 
összefüggés követeli, hogy azokat a maguk során 
mondjam el. 

Ügy tesszik, mintha a reformáció két első szá-
zadának küzdelme és szenvedése csak azért kimélte volna 
meg, hogy a XVIII. század jezsuita ármánykodása annál 
iszonyúbb romlást, pusztulást vigyen véghez sorai között . 
De akkor még védelmezte a haza szabadsága mellett, a 
közelében levő Veszprém végvárának parancsnoka is. 
Vagy talán a Móroczák oltalma nékik is nagy hasznukra 
vált ? Még II. Miksa 1571-ben,Prágában kelt intézvénvé 
ben rendeli, hogy a győri és veszprémi vitézek kapitá-
nyai a Móroczákat minden jószágaikban oltalmazzák 
meg minden erőszakoskodások ellen'. 3 ) s ennél fogva na-
gyon valószínű, hogy az alsó-örsi származású Gál Imre 
felső-örsi lelkész is emez oltalomlevélben bizván, nem 
jelent meg az 1674-diki pozsonyi rendkívüli tö rvény-
szék előtt. 

De ha küzdelem nélkül folyt el Fe l ső-Örs felett 
két száz év viharja, annál vészt hozóbb lett reá nézve 
a harmadik, a melyet pedig oly nagyon szeretnek né -
melyek a felvilágosodás századának nevezni. Lássuk hát 
ennek történeteit . 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 

K Ü L F Ö L D . 

Az olaszországi misszió köréből. 
A zsinat. A vaidensziak zsinata szept. 5—9. tar ta-

tott meg Latourban. A megnyitó istenitiszteletet Meille 
latouri lelkész tartotta, prédikálván Filippi. 2, 5 felett. 
Ezt követte három fiatal lelkészjelölt ordinatiója, kik 
közül az egyik azonnal Livornóba küldetett lelkésznek. 
A zsinat Geymonat florenci tanár elnöklete alatt érdekes 
tárgysorozat felett határozott . A »tábla« (szűkebb zsi-
nati bizottság) és az evangelizátiói bizottság jelentései 
részletes tárgyalás alá vétettek. Azon indítvány, mely kí -
vánta, hogy a papok és az egyházak vénei választásánál 
a női egyháztagoknak is adassék szavazati jog, mellőz-
tetett. — A valdenszi egyháznak a szabad egyházzal 
egyengetett egyesülésének kérdése annyiban került sző 
nyegre, amennyiben a két egyház mult évi egyesülési 
előmunkálatai tárgyalás alá vétettek. Ezen ügy előadója 
volt Bosio lelkész. Erezhető volt a gyűlésen, hogy az nem 
tartja még elérkezettnek az egyesülés kedvező idéjét. 
Sokkal nagyobbak az egyesülést gátló akadályok, mint 
a hogy azokat távolból meg lehetne Ítélni. Baptisták, 
methodisták, Plymouth- tes tvérek és más töredékek ki tűz-
ték zászlóikat Őlaszországban különösen Rómában annyi 
hévvel, hogy hevenyében még »az egyesült evangyéliomi 
olasz egyháza előtt sem készek azokat behúzni. Más 
részről azonban feltehető, miszerint nem épen huzamos 
idő múlva sikerülni fog, hogy Róma hatalmas egysé-
ges egyházával szembe fogjuk állíthatni Olaszország 
egyesült élő protestáns egyházát. — A zsinat ezi-
dén megbővült az által, hogy az evangelizatió által 

3) Ugyanott 105. lapon irja ezt Deáki. 



alapított gyülekezetekből képviselők vétettek fel abba,, 
mos t tör tént először, hogy 10 laikus tag is részt vett 
a zsinatban. Ezen újításnak következése lett, hogy az 
eddigi francia helyett, olasz lett a tanácskozás nyelve. 
A zsinat teendője volt az is, hogy a valdenszi tábla és 
a többi bizottságok tagjait és a tábla moderátorát (e l -
nökét ) a határozottan visszalépett dr. Lantaret he -
lyébe Pons, latouri lelkész személyében megválasztotta. 
Többek közt elhatározá még a zsinat, hogy 1889-ben 
Henry Arnaud dicsőséges visszavonulásának 200 éves 
jubileumát meg fogja ülni. 

Prochet-nek, az evangélizáló bizottság elnökének levele 
nov. 15-ről, Rómából, következőkben adja a vadenszi 
evangelizátió jelen állásának leírását. Az evangelizatio 
125 szolgája helyre állt, végezendő a téli munkát. 
Té len és tavaszkor van legtöbb hallgatónk, köztök szá-
mos a katholikus, kik vajmi kevéssé ismerik a Krisz-
tusról szóló evangyéliomot. Nyáron, mikor az olasz 
nem szeret négy fal közé szorulni, 60—100 hallgatónk 
van vasárnaponként, mit kielégítőnek találunk. 

A pápa és Olaszország közti kibékülés veszélyétől 
szerencsésen megszabadultunk. Szerencse reánk nézve, 
hogy a pápa nem ismeri valódi érdekeit ; mert különben 
ki tudna egyezni a polgári kormánnyal s ennek első 
sorban mi vallanók kárát. De szerencsére ragaszkodik a 
pápa a maga kedvenc gondolataihoz, ahhoz hogy bir to-
kolhassa, mit elődei birtak és ennek folytán nem is 
sikerülend neki, hogy a liberálisokat magával ki békitse. 
Többiben azonban XIII Leo finom szellem, kimagasló 
tehetségekkel és gazdag segédforrásokkal bíró férfiú. A 
népre való befolyásának megóvása érdekében oly tett 
erővel küzd, mely jobb ügyre volna érdemes és hívei 
támogatják őt oly buzgalommal és odaadással, mely sok 
protestánst megszégyeníthet. Ha a protestánsok a római 
katholicizmussal való harcban csak felényi erőt fe j tené-
nek ki, mint a pápa hőkeblü pártolói, nagy dolgokat mí -
velhetnénk. Ah de mi itt csak maroknyi, korlátolt segéd-
eszközökkel rendelkező nép vagyunk szemben egy óriási 
koloszszal és a többi országok protestánsainak tömege e 
harcnak láttára, holott annak őket legnagyobb mérvben 
kellene érdekelnie, oly közömbös, mintha Tibetnek nagy 
Lámájáról volna szó. A nagy sokaság e részvétlensége 
mellett azonban annál nagyobb hálával becsüljük német 
és más testvéreink részvétét, mely imával és ado -
mánnyal támogat minket. Hogy fogalmuk legyen azon 
sikerről, melylyel a pápa és annak pártja küzd Olasz-
országban, csupán egy mozzanatot akarok önök előtt 
feltüntetni. Emlékeznek a pápa ama pásztori levelére, 
melyben nyáját felhívja, hogy figyelmüket iz ifjúság 
nevelésére fordítsák. Hangját meghallották, tárnicsát k ö -
vették és a papok által vezetett felsőbb képző intézetek, 
fontosságban és számban megnövekedtek. A míg állam-
íérfiaink a kormány és a pápaság közti diplomáciái kér -
dést készülnek megoldani, követeink élceket csinálnak 
a vat ikánra; addig a klerikális párt szép csendesen hatal-
mába keríti a serdülő uj nemzedék szellemi és szívbeli 
képzését, mely 15—20 év múlva döntő befolyást fog 
gyakorolni Olaszországra. Nem rég olvastam egy statis-
tikában, hogy a kormány alatt álló s a műveltebb szá-
mára rendelt felsőbb leányiskolákban 3000 volt a növen-
dékek száma, mig az apácák intézeteiben 30,000 a n ö -
vendékek száma. A mi harcunk hevesebb, mint valaha 
és ez jele annak, hogv Isten akarja, hogy áldja a mi 
munkánkat, nogy necsak megtartsuk a szerzeményt, hanem 
azt szaporítsuk is. A mi elemi iskoláink tényleg mind 
nagyobb becsben állnak, kivált délen és Siciliában. Catánia 
lelkésze irja nekem, hogy az iskolai helyiségek be nem 

fogadhatják többé a gyermekeket. Riesiben egy 3500 la-
kóval biró városban, mult évben volt 105, most van 
200 gyermekünk. Istené legyen a dicsőség, hogy oly 
katholikus országban, mint Sicilia, annyi gyermeket ve -
hettünk gondjaink alá, de fájlaljuk, hogy a népesség 
aranyához képest nem nyithatunk elegendő számú isko-
lát. Megható tudnunk, hogy az idei cholera idejében, 
mikor mindenki elmenekült, a mi iskolás gyermekeink 
bátorították szöleiket, babonájukkal szembeszálltak és 
gyermeki hitőknél fogva azzal biztatták őket, hogy egye-
dül Isten mentheti meg őket a betegségtől és hogy 
egyedül az Ur Jézus nyithatja meg előttök a menynek 
kapuját. Egyik körárusunk, havi tudósításából álljon itt 
egy kis tudósítás a végett, hogy ezen munkásainknak 
egyszerű, de szilárd hitét jellemezze. Milánóban egy 
kávéház előtti asztal mellett űlő úrhoz lép a körárus 
s megkínálja egy bibliával. Az ur, beletekintve a könyvbe, 
visszaadja azt e szóval: Majd ha hinni fogom, hogy 
van Isten, akkor fogok bibliát vásárolni; a körárustól 
pedig kérdezé: Hát ön, hiszi-e, hogy van Isten. T e r -
mészetesen hiszem. — Mi bizonyságai vannak e hitéről! 
Csak a balgatagok mondják az ő szivökben, hogy nincs 
Is ten; de a ki az észnek kincsét el nem vesztette, ö n -
magában és maga körül látja a teremtő Istent. Ha az 
égre tekintünk, az egek hirdetik az erős Istennek dicső-
ségét. Annyi pedig az Isten léte felőli bizonyság, hogy 
pillanatig sem lehet létében kételkednünk. Az Űr azután 
megvette a bibliát és m o n d o a t a : Igaza van, a létéről 
szóló mély, ösztönszerű hit csakis tőle jöhet. Ez világos 
bizonysága az ő létének és így igaza van. 

Ezidén dr. Comba florenci theol. tanár képviselte 
az egyházat a Gusztáv-Adolf-egylet gyűlésén, N ü r n -
bergben, hol következő érdekes nyilatkozatot t e t t : Ha 
Olaszország valódi szabadságot akar élvezni, úgy az 
csak ellentétben a pápával történhetik meg. 

Az evangelizátiói bizottság pénztára eddig még 
megfelelhetett kötelezettségeinek, de 1888 első hónap-
jaiban nagy gondja fog támadni. Máskor Hollandiából 
szokott évenként befolyni 10,000 frank s ez elmaradt 
és a skóciai adomány 400 fonttal, azaz 10,000 frankkal 
kevesebbet hozot t nekünk. Vajha ezen az újév kezdetén 
lehetne segíteni! 

Morton-díj. Mor ton J. T . úr Londonban 50 és 
20 fontos díjakat tűzött ki a legjobb vasárnap szente-
lési olasz munka megírásáért. Beadatott 18 pályamunka, 
melyek közt több igen jeles dolgozat közül Meilleé 
Turinból nyerte el az első, Sciarelli F.-é Nápolyból a 
második díjat. Pályadíjak is előmozdítanák az olasz 
evangyéliomi irodalmat. 

Sardiniában T h o m a s britt körárust üldözték, be-
börtönözték, de Crispi miniszterelnök beavatkozása foly-
tán szabadon bocsátották. 

Waldenszi misszió déli Afrikában. A basszutók 
földjén Léribében, Weitzecker hittérítő, kit Humbert ki-
rály legújabban cavaliére-nek nevezett ki, egy hó alatt 
15 pogányt térített meg. A hittérítőnek van már Fi le-
mone nevű benszülött segéde is. Hozzá csatlakozott 
meg újabban Jalla C. hittérítő is, ki sok fogatú ökrös 
szekéren tette meg délafrikai útját a Zambese pa r t -
jai felé. 

Waldenszi kolóniák is keletkeztek Délamerikában, 
nevezetesen Kosmopolitában, Sauce, lliachuelo, Alexandra, 
Rosario, Santa Fé és Belgrano állomásokon. 

Láng Adolf. 



I R O D A L O M . 

Dr. Szlávik Mátyás „Bölcsészeltörténet"-ét, melyre 
a szerző előfizetést hirdet, melegen ajánljuk a bölcsé-
szetkedvelők figyelmébe. Szerző a fiatal tanári és irói 
nemzedéknek egyik kiváló tagja, kinek Lapunk utóbbi 
évfolyamaiban oly sok és becses cikkei, szakszerű ér te-
kezései és nagy olvasottságra valló tanulmányai jelentek 
meg, hogy az ernyedetlen szorgalmú dolgozótársunk 
eme nagyobb munkáját olvasóink előtt hoszszasan ajánl-
gatni merőben feleslegesnek tartjuk. Szívünkből kivánjuk 
neki, hogy legyen a pártfogás oly buzgó, mint a minő 
hévvel ő csüng a theolphilos. irodalom felvirágoztatásán. 
Az előfizetési jelentkezések május végéig szerzőhöz kül-
dendők Eperjesre. A munka 18 — 20 ívre van tervezve 
és előfizetési ára 2 frt. 

A „Leányvilág" 1888, évi első száma, mely egyúttal 
a négy év óta fennálló és közkedveltségnek örvendő 
ifjúsági folyóirat mutatványszáma is, külső díszes kiállítá-
sára nézve hazai ifjúsági lapjaink között az elsők között áll. 
Tartalma szívhez és értelemhez egyaránt szól. Alapelve 
a mulattatva oktatás, talál benne magának valót a tíz-
tizenkét éves leányka, de szívesen olvashatja a ser-
dültebb leány, kit a lap az élet komoly hivatására elő-
készíteni törekszik. Szívet nemesítő, szellemet mívelő 
cikkeit különben felnőtt ember is olvashatja, kinek kedélye 
megtar tot ta fogékonyságát az ifjúság iránt. A lap ára egész 
évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr és negyedévre 1 forint 
25 kr. A lap 1888. évben Pozsonyban, Stampfel Károly 
magy. kir. udvari és akadémiai könyvárus kiadásában je-
lenik meg. Említett kiadóhivatal mutatványszámokkal, 
egy levelező lapon tör ténő értesítés következtében bár-
kinek is szívesen szolgál ingyen és bérmentve. Az első füzet 
tartalma : Imádkozó angyal (kép). Téli kép, költemény, 
Városi Mihálytól (képpel). Német , francia és angol köl-
temények (két képpel). Ilonka, elbeszélés, írta Arany 
Pont . Karácsonyéji álom, színmű, írta Kalocsa Róza 
(képpel) . Tárca a korcsolyázásról (humoros leírás) Bérczy 
Bélától. Leányvilág ot thon és társaságban. Stefánia és 
Dorot tya főhercegnők (képpel). Karácsonyest (képpel). 
Boldog újévet (képpel). Pozsony, történeti leirás M. E.-től 
(képpel) . Újévi harangszó, zenemű zongorára. Irodalom 
és művészet. Rejtvények. Jó lélekkel ajánlható. 

Erkölcsiség szabadakarat nélkül című erkölcsböl-
csészeti munkát írt s küldött be hozzánk dr. Öreg János 
debreceni tanár s ismert nevű philosophiai iró. A fontos 
tárgyú és érdekesen írt könyvre előre is felhívjuk az 
érdeklődők figyelmét; mihelyt kellően áttanulmányoztuk, 
behatóbban is fogjuk ismertetni. Addig is ide írjuk szerző 
végkövetkeztetését, melyre fejtegetéseiben jut s mely a 
mű szellemére is kellő fényt vet. »Az elmondottakra 
hivatkozva, azt hiszem bátran kimondhatjuk, hogy a 
szabadakaratot sem elméleti okokkal igazolni nem lehet, 
sem gyakorlati szükségessége k i nem mutatható. Láttuk 
ugyanis, hogy a helyesen értelmezett erkölcsi eszmék 
szempontjából nincs reá semmi szükségünk; hogy bün-
tetőjogi elméletünket nem alapíthatjuk reá ; sőt még 
nevelési elveinknek sem lehet biztos támasza. A kötöt t 
akarat tantételét ellenben mind az akarat elmélete, mind 
az erkölcsi statisztika adatai igazolják, sőt ezenfelül még 
gyakorlati eljárásainknak is legbiztosabb alapja.« — A 
figyelemreméltó 11 íves munka Csáthy Károlynál jelent 
meg Debrecenben és 1 frt 20 krért kapható. 

„Népiskolai Közlöny" című nevelés- és oktatás-
ügyi havi folyóiratra hirdetnek előfizetést Mező-Túron 
Kecskeméti László mint felelős szerkesztő és Farkas 

í Imre meg Pantó János mint társszerkesztők. Vállalatu-
kat azzal indokolják, hogy »leginkább a néptanítók azok, 
kik az adott (?) út és mód hiányában (?) saját tudomá-
nyuk művelését elhanyagolják; pedig mind anyagi, mind 
társadalmi helyzetökre nézve sok és jogos kivánni való-
juk van, melyeknek teljesítését csakis önképzés, kitartó 
szellemi munkásság útján vívhatjak ki.« Hát ez az ?>adott 
út és mód hiányában« kifejezésnek érthetlenségén kívül 
elég jól volna indokolva, ha nem szenvedne az egész 
felfogás egy már -már idültté váló súlyos betegségben : az 
ujság-csinálás mániájában. Hogy a tanítók képzettségét 
emelni, tudományukat művelni kell, az elvitázhatatlan 
igazság; de vaskos tévedés azt hinni, hogy a javítás sok 
tanügyi lap kreálása útján volna eszközölhető. Tanügyi 
s pláne népiskolai lapunk van nekünk már elég, talán 
több is mint kellene; pedig tapasztalati igazság, hogy a 
kelleténél több szaklap nem hogy emelné, de határozot-
tan sülyeszti a sajtó színvonalát. N e m sok, hanem jó 
lapokra van szükségük a tanítóknak is. Hogy ez milyen 
lesz ? azt a felhívásból megítélni annyival kevésbbé lehet, 
mert az még azon cardinális kérdésről is hallgat, hogy 
egyházi vagy felekézetnélküli iránynak fog-e szolgálni az 
új lap ? Különben a folyóirat ára egész évre 3 frt, t e r -
jedelme 2 nyomtatot t ív, havonként egyszer fog m e g -
jelenni s az előfizetések a felelős szerkesztő nevére január 
10-ig küldendők Mező-Túrra . 

A „Gyakorlati Bibilamagyarázatok"- című szak-
folyóirat r 888. évi nyolcadik folyamának ügyében követ-
kező megkeresést kaptunk. »A már eddig is több irányból 
s tekintélyes helyekről érkezett felhívások és kérések 
folytán, elhatároztuk, hogy »« nagy szükséget betöltőn. 
vállalatot, melynek mint mondják »megszűnése szégye-
nére és nagy kárára válnék a magyar ev. protestántismus-
nak« nem szüntetjük be, hanem Isten segedelmével s 
az ügybuzgó barátok támogatásának reményében, folytatni 
fogjuk. Miután azonban felesleges számú példányok 
nyomatására, ily anyagi viszonyok mellett, filléreinket 
nem kockáztathatjuk, felkérjük ezennel ügyünk lelkes ba-
rátait, hogy megrendeléseikkel — hacsak egy levelező 
lapon is — sietni szíveskedjenek, nehogy ellenkező eset-
ben, önnön késlekedésük folytán ki legyenek zárva azon 
előnyből, hogy a füzetekhez hozzájuthassanak. Előfizetési 
ára, mint eddig, egész évre : 4 frt o. é. Az ezen évi, 
még nyomda alatt levő utolsó füzet, e hó végén fog 
szétküldetni. A jövő évi folyam, János evangyéliomát 
fogja hozni, a Kor. első [levél után. Gyomán, (Békés-
megyében) 1887. dec. 22. — A »Gyakorlati Bibliama-
gyarázat ok« szerkesztő és kiadó-hivatala. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Karácsonyest az orsz. prot. árvaházban. A jóté-

kony szeretet az idén is meggyújtot ta a könyörület kará-
csonyi lángjait és felhalmozta a maga ajándékait. A kará-
csonyfa ünnepély a mult hó 24-én d. u. 3 lj2 órakor 
tartatott meg igen szép számú, díszes közönség jelen-
létében. A női választmány tagjai közül ott voltak br. 
Kochmeister Frigyesné, özv. Székács Józsefné, Haberern 
Jonathanné, Hunfalvy Pálné, Dániel"" Ernőné, és Gyön-
gyélyné ; a férfi választmányból br. Kochmeister Frigyes, 
elnök, dr. Ballagi Mór, Szilassy Aladár, dr. Koller 
Gyula, dr. Kovácsi Sándor és Kenessey Bela, A magyar 
beszéd tartására a választmány szerencsés volt főt. Szász 
Károly püspök urat megnyerni, ki igazán emelkedett 
szellemű beszédet intézett az árvákhoz. »Ti a ködös 
légben szállongó hópelyhek« — így kezdé beszédét —r 



»ti pillangói a hideg télnek és fecskéi a zord időnek, 
hozzatok hírt egy magasabb, szellemi világnak tavaszáról, 
mely egy ily napon szállott a földre s gyúljatok fel ti 
apró fénysugarak s világítsatok be a derengő homályba, 
hogy hadd lássuk meg azt, ki e napon a mennyei szere-
tetet hozta alá e földre«. Azután szólott Jézusról, a gyer-
mekek áldott barátjáról, a könyörület nagy mesteréről s 
miután utalt volna arra, hogy az árvaház gyermekei 
árvaságuk mellett is mily szerencséseknek mondhatók 
egyébb elhagyatott nyomorul takhoz képest, intette őket 
egymás iránt való szeretetre, jóltevőik iránt tanúsítandó 
örök hálára és mindenek felett az árvák atyjához, a 
mennyei Atyához való ragaszkodásra, engedelmességre, 
tiszteletre és szeretetre. Már nem annyira az árvákhoz, 
mint inkább a jótékonyságban munkás közönséghez vol-
tak intézve Doleschaíl Sándor ág. ev. lelkésznek szavai, 
ki a német beszéd tartását volt szíves elvállalni. Nagy 
lelki örömmel szemléltük az idén is a felhalmozott hasz-
nos és szórakoztató ajándékok tömegét , mint a _ nemes 
szívek jótékonyságának hatalmasan szóló jelét. És míg 
árvaházunk mostani fejlettségét látva az alapítók jogos 
önérzettel mondha t ják : »eddig segített az Ur!«, addig 
másfelől mi meg örömmel tehetünk ez alkalomból is 
tanúságot a mellett, hogy az emberek gyengeségei által 
is hatalmas a mi Istenünk nagy dolgokat cselekedni. 
Szívünkből óhajtjuk, hogy ne szűnjék meg gondoskodása 
ezutánra sem! 

* A prédikátori Tár pályázatáról, melynek határ-
ideje mult évi dec. i o - é n járt le, Szász Gerő szerkesztő 
és a pályadíjak kitűzője a »Prot Közl.« 51-ik számában 
részletes jelentést tesz. Ki volt tűzve közönséges egyházi 
beszédre 60, alkalmira (karácsonyi, húsvéti vagy pün-
kösti) szintén 60 frank ; keresztelési agendára 40, eske-
tésire szintén 40 frank. Beérkezett a közönséges egyházi 
beszédre 53, az alkalmira 23, az esketési beszédre 21, 
és a keresztelési beszédre 13, összesen tehát 110 pálya-
munka. Birálókul most is Szász Béla, Baló Sándor és 
Dézsi Gyula kérettek föl, kiknek jelentése után az e red-
mény közhírré fog tétetni. — A jelentés tudatja továbbá, 
hogy a Prédikátori T á r II—ík kötete lehetőleg május 
végéig meg fog jelenni, ; hogy Szász Károly püspöknek 
Jézusról Budapesten tartott beszéd-cyclusa a Pred. Tárban 
fog megjelenni; végre, hogy a Pred. T á r kiadását Kókai 
Lajos fővárosi könyvárus vette át oly formán, hogy mig 
az erdélyi egyházkerület papjai 1 frt kedvezményi áron 
szerezhetik meg a könyvet, addig a többi egyházkerületek 
papjaira nézve a kiadó határozza meg a bolti árt, mely 
körülbelől 2 frt lesz. 

* Luther biografiája a túlsó táborban. Pozsony-
ból írják nekünk, hogy ott »Stampfelnél megjelent egy 
3 hetenkint kibocsátandó és 7—8 füzetre tervezett munka 
első füzete. Ára füzetenként 20 kr. Címe pedig ez: y>A 
protestantismus vádjai a katholicismus ellen. Válasz 
Masznyik Endre úrnak Luther élete cimü munkájára.« 
Irta Lepsényi Miklós, sz. ferencrendi áldozópap. Nem 
tudjuk, mint fogadja majd a vállalatot a megtámadott , 
ha újév után Pozsonyba visszatér; de annyit minden ol-
vasó, a ki az értelmi színvonalak megbecsüléséhez konyít, 
már most is mondhat , hogy Lepsényi úr nem neki való 
fába vágta fejszéjét. Hanem azért csak folytassa meg-
kezdett munká já t : hátha nem vesz kárba egészen?« 

* Szalva Károly pánszláv tanítót, a Domovy 
Kalendár hírhedt szerkesztőjét, a kishonti ág. evang. es-
peres sség fegyelmi bírósága hivatalvesztésre Ítélte. Az Íté-
let indokolása többek között ezeket mondja : szükséges, 
hogy a törvényszék mint protestáns bíróság ez ügy elbírá-
lásánál a prtotestant 'smus, még pedig a magyar protes tan-

tismus álláspontjára helyezkedjék; mely magyar p ro tes -
tantismus jogai s autonomiája, törvényes exiztenciája a 
magyar államiságon alapszik, ennek megtámadója tehát 
egyúttal megtámadója a protestantizmus alapjogainak. 
Szalva Károly klenóci tanító fegyelmi ügyénél a fősuly 
arra fekte tendő: alkalmas-e a kérdéses könyv tartalma 
annak konstatálására, hogy e könyv szerkesztő-kiadója 
nemcsak ellenséges indulattal viseltetik a magyar állam-
eszme iránt, hanem hogy e felfogását a tótajku lakos-
ságnak a műveltség alacsonyabb fokán álló s épen azért 
könnyebben tévútra vezethető rétegeiben lehetőleg te r -
jeszteni s ez által a jelenlegi államegység fogalmával 
össze nem egyeztethető aspirációkat felkelteni és ébren-
tartani, közvetve pedig a magyar hazában lakó nemze-
tiségek közötti fajgyűlöletet szítani igyekszik. Ha pedig 
ez megállapítható, akkor az a további kérdés t ámad : 
összeegyezhető-e ez érzület s az ennek megfelelő agi-
tativ irányú ténykedés a néptanító állásával, a kinek 
magasztos hivatása épen abban áll, hogy a jövő n e m -
zedékbe a közös haza iránt a szeretetet csepegtetni s 
tanítványait a minden állampolgárra nézve egyenlően 
megállapított jogok és kötelességek helyes felismerése 
iránt tájékoztatni köteles ? Az első kérdésre határozottan 
igen-nel kell felelni, mert a könyvnek felolvasott helyei 
nyilvánvalóvá teszik, hogy az egyes cikkek szerzői s 
így a vállalat szerkesztő-kiadója is a magyar állam-
eszmének határozott ellensége, mi abból is következtet-
hető, hogy a nemzeti viszonyokat, a különböző ajkú 
lakosságnak egymáshoz és az állam iránti vonatkozásait 
nem birálatosan ismertei, hanem a valóságnak szándé-
kos elferdítésével oly alakban akarja feltüntetni, mely 
mindenkép alkalmas arra, hogy a tótajku nép körében, 
a magyar nyelvet és a magyar nemzeti törekvéseket a 
leggyülöletesebb színben tüntesse fel. A mi pedig a 
másik kérdést illeti, arra is csak igennel lehet válaszolni, 
mert a hazaellenes érzületnek ily ecclatans kifejezése, 
mint a minőt Szalva Károly tanítónak a könyv közre-
bocsátása és terjesztés körüli ténykedése feltüntet, sehogy-
sem hozható összhangzatba a magyarhoni protestáns 
néptanító magasztos hivatásával, sőt az az ezen hivatás lel-
kiismeretes betöltésére irányuló kötelesség egyenes m e g -
sértését involválja.« 

* A vasadiak karácsonyja. Szép és kedves emlékű 
karácsonyjuk volt a vasadi ev. ref. híveknek, kicsinyek-
nek és nagyoknak egyaránt. Még most is fülembe cseng 
— mondja a beküldött tudósítás — a vasadi iskolás gyer -
mekek buzgó éneklése, midőn karácsonyestéjén az is-
kola-teremben általam számukra felállított karácsonyfa 
gyertyácskái felgyúltak; szinte látni és hallani vélem az 
angyalok karát, midőn egy intésemre, mint egy mennyei 
csengetyű zendült meg egyszerre 68 iskolás gyermek 
ajakán az 56-ik dicséret negyedik versének gyönyörű 
melódiája. Mikor az ének elhangzása után, örömtől i t ta-
suk szívem teljességéből a gyermekek értelméhez mért 
módon, hirdetni kezdé ajkam a karácsonyest nagy jelentő-
ségét s azt a kibeszélhetetlen boldogságot, melyet Jézus 
az ő születése által adott a világnak s majd azon mély -
séges szeretetet, melylyel a bűnös emberiség s az ártat-
lan gyermekek iránt, ki azt mondá, hogy »ilyeneké a 
mennyeknek országa«, megmutatot t s megmutat még ma 
is azoknak, kik őt szeretik, igéjét vallják, parancsait 
híven követik s neki mind halálig engedelmesek; mikor 
a karácsonyfára, melynek ágaira iskolai- t an - és í ró-
eszközökön kívül egyébb apró csecse-becsén is valának 
aggatva, rámutatva ezt mondám : íme az a Jézus, kinek 
nevében bocsátjuk Istenhez minden imáinkat, s ki maga 
tanított meg minket a legszebb imára ; ki oly sok ö r ö -



raöt szerzett az egész világnak; íme az a Jézus m e g e m -
lékezett ti rólatok is kicsiny barátairól, eljött tihozzátok 
is, hogy áldott megjelenésével örömöt szerezzen ti nek-
tek ; s mint régen, úgy ma is szól minden édes anyá-
hoz : »engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám a kis gyer -
mekek és ne tiltsátok meg azokat én tőlem; s mikor 
ezen szavak után egy-egy biblia locus kíséretében, kinek-
kinek kiosztám a neki szánt a jándékot : az öröm, az a 
vallásos öröm, mely ekkor, mint a májusi tiszta égen a 
hajnalpír — megjelent a gyermekek arcán s beszélt a 
szemek által, mondom az az öröm leírhatlan, azt látni 
igen, de leirni híven nem lehet. Az ajándékok kiosztása 
után felhangzott a 64-edik dicséret, s bevégződött a 
felejhetlen emlékű megható ünnepély. Karácsony reggele 
a gyülekezetnek is meghozta az igazán meg is érde-
melt ajándékot és örömet. S itt szabad legyen röviden 
elmondani a következőket. Ugyanis más fél év óta a 
mily lényeges, ép előnyös átalakuláson ment által a 
vasadi evang. református leányegyház. Egyetlen szavamra 
átalakult az egész, addig maga is alig lakható tanító-lak, 
melléképületeivel együ t t ; majd az Isten háza, iskola, ha-
rangláb, melyek mind a széllel akartak tartani; az addig 
marhalegelőül használt botrányosan elhanyagolt temető 
körül sáncoltatott és ültettetett, majd alkalmas kapuval 
ellátva az 1887-ik áldozó csütörtökön szép ünnepélyes-
séggel föl is szenteltetett, az iskolakert csinos rácsos kerí-
téssel körül vétetett stb. Mindez, mondhatnám semmiből. 
Mindössze is a téli estéket használtuk föl arra, hogy a 
felnőttek számára közismeretek terjesztésére szánt fö l -
olvasásokat tartottam, csekély 2 kr. belépti díj lefizetése 
mellett. Ennek aztán sokoldalú haszna lett. Égyfelől a 
férfiak leszoktak a korcsmázásról s kezdtek tudakozódni 
az irások felől s mi több, másfél év alatt már a harma-
dik árendás próbálgatja a szerencsét a falu korcsmájában, 
holott az előtt e nép, mint nyakas korcsmás és verekedő 
volt ismeretes. A fentebb említett módon bejött pénzből 
mi építettünk, javítottunk, tataroztunk. S mikor Isten se -
gedelméből mindezen dolgokon á tes tünk, határoztam el, 
hogy próbára teszem a vasadi hívek áldozatkészségét 
s önkénytes adakozás útján csináltatok egy-egy hiányzó 
úrasztali, szószéki és pulpitus terítőt. A szándékot tett 
követte. 1887. szeptember első vasárnapján tartot tam ez 
ügyben a legelső prédikatiót. S mi lett az eredmény? 
Az, a mi engem is a könnyekig megind í to t t . . . Az nap 
estig 50 fr tot hoztak hozzám a hívek, a szegény az ő 
fillérét a gazdag az ő forintját. Van pedig Vasadon ez 
idő szerint 48 család 347 lélekkel, kik mindmegannyi 
szegényebb sorsú földműves és kofa-nép, kik a legutolsó 
porszemet is drága pénzen vásárolták meg a földes ura -
ságtól. A kezdet ime ilyen volt, a folytatás még szebb, 
mert nov. végére már együtt volt a szükséges összeg 
145 frt. A térítőkét »Szűcs és társa« cég a gyülekezet 
teljes megelégedésére megyszinű selyembársony szövet-
ből, aranynyal gazdagon ro j t - és bojtozva, s ezen szö-
véget : »A vasadi reform, hívek áldozat készségéből« 
tiszta aranynyal gyönyörűen az úrasztali terítőre hímezve 
135 frt 50 krajcárárt karácsonyra el is készítette. Karácsony 
ünnepén tehát ezen terítőkkel volt fedve az úrasztala, 
szószék és a pulpitus, a mikor is az uriszentvacsora kiszol-
gáltatván, a nevezett templomi szerek használatba is 
vétettek. Bizony-bizony mondom, szem nem maradt 
szárazon, mikor is a szerelmet festém, melylyel a jó 
keresztyén a Krisztus anyaszentegyháza és annak javai-
hoz ragaszkodik, s az ö römet , azt a teljes megelégedést, 
mely az arcokon ott ült, majd később hangos szavak — 
és kézcsókokban s ezernyi áldás kívánásában nyilatkozott, 
mondom az örömet híven leirni képes nem vagyok. 

S végül még azt is édes örömmel jegyezhetem meg, 
hogy első napján a szent karácsonynak, e kis gyülekezet 
kebeléből 117-en maradtak bent s éltek a szent vacso-
rával. Ilyen volt a mi karácsonyunk Vasadon, a Krisztus 
anyaszentegyháza dicsőségére s az ő áldott születésének 
emlékére. Vasad, 1887. dec. 27. — Nagy Lajos, ev. ref. 
lelkész-tanító. 

* Az evangel iumi szövetség felhívása az imahét 
megtartására Lapunk egyik barátja által közlés végett 
beküldetvén, tér szűke miatt, fájdalom, kimaradt. Jövő 
számunkban azonban közölni fogjuk mind a felhívás 
tartalmát mely az imahét tárgyait sorolja föl, mind azon 
ájtatosság! öszszejövetelek leírását, melyek néhány egy-
háztag buzgólkodása folytán Budapesten az egyház ta -
nács-termében január 2—7—ik napjain fognak tartatni. 

A D A K O Z A S O K . 

Számadás az 1887. évben szerkesztőségünknél begyült 
kegyes adományokról. 

A budapesti orsz. prot. árvaházra: Pap Imre 
h.-m.-vásárhelyi ref. leik. 9 frt 18 kr. Kármán József 
újverbászi ref. leik. 3 frt. Szentpéteri Sámuel 2 frt. Nagy 
Sándor ágyai ref. leik. 3 frt. Szilágyi Benő gyömrői ref. 
leik. 3 frt. Horváth Mihály lepsényi ref. leik. 2 frt. Klimó 
Pál gyöngyösi ref. leik. 7 forint 5 kr. Bergmann Lajos 
izményi ev. leik. 2 frt 20 kr. A székesfehérvári evang. 
nőegylet 2 frt 21 kr. Szalai Ferenc n.-szokoli ref. leik. 
2 frt. A bárándi ref. fiúiskola növendékei 60 kr. Kulcsár 
Sándor új-vidéki ref. leik. 3 forint 20 kr. Varga Gyula 
vönöcki ev. leik. a kemenesaljai evang. esperességbeli 
3 tagsági díjat 18 frt , továbbá gyülekezete adományát 
1 frt. Kiss Benő ordasi ref. leik. 4 frt 70 kr. Kőszegi 
takarékpénztár 10 frt. Tó th Gábor szabadszállási reform, 
leik. 10 frt. Alföldi Sándor kórosi ref. leik. 6 frt. Nagy 
Frigyes huszti ref. leik. 2 forint 72 krajcár. Sípos Imre 
belényesi ref. lelkész 1 forint. Szűcs Mihály somogv-
viszlói ref lelkész 6 forint. Arday Janka D. zsarnói 
ref. leik. 6 frt. Kovács Antal terehegyi ref. leik. esperes 
50 forint. Szilágyi Gábor ötvös-kónyi ref. leik. 40 kr. 
Pap Lajos kajászó-szentpéteri ref. leik. 2 frt. Kiss Imre 
urai újfalui ref. leik. 3 frt 35 kr. Dömötö r Lajos duna-
mocsi ref. leik. 3 frt 29 kr. Czipott Rezső pucinci ev. 
leik. 7 frt. Kovács Antal terehegyi ref. leik. esp. 46 frt 
ro kr. Gueth Sándor felső-eőri ref. leik. esp. 3 forint. 
Jávory Nándor nemesdedi ref. h. leik. 80 kr. Bocsor 
Lajos tengődi ref. leik. 3 Irt 43 kr. Nagy Imre ugrai 
ref. leik. 72 kr. Gózon Gyula somogy-kil i t i ref. lelkész 
2 frt. Csekey István szolnoki ref. h. leik. 3 forint 50 kr. 
Tatay Lajos ó-moravicai ref. h. leik. 3 frt. Sütő Kálmán 
beregsomi ref. leik. 3 frt. Balog Ambrus berekböször-
ményi ref. leik. 1 frt 61 kr. Veres Benő nagy-korpádi 
ref. leik. 2 frt 50 kr. Juhász Pál n.-sallói ref. leik. 2 frt 
30 kr. Poór József új-szivaci ref. leik. 5 frt 13 krajcár. 
Szőllősi Antal makói ref. leik. 10 forint 76 kr. Kovács 
Antal terehegyi ref. leik. 6 frt. Bátori István vaiszlói ref. 
leik. 3 frt 50 kr. Seres József martonfalvi ref. leik. 1 frt. 
Ifj. Csire István csörgetegi ref. leik 80 krajcár. Kulcsár 
Sándor 10 forint 30 kr. Szűcs Károly jászkarajenői ref. 
leik. 1 forint. Morvái Ferenc szaporca-tésenfai ref. leik. 
8 frt 20 kr. Bálint Károly n.-harsányi h. leik. 6 forint. 
Czelder Márton kecskeméti ref. leik. 20 frt. Lévay Lajos 
sárkeresztúri ref. leik. 2 frt. Szilágyi Benő gyömrői ref. 
leik. 3 frt. Markó Lajos Kassáról 6 frt. Mészöly Győző 



alcsuthi ref. leik. 98 kr. Bárczay Gyula jászkiséri ref. 
leik. 5 frt. Posch Frigyes levéli ev. leik. 4 frt 90 kr. 
Dézsi Mihály ceglédi ref. h. leik. 10 frt. 60 kr. Zachár 
Gusztáv 2 frt. 50 kr. Csikay Imre dunamelléki egyház-
kerületi pénztárnok 131 frt. Molnár Pál kajátai ref. leik. 
1 frt 20. Kimiti László iványi ref. leik. 1 frt. Ulicsny 
Endre miklósfalvi ev. leik. 6 frt. Barthalos Ödön pettendi 
ref. leik. 1 frt. Makay Dániel ungvári ref. leik. esperes 
2 frt. T ó t h Miklós tiszarofíi ref. leik. 1 frt 36 kr. Sáf-
rány Zsigmond téglási ref. leik. 1 frt. Sörös István büssüi 
ref. leik. 1 frt 50 kr. Szeremley József leik. esp. 8 frt 
40 kr. Andrássy Kálmán buji ref. leik. 1 frt 50 kr. Kiss 
József kákicsi ref. leik. 1 frt 50 kr. Szentpéteri Sámuel 
pelsőci ref. leik. 2 fit. Hoffer Károly kis harsányi ref. 
leik. 2 frt. Kócsi Dániel Jász-Kisérről 1 frt. Máté József 
mohácsi ref. leik. 2 frt. Turgony i Lajos mezőtúri ref. 
leik. 6 frt. Markó Lajos Kassáról 6 frt. Túr i Lajos 
gyűdi ref. leik. 60 kr. Csikai Imre dunamelléki egy-
házkerületi pénztárnok 12 frt 52 kr. Ritter Károly somorjai 
ev. leik. 2 frt. A h. m. vásárhelyi ref. nőegylet 3 frt. 
Stettner Gvula Felső-Lövőről 80 kr. Czeglédi Lajos 
Szoboszlóról 6 frt. Kálmán Dezső Ujfehértóról 46 kr. 
Vadai Ferenc török-sz.-miklósi ref. leik. 4 frt. Barna 
Antal körtvélyesi ref. leik 3 frt 50 kr. Éri Ferenc pacséri 
leik. 10 frt. Székely József csákvári ref. leik. 3 frt. Összesen 
578 frt 57 kr. 

A bélzeréndi vizkárosult ref. leik. j a v á r a : Láng 
Adolf tápió-sz.-mártoni ev. leik. esp. 3 forint. Herczeg 
Ferenc ó-moravicai ref. leik. 1 frt. T ó t h Lajos tiszadobi 
ref. leik. 50 kr. Mészáros Sámuel ó-budai ref. leik. 2 frt. 
Barthalos Ö d ö n .pettendi ref. leik. 50 krajcár. Összesen 
7 forint. 

A tüzkárosultak részére : Alföldi Sándor kórósi 
ref. leik. 7 frt 90 kr. Mészöly Győző alcsúthi ref. leik. 
12 frt. Barthalos Ö d ö n pettendi ref. leik. 3 frt. Sörös 
István büssüi ref. leik. 3 frt 18 kr. Összesen 26 forint 
8 krajcár. 

Árvízkárosultak részére : Barthalos Ö d ö n pettendi 
ref. leik. 3 frt. Mészöly Győző alcsúthi ref. leik. 11 frt 
12 kr. Összesen 14 frt 12 kr. 

Protest. irodalmi társaság ré szére : A kemenes-
aljai ev. egyházmegye 100 frt. Antal Géza 5 frt. Dávid 
Gyula 5 frt. Józsa Zsigmond 5 frt. Z. Kiss Albert 5 frt. 
Marosi unit. egyházkör 5 frt. Kolozsvári unit. papnövelde 
önképző köre 6 frt. Összesen 131 frt. 

Begyült eszerint az 1887-ik év folyamán szerkesz-
tőségünknél összesen 756 frt 77 kr, tehát 96 frt 99 krral 
kevesebb, mint az 1886-ik évben. 

Ha számadásunkból valakinek az adománya téve-
désből kimaradt volna, szíveskedjék bennünket haladék-
talanul figyelmeztetni, hogy a tévedést helyreigazít-
hassuk. Szerkesztő. 

A budapest-budai ev. ref. templom építésére 
újabban következő adományok tö r tén tek : október 23-ától 
december 26-ig perselypénz 28 frt 51 kr, Sipos Péter 
50 kr, Bicskey István, Bíró Mihály, Csánky Sándor, 
Édes János, Engl F., Fischer László, Gedeon János, 
Kátai Roth, Somlyaí Szabó József, és Tőkéssy7 Zsuzsánna, 
1 —1 frt, Bartalos Sándor 2 frt, Bíró Pál 3 frt, Kéky 
Imre és neje és Szentgyörgyi Lajos 5 — 5 frt , Csepely 
Sándor 10 frt. Összesen 64 frt or kr. Ezen és a kilen-
cedik közleményben kimutatott összeggel 20,557 f r t 70 kr 
van a p. e. h. takarékpénztárban elhelyezve. Budapesten, 
1887. évi december 27-én Szőts Albert, pénztárnok. 

HIRDETESEK. 

A tiszáninneni egyházkerületben, az alsó-zempléni 
egyházmegyében fekvő kaki ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi javadalma, minden terhek levo-
násával 604. f r t ; és így a IV. osztályba tartozik. 

A pályázati k é n ények 1888. év január hó 25-ig 
nt. Kopre Ferenc esperes úrhoz Tisza-Lucra, inté-
zendők. 

Miskolc, 1887. dec. 28. 
K u n B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

Régi könyveket, 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s z á -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i m a -
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

Doforowsky Ágost 
könyvkereskedése 

1 —10 Budapes t , IV. Egye t em-u tca 2. 

u m m 

t 
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Jeles művek árleszállítása. 
H ö r k József ev. collegiumi tanár úrtól átvet tem 

Litargika vagyis az istenitisztelet 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 00 kr h. 45 kr. 
— Tiszta logika. II. kiadás 84 kr » 4*3 kr. 
— Bölcsészeti erkölcstan. II. kiadás 

84 kr helyett 42 kr. 
— Bölcseleti jogtan. (Észjog) 1 frt h. 50 kr. 

Hazsl inszky Fr. Éjszaki Magyarhon viránya. 
1 frt helyett 70 kr. 

Miután különösen a »Liturgiká«-bó\ csak cse-
kély számú példány felett rendelkezem, kérem 
mielőbbi megrendeléseivel szerencséltetni. 

Eper j e s , 1887. december hava 
R é v a i S a m u , 

2—3 könyvkereskedése. 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas , 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdónos: í>r. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincegyedik évfolyam, 2. sz. Budapest, 1888. január 8. 

PROTESTÁNS 

SZERKESZTO-
és 

K I A D Ó - H I V A T A 
IX. tar. Kinizsy-ufca 29. sz. I. em. 

L : 

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. 

8®" Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk, 

M 

E L Ő F I Z E T É S I FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1 8 8 8 é v i harmincegyedik f c i y a m a r a . 

E l ő f i z e t é s i d . i j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 
v. 

y. S z ő t s Farkas , Dr. Ballagi Mór, 
főmunkatárs. laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Az egyetemes közalapról, 
11. 

Az iránt, hogy a Közalap jövedelméből 
egyes egyházak és lelkészek segélyezésére kioszt-
ható 40—45 ezer forintnak az eddigi módon való 
elaprózása állandóan célhoz nem vezet s az 
eddigi eljáráson változtatni kell, legalább az 
intéző körökben — melyek az egész ügyet át-
tekinthetik — alig van ma már nézeteltérés. 

Mert lehet, hogy azoknak, a kik négy éven 
át mindig, vagy többnyire megkapták a magok 
100 vagy több-kevesebb forintjukat s a kérvé-
nyezők sorában (valódi szükségtől hajtva) év-
ről-évre megjelennek, kivált ha remélhetik, 
hogy ezentúl is megkaphatják az eddigi segélyt: 
lehet — mondom — hogy elég jó így is. Ám-
bár ha állandó a szükség, a segítségért minden 
évben újra könyörögni nekik sem lehet kellemes. 

De a végrehajtó-bizottság s maga az egye-
temes Konvent, ma már jóformán tudja, hol 
van állandó — s nemcsak esetleg felmerülő — 
és így évről-évre mindig megújuló szükség; ezt 
pedig évről-évre kielégíteni, de annak forrását 

meg nem szüntetni és így jövőre ismét elő-
állásának elejét nem venni : igazán a Danaidák 
hordójának a töltögetéséhez hasonló munka. 

Az állandóan, évről-évre jelentkező és se-
gélyért kiáltó szükségnek az okfejét megszün-
tetni, ez tehát a feladat, melyre mind a végre-
hajtó-bizottság, mind a Konvent fegyelme kell 
hogy irányuljon s irányul is tényleg, a mint 
ezt a Szász Domokos- és Fejes István-féle in-
dítványok, és azokhoz Kerkapoly- és Mocsáry 
által csatolt kiegészítő javaslatok mutatják. 

Mindezeknek kettős a céljok : egyfelől ke-
vesbbíteni a szükségletet, az állandóan segélyre 
szoruló positiók és állomások kevesbítése által, 
másfelől az el nem envésztethető szükséglet fe-
dezését állandó tőke teremtése által biztosítni. 

Kétségtelen, hogy vannak és pedig nagy 
számmal olv egyházak, melyek magokat anya-
egvházakul fenn nem tarthatják, de a melyek 
egy részének fenntartása nem is múlhatatlanul 
szükséges, mert vagy összecsatol hatók valamely 
közel szomszéddal, vagy valamely nagyobb kör-
lelkészi körbe bevonhatók. 

Szintoly kétségtelen, hogy vannak — s 



szintén nem csekély számmal — oly anyaegy-
házak, melyek két egyénnek : rendes lelkésznek 
és tanítónak a fenntartását nem bírják meg, de 
megbírnák egv égvén fenntartását, a ki lehetne o a>/ ü j 7 

lelkész és tanító egy személyben, ha képesítve 
volna mind a kettőre (a mi ily esetben elenged-
hetetlen feltétel) s kettős hivatalát jól is elvé-
gezné, tisztességesen meg is élhetne belőle. 

De vannak viszont — a magokat fenntar-
tani nem képes nagy számú anyaegyházak közt, 
és pedig ezeknek nagyobb része, olyanok, melyek-
nek fenntartása nemzeti és íelekezeti érdek, me-
lyeket affiliálni nem szabad, máshoz csatolni 
már csak a távolság miatt sem lehet — melye-
ket tehát -egv vagv más úton, de állandóan se-
gélyezni kell. 

Hogy az ilyenek, az egyetemes Közalap 
korlátolt segélyforrásaiból segélyezhetők s fen-
tarthatók legyenek: a két előbbi kategóriába 
tartozókat el kell vonni a segélyezés alól s mint-
egy a mulhatlanul segélyezendők útjából félreha-
tolni ; s a Kerkapoly- és Mocsáry-féle pót javas-
latokban említett módokon kell rajtok segíteni. 

Azért az egyházmegyék és egyházkerüle-
tek első teendője, s arra tel is vannak híva a 
Konvent által : szorosan számbavenni és kimu-
tatni azokat az egyházakat, melyek 

1. affiliálhatók vagy csoportosíthatók, a 
nélkül, hogy önálló külön anyaegyházi minő-
ségük elvesztéséből rájok — s általuk egyetemes 
egyházunkra — nemzeti vagy hitfelekezeti ve-
szély származnék; 

2. a melyekben, anyaegyházi minőségük 
fentartása mellett a lelkészi és tanítói hivatal 
s javadalom ' egyesíthető, egy egyénben össz-
pontosítható, a nélkül, hogy akár egyik, akár 
másik szolgálat tetemesebben szenvedne. 

Ne áltassuk azonban magunkat azzal, hogy 
ez úton valami sokat fognánk nyerni. Szellemi-
leg ugyan semmit, sőt bizonyos a veszteség. 
Egy az, hogy az afíiliált. vagy csoportosított 
egyház, mind a lelki gondban, mind anyagi 
ügyei vezetésében, mindenesetre veszít, ha nincs 
folyvást kebelében élő s működő lelkésze, csak 
— mint Erdélyben mondják — beszolgáló-ja. A 
lelkészi felfogásnak is nagy átalakuláson kel-
lene átmennie, hogy a szintoly tisztes tanítói 
állást és szolgálatot magára nézve ha nem is 
épen megalázónak, de bizonyos fokig kelletlen-
nek ne tartsa; s bár bizonyos szolgálati időn 
tul az öreg tanító sem igen nagy kedvvel tanít, 
de az öreg lelkész még kevésbbé. így tehát a 
szolgálat mindenesetre veszíteni fog, akár egyik 
akár másik módon való összefoglalással. A má-
sik az, hogy még a legkisebb s legszerényebb 
anyaegyház sem könnyen hajlandó feladni anya-

egyházi minőségét s annak avagy csak azt az 
attribútumát sem, hogy külön lelkésze s külön 
tanítója legyen, s inkább elszíveli, hogy nyomo-
rogjon mind a kettő, mintsem a két javadalom 
egyesítésével egy embert élhetővé tegyen: akár 
egy közös lelkészt, akár egy lelkész-tanítót. 

r,n tehát az első okból (a szolgálat érde-
kéből) e módhoz csak szükségtől kényszerítve 
s nem szívesen nyúlok; a másik okból (az egy-
házak önállósági hajlamát ismerve s méltányol-
va) nem sokat várok e módok alkalmazásától. 

De i t t-ot t talán mégis sikerülni fog s ha 
nem sokat — valamit nyerünk arra a célra, 
hogy a hol lehetséges, a mint Mocsáry helye-
sen kifejezte, kevesbítsük a szükségletet. 

Menjünk tovább egy lépéssel. 
Ha az egyházmegyék és kerületek számba-

veszik s kimutatják, mely helyeken s mily 
mérvben és alakban lehet akár az affiliatió és 
csoportosítás (körlelkészség), akár a lelkésztaní-
tóság intézményét — természetesen majd csak 
az illető állomások megüresedésének bekövet-
kezésével — életbe léptetni: azzal egyszersmind 
ki íog tűnni, melyek azok az egyházak s azok 
a lelkészi állomások, a melyeket állandóan se-
gélyezni kell, hogy fenmaradhassanak s a foly-
tonos nyomor tengődéséből kiemeltessenek. 

Ha a négy éven át az egyetemes Konvent 
előtt megfordult segély-kérvényeken végig pil-
lantunk, előre láthatjuk, hogy ezek száma tete-
mes lesz s hogy egyszerre — vagy csak néhány 
év alatt is — azok mindenikén állandóan a 
fenállhatásukat és lételöket biztosító tőke meg-
teremtése által segítve legyen: azt a legvér-
mesebb remény sem várhatja. De ha a munká-
hoz soha nem kezdünk, vagy azt csak halo-
gatjuk is, a Danaidák hordójának eddigi töl tö-
getésével soha sem, vagy csak annál később 
érünk véget. 

Nézzünk tehát a tőke-teremtési javaslatok 
szemébe s vizsgáljuk meg azok alkalmazható-
ságát és alkalmaztatásuk mértékét. 

Szász Domokos, erdélyi püspök azzal az 
indítványnyal lépett a Konvent elé, hogy egyes 
— folyvást segélyre szoruló — egyházak és 
lelkészi állomások részére, illetőleg azoknak 
mintegy megalapítására, részint a Közalapnak 
már is meglevő (mintegy 300,000 forint) tőkéi-
ből, részint az egyházkerületek, egyházmegyék, 
esetleg egyes egyházaknak saját rendeltetéssel 
biró tőkéiből, a szükséghez képest alkossan tő-
kéket — melyeket a tőke 11/2 százalékával, 
vagyis 1000 forint tőkét évi 15 forinttal 32 év 
alatt refundálván *), addig magának a Közalap-

*) Ki van számítva, hogy i1 

tésével, a tőke 32 év alatt helyre áll. 



nak folyó jövedelmeiből 5 0 kai kamatoz-
tasson. 

Példákat hozva fel: 
A. egyháznak, építkezésre vagy más be-

ruházásra, szüksége van 5000 íorint tőkére és 
pedig egyszerre s azonnal. Ezen tőke neki meg-
adatik. Ennek törlesztésére, vagyis visszaállítására 
(refundálására) kell 32 évig évenként hetvenöt 
for int ; ezt fizesse maga azon egyház; ellenben 
az 5%-os vagyis 250 frt kamatot (szintén 32 
esztendeig), ha az egyház nem fizetheti, annak 
segélykép adja a Közalap, mely a maga íolvó 
jövedelmeit 32 évig ezen segélvlyel állandóan ter-
helje meg. 

B. lelkészi állomásnak évenkénti 100 fo-
rinttal örök időkre való feljavítására kell 2000 ío-
rint. Ezt a két ezer forintot kiadja egy sum-
mában a Közalap, illetőleg azon egyház részére 
gyümölcsözőieg elhelyezi vagv jövedelmező in-
gatlanba fekteti. Az így adott 2000 Irt tőkének 
törlesztés utján visszatérítésére kell 32 évig 
évenként 30 forint; ezt fizesse a feljavított 
lelkészi javadalom, mely e szerint 32 évig tu-
lajdonkép csak 70 forinttal javul s csak a 33-dik 
évben lép a teljes 100 frt élvezetébe; ellenben 
a 2000 frt tőkének évi 100 forint kamatát fizesse 
mindenesetre a Közalap, mely ezen összeggel a 
maga folyó jövedelmeit 32 évig állandóan meg-
terheli. 

Ezen eljárás szerint a Közalap, mai 300,000 ío-
rint tőkéjével egyszerre 40 egyházat 5000 forint 
tőkével lábra állíthat és 50 lelkészi állomást 
2000 frt tőkével évi 100 — 100 írttal leijavíthat; 
mindezek után 15,000 frt évi kamatteherrel 
terheli meg a maga folyó jövedelmeit. A mint 
részint az évi jövedelmek V4 részének tőkésíté-
séből, részint az először hitelezett tőkék foly-
tonos törlesztéséből ismét 100,000 frt tőkéje 
lesz, ezzel ismét folytathatja az előbbi művele-
tet s az első alapítás mértékéig pl. 15 egyházat 
4—4000 s husz lelkészi állomást 2 — 2000 forint 
tőkével lábra állíthat. Valamint ha az egyház-
kerületek, egyházmegyék, egyes egyházak a ren-
delkezésére álló tőkéket szintén 11l2°l0-os tör-
lesztésre és 5%-os kamatozásra a Konvent ren-
delkezésére bocsátják, ugyan e műveletet újabb 
100 vagy 200 forinttal lehet tenni, megfelelő 
számú egyházakat a szükséges nagyobb épít-
kezésekre és beruházásokra, szegény lelkészi 
állomásokat jobb javadalomra segíteni. 

Ezen eljárás mellett : 
1. Az egyszer mindenkori (nagyobb épít-

kezési vagy beruházási) tőke-segelyre szoruló 
egyházak megkapják a szükséges tőkét, vagy 
32 év alatt iV'2% törlesztésre — vagy ha kü-

lönben nem szegények, 6 V2 % kamatos törlesz-
tésre ; 

2. A Közalap, vagy egyházkerületek stb. 
tokéi 32 év alatt mindenesetre refundáltatnak, 
magok a segélyzettek által — s addig 5% ka-
matot húznak vagy a segélyzettektől vagy a 
Közalapból; végre 

3. A Közalap íolvó jövedelmei évenként 
segélyekre kiosztható részének több mint fele, 
le nem kötve, szabad rendelkezésre, szűkölködő 
(s még a tőke-segély sorrendjére nem jutott) 
egyházak és lelkészek segélyezésére marad —- és 

; így minden jogos igénynek — s a mellett a 
Közalap céljainak is elég van téve. 

Szász Domokos e javaslatáról — melyről 
teljes méltánylásukat még ellenzői sem tagad-
hatták meg —• Fejes István módosítványa két 
lényeges pontban tér el. 

Egyik az, hogy Fejes a tőkék 1 ^ % - k a l 
való visszatérítését (refundálását) sem akarja a 
segélyzettekre: egyházakra és lelkészekre ne-
hezkedtetni, hanem azt is a Közalapból fedez-

I tetnij mert — úgymond — a mit egyik kézzel 
adott, nem akarja visszavenni a másikkal; inkább 
kevesebbet akar adni tőkékben, mintsem terhelni 

1 a segélyre szorultakat. 
Én pedig abban, hogy az egyszerre adott 

tőkével felsegélvzettek magát ezt a tőkét, a 
lehető legkönnyebb feltételek mellett, 32 év alatt 
172% törlesztéssel, magok keressék meg ma-
goknak, nagy erkölcsi mozzanatot látok : az 
önsegély elvének valósítását. Lelkészek javadal-
mának tőkében biztosításánál az 5%-os kama-
tot mindenesetre a Közalap fizetné; az 17o% 
törlesztéssel a 100 frt évi segély 70 írtra ol-

! vadna, de 70 frt is segély ; s ha különös sze-
génység vagy csapások esetei (sok gyermek, 
betegség, elemi csapások stb.) fordulnának elő, 
ezt a hiányzó 30 frtot is magára vehetné a 
Közalap, de az önsegély elve rendesen fentar-
tatnék. Egyházak melyek beruházásokra, tem-
plom-, paplak-, iskola- építésre kérik s kapják a 
tőkét — a 1 72% törlesztést mindenesetre szí-
vesen es könnyen fizetnék, a legtöbb esetben 
az 5°/o kamatot is, harminckét esztendeig: de 
a Konvent belátásától függ c kamatot annyi-
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szor mennviszer évi segély címén magára vál-
lalni. 

A másik eltérés Fejes módosítványában a 
Szász Domokos indítványától, hogy Fejes egye-
dül az e. Közalap tőkéire akar reflectálni s e. 
kerületi, egyházmegyei tőkéket nem kíván, igény-
be venni; és pedig két okból nem; először, 
mert e tőkék rendesen nagyobb kamatot haj-
tanak s így a nevezett testületek károsodnának; 
másodszor, mert a refundálás kockázattal járván 



nem akarja e más rendeltetésű alapokat annak 
kitenni. 

A mi az első ellenvetést illeti, az leg-
alább is nem minden egyházkerületi, egyház-
megyei tőkére nézve áll. Például a dunamelléki 
egyházkerületnek államsegély pénztára ma, kö-
zel 120 ezer forint tőkeállománynyal, építkező 
egyházaknak épen 5%-ra ad kölcsönöket, a t ő -
kének tiz év alatt (visszafizetése) mellett. Látni 
való, hogy 32 évig 6Va%-ot fizetni könnyebb, 
mint 10 évig i o ° / o - o t tőkében s a visszafize-
tetlen tőke-rész 5%-át kamatban ; de a tőke 
állagára s a kölcsön adó pénztárra nézve mind-
egy. Egyházmegyék, egyházak tőkéi itt is van-
nak 6—8%-ra kiadva, de több veszélynek is 
vannak kitéve s vannak még 5%-nál kisebb kama-
tokra is. A kérdés egyébiránt tel van téve az egy- I 
házkerületekhez: tőkéiknek e célra átengedése 
vagy nem engédése iránt; a mennyit veszély 
nélkül s a cél érdekében jónak látnak átengedni, 
azt átengedik; ha nem — nem. S végre is, mind-
egy, pl. a dunamelléki egyházkerület, akár eddigi 
módon segít kölcsönökkel a maga egyházain, 
melyek, ha rajtok így segítve van, nem for-
dulnak a Közalaphoz, akár tőkéit s kölcsön-
kérő egyházait a Közalaphoz utasítja. 

A mi Fejes második ellenvetését illeti, arra 
azt felelem, hogy a tőkének, akár a Közalapé, 
akár az egyházkerületeké vagy megyéké, semmi 
esetben sem szabad elveszni; s a mint a ta-
pasztalás mutatja (legalább ismét a dunamelléki 
egyházherület példájában) nem is vesznek el; 
ennek államsegély pénztárából nyert töke-köl-
csönök 5%-os kamatait az egyházak pontosan 
fizetik, legíölebb a kissé terhes ^10%-nyi) tőke 
visszafizetésre kérnek — nagy ritkán — idő-
haladékot (természetesen a rendes kamatfizetés 
mellett). 

Pedig — s ez legyen Mocsárynak, de mások 
megnyugtatására is megjegyezve — a kölcsö-
nök betáblázás (jelzálog) nélkül, csak a köl-
csönvevő egyház közgyűlésének egyetemleges 
jótállása s a mellett tiz-tizenkét vagyonosabb 
egvháztag kötelezvényi fizető kezességére van-
nak adva; és semmi egyébb kényszereszköz 
vagy fenyegetés nincs hozzájuk kötve, mint az 
»hogy egyszeri késedelmes fizetés az egész köl-
csön felmondását vonja maga után.« 

Erkölcsi testületekben mindig nagy garan-
tia van ; még nagyobb, ha tiz-tizenkét legelő-
kelőbb ember személyes érdeke is le van kötve, 
hogy késedelem vagy nem fizetés esetében, neki, 
mint kezesnek, kell a többi helyett fizetni. »Bi-
zonyára az igazért is nehezen hal meg — 
vagy szenved — az ember« — mondja az írás. 

A Szász Domokos indítványa mindenesetre ! 

a legtermékenyebb eszme, mely a Közalap 
jótékonyságát igazában s egész teljességében 
kifejteni és megvalósítani alkalmas; a Fejes 
István módosítványa egyes egyházkerületek vi-
szonyai és tőkéi termeszete és gyümölcsözte-
tése szempontjából rész szerint érvényesülhet, 
de feltétlenül nem alkalmazható; az affiliatió s 
lelkésztanítóság iránti javaslatok alkalmazkatók 
több-kevesebb helyen s könnyíthetnek a fődol-
gon többet kevesebbet. 

De még az is, a mit mindez indítványok 
céloznak és Ígérnek legjobb esetben is csak kez-
det ; s tévedés volna azt hinni, hogy minde-
gyüttes valósításukkal is már célnál volnánk. 
Nem 300 vagy 500 ezer forintnyi tőke kellene 
arra, hogy minden szegény egyházunkat s min-
den roskadozó templomunkat és iskolánkat meg-
építhessük s minden nyomorult lelkészi állo-
másunkat élhetőve tegyük. Arra őt, vagy talán 
tiz annyi kellene. De kezdetnek az is nagy, a 
mit már ma tehetünk; s még annál többet ér 
minden érdeknek, a Közalap, az egyházkerüle-
tek, az egyházmegyék, az egyes egyházak, ma-
gok a lelkészek érdekének egy közös érdekbe 
való csoportosítása; a kölcsönös támogatás és 
egy közös célra működés elvének a valósítása! 

Nem ez-e magának az egyetemes Közalap-
nak az alapelve s vezéreszméje? — midőn egy-
lelől az összes egyháztagok filléreiből gyűl össze 
— s máslelő] a törvény* kimondja, hogy csak 
azokat segélyezi, a kik a magok, egyházmegyék, 
és kerületek segélyeiből már kifogytak. Nem 
amaz elv teremtette-e meg a Közalapot s tette 
hogy ma, születésének ötödik évében már 
300 ezer forint tőkével s 100 ezer forint évi 
jövedelemmel rendelkezik ? Hogy már eddig is 
rendszertelenül működve annyi jót tett ? hogy 
rendszeresen felosztva s jótékonyságát gyümöl-
csöző formákba öntve, még sokkal többet tehet! 

Ha nagv alapítókra (mint Jordán István) 
nem számítunk is — ámbár miért ne számíthat-
nánk ? — csak önmagából, minden négy évben 
százezer forinttal, negyven év alatt (a mi 
csak egy közép emberélet) egy millióval gya-
rapodik a tőkéje. 1890-ben megkezdve a tőke 
alapítást, ötven év alatt hány egyházat építhet 
meg, hány lelkészi állomást alapíthat meg! 
Ne ragadjunk a pillanathoz; ne nézzük csak a 
mát, a holnapot; ne mondjuk: x>utánam az 
özönviz — én magamnak élek, a jövő nemze-
dék segítsen magán!« Nagy dolgok századokra 
szóló kezdeményekből lettek s lesznek mindig. j o 
Mi elmúlunk, de az egyetemes magyar refor-
mált egyháznak élni kell — s virulni, örökre! 

Azért kezdjük meg, szerényen bár s vár-
juk Istentől a gyarapodást. Szász Károly. 
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I S K O L A Ü G Y . 

A bonyhádi ág. hitv. evang. algymnasium. 
A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. evang. egyház-

megye bonyhádi algymnasiumának kiadásában épp most 
hagyta el a sajtót egy díszes ,,Emléklap", mely ez isko-
lának teljes fölépítése alkalmából az 1887. évi okt. 26-án 
tartott avatási ünnepély lefolyását adja. Az ünnepélyt 
valláskülönbség nélkül megjelent nagyszámú s előkelő 
közönség (Nádosy Kálmán felügyelő, dr. Láng Frigyes, 
Fördős Vilmos, Kurcz Vilmos, Simontsits alispán, Varga 
János, Perczel Dezső képviselő, Dőry főszolgabíró, lel-
készek, tanárok, tanítók s hölgykoszorú) jelenlétében a 
tanúló ifjúság énekkara nyitotta meg, ezt követte Gráf 
bonyhádi lelkész imája, Sántha egyh. főjegyző ünnepi 
beszéde; majd Arndt tanár az iskola történetét adta elő, 
végül Bauer esperes tartá az avató beszédet s mindezt 
bezárta a Szózat, előadva a tanuló ifjúsági énnekkar által. 

Teljesen méltó ez iskola arra, hogy a nagy közön-
ség tudomást vegyen róla, nemcsak azon ritka misszió-
ját tekintve, melyet betölt, nemcsak múltjáért, melyet 
fényes nevek tesznek szépemlékűvé, hanem azon élet-
képes erejénél fogva is, mely ez iskolának nagy jövőt igéi*. 

A tolnai németség közt melyet Szász K. mult évi 
püspöki kőrútjában oly méltán rótt meg azért, hogy a 
magyar nyelvet száz egynehány év alatt sem sajátította 
még el, van egy tősgyökeres magyar falú, Sár-Szent lő-
rinc. Itt állítá fel az esperesség ez iskolát 1807-ben, 
Nagy István szenlőrinci lelkész-püspök, Lágler György 
tormási lelkész — mint az eszme megpendítői Uzd-Bor -
jád hazafias közbirtokossága és Sár-Szentlőrinc áldozat-
készségével, hogy lenne ez iskola a tudománynak csar-
noka és a németség közt — azon igazságból indulva 
ki, hogy ,,nyelvében él a nemzet" — a magyar nyelvnek 
buzgó terjesztője. E szép feladatának meg is felelt ez 
iskola teljes mértékben Lőr incen ; de megfelel ennek 
Bonyhádon is, hova 1870-ben áthelyeztetett. E 18 év 
alatt Bonyhádon és vidékén nagy tért hódított a magyar 
nyelv épp ez iskola buzgalma s magyar hazafias szel-
leme által. 

Büszke lehet ez iskola múltjára s jelenére is : Haag 
Péter, Lehr András, Láng Frigyes, Ritter Károly és 
Lehr Albert volt tanáraira, Zsivora György, Balassa János 
orvos, Petőfi, dr. Sass István, Lehr Zsigmond, Lehr 
Albert stb. tanítványaira; Balassa lelkészre, Schneider, 
Schleining, Ritter esperesekre s a jelenben Nádosy fel-
ügyelőre, Bauer esperesre stb. 

A tanoda jövője a leglelkesebb kezekben van. A 
közel 40 ezer forintnyi költséggel teljesen kiépült díszes 
iskolaépület Marhauser Imre igazgatót dicséri, ki lan-
kadatlan fáaadsággal úgyszólván egymaga gyüjté össze 
ama nagy összeget, így örökítvén meg nevét, s érde-
mesítvén magát az egyház és haza hálajára. 

Míg Lőrincen kezdetben csak egy tanár működöt t 
s tanított 30—40 növendéket, ma már Bonyhádon öt 
jeles tanár — Marhauser Imre, Arndt János, Gyalog 
István, Kirchner Károly és Forberger László — tanít 
évi ezer forint díjazás mellett 138 tanulót, kiket részint 
Tolna , Baranya, S o m o g y , részint Fehér, Veszprém, 
Pes t -Pi l i s -Sol t -Kis-Kún, Bács-Bodrog, Szlavónia és a 
többi szült. 

Ez „alma mater" bár felekezeti, mégis más vallá-
suakat is mindig szívesen ápolt és ápol az általa te r -
jesztett magyar hazafiság, tudományosság és közműve-
lődés emlőin. így a legutóbbi 18 év alatt járt ez isko-
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lába ág. hitv. evang. 843, ev. ref. 292, róm. kath. 736, 
gör. kel. 22, móz. vallású 261 növendék. Az egyház-
megye szeretetadományaiból, 1864 óta az iskolánál con-
victust is tart fenn, a hol az ifjak valláskülönbség nélkül 
50 forintért teljes ellátást kapnak. Az idén 52 tanuló 
élvezi ezen jótéteményt, a kik közt 23 róm. katholikus. 
A vall ási és testvéri szeretetnek ennél szebb bizonvítvá-
nyát kiállítani nem lehet. 

Az 1883-ki középiskolai törvénynek eleget teendő 
ugyancsak Marhauser fáradozása mellett alig két hó 
alatt 7000 frt gyűlt össze s ez áldozatkészségnek k ö -
szönhető, hogy az esperesség ezen iskoláját az állam-
segély igénybevétele nélkül, saját erejéből teljesen be-
rendezve s fölszerelve tartja fenn. 

Méltó ez intézet a hazafiak támogatására s arra, 
hogy velünk együtt minden magyar szív kivánja: élj, 
nőjj, virágozzál derék intézet sokáig! 

Sántha Károly. 

T A R C A. 

Spencer Herbert elmélete a „ M e g i s m e r h e l -
lenről.*) 

A) Vallás és tudomány . 

Gyakran megfeledkezünk róla, hogy a wMinden 
roszban van valami jó« nem csupán erkölcsi, hanem 
egyszersmind ismereti igazságot is fejez ki : azon igaz-
ságot, t. i. hogy minden tévedésben feltalálható valami 
nyoma az igazságnak is. b s még ha elméletileg valószí-
nűnek tartjuk is, miszerint a tévedések rendszerint vala-
mely igazságnak burkát képezik: gyakorlatilag vajmi 
ritkán bizonyítjuk magunkat ezen nézet híveinek; akkor 
t. i. amikor mások véleményéről kell Ítéletet monda -
nunk. Oly állítást, melyről ki tudjuk mutatni, hogy a t é -
nyekkel feltűnő ellenmondásban van, szó nélkül, becs-
mérőleg dobunk félre s a cáfolat hevében eszünkbe sem 
jut felvetni és megoldani a kérdést, hogy vájjon mi tün-
tette fel azon téves állítást egyideig némelyek szemében 
igazság gyanánt ? 

Pedi g okvetlenül kell azon állításban valaminek 
lenni, ami a tévedésre is az igazság fényét sugározza 
s ezen valami nem egyéb, mint bizonyos tapasztalati 
tényekkel való — meglehet nagyon szükkörű, meglehet 
nagyon tökéletlen, de elvégre mégis valamilyen — m e g -
egyezés. Még a legképtelenebb hír is csaknem minden 
esetben való eseményen alapszik s e nélkül soha elő 
nem állott volna. Bármily torzképet mutassanak is az 
egyes események a hír médiumán keresztül : ezen kép 
mégis bizonyítja — ha egyebet nem — a tárgy jelen-
létét. S így áll a dolog az emberi véleményekkel is ál-
talában. Bármennyire téveseknek lássanak is azok, mind-
azonáltal természetükben rejlik, hogy alapjok a tapasz-
talatban gyökerezik ; hogy eredetileg okvetlenül tartal-
mazták s esetleg most is tartalmazzák az igazság egy 
kis szikráját. 

*) Nem levén célom e helyen Spencer egész rendszerét, hanem 
csak a Megismerhetlenre vonatkozó (anát adni : elég leend ide vonat-
kozólag csak annyit jegyezni meg tájékozásul, hogy Spenccr rendszeré-
nek alapelvei »First Principles« című művében vannak letéve, a mely 
két részre oszlik, az első rész a Megismerlietlen, a második rész a 
Megismerhető elméletének körvonalait tartalmazván. A Megi^merhetlen 
elméletét öt fejezetben tárgyalja és pedig azon címekkel és csaknem 
szószerint azon tartalommal, a mint azt az olvasók ezen fejezetben ve-
szik. Dolgozatom alapjául a IV. angol kiadás után B. Vesser á tal 
eszközölt autorizált német fordítás szolgált. H . J . 



Különösen joggal felvehetjük ezt, a midőn oly 
nézetekről van szó, a melyek régiek és széles körben 
elterjedtek és mindenek előtt azon esetekben, a melyek-
ben eleitől fogva fennálló és általánosan igazaknak ismert 
tételekkel vagy elvekkel találkozunk. Ellenvethetné ugyan 
valaki, hogy az ily nézetek vagy vélemények elterjedt-
sége legtöbbször a tekintélyhitben leli magyarázatát ; 
hogy azok, a kik ezeknek igazságát vitatják, bebizonyí-
tásukat rendszerint meg sem kísérlik s hogy így a hívők 
száma és a hit vagy vélemény igazsága között nagyon 
laza összefüggés létezik. Azonban a dolog nem így áll. 
Ugyancsak oly nézet, mely kritikai vizsgálat nélkül széles 
körben elfogadtatik, éppen ez által szolgáltat bizonysá-
got a mellett, hogy összhangzásban van azok egyébb 
nézeteivel, a kiknél ilv gyors és könnyű elfogadásra 
talált; ezen összhangzás azon nézetekkel, melyek m e g -
figyelés és következtetés útján jöttek létre, közvetve 
kezességet nyújt a vizsgalat nélkül elfogadottra nézve. 
Meglehet, hogy ezen kezesség csekély é r t ékű ; azonban 
még ez esetben is valamilyen értékű. 

Egyfelől tehát menteknek kell lennünk az olyas 
előítéletektől, a melyek: »A mit mindenki vall, okvet-
lenül igaz«, vagy »a nép sz.ava Isten szava«-féle m o n -
datokban szoktak kifejezést nyerni; más oldalról meg 
azon igazságnak túlságos előtérbe helyezése altal, a mely 
szerint a nagy tömeg Ítélete rendesen tartalmaz téve-
dést, ne hunyjuk be szemünket az ellenkező s min t -
egy kiegészítő állítás előtt se, a melyszerint az nem 
csupán tévedést tartalmaz. Ilv módon azután oly taliz-
mánhoz jutunk, a mely mindig útmutatóul fog szolgálni 
az igazságnak a tévedések labyrinthjaból való k ibonyo-
lításaban. Ezen talizmánt pedig a következő eljárásban 
nyerhetjük m e g : Mindennemű nézeteket összehasonlí-
tunk, azokból a speciális és concret elemeket, melyek 
azokat ellenmondásba hozzak — egymást részben vagy 
egészben megsemmisítvén — kiküszöböljük; megvizs-
gáljuk, hogy e művelet után 1111 maradt meg, mint mind-
annyiban feltálalható közös elem s ennek számára alkal-
mas abstract kifejezést keresünk, a mely a különböző 
nyilvánulásokban az alapigazságot fogja szolgáltatni. 

E módszer megvilágítására és helyes voltának mint -
egy próba kövéül vegyünk vizsgálat alá egy oly néze-
tet, a mely ősidőktől kezdve uralkodik különböző alak-
ban minden egyes népnél, t. i. a kormányzat kérdését. 

A különböző időkben és népeknél a kormányzás 
formájáról, eredetéről, hatalomköréről és feladatáról a 
legváltozatosabb és egymástól nagyon eltérő nézeteket 
találunk. A civilisatio alacsony fokán, sőt egyes művel-
tebb népeknél is még nem rég azon vélemény uralko-
dott, hogy a kormányzói hatalom isteni jellegű s ehhez 
képest az uralkodók is az alattvalók élete és vagyona 
fölött szabadon rendelkező istenek vagy fél istenek, 
vagy legalabb is Isten helyettesei e földön. Ma pedig 
néhány vad nép kivételével az uralkodók isteni volta a 
hihetőség határait túllépő képtelenségnek tekintetik s 
csak néhány helyütt találunk még némi nyomára azon 
felfogásnak, mintha az uralkodókat bizonyos természet 
feletti jelleg különböztetné meg a többi halandoktól. A 
legtöbb művelt állam, a mely még a felsőség isteni 
jogát elismeri, a királyok isteni jogát már rég elvetette. 
Máshol meg az a hit is, mely a törvényes rendet valami 
magasabb hatalom nyilvánulásának tekinti, kihaló fél-
ben van : némelyek a törvényeket tisztán conventionalis 
jellegűeknek tek in tvén; mig a túlzók tana szerint a 
kormányzásnak sem önmagaban véve, sem közmegegye-
zés folytán nem tulajdonítható semminemű felsőbb ha ta-
lom ; sőt ellenkezőleg csak annyiban van jogosítva hata-

lomgyakorlásra, a mennyiben azon morális p incipiumo-
kat igyekszik érvényre juttatni, a melyek a sociális élet 
szükségképi alaphatározmányaiból levezethetők. 

Vájjon most már ezen, egyazon tárgyra vonatkozó 
nézetek közül egyet fogunk-e kijelölni absolut igazság 
gyanánt, míg a többieket feltétlenül téveseknek nyilvá-
nítjuk ? Avagy nem helyesebb lesz-e oda nyilatkozni, 
hogy mindegyikben van bizonyos igazság is, a mely a 
tévedések által többé-kevésbé elhomályosítva jelenik meg 
bennök? A kérdés bővebb és alaposabb vizsgálata a 
mérleget mindenesetre az utóbbi nézet részére billenti 

t le. Tessék ugyanis közülök egyik vagy másik azok sze-
mében, a kik nem az illető nézetekben nevelődtek fel, 

; szinte nevetségesnek, mégis ezen különböző nézetek 
alapját és éltető elemét egy elvitázhatlan tény elismerése 
képezi. Közvetlenül vagy közvetve bennrejlik mindegyik-
ben a postulatum, hogv az egyéni akarat bizonyos mér -
tékben alárendelendő a sociális követelményeknek. Az 
alattvalói kötelességről alkotott legrégibb és durvább 
eszmétől le egész a mai fejlett politikai elméletekig a 
legnagyobb összhangzat uralkodik ezen pontot illetőleg. 
Habár azon vadnak nézete között, a ki életét és vagyo-
nát az uralkodó önkényére bízottnak tekinti s az anar-
chistának nézete között , a ki minden kormányzattal szem-
ben, legyen az autokratikus vagy demokratikus, tagadja, 
hogy joga volna az ő egyéni szabadságát korlátozni, 
első tekintetre teljes és kiegvenlíthetlen ellentét van, 
mindazonáltal szorosabb vizsgálat után azon-eredményre 
jutunk, hogy a két ellentétes vélemény közös vonása 
bizonyos hatások kijelölése, melyeket az egyéni cselek-
ményeknek túllépni nem szabad: a mely határokul egyik 
a király akaratát, a másik a polgártársak méltányos kö -
vetelményeit jelölik ki. 

így találhatjuk meg a fentebb talált módszer segé-
lyével az igazságot, a melyet csupán egyik vagy másik 
nézet figyelembevétele mellett bizonyára magunk is t é -
vesen fogtunk volna fel. 

Ezen módszer kiváló szolgálatot tehet azon ch ro -
nikus ellentétek vizsgálatánál, a melyek ma is válaszfalat 
képeznek az emberek jó része között . Ezek közül a leg-
régibb, legmélyrehatóbb, legfontosabb és legáltalánosabb 
a vallás és tudomány közötti ellentét, mely azonnal je-
lentkezett, mihelyt a kezdetben általános fetisizmusnak 
a dolgok egymásmellettiségében és egymásutániságában 
felfedezett egyarántosságok határt szabtak s a mely ma 
is uralkodik a tudományok s általában a vélemények 
minden terén befolyásolván az embereket a legegyszerűbb 
mechanizmusok magyarázatában épúgy, mint a legbo-
nyolultabb sociális kérdések e ldöntésében; sőt a t e rmé-
szet és életnek, a vallás és tudománynak összefért lensé-
géből eredő ellentétes megítélése befolyással van az 
érzelem alaphangulatára és a napi cselekvésmódra is. 

A kifejezett általános elv és az imént felhozott 
példa is azon felvételre jogosít bennünket, hogy a val-
lásos hit sokszerű nyilvánulásainak valamely végső t ény-
ben közös alappal kell bírniok. Vagy analógia szerint 
következtetve, ellehetünk rá készülve, hogy azok közül 
egyik sem lesz feltétlenül helyes, hanem mindegyikben 
több kevesebb része van az igazságnak tévedéssel ve-
gyülve s néhol egészen beburkolva. Az ellenkező felvé-
tel, hogy t. i. azok közül a légtöbb vagy talán vala-
mennyi az' igazságnak semmi nyomát nem tartalmazná, 
az emberi értelemről nagyon lealazó bizonyítványt ké -
pezne. 

Azonban ezen általános oknak egyes speciális k ö -
rülmények figyelembevétele még nagyobb súlyt kölcsö-
nöz. Elsőben is nem kis fontossággal bír azon tény, 



hogy a vallásos eszmékkel úgy szólván mindenütt 
találkozunk. Sőt ha igaz volna is, a mit némelyek állí-
tanak, hogy vannak népek, a melyek vallással egyáltalán 
nem bí rnak; ha kétségtelenül bebizonyítható volna is, 
hogy vallással csak az értelmi fejlődés bizonyos fokán 
talalkozunk : a következmények, mik ezen tényből levon-
hatók, gyakorlatilag ugyanazok. Ha ugyanis beismerjük, 
hogy az egyes népfajoknál, a melyek a szellemi fej lő-
dés meghatározott magaslatára emelkedtek: az első és 
homályos vallási eszmék - azonnal jelentkeznek, ezzel 
egyúttal beismertük azt is, hogy az ily fogalmak szük-
ségképen a szellemi fejlődés következményei és pedig 
melyen az ember lelki alkatában gyökereznek. Hogy a 
vallás papok találmánya volna, már csak azon egyszerű 
okból sem tekinthető komoly állításnak, mert ez teljesen 
megoldatlanul hagyná azon tagadhatlan tényt, hogy min-
den bizonyos műveltségű népnél találunk a vallás n y o -
maira ; ha ez ellenében valaki azon állítást kockáztatná, 
miszerint a vallást még akkor találták fel a népámítok, 
a mikor az emberiség egy törzset képezett s innét mint 
középponbol vitték volna a vallást az emberek maguk-
kal örökség gyanán t : elég leend a nyelvtudomány ered-
ményeire utalnunk melyek kétségtelenül bizonyítják, mi -
szerint az emberi nem szétoszlása a föld különböző 
tájaira még akkor ment végbe, s illetve kezdődött meg, 
amikor a nyelv legprimitívebb vallásos képzetek és f o -
galmak kifejezésére sem volt alkalmas. Különhen is ezen 
magyarázat teljesen felelet nélkül hagyja a kérdést, hogy 
vájjon a számos változások dacára, miknek a vallásos hit 
alá van vetve, abban bizonyos elemek mégis miért ma-
radnak mindig változatlanok ? És homályban hagy ben-
nünket arra nézve, hogy miként magyarázható ki, mi-
szerint az ellenséges kritika által az egyes dogmák m e g -
döntésére indított mozgalmak egyes hittételeket elso-
dortak ugyan, de azok közös alapját, éltető elemét m e g -
semmisíteni, sőt jóformán megingatni sem bírták ? S hogy 
a vallásos buzgóságnak különböző okok miatt való la-
zulását, majd az arra következni szokott teljes közönyt , 
új élet, a vallásos eszmék új felvirágzásának kora váltja 
fel? így bizonyítják mindezen tények, hogy a vallás lé t -
alapja nem a felszínen, hanem az igazságok legmélyebb 
bányájában található fel. 

Még egy dolgot kell itt különösen megjegyeznünk, 
a melyre kiválólag azok, a kik a tudományokkal foglal-
koznak, figyelemmel kell, hogy legyenek. Bebizonyított 
igazságokkal foglalkozva s megszokva a még le nem 
tárgyalt kérdeseket olyanokul tekinteni, a melyek később 
t isztáztatnak: könnyen megfeledkezünk róla, hogy az 
ismeret, bármennyit átöleljen is, sohasem oldhat meg 
egyetlen kérdést is teljesen kielégítőleg. A positiv tudás 
sohasem tölti ki teljesen a lehető gondolkodás terét s 
nem is töltheti ki. A felfedezések végső határán még 
mindig fennmarad a ké rdés : mi van azon tú l? Számos 
kérdésre magyarázatot adhatunk, de sohasem arra, hogy 
mi képezi azon magyarázat magyarázatát, mert ezen 
kérdés minden megoldással újra felmerül. Ha a tudást 
egy folytonosan növekedő gömbnek tekintjük, méltán állít-
hatjuk ez analogiához képest, hogy a tudás területének 
nagyobbodása a nem tudással való mindig nagyobbodó 
érintkezést vonja maga után. Ha tehát a tudás t e rmé-
szeténél fogva nem lehet egyedül uralkodóvá a tudalom 
terén; ha az emberi szellemre nézve mindig fenn kell 
maradni a lehetségnek, hogy a' tudalom körét meghaladó 
dolgokkal is foglalkozzék: úgy vallásnak is kell mindig 
létezni, miután a vallás egyebektől éppen abban külön-
bözik, hogy tárgyát kiválólag az képezi, a mi e tapasz-
talat körét meghaladja. 

Bármily tarthatatlannak bizonyuljon is tehát némely 
vagy akár valamennyi hittétel; bármily észszerűtleneknek 
is a védelmökre felhozott b izonyí tékok: mindazonáltal 
kötelességünk azon igazságot felkutatni és szemügyre 
venni, a mely azoknak á legnagyobb valószínűség sze-
rint közös alapjokat képezi. Az altalános valószínűség, a 
mely szerint a széles körben elterjedt hit vagy vélemény 
nem lehet teljesen okszerűtlen, jelen esetben a vallásos 
hit elterjedtségében még nagyobb erősséget nyer. Ugyan-
csak fontos erősséget nyerünk a vallásos érzelem szin-
tén kétségbevonhatlan létezésében. És végül miután a 
tudással szemben álló örök nem tudás ez érzelemnek 

j folyton tápot nyújt, ez által egy harmadik nagy jelentő-
ségű bizonyítékot nyertünk. Ezek alapján bizton k imond-

i hatjuk, hogy a vallások, ha talán azok közül egy sem 
tartalmazná is az igazságot, mindenesetre egv nagy igaz-

! ságnak az árnyékképei. 
Ugyanily eredményre jutunk a tudományokra nézve 

is. Miként a vallásos ember viszás dolognak tekinti a 
vallás létjogának bármi módon való igazolását, épúgy 
feleslegesnek, sőt képtelenségnek tartja a tudós a tudo-
mányok jogosultságának vitatását. És mégis, ez utóbbi 
bizonyos tekintetben ép oly szükséges, mint az előbbi. 
Mert ha egyrészről akadnak olyanok, a kik a hittételek 
iránt indokolatlan bizalmatlanságot, sőt nem ritkán meg-
vetést tanúsítanak : viszont nem kevesen vannak, a kik 
azon romboló kritika által indíttatva, a melyet a t udo -
mány emberei a vallás oly alaptételeivel szemben gya-
korolnak, a melyeket ők kiválólag fontosaknak tekin-
lenek, nagyon kedvezőtlen világításban látják a tudomá-
nyokat. Ezek nem tudják ellenszevöket alapos okokkal 
igazolni, hanem elég nekik azon kemény vágásokra g o n -
dolni, a melyeket a tudomány több, általok nagyra be-
csült hittételre mért, hogy ennek alapján azon gyanút 
táplálják, miszerint a tudomány végkövetkezményében 
mindazt lerombolhatja, a mit csak ők szentnek tar ta-

i nak; s ezen hit titkos borzalommal tölti el őket. 
Pedig ezen ellenszenves előitélet azonnal megszű-

nik és szükségképen meg kell szűnnie, mihelyt m e g -
gondoljuk, hogy mit értünk tudomány alatt ? A tudo -
mány ugyanis nem egyéb, n r n t a mindennapi tapaszta-
lat magasabb foka, fejlettségi állapota ; úgy hogy a tudo-
mány elvetésével elvetünk minden néven nevezhető is-
meretet is. A legbigottabb ember sem találhat semmi 
gyanúsat azon megfigyelésben, hogy a nap nyáron ko -
rabban" kel és későbben nyugszik, mint tél idején; sőt 
inkább ezen tapasztalatot mindenki hasznos útmátatóul 
kénytelen elismerni a napi teendők elrendezésénél. Már 
pedig az astronomia nem egyébb, mint az e nemű isme-
retek rendszere, csakhogy nagyobb számú tényekre, a 
kutatás tágasabb körére terjeszkedve ki. Hogy a vas a 
vízben megrozsdásodik, hogy a fa elég, hogy az ételek 
hosszabb ideig tartva megromlanak: ezeket, mint szük-
séges tudni valókat, a legaggályoskodóbb hívő is lelki— 
ismeretfurdalás nélkül taníthatja. Ámde ezek vegytani 
igazságok, a vegytan feladatát ilynemű tapasztalatok 
rendszerezése képezvén. És így van ez a többi t udo -
mányokkal is. Ezek mindannyian a mindennapi élet ta -
pasztalatainak forrásából e rednek; folytonos növekedé-
sökkel észrevétlenül mindig távolabbi, számosabb és 
bonyolultabb tapasztalatot vonnak körükbe és állapítják 
meg ezek között a kölcsönös összefüggés törvényeit, 
hasonlókat azokhoz, a melyek a legközönségesebb dolgokra 
vonatkozó ismereteinket alkotjak. És miként a napi 
tapasztalatok feladata az, hogy cselekvésünkben zs inór-
mértékül szolgáljanak, épugy a tudomány legabstractabb 
igazságainak cselekvéseink szabályozása képezi felada-



tát és végcélját. Minden tudás előrelátás s minden elő-
relátás kisebb nagyobb mértékben a jó követésére és a 
rosz elkerülésére késztet bennünket. Kp úgy miként az 
utunkat elzáró akadály látása annak kikerülésére s illetve 
elhárítására in t : a tudomány segélyével szerzett fino-
mabb és komplikáltabb ismeret is arra szolgál, hogy 
annak igénybevételével elhárítsuk vagy kikerüljük azon 
akadályokat, melyek kitűzött célunk elérésében gátul 
szolgálnak. Miután ekként a mindennapi és a magasabb 
tudományos ismeret egy forrásból erednek és azonos 
jellegűek, nem marad számunkra egyéb választás, mint 
vagy egyenlőképen elismerni mindkét nemű tudás jogos-
ságát és szükségességét egész ldterjedésökben, vagy p e -
dig a tudománynyal együtt azon elemi tudást is elvetni, 
a mely a vadakkal közös tulajdonunkat képezi. 

Látható az eddig mondottakból, hogy úgy a val-
lásnak, mint a tudománynak megvannak a magok jogos 
követelései, igazságaiknak részben vagy egészben való 
elismerésére. A vallás alapvető tulajdonainak vizsgá-
lata azon1 felvételre kényszerít bennünket, hogy az, 
mint veresfonal húzódván végig az emberiség tör ténel-
mén, okvetlenül tartalmaz valamely örök igazságot ; más-
felől még csaknem közönségesnek tekinthető azon ha-
sonlat, a mely szerint a tudomány az igazságok élőfája, 
a mely mindig magasabbra növekedik s a tévedésektől 
mind jobban megtisztul. És ha mindkettő a tapasztalt 
dólgok valóságában gyökerezik, közöt tük okvetlenül tel-
jes összhangnak kell uralkodni. Mert elfogadhatatlan azon 
hypothezis, hogy kétféle igazság létezik, melyek absolut 
és mindig növekedő ellentétben állanak egymással. Hogy 
a vallás Istentől, a tudomány pedig az embertől van, ez oly 
állítás, mely némely klerikális filippikának magvát képezi, 
de a melyet a legelfogultabb fanatikus sem állíthat teljes 
merevséggel. A ki pedig ezt nem állítja, az kényszerülve 
van elismerni, hogy a vallás és tudomány látszólagos 
ellentéte alatt teljes megegyezésnek kell rejtőzni. 

De miben áll ezen megegyezés ? Mi az a közös 
alap, melyből a vallás és a tudomány mint egyazon 
gyökér külön hajtásai felsarjadzottak ? Ez azon probléma, 
melynek megoldását feladátunkul tűztük ki. Es pedig 
nem oly célból, hogy ideiglenes, terméketlen békét esz-
közöl jünk; nem azért, hogy egyikét kössük azon c o m -
promissumoknak, melyeket időről- időre felmerülni látunk 
s a melyek legtöbb esetben szerzőik szemében is mes -
terségeseknek és múlékonyaknak tűnnek fe l : hanem azért 
hogy a valódi és állandó egyesülés feltételeit megtalál-
juk. Oly alapigazságot igyekszünk felkutatni és megálla-
pítani, a melyet a vallás a tudomány nélkül is n y o m a -
tékosan kifejezni s viszont a tudomány a vallás segít-
sége nélkül is cáfolhatatlanul bebizonyítani képes ; egy 
oly igazságot, melynek védelmezésénél mindkettővel, 
mint szövetséges társsal találkozunk. Hogy ezt eszkö-
zölhessük, szükséges egy részről a vallás, más részről a 
tudomány alapfogalmait s az ismeret absolut vagy rela-
tiv voltának kérdését tüzetes vizsgálat alá vennünk. K ö -
veteli pedig ezt tőlünk a tárgy nagy fontossága és ala-
pos feldolgozásának szüksége. Mert az itt felvetett kér -
dés oly természetű, hogy mindenkit sokkal nagyobb 
mértékben érdekel, mint bármely más probléma. Mert 
jóllehet közvetlenül kevéssé érint bennünket, mindazon-
által azon álláspont, melyet e kérdésben elfoglalunk, 
közvetve a legnagyobb befolyással van mindennemű vi-
szonyainkra. Meghatározza az a mindenségről , az élet-
ről, az emberi természetről való felfogásunkat, átalakítja 
a jóról és roszról alkotott fogalmunkat s ehhez képest 
módosít ja cselekvésünket. Azon alapigazság felkutatása, 
melynek feltalálásával a vallás és tudomány látszólagos 

ellentéte végleg megszűnik s a kettő egygyé olvad össze: 
okvetlenül üdvös forradalmat idézend elő gondolkozás-
módunkban, cselekvésünkben s így méltó és érdemes a 
fáradságra, mely kutatásunk sikerét egyedül képes biz-
tosítani. 

Pápa. Horváth József. 

B E L F Ö L D . 
A Szász Domokos-féle indítvány tárgyalása 

a Konvent 1887. nov. 25-iki ülésén. 

(Vége.) 

Kerkapolyi Károly. Előre bocsátom, hogy mind-
ahhoz, mi a szegénységen gyökeresen akar javítani, elv-
ben hozzájárulok ; mert egyházunkat anyagilag is emelni 
nagyon szükséges dolognak tartom. 

De kijelentem, hogy én ezt olyan nagy kérdésnek 
tekintem, a minek előkészítéséhez több kell, mint a 
mennyivel ma rendelkezünk. Sokat kell ezen indítvá-
nyon és lelkesen gondolkoznunk. Csak az egész egyház 
értelmi ereje lehet az, a mi, ha hosszan és tüzete-
sen foglalkozott e kérdéssel, képes lesz jó módot ta -
lálni erre. 

En az indítványban foglaltnál egyszerűbb eljárást 
tudnék. Mi különbség van, ha az mondatik, hogy nem 
veszünk kölcsön az egyházkerületektől teszem fel 2000 f o -
rintot egy lelkész állandó segélyezésére, hanem 32 évig 
folytonosan fizetjük az ezen tőkének megfelelő roo frt 
kamatait? Ha mi a magunkéból vehetünk 100 forintot , 
nem szükség senkit sem kérni, hogy adja oda 100 f o -
rintját. Egészen más azonban a helyzet, hol e kamatnak 
megfelelő tőkére van egyszerre szükség. A különböző 
természetű szükséget distingválni kell tehát, hogy az 
eljárás kockáztatva ne legyen. 

Maga e szükségletek kétnemű módja az eljárás 
kétneműségét, én szerintem, feltétlenül megköveteli. 

Pontosabb előttem is az a tekintet, a mit Mocsáry 
emelt ki. El kell távolítani a szükségletet ott, hol azt 
kielégíteni nincs módunkban. Soha teljes életemben nem 
tudtam megérteni, hogy: »mért végeztetjük a mi egyházi 
szükségleteinket két ember által egy szegény gyüleke-
zetben, mikor könnyen elláthatja egy ember. Én a pap-
tanító misszióját nemes missziónak tar tom. A kisdedek 
nevelése semmivel sem kevésbé megbecsülendő cselekvés, 
mint a nagyoknak megtartása a hitben.« A legritkább 
erények egyike, hogy az ember bírja a megtagadás erényét 
gyakorolni, s le tudjon szállni a magasabb nivóról az 
alacsonyabbra azért, hogy magát megbírja tartani. Az affi-
liatiónak az a baja, hogy messze van a segély; de azért 
nem tagadom, hogy sok esetben ez is alkalmazható si-
kerrel. Néha Mocsáry, néha az én indítványom jobb, 
mind a kettőt használjuk fel sikerrel. Hivatkozom a sok 
gymnasium céltalanságára, melynek megszüntetését oly 
hamar beláttuk. 

Adassanak tehát ki ez indítványok és mellékeltes-
sék hozzájuk a püspökök jelentései, melyek az egyházak 
képét vannak hivatva megismertetni. 

Dégenfeld József gr. Nézetem szerint az affiliatió 
e kérdéssel összefüggésben nincs. Én azt hiszem, hogy 
vannak olyan vidékek, hói ezt keresztül vinni a mi fe -
lekezetünknek és nemzetünknek valóságos vesztesé-
gével járna. Én ezért e kérdést nem óhaj tom vita tár -
gyává tenni. Én ezt olyannak tekintem, mely az egyház-
kerületek belkörű intézkedéseinek tárgyát képezi. 



A kérdést illetőleg sem én, sem a Konvent nem va-
gyunk abban a nézetben, hogy ezen vagy más tervezet által 
minden létező bajon segíteni lehessen. De jelen körü l -
mények közt a benyújtot t javaslat sokat segíthetne. Az 
indítványban szereplő számok nem tekinthetők véglege-
seknek, hanem csak példaképen vannak felhozva. 20,000 f o -
rintnál többet is használhatunk fel. De azért nem céloz-
tatik, hogy a Közalapnak egész összege használtassék 
fel ily módon, hanem csak az céloztatik, hogy tetemes 
része használtassék fel ez alakban, a többi pedig más 
módon rendkívüli szükségletek kielégítésére fordíttassék. 

A Fejes-féle módosí tvány elvileg — szerintem — 
nem különbözik Szász D. javaslatától; ezért mindkettőt 
megfontolás végett ki lehet adni az egyházkerületeknek. 
Mondja egyszersmind ki a Konvent, hogy ezen indít-
vány s módozat mellett látja lehetőnek az ügyön segí-
teni, azonban mielőtt ezen kérdésben véglegesen ha tá-
rozni, meg kívánja hallgatni az érdekelt egyházkerüle-
teket. 

Kun Bertalan. Az eddigi szólók közül senki nem 
neheztelte ez egyházkerületekhez való leküldést, s az 
itt való végleges döntést senki sem kívánja, ezért idő 
nyerés tekintetében bátor volnék javasolni, fogadja el a 
Konvent gr. Dégenfeld előterjesztését. 

Szász Káioly. Megvallom őszintén, hogy én nem 
látom határozat hozatalára a kérdést megérve, mert kü lön-
böző vélemény van : egyszerűen küldessék, ajánlattal kül-
dessék, vagy úgy küldessék, hogy ezzel együtt egyéb 
dolgok is a kerületek figyelmébe ajánltassanak. 

Én azt hiszem, ott, hol bajok vannak, miután a K ö z -
alap e bajokat egyszerre megszüntetni nem képes, t e r -
mékeny eszmék jőnek létre, melyek ápolva előhozhatják, 
ha nem is egyszerre, a bajok megszüntetését . Én Szász 
D. javaslatát ilyen termékeny eszmének tekintem, melyhez 
a módozatot illetőleg talán sokat lehet tenni, de magvát 
látom benne olyan termékeny eszmének, mely mindnyá-
junknak — értve a Konventet , kerületeket, egyházakat 
— hozzájárulásával nagyon elő fogja vinni azon cél 
megközelítését, melyet magunk előtt tartunk. De meg 
vallom nem osztom Degenfeld gr. nézetét, hogy azok miket 
itt Mocsáry és Kerkapoly felhoztak, ezzel a kérdéssel 
összefüggésben ne volnának, sőt nagyon is szoros össze-
függést látok e dolgok között. 

Számba kell venni mindnyájunk nézete szerint, de 
a dolog természete szerint is, mindazokat az egyházakat 
és lelkészi chartákat, melyeknek felemelésén, megjavítá-
sán állhatatosan munkálkodunk. Lesznek a számbavétel 
után olyanok, melyeken affiliatíó által lehet segíteni. De 
világért sem mathematikai munka lesz ; mert vannák vi-
dékek, hol ezt semmi esetre sem engedném meg, mert 
itt a bajt rosszabbá tehetné, nemzeti és vallási romlást 
idézhetne elő. Lesznek helyek és esetek, hol lehetséges 
lesz Kerkápolyi indítványa, ámbár hozzá kell tenni, hogy 
annak egy előfeltétele van, annak kimondása, hogy 
minden lelkésznek egyszersmind a tanítói diplomát is 
meg kell szerezni. A hol sem egyik, sem másik nem 
való a segítségre, azokat a helyeket fogjuk az indítvá-
nyozot t segély útjára terelni. Ha e módokat nem k o m -
bináljuk, akkor arra a meggyőződésre jutunk, hogy fog 
lenni 2 ezer egyházunk közül 800 olyan, melyen segí-
teni kell és ha azt mindnyáját ezen segítségi mód szám-
híjára írjuk, a sorrendet meg nem álapíthatjuk, s az 
egyházak legnagyobb részére elesik a segítség lehetősége. 
Ebben látom ezen segítségi módok szoros összefüggését, 
számba vévén a viszonyokat és körülményeket. 

Én tehát a midőn ezen indítványt s e mellett fel-
merült eszméket figyelembe veszem, legelső és legfőbb 

szükségnek tar tom számbavételét mindazon egyházaknak 
és lelkészi állomásoknak, melyeket egy vagy más módon 
megsegíteni kell. És ebben a tekintetben már meglehe-
tősen haladtunk, mert a Közalap eddig is temérdek adatot 
szolgáltatott arra, hol van segélyre szükség. A misszió 
az eddig gondozás alatt nem álló lelkeket is számba 
vette. Az egyházmegyék és kerületek a további adatok 
beszerzésére is felkérendők. De hogy addig, míg ezen 
adatok beérkeznek, időt ne veszítsünk — mert sietni 
kell — ezen javaslat nemcsak egyszerűen mint indítvány 
tétessék az egyházkerületekhez, hanem mint termékeny 
elv, a kivitel módjának megvitatása és hozzájárulás v é g e t t ; 
figyelmét híván fel azokra a dolgokra is — és ezt hatá-
rozatba óhajtanám vétetni — hogy ezen számbavétel 
alkalmával az iránt is mondjanak határozatot, hogy hol 
lehet más a felhozott és felhozandó módokon kívül még 
máskép is segíteni ezen bajokon hogy így szerves munka 
állván a következő Konvent előtt, mind a segélv módja, 
mind a kivitel részletei felett határozhassunk. 

Szívesen járulok azon határozathoz, hogy az egy-
házkerületek figyelme felhivassék. Célom, hogy ne legyen 
hazánkban a magyar ref. egyházhoz tartozó egyetlen 
lélek is, a kinek a hitben, a kinek a vallásunkban kis-
ded korától való neveltetése és halála órájáig való m e g -
tartása eszközölhető ne legyen. 

Lükő Géza. Az egyházkerületek kötelességévé t en -
ném, hogy az adatok beküldését már a jövő konventi 
gyűlésre felterjesszék. 

Erre aztán jött az elnöki enunciació, mit annak ide-
jén közöltünk. 

Gyorsirói feljegyzései alapján Apostol Pál. 

R E G I S E G E K . 
A felső-őrsi ev. ref. egyház múltjának rövid 

rajza. 
(Folytatás). 

II. 
Deáki Is tván veszprémi lelkész, felső-örsi prédikátor lesz, feljegyzi 
Örsnek régi történeteit . Felső-Örs nevezetessége. Viszontagságai . 

Biró Márton. Tanuhal lga tások 1714—1808. 

Szomorú és gyászos emlékezetű volt a XVIII. szá-
zad kezdete a protestánsokra, különösen reánk dunán-
túli reformátusokra nézve. A vallásért való üldözések, 
török háborúk elmúlása után, egy új, mondhat juk, leg-
veszedelmesebb módját kezdték el a tér í tésnek: a bö r -
tönt, és a protestánsoknak lakóhelyeikből való kiűzeté-
sét. A dunántúli, vagyis helyesebben veszprémi egyház-
kerületnek püspökét, Hodosi Sámuel veszprémi re formá-
lus lelkészt előbb Esztergomba bebör tönözték , majd 
midőn innen királyi kegyelemre kiszabadult, Volkra vesz-
prémi róm. kath. püspök 1710-ben elűzte, »a mikor 
kerületét elhagyván a tiszáninneni egyházkerületbe Szik-
szóra vonul t ; 4) s ettől az időtől fogva nem is volt 
többé a veszprémi egyházkerületnek püspöke. Hodosi 
Sámuel elűzetése után Deáki István lett veszprémi lel-
kész egész 1714-ig, a mikor Gergely napján — március 
12-én — Fe l ső -Örs lelkészévé lőn. Mihelyt új ál lomá-
sát elfoglalta, első gondja az volt, hogy az egyházában 
születtek, egybekeltek és meghaltak nyilvántartására anya-
könyvet nyitott , a melybe a rendes bejegyezni valókon 

4) Tóth Ferenc: >Túl a dunai református püspökök élete.« Győr, 
180S. 150. lap. 



kívül, igen sok emlékezetre méltó dolgot feljegyezgetett, 
a mint látni fogjuk. 

Helyén valónak tar tot tam itt emlékezni meg a 
lelkésznek 1714-ben levő fizetéséről, mert ez úgy tün-
teti fel előttünk a fáészi Anyósokat, mint hitbuzgó, val-
lásos földes urakat, akik jobbágyaik lelki építéséről is 
eléggé gondoskodtak, elannyira, hogy a felső-örsi lelki-
pásztor haszonélvezetére oly nagy darab földet adomá-
nyoztak, hogy jóllehet a prédikátor maga is szántatott, 
vettetett eleget, » mégis földjének nagyobb részét tized 
alá adta ki, s úgy használta,« evvel akarván prédikáto-
rukat a plébanustól megkülönböztetni. Ezt tudva nem 
fogunk csudálkozni azon, ha Fe l ső-Örsnek mindig tudós 
tekintelyes és egyházmegyei hivatalokat viselt papjai 
voltak, s olyan nevezetes hely volt, hogy nem a vidék 
székhelyén Veszprémben, hanem itt tartott a veszprémi 
kerület 1707-ben egy rész-zsinatot, vagyis közgyűlést, 
melyen az egyházakban való rendről, fegyelemről szi-
gorú törvények hozattak. Ezen zsinat határozatait jónak 
tar tot tam egész terjedelmükben ide igtatni.* A veszprémi 
egyházkerületnek ekkor a háborús \ ilág miatt nem volt 
püspöke, hanem a veszprémi esperes Hodosi Sámuel 
igazgatta az egész vidéket, mely oly nagy kiterjedésű 
volt, hogy a mai mezőföldi egyházmegye egy nagy része 
is hozzá tar tozot t , s alesperese is volt a vörös-herényi 
lelkész, Csoó István személyében, ki később felső-örsi 
pap is lett. A zsinattartás ideje alatt Gyimóthi István 
volt felső-örsi prédikátor. A már említett határozatok 
pedig ekképen vannak : 

>>1707. junius 28-án Fe l ső -Orsön sokaktól lá to-
gatott egyházi részgyűlésünkben minémű törvényes vég-
zéseink lettenek a szent egyesületnek egyező akaratjá-
ból — hogy mindenki magát ahhoz alkalmaztassa és 
jövendőre tudatlansággal magát senki ne mentegethesse 
— ím itt következnek. 

I. Hogy a hatalmas Isten e világi nagy mél tósá-
goknak szíveiket a szent békességnek s egyességnek szent 
szeretetével egybecsatolván, megromlot t hazánkban, s 
édes nemzetünkben a nagy vérontást s régtől fogva való 
hadakozást megszüntesse, aranynál drágább s felbomlott, 
kívánt békességünket helyre állítsa : az ő felsége íéllob-
bat haragjának megszüntetéseért , minden újhold csü tör -
tökön háromszor szent gyülekezetünk legyen, melyekben 
az Istennek haragos orcáját (a régi szenteknek úgy mint 
Dávidnak, Josafátnak, Eszter asszonynak, Mardokeusnak 
és egyebeknek követésre méltó példájuk szerint az I s -
tennek is parancsolatjából Jóel I. 14. II. 12. 13. 14. in-
díttatván) engeszteljük. Ügy hogy reggeli órán idves-
séges tanítás, délesti s estéli órákon pedig áhitatos p e -
nitenciájához illő könyörgések legyenek; és valamely 
tanító, vagy iskolamester, akkor akkor ekkíézsiájában 
nem tapasztaltathatik, hanem hivatalát elmulatja, t iszté-
től bizonyos ideig megfosztatík, Kornjáthi kánon. 111. osz-
tály j8. kánon. A mely hallgató pedig ezt az egyetlen 
egy napot a hónapnak napjai közül, az Istennek számára, 
külső munkáitól való megszűnéssel, böjtöléssel, isteni-
tisztelettel atyafiúi szeretetnek és irgalmasság munkáinak 
gyakorlásával (Esaiás M I I . 7. 10.) meg nem szenteli, 
az ekklézsiából, az ő botránykoztatásáért kitiltassék mind-
addig, míg Istent s az ekklézsiát meg nem engeszteli. 

II. Az Isten káromlásokat és utálatos szitkokat, 
melyekkel az ő felsége félelemmel és rettegéssel emlí-

1 i * i 
tendő szent neve megsértetik, sőt ugyan általszegezte-
tik, minden bírák és esküdtek igen keményen megbün-
tessék ; valakik pedig ezután azokban tapasztaltatnak, akár 
férfiak, akár asszonyok, akár leányzók legyenek, az 
ekklézsiából kitil tassanak; úgy szintén akik az Úrnak 

nyugodalmának napján, úgy mint vasárnapon (hanemha 
közönséges és elkerülhetetlen dologban) utaznak, dolgot 
tesznek, és szokott mesterségeket gyakorolják. Kornjáthi 
kán. III. oszt. 2j. kánon. 

III. A másokat fajtalan élettel, paráznaságokkal, 
kerítésekkel, ifjaknak elhitetésével, megbotránykoztató 
szemtelen emberek : bíráktól és esküdtektől ne erszé-
nyeknél fogva, hanem testeken való sanyarú megvesz-
szőztetésekkel büntettessenek meg, és mindenütt az 
ekklézsiából kitiltassanak és midaddig be se vétessenek, 
míg próbálható megjobbulásüknak tapasztalható jeleit nem 

' mutatják. 
IV. A lakodalmakban s vendégségekben való he -

gedűlés, muzsikaszó, fajtalan tombolás, táncolás, noha 
mindenkor sok gonosszal volt nagyon egybekötve, mint 
ezt a Siló leányainak elragadtatások, és a keresztelő 
Jánosnak, a Heródesnek és a Herodiás leányával lett 
buja tánciból, lett és következett feje vétele és szomorú 
halála nyilvánsággal mutat ják; mihezképest, mint pogány 
bolondoskodást a szent írást ezt mindenkor tilalmazta, 
de kivált az ilyen szomorú időben, a mineműekre mi, 
mind nemzetiséges, mind szjemély szerint való )talatos 
vétkeinkért, Istennek igazságos ítéletéből jutottunk, m e -
lyekben nem örömre, nem vígasságra, hanem sírásra és 
keserűségre hív Isten bennünket. Akik azért ennek utánna 
ebben tapasztaltatnak, azoknak is hasonló büntetésük 
lészen; akinek házánál muzsikaszó hallatik, az egyház-
ból kirekesztetik. Ha pedig valamely prédikátor, vagy 
iskolamester az ilyetén vendégségeken megjelenik, s el-
nézi és jelenlétével javallja : cselekedetéért tisztéből ki-
vettetik. (Komj. kán. III. oszt. 24. kán.). 

Y. Valamely ember egészséges korában az Úrnak 
végvacsorájával való élést elmulatja, vagy annak m e g -
utálásától, vagy felebarátjával való mégbékélhetetlen ha-
ragtartás és gyűlölség miatt, vagy más akármi testi hí já-
bar való ok miatt, az ilyetén embert a tanítók szorgal-
matosan megjegyezzék és beteg ágyában is hozzá ne 
vigyék, sőt holttestét is minden temetési pompa nélkül 
és tisztesség tétel nélkül temessék el. (Komj. kán. III. 
oszt. 38. kán.). 

A I. Vasárnapokon, ünnep heteiben, és az előtt, va-
lamint utánna való héten leánykérések, kézfogások és 
esküdíetések ne legyenek, lakadalmazások sehol meg ne 
engedtessenek. A tanítók is a házasokat egyébb napo -
kon ki ne hirdessék, hanem csak vasárnapokon, a mi -
dőn a közönséges gyülekezet jelen vagyon. (Komj. kán. 
III. oszt. 58. kán.). Ha valamely tanító ez ellen cselek-
szik másoknak megbotránykoztatásával, minden maga 
mentsége haszontalan leszen és tisztétől megfosztatik. 
(Komj. kán. III. oszt. 59. kán.). 

\*II. Minekelőtte az új házasok egybekelésének 
idején, a leányok, vagy özvegy asszonyok a kérő e m -
berek által megkerestetnek, tartozzanak az ekklézsiának, 
prédikátornak hírt adni felőlük, hogy végére mehessen, 
ha szabados személy-e, és valami atyafiság, avagy aka-
dály, mely házasságukat meggátolhatná, nincsen-e kö -
zöttük, nehogy valami módon olyan személyek közöt t 
legyen az összeházasodás, akik nem illendők. 

MI I . Valamely külföldi ember más helyről magá-
nak feleséget veszen, tartozik a maga ekklézsiájabeli 
tanítótól maga mellett tanubizonyság hvelet vi ni afelől, 
hogy ő szabados személy; ha pedig a legény azt e lmu-
lasztja, sehol egy tanító is megesküdtetni ne merészelje 
büntetés terhe alatt. (Komj. kán. III. oszt. 17. kán.). 

IX. Pénteken szombaton senki az új házasokat 
meg ne esküdtesse, mivel az ilyenek vasárnapi lakodal-
masságokkal gyakran megfertőztetik az Úrnak szombat-



ját; vagy hogy magokat azokon a napokon való laka-
dalmazásokkal, az Űrnapján véghez viendő istenitiszte-
letekre alkalmatlanokká teszik; se azon a napon, melyen 
az új házasok kihirdettetnek, a tanító őket össze ne 
esküdtesse, hanem egy-két nap az esküdtetés és hir-
detés között inkább hírré adhassa a sok rendet lenségek-
nek, rosz következetlenségeknek elhárításáért. 

X. Minden vasárnapon a dél-esti órákon, prédi-
káció helyett katekizmusi tanítások legyenek; minden 
ekklézsiákban ugyanazon egy katekhizmus taníttassék 
mindenütt , hogy a prédikátorok változásával, ne vál-
tozzék sem a tudomány, sem annak tanításának módja 
a hallgatóknak nyilván való károkkal (Komj . kán. III—ik 
oszt 16. kán.) Egyéb napokon is a hol lehet »a leány 
gyermekek a kathekizmusra és a zsoltárokra tanít tassa-
nak«, melyre szorgalmatosan feljárjanak, hogy a keresz-
tyén vallás ágazataiban naponként épülhessenek, akik 
mindazonáltal vakmerőségből ugyancsak nem akarnak 
feljárm, tudtokra legyen elsőben, hogy az Urnák aszta-
lához mindaddig nem bocsáttatnak, mígnem az úrva-
csorájáról való tudományt , az Úrnak asztalánál egészben 
el nem tudják mondani. Ha ez sem lesz elég, mikor 
férjhez mennek, mindaddig meg nem esküdtetnek, míg 
a hitnek ágazatit meg nem tanulják. 

XI. A keresztségnek sákramentuma is, az egész 
gyülekezetnek jelenlétében szolgáltassék ki ezután, mind 
szintén az Úrnak végvacsorája, mivel hogy az igének 
hirdetésével az Úr Jézus Krisztus egybekötötte Mát. 
XXVIII . 19. és ennek is azon méltósága vagyon, mely 
a szent vacsorának, mivel egy úrnak rendelete mindenik 
és azon Isten anyaszentegyházába való beszámoltatásunk-
nak bizonyságára kell avval élnünk, a melyben való lelki 
tápláltatásunkra élünk a szent vacsorával. Annak ki-
szolgáltatásának módja pedig ez lészen : mikor a tanító 
a prédikáló székből leszáll, a megkeresztelendő gyerme-
ket hozzák a komák az asztal eleiben, s minek utánna 
megkereszteltetik, azután legyen az utolsó éneklés és a 
gyülekezetnek eloszlása. (Komi. kán. III. oszt. 17. kán.) 

XII. A mely tanítók egyszer kezöket az ekeszar-
vára tevén, világiakra vissza néznek és magokat keres-
kedésre vagy valamely külső dolgokkal való nyerekedésre 
adják és undok nyereségnek okáért vagy m a g u k , vagy 
feleségük vásárról-vásárra járnak ; a prédikátori tiszt nél-
kül el lesznek, minthogy lehetetlen két úrnak szolgálni: 
vagy legyenek kalmárok, vagy hogy kereskedjenek avval 
a talentummal, melyet Istentől vettenek, hogy azért fo -
gyatkozásra ne jussanak és életüknek keresése miatt, 
t isztüknek gyakorlásától el ne vonattassanak. Ta r toz -
zanak a kegyes hallgatók is jó lelkiismeret szerint illendő 
jövedelmekről gondoskodni , azt az ő idejében illendően 
be is szolgáltatni, hogy így, akik az evangyéliomnak 
szolgálnak, a mellé rendeltetett tisztességes jövedelem-
ből is éljenek. Akiknek mindazáltal Isten valami szőlő 
örökséget adott, vagy annyi gabonát, mely a maga cse-
lédje között el nem kél, abból ha ki mit szakaszthat és 
holta után nagy gyámoltalanságra jutható szegény cse-
lédinek jövendő hasznára tisztességes úton, módon há-
zában szerezhet, azt senki nem ellenezheti. 

XIII. Sokssor tanítójukat a hallgatók vidékre nász-
ban elhívjak, de utazásokban nem akarnak tőlük függeni, 
jó intésüknek engedelmeskedni, melyből sokszor már 
sztikségkívül való lövöldözések, emberölések, gyilkossá-
gok, prédikátoroknak megnyomorí tása és halála is kö -
vetkeztenek; annak okáért egyenlő akaratból végezte-
tett hogy aféle helyre soha a tanítók ne menjenek, 
hanem ha kegyes és érdemes emberhez, oda is pedig 
igen nagy biztonság alatt, hogy sem lövöldözés, sem 

nyargalózás, sem táncolás és semmi egyébb bot rány-
kozás nem lészen; de ha afélét venne a tanító eszében, 
bánatpénz letevése nélkül el ne menjen. 

XIV. Akik valamely cégéres latorságukért az ekklé-
zsiából kirekesztettek, ámbár prédikátorok lettenek le-
gyenek is, senki azokkal ne társalkodjon, hogy velők 
való társalkodásukkal a gonoszt bennük javallani és abban 
az istentelenek karát megerősíteni ne láttassanak. (Komj . 
kán. III. oszt. 26. kán.), hanem amazok is magokat m e g -
szégyeneljék és jobban észre térjenek. 

XV. Valamely prédikátor vagy maga, vagy felesége, 
vagy leánya, ha lakodalmakban egyes poharakkal harcol, 
tombol, táncol, pogány bolondoskodást köve t : maga a pré-
dikátor tisztétől megfosztatik, mert minthogy a maga házá-
ban nem tud előljárni és egy kicsiny sereget bírni, mél -
tatlan az Isten házának igazgatására. (Komj. kán. III—ik 
oszt. 24. kán.). 

XVI. A tanítók valamint maguk hivatalához úgy 
feleségeik is tisztességes asszonyokhoz illendő szemér-
metes öltözetet viseljenek, mert ugyancsak nem illik a 
tanítók feleségeikhez semmiképen, a homlokra szemöl-
dökig leenyvezett haj, hanem hogy szent Péter tanácsa 
szerint az ő ékességük belső legyen, úgy mint a szívben 
elrejtetett ember, a szelíd és csendes, léleknek ro tha -
datlansága, mely az Isten előtt becsületes, melyekkel 

"^ama ^srent és Istenben bízó asszonyok is régen ékesítik 
vala magukat, engedelmeskedvén férjeiknek az Úrban, 
mint Sára is Ábrahámnak, kinek ők is úg}^ lehetnek hit-
beli leányai, ha a jó cselekedetekben nyomdokai t köve-
tik és így semmi telelem nem is retegteti őket. (I. Péter. 
III. 4—6 Komj. kán. III. oszt. 51. kánon.). 

Ezen egyházi törvényeknek egykorú példánya meg 
van saját gyűjteményemben, és ha mást egyebet nem 
tudunk szereztetésükről, mint csupán annyit, hogy 1707. 
junius 28-án F e l s ő - u r s ö n hozattak, maga ez az egy 
körülmény is elegendő arra, hogy nevezett eg}-ház tö r té -
netének lapjain helyök legyen. Alkotásainak nagy részét 
ma ugyan már túl szárnyalta az idő, de nem egy rendelkezé-
sét még ma iske 11 kegyelettel felemlítenünk. Éppen azért 
e dolgozat III. részében vele bővebben és részletesebben 
fogunk megismerkedni. 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
1. Evangéliomi szövetség. Míg a prot. N é m e t -

ország a kultúrharc régebbi és újabbi kiadásának nap-
jaiban meglehetősen passiv magatartást tanúsított , mely 
aztán benső egyenetlenségnek nyitott tért, addig az 
»evang. szövetség« tisztán benső protest. mozgalmá-
nak ügyében dicséretes haladás és fejlődés észlelhető. 
Beyschlag »Deutsch-Evang. Blattéra című jelesen szer-
kesztett lapjának mult évi utolsó száma azon örvende-
tes jelenségről értesít, hogy a szövetség ügye tért hódít 
Elzas-Lothringiában, Braunschweigban, Nassauban, a bajor 
Pfalzban, továbbá Anhaltban, Lipcsében, Magdeburgban 
és Wittenbergben. Mindenfelé keletkeznek fiókegyletek, 
s a majnai Frakfurtban tartott alakuló közgyűlésén m e g -
indított népszerű Luther-ünnepélyek ügye is termékeny 
talajra talált; így névszerint Berlinben, Boroszlóban, 
Lipcsében, Stuttgartban, és sok más, főleg rajnai és 
thüringiai helyeken. Egyedül a boroszlói rendőrségi hiva-
tal okozott nehézséget a jelesen írt ismeretes Devrient-féle 
„Lutherfest-spielu szinrehozatalában, a mennyiben ezen 



némi cenzúrai törléseket eszközült. Sőt halljuk, hogy 
Devrient Erdélybe is meghivatott, s szivesen is vennők 
erdélyi szász testvéreinknek e dicséretes a prot. buzgalmu 
törekvését, ha annak nemzetiségi ize és jellege nem 
volna, mely minden egyes alkalommal a magyar állam-
eszme jogos törekvései ellen irányúi. Egyedül mi magyar 
protestánsok nem buzgólkodunk oly időben, midőn mág-
násaink különvonatokon Rómában zarándokolnak pápai 
áldásra és lábcsókra, a midőn a jeles mező-berényi prot. 
papot »elővezettetni« kivánó Schlauch püspök még a 
törvényhozó testületben is meri a pápa világi hatalmát, 
az emberiség százados bajainak egyik főforrását vitatni, 
s a pápai mindenhatóság eszméjét középkori halottaiból 
feltámasztani; hanem a helyett érdemetlen érdemtínkre 
hivatkozva, az autonomia, eme legszentebb pajzsunk 
árulóinak tudjuk nagy hangon bélyegezni azokat, kik 
autonomiánkon belül egyházi vagy iskolaügyünk esetleg 
Achilles kaira figyelmeztetnek bennünket. A protestantis-
mus jövőjét csak a komoly munkálkodás az egyeseknek 
hivatás hűsége biztosíthatja ; ez pedig legszentebb köte-
lessége mindnyájunknak mindennemű működési körben. 

2. A porosz tarfományegyház köréből. Az is-
meretes Thümmel-féle pörben, mely még az esztergo-
mi „ M a g y a r Sión" figyelmét sem kerülte ki a főbíróság 
elismerte az ítélet reviziójának javaslatát, s azt a kasseli 
törvényszékhez utasította, mely valószínűleg méltányo-
sabb ítéletet fog hozni, mint a rajnai bíróság. — A szász 
tartományi „Gusztáv-Adolf-egylet" a mult évben misz-
sziói célokra 34,672 markot gyűj tö t t ; a kollekták s a nö-
egyletek bevétele pedig majdnem 53 ezer markra rúg. 
A magdeburgi nö-egylet a Herrig-féle Lutherjátékból 
5000 markot vett be, s azt a Lothringeni diasporának 
ajánlotta fel. Végül a központi egyletnek jótékony kéz-
ből legközeleb 5000 mark jutott. Ezen prot. buzgalomhoz 
már valóban nem kell commentár ! 

A szász tartomány ,,evang. egyesületé> ek" Hallé-
ban tartott őszi közgyűlésén Lüttke schkenditzi superin-
tendens »az evangy. lelkész theol. továbbképzéséről figye-
lemreméltó előadást tartott. Tartalmát 6 tételbe foglalta 
össze, a melyekben kiemelte, hogy a folytonos tudo-
mányos művelődés a lelkész személyére és állására nézve 
nagy jelentőséggel bír, s azért feltétlenül szükséges, 
hogy e továbbképzésnek célját és mértékét a gyakorlati 
hivatalviselés szempontja határozza meg. Szólott továbbá 
a lelkész továbbképzésének főbb akadályáiról, e képzés 
előmozdításánák útjáról és eszközeiről stb. Sok jeles 
észrevételt tesz a jeles felolvasó, de ezek lényegükben 
véve leginkább a német viszonyokra vonatkoznak. Azon-
ban atyámfiai — jegyzi meg helyesen a pozsonyi »Ev. 
Egyház és Iskola«, — a lecke nekünk is szól! 

3. Olaszország evangelizáliója. »Az evangyéliom 
Olaszországban örvendetes módon ter jed; az evangé-
liumi mozgalom a pápaság klasszikus földén reménytel-
jes jövővel bír« — ez a facitja ama tanulságos felolva-
sásnak, melyet egyik halle-wittenbergi egyetemi volt 
tanulótársam, a római szül. Dr. F,licsi legközelebb tar-
tott a lipcsei egyet. Gusztáv-Adolf-egylet egyik köz-
gyűlésen. Dr. Felicsi az első azon olasz theologusok kö-
zött, a kit a Kőnigsbergbe távozott felejthetetlen Tschackert 
tanárom buzdítására a halle-wittenbergi egyetemi Gusztáv-
Adolf-egylet a maga összegyűjtött fillérein taníttatott ki, 
s a kiben nevezett tanárom s az egylet dicséretreméltó 
buzgósága igazán nem csalódott. Felicsi nagy reményekre 
jogosít fel a hallei és lipcsei egyetemeken szerzett közvetlen 
prot. theol. tanulmányozása alapján az evangyéliomnak olasz 
földön való terjesztése ügyében, s felejthetetlenek reám 
nézve azok a gyűlések, a melyeken Halléban az egybegyűlt 

hallgatók előtt az olasz földi katholicismust közvetlen 
tapasztalásból ismertette. O különben Olaszország szabad 
egyházához (vchieSa libera") tartozik, a melyen kívül 
még más prot. irányok is terjednek az örök városában 
és környékén, így nevezetesen a valdenseknek vértanú 
egyháza. Felolvasó szerint a wchiesa libera « is a biblia 
tanulmányozásának a gyümölcse, mely egyház főleg az 
angol bibliai társulatnak a szent írás terjesztése körül 
kivívott buzgalma folytán keletkezett a 40-es években. 
Az egyház legelőszőr Toscana nagyhercegségben tűnt 
föl, később Piemontban, a hi t - és lelkismereti szabadság 
egyetlen államában talált menedéket az üldözés elől. 
Már 1864-ben megtartották követői az első zsinatot Bo-
lognában, a hol mint »chiesa libera« szervezkedtek, mely 
egyház ma 40 ezer lelket számlál. Fennállásuk és terjedé-
söknek egyik főeszköze az elemi iskola, a melyet a 
nagyobb provinciális városokban szivesebben látogatnak, 
mint a római papok iskoláit az evangyéliom gyöngyö-
rűségére s Róma nem kis bozsúságára! Valóságos mus-
tármagok e prot. mozgalmak az egységes olasz király-
ság s az örök Róma földén. Csak hirdesse továbbra is 
Róma, és hirdessék magyar főpapjaink a római pápaság 
világi hatalmának és fényének szükségességét, mert 
meggyőződésem szerint épen e világi hatalmának foly-
tonos hangoztatásán, forceirozásán íog Róma a modern 
állameszme szűkségképi követelményeivel szemben le-
dőlni. 

4. Nemet-római csodavirágok. A pápai jubileum 
alkalmából ünnepi gyűlésre jöttek össze a bajor ultra-
montánok nov. 6-án Münchenben. A kenetteljes gyűlé-
sezés Ruffo Scilia apostoli nuncius s dr. Steichele mün-
cheni érsek jelenlétében folyt le, mely körülmény nem 
kis behatással lehetett a gyűlés lefolyására. A beszédek 
nagyobbára a pápa érdemeinek túláradó magasztalása 
hangján voltak tartva. Többi között egy kanonok az 
olasz kormányt ,,a pápa legnagyobb ellenségéneku nyilvá-
nította, mely megengedte, hogy Róma falai között Vol-
taire születésének 100 éves fordulója megünneplése cél-
jából „istenteleié' congressus tartatott állítólag tanítvá-
nyainak »a kath. egyház tűzzel-vassal való pusztításátcc 
tette kötelességükké. Továbbá szidta a kormányt, mivel 
a kath. vallástanításnak nehézséget okozva megtű. i a 
különböző szekták létezését (hinc illae lacrimae!). S 
mindez XIII. Leo pápával történik, ki »a jelen kornak 
legnagyobb jelentősége«, s az olasz királyságon kívül 
az egész világon tudott békét teremteni (de minőt ?). 
Csakis Olaszországban uralkodik még a régi »fanatis-
mus« s az ő tulajdonával szemben a legnagyobb »van-
dalismus« — a prot. Németország nem kis szégyenére 
tesszük hozzá mi magyar protestánsok! Deklamátiójá-
nak eredménye abban foglalható össze: az összes ka-
tholikusoknak (»jóra való katholicismus és ultramonta-
nismus ma egy« vallotta be helyesen egy magyar pap 
a képviselőházban) szent kötelessége egyesülni az apos-
toli szék jogainak régi hatalmának és fényének vissza-
szerzési törekvésében, már t. i. ha az olasz kormány 
beavatkozása nélkül lehetséges volna. Nevezett ünnepi 
gyűlés egyik jogtanácsosa kiemelte Leo pápa encykli-
kainak nagy befolyását a socialis kérdésekre nézve, 
mintha bizony Róma képes volna ezen kérdések meg-
oldására középkori ethikai világnézeti inek alapján! A 
hívő keresztyéneket (rómaikat) óva intette a titkos egye-
sületektől is, már t. i. a szabadkőmívesektől. Br. Hariling 
egyet, tanár pedig a jubiláló pápának a tudomány körül 
kifejtett érdemeire utalt, különösen a történeti és böl-
csészeti tudományok körül, a hol a középkori szent s 
wangyali doktor« a főpatrónus az 1879. aug. 4. ency-



klika értelmében. Mi a tanárnak fejtegetéseit példával is 
tudjuk felvilágosítani, amennyiben utaljuk őt Javssen 
tö r téne te t - és Stöckel bölcsészetet csináló műveire, a 
melyekben az igazi római tudomány kincsei vannak le -
rakva. A római zarándoklás s a pápa jogai kivívásainak 
ajánlásával oszlott fel a gyűlés, melynek »ragyogó be-
szédeihez« valóban nem kell commentár ! 

5. A protestáns egylet köréből. A darmstadti 
protestáns-egylet legközelebb tartotta rendes évi köz-
gyűlését, mely alkalommal Zittel dékán, karlsruhei lel-
kész Lukács evangéliumáról és Altharr baseli lelkész 
Jézus életéről értekezett, mely utóbbi értekezésnek rövid 
veleje abban áll, hogy a Jézus élete feletti vizsgálódá-
sok (újabban Weiss és Beyschlag) a ker. kijelentés isteni 
erejében vetett hitünket meg nem ingathatják. Egyszers-
mind kiosztattak Honig heidelbergi lelkész által szerkesz-
tett »prot. röpiratok«, s a berlini Ríchternek Wiesbaden-
ben »a protestantismus viszonya Rómához« cím alatt 
tartott előadása. A tárgyalásnak második főmozzanatát 
»a protestáus-egyletnek állása az evangy. szövetséghez« 
képezte. A protestáns-egylet örömmel üdvözli az evangy. 
szövetség törekvéseit, miután az általa kitűzött cél a 
prot .-egyletnek is egyik főfeladatát képezi, mimellett az 
egylet még a prot. egyháznak az evangy. szabadság szel-
lemében való megújulására s korunk összes művelődésével 
való harmóniára is törekszik. Épazért az egylet az evangy. 
szövetség érdekeinek lehető meleg felkarolását ajánlotta 
tagjainak. 

6. Ó-kathoIicismus. Dr. Rieks, a heidelbergi ó-katb. 
egyháznak lelkésze s az »Altkath. Bothe« volt szerkesz-
tője legközelebb »Altkatholisches Kirchenregiment« cím 
alatt egy rövidebb iratot bocsátott közre, a melyben a 
közte s a püspök között fennálló régebbi egyházkormány-
zati konfliktus a nagy közönség elé vitetik. Ezen irat 
korábban mint kézirat lőn nyomtatva s szűkebb körben 
terjesztve, de miután Beyschlag a »Deutsch. Ev. Bláttercc 
aug. füzetében azt heves megvitatás tárgyává tette, kiadta 
azt Rieks élesebb alakban Beyschlag és Nippold tanárok 
ellen intézett megjegyzésekkel. Luthardt és Honig a 
berlini Websky-fé le »K. Zeitung«-ban siettek ebből t ő -
két csinálni, az ó-kath. ügyet belső egyenetlenségekkel 
vádolni, amiből Beyschlagnak is kijutott. Beyschlag lap-
jának 12. füzete szerint a fegyelmi eljárás Rieks ellen 
meg van indítva, melynek befejeztével fel fogja világo-
sítani az ügyről Lutbardot s a berlini prot. lapot. Ezen 
kellemetlen incidens nem gátolta az ó-kath. egyházkor-
mányzatot egy erélyes és fontos lépés megtételében. A 
bonni egyetemen dec. havában egy convictus állíttatott 
fel az ó-kath. theologusok számára, melynek vezetése 
a kitűnő bonni ó-kathol. lelkészre Demmelre bízatott. 
Ezenfelül nevezetes tárgyalások folytak le az angltkánus 
egyházi követek s a német- svájci és osztrák egyháznak 
vezetői között. Hogy az 1888-ik évi nagy püspöki ér te-
kezleten az ó-kath. ügyről alapos jelentést tehessen, ki-
küldött a canterbury érsek 2 püspököt és 3 theologust , 
a continensre, hogy az ó-katholicismust tanulmányoz-
zák. A követek gondosan tudakozódtak az ó-kath. tan, 
fegyelem és helyzet felől, s a legnagyobb megelégedés-
sel tértek vissza. Beyschlag szerint ezen tárgyalasoknak 
eredménye az ó-katholikus j- az angol cs amerikai püs-
pöki egyház tagjai közötti úrvacscrai közösségnek meg-
állapítása leend, mi egy nagy evangy. — kath. >gyhaz-
közösségre vezetne. A kiküldött követeknek egyike ép a 
napokban több iratot bocsátott közre az ó-kath. mozga-
lomról a kontinensen, melynek elsejében »mi az ó -ka tho -
licismus ?« cím alatt honfitársainak figyelmét és rokon-
szenvét hívta föl az ó kath. mozgalomra. , ,Hasonló fon-

tosságú dolog — mondja szószérint — nem igen történt 
a XVI. századbeli reformátió óta." M ; is kívánunk e 
mozgalomnak, a melyre még nagy jövő vár, hogy vivát, 
florsat, crescat! A bonni értekezleten több hivatalos kije-
lentés történt, a mi nagyon alkalmas az ó-katholicismus 
ellen táplált előítéleteknek elosztására. Az ó-katholicismus-
nak a tridentismushoz való viszonyára nézve kijelentette 
Rtiukens püspök és Schuhe kánonis ta : r ) »a tridenti 
zsinat, amelyet a rómaiak egyetemesnek ismernek el, az 
egész ker. egyház álláspontjáról tekintve nem egyetemes, 
hanem csak a római püspök alatt álló nyugati egyház-
nak particuláris zsinata;« 2) »az ó-katholikusok a tr i-
denti zsinaton formulázott hittételeket csak annyiban 
ismerik el dogmáknak, a mennyiben azok az Írással, az 
egyházi atyák egyértelmű consensusával s az egyetemes 
egyháznak hitével megegyeznek ; épazért nem ismerik 
el dogmának azt, a mit nevezett zsinat kizárólag a scho-
lastikai theologia produktumaként és csupán pápai bul-
lák és szózatok alapján tanított vagy szentesített ;« 3) »a 
tridenti zsinat jogi tételére nézve jogában áll az ó-kath. 
egyháznak nevezett tételeken javítani, vagy azokat má-
sok által helyettesíteni, jogában áll tehát az egyháznak 
régi jogára visszatérni, s ennyiben a reformatióval azo-
nos álláspontban állanak.« »A hitvallások közül csak az 
u. n. apostoli s a nicaeno-konstantinápolyi symbolunlot 
ismerik el, utóbbit csak a misénél használják. Az úrva-
csorára nézve kijelenti a bonni értekezlet: »hogy az 
ó-katholikusok a kenyérnek s a bornak semmiféle »che-
miai, materiális cs substantiáliscc átváltoztatását nem ta-
nítják, hanem igenis ahhoz ragaszkodnak, hogy az eucha-
ristiában maga az üdvözítő van jelen valódifag és lénye-
gileg, a kivel megfoghatatlan módon egyesülünk az él-
vezésnél ; végül pedig, hogy a bornak a laikusok altali 
élvezete csak célszerűségi okokból hagyatott el, a meny-
nyiben alapjában véve a kenyérnek és a bornak élvezete 
a helyesebb« (ó-kath. káté 258. kérdés). Valóbanposi t iv 
evangyéliomi-katholikus téttUk azok. Mennyire távol áll 
azoktól Róma egyháza! Ma az ultramontanismus a pápa, 
a jezuitismus s a rendek kérdésével foglalkozik minden-
felé, a »Germánia« pláne Droste-Vischering érsek a 
vegyes házasság kérdésében való konok ellentállásának 
50 évi fordulóját is emlegeti, hogy az ul tramontanismus 
ünneplési mámora teljes legyen, azonban a positiv ke-
resztyénségnek s az azzal járó erkölcsi világnézetnek 
terjesztésével a tudomány s az élet terén nem igen 
gondol. Hiába Róma hierarchiai egyházi épülete fennáll 
annak lakóira való tekintet nélkül is. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
Palesztina a Jézus korában. Rövid segédkönyv 

az evangéliumokhoz. Carpent< r E. J. után angolból (or-
dította s részben átdolgozta Derzsi Karoly unitárius lel-
kész. A 8 ívre terjedő kötetecske mint az »Unitárius 
kis könyvtár« XXVII—XXXII I . füzete jelent meg. Ára 
30 kr. Á füzet hat szakaszra osztva, talaló rövidséggel, 
szellemdúsan, élvezetes előadásban ismerteti a Jézus 
korabeli Palesztinát, annak népét, társadalmi viszonyait, 
kormányzását, cultusát, vallási pártjait és végül a messiási 
váradalmakat. Eltekintve, a dogmatikai állasponttól, m e -
lyen a mű írva van s a metyben nem osztozhatunk, 
annyit, teljesen objective Ítélve, kénytelenek vagyunk el-
ismerni, hogy igen érdekesen és szépen irt munkácska 
s jól, tiszta magyar stylussal van átdolgozva, úgy hogy 
az idegen mázt teljesen letörülte róla az átdolgozó ügyes 



keze. Tisztelt laptársunk, az erdélyi »Prot. Kozlönv« 
egyik mult számában némi éllel jegyezte meg, hogy a 
sajtó újabban három dologgal foglalkozik legtöbbet : a 
pápa jubileumával, a német t rónörökös betegségével és 
az unitáriusokkal. Hát bizony kénytelenek vagyunk ez 
utóbbiakkal foglalkozni, mert nagy munkásságot fejtenek 
ki. Mindenfelé colportálják eszméiket ; tartalmas és a fe -
lekezeti jelleget erősen kifejező műveket bocsátnak közre; 
az ifjúi tetterő lüktet bennök s valóságos hódító had-
járatot intéznek egyébb felekezetek ellen. Jó volna talán 
valamit eltanulnunk tőlük. — Ha ők hódíthatnak a Krisz-
tus nélkül, hát mi mennyit hódíthatnánk s illetve tar t -
hatnánk meg a Krisztus szent nevével, ha ugyanoly t e -
vékenységgel s buzgósággal vinnők mindenféle alakban 
és minden módon egyházunk tanait, szent vallásunk 
igazságait s a Krisztus evangéliumát a társadalom külön-
böző rétegeibe, egyiket téjnek italával táplálva, a mást 
keményebb eledellel! Ha ők tudnak lelkesedni ügyökért 
a Krisztus nélkül, hát minket nem tudna-e ezerszer in-
kább lelkesíteni az isteni személy és szellem, mely egy 
új világot tudott t e remteni?! Ha megnézzük saját vallá-
sos irodalmunkat, fájdalmasan kell bevallanunk, hogy tu -
dományos irodalmunk alig nevezhető valamicskének. 
Népies, a gyakorlati vallás-erkölcsi életet építő irodal-
munk pedig vagy népünk egész szellemétől, i smeretkö-
rétől távol álló idegen, külföldi »szent ponyvairodalom« 
termékeiből áll, vagy a mi hazai talajon terem is rész-
ben teljesen sekélyes, részben oly túlzó pietistikus lég-
körben mozog, a mi megint nem szól népünk kedély-
világához s így nem épít. Csak nagyon kevés az, mit e 
téren valóban egészséges productumnak mondhatnók. 
Úgy látszik, mintha hiányoznék egyházunkban az érzék 
a vallás eszméinek épen ily módon való terjesztéséhez. 
Egy-két buzgó emberünk áldozatok árán is m e g - m e g -
indít egy-egy ily vállalatot s aztán anyagi és szellemi 
pártolás hiányában kénytelen vele felhagyni. Nagyon 
óhajtandó volna, ha egyszer már a belmisszió e rend-
kívül fontos ágát egyházunk is felkarolná s ne lenne 
előtte közönyös, hogy mit és mily irányból műveket 
olvasnak híveink. Bezzeg nem közönyös ez a katholi-
kusoknak és az unitáriusoknak! 

Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület sza-
mára. Szerkesztette Incze Lajos ev. ref. püspöki titkár 
Harmincadik évfolyam. 1888-ra jelent meg. Ara 55 kr. 
A névkönyvben a széki egyházmegye egyházközségei-
nek tör ténete van folytatólag közölve és bevégezve. — 
Majd a részletes névtár közöltetik egyházmegyénként. 
Világos, könnyen áttekinthető statisztikai kimutatások és 
úgy az egyházi és iskolai hivatalnokoknak, mint az egy-
házközségeknek betűrendes névmutatói fejezik be a nagy 
gonddal, ügyesen 'összeállított munkát. Az erdélyi egy-
házkerületben van 543 anyaegyház, 539 leány- és f iók-
egyház. Az összes lélekszám 357,151. A tankötelesek 
száma 51,737, tényleg tanuló 43,505. A lelkészi ál lomá-
sok közül be van töltve 509. betöltetlen 44. Első osz-
tályú lelkészi állomás van 89, II. oszt. 99, III. oszt. 84, 
IV. oszt. 281. Átlag egy-egy lelkészre 701 lélek esik. 
A tanítók s illetve énekvezéri állomások száma 620. — 
A felekezetközi irányt illetőleg az erdélyi részekben ev. 
ref. 357,151; római kathol. 270 ,391; g. kath. 663,344; 
g. keleti 646,218; ágost. evang. 203 ,130; unit. 51 ,194; 
izraelita 35,149, egyébb 997. Ajánljuk a munkát az é r -
deklődők figyelmébe. Kapható Kolozsvárt. 

A Protestáns Népkönyvtár XI. füzete a következő 
tartalommal jelent m e g : »Adventi ének« Bere Imrétől; 
)>A gyermekszobaból« Szemestől; »A boldogság országa« 
Tolnai Józseftől; »Az ócska biblia« Forgács Endrétől; 

„ Törők közmondások" ; >> Egy kis visszaemlékezés Hollan-
diár-a« Kenessey Bélától; »Fásítsunk!« Török Józseftől; 
»A innenitor« Kajabusztól végül az »Apróságok« rovat -
ban több közhasznú ismeret van közölve. A négy íves 
füzet ára 20 kr. 

A tudományos különösen az egyháztörténeti 
seminariumokróí. Tör ténet -nevelés tani értekezés. Irta 
Erup:c István pozsonyi theol. akad. magán-tanár A la-
punk mult évi folyamában közlött értekezés most külön 
lenyomatban jelent meg. Kapható szerzőnél. Ara ? 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkeszvalasztás. A beregi egyházmegyébe ke-

belezett kajdanói gyülekezet közfelkiáltással Sütő Miklós 
s.-oroszi-i h. lelkészt választotta lelkipásztorává. 

* Az „Irodalmi Tarsaság"-ba jelentkeztek: alapitó-
tagul Kármán József újverbászi lelkész. 100 írttal; rendes 
tagul Kármán Pál torzsai lelkész évi 6 írttal. — Ala-
pítványát, 100 fr tot befizetett a pest megyei evang. espe-
resség Laukó Károly kecskeméti ev. lelkész u t j á n ; a 
pénzt takarékpénztárba tette a — Szerkesztő. 

* Egyházmegyei választasok. A felső-baranyai ev. 
ref. egyházmegye ez évre kiküldött szavazatbontó bizot t -
sága a napokba bontotta fel az egyházi aljegyző- és egy 
világi tanácsbirói állásra beérkezett szavazatokat. Szó-
többséggel egyházi aljegyzővé választatott a pontossá-
gáról, ernyedetlen szorgalmáról, szeplőtlen becsületessé-
géről széles körben ismert Szendy Lajos vejtii lelkész 
megyei számvizsgáló bizottsági tag, több éven át ü g y -
ér tően s odaadással működöt t iskolai körfelügyelő : vi-
lági tanácsbiróvá pedig — szintén szótöbbséggel — ez 
egyházmegyében még új ember, Kiilley Zoltán siklósi 
járási közjegyző. 

* Karacsonyfa a tiszaker. ag. hitv. ev. árva-
házban. Rozsnyóról írják lapunknak: Megható, lélek-
emelő ünnnepélvnek voltunk tanúi folyó 1887. év decem-

| ber 23-án a tiszakerületi árvaházban. Ugyanis ekkor lett 
felállítva a leány-iskola nagytermében a felebaráti sze-
retet s a szerencsétlenek nyomorán envhíteni kész k ö n v ö -

í rületesség által gazdagon feldíszített karácsonyfa. Az 
ünnepély a 16 árva éneklésével kezdődött , mely után Czé-
kus István püspök úr megható szavakkal festette a ker. 
vallás áldását, mely az embereket méltóvá teszi emberi 
nevökre, rámutatot t továbbá a szeretet munkáira, melyek-
nek egyik ékesen szóló bizonysága ezen árvaház is. 
Végre köszönetet mondot t minden kegyes szívű pár t -
fogónak. A beszéd végeztével hő imában hálát adott a 
mindenható Istennek, s áldását kérte az intézet minden 
gyámolitójára. Ezután következett az ajándékok kiosztása, 
mely különféle étel, játék és ruhaneműekből állott. A 
mi ez után következett azt látni kellett, mert leirni ne -
héz a szegény apátlan és anyátlan árvák örömét , s midőn 
végre az árvák elmondták köszönő üdvözleteiket, a jelen 
volt díszes közönség szemeiben örömkönnyek csillogtak. 
— A jelen volt, többnyire nőkből álló közönség mélyen 
meghatva távozott. — D. S. 

* Iskolai ünnepély. Szép ünnepélynek voltunk tanúi 
folyó hó 3-án a siklósi ev. reform, elemi-iskola nagyobb 
növendékek osztályában, mikor is Szűcs Dániel tanító 
neve napját ünnepié. A kedves kis tanoncok már előre 
feloszták maguk közt a szerepet, ki miként üdvözölje 
szeretett tanítóját. Midőn a tanító belépett, rendben áll-
tak ki az egyes osztályok megbízottaik a maediumra s 
egyenként elkezdték mondani szívből jövő s elérzékenye-
désök közepett töredezett hangon, öröm könnyek között 



mondókájukat . A tanító is elérzékenyült a kis ártatlanok 
hálás szereteteikből rendezett ünnepély láttára s a nyil-
vánított jó kivánatok megköszönése mellett nem mulasz-
totta el felemlíteni, miszerint meggyőződöt t arról, hogy az 
elhintett magvak nagyrésze a jó földbe esék s nemes 
gyümölcsöket terme. Ezek után egy rövid erkölcsi lecke 
intés, buzdítás tartása után a növendékek között süte-
ményt osztatott ki. 

* A vallásos e lmélkedések , melyekről a mult 
számban említést tevénk, á hét folyamán Budapesten az 
egyház tanács-termében az evang. szövetség programmja 
szerint Szabó Aladár hitoktató buzgó vezetése alatt fo ly-
ton növekvő érdeklődés mellett az idén is megtartattak. 
Az angol »prayer-meet ing«-ek s a német »Bet-Stunde«-k 
mintájára éneklés, előima, predikációszerű vallásos beszéd 
(kijelölt textusok alapján) éneklés, zárima és áldás szok-
tak alkatrészeit képezni ez áhitatósságoknak, melyek kül-
földi minták szerint az esztendő első hetének minden 
estéjén pár év óta Budapesten is szokásba jöttek. 
Az evang. szövetség felhr ása többek között ezt mondja : 
Több, mint egy emberök ő, előtt kezdődött e közös 
elmélkedések és imádkozások megtartása s mindazon 
indító okok, melyek eddig az Űr különböző vidéken lakó 
és különféle nyelvű híveit, a mennyei Atya trónusához 
vonzották, csak erősebbekké váltak. Mind a jó, mind a 
rosz napról-napra jobban megmutat ja magát s a küz-
delem a kettő között mind kevesebb lesz. Mind a kettő 
diadalomra törekszik s az elhatározás órája úgy látszik 
közeleg. Nekünk nem kell félnünk semmitől, mert az 
Úr uralkodik, az ő hatalmas karja mi érettünk harcol és 
a Jézus Krisztus birodalma mind több tért foglal el a 
sötétség országából. A keresztyén népek között is nő a 
felelelősség érzete s mind több figyelemmel fordulnak 
az emberek az égető bajok orvoslásának kérdései felé. 
Ezenkívül a pogányság között is felhangzik az evange-
liom s a missziók hálózata evről-évre több-több vidékre 
kiterjed. E dolgok nagyobb örömre gyújtanak mint a 
mekkora a méltatlankodás a bűn és hitetlenség elhara-
pódzása miatt. Annyi azonban kétségtelen hogy korunk 
mind fény, mind árnyoldalai Istenhez vezérelnek s azt 
hirdetik nekünk : Vigyázzatok és imádkozzatok. Sok a 1 
bizonyságunk volt eddig is, mily sok áldással kisérte 
Isten imánkat. Vajha lenne hasonló tapasztalásunk a jövő 
évben is ! A keresztyéneknek roppant nagy szükségük 
van a testvéries egyesülésre. Ne csak beszéljünk hát a 
»szentek egyességérők , tegyük valódivá is azt. Az 
egyetemes keresztyénség buzgó imáit kedvesen fogadja 
az Úr megtölti szívünket az ő erejével felhasználva 
bennünket az ő szent nevének dicsőségére. Az idei 
p r o g r a m m . január 2-ikára Hálaadás címmel a 103-dik 
Zsolt. 1 és I. Theos . 5. 18, versét, 3-ikara Bűnvaliás c. 
Luk. 15, 21. és £zs. 1 : 18, 4-ikére A keresztyén család 
és iskola c. a 133. Zsolt. 1. és Jób 28. 28, 5-ikére A 
keresztyén egyház c. a I. Kor. 3, í r . és Ján. 15, 16, 6-ikára 
A misszió c. a. 67. Zsolt. 1—2 és Máté 24, 14 s végül 
7-ikére A világ népei cím alatt Jelen. 7, 9—10. és Róm. 
13. 1. verseit tűzte ki elmélkedési tárgyakul. — A beszé-
deket Szabó Alxdár, Kecskeméthy István, Szász Károly, 
Petri Elek, Szőts Farkas és Kenessey Bela tartották, 
kiknek épületes fejtegetéseit nagy figyelemmel hallgatta 
az egybegyűlt jobbára népünk alsó osztályaihoz tartozó 
közönség. Az énekeket Kovács Lajos theologus kisérte 
hannoniummal . — Kétségkívül ez is egyik módja a val-
lás-erkölcsi építésnek és a hittudat ébrentartásának, mire 
bizonyára szükség van különösen a fővárosban; de vájjon 
n e m lehetne ez összejöveteleket a mi viszonyainkoz alkal-
kalmazva úgy rendezni be, pl. a téli idényben vagy a ^ 

böjti időszak alatt, hogy egy hétre csak egy előadás 
essék s e célszerűbb beosztás által a mindennaposság 
nyomába járó közönytől e fiatal csemetét m e g ó v n i ? ! A 
nagyvárosi belmisszió e meghonosítása kétségkívül ha t -
hatós emeltyűje lenne az egyházi összetartozás és val-
láserkölcsi közösség előmozdításának itt a fővárosban ! 

* Dr. Sommervil le skót lelkész visszatérve Grácból, 
hol az ünnepeket tölté a hét közepén ismét tartott egy 
biblia előadást Budapesten a német ref. egyházban. Á 
derék öreg úr hasonló előadások tartására Debrecenbe 
utazott, honnan, mint odavaló laptársunk irja, eddigelé 
Makó, Békés, H.-M.-Vásárhely s több tekintélyes gyüle-
kezetünk hívta meg a lelkes papot az evangélium hir -
detésére. 

* Vegirat. Nehogy már is úgy félreértse Szőts 
Sándor tisztelendő úrnál az állam vallásirányát biráló 
cikke legtöbb tételéről válaszomban hallgatásomat, mint 
cikkíró, ki azt beismerésre magyarázza, kijelentem, hogy 
nekem az állított sérelmekről sem tapasztalataim, sem 
netán fölmerült esetekre cáfolataim nem voltak, azért 
hallgattam róluk, cáfolván csak a legjobb tudomásom 
szerint másképen álló ténybeli előadásokat. Hogy a lel-
kész urak nem elég buzgók a hitoktatásban, hivatalos 
bizonyítékok tanúsítják. Most veszem a tankerületemben 
érdekelt összes esperesség értesítéseit a hitoktatás ered-
ményéül, mint kivétel nélkül mind-mind csupán ;>kielé-
gítőnek« jeleznek. Nem, mégis van egyetlen kivétel : 
Étfalván, hol Kis Lajos lelkész »kitűnő« sikerrel eszközli 
a hitoktatást községi iskolában, államtól vagy községtől 
igényelt fizetés nélkül. Első volt ő azon lelkes papok 
közt is, kik a gyermek-istenitiszteletet, hol az egyházi 
ének is gyakoroltatik, megtartotta. Az első fecskéje a 
szép tavasznak vajha számtalan követőkre találjon! — 
Eötvös Károly Lajos. 

* Nyilatkozat. A „Magyar protestáns egyházi és 
iskolai figyelő1' mult 1887. évi X I — X l l - d i k füzetében 
Czelder Márton úr »Egy kiszakított levél lelkészi pályám 
naplójabók cím alatt boldogult édes apámról, Fördős 
Lajos kecskeméti lelkészről, oly modorban emlékezik 
meg, a mely az ő emlékét felettébb sérti. A vonatkozás 
a következő: »Tehát nem lett volna vágyam Kecske-
métre jönni, ha boldogult elődöm és barátom végnap-
jaiban így nem szól hozzám: »Erzem végemet, de hogy 
nyugodtan mehessek el, igérd meg, hogy helyemre pá-
lyázni fogsz Kecskemétre. T e ide pradestinálva voltál 
még a hatvanas években, midőn arcképedet lefestettük. 
Én magam után sok hiányt hagyok, kivált az utolsó 
évekről, te mindig igaz barátom voltál s a hiányt helyre 
hozod a nélkül, hogy láimát ütnél belőle!« Ezekben te -
hát Czelder úr, mintegy mentségére, azt akarja elhitetni, 
hogy Fördős Lajos őt állítá a kecskeméti lelkészi állo-
másra pradestinálva, még pedig olyan indokból, hogy 
az állítólag ő utánna maradó hiányokat ő lárma nélkül 
hozandja helyre, mert hát ő mindig igaz barátja lett 
légyen! Nem valószínű, de feltehető lenne, hogy Czel-
der úrban a boldogult is csalódva, ő neki mondta volna, 
hogy őt utódjául szeretné; de ha egyáltalán igaz lenne, 
lám abban is csalódott volna, hogy a hiányokat ez az 
»igaz barát« lárma nélkül helyre hozná. De hát lelkem 
legjobb meggyőződéséből állítom, hogy az, a mit Czelder 
úr megboldogult édes apámra ráfog, merő valótlanság. 
A kik a megboldogultat ismerték, tudjak, hogy ő semmi 
szín alatt sem akarta volna az egyház szabadválasztását 
befol}'ásolni, tehát ilyet azért sem mondot t volna, hogy 
e mondása kortes fegyverül fel ne használtathassék; de 
tudják azt is, hogy rendkívül munkás, példaszerű pap 
és a pedánsságig rendes ember volt, a ki nem hiányok-



ról, hanem, teljesen jogosult önérzettel, bevégzett m u n -
káról beszélhetett. Ettől eltekintve azonban, Czelder úr 
édes apám végnapjaiban, vele négyszem között , tehát 
jelen nem létünkben, nem is beszélt, így tehát tudjuk, 
hogy állítása ő általa koholt valótlanság. És ezzel e 
méltatlan utódal, e hálátlan emberrel elvégeztem, csak saj-
nálván, hogy boldogult jó apám »igaz baratjának« mondja 
magát az, a ki ugyanazon alkalommal méltatlanul rágal-
mazza. — Kecskeméten, 1888. január 2-án. — Fördős 
Dezső. 

* Halálozások. A magyar Sión egy derék őrével ismét 
kevesebb v a n : Zágoni Bodola Dénes, fejérdi ref. lelkész, 
újév napján délutáni 1 órakor hosszas szenvedés után 
Maros-Vasárhelyt t , szerető hű neje Szakács Ide úrnő és 
mélyen lesújtott gyászoló agg édesanyja, dicső emléke-
zetű Z. Bodola Sámuel erdélyi püspök magas kort ért 
özvegyének karjai között elhunyt. A derék lelkész, ki 
munkás élete egész tevékenységét és összes szép tehet -
ségét egy kis község lelki ügyeinek szentelte, ki ott 
csupán az Úr szolgálatának és a maga családjának élt, 
Erdélyben nagy nevet visz a sírba. Évtizedeken át tisz-
telt és feledhetlen főpásztorának és lelki vezérének, 
Bodola Sámuel püspöknek, édes atyjának utolsó fia volt 
az elhunyt s kihűlt porai is ott nyernek örök nyugal-
mat a szerető atya oldala mellett a marosvásárhelyi cin-
teremben. Bodola Dénes mindössze 55 évet ért meg, 
ebből húsz esztendőt a Kolosvár melletti kis íejérdi 
egyház lelkipásztoraként töltött el, hova a kolosvári ref. 
főiskola tanari karából választak meg 1867-ben, elő-
zőleg Marosvásárhely t is tanárkodon néhány évig. 
Boldog és zavartalan családi életének öt virágzó ifjú 
gyermek a tanúbizonysága, megannyi árva most, kik zo -
kogva álljak körül a kimúlt derék atya sírját. Az özve-
gyen s gyermekeken kívül nagyszámú rokonság, első 
sorbán a mélyen lesújtott özvegy anya, továbbá az Antal 
Szakács, Hegedűs, Garda, Kacziány és Biedermann csa-
ladok gyászolják közeli rokonukat. Béke poraira! — Mély, 
megilletődéssel vettük azo súlyos csapás gyászhirét, mely 
Balogh Ferenc "debreceni hit tanár-társunkat érte kinek 
hat gyermeke között egyetlen Ágnes leánya élete 14-ik 
évében folyó hó 4-én éjjel hirtelen elhúnyt. A kedves 
halott hűlt tetemeit január 7-én temették el. A mélyen 
lesújtót szülőknek adjon a vigasztalás Istene enyhületet, 
s nagy számú tisztelőik őszinte részvéte könnyítse a 
nagy bánatot, mely szíveiken most oly mély sebet vá-
gott. Béke az elhunytnak hanvaira ! — füle Antal paksi 
segédlelkész, pesti papnöveldénk komoly törekvésű volt 
növendéke, f. hó 6-án hagymárban hirtelen kimúlt. 
Béke poraira ! 

Foociére p e s t i b i z t o s i t ó - i n t é z e t . A mint ez intézetnek ügy-
nökeihez szóló körleveléből értesülünk, legújabban ismét oly biztosítási 
módozatokat léptetett éleibe, melyek tanúskodnak, hogy az intézet veze-
tősége kellő érzékkel bir a biztosító közönség igényei iránt. Közzé té-
tettek ugyanis haláleseti és vegyes tőkebiztositásokrn vonatkozó oly díj-
szabályok, melyek alapján a »Fonciére« biztositandóinak nyereségben 
való részesülést nyújt és e nyereségnek felosztását a legújabban annyira 
kedvelt társulási alakban eszközli. Míg a nyújtott előny megfelel a 
mindinkább tért hódi tő azon követelménynek, hogy a kö/önség a vál-
lalkozói nyereségben részt vegyen s mig a választott fö'osztási forma a 
közönség azon hajlamát, hogy a biztosítási üzlet nyereség esélylyel le-
gyen egybekötve — kielégíti, addig a »Fonciére«-nek kombinácói más 
intézetekétől előnyösen térnek el aLban, hogy a nyereséget nem csupán 
a véletlentől teszi függővé, hanem annak bizonyos minimális Összegeért 
kezeskedik. Ezeken kívül mint kiválóan érdekest fölemlítjük még a 
következő 2 biztosítási módozatot: i . Haláleseti biztosításokat, melye-
kért a díj csak bizonyos határidőn át fizettetik, a melynek leteltével 
megint az intézet élethossziglan annyi évjáradékot fizet, mint a mennyit 
az évi díjösszeg kitett. 2. Nyereségrészszel egybekötött meghatározott 

tartama (á terme uxe) tőkebiztosításokat, melyeknél — ha a gondos-
kodó elhal — nemcsak a díjfizetés kötelezettsége megszűnik, hanem a 
biztosítás lejártáig terjedő és a biztosított tőke 4 ' /0 jának megfelelő 
évjáradék fizettetik. 

A D A K O Z A S O K . 
Az orsz. prot. árvaház ré szére : Német Károly 

budapesti hitoktató 5 frt. (Ehhez járul tak: a beküldő 
maga 1 forint 90 krral, tanítványai közül pedig Ditz 
Erzsébet 1 frt, Epperlein Lujza 59 krajcár, Smid Emilia 
31 kr, Smid Mári 29 kr, Kalix Berta 7 kr, Járos Kata-
lin 4 kr, Vancsó Anna 11 kr, Kovács Katalin 7 krajcár, 
Szentmihályi Mári 26 kr, Szentmihályi Kálmán 10 kr, 
Michner Józsa 5 kr, Kravarek Emilia 9 kr, Heideman 
Emma 2 kr, Gerhard Vilmos 7 kr, Tó th Irén 1 krajcár, 
Beitel Antal 2 kr.) — Kármán József új-verbászi ref. 
lelkész évi díját 3 frt. — Lausch Flóris vadosfai evang. 
leik. a soproni ev. egyházmegye lelkészi egylete részé-
ről 4 frt. — Pap Imre h.-m.-vásárhelyi ref. leik. egy-
háza részéről 7 forint 83 kr. — Özv. Békássy Józsefné 
Baranya-Séllyéről 4 frt. Szerk. 
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HIRDETÉSEK. mm 
A tiszáninnini ev. ref. egyházkerület felső-borsodi 

egyházmegyéjéhez tartozó parasznyai egyház lelkészi 
állomására pályázat nyittatik. 

A lelkészi állomáshoz kötöt t javadalom: föld, rét, 
termények, s szolgálmányokból, stólából, 715 frt 30 kr. 
és így a harmadik osztályba tartozik. 

A pályázók kérvényüket február 15-ik napjáig ad-
ják be, nt. Dtbreczeni Gábor úrhoz Felső-Nyárádon. 

Misko!c, 1888. január 6-án. 
IZlxiTi B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

Régi könyveket, 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történet i 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s z á -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbe l i m a -
gyar theologia i irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

Dobrowsky Ágost 
könyvkereskedése 

2 — 10 Budapes t , IV. Egye t em-u tca 2. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincegyedik évfolyam, 3. sz. Budapest, 1888, január 15. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. sm. 

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

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
M 

1 8 8 8 évi harmincegyedik f o l y a m á r a . 

E l ő f i z e t é s i d-ij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 k r , negyedévre 2 forint 25 kr. 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

S z ő t s Farkas , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Ultramontán iroüalom-történetirás. 
Valamely rendszer positiv értéke minden-

kor a szerint Ítélendő meg, hogy minő gyümöl-
csöket terem s hogy mennyire megy át az 
egyeseknek tudományos meggyőződésébe. Itt 
is fennáll az elmélet és gyakorlat közötti szo-
ros összefüggésnek, kölcsönös áthatásnak el-
odázhatatlan követelménye, úgy hogy az elmé-
let adja az elveket, az eszméket, azonban a 
gyakorlat valósítja meg azokat, illetőleg felmu-
tatja azoknak életrevalóságát. 

Hogy a vatikanismus rendszere milyen gyü-
mölcsöket terem, hogy mennyire igyekszik, 
sokszor a valódi tudomány s az igazi vallásos-
ság rovására, behatolni a népek életébe s azo-
kat céljainak szolgálatába hajtani, az a vatikáni 
zsinat óta eléggé tapasztalt és ismeretes dolog. 
A vatikáni dekrétumok kijelölték az irányt e rend-
szernek terjesztésére és fejlesztésére; Janssen, s 
utána az ultramontán történetgvártóknak e^ész 

• r • 

sora kifőzte a történetírásnak a vatikánismus 
szellemét fejlesztő új módját, mely a történeti 
adatoknak és eseményeknek tendentiosus fel-

használásában, vagy ha kell, elhallgatásában áll. 
A jubilált békepápának, XIII. Leónak ismeretes 
1879. aug. 3-ki Tamás-encyclikdja megadta az 
irányt a philos. tudományoknak modern scho-
lastíkus-ultramontán szellemben való fejleszté-
sére, mely iránynak nagy mestere, Slöckel Albert, 
a maga Bölcsészettörténetében s ennek nyomán 
a mi temesvári Bölcsészeti folyóiratunk máris 
fennhangon hirdetik, hogy modern bölcsészeiről 
szó sem lehet, a mennyiben a philosophia fejlő-
dése Cartesiusnál s az angol Baconnál a maga 
eredeti menetéből »kizökkent«, ennélfogva a 
tomistikus scholastika az egyedüli pápai böl-
csészet,, ez az angyali philosophia a tudomány 
valódi remediuma, ezt kell a semináriumokban 
tanítani s ilv módon a növendékpapságot a mo-
dem bölcsészeti eszmevilág elől teljesen elzárni. 
Egy Cartesius, Bacon, Spinoza, Leibniz, Kant, 
Hegel s más szellemi hősöknek rendszere te-
hát csupa kín és bűn, épúgy mint e rendszerek-
nek vallási analogonja, a protestantismus, mert 
így kivánja azt a vatikánismus érdeke! 

Hogy eme tudo?nányos irányú vatikánismus-
nak vészteljes fuvalatát már magyar hazánk-



ban is érezzük, arról gyakrabban győződhettünk 
és győződünk meg. Schlauch püspöknek a kö-
zépkort Janssen nyomán magasztaló beszéde s 
újabb delegátiói szónoklata, továbbá a pápai 
jubileumnak s a Rómába való tömeges zarán-
dokiásnak zaja és mámora, általában véve pedig 
a hazai klérusnak legújabb rátartós viselkedése 
kétségtelenül amellett tesznek bizonyságot, hogy 
a vatikánismus már nálunk is tenyész és fejlődik, 
s a kath. közegek épúgy sürgetik a tudomány-
nak Janssen — Stöckel-féle átalakításait, jobban 
mondva: hamisításait, mint más kevésbé sza-
badelvű országokban. 

Janssen és Stöekeinek méltó társa — der 
3. im Bunde — Norrenberg, a ki »Az iroda-
lom általános története« München 1882—84. 
című 3 kötetes művében ra kathol. irodalmi 
vizsgálódásnak új korszakátu nyitja meg, hogy 
e téren is lehessen küzdeni va modem hitet-
lenség":í, értsd: a protestantismus s általában a 
modern eszmevilág ellen. Fey berlini tanár Bey-
schlag »Deutsch-Evang. Blatteree című lapjának 
mult évfolyama utolsó füzetében hosszasabban 
ismerteti e művet és bő kivonatot hoz abból, 
a mely azt bizonyítja, hogy Janssen kezde-
ményezése óta vészteljes mesterségöket seré-
nyen folytatják az ultramontán tudósok a tu-
domány egyes ágaiban. A történetírásnak ugyanaz 
a módja jellemzi Norrenberg és Janssen művét, 
mert oly tények, a melyek tudatunk előtt köz-
vetlenül bizonyosaknak, úgy szólván megdönt-
hetetlennek tűnnek föl, ezen irodalomtörténész 
által elferdíttetnek vagy pedig szándékosan mel-
lőztetnek, hogy »a hivő katkolikusoknakee kész 
anyagot nyújtson s őket a tudományos kuta-
tással járó fáradtságtól megkímélje. Az ilyen 
eljárást lehetne Hunfalvyval »szellemi betyár-
ságnak« nevezni, a mely a tisztességnek, a va-
lódi tudománynak s az emberiség boldogítását 
elősegítő céljainak, végül pedig a történeti fej-
lődés szigorú logikájának egyenes megtagadá-
sát jelenti. 

Norrenberg művében Jtath. és keresztyén" 
továbbá „protestáns, hitetlen és pogány" azonos 
kifejezések. Különös előszeretettel mozog az 
egyes férfiak jellemzésénél a nemi kihágások s 
gorombaságok szennyében, a mi azt mutatja, hogy 
a kath. Íróknál ilyen dolgok helyettesítik a va-
lódi tudományos alapot. így p o. beszél Schiller 
» vereshaj úee anyjáról, a »csúnya« ferrarai Rená-
táról, a veszélyes Bunsenről; különös ízlést 
árul el a reformátió századának jellemzésénél, 
a hol »Luther grobianismusátee, »rothadt gyü-
mölcseit^, »az eszmék szemétdombjátee s más 
hasonló római ízetlenségeket fejteget. A modern 
irodalomról adott szemlében szól »a weimari 

idők szabad gondolkodóirólu, s azt mondja 
»hogy az oltár leendő szolgájának s a tisztaság 
és istenfélelem tanítójának nincsen szüksége 
Willand, Goethe, Heinse vagy Heine tanulmá-
nyozására. « íme ez a Cantu Caesar- és Janssen-
féle történetírásnak positiv gyümölcse! »Erről 
ismerték meg őket«, mondja az írás! 

Annál több gondot fordít »az egyház ér-
dekeinek felfogása szempontjábólee a »vidám, 
istenfélőd középkorra. Azonban már a hohen-
staufi II. Frigyesről, a modern állameszmének 
emez első hordozójáról azt mondja, hogy »meg-
semmísítette a középkort a maga absolutisti-
cus hatalmával és intézkedéseivel^ »ki inkább 
saracenus volt, mint keresztyén.« Az albigen-
sek elleni embertelen mészárlásokat, a melyeket 
a középkori szeretet vallása »ad majorem Dei 
gloriamee elkövetett, »a spanyol királyokraee há-
rítja, s e téren a tudós Hefele mellett Njppold 
szerint még Ranke is hibás felfogást mutat. Az 
esztelen középkori »boszorkánypöröket« pedig 
a csalhatatlan IX. Gergely, XXII. János s a faj-
talan életű VIII. Incze pápák eme közös szer-
zeményét »esztelen prot. ráfogásnak« bélyegezte, 
mely boszorkányságról helyesen jegyzi meg leg-
újabb egyháztörténeti művének I-ső kötetében 
Nippold tanár, hogy az »részint közvetve, ré-
szint közvetlenül a pápa feltétlen tekintélyének 
szüleménye.« 

Hogy Rómának eme klasszikus irodalom-
történésze kettős mértékkel mér, mutatják a 
»Divina contoediaec költőjéről szóló fejtegetései, 
Domanovszky legközelebb az Akadémiában két-
ségtelenül kimutatta, hogy Dante »Tractatus 
de monarchiacc című művében ama nézetének 
adott kifejezést, hogy az egyház csak a szel-
lemi, a császár pedig a világi hatalom képvi-
selője. Norrenberg erre nézve azt mondja: »Dante 
politikája nem volt tévedés nélküli, de mégis 
azt kell megjegyeznünk: ha ebben D. vétkezett, 
úgy hazája iránti határtalan szeretetből tette 
azt.ee Hogy pedig az ismeretes temporum ra-
tione habita a római kúria részéről a római 
történetírásra is kiterjed, mutatja Hase Károly-
nak ama megjegyzése : »Dante nem volt ugyan 
titkos eretnek . . . . hanem az egyháznak első-
szülött költője, ki azonban iszonyú Ítéletet tar-
tott a hierarchia romlott részei fölött, úgy 
hogy utóbbi legalább a purgatoriumba szerette 
volna átkozni a Divina comoediát, ha Olaszor-
szág nem istenítette volna költőjét s az egész 
világ oly glóriával nem vette volna körül, 
mely fölött a pápának nincsen hatalma. Mégis 
1791-ig ki volt tiltva Rómából a Divina co-
moedia.ee 

Megvető hangon szól a bölcsészekről, a kik 



»kiskorúságukban« nem igen képesek »az Isten 
törvényének fel forgatására (c; nevetségessé teszi 
Hegel bölcsészeiének a spanyol egyetemeken 
való terjedését, mivel szerinte »a spanyolnak, 
mint hivő katholikusnak nincsen érzéke a val-
lási és bölcsészeti szekták »humbugja irántcc, 
jobban mondva, mivel az istentelen inquisitió 
rémei kiöltek _ belőle minden magasabb szel-
lemi érzéket. Érdekesen fejtegeti azonban Nip-
pold; »A spanyol mozgalom a modern szellem 
hatalmát muta t ja az akadályok fölött . Ugyan-
abban a pillanatban, a midőn Spanyolország 
politikai álmából fölébredett, proklamálta Loyola 
hazája a vallási szabadságot, kiti l totta azt a ren-
det, a melynek egyedüli célja a türelmetlen fa-
natismus s szentesíti az általános iskolakötelezett-
séget. " 

Franciaország »az állami katholicismus 
tanítómestere s az összes zavaroknak szülő oka 
ez országban az egyház leigázása; a revolutió 
pedig szükségképi következménye a francia ki -
rályok kormányzási rendszerének.« 

»A hugenották harca Kálvin fanatikus 
szellemétől volt inspirálva, mely élethalálra szóló 
küzdelem ellen a katholikusok a Bertalanéj vér-
fürdőjével reagáltak.« A jansenismust is saját-
ságosan világítja meg. »A Port Royal s az 
egyház (a jezsuiták) között i küzdelem a huge-
not t i smus és katholicismus, az állami minden-
hatóság s az egyházi szabadság küzdelme vala«, 
s hallatlan ferdítéssel vagy pedig tudatlanságból 
így folyta t ja : »A jansenisták praedestinatió tana 
nem August inustól ered«, s nem egyéb az, 
mint »az állami absolutismusnak átvitele a t h e o -
logia terére.cc A revolutióra, jobban mondva;: a 
refoi mátióra is megtanít bennünket, a melynek 
egyedüli hathatós gyógyszere a „ trón, lándzsa 
s a káté"; egyedül a vallás a népek történeti 
fejlődésének movens-e, az egyház leigázása 
egyetlen szülő oka a forradalmaknak« »mert 
csak a kath. világnézet alapján lehetséges a 
politikai tekintélynek s az egyéni szabadságnak 
kiegyenlítése. Zsarnokság és forradalom a schis-
ma s a háresis szüleményeHonnan magya-
rázza meg most már Norrenberg a kath. Bel-
gium forradalmait ? kérdi helyesen Fey idézett 
cikkében. 

A „renaissance korszakát" irodalmi mesé-
nek tartja, mint a pápai hatalom keletkezését, 
mely mindig meg volt az ^egyházban, és soha 
sem idézett elő szakadást. Úgy látszik, tudós 
irodalomtörténészünk nem ismeri vagy el akarná 
tagadni a pápai schisma s a reá következő ba-
byloniaiJ fogság korszakát! Örömit tasan hirdeti 
ex cathedra: „Luther dogmatikája soha sem 
ment át a keresztyén (t. i. k a t h ) világ testébe 

és vérébe.« Erasmust »szabadkőmívesi humani -
tási vallássak vádolja; a reformatiót pedig »a 
ker. élet ellazulása« követte, mígnem »ez álla-
potot maga Isten szüntette meg a tridenti zsi-
nattal, mint az újabb kultúrtörténet legfonto-
sabb eseményévek, a mivel párhuzamosan ha-
lad a jezsuitáknak tömjénező magasztalása. Éles 
birál at alá veszi N. Érigyes s a nemeslelkű 
II. József terveit, a melyeket »vandalismussak 
hajtot tak végre; a derék Wessenberget »felvilá-
gosult humanismussak , Sailert pedig azzal 
vádolja, hogy a kath. theologia »scholastikus 
mechanismusátcc vetette el ; majd az újabb ka-
tholicismusban deklamatorikus hangon emeli ki 
a kölni zavarokat (1837) , az 1848. forradalmi 
évet, a legújabb porosz egyházpolitikának ural-
mát, mely »a kath. Néme to r szágod végveszély-
lyel fenyegette. A lengyel kérdésben pedig nyíl-
tan kijelenti: Lengye lo r szágnak s a ka tho -
licismusnak közös ellensége van«, a mire Nip-
pold találóan jegyzi m e g : ^Lengyelország fel-
osztása a legszorosabban összefügg reform-
mozgalmak elnyomatásával.« 

Azt mondja továbbá Norrenberg, »hogy 
kath. irodalomtörténetre szükségünk van, mert a 
keresztyénre nézve csak egy absolut igazság van, 
melynek közege a milliókat számláló egyház. 
Miután pedig a kath. történetbölcsészet a Krisz-
tusban látja a világtörténet sarkpontját , ép 
azért a kath. tudománynak álláspontja a kosmo-
theologiai és világirodalmi", amint azt állítólag 
a kath. költőknek hosszú sora is bizonyítja. 

Ez alapon »a költészet semmi az egyház 
né lkük , »a költészet teremtő ereje csak a ke-
resztyénségben van, a melyen kívül romlás és 
pusztulás létezik«, »a ker. költészet örökkévalócc, 
a miből természetesen következnék, hogy a 
pogány Homert a feledés leple takarja. A miért 
is szidja »az elkeseredett\ savanyíts reformátiói 
kortmelynek hittani vitái oly sokat ártottak 
a német poezisnek, s végül kijelenti, hogy „a 
protestantismus számára nincs a költészet törté-
netében hely, mert x prot. kegyelemtan mellett 
nem állhat még sem a dráma, sem az epos 

A hol a kath. költőknek hosszú sorozatát 
(Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, Lope de Vega, 
Calderon, Corneille, Racine — tovább már nem 
mehetett !) ismerteti, szól Shakspererőlis, akinek 
hatholicismusát érdekes módon fedezi fel, a mi 
legvilágosabban tünteti föl a kath. jezsuita t ö r -
ténetírás módszerét. Szerinte már kora i f júsá-
gában megvilágította e költőt a kath. hit dicső 
vértanúinak glóriája, s aztán sorra vizsgálat 
ala veszi annak drámáit s ezeknek állítólagos 
protestánsellenes helyeit és alakjait. Ilyen helyek: 
a Velencei kalmárban »az ördög hivatkozhatik 



az irásra«, továbbá Lorenzo a Romeo és Júliá-
ban, s főleg azok a drámák, a hol a szinházat 
gyűlölő száraz puritánokat teszi nevetségessé 
stb. Mindezek s más ezekhez hasonló helyekből 
következteti Norrenberg a Witzer és Welte által 
szerkesztette freiburgi »Kirchenlexikon« nyomán 
Shakspere katholicismusát, s így kiált íöl : »azok 
a szépségek, a melyek nála humánusaknak, ész-
szerűeknek, csodásaknak és keresztyénieknek 
tűnnek föl, az ő kath. világnézetéből magya-
rázandók.cc Erre nézve elég hivatkoznunk Ger-
vinus, Hase, főleg azonban Goethere, a ki Shakes-
pere költészetének és történeti világnézetének 
„nagyszerű prot. szellemétu magasztalja, és ki-
mutatja, hogy drámái s ezeknek alakjai csak a 
protestantismus álláspontján érthetők meg. Ter-
mészetesen oly állásponton, mely szerint a költé-
szet csak katholikus lehet, bármely költött dolog, 
s így Shakspere katholicismusa sem lehetetlen ! 

Hogy e kath. irodalomtörténetben Luther 
számára nincsen hely, azon nem lehet csudál-
kozni. Sejtelme sincs Norrenbergnek azon erő-
teljes német prózáról, a melynek Luther a meg-
teremtője, s a helyett azt mondja, hogy »legjobb 
egyházi énekei a régi latin hymnusoknak egy-
szerű fordításaicc, »nála minden régi, új csak az 
egyház elleni vakmerő polémiája, a melynek 
legjobb énekei is szolgálatában állottak, így 
mindenekelőtt a reformátió marseillaise-e : »Erős 
vár a mi Istenünk!« Az a nemes egyszerűség 
és hivő érzelem, mely némely énekein meg-
látszik, »kath. örökség«, mely azonban »a jog-
talan örökös kezében« nem igen fejlesztetett. 
LUopstockról azt mondja, hogy »kövér nénjébecc 
lett szerelmes, pár »lump garasért« összeveszett 
Bodmerrel, s »egyházi énekei soha sem éne-
keltettek«, azonban Messiásának felfogásához 
nincs érzéke! Stolberget ellenben »az irodalom-
történet legszeretetreméltóbb jelenségének, nemes 
jellemnek mondja, míg VOSS-YÓI, a »Luise« 
költőjéről csak annyit említ, hogy »plebejus 
dörmögő és jezsuitaszaglász.« Természetes, 
hogy a katholizált költők mind szeretetreméltó 
jelenségek és nemes jellemek, még Hahn-Hahn 
Ida grófnő is! 

Hogy miként gondolkozik N. a német 
klasszikus irodalom korszakáról, mutatja már 
az is, hogy Weimart „roszéletű cimborák asy-
lumánakK nevezi, mely alapon egy Dante sok-
kal nagyobb joggal »nagy bordélyháznakcc mond-
hatta az akkori Olaszországot. Lessing jelen-
tőségét abban találja, hogy »nyugtalanul, mint 
az örök zsidó, vándorolt a tudománv külön-

' j 
böző köreiben . . . megtámadva a philosophiát 
és a t heo log iá t . . . . hogy aztán »Reimarus tö -
redékeivel^ a legveszedelmesebb módon támad-

hassa a keresztyénséget; aNáthánban »igaztalan 
humanismuscc foglaltatik stb. Herder »mint 
theologus és populárbölcsész negatív irányú 
bibliai kritikájával s a természetfelettiségnek 
tagadásával még többet ártott, mint Lessing. 
Jelentősége amaz universalismusban van, a 
melynek legjobb eszméit a königsbergi különc-
ködőtől, Hamanntól vette át.« 

A legigazságtalanabbul jár el s a tudomá-
nyos tisztes komolyság ellen leginkább vét 
Norrenberg a német klasszikus költészet két fe-
jedelmének, Goethe és Schillernek jellemzésénél, a 
mi mutatja, hogy a szabad sajtónak óriási fattyú-
kinövései is vannak, a mi annál borzasztóbb, 
mivel ilyen közönséges, köznapias dolgok a 
tudomány szent nevében látnák napvilágot. 
Goethe és Schiller költészete, a művelt embe-
riség eme közkincse, úgy látszik, nem Norren-
berg-féle kath. papoknak való, s a hol katholi-
cismust kisütni már nem lehet, hát azt tiszteség-
telenül lerántjuk! Goethe és Schiller számos 
női ismeretségének érzéki jelentést ád, olykor 
pedig a sorok között még közönségesebb dol-
gokat is lehet kiolvasni, a mi Janssennél Luther-
nek Cotta asszonysághoz való viszonyára emlé-
keztet. Élesen, de annál igazságtalanabbul bírálva 
Goethe és Schiller drámáit és költészetét, arra 
az eredményre jutott el, hogy »nem volt ben-
nök jóakarat az igazság (már t. i. a csalhatat-
lan római egyház) felismerésére.« Goethe és 
Schiller életének és költészetének ily páratlan 
eltorzítása után ismerteti végül különös elősze-
retettel a romantika korszakát, a melyben tudva-
levőleg napirenden volt a protestantismus meg-
tagadása. Schlegel »Lucinde<c című hírhedt re-
gényén röviden átsiklik, mert hiszen »megtért, 
s a legegyszerűbb kath. papnak is megcsókolta 
a kezeit.« De nem oly egyszerűen bánk el 
Schleiermacherrel, a kinek hasonló dolgokat 
tulajdonít, mint Goethe és Schillernek, kinek 
barátnői (Ármin Bettina, Grunow Eleonora, Herz 
Henriette« stb.) nem különböztek a ledérség-
ben a weimari és jenai kulturdámáktól, végül 
»Herzben, egy igen közönséges lényben szem-
lélte az universumot stb.« Ugyanily módon 
ismerteti a romantikus Ticket, a ki tudvalevő-
leg szégyelte a katholicismusra való áttérést, 
míg másrészt tömjénező magasztalásokban ára-
dozik Werner, Novális, Hensel Lujza, Brentano, 
Daumer s Hahn Ida jellemzésénél, mindenütt 
elhagyva a selejtést és sikamlóst. 

Ilyen tudományos eljáráshoz valóban nem 
kell commentár! 

Dr. Szlávik Mátyás. 



I S K O L A Ü G Y . 
Kiáltó szó a magyar haza protestáns gyü-

lekezeteihez és oszlopembereihez. 
Szatmár-Német i sz. kir. város fekvésénél, lakosai 

számánál, ipari és kereskedelmi forgalmánál s kulturális 
viszonyainál fogva egy oly pont hazánk északkeletén, 
melyet a történelem tanúbizonysága szerint nagy f o n -
tosságú eszmék küzdő terévé, nevezetes események 
színhelyévé tett a mult a lefolyt századok során, s mely 
jelenleg is vezérlő-irányadó hivatással bír egy nagy ki-
ter jedésű vidéken s e hivatásának sok részben meg is 
felel. 

. A história nagyon szomorú, de egyszersmind lélek-
emelő részleteket beszél el ezen városi két egyház küz-
delmeiről. 

i é i o - b e n kollégiumi színvonalra emelt s másfél-
száz éven át szép virágzásnak örvendett főiskoláját Mária 
Terézia korában nem sikerült megmenteni az előbb 
1755-ben 9 hóig, később 1758 —59-ben 20 hóig, Eger -
ben az érseknél, Pozsonyban és Bécsben a kancellárián 
és királynőnél járt városi és szatmármegyei küldötteknek. 
Eredménytelen maradt a szomszédos megyék és az e r -
délyi protestáns főurak ismételve felterjesztett s a kül-
döt tek eljárását melegen pártoló föliratainak egész özöne. 
Hiába hivatkoztak reá kérvényeikben, hogy a szatmári 
főiskola hazai protestáns egyházunknak, növendékeiben 
3 református püspököt, számos esperest, lelkészt, tanítót 
növelt, s négy megyét látott el állandóan, műveltség t e -
kintetében saját koruk színvonalán álló világi t isztikar-
ral. Mit sem használt az akkoriban nagy befolyású gróf 
Károlyi Ferenc tábornok s szatmármegyei főispán jó-
akaratú támogatása is, melylyel a küldöttek célját a f ő -
helyeken elősegíteni igyekezett. Megfosztatot t az iskola 
a városba betelepített jézsuiták által gróf Rédey Ferenc 
adományozta ingatlanaitól; a város református polgárai 
pedig királynői parancs útján el lettek tiltva az iskola 
és annak diákjai gyámolitásától, azon az okon, hogy a 
sörfőzés és egyébb javadalmazások elbírhatatlan, állami 
adóképességüket jelentékenyen csökkentő terheket róvnak 
a lakosokra. 

Ezután, mint egyszerű grammatikai iskola vagy 
algymnasium állott az fenn, létében még így is fenyeget -
tetve nem egyszer, s kivált az 1853-iki T h ú n Leó-fé le 
iskolai szervezet erőszakos keresztülvitele alkalmával. 
Fenntartóinak buzgalma azonban nemcsak megmentet te 
azt, de az 1861 - ik évtől fogva nagy áldozatok árán 
emelte, fokozta annak színvonalát, az V- ik és Vl- ik 
osztály felállításában. 

Azóta, mint hatosztályú gymnasium, népesség- taní t -
ványi létszám tekintetében párátlanul all a haza összes 
csonka gymnasiumai között, amennyiben évek sora óta 
200 és 234 között váltakozik az iskolát látogató növen-
dékek száma. 

Szemben a középiskolák ügyét országosan rendező 
törvénynyel, belátta a gymnasium fenntartó testületi köz-
gyűlése, hogy vagy a négy osztályú gynmasiumi rangra 
való leszállás, vagy a nyolc osztályú főgymnasiumi szín-
vonalra való fölemelkedés közt kell választania, mert az 
V-ik és Vl- ik osztály lassanként annyira el fog n é p -
telenedni, hogy fönntartása, a kikerülhetlenűl meghozni 
tar tozott áldozatok miatt lehetetlenné válik. 

Egyfelől e kényszerhelyzet, másfelől az ezen főis-
kola igénybevételére utalt protestáns vidék nagy ter je-

delme s a tényleg létező magas tanítványi létszám, sőt 
harmadik részről még az is, hogy a szerzetesi vezetés 
alatt állott s a kir. katholikus cím fölvétele után is ily 
vezetés alatt hagyott nagy-bányai és nagy-károlyi gym-
násiumoknak az utóbbi időben történt kiegészülésével, 
ezekhez számítva még a szatmári hasonlószerű kir. kath. 
főgymnásiumot is, nagyon megszaporodtak megyénkben 
a róm. kath. középiskolák, holott a megye és város in-
telligentiájának túlnyomó része, magyarfajú köznépe pedig 
egészen pro tes táns : arra ösztönözték saját gymnásiu-
munk fenntartó testületét, hogy helyben és vidéken, 
egyeseknél és testületeknél s hatóságoknál kövessen el 
mindent, azon, mintegy 85 ezer forintnak összehozására, 
a mennyire a kiegészülés érdekéből, a mozgalom meg-
indításakor létezett alapokhoz, az intézetnek még okvet -
lenül szüksége van. 

Örömmel jelenthetjük hazai protestáns h i t roko-
nainknak, hogy egy, a fenntartó testületi közgyűlés által 
kiküldött alapgyüjtő bizottság pár évi tevékenységét, az 
általánosan érezett súlyos közviszonyokhoz mérten, fé -
nyesnek mondható siker koronázta. Szatmár-Németi 
városa, a szatmári ev. ref. egyházmegye gyülekezetei, a 
helyben és vidéken lakó protestáns hi t rokonok és kevés 
számban más vallású tanügybarátok, valóban majdnem 
egytől-egyig meghozván az erejökhöz mért, sőt azt töb-
beknél haladó áldozatokat, mai napság — különben ki-
sebb-nagyobb összegekkel folyvást szaporodva — 4.4. ezer 
frt van megajánlva s több, mint fele részben a kitűzött 
célra már felhasználhatólag be is fizetve. 

Mélyen tisztelt h i t rokonok! az a protestáns közön -
ség teszi ezt, élén az alig 9000 lelket számláló szatmári 
és németii testvéregyházzal, mely, hogy a hatalmasan 
fellépő római katholicismussal szemben egy más téren 
is nemes versenyre keljen, a már fenntebb jelzett á ldo-
zatokon kívül egy 26 ezer frtba került díszes csarnokot 
emelt, szintén a közelmúltban, a magasabb fokú leány-
nevelés ügyének, s hatosztályú protestáns felső leány-
iskolajaban egy nő-igazgatón kívül 5 nevelőnőt s 2 be-
járó tanárt fizet. Az a protestáns közönség, mely ezen-
kívül még az említett két gyülekezetben 17 ev. ref. 
elemi iskolai fiú- és leányosztalyt tart fenn ugyanany-
nyi tanítóval, tanítónővel és jól felszerelt tanteremmel, 
színvonalán a mai korbeli oktatásnak, a nélkül, hogy 
léteért, s a hazai protestantismusnak a köznevelés és 
művelődés terén őseinkről átszállt jó hírnevéért vívott 
aránytalan küzdelmében, a haza további pontjain lakó 
hittestvérek segítségéhez valaha folyamodot t volna; sőt 
saját, majdnem páratlanúl nagy kulturális szükségleteinek 
jórészt önerején való fedezésén kívül, magához az orszá-
gos egyházi közalaphoz (a szintén nem kis összegű tőke-
befizetéseket számításba sem véve) évenként 542 frttal 
járulnak e városi két egyház hívei. 

Most orcapirulás nélküli bizalommal fordulunk h a -
zánk nagyobb protestáns gyülekezeteihez s oszlopembe-
reihez. — De tesszük ezt csak akkor, midőn a helyben 
és vidéken, testületek és egyesek által meghozot t , hír-
lapjainkban részletesen is felsorolt áldozatok összegére, 
a 44 ezer forintnyi összegre mutathatunk, mely fel jo-
gosít mintegy bennünket, hogy a további halasztást nem 
tiirő, erőnket azonban meghaladó nagy cél valósításához, 
gymnásiumunk kiegészítéséhez, a hitbuzgó protestáns 
ősök, a megannyi egyházi pártfogók, iskola-alapitók u tó -
dainak, és a népesebb, jobbmódú hazai protestáns gyü-
lekezeteknek gyámolítására bizalommal támaszkodhas-
sunk. 

Mélyen tisztelt h i t rokonok! nem lehet közönyös 
protestáns egyházunk egyetemére nézve a haza bármely 



távoli pontján is, hogy az áldott emlékű I - ső Rákóczy 
György zsinati városában, a XVI- ik századi vallás r e fo r -
matió idején egész hazánkra nézve iránytadó hatást gya-
korlott erdődi- , beregszászi-, óvári-, csengeri zsinatok 
vidékein, a hatalmas erőben fellépett és hóditó római 
katholicismussal vívott küzdelem, minő sikerrel foly s 
mily eredménynyel végződik. — A miénkhez hasonló 
viszonyok között — ha ugyan ehhez hasonlítható bár-
mely protestáns gyülekezet vagy vidék helyzete is, — 
csak az érdekközösség felismerése, a testvéries együt té -
rezés és ezekből kifolyó hitrokoni segélykészség képesít-
het a protestantismus fenyegetett érdekeinek megmen-
tésére, s ha nem is a régi fényben és erőben, de leg-
alább hazai egyházunkra mégis szégyent nem hozó kar-
ban való fennállhatásra és működhetésre. 

Tiszteletteljes bizalommal hívjuk azért föl címzet-
tet, hogy gymnásiumunk Vl l - ik és VlII-dik osztálylyal 
kiegészítése céljára becses adományát, vagy írásbeli a jan-
latát alant nevezett alap gyűjtő bizottsági elnökhöz az 
1888-ik év március l-ig eljuttatni kegyeskedjek. 

Megjegyezni kívánjuk: 
1-ször. Minden adomány, legyen báimily szerény 

összeg, alapítványi természetűnek tekintetik, milynek csak 
kamata lesz a kitűzött célra fordítandó. 

2-szor. Kik 50 frtot vagy azon felüli összeget ad-
nak, azok személyükre szóló meghívó útján értesíttetnek 
az évenként rendesen egyszer tartani szokott lenntar tó-
testületi közgyűlés idejéről s azon megjelenvén, tanár-
választási- és más, az intézetet érdeklő ügyekben sz> mé-
ly es szavazati joggal bírnak. 

Hazafias és hitrokoni tisztelet- s üdvözlettel va -
gyunk. 

Szatmáron, 1887. augusztus 28-ikán tartott f enn-
tartó-testületi közgyűlésből. 

Farkas Antal, Vállyi János, 
igazgató-tanácsi elnök. fenntartó-testületi elnök. 

Tabajdi Lajos, Kiss Aron, 
álapgvüjtő-bizotts . elnök. a szatmári ev. ref. egyházm. esperese. 

1767. 

Méltányolván, sőt egyház kerületünk elvi állás-
pontja folytán helyeselvén is, a történelmi múltjánál 
fogva hírneves, de reformált hitfelekezeti s magyar n e m -
zeti szempontból ma is missziói hivatással bíró szatmári 
gymnásium fenntartó-testületének azon nemes törekvé-
sét, hogy ezen tanintézetét az állam segítségének igénybe 
vétele nélkül egyetemes hitfelekezetünk támogatásával, 
áldozatkészségével, tiszta egyházi jellegében tartsa fenn 
s egészítse ki nyolc osztályú teljes gymnásiummá: kiáltó, 
illetőleg adakozásra felhívó szózatát, hitbuzgó főuraink-
nak, vagyonosabb és tekintélyesebb hitrokonainknak, 
valamint nagyobb és tehetősebb gyülekezeteinknek is 
munkás szeretetébe s áldozatkész pártfogásába tisztelet-
teljes bizalommal s a legmelegebben ajánlom. 

Debrecen, 1887. szeptember 28-án. 

Révész Bálint, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 

püspöke. 

T A R C A . 

Spencer Herbert elmélete a „Megismerhet"-
lenről. 

(Folytatás.) 

B. A vallás alapfogalmai. 

LIa a tengerparton megfigyeljük, miszerint a távozó 
hajónak elsőben a legalsó részei tűnnek el szemeink 
elől és hogy a vitorlák csúcsai legtovább lesznek látha-
tók : akkor meglehetősen tökéletes fogalmat alkothatunk 
magunknak a tenger előttünk elterülő részének lassú 
görbületéről. Ha azonban képzeletünkben megkíséreljük 
ezen görbe felületet kiegészíteni, a mint alig észrevehető 
görbülettel gömbbé egészül, míg délkörei egymást a 
8000 ang. mérföldnyi távolban levő ellenpontban m e t -
szik : meglehetős zavarba jövünk. Ugyanis nemcsak hogy 
az egész földgömböt, hanem annak p. o. 100 mérföld 
küllőjü gömbköre által határolt részét sem vagyunk 
képesek a maga valóságos alakjában elképzelni. A szikla, 
melyen állunk, megközelítő teljességgel e lképzelhető; 
képesek vagyunk egy azon időben csúcsára, oldalaira, 
talapjára gondolni, vagy legalabb oly rövid idő alatt, 
hogy a tudalomban látszólag együtt jelennek meg a 
szikla ismertető jeleit alkotó képzetek. Azonban teljes 
lehetetlen a földről ilynemű képzetet formálnunk. Ha 
már az is meghaladja képességünket, hogy antipodesein-
ket azon helyre képzeljük, a melyen valóban vannak : 
mennyivel kevésbé álland hatalmunkban a föld minden 
egyes távol eső pontját azon helyen képzelni, a melyet 
valóban elfoglalnak ! És mégis rendesen úgy beszélünk, 
mintha tiszta képzetünk volna a földről, mintha azt 
ugy amúgy tudnánk elképzelni, mint a hogy a kisebb tá r -
gyakat elképzelni képesek vagyunk. Az a kérdés hát, 
hogy milyen képzetünk van e szerint a földről? Ezen 
kérdésre a helyes felelet a köve tkező : Indirect úton 
meggyőződünk róla, hogy a föld gömbalakú; ehhez 
képest modelleket állítottunk elő, melyeken a föld alakja 
és egyes részeinek kölcsönös viszonya szemlélhetővé 
lesznek. Ha most már a földről általában van szó, akkor 
vagy a lábunk alatt elterülő óriási tömegre, vagy pedig 
a valódi föld helyett földglobusra gondolunk. Ha pedig 
a földről olyan képzetet akarunk alkotni, a mely a való-
ságnak megfeleljen, akkor ezen két fogalmat, a mennyire 
lehetséges, egyesítjük: az észrevételt, melyet a földfelü-
letről szemeink segélyével teszünk, összeolvasztjuk a 
gömbalakkal. S ennél fogva nem alkotunk magunknak 
való képzetet a földről a szó szoros értelmében, hanem 
csupán symbolicus képzetet. 

Képzeteink legnagyobb része és specialiter az álta-
lános képzetek mindannyian hasonló jellegűek. Nagy 
terek, hosszabb időtartamok, nagy számok egyetlen eset -
ben sem képzelhetők el valósággal, hanem többé-kevésbé 
symbolice ; ugyanez áll a tárgyak minden oly osztályá-
ról, a melyek közös, mindegyikőjükre vonatkozó állítást 
engednek meg. Ha egyes emberre gondolunk, meglehe-
tős adáquat képzetet alkothatunk ró la ; ha már egy egész 
család van szóban, valószínű hogy azt gondolatunkban 
csak egy-két, bennünket s illetve gondolatunkat inkább 
érdeklő tagja fogja képviselni, azon tudatommal p á r o -
sulva, hogy gondolatunk ezen hézagosságát szükség ese-
tén kipótolhat juk; míg ha azon osztályról, p. o. a fö ld-
mívesekről szólunk, a melyhez ezen szóban levő család 
tartozik, már sem az egyes individiumokat nem soroljuk 



elő gondolatunkban, sem azon hitet nem tápláljuk, mintha 
szükség esetén erre képesek lennénk: hanem egysze-
rűen megelégszünk néhány példa felsorolásával és azon 
megjegyzéssel, hogy a példák száma tetszésünk szerint 
növelhető lenne. Még kevesebb hasonlóság leend a kép-
zet és annak tárgya között , ha általaban emberről van 
szó. Es végül, ha oly állításokkal van dolgunk, a melyek 
az emlős allatokra vagy a csontvázasok egész osztalyára 
vagy éppen az egész állatországra s még tovább minden 
organikus lényre vonatkoznak : képzetünk s a megfelelő 
tárgy közötti hasonlótlanság legmagasabb fokát éri el. 

Valamely képzetről ennélfogva csak az esetben 
állítjuk, hogy teljes, ha a megfelelő tárgy tulajdonságai 
oly neműek és számmal vannak, hogy azok a tudalom-
ban valamennyien elég gyorsan felidézhetők s együt te-
sen előállíthatók. Mihelyt azonban a tárgyak nagyobbak 
és bonyolultabbak lesznek, egyes attribútumok, a m e -
lyekre először gondoltunk, a tudalomból eltűnnek, mi -
előtt az eredmény elképzelhető lenne és így képzetünk 
a valónak már nem annyira megfelő leend. Ha meg az 
illető tárgy nagysága, szövevényes volta nagyon jelen-
tékeny lesz, attribútumainak csak egy kis részét fogjuk 
egyszerre elképzelhetni, minélfogva a róla alkotott kép-
zet annyira inadaequat leend, miszerint inkább csak sym-
bolumnak tekinthető. Az ily symbolicus képzetek, melyek 
nélkül a gondolkozás alig volna lehető, csak annyiban 
jogosultak, a mennyiben bizonyos cumulativ vagy indi-
rect gondolkodási folyamat útján biztosakká lehetünk, 
miszerint valóság felel meg nek ik ; ha azonban symbo-
licus képzeteink oly természetűek, hogy sem indirect 
úton be nem bizonyítható a nekik megfelelő vélt reali-
tások megléte, sem pedig egyes előre megjelölt ese-
mények bekövetkezte által nem igazolhatható : ez eset-
ben az ily képzetek teljes mértékben hiányosak és miben 
sem különböznek a puszta csalképektől. 

Ezek előrebocsátása után lássunk tulajdonképi fel-
adatunkhoz, a vallásos alapfogalmak kikereséséhez. 

A legelső és legközvetlenebb probléma, mely azon-
nal felvetődik, mihelyt valaki a mindennapi élet szűk 
látkörén csak kissé is felül emelkedik, a világ minden-
ség talánya. Mi a világ és honnan állott elő, kérdezzük 
mindjárt, mihelyt kissé eszmélni s a dolgok közötti 
összefüggés iránt érdeklődni kezdünk. Hogy ezen talányt 
megfejthessük s az annak megléte által gondolkozásunk-
ban található űrt betölthessük, bármely esetleg^ felmerülő 
elmélet alkalmasabb, mint sem ilyen elmélet. Es ha már 
hiányzik, úgy a legelső tűrhetőnek látszó elmélet gyöke-
ret ver s folyton erősül részint az emberek azon kész-
sége folytán, melylyel a kéznél levő magyarázatokat el-
fogadni szokták, részben azon tekintélynél fogva, m e -
lyet az ily elméletek nyerni szoktak, mihelyt azok egyszer 
adva vannak. 

Alapos vizsgálat után azonban meg fogunk győződni 
róla, hogy a szokásos bypothezisek közül egy is nem 
csak hogy nem tartható, hanem hogy ilyen hypothezis 
egyáltalán nem is képezhető. 

A világ keletkezését illetőleg három érthetőnek 
látszó hypothezis állítható fel. Állíthatjuk ugyanis i ) hogy 
a világ önmagában lé tező; 2) hogy önmagától keletkezet t ; 
3) hogy külső ágens által teremtett . Hogy ezen sej-
tések közül melyik felel meg a valóságnak, nem képezi 
kérdés tárgyát ; a mélyebb kérdés, mely emezt vég-
eredményben magába zárja, az, hogy ezek közül egy 
is megfogha tó -e a szó valódi értelmében ? 

Először is az önmagában való létezés elméletét 
tekintve, ha mi az embert önmagát fenntartónak, ezt 

vagy azt a készüléket magától járónak s a fát önmagá-
ból fejlődöttnek nevezzük, az esetben kifejezéseink, bár-
mily kevéssé találók legyenek is, mégis oly dolgokat 
jelölnek, a melyek gondolatunkban meglehetős teljesség-
gel előállíthatók. Képzetünk a fa önfejlődését illetőleg 
kétségtelenül symbolicus, azonban habár nem vagyunk 
is képesek azon bonyolult változásokat, melyeken a fa 
fejlődési folyama alatt keresztül megy, a tudalombana való-
ságnak megfelelően visszaadni, mégis a fejlődési folyamat 
lényegesebb mozzanatait tudalmasíthatjuk ; és az általános 
tapasztalat megtanít bennünket rá, hogy hosszú és alapos 
megfigyelés által képesekké lennénk a fejlődési proces-
susnak még inkább megfelelő képzetsor birtokaba ju tn i : 
azaz tudjuk, hogy ez önfejlődésről alkotott s}rmbolicus 
képzetünk jó részben való képzetté tehető s pontat lan-
sága dacára is a természet bizonyos tényleges folyamá-
nak kifejezéseid szolgálhat. Azonban csak magunkat csal-
nánk meg, ha a világ fennállását magyarázni akaró ön -
magaban létezés elméletében ezekkel analóg elméletet 
látnánk. 

Ugyanis az önmagaban létezés alatt a lét azon 
formáját értjük, a mely minden mástól teljesen függe t -
len. Ez elmélet tehát szükségképen involválja a teremtés, 
vagyis egy végső ok s ezzel együtt a kezdet fogalmá-
nak félrevetését. Az önmagában létezés szükségképen 
kezdet nélkül való létezés, a mi teljesen elképzelhetlen. 
De még ha a kezdet nélkül való létezését el is tudnánk 
képzelni, ez altal az universium még egyáltalán nem 
lenne megmagyarázva. Senki sem fogja azon állítást k o c -
káztatni, hogy valamely tárgy létezése a jelen pillanat-
ban könnyebben érthető lenne azon felfedezés által, hogy 
az egy órával, vagy egy nappal, vagy akár egy évvel 
ezelőtt is létezett már, és ha mostani megléte semmivel 
sem lesz megfoghatóbbá az által, hogy az egy te tsző-
leges megelőző véges időközben lé teze t t : úgy ezen 
véges időközök összegezése sem fogja, terjeszszük bár 
azt ki végtelen idő fogalmáig, a világ jelenlegi meglétét 
érthetőbbé tenni. Az atheistikus tan ennélfogva nemcsak 
teljesen gondolhatlan, hanem ha még gondolható volna 
is, megoldást még akkor sem szolgáltatna. 

Már pedig a másik két hypothezis végeredményé-
ben ezzel azonos. Ugyanis az önteremtést illetőleg (a 
mely elmélet a panthetismust magába öleli), erről csak 
a potentialis és actuális lét között tett különbség mel-
lett lehet s zó ; mert azon felvételt, hogy a világ önma-
gát a semmiből, (a mely tehát egyébb semmitől az által 
különböznék, hogy valami), fejtetette volna ki, mint a 
józan észszel egyszerűen össze nem egyeztethetőt, el 
kell vetnünk. Ámde ha a potentialis léthez folyamodunk 
mint közvetítőhöz, elsőben is azt kellene megmagyaráz-
nunk, hogy miután a világ végetlen időkön át potent ia-
liter létezett, miként ölthetett minden külső ok, impul-
sus nélkül más, actuális létformát s így a megoldandó 
feladatok számát csak egygvel szaporítottuk, mert hisz 
még mindig fennmarad az eredeti kérdés, csakhogy egy-
gyel hátrább tolva : hogy miként jött létre a világ mint 
potentális existentia ? Erre nézve pedig ismét nem tehet -
nénk egyebet, mint az önmagában létezés, az önmagától 
előállás vagy végül a külső ágens által való teremtés 
hypothezise közül választanunk, a melyek közül az első 
elégtelennek bizonyult az actuális s ennélfogva ilyen 
marad a potentiális lét kimagyarázására; a másik meg, 
a melyről éppen most van szó, szintén cserben hagy 
bennünket s nem eredményezhet egyebet, mint a vég-
nélküli potentiális existentiák okadatolatlan felvételét, a 
mely végtelen sorban az utolsóra nézve a honnan van 
hát? kérdése mindig fennmarad; nincs hát más hátra, 



mint a harmadik felvételhez, a külső ágens által való 
teremtés hypotheziséhez folyamodunk. 

A legprimitívebb vallásalakokban épúgy, mint a 
kosmogoniaban, mely az ó-kortól kezdve napjainkig é r -
vényben van, azon felfogás uralkodó, hogy az ég és föld 
előállása körülbelül oly módon képzelendő, mint a hogy 
p. o. valamely kézmű a mester vagy művész keze alatt 
megszületik. És ezen nézet nem csupán theologusoké, 
hanem a mult és jelen filozófusainak nagy többségéé. 
Plátó irataiban épúgy, mint a jelen tudományának nem 
kevés képviselőjénél azon összhangzó meggyőződéssel 
találkozunk, a mely szerint a teremtés actusa és vala-
mely tárgy elkészítése között bizonyos hasonlóság léte-
zik. Azonban ezen hasonlóság csupán látszólagos, mert 
hisz a művész nem teremti, hanem csak formaija a kész 
anyagot s a világ anyagának, a materiának előállása 
semmivel sem érthetőbb, mint a kiformált világé. Még 
inkább kitűnik ezen elmélet hiányos volta, ha nem az 
anyagot, hanem annak létezési alakját, a tért tekintjük. 
Ha kezdetben nem volt más, mint a megmérhet len ür, 
méltán kérdhetjük, hát ez honnan eredt ? Hogy ez is, 
miként az anyag, úgy teremtetet t volna, már csak azért 
sem vehetjük fel, mert a tért lehetetlen nem létezőnek 
képzelnünk s így teremtéséről bármi homályos fogalmat 
is alkotnunk. És ha mindezen kérdésre feleletet nyer -
nénk is, még mindig fennmarad a főnehézség, az ere-
deti probléma új alakban : mi képezi az illető külső ágens 
meglétének magyarázatát ? E kérdésre ismét csak három 
felelet képzelhető: az önmagában létezés, az ön te rem-
tés és a külső ágens által való teremtés. Az utóbbi ezek 
közül használhatatlan, mert azonos a jelen problémával : 
a másodiknál változatlanul megmarad azon nehézség, a 
mely szerint az a potentiális lét végtelen sorának fel-
vételét involválja : minélfogva csakugyan az önmagában 
létezés hypotheziséhez jutottunk vissza. Már pedig erre 
vonatkozólag kimutattuk, hogy képtelenség s a bizonyí-
tás menete mutatja, miszerint képtelenség marad az, ha 
nem a világ meglétére, mint ott tettük, hanem bármire 
vonatkoztassuk is. A ki elismeri, hogy az atheismus 
hypothezise tarthatatlan, ha következetlenségbe nem akar 
esni, kénytelen azt elismerni, hogy a theistikus elmélet, 
mely u g y a n a z o n lehetetlenséget tartalmazza, szintén 
tarthatatlan. 

Ha most már az universum keletkezéséről annak 
belső lényegére fordítjuk tekintetünket, ép ily legyőz-
hetlen nehézségekkel találkozunk minden oldalon, vagy 
helyesebben ugyanazon nehézségekkel más alakban. 

Ha vizsgalat alá veszszük, hogy mily jelentéssel 
bírnak az érzékeinkre gyakorolt sokszerű benyomások; 
ha kérdésbe tesszük, hogy miként keletkeznek tudal-
munkban a hang, szín stb. érzete i : kényszerülve vagyunk 
azokat valamely ok hatásainak tekinteni. Tekinthet jük 
ilyen okul azután vagy az anyagot, vagy mint sokan 
teszik a szellemet, melynek az anyag csupán egyik nyil-
vánulási alakja (modus) , vagy végül az isteni hatalmat. 
Azonban bármily okot vegyünk is fel, valamilyent ok-
vetlenül fel kell vennünk és pedig nem egy tetszőleges, 
hanem végokot , melynek felvétele nélkül kutatásunknak 
vége soha nem lenne. 

Az a kérdés most már, hogy milyen természetű 
ezen végok ? Véges-e az vagy végtelen ? Véges nem lehet, 
mert a végességgel a határoltság, korlátoltság (és pedig 
térbeli) elválaszthatlanul össze f ü g g ; s ha ezen korlátolt 
dolog végok, akkor az ezt korlatoló valami ok nélküli. 
Azonban ha erre nézve megengedjük, hogy ok nélküli, 
egyáltalán indokolatlan az ok okozati összeköttetést 
egyebütt oly szigorúan venni. Nem lehet továbbá ezen 

végok bármitől is akár részben, akár egészben függő, 
mert akkor okvetlenül az lenne a végok, a mitől függ. 
Ennélfogva a végok minden tekintetben tökéletes, teljes 
és egész, azaz oly ok tartozik lenni, mely minden ha -
talmat magában foglal és minden törvény felett áll. Vagy 
hogy mindezek kifejezésére a használatos szót alkal-
mazzuk, a végok szükségképen absolut. 

Ámde az ok, az absolut és a végetlen képzetei k i -
kerülhetlen és meg nem szüntethető ellenmondasra vezet-
nek, ha egy azon lény atributumai gyanánt tekintjük 
azokat. Az ok, mint ilyen, nem lehet absolut s az abso-
lut, mint ilyen, nem lehet ok. Az ok, mint ilyen, csupán 
az okozatra vonatkoztatva tekinthető lé tezőnek; az ok 
mindig az okozat oka, az okozat az ok okozata. Más 
oldalról meg az absolut képzetében benne rejlik a min-
den vonatkozáson kívül való létezésnek lehetősége is. 
Ezen nyilvánvaló ellentét elkerülése végett az idői egy -
másután eszméjéhez folyamodunk, azt mondván, hogy 
az absolut először önmagában létezett és azután okká 
lett. Azonban itt a harmadik képzettel, a végtelenség 
képzetével jövünk összeütközésbe. Miként lehet a véget -
len olyan valamivé, a mi nem volt kezdettől fogva ? Ha 
az ok gyanánt létezés a lét egy lehető módusa, úgy az, 
a mi a nélkül létezik, hogy ok volna, nem véget len; az 
pedig, a mi okká csak lesz, előbbi határait szükségképen 
elhagyja. 

Éeltéve, hogy az absolut okká lesz, úgy az szükség-
képen szabad akaratból és tudatosan cselekszik. Ugyanis a 
szükségképi okot nem képzelhetjük absolutnak és végetlen 
nek. Az okozás actusa ennélfogva akarás által kell, hogy 
történjék, s az akarás csak tudatos lénynél lehetséges. Ámde 
a tudalom ismét csak mint relatió .képzelhető, szükséges 
levén hozzá a tudalom alanya és tárgya. Azon felvétel 
által, hogy az absolut tudalmának maga az absolut az 
alanya és tárgya is, nem sokat segítünk a dolgon. 
Ugyanis a tudalom tárgya, akár az alany létezésének egy 
módusa az, akár nem, vagy a tudalomban ez által jött 
létre, vagy külön független léttel bír. Az első esetben 
a tárgy teljes mértékben az alanytól függ s az alany 
az igazi absolut ; az utóbbi esetben az alany függ a 
tárgytól s a tárgy az egyedüli igaz absolut. Vagy ha 
egy harmadik felvételhez folyamodunk s azt állítjuk, hogy 
alany és tárgy külön, egymástól függetlenül léteznek, 
akkor többé nem absoluttal, hanem két relativ létezővel 
van dolgunk; mert coexistentia, tudatosan vagy a nélkül, 
önmagában véve már relatió. 

Áz ezekből levonható következmény kézzel fogható. 
Az absolut képzete nemcsak hogy kizárja minden mással 
való relatió lehetőségét, hanem az természeténél fogva 
önmagában sem tartalmazhat semminemű relatiót, mint 
p. o. az egész, mely részekből van összetéve, az állag, 
mely atributumokból áll, vagy mint a tudatos alany, 
ellentétben tárgyával. Mert ha az absolutban a részek 
vagy atributumok puszta előállásán kívül bármely egységi 
princípium létezik, akkor ezen elv az egyedül igazi ab-
solut ; ha meg ilyen elv nem létezik, akkor ismét nincs 
absolut, hanem csak relativ dolgok sokasága. A filozó-
fiának azon csaknem egyhangú felvétele sem sokra segít 
bennünket, a mely szerint az absolut egyszerű és egyet-
len. Nevezetesen ezen absolut egység, mely önmagával 
mindig azonos és atributum nélküli létet involvál, sem 
a dolgoktól meg nem különböztethető valamely jellemző 
vonás által, sem azokkal sokszerűségökben nem azo-
nosítható. 

Vegyük fel mindazonáltal, hogy mindezen nehéz-
ségeket leküzdöttük s hogy az absolut léte az ész bi-
zonyságtétele alapján kétségtelennek tekinthető. Még 



ekkor mindig képtelenek vagyunk ezen eszmét az ok 
eszméjével öszhangzásba hozni. Még mindig magyarázat-
lanul marad azon talány, hogy miként hozhatja létre az 
absolut a relativot, a végetlen a végest? Ha az okozó 
tevékenység állapota magasabb, mint a nyugalomé, az 
absolut szabad akaratból vagy a nélkül a relativ töké-
letlenség állapotából a relativ tökélyesség állapotába 
ment á t ; ennélfogva eredetileg nem volt tökélyes. Ha 
a tevékenység állapota tökéletlenebb a nyugalomnál, az 
esetben az absolut, mialatt okká vált, elveszíté eredeti 
tökélyességét. Még csak az a felvétel marad hátra, hogy 
a két állapot teljesen egyenértékű és hogy a teremtés 
ténye teljesen indifferens. Ámde ezen felvétel megdönti 
az absolut egységét, vagy pedig önmagával jő ellen-
mondásba. Ha a teremtés ténye reális és mégis k ö z ö m -
bös, ez esetben az absolut kétféle képzetének lehető-
sége forog fenn t. i. mint productivé és nem produc-
tivé. Ha meg az illető actus (a teremtés) nem reális, 
úgy e felvétel önmagától elesik. 

N e m magyarázható meg továbbá az absolut fogal-
mából a relativ létrejötte azért sem, mert ha az az abso-
luttól különböző realitás, az esetben előállása egy a sem-
miből levéssel. Ámde valamely tárgyat nem létezőül 
fogni fel, önmagában ellenmondás. Lehetséges egy bi-
zonyos időben egy bizonyos tárgyat nem gondolni, egy 
más időben létezőnek képzelni ; de lehetetlen azt a 
levés állapotában gondolni, a nem létből a meglétbe 
való átmenetében. 

Ezek folytán az absolut és végetlen képzete bár-
mely oldalról tekintve is ellenmondásokkal teljes. Ellen-
mondást rejt magában azon feltétel, hogy ily dolog 
akár magában, akár másokkal együtt létezik; s ellen-
mondás rejlik azon felvételben, hogy az nem létezik. 
Helytelen dolog azt egynek és ép oly helytelen soknak 
képzelni. Ellenmondás nélkül nem lehet személyes lény-
nek, de ép oly kevéssé öntudatlannak gondolni. Benső 
ellenmondás nélkül nem mondható tevékenynek, és ép 
úgy nem tétlennek. N e m fogható az fel a lét összege, 
de ép oly kevéssé ezen lét egy része gyanánt. 

Úgy látszik, hogy ezen eredmény nagyon elüt attól 
melyet elérhetni véltünk, a midőn a kérdés vizsgálatá-
hoz fogtunk. Ugyanis a vallás alapfogalmait azon cél-
zattal vettük vizsgalat alá, hogy az azokban minden 
valószínűség szerint rejlő alapigazságot felkutassuk. És 
ime, eddig csak negativ tételekhez jutottunk. Mialatt a 
különböző hitrendszerek alapjaiul szolgáló képzeteket 
vizsgálat alá vettük, azon meggyőződésre jutottunk, 
hogy közülök logikai okokkal egyik sem bizonyítható 
s atheismust, pantheismust, és theismust egyaránt 
absolute gondolhatlannak találtunk. Ügy látszik, hogy 
vizsgálatunk végeredménye nem az, miszerint mind-
egyik elméletben ugyanazon mélyen fekvő igazság 
rejlik, hanem éppen az ellenkező, hogy t. i. egyikben 
sem fedezhető fel semmi nyoma az igazságnak! fcs 
mégis sajnálatos tévedés volna — mint azonnal látni 
fogjuk — ezen ezredménynél állapodunk meg. 

Ha az erkölcsi törvények codexétől eltekintünk, a 
mely minden egyes esetben későbbi fejlemény : minden 
vallásos hit úgy definiálható, hogy az az universum 
apriorikus elmélete. A legdurvább fetisismusban, a mely 
minden tüneménynyel külön személyiséget kapcsol össze ; 
a polytheismusban, a melyben ezen személyek részben 
általánosít tatnak; a monotheismusban, a melyben egé-
szen általánosíttatnak; a pantheismusban, a hol az álta-
lánosított személyiség egy lesz a tüneményvilággal: 
egy-egy hypothezist találunk, mely az universium m e g -
értésére alkalmasnak talaltatott. Sőt maga az az irány, mely 

minden vallás negatiójának szokott tekintetni, a pozitív 
atheismus, ezen meghatározás körébe esik. A mennyiben 
ugyanis a tér, anyag és mozgás önlétét állítja, s ezeket 
a tünemények összegével szemben adaeqatoknak tekinti, 
ez is apriorikus elméletet ad, melyből minden tényt 
levezethetőnek állít. Ennélfogva mindegyik elméletben 
két közös állítás foglaltatik: először, hogy van valami, 
a mi megmagyarázandó ; és másodszor, hogy a kivánt 
magyarázat ez vagy amaz. Bármennyire eltérjenek is az 
egyes gondolkozók a probléma megoldásában, mindazon-
által kétségtelen az összhang azon tételt illetőleg, hogy 
egy bizonyos probléma megoldandó. Ez tehát azon elem, 
mely minden vallásformával közös. Oly vallások is, m e -
lyek egymással homlokegyenest ellenkeznek, abban az 
egyben feltétlenül egyet értenek, hogy a világ létezése 
mindennel együtt, a mi benne és kívüle van, oly titok, 
mely szüntelen felderítésre vár. E felett a pont felett, 
és csakis e felett, teljes megegyezés uralkodik. 

És hogy minden vallásnak csakugyan ez képezi 
életelemét, bizonyítja azon tény, a mely szerint ez nem 
csak túlél minden változást, hanem annál inkább előtérbe 
lép, tudalmasul, minél magasabb fejlettségi fokot ér el 
valamely vallás. A legprimitívebb vallásalakok, habár at 
vannak hatva a láthatatlan, személyes agentiak eszméjé-
től: ezen agentiakat teljesen concrét és mindennapi fo r -
mában képzelik, egy rangba helyezvén az emberi és 
állati látható agentiakkal; s ennélfogva a titokról való 
homályos sejtelmöket a lehető kevéssé titokteljes alakba 
burkoljak. A polytheistikus vallás-képzetek a ható sze-
mélyeket nagyon idealizált alakkal ruházzák föl s azok 
szerint ezek megközelíthetlen helyeken élnek, észreve-
hetetlen módon működnek és az emberekkel jelek által, 
vagy inspirált egyének közvetítése mellett é r in tkeznek; 
más szavakkal a dolgok végső okai kevésbé ismeretesek-
nek és megfoghatóknak tekintetnek. A monotheist ikus 
hit képződése az ugyanazon irányban való tovább hala-
dást jelzi. A további fejlődés a theologiában, mely az 
ily féle szólamokban kulminál : »A felfogható Isten már 
nem volna Isten«, vagy »Azt gondolni, hogy Isten olyan, 
a milyennek mi képzeljük, istentagadás«, még világosab-
ban kifejezi a szellemet, a mely áthatja napjaink egész 
felvilágosodott theologiajat. Mialatt tehát a vallásos té-
telek egyébb alkatrészei folyton változnak, ez folyton 
változatlan marad, mindig jobban előtérbe lép és ez 
által egyedüli lényeges résznek bizonyul. 

Ezzel tehát találtunk egy lehető legnagyobb bizo-
nyosságú vallásos igazságot, oly igazságot, a melyben 
a vallasok egymásai épúgy, mint azon filozófiával is 
összeegyeznek, a mely különben egyes tanaikkal ellen-
tétben áll. És ezen igazság okvetlenül az, a melyet mi 
keresünk. Ha vallást s tudományt egyesítni, közös alapra 
helyezni akarunk, az egyesülés alapja okvetlenül ezen 
legmélyebb, legáltalánosabb és legbizonyosabb tény leend : 
a lényeg (hatalom), mely az universumban nyilvánul, 
absolute megismerhetetlen. 

Pápa. Horváth József. 
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zett műben adott ki megint egy igazán becses és theo-
logiai irodalmunkat határozottan gazdagító, szép munkát . 
Luthardtiiak, a hires lipcsei theol. tanárnak széles kö r -
ben s nagy hullámokat vert, méltó feltűnést keltett apo -
logetikai előadásait birjuk immár magyar nyelven. A 
mint a fordító az előszóban igen helyesen jegyzi meg, 
Luthardt egyébb munkái mellett főleg e felolvasásaival, 
illetőleg azokat tartalmazó könyveivel tette nevét a leg-
ismertebbé. Az előttünk levő felolvasások még 1864 telén 
tartattak Lipcsében. Azóta a mű tiz kiadást é r t ; mind-
járt még 1864-ben már a 3—ik kiadást kellett belőle 
sajtó alá rendezni s aztán több idegen nyelvre lett le-
fordítva, így 1869-ben Jeruzsálemben görög nyelven is 
kiadatott Dr. MirimtJuus által, a mint ezt szerző maga 
jelenti a 8—ik kiadáshoz irt előszavában. Csiky Lajos 
hittanárnak fordítása az 1883-ban megjelent 10-ik kiadás 
alapján készült. 

A mű tiz nagyobb terjedelmű előadás keretében 
tárgyalja a keresztyénség alapigazságait, védelmezve eze-
ket a bölcsészeinek, a különböző világnézleteknek és a 
természet tudományoknak ellenök intézett támadásaival 
szemben. Az első előadás a különböző világnézletek ellen-
tétét mutatja fel a maguk történeti fejlődésében beszélve 
a keresztyénség új világnézletéről, az ős egyházról, a 
középkorról , a reformációról, a negativ szellem fej lődé-
séről, a socinianismusról, a deismusról, a franciaországi 
naturalismusról, a németországi felvilágosodásról, a rat io-
nalismusról, pantheismusról, materialismusról, a korunk-
ban uralkodó gondolkozásmódról és a theistikus és 
kosmikus világnézlet között fennforgó ellentétről. Ez 
előadás rendkívül szellemes rövidséggel s könnyen á t -
tekinthető szemlélhetőséggel ismerteti meg a keresz-
tyénség körében az idők folyamán felmerült s sokszor 
a positiv egyházi tannal, sőt magával a szentirással is 
merőben ellenkező világnézleteket, a melyekkel szemben 
folyton védekezni kellett nemcsak a hivatalos egyháznak, 
hanem az egyes vallásos lelkeknek is. Itt csak mintegy 
egy kötegbe köti össze a vesszőket, melyekkel a positiv 
keresztyénség a támadók részéről időnként megveretett , 
hogy azután későbbi előadásaiban szétszedvén a csomót, 
egyenként tördelje össze a vessző szálakat. De hogy 
kétségben ne hagyja hallgatóit s illetve olvasóit az iránt, 
hogy miként itél ő eleve is e különböző világnézletek 
felől, a felolvasás végén kimondja, hogy »a különböző g o n -
dolkozásmód előfeltétele és elhatározó indoka első sorban 
nem valamely különböző philosophia, különböző gondol -
kodás, hanem a különböző érzésmód. Az érzületnek, a lélek-
nek és a szívnek irányzata az, a mi utolsó (talán a »vég ?«) 
alapjában szellemünk gondolatainak irányzatára is elha-
tározólag hat. Mert az életirányzatok ellentététől függ, 
hogy a világot tar t juk-e annak, a mi minket kielégít, 
vagy pedig az élő személyes Istent ?« (19. 1.). Ezzel a 
nyilatkozattal egyszersmind maga a szerző a leghíveb-
ben jellemzi egész munkájának irányát és felfogását, a 
mennyihen a subjectivismusra fekteti a fősúlyt a val-
lásos életben és célja épen az, hogy az érzületet elha-
tározókig győzze meg arról a szerző előtt minden vitat-
kozáson felül álló objectiv igazságról, hogy nem a világ, 
hanem csak az élő személyes Isten elégítheti ki az e m -
bert. Különben Luthardt felfogását még inkább megvi-
lágítja az a mondása : »Istent még jobban érzi a lelkiis-
meret és a szív, mint az értelem.« (34. 1.). Es általában 
Luthardt előadásait mind végig jellemzi az, hogy nem 
annyira a rideg értelmet akarja meggyőzni, nem az 
okoskodó kételkedést kívánja elnémítani, sőt bizonyos 
nemes türelemmel viseltetik ezek iránt s mind addig 
elismeri jogosultságukat, míg az embert magas, isteni 

rendeltetésétől el nem vonjak s méltóságának polcáról 
le nem szállítják ; hanem mindig épen e méltóságunkra 
hivatkozva, melylyel alig tétettünk kisebbekké az angya-
loknál, a szívet, az érzületet akarja megnyerni , hogy ez 
ismerje el, miszerint emberi hivatásunknak egyedül csak 
a keresztyén világnézlet felel meg, minden más méltat-
lan hozzánk. Innen van, hogy nemcsak az oktató tanár 
szól az előadásokban, hanem a szó legteljesebb értel-
mében vett szónok is, a ki a tárgyalás alá vett kérdé-
seket igazi művészettel oly érdekesen csoportosít ja, hogy 
alig tudjuk a művet kezünkből letenni, úgy leköti egész 
figyelmünket s önkénytelenül gondolkoznunk, elmélked-
nünk kell felette, a mellett, hogy valami felemelő, jóté-
kony melegség ömlik el leikünkön, mit a meggyőződés-
nek, a tárgy iránt való lelkesedésnek heve ébreszt ben-
nünk és szívünk, érzéseink önkényt mondanak áment 
még akkor is, ha a boncoló ész különben azt kénytelen 
vallani, hogy ez vagy ama probléma nincs kellőleg 
megfejtve, itt még egyáltalában nincs az utolsó szó ki-
mondva. Majd lesz alkalmam ez utóbbit példákkal is 
igazolni. De azt is el kell ismernünk, hogy az ellenkező 
nézetek kritikajaban szerző teljesen nyomon járó és mig 
Kant megtanította kritizálni és az eszméket a maguk 
valódi értéke szerint becsülni, addig Schleiermacher meg 
érezni tanította meg. A kettőt aztán, t. i. az erős kriti— 
cismust vegyíti a szívnek közvetlen érzéseivel, a vallá-
sos léleknek tapasztalataival és az ember psychologiá-
janak mély ismeretével. Az ember lelkének, e nagy t en-
gernek mozdulásait jól ismeri és kincseit, mik ennek 
legmélyében rejlenek, felszínre tudja hozni s a közvet -
lenség világításában ragyogtatni. Ismeri az ellentábort 
is, melylyel szemben védenie kell keresztyéni vallásos 
álláspontját s a tudásnak nagy tömege tárul elénk a 
philosophiából és a természet tudományokból . N e m el-
fogult irányukban, hanem csak reá mutat ama gyenge-
ségeikre, hogy bebizonyított apodicticus tételeknek lenni 
állítanak oly gondolatokat, melyek tulaj donképen még 
csak hypothesisek és rosszalja amaz eljárásukat, hogy a 
tényleges tapasztalatokból akarnak metaphysikai dolgo-
kat is eldönteni, pedig ily kérdéseknél már ők is a hit 
regióiba csapnak at. Reá mutat, hogy mily hibásan s 
felületesen vonnak az érzékelhető jelenségekből követ -
keztetéseket és hogy e hibás következtetéseket cáfolha-
tatlan igazságokként hirdetik. (Pl. »Mivel az agyvelő ál-
tal gondolkodunk, azt következtetik, hogy maga az agyvelő 
az, a mi gondolkozik.ee 108. 1. stb.) A tudós cáfolás 
mellett, felhasználja a gúny fegyverét is igen gyakran és 
mindég könnyű, hajlékony vítőr az kezében s nem sújtó 
dorong. Éles a distinctiókban s helyesen jelöli meg a 
legtöbb kérdésnél a vallás és tudomány határait. így 
pl. tökéletesen helyes s illetve ez az egyedül jogosult 
és modern ember gondolkozásának megfelelő álláspont, 
midőn azt m o n d j a : »A vallásnak és a theologiának van-
nak olyan igazságaik, melyekről a természet tudomány 
semmit sem tud, melyeket tagadni tehát nincsen joga ; 
és más oldalról a természet tudomány egy sereg olyan 
ismeret fölött rendelkezik, melyekhez a vallásnak semmi 
köze sincs melyekről a theologia semmit sem tud 
mondani. £,s mindkettő ha ugyanazon dologról tárgyal is, 
annak egészen különböző oldalait veszik tekintetbe. A 
vallás azt mondja, hogy Isten adja nekünk a mi minden-
napi kenyerünket ; a természet tudomány megtanít, mi-
képen növekszik a gabona kívül a mezőn. Lehetne-e 
már mondani, hogy mert az egyik úgy van, a másik 
nincsen úgy? Mindeniknek meg van a maga joga, de 
mindeniknek a maga helyén. A határok ismerete lesz a 
békesség legjobb útja« stb. (61. 1.). És mily igazán és 



szellemesen jelöli meg e határokat, midőn igy folytat ja: »A 
teremtésfogalom a vallásra tartozik és nem a természet-
tudományra. Ez utóbbi megtaníthat minket a külső le-
folyásra ; magát a tényt azonban, hogy Isten teremtet te 
a világot, nem a természet tudomány, hanem a vallás 
tanítja meg nekünk. Erről a természet tudomány a 
maga saját eszközeivel mit sem tud mondani stb. (62. 1.) 

Az előadás tudós szabatossága és komolysága 
mellett is át meg át van szőve költészettel, a mi alatt 
részint a világirodalom nagy költőiből vett idézeteket, 
de részint és főleg magának a szerzőnek gyönyörű köl-
tői hasonlatait és emelkedett irályát értem. »A te rmé-
szet — mondja egy helyütt — olyan, mint a puszta 
mássalhangzókból alló irás. Magunkban kell hordanunk 
a magánhangzókat, hogy ezen írást olvasni tudjuk. De 
a bensőnkben levő magánhangzó megkívánja a természet 
mássalhangzóját, hogy tagolt szó fejlődhessék ki.« (38. 1. 
vagy 60. 1. stb.) 

Ezzel jóformán be is számoltam az általános be-
nyomásokról , melyeket Luthardt munkája az olvasóra 
tesz. Folytassuk a részletezést, mint fentebb megkez-
dettük. 

A második előadásban a lét ellenmondásait t ün -
teti fel, fejtegetvén a lét nagy talányát, az embernek a 
világhoz való viszonyát, az ismeretnek, az érzésnek, az 
akaratnak és az egész létnek ellenmondásait, továbbá az 
igazság megismerésének erkölcsi tényét s a keresztyén-
ségnek mindezekre való feleletét. Égy valóban elraga-
dóan szép előadás, mely harmóniába olvasztja a lét ellen-
mondásait a keresztyénségben, »a mely ellen lehet küz-
deni, lehet gyűlölni, de ignorálni nem lehet, mert m in -
denkinek útjaba áll és kényszeríti, hogy adjon feleletet 
az általa föltett kérdésre« (31. 1.). S miután a lét talá-
nyának megfejtése Istenben van, a harmadik előadásban 
a személyes Istenről szól. Ez eszme keretében tárgyalja 
az Istenről való kérdés fontosságát, az Is ten-tudat álta-
lánosságát, az atheismust, melyről igen szellemdusan 
jegyzi meg, hogy az »nem a gondolat szükségessége, 
hanem az akaratnak ténye és pedig önkényes ténye. 
Mert igaz, hogy mindnyájunkban ott lakik az Istenről 
való bizonyosság, de akarnunk kell, hogy ez a bizonyosság 
érvényre is jusson. N e m olyan bizonyítékokból való 
tudás az, melyek az értelmet beleegyezésre kényszerítik, 
hanem azon belső meggyőződésből való tudás, mely 
előtt az akarat meghajlik.« (36. 1.). Bármily szellemdús 
legyen is azonban ez okoskodás, nekem úgy tetszik, 
hogy Pal apostol gondolata mégis csak igazabb és mély-
ségesebb, hogy a hit Isten ingyen kegyelmi ténye s csak 
az hihet, a kinek Ő bitet ad és ez volna a pro tes tan-
tismusnak is alapgondolata. Majd szól ez előadásban az' 
Isten lételének bizonyítékairól, az Isten lényegéről, a 
pantheismusról s ezt bíralva felmutatja ennek gyakorlati 
következményeit , az értelemmel, a lelkiismerettel és szí-
vünk követelményeivel való ellenmondásait. 

Ha eddig csak abstract világnézletek ellen kellett 
védekeznie a szerzőnek, a IV. előadásban kénytelen a 
természettudományok concrét ellenvetéseivel megküzdeni, 
akkor, midőn a világteremtést veszi fel tárgyául. Beszél 
itt a természet tudományok és a vallásos vilagnézlet k ö -
zött az újabb időkben történt összeütközésről, minek 
okát abban talalja meg, hogy a kettő határai nem eléggé 
szabatosan voltak megjelelve. Majd szól a teremtés f o -
galomról, a pantheimusról és materialismusról, találó 
kritikát mondva ez utóbbi felett. Azután ismerteti a 
különböző világ-előállási theoriáfeat, a geologiai kutatá-
sok eredményeit s reá mutat ama bizonytalanságra, mely 
a különböző elméleteknél fennforog. És kimondja, hogy 

I még ha a csillagászat és geologia által eddig felállított 
hypothesisek mind bebizonyított igazságokká lesznek is, 
akkor sem félti a hitünk alapjául szolgáló szentírást, 
melynek elbeszéléseivel látszólag ezek ellenkezésben van-
nak, mert »a bibliának nem az astronomia tanítása, ha -
nem az üdvösség útjának megmutatása a céljacc stb. 
(80. 1.) és »csak a felületesség az, a mi a múlékony 
véleményeket egyszerre kész igazságok gyanánt fogadja 
el. És erkölcsileg csak elvetendő visszaélés az a t u d o -
mánynyal, ha valaki annak valódi vagy vélt vívmányai-
ból fegyvert siet kovácsolni, hogy vele a vallásos hitet 
leverje. Magának a tudománynak és a tudomány valódi 
és méltó képviselőinek semmi közük sincs e visszaélés-
hez. Ez csak az útonállók dolga c (81. 1.). Érzi emberi 
magas méltóságát s nem találva egész naprendszerünk-
ben másutt az emberhez hasonló szervezeteket, szel-
lemi értelemben tartja fenn és védelmezi a geocentrikus 
rendszert, elismerve azonban az újabb csillagászat valódi 
vívmányait, melyek nem rontják le keresztyén hitünket. 
De nem ingathatják ezt meg a geologiai kutatások sem, 
mert míg a geologia egészen igazolta a fejlődés oly 
sorrendjét , mefy a bibliai teremtés historiaban van, 
addig ezzel szemben lényegtelen kérdés az idő kérdése, 
mert a geologia csak azt követeli magának, hogy 
engedjük meg neki a hosszabb korszakokat ; ám legyen, 
hisz »nem az idő a vallás érdeke, hanem a dolog s nem 
a napokra van a súly fektetve a bibliai elbeszélésben sem, 
hanem a munkákra« (86. 1.). A vallásos világnézletnek 
csak az a következménye, hogy e világot Isten altal 
teremtettnek tudja — ezt pedig meg nem döntheti 
semmiféle tudomány. 

(Vege köv.) K e n e s s e y Béla. 

R É G I S É G E K 

A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 
rajza. 

(Folytatás.) 

Hogy miért volt Fe l ső -Örs ilyen nevezetes hely, 
mindjárt megtudjuk, ha megismerjük az egyház azon kor -
beli allapotát, és a lelkész évi fizetésének mennyiségét. 
Hadd álljon azért itt a lelkész régi díjlevele, melyre nézve 
híven követem az eredeti jegyzőkönyv szavait, hogy 
abból mindent a maga valóságában láthassunk meg. 
»A földes uraság — úgymond az anyakönyv — re for -
máltatva, attyafiainak s gyermekeinek megegyezéséből 
a préd 'kátor életére egyszermindenkorra adományozta a 
következő alapítványát, úgy mint udvari házát (a mi 
annyit tesz, hogy saját úri lakását) a körülöt te levő 
minden hozzá tartozandókkal együtt.« A jáészi Anyós 
családnak ezen nagy becsű adománya, bővebben így 
van körül írva a már többször említett anyakönyvben : 5) 
»A szentegyháznak napkelet felől való végénél levő út dé-
len (déli részén) fordul a m a l o m h o z ; ott ezen út a 
malmokat befoglalván felmegyen a malmok vizei felfaka-
dásainak a völgyén a mezőben, a sűrű mesgyéig, ott 
által fordulván az ország útján a , p cei kelő"-n, a vá-
mosi úton a déllőről alá jön a dobogón, viszont a falu 
felső végéről újonnan az említett szentegyháznak nap-
kelet felől való útjában.« Ezen két körben levő összes bir-
tokát a prédikátor lakására s eltartására adományozta a 
földes ú r ; kivévén ezen két körből a régi plébániát 

5) A felső-örsi ev. ref. egyház í j 14-ben kezdődő anyakönyve 3. lap-
ján írja Deáki. 



(melyen most, vagy 1714-ben, jobbágy lakik) és a mel-
lette való két ház jobbágy üléseket, melyek elejitől fogva 
a plébániához tartoztanak.« 

Bizony ez a két szép darab föld maga is elég le-
hetett arra, hogy Fe l ső-Ors re mindig kívánkoztak az 
egyházmegye legtudományosabb papjai, s talán ez volt 
az oka annak is, hogy prédikátora jobbágyot is t a r to t t ; 
pedig ezenkívül »még a falu is fizetett a lelkésznek 
annyit, a hogyan vele megegyezhetett : például most 
1714-ben fizet: 1) 25 pénzt minden pár ember, félpár 
12 l j l pénzt. 2) Egy szőlőt, mely két holdnak tartatik, 
megmunkálván a helység egészen s csak a hasznot ad-
ják hordóban a prédikátornak. 3) Két hold őszi búzát 
vetnek. 4) Fát eleget hordanak egy forint büntetés alatt. 
5) A malomba tartoznak hordani. 6) Minden keresztelé-
sért 25 pénz. 7) Száz font sót vesznek. 8) Lakásáról, 
gazdasági épületei jó karban tartásáról gondoskodnak . 0 ) 

A falutól adott fizetés ötödik pontjára nézve le-
gyen szabad megjegyeznem a következőket. Ezen Hőbin 
magának az ekklézsiának két malma volt, az egyiket az 
ekklézsia építtette prédikátora tartására — fentebb levén 
már az Ányos uraságnak egy malma — azon a vízen, 
a hova a más falubeliek szoktak őrleni járni; de hogy 
a másik malmot kicsoda és hogyan építtette ? megállapí-
tani nem lehet. De ez az ötödik pont nemcsak arra k ö -
telezte a hallgatókat, hogy a prédikátor búzáját vigyék 
az ekklézsia malmába, hanem arra is, hogy a maguk ga-
bonáját is, mindig az egyház malmában fogják őröltetni, 
így is akarván annak egy kis jövedelmet biztosítani. 
Hadd álljon itt erre vonatkozólag azon 1714-ből való 
közmegegyezéssel hozot t határozat, mely így hangzik : 

»A hol az ekklézsiához való malmok (tehát nem 
egy malom) vannak, a melyekben a helységbeliek őrletni 
tartoznak, ha valaki oly vakmerő istentelenségre önnön 
magát adná, hogy bármi okból (az egy elkerülhetlen 
szükségen kívül) búzáját más malomba vinné őrleni, te -
hát először 25 pénzre, azután 50 pénzre, harmadszor 
1 forintra, negyedszer nég}^ forintra büntet te t ik ; azután 
pedig mint szentségtörő tolvaj az ekklézsiából kiátkoz-
tatik. A büntetést pedig öt napon belől a bírák és es-
küdtek bevegyék. Ha másképpen cselekszik a b í ró : az 
ő esküdt társaival hasonlóképpen az ekklézsiából kivet-
tetnek. Az ily büntetésbeli jövedelmek fele a tanítóé lesz, 
másik fele pedig az ekklézsia hasznára fordíttatik « 

Tehá t még 1714-ben két maltna volt a felső-örsi 
relormáta ekklézsiának, melyek közül az alsó magától 
összedőlt és elpusztult, mivel évek hosszú során keresz-
tül nem akadt senki, a ki bármi olcsó pénzért kivette 
volna haszonbérbe, vagy csak lakni is bele ment volna; 
azt hívén róla az akkori együgyűség, hogy éjszakánként 
kisértet, gonosz lélek jár bele. így azután ez magától 
semmivé le t t ! A másikat pedig 1736-ban az egyház 
többi, más jószágaival együtt Bíró Márton felső-örsi 
prépost vette el ,8) a mely malom egész 1808. eszten-
deig, abban az állapotban volt és maradt, a melyben a 
a reformátusok bírták és felállították, míg nem Fux-
hoffer József, a már mondot t 1808. esztendőben, mint 
akkori prépost , a régi malomtól felfelé, mintegy négy 
méternyire egészen új malmot építtetett, és akkor a r é -
giből az őrlő eszközöket, s a malom felszereléséhez tar-
tozó s használható szerszámokat, az új épületbe által 
vitetvén, a régit kocsi színné fordíttatta. így teljesedett be 

Ugyanott írja ugyanaz. 
7) Ugyanazon anyakönyv utolsóelőtti — 175. — lapjára maga 

Deáki jegyeae fel. 
8) Róla alább majd még löbbet is olvadhatsz. 

a felső-örsieken az írás szava : »Akinek sok van, elvé-
tetik tőle és annak adatik, akinek semmije s incsen«; mert 
ekkor csakugyan nagyon kevés vagyona volt a felső-
örsi prépostságnak. 

A felső-örsi reform, egyház anyakönyvének tanú-
sítása szerint a reformációtól fogva békességes haszná-
latában voltak a reformátusok a nagy templomnak, pa-
rókhiajuknak, iskolájuknak, és az ezekhez tartozandó 
mindazon javaknak, valamelyekről a fentebb megírt díj-
levélben szó van, és a melyeket az Ányós familia r e fo r -
máltatásakor adott örökül az ekklézsiának, nem levén a 
róm. kath. atyafiaknak — ezen préposti lakóhelyen sem 
templomuk, sem iskolájuk, sem csak egy házból álló 
hitsorsosuk is. A prépost maga is, itt csak bizonyos 
szőlőknek (és nem az egész szőlőhegynek) s leginkább 
a helységen alól, vagyis annak délfelől levő telekjén 
volt néhány tized alá kiadott földnek birtokosa, melyeknek 
beszedésére három ház jöhető, mehető (tehát nem ö r ö -
kös) jobbágyai voltak, kik egyebet sem nem szolgáltak, 
sem nem adtak senkinek, mint ezt a többek között a 
szentkirály-szabadjai, vörös-berényi, alsó-örsi és lovasi 
lakosok hitük letételével 1736-ban törvényesen be is bi-
zonyították.0) 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 

K Ü L F Ö L D . 

A spanyolországi misszió köréből. 

Remélem, nem fogjak e lap olvasói csekélyleni az 
én közleményeimet, akár az olaszországi, akár a spanyol-
országi misszió köréből, még pedig azért, mivelhogy az 
evangyéliom terjedését e két legkatholikusabb orszagban 
mindenkor örömmel kell üdvözölnünk és mivelhogy e két 
misszió körül követett eljárás typikus, a mennyiben saját 
missziójukra nézve van mit tanulnunk ezek példáján. 

Közlöm most a mult évet végző spanyol missziói 
tudósítást Fliedner »Blátter aus Spanien«-je nyomán. 

Epen 25 esztendeje, hogy Matamosos, Alhama, 
Garrasco és társaik Gianadaban és Malagában kilenc 
évi fegyházi büntetésre ítéltettek nem másért, mint — 
mivelhogy titokban, kisebb körökben olvasgatták Isten 
igéjét. Csupán Erzsébet, akkori porosz királynénak Iza-
bella spanyol királynéhoz intézett levele folytán lrt t bün-
tetésök kilenc évi száműzetéssé valtoztatva, de Izabella 
menekülésével visszatérhettek hazájukba. 

Ez tehát jubileumi év, mely feltünteti a jelen és a 
mult közötti nagy különbséget. 

Huszonöt év előtt bör tön és száműzetés volt az 
ev. spanyolok sorsa, most 12,000 spanyol protestáns 
gyülekezik Isten igéje köré Spanyolországban. A spa-
nyolországi protestáns iratok, kivaltképen a vasárnapi 
iskola lapja, ezernyi példányban kel át az atlanti t enge-
ren és elkel Mexikóban, Buenos Airesben, Chilében és 
a még nem rég légmentesen elzárt Bolívia, Peru, Qui to 
és Columbia államaiban. Az ottani ev. testvéreknek 
nagy szolgálatokat tesz ezen irodalmi segítség, miután 
a New-Yorkban kiadott vallásos iratok oda be nem bo-
csáttatnak, de a Madridból kelt könyveknek meg van a 
hitelök. 

A mult és jelen közti örvendetes különbség külö-
nösen abban is nyilvánul, hogy szegénységük dacára 
spanyol testvéreink már a misszióra fordított költség 
egy nyolcadát, 12—15 e z e r márkát, maguk rakják össze. 

9) Ezt is lásd alább. 



Ezen felül gyermekek gyűjtenek a 2, madridi és barce-
lonai prot . kórházra ; árváink kézi munkáikkal keresnek 
(utolsó utazásunk alatt Németországban, kézi munkáikat 
elárusítva, szép összeget nyer tünk ezekből ) ; vasárnapi 
iskoláink gyűjtenek Betlehem ev. templomara, Brussa 
ö rmény árvaházára, vagy a mexikói iskolák javára. Egy 
lyeányka felajánlja nekünk fülbevalóit s ezekkel szaporítja 
karácsoni bazárunk tárgyait. A gazdag Isten pedig több 
mind százezer márka adományt juttat nekünk árváink 
élelmezésére, bibliaárusaink díjazására, az új spanyol bib-
lia nyomatására, elemi és gymnaziumi iskoláink fen ta r -
tására, kápolnáink és templomaink építésére, kórházaink 
és könyvkereskedéseink, spanyol papjaink, evangélistáink 
és tanítóink datálására csupán számos evangelista és 
tanító az, kiknek hiányát érezzük és kik nélkül ügyünk 
nagyobb kiterjedést nem vehet. 

Bizonyos az is, hogy az evangelizátió körüli szol-
galat felette nehéz. Ily állásban többször sokkal e lhagya-
tottabb helyzetben van a munkás, mint a pogány világ-
ban, holot t kiindulásakor tűrhetőbbnek képzelte ez ál-
lást. De Isten erőt adhat ily magányban folyó munká-
hoz is. 

De most térjünk vissza a mult közleményünkben 
magára hagyot t vitorlás hajónkhoz, melyet a nagy Caná-
ria fővárosa, Las Palmas előtt hagytunk, s mely hajó 
neve ,,A fiatal Márton". Tel jes szélcsendben ott h in tá -
zódtunk a tengeren, úgy hogy majdnem lehetetlen volt 
í rnom. Úti társaim mind tengeri betegségben szenvedtek 
s így nem volt semmi társalgás. Felhasznaltam tehát 
ezen önkénytelen szünetet arra, hogy a legszebb angol 
tengerészdalt lefordítsam spanyolra. En ezt, mely így 
kezdődik »Eternal father, s t rong to save« »Orök Isten, 
hatalmas megtar tóm« — egyszerű, de megható dalla-
máért is már rég megkedveltem volt. Ezt azután lenyo-
mat tuk kótákkal együtt a mi »Gyermek-barátunkban«. 

Mennyire gyönyörködtem én azután, mikor néhány 
hóval később Carthagenaban hallottam, hogy ev. t enge-
részeink annyira megkedvelték e dalt, hogy azt saját 
köl tségükön utánnyomatták és az állami arzenálban 
munka közben éneklik. Kértek tőlem még nagyobb számú 
hangjegyes példányt s én annak ölöméből , hogy ama 
három nap még sem mult el hiába, teljesítettem is kí-
vánságukat. 

A szélcsend elmultával vitorláztunk Santa Cruz-ba, 
melyet Humboldt a világtenger karaván-szeraljának neve-
zett el. Ez talalhozója az Afrika nyugoti pártja és Bra-
zília felől jövő hajóknak ; a Liszabonból Buenos Ajresbe ,a 
Bordeauxból Mexikóba és a Londonból Chilébe húzódó 
gőzhajók vonalai itt bírnak megálló helyekkel és a kikötő 
hemzseg minden világrész teremtéseitől. A város körülbelől 
20,000 lakost számlál s úgy kezdik tekinteni, mint a tüdő 
betegek gyógyhelyét . Mi azonban postakocsin indultunk 
Orotava városába, hol reánk vasárnapi munka és vasár-
napi öröm várt. 

Az út egy hegyháton vitt át az annak másik olda-
lán fekvő Orotavaba. Útközben nagyszerű látványt 
nyújt a Pik de Tener i fa hegye, melynek havas feje a 
legszebb napfényben ragyogot t , míg nyakát és derekát 
felhők vették k ö r ü l ; alakja pyramisszerű. Esti 9 órakor 
értünk célt, de nekem meg látogatásokat kellett t en -
nem és a holnapi istentiszteleteket előkészítenem. 

Van Orotavában a legkülönbözőbb országokból sok 
tüdőbe teg ; mert az orvosok eddig még legjobb ilyenemű 
gyógyhelynek tartjak, jóllehet Las Palmas talán még 
ennél is alkalmasabb. Kijutott tehát ott nekem a be te-
gek látogatásából is. 

Vasárnapra két istenitisztelet lett rendezve: egy 

német nyelvű n órakor egy kedves svájci családnál, 
hol nevelő-intézet is volt és egy angol az alkonzulság-
nal, hol máskor a skót Reid úr szokta a liturgiát olvasni. 
Egy pár protestáns francia, amerikai, és angol hölgy 
vett ebben részt. Egy brémai fiatal ember is feküdt 
betegen a szállóban; Madeirából jöt t oda, mivel hogy 
amott nem állhatta a nedves levegőt s néhány nap alatt 
örömmel láthattam, mennyire használ neki Orotava le-
vegője. Engem nem hagytak a szállóban, de elvittek a 
kedves svájci tanárhoz, ki eleinte csak egy télre jött ide, 
de régóta várja felgyógyulását. N e m sokára o t thonos 
lettem ; s Emmi, Mari, Ilona és a hét éves Miksa azon-
nal megbarátkoztak velem és estve édes anyjukkal és 
tanítónéjukkal szinte versenyt daloltunk. És ha eső esett 
elbeszélgettem a tanárnak, hogy ő ne beszéljen sokat és 
olyankor a Pik de Tener i fa az ablakon tekintett be, 
mintha mondot ta volna: Emeljétek fel szemeiteket a 
hegyekre, honnan jön a ti segítségtek. Másnap csendes 
úrvacsorálás volt, melyben egy volt katholikus leány is 
részt vett. Szívesen tennék minden esztendőben ily utazó 
lelkészi szolgálatokat; de hiszen Isten mindenre rendel 
időt és embert. Angol és német barátaink ott nagy rész-
vétet mutattak Spanyolország evangelizátiója iránt és 
biztattak, hogy kezdjük azt el e szigeteken is. 

Könyvkereskedési munkám a napokban fényesen 
sikerült, egész teher könyvem végeladatott és megrende-
lések is jegyeztet tek; ha ügyes ember kerülne, fiók-
könyvkereskedést nyithatnánk ott. 

Puer to de Orotava egy régi láva folyamon all, 
mely még az őslakók, a guanchok idejében, a t i zenötö-
dik században, a tengerbe omlott . A környék rendkívül 
festői kilátású. Ugy látszik, mintha a kanári szigetek 
számára nagyszámú növény különösen lenne teremtve. 
O t t terem a hatalmas ernyőjü sá rkányfa ; az örökké 
kék virágok, melyeket bőröndömben hazavittem s m e -
lyek Madridban épen oly csillogók, mint Oro tavában ; 
a kanári pálma, mely nekem minden pálmafaj közt leg-
jobban tetszik, mivelhogy levelei legfrisebb zöld színűek 
és hűvösebbek; a tengeri örök-zöld a maga pompás vi-
lágos virágaival. Ezek is mind a teremtő munkaját di-
csérik. 

Következett a búcsú egészségesektől és betegektől 
és utoljára a kedves tanártól, ki nekem útra emlékűi 
adta Richter Lajos önéletrajzát. Elválás előtt olvastuk a 
91-ik zsoltárt és énekel tük: »Menj el békén u tadra ;« 
és most következett az eső után, nehán}' legdicsőbb, leg-
naposabb órája életemnek. A tanárné és fia Miska társa-
ságaban, lóháton mentünk a gyorskocsi állomáshoz 
vissza. 

O t t találkoztam a német konzullal, ki 20 évi o t t -
léte alatt protestáns istentiszteletben nem vehetett részt. 
— Azt tar tom, fiaimat utazó lelkészekké kell képeztetnem. 

Láng Adolf. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Sándor János szászvárosi főgymn. 

tanár a vajdahunvad-zarándi egyházmegye világi, és Szőts 
Sándor dévai lelkész ugyanazon egyházmegye papi tanács-
birájává választattak. 

* Három legnépesebb ref. egyházunk, u. mint 
Debrecen, H.-M.-Vásárhely és Budapest az 1887-ik évről 
a következő népmozgalmi adatokat tüntet i föl. Debre-
cenben (40 ezer lélek) született 782 fiú, 744 leány, ö sz -
szesen 1354 e g y é n ; H-M-Vasárhclytt (35 ezer lélek) 
született 600 fiú, 579 leány, összesen 1079 gyermek ; 



Budapesten (22 ezer lélek) született fiú 617, leány 535, 
összesen 1152 g y e r m e k ; megjegyzendő , hogy ebbe a 
23 kikeresztelt zsidó is bele van számítva. — Meghalt 
Debrecenben 707 fi, és 647 nő, összesen t 3 J 4 ; H . -M. -
Vásárhelyt t 524 finemű, 491 nőnemű, összesem 1 0 1 5 ; 
Budapesten 439 finemű, 364 nőnemű, összesen 803 e g y é -
niség. — Egybekelt Debrecenben 358 pár, H . -M. -Vásá r -
helyt t 331 (e közt csak 22 a vegyes házasság) , Buda-
pes ten 382 pár (e közt 246 vegyes házasság). Át tér t 
Debrecenben 11, Budapesten 94 egyén. Szaporodás szü-
le tés és át térés útján Debrecenben 183, H . -M. -Vásá r -
he ly t t 164 és Budapesten 425 lélek. 

* I sko la -avatás Nyíregyházán. Az ev. f ő g i m n á -
zium uj épületét , mely a nyáron készült s egyike a 
város legdíszesebb épületeinek, nagy ünnepélvességgel a 
napokban avatták fel. Mint írják, Nyíregyházán csupán 
a nagy megyeháza kunkurra lha t vele. Á g imnázium a 
városi ev. egyház támogatásával küzdöt te föl magát 
nyolcosztalyuvá s az idén már állami segélyt is kap. A 
fölavatási ünnepre válogatot t , szépszámú közönség gyűlt 
egybe. A megyét Zoltán János alispán és Miklós László 
fő jegyző képvise l ték ; a várost Karasznav Gábor po lgá r -
mes ter s dr. Meskó László ügyész ; azonkívül ot t vo l -
tak : Yidliczkay József orsz. képviselő, Megyery Géza 
törvényszéki elnök, Kálmán Frigyes honvédhuszá r -ő rnagy , 
Lukács Ö d ö n ref. esperes stb. Az ünnepélyt a dalárok 
éneke nyi to t ta meg, aztán Farbaky József ev. lelkész 
m o n d o t t imát, mire Mart inyi József igazgató vázolta a 
g imnázium tör téne té t s m o n d o t t köszöne te t a város á ldo-
zatkész támogatásáér t , valamint Haas Mór fö ldb i r tokos-
nak 3000 fr tnyi alapítványáért . Ezután a város képvise-
letében Meskó László ügyész m o n d o t t hatásos beszédet , 
mit Porubszky Pal tanárnak alkalmi kö l teménye köve -
tett . Végül Majerszky Béla egyházi gondnok lelkes be-
széd mellett adta át az épület kulcsát Palánszky Sámuel 
fe lügyelőnek, a ki viszont a g imnázium kormányzatának 
adta át. Az ünnepély végén kedélyes lakoma volt. 

* Egy kis fe lv i lágos í tás Czelder Márton k e c s k e -
méti lelkész úr t é v e d e s é r e . Czelder Már ton kecskemét i 
lelkész úr »egy kiszakasztott levél lelkészi pályám n a p -
lójabólcc című elmefut ta tás t látott jónak világgá bocsátani , 
melyben az ellene folyamatban levő fegyelmi ügyet t á r -
gyalván, azt a lehető legkedvezőbb szinben akarja fe l -
tüntetni . Nincs hozzá semmi szólóm, ha ezen ki szakasz-
to t t levelet a szélrózsa minden irányában terjeszti s a 
gyöngébbek kedvéért minden i smerősének megküldi . Joga 
van h o z z á ! A dolog mer i tumába nem b o c s á t k o z o m ; 
az ügy bíróság előtt van s ez a legrövidebb idő alatt a 
tö rvény és lelkiismerete szerint fog Ítéletet mondani . 
De ebben a kiszakasztot t levélben van egy pont , mely 
egyenesen engem illet s melyet szó nélkül nem h a g y -
hatok. A 4—ik lapon szóró i - szóra az mondat ik , »hogy a 
helyettes esperes maga is pályázot t a kecskemét i p a p -
ságért s pályázatát az utolsó órában vette vissza.« Abban 
az időben én vol tam a helyet tes esperes és bátran és 
ha tá rozot tan ki m e r e m mondani , h o g y ez az állítás nem 
igaz. Én nem pályáztam a kecskemét i papságért s enné l -
fogva pályázatomat nem is vehe t tem vissza. Hallott vala-
mit harangozni Czelder úr, de nem tudja, hogy hol ? 
Azt mond ja továbbá Czelder ú r : »az egyháztanács csonka, 
a helyet tes esperes nem tudta kiegészíteni s békességet 
eszközölni.« És e két állítás úgy van egymás mellé allítva, 
min tha én a zavarosban akar tam volna halászni. Mint 
m o n d á m , nem pályáztam s ennél fogva nem is állhatott 
é rdekemben a csonka presbyter ium déde lge tése ! N e m 
az, hogy n e m tud tam kiegészíteni a csonka presby te r i -
umot , hanem nem akartuk. Igen is, nem akartuk sem 

én, sem Kecskemétnek intelligensebb r é s z e ; fél tünk 
attól, a mi bekövetkezet t Czelder úr »szerény de ha tá -
rozot t kijelentése« után, hogy t. i. a felzaklatott kedélyek 
és emberek ki fogják szorítani az intelligens elemet a p r e s -
byter iumból! És úgy tör tén t ! Czelder úr oda menetele u tán 
megalkot ta a jelenlegi inye szerinti presbyter iumot , h a n -
goztatva az »óh nép« zengzetes szót, és az »óh nép« 
nyakára ült, megölő betűje lett és a mire törekedet t , azt 
elérte : az intelligentia teljesen közönyös lett az egyház 
iránt, a ki pedig közönyös nem lett, abban meg neki nincs 
köszönete . T e h á t megvolt annak a helyettes esperesnek 
a helyes érzéke — a mint a köve tkezmény igazolta — 
a miért nem egészítet te ki a csonka presbyter iumot , csak 
hogy Czelder úr nem fogta fel, nem akarta felfogni. 
Azt hitte, hogy majd ő!! Es mikor ő jött, a mikor ő 
itt volt és kezébe vette a gyeplőt , sikerült neki m e g t e -
remteni a jelenlegi helyzetet. Ézzel a kérdéssel bővebben 
foglalkoztam az 1885. évi esperesi jelentésemben. A ki 
nem resteli megkeresni , ott elolvashatja a mostani p r e s -
byter ium keletkezésének t ö r t é n e t é t ! Ne akarjuk más 
nyakába teríteni a vizes l epedő t ; valialja el mindegyikünk 
tet téér t a felelősséget és annak következményei t ! Hi jaba! 
a vizbe haló a szalmaszálhoz is k a p k o d ; hanem ignotos 
f a l i e r e . . . nem szép d o l o g ! T i sza -Vezseny 1888. jan. 7, 
— Ádám Kálmán, kecskeméti esperes. 

* Fördős Dezső nyi latkozatára. Midőn az alábbi 
választ Czelder úr kér tére minden változtatás nélkül k i -
adjuk, köte lességünknek tar t juk megjegyezni , hogy a n -
nak számos éles kifejezéseit nem helyeseljük. » N e v e -
zett könyvelő úr — mondja a válasz — jónak látta, e 
lapok közelebbi számában tett nyilatkozatával, a c s ú f o -
lódók székébe ülni s a valótlanság és rágalom sarát h a -
jítni felém. Én, mint hozzám illik, a hazugságért igaz-
sággal fizetek. Bár esküdje el a csúfolódó, köz tudomású 
boldogult Fördős Lajos és köztem fennállot t benső ba -
rátság, melyre tanúul hívom e lapok szerkesztőjét is. 
N e k e m a boldogul t nemcsak azon nyi latkozatot tette, 
melyet kiszakasztott levelemben f e lhoz t am; de sokkal 
többet . Panaszol t egyházára, elzüllésnek indult fiaira stb. 
Annyira bizalmas viszonyban vol tunk egymással , hogy 
egymásnak kiadandó munkánkat előleges baráti vizsga'at 
véget t megküldöt tük és nyomdába csak azután adtuki 
1884. tavaszán értesülvén nagy betegségéről , Debrecenbe, 
kellvén mennem : meglatogatt .mi. Élébb azonban N a g y -
Kőrösön szálltam ki főt. Filó Lajos lelkésztársam és bará-
tolmnál, onnan jöt tem át Kecskemétre , hol Laukó Károly 
ev. lelkész bará tomnál szálltam meg, s ő tőle menvén, lá-
toga t tam meg boldogult barátomat , hogy a háznál alkal-
mat lanságot ne okozzak. O t t lé tem idején, a boldogult 
nején kívül özvegy Fördős Károlynét , a boldogultnak 
sógorasszonyá t talaltam. Közben eljött dr. Hoiváth János 
úr is, kitől t udakozód tam a beteg felől. Az orvos e l -
menvén , én a beteg ágyánál ül tem, ki kér te kezemet . 
Fördős Károlyné ki s be járt, kelt, a boldogul t neje p e -
dig bennt tett vett, mikor m o n d á Fö> dős Lajos , a mit 
kiszakasztott levelemben irtam. Neje , ki akkor az a j tót 
félig nyitva hagyván a másik szobaba ment , hallotta b e -
szélgetésünket s beszól t : nyugtassa meg, komám uram, 
kt dvesemet. Megnyugta tva szólék. Ezen megtö r t én t d o -
log igaz voltán azonban, ha az élők lelketlen hazugok : 
a holtakat nem hívhatom bizonyságul. Ezen beszélge-
tésről azonban senkinek nem szólva, kor teskedésül a 
boldogul t nyi latkozatát fel nem használhat tam. A bo l -
dogult , azon felszólításával, hogy pá lyázzam: az e g y -
házat el n e m kötelezte. N e m azon egyházat , m e l y -
nek ifjúsága engemet , missz iónár iassagom idejében, 
Kecskeméten lé temben fáklyás zenével tisztelt meg 



Később azonban, már mint kecskeméti lelkész, el-
mondtam Fördős említett óhaját D, bos bátyánknak is. 
Ki így szól t : no majd ha Kecskemétet rendbe hozod, 
jöjj utánam Ceglédre. Ezt már többen hallották. A kecs-
keméti egyház ügye, baja, viszálya, pártoskodása, több 
mint egy évtized óta ismeretes. De hát lehet-e egy 
lelkészt vádolni azért, mert az ár ellen úszni nincs 
ereje ? Aztán, ki merné magáról azt állítani, hogy töké-
letes. A legnagyobb emberek mindig elismerték fogyat -
kozásaikat. £.n mint kell, hogy minden lelkész utód 
elődjének fogyatkozásait igyekezzék csendben helyre 
hozni : úgy járok el. Különben pedig, viszontagságos éle-
temben, még az irántam baratsaggal viseltettek jó-
sagat hálával megköszöntem: Istenemmel és öntu la-
tom mai (lég voltam és leszk magamnak\ Hogy ne -
vezett könyvelő úrtól, ki még a parochiát is sze-
rette volna elvinni, a lelkészi hivatal bélyegét vissza 
kívántam : ez kötelességem volt. Bizonyosan ez jutott eszébe, 
hogy oly fennen s igaztalanul a csúfolódók székébe ült. 
Ö c s é m ! Könyvelő ú r ! Tiszteld atyad és anyád emlékét. 
Védd azt nemcsak képmutatásoddal, de magadviseletével 
i s ; de ne vétkezzél az ellen sem, ki téged nem bántott, 
ki hozzád nem méltó, s a kihez te nem vagy méltó. 
Az úr irgalmazzon tenéked.« Kecskemét, januar n . i 
— Czcldtr Márto*\ 

A D A K O Z Á S O K . 
A salgótarjáni egyesült protestáns egyház fel-

segélésére adakoztak : A salgótarjáni köszénbánya részv. 
társaság vezérigazgatósága 500 frt, Rima-murány Salgó-
tarjáni vezérigazgatóság 300 frt, G.-Adolf-egylet 124 frt 
50 kr, Weisenbacher Endre úr Budapest 50 frt, Borbély 
Lajosné urnő ő nagysága 50 frt, Észak magy. orsz. egye-
sült bánya-tátsulat igazg. tanácsa 50 frt, E. e. e. gyam-
intézet 30 frt, Zsilinszky Mihály orsz. gy. képv. úr gyűj -
tése 26 frt, Dr. Jármay Gyula úr és családja Budapest 
25 frt, Solti ref. esperesség 25 frt, Vadkerti ev. egyház 
23 frt 80 kr, Budapesti ném. ev. egyh. 20 frt, Pozsonyi 
ev. e. g)ámintézet 20 frt, G.-Adolf-egylet Meiningen-

' böl 18 frt 65 kr, Mező-Berényi német ev. egyház 15 frt, 
Szirki ev. felügyelő úr gyűjtése 13 frt 57 kr, Sziráki 
ev. egyház 12 frt 80 kr, Kövi ev. egyház n frt 20 kr, 
Kézsmárki ev. egyház 11 frt 20 kr, Idb. Fay Béla ref. 
egyházi gondnok úr gyűjtése 11 Irt 10 kr, N a g y - S z o m -
bati ev. egyház 11 frt, Zurányi ev. egyház ro frt, Győri 
ev. egyház 10 frt, Báró Prónay Gábor úr ő méltsága 
10 frt, Kéler Napoleon úr Budapestről 10 frt, Budapesti 
magy. ev. egyház 10 frt, Báró Prónay Róza és Irma ő 
mltósága 10 frt, Stephani Lajos úr Budapest 10 frt, 
Szentesi ev.. egyház 10 frt, Fabinyi Géza e. felügy. úr 
gyűjtése 9 frt, Ruszti ev. egyház 8 frt 25 kr, Kozma 
Bálint ev. felügy. úr gyűjtése 7 frt 40 kr, Kiskőrösi ev. 
egyház 7 frt, Vaskörtvélyesi ev. egyház 7 frt, Szentesi 
ev. egyház 6 frt 60 kr, Dobronyai ev. egyház 6 frt 30 kr, 
Pancsovai ev. egyház 6 frt, Körmöczbányai ev. egyház 
6 frt, Sárcsabadi ev. egyház 5 frt 25 kr, Gyóni ev. 
egyház 5 frt 23 kr, Balmaz újváron ref. egyház 5 frt 
53 kr, Orosházi ev. egyház-5 frt, Ácsai ev. egyház 5 frt, 
Dr. Bartha Sándor úr 5 frt, Czeglédi ev. egyház 5 frt, 
Békési ref. egyház 5 frt, Kassai ev. egyház 5 frt, N y í r -
egyházi ev. egyház 5 frt, Debreceni ref. egyház 5 frt, 
Lőcsei ev. egyház 5 frt, Busbach Ádám egyház felügyelő 
úr 5 frt, Gölniczi ev. egyház 5 frt, Radvani ev. egyház 
5 frt, Soproni ev. egyház 5 frt, Iglói ev. egyház 5 frt, 
Nagy-Kőrös ref. egyház 5 frt, Gal Péter ref. esp. gond-

nok úr 5 frt, Dr. Liedemann Károly ügyvéd úr Budapest 
5 frt, Dr. Schulek Vilmos egyet, tanár úr 5 frt, Schné-
berger Vilmos ev. lelkész úr Új-Verbász 5 frt, Beliczay 
Béla úr Budapest 5 frt, Breznyik János lyceum igazg. 
úr Selymeczbánya 5 frt, Czeglédi ref. egyház 5 frt, Fö ld-
vári polgári kör 5 frt, Rimabrezói ev. egyház 4 frt 80 kr, 
Korponai ev. egyh. 4 frt, Tassi ref. egyh. gyűjtése 4 frt, 
Kabai ref. esp. 3 frt 85 kr, Pilisi ev. egyház 3 frt, Al-
berti ev. egyház 3 frt, Láng Adolf esp. úr 3 frt, L e -
hoczky. G. úr, drienoi ev. egyház felügy. 3 frt , Bagyini 
ev. egyház 3 frt, Nagy-Váradi ev. egyház 3 frt, É)e-
recskei ref. egyház 3 frt, Pályi Ferenc ref. gondnok 
úr gyűjtése 2 frt 60 kr, Kis-Czelli ev. egyház 2 frt 
20 kr, Buttyini ev. egyház 2 frt, Bánfalvi ev. egyház 2 frt, 
Modori ev. egyház 2 frt, Puczinczi ev. egyház 2 frt, 
Nyitraszerdahelyi ev. egyház 2 frt, Geduly Élek ev. lel-
kész úr 2 frt, Bárándi ref. egyház 2 frt, Lepsényi ev. 
felügyelő úr 2 frt, Váci ev. egyház gyűjtése 2 forint, 
Szemlaki ev. egyház 2 frt, Baranyai ev. esp. felügyelő 
úr 2 frt, Mező-Túr i ref. egyház 2 frt, Benedikty Gyula 
e. felügy úr 2 frt, Szentgyörgyi ev. egyház 2 frt, Le i -
biczi egyh. felügy. úr 2 frt, Bőnyi ref. egyház 2 forint 
Felső-iregi ref. egyház 2 frt, Új-fehér tói ref. egyház 
2 frt, Patay Ferenc ref. gondnok úr 2 frt, Gyulai ref. 
egyház 2 frt, N.-Alazsonyi ev. egyház 2 frt, Fogarasi 
ref. egyház 2 frt, Szováthi ref. egyház 2 frt, Horváth Elek 
úr Budapest 2 frt, Tót-Aradácsi ev. egyház 2 forint, 
Dunántúli ev. ker. gyám-intézet 1 frt 95 kr, Kővágó-
Eörsi ev. egyház 1 frt 95; kr, Péteri ev. egyház 1 frt 
80 kr, Pribeíi ev. egyház 1 frt 50 kr, Hoboli ref. e g y -
ház 1 frt 50 kr, Somogyi Sándor ref. gondnok úr 1 frt 
50 kr, Zsarnói ref. esperesség 1 frt 12 kr, Apathi ev. 
egyház 1 frt, Glozsani ev. egyház 1 frt, Hartai ev. e g y -
ház 1 frt, Szegedi ev. egyház 1 frt, Pelsőczi ref. egyház 
1 frt, Berzsenyi Dezső e. felügyelő 1 frt, Fazekas-Varsándi 
ev. egyház 1 frt, Malnapataki ev. egyház 1 frt, Nagyfalusi 
ref, egyház 1 frt, Szakonyi Miklós e. felügyelő úr 1 frt, 
Gömböd Boldizsár úr 1 frt, Ruprecht Alajos ev. esp. felügy. 
úr r frt, Vadkerti ev. segéd-lelkész úr 60 kr, Patkai ref. 
egyház 50 kr, Száraz-ajtai reform, egyház 2 frt, Fuchs 
Gusztáv úr Budapestről 10 frt. Összesen 1752 forint 
25 kr. 

Midőn ezúttal is van szerencsém, a számos nél-
külözésekkel küzdő salgótarjáni egyesült protestáns egy-
ház nevében legmélyebb hálámnak adni kifejezést azon 
nagylelkű, nemes szívű jótevőknek, kik minket t á m o -
gatva, azon szánt ügynek hoztak áldozatot, mely közös 
ügyünk alázatos kéréssel járulok azon mélyen tisztelt 
h i t rokonokhoz és egyház gvülekezetekhez, kiket kérvé-
nyeinkkel megkeresni bátorkodtunk, de tőlük eddig vá-
laszt nyerni nem voltunk szerencsések, hogy kérvénye-
inket becses figyelemre méltatni kegyeskedjenek. 

Isten áldását kivánva jótevőinkre, kiváló tisztelettel 
maradtam Salgótarjánban 1888. évi január hó 6-kán. — 
Ru'tkay Sándor, ev. lelkész. 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

HIRDETESEK. 
Pályázat két lelkészi állomásra. 

A belső-somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
m.-egresi I l -od oszt. és ötvös-kónyi-i III—ad osztályú 
lelkészi állomásra, mely f. évi márc. 12-kén lesz betöl-
tendő, pályázat hirdettetik. A pályázni szándékozó lel-
kész-, illetve s.-lelkész urak felhívatnak, hogy jelentkezé-



süket, pályázati jogosultságukat igazoló bizonyítványaik-
kal fölszerelve, az esperesi hivatalhoz, Hedrahely (p. h.) 
bezárólag f. évi febr. 4-re , küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1888. január hó. 
P a p Orá"bor, 

dunántúli ev. ref. püspök. 

A máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegyében levő 
fekete-pataki egyház lelkészi allomasara. 

Ézen lelkészi állomás évi-javadalma, egyházmegyei 
értékelés szerint 600 frt, mely keresztes-életből, fö ld-
ből, legeltetési jogból, tűzifából és szolgálmányokból 
kerül ki. A földek adóját az egyház fizeti. 

Az első évi jövedelem fele egyházmegyei szabály-
zat szerint az özvegy lelkésznét illeti. 

Az állomás folyó évi ápril hó 24-én foglalandó el. 
A szabályszerűen fölszerelt kérvények folyó hó 

30-ig a máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegye espe-
resi hivatalához Tamás-Vára íjára (Ugocsamegye) u. p. 
Batares, küldendők. 

Debrecen, 1888. január 7-én. 
R é v é s z B á l i n t , 

püspök. 

A tiszáninneni egyházkerületben, a gömöri egy-
házmegyében fekvő szuhafői ev. ref. egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 638 frtra van fölvéve 
és így IY-ed osztályú. 

Pályázati kérvények nt. Nagy Pál gömöri esperes 
úrhoz, Tornallyára intézendők. Palyázati határidő február 
hó 10-ik napja. 

Miskolc, 1888. január 9-én. 
ZKZ-u.il B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. református püspök. 

A tiszáninneni egyházkerületben, a gömöri egy-
házmegyében fekvő gömör-szkárosi ev. ref. egyház lel-
készi allomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 680 frtra van fölvéve 
és így IV-ed osztályú. 

Pályázati kérvények nt. Nagy Pál gömör i esperes 
úrhoz Tornallyára intézendők. Palyázati határidő február 
hó 10-ik napja. 

Miskolc, 1888. január 9-én. 
I S Z i i n Z E e r t a . l a . r i - , 

tiszáninneni ev. református püspök. 

P Á ILTZ-J^ S ^ T . 
A m.-szigeti ev. ref. egyháznál újonnan szervezett 

segéd-lelkészi állás betöltésére, következő kötelességek 
és javadalmazással, pályázat hirdettetik. 

1. Kötelességek : 
a) az egyházi szolgálatban való segédkezés, 
b) az állami és felekezeti iskolákban a vallástanítás, 
c) a missziónak a szórványokban való ellátása. 

2. Javadalom : 
a) az egyház pénztárából 280 frt évi fizetés, 

b) a vallás tanításért adni szokott tiszteletdíjak, 
melyek ez idő szerint 200 frtot tesznek, melyeknek 
azonban 300 frtra felemelését reméljük, miután erre egy-
házunk jó akaratú Ígéreteket bír, 

e) az országos segélyalapból a misszióra adott 
300 frt. 

A pályázati kérvények, a tanulmányt, jogosultságot 
és eddigi hasonminőségű szolgálatot igazoló okmá-
nyokkal 1888. év március i - i g alólirott gondnokhoz 
küldendők be. 

Kelt M.-Sziget, 1888. január 2-án. 

Héder Lajos, 
mint a m.-szigeti ev. ref. egyház 

1 — 3 főgondnoka. 
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Régi k ö n y v e k e t , 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-

^ ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s z á -
zadból, valamint XVI. és XVII századbel i raa-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

Budapes t , IV. Egye tem-u tca 2. 3 - 1 0 
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Hörk József ev. col'e^iumi tanár úrtól átvettem 
Liturgika vagyis az istenitisztelet elmélete. 
(Egyházi szertartástan.). A nt. prot lelkész 
urak figye'mébe ajánlva. Eperjes, 1882. évi 
(314. IV. lap szövrg 32 lap zenemelléklet) 

. című művének utolsó példányait és ennek 
árat 2 frt 50 krról 1 frt 50 krra szállíttottam 
le. — Egyúttal aján 'om következő. kiadá-om-
b m megjelent, leszállított árú műveket : 

Vand rák A. Lélektan. III. kiadás 90 kr h. 45 kr. 
— Tiszta logika. II. kiadás 84 kr » 4'2 kr. 
— Bölcsészeti erkölcstan. II. kiadás 

84 kr helyett 42 kr. 
— Bölcseleti jogtan. (Észjog) 1 frt h. 50 kr. 

Hazslinszky F r . Éjszaki Magyarhon viránya. 
1 frt helyett 70 kr. 

Miután különösen a * Liturgiká*-ból csak cse-
kély számú példány felett rendelkezem, kérem 
mielőbbi megrendeléseivel szerencséltetni. 

Eperjes, 1887. december hava 
R é v a i S a m u , 

3 — 3 könyvkereskedése. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdónos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincegyedik évfolyam. 4. sz. Budapest, 1888, január 22, 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI L A P 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX, ker. íinizsy-ufca 29. SÍ. I, sm, 

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

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""HÜ 

Egyházi irodalmunk fejlődésének akadályai. 
Régi panasz, mely e Lap hasábjain is több-

ször elhangzott már, hogy egyházi irodalmunk 
mezeje meglehetős parlagon hever s a mi rajta 
i t t-ott tenyész, abban is sok a gyom. Gyakran el-
mondatott, hogy theologiai irodalmunk egyolda-
lúkig a napi (mondhatnám: heti) fogyasztásnak 
termel, hogy tudományos vállalataink mindegyre 
elbuknak, hogy népies építő irodalmunk sehogy 
sem tud lábra kapni, s hogy időszaki sajtónk, 
noha külterjileg feltűnően gyarapodott, exten-
sive mégis nagy részben a fejlődés kezdetleges 
fokán vánszorog. E panaszok jogosultságát ál-
talában véve kénytelen beismerni minden figyel-
mes szemlélője egyházirodalmi viszonyainknak, 
mert elvitázhatlan tény, hogy e t ek in t e t en na-
gyon el vagyunk maradva még a velünk egyenlő 
számerejű külföldi testvéregyházaktól is, ha 
pedig párhuzam nélkül csak magukban tekint-
jük irodalmi viszonyainkat, a legszelídebb bí-
ráló is kénytelen beismerni, hogy míg a tudo-
mányos theologiai irodalom feltűnően meddő, 
addig az egyházi lapirodalom terén talán túl-
tengés is mutatkozik. Ennélfogva azt hiszem, 
elég méltó és érdekes e tárgy arra, hogy most, 
midőn irodalmi társulás útján ismételt kísérlet 
van keletkezőben egyházirodalmi viszonyaink 
javítására, egy kis cikk keretében rámutassak 
azon gyökeres okok némelyikére, melyek ná-
lunk az egyházi szakirodalom fejlődésének állan-
dóan visszatérő akadályai. Midőn ezt a nt. 
szerkesztőség becses engedelmével megkísértem, 
örömmel veszem, sőt kérem a nálam tapasztal-
tabbak kritikáját; mert igaz, hogy két évtize-
des tapasztalás is támogatja elmondandó néze-
temet, de mások többet is tapasztalhattak, 
jobban is megfigyelhették a tényeket, melyekre 
én a magam véleményét bazirozom. 

Az egészséges irodalmi fejlődéshez szük-

séges két főtényező, iró és olvasó közönség, 
nálunk egészben véve is, de különösen protest. 
egyházi téren számban és erőben mindig kis 
méretekben mozgott. Az egészséges közszellem 
vagy ephemer lelkesedés néha ideig óráig fo-
kozta az erőket és tágította ezek működési 
keretét, de egészben véve jelenben és jövőben 
mindig szem előtt kellene tartanunk államilag 

hogv es egyházilag, 
vagyunk, melynek nem szabad nagy méretekben 
tervezni, számítani és szervezni. A számbeli 
erő hiányát a futó lelkesedés csak kis időre és 
lázas pillanatokban pótolja, ezek pedig egyes-
nek és közéletnek rendkívüli állapotjai, melyekre 
mint muló életjelenségekre a bölcs nem épít. 
xAz én szemem előtt mindig ez lebegett, midőn 
egyházunk ma már részben veterán, részben 
még teljesen munkabíró íróit, írói pályájuk 
kezdetén, egyénenként vagy egyesületben, egy-
kor nemes hévvel láttam a »szent tudomány« 
műveléséhez kezdeni s azután kedveszegetten, 
nem egyszer elkeseredetten visszavonulni a gyá-
szos resignatio szavaival: nem lehet itt semmit 
lendíteni a dolgon ! Hogy esik az7 hogy míg 
más téren hazánkban is, külföldön az egyházin 
is, az írók míg erejük bírja, mindig megma-
radnak és kedvvel munkálkodnak választott 
szakjuk mellett: addig a mi egyházi íróink és 
tudósainknak csaknem kivétel nélkül az a közös 
sorsuk, hogy egy ideig nagy erővel, nemes hév-
vel dolgoznak, küzdenek s azután egyszerre csak 
elhallgatnak, visszavonulnak, elkedvetlenednek ?! 
Honnan van az, hogy a Ballagiak, Filók, Heisz-
lerek, Iiahnok, Kovácsok, Szeremleyek stb. ha-
talmas hangjai a szaktudomány terén egymás-
után elnémultak s hogy egy Ballagi, Szász Károly, 
Szilády Áron, Baksay Sándor s több más fényes 
nevei egyházunknak inkább az irodalom más 
ágában keresnek és találnak tehetségeiknek 
megfelelő munkatért és érvényesülést akkor, 

kis nemzet es ds egyház 



mikor jól tudják, hogy az egyházi szakiroda-
lom szégyenletes pangásban sínylődik ?! Talán 
az egyház nem tud, vagy nem akar az ily 
tehetségeknek méltó helyet, megfelelő munka-
tért nyitni a maga irodalmi szükségleteiben? 

Bizony tudna, bizony akarna, de eddig 
nem igen lehetett. Hisz jól tudjuk, hogy szak-
Írókat és szakirodalmat a viszonyok és külö-
nösen a művelődési viszonyok, egyházi szakíró-
kat és irodalmat különösen az egyházi viszo-
nyok kedvező alakulásai szülnek és nevelnek 
fel. Anyagi és szellemi erő együttes össze-
működése szükséges ahhoz, hogy egészséges 
irodalmi fejlődés induljon meg akármelyik ágá-
ban az ismereteknek. Már pedig a mi egy-
házi életünk eddigelé csaknem egészen híjával 
volt azon feltételeknek, melyek között a szak-
tudomány virágozhat. Szegény és erőtelen ez 
egyház és széthúzó, partikularisztikus tradíciók-
bilincseibe van verve, mely körülmények között 
egyes autodidactusok mindig találkoztak, de 
egészséges tudományos közszellem ki nem fej-
lődhetett. Nem képződhetett ki szélesebb körű 
olvasó közönség, mely egyfelől anyagi bázisa, 
másfelől erkölcsi támogatója az irodalmi mun-
kásságnak ; nem volt egyesületi élet, melynek 
szellemi görebében tisztuljanak, újabb alakokat 
öltsenek az elhintett eszmék; nem voltak kellő 
számú iskolázott írók, kiknek ellentétes vagy 
összeműködő munkássága képes legven tudo-
mányos közszellemet teremteni és fenntartani. 

De nem ámítom magamat azzal, hogy 
mindezek most másként vannak, sőt inkább 
sajnálattal vagyok kénytelen beismerni, hogy 
egyházi irodalmunk egészséges fejlődésének emez 
akadályai most is meg vannak s a helyzet egész-
ben véve nagyon keveset javult, némely tekin-
tetben egy kissé romlott is. 

Az olvasó közönség, az irodalom felvirág-
zásának e fontos tényezője, még most is cse-
kély és szegény. A ki tudja, hogy egyházi iro-
dalmunk pártolói csaknem kizárólag a papok 
közül kerülnek ki, kiknek fele részét mindennapi 
kenyérrel is szűkösen látja el az anyaszentegy-
ház; a ki tudja, hogy jobb javadalmazási! lel-
készeink is nyugdíj hiányában és sovány öz-
vegy-árva gyámdíjra való kilátás miatt szerény 
jövedelmüket úgy kénytelenek a jelen és jövő 
szükséglete között megosztani, hogy mindkét 
helyre »jusson is, maradjon is«: az egészen 
természetesnek fogja találni, ha. egyházi iro-
dalmunk pangásának alapokául a legfőbb fo-
gyasztó közönségnek, a papságnak napról-napra 
érezhetőbbé váló szegénységét tartom. Igen, mert 
a kinek kenyérre és ruhára kell a garas, attól 
nem lehet kívánni, hogy irodalmi célokra ál-

dozzon ! Az irodalmi szükségletek terén való 
kényszer-takarékosság papjaink között évről-
évre szembetűnőbben mutatkozik pl. azon tény-
ben is, hogy míg ezelőtt külön-külön íizetget-
tünk elő egy-egy tudományos munkára, addig 
most többfelé az a szokás járja, hogy ketten-
hárman összeállva rendeljük meg még a prédi-
kácíós könyveket és az egyházi lapokat is. 

Egyházi irodalmunk pártoló közönségét 
csak igen kevés számmal szaporítják világi 
uraink és tanáraink. A helyzet e tekintetben 
ma sem igen jobb mint ezelőtt volt, sőt te-
kintve azt, hogy az egyházi tanárok anyagi hely-
zete kedvezőtlenebbre fordult, mint korábban 
volt, talán itt is inkább visszaesés mutatkozik. 
Világi uraink között, kik egyházi méltóságot 
viselnek mindig találkoztak irodalompártoló 
buzgó férfiak, de számuk általában véve soha 
sem volt valami nagy s mint hallom, ma is 
csak úgy áll a dolog, hogy minden huszadik 
lelkész-előfizetőre esik egy gondnok-, tanács-
bíró- vagy presbyter-praenumerans. Csupán egyes 
kivételes esetekben fordul az arány a világiak 
javára, midőn mint pl. a Bod Péter művére-
való aláírók között nagyonb számban jelentek 
meg világi uraink. De ezen arány kedvezőbb 
voltát is lerontja tanárainknak föltűnő vissza-
vonulása az irodalom-pártolók soraiból, mely 
körülmény szintén az anvaffi helyzet romlására 
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vezethető vissza, a mi fajdalom, országos baja 
közép- és fő-iskolai intézményünknek. 

Az olvasó-pártoló közönség e csekély 
száma képezi egyházi irodalmunk egészségesebb 
fejlődésének állandóan visszatérő fő fő akadá-
lyát; e miatt nem képesek egyházi íróink köz-
rebocsátani talán kész vagy könnyen elkészíthető 
szakműveiket, ezért nincsenek theologiai kiadók 
s ezért buknak bele a merészebb kiadók a leg-
több egyházirodalmi vállalatba. 

De nem akarván igazságtalan lenni, kész-
séggel elismerem, hogy napjainkban az egyházi 
irodalom-pártolás ügye egy új tényező fellépté-
vel némi javulással kecsegtet. E tényező a 
testületi és egyesületi erő bevonása az irodalmi 
mozgalmakba. Nagy örömmel szemlélem az ala-
kulóban levő Irodalmi Társaság aláirt tagjai 
között a testületek, egyházak, iskolák, tractu-
sok és superintendentiák szép számát, mi az 
én szemeimben irodalmi viszonyaink egykori 
megjavulásának záloga. Igen, mert e jelenség 
azon első irodalmi virágzás időszakának ismét-
lődésére nyújt reményt, midőn a reformáció 
századában a népesebb egyházak mint irodalmi 
pártfogók egymással nemes versenyre keivé 
segítették a megtisztított hit lelkes apostolait, 
hoEiuUidoniánvukat a szélrózsa minden irá-



nyában terjeszszék. Ha ez irány egykor egye-
temessé lesz s minden magabíró egyházi és is-
kolai testület meghozza a tőle telhető áldoza-
tot : akkor irodalmi viszonyaink megjavulásá-
nak oly magja lesz elvetve, mely biztosan meg-
hozandja a maga áldásos gyümölcseit. Három 
ezer és nehányszáz gyülekezeti, iskolai és egye-
sületi erőnek csak ötöd része ha társul, oly 
anyagi erőtömeget hord össze, melylyel hatni, 
alkotni, gyarapítani lehet. Fontolják meg ezt, 
gyülekezeteink elöljárói s ekként cselekedvén, 
segítsék elő a hazai protestantismus e közös 
nagy célját : egyházi irodalmunk felvirágozta-
tás'át ! 

Míg azonban e jobb kor hajnala felderül, 
maradjunk csak a jelen nvomorúságainál s néz-
zük tovább a fejlődés meglevő akadályait — 
az irók, a munkások szempontjából. 

A szakműveket pártoló közönség elégte-
lensége erkölcsi és szellemi visszahatással van, 
zsibbasztólag hat az irók munkásságára. Az Író-
nak az a vágya, az az ideálja, hogy minél széle-
sebb körben olvastassék, hogy munkája erkölcsi 
és anyagi elismerésben részesüljön. Ez elemi 
igazságnak nagyon szomorú cáfolatát tünteti 
fel a magyar egyházi irodalom története. Az 
egyházi iró sorsa eddig a sikertelen küzdés, a 
reménytelen fáradozás vala. A fennebb említett 
díszes írói névsorban is bizonyára teles szám-
mal vannak s mennyivel többen lehetnek még 
kivülök, kik keserűen tapasztalták az elmon-
dottak igazságát. Hányan vannak, a kik ifjú 
hévvel, szent lelkesedéssel kezdték el egykor 
írói működésüket, de a kik vagy anyagi ráfize-
téssel vagy keserű kiábrándulással vagy mind 
a kettővel végezték, és saját tapasztalatuk alap-
ján kénytelenek ismételni a végzetes szavakat: 
Magyarországon nem érdemes tudományos egy-
házi munkába fogni! Bölcsen teszi, a ki meg 
sem kezdi, hanem irói tehetségét más téren 
igyekszik érvényesíteni! — Ime ebben -van ter-
mészetes magyarázata annak, hogy egyházunk 
nem egy kitűnősége az irodalom más ágainak 
lép szolgálatába, a miért, a mondottakat meg-
gondolva, egy cseppet sem lehet őket kárhoz-

hatni, sőt örülnünk kell, hogy ha már az egy-
házban nem lehető, legalább másutt terem 
számukra írói babér! 

Fokozódik az irodalmi működés szellemi 
akadálya egyházunkban még különösen azáltal 
is, hogy a theol. tudományok művelésére már 
hivatalánál fogva is leghivatottabb tudományos 
el eprünk, theologiai professoratusunk, nem áll 
az anyagi függetlenség és jóllét azon színvo-
nalán, mely lehetővé tegye, hogy kathedrai 
munkásságát a szélesebb körre is kiható iro-

dalmi működés által tegye hathatósabbá. Ha 
valahol, itt csakugyan messze elmaradtunk a 
fejlettebb egyházak egészségesebb felfogásától 
és üdvösebb gyakorlatától. Külföldi hittestvé-
reinknél a theol. tanári állások oly dúsan van-
nak dotálva, hogy a theol. tanárság rendesen a 
legfényesebb egyházi promotio, melyre kiváló 
irodalmi munkásság után csak a legkimagaslóbb 
lelkészek tarthatnak igényt. E bölcs berende-
zésnek nemcsak abban van kimondhatatlan ál-
dásos hatása, hogy a leendő papság mindig a 
legkitűnőbb egyházi férfiak közvetlen nevelése 
alatt képződik, hanem abban is, hogy a theol. 
tanár anyagi gondoktól menten, egész szellemi 
erejével, összes tudásával szolgálhatja egyháza 
tudományos érdekét. — Nálunk, fájdalom, egé-
szen fordított a helvzet. Itt a theoloií. tanári 
állás anyagi értéke a közép s részben alsóbb 
osztályú falusi papságéval egyenlő, minek azon 
fonák tény is csattanós bizonyítéka, hogy theol. 
tanáraink mindig szívesen elmennek egy köze-
pes eklézsiába gyakorló papnak. Nos hát, míg 
e helyzet tart, míg professoraink nem iekhet-
nak teljes erejükkel szaktudományuk művelésé-
nek, hanem mint a pestiekről hallom, óraadás-
sal s más mellékfoglalkozással agyon strapáiják 
magukat: addig mindig el lehetünk készülve 
arra, hogy szakirodalmunk művelői állandóan 
kevés számmal lesznek s a legeompetensebb 
erők nem az egyház nagy és örök érdekeinek 
szol gálatában érvényesülnek. 

Messze vinne, de tán nem is szükséges, 
hogy az elmondottakból levonjam a természe-
tes következményeket; cs ak annyit kívánok 
még megjegyezni, hogy a ki a felsorolt aka-
dályokkal számot nem vetve akar egyházi iro-
dalmunk alapos megújításához íogni, az ho-
mokra építi házát, melyet az idő vihara csak 
úgy elseper, mint azon elég számos irodalmi 
kezdeményezést, melyek az alakulóban levő Iro-
dalmi Társaságot megelőzték. 

Váradi F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A reformáció neveléstörleneti jelentősége. 
A tanügy — mondja Dinter — négy kerekű sze-

kér, melynek kerekei: a miveltség, díjazás, felügyelet és 
szabadság ; ha a négy kerék egyikét széttörjük, a szekér 
nem mozdul helyéből. Dinter e szekérnek csak kerekeit 
jelölte meg, mert a legújabb kor tanügyi fejleményeiben 
e kerekek bírnak legnagyobb jelentőséggel s leggondo-
sabban óvandók a széttöréstől. Azonban e szekér száza-
dokon át haladt s jutott hozzánk, s nem is »tanügy« 
szekere az már, hanem a nevelésügy szekere; ennélfogva 
történetéről, sorsáról is lehet szó, nem csak kerekeiről. 
Sajátságos a szekér sorsa. Paedagogusok húzzák a neve-



lés-tanítás szekerét. Rajta vannak a neveléstanítás élelmi 
szükségletei, drágaságai, divatcikkei, pipereszerei s k ö -
zönként rongyok is, azaz neveléstanítási elvek, nézetek 
s tények, mindenki számára. A szekeret sokan kisérik, 
kik jog s kötelesség alapján a szekér cikkeit vagy gya-
rapítják vagy azokra igényt tartanak. A kisérők maga-
viselete különböző. Egvikök a döcögős úton segítőleg 
előre tolja a szekeret, másik inkább hátráltatja haladását; 
a harmadik élelmi szert s értékes tárgyat vesz le a sze-
kérről vagy tesz reá ; a negyedik, ötödik pedig talán 
csak divatcikket, pipereszert vagy rongyot szed róla. Ne 
gondoljuk, hogy a rongy feltétlenül h i tvány; megesik, 
hogy a rongyot jobban értekesíti valaki, mint más az 
élelmi szert vagy drágaságot. 

Valamint a természet rendjében úgy a paedagogika 
fejlődésében is a mult készíti elő a jövőt és az előzmény-
ből fokozatosan fejlődik a következmény. Azonban a 
paedagogika fejlődése lassú menetű, akár elvei szaporo-
dása, akár az elvek gyakorlati alkalmazása tekintetében. 
Alig van érdek, melylyel szemben az ember conserva-
tivabb magatartást tanúsítana, mint a nevelés igényeivel 
és elveivel szemben. Hiszen ha csak a nevelési célt ki-
sérjük figyelemmel, szembeötlő annak lassú me tamor -
phosisa és az a szívósság, mely egyes alakzatainak ural-
mat biztosított — a nevelés java ellenére. Krisztus előtt 
hosszú századokon át a nevelés nemzeti érdekek s hiú-
ságok rabszolgájává idomította azt, aki idonu'tásra mél tó-
nak találtatott. A keresztyénség lei ontotta az elfogultság 
és kislelkűség korlátait, és vallás-erkölcsi eszmékben az 
egyéni üdv céljának magvait hintette el. Majd az egyház 
hierarchiája évszázadokat foglal le arra, hogy a maga 
hatalmi érdekei szerint szabja meg az üdvöt s megszer-
zése módját. Végre felébred az ön tuda t : a nevelés önálló-
ságra s egyéni felelősségre fejleszti a növendéket, és a 
növendékből törekszik kifejteni az üdv feltételeit : i t t-ott 
fölcsillámlik az a természetes józan eszme, hogy a növen-
dék a maga javáért neveltessék, ne csak lelkileg, hanem 
testileg is. De ez eszme még csak látszat szerint vezérli 
a nevelést ; sok más érdek háttérbe szorítja azt, és a 
növendék még most is túlnyomón exotikus célok felé 
tereltetik. Ha pedig a céltól a tanítási módhoz fordul 
tekintetünk, a látvány itt is elszomorító lassúság. Alig 
kell említenem azt a történeti tényt, hogy a hangoztató 
olvasás-tanítás elve két századon at alig talált követőkre, 
sőt most is ellenségei vannak, még pedig tudatos ok 
nélkül való ellenségei; hasonlóan a számtanítás meddő-
sége számos századon át uralkodó volt. Ezeknél még 
fontosabb a tanítási szemléltetés elve, fontos azon szo-
morú sorsánál fogva, hogy a 16. századtól kezdve szel-
lem-él te tő hivatása dacára csekély elismerésre tett szert 
és alig hódítot t tért a gyakorlati tanítás mezején. 

A neveléstörténeti eseményeknek, mozzanatoknak 
kettős jelentősége van : egyrészt új elvekkel terméke-
nyítik a neveléstanítás mezejét, másrészt ismételve han-
goztatják az ignorált vagy feledésbe merült elveket s ! 
methodikai eljárásokat. Mindkét szolgálatuk áldásos a 
neveléstanítás elméletére és gyakorlatára. Ily kettős ál-
dása volt a 16. századbeli hitújításnak is. 

A reformáció nevelésügyi jelentősége annak előz-
ményeiből és következményeiből tűnik ki legvilágosab-
ban. Valamint az élőfa, úgy a reformáció is bizonyos ta-
lajban fejlődött és termett gyümölcsöt. S ennyiben erős 
nemes gyümölcsfához hasonlítható. Azonban táplálko-
zása és némileg gyümölcse tekintetében sajátságos fa az 
a reformáció Egyelőre csak táplálkozását említem saját- i 
ságosnak. Talajában sok volt a fojtó s mérges 'anyag, 
és a fa mégis éltető gyümölcsöt t e rmet t ; közelében 

kevés volt a kész tápláló nedv, és mégis erőteljes fává 
fejlődött. Valóban a nevelés terén a fejlemények előz-
ményeik tekintetében nem csak a hasonlóság, hanem az 
ellentét bélyegét is magukon viselik. Akinek gyermek-
kori nevelése el volt hanyagolva (Comenius , Rousseau 
stb.), az elvként hirdeti a gyermekkori nevelés szüksé-
gét ; aki nyers bánásmódban részesült, az a fegyelem 
enyhítését követeli (Basedow, L u t h e r ) ; aki gyermekko-
rában latinul beszélt, az az anyanyelv elsőségét ajánlja 
az elemi oktatásnak (Montaigne s tb . ) ; aki földönfutó 
volt, az a családba s magányba kivánja zárni a növen-
déket (Rousseau) . Scholasticismus meddőségéből a ta-
pasztalati inductio elve szülemlik ; hierarchikus formalis-
musból realismus fakad; realismust pietismus követ s 
egészít k i ; protestáns szabadelvűség conservativismussá 
és reactióvá is átalakul stb. 

Lássuk a reformáció fajának legközelebbi paeda-
gogikai talaját vagyis az előző századok nevelési szel-
lemét és gyakorlatát. Első helyen említést érdemel a 
középkori szigorú egyházi, jobban mondva hierarchikus 
neveléstanítás. Sok jó szolgalatot tett ez, de gyarlósá-
goktól nem szabad. E neveléstanítás lényege s elve a 
következő. Ember az ég kedveért létezik s törekszik. 
Az eget e földön a római egységes s üdvözítő egyház 
képviseli. A római egyházba ennek theologiája s cultusa 
veze t ; s így minden tudomány az egyház s theologia 
szolgája. Az egyház szellemi feje Jézus : imádata a leg-
főbb erény. Tehá t a neveléstanítás fő feladata a Jézus-
imádás, melyet az istentiszteleten kívül még szini elő-
adásokkal, nyers szórakozásokkal s ünnepélyekkel is ápolt 
az egyház (»Bolondok« ünnepélyei, a »szamárünnep« a 
13. száz. stb.). De e Jézusimádásba tervszerűen is és 
véletlenül is a hierarchia tisztelete, szolgálata szivárgott 
be annyira, hogy a középkori viszályok (pápa s császá-
rok közt) tulajdonkép nem is Jézus uralma, hanem 
Jézus helyettesének, a római pápának s a papságnak uralmi 
érdekeiből fakadtak. A nevelés-tanítást a római theo-
logia, a római kiváltságos nyelv és a Róma által kisza-

foglalták el. A 
tananyaga legfőbb 

bott egyházi szertartások irányozták 
test csak askezis tárgya. Az iskolák 
hittan és latin nyelv, az utóbbi a trivium és quadrivium 
tárgyaival. A trivium tárgyai : grammatika (latin és g ö -
rög) , dialektika (logikai tételek s némi bölcselet), és 
rhetorika (szónokla t tan) ; a quadrivium tárgyai : zene 
(egyházi énekkel), számtan, mértan, csillagászat E tan-
tárgyak neveinél nem szabad a mai kifejlett iskolai tu -
dományokra gondoln i ; mert pl. a csillagászat csaknem 
egészen a reformációig naptári ismeretekből és babonás 
jóslatokból állott. így pl. az 1094-diki északi fény az 
első keresztes hadjáratot jelentette ; a természetrajz még 
a reformáció korában is azt hirdeti, hogy egy schot t -
landi fán kacsák teremnek stb. 

A hirarchikus egyház kiváló érdeme az, hogy a 
pogánysággal szemben a keresztyén egyházat uralomra 

juttatta. Szándékosan az egyház uralmát említem, mert 
az egyház tana, cultusa és erkölcse részleg el is tért a 
Krisztusi szellemtől. 

Az egyházi hi t-buzgóság alig észrevehető áramba, 
az elmélkedés, okoskodás áramába jutott, különösen a 12. 
13. és 14. századok folyamán. A gondolkodás megunta 
passiv szerepét és dermedtségét a tekintélyi hittel szem-
ben ; életjelt adván magáról kiegyeztetni törekedett az 
ember ideális egét a reális élettel, belvilágát a külvilág-
gal, hitét a tudással. E törekvés eredménye a scholas-
licismus, mely a római egyháztan philosophiájának mél-
tán nevezhető. Sajátságos békós philosophia az. Tar ta l -
mát eléggé jellemzi canterbury Ánselm elve, mely sze-



rint a tudás csak tévedést szülhet, ha a hit tartalmához 
nem szabja magát. Tehá t a priori igazakul elismert 
hittételek értelmezése, bizonyítása vagy esetleg cáfolása 
volt a scholasticismus feladata. Elmélkedésének módját 
az jellemzi, hogy részben az aristotelesi philosophia 
nyomain haladva a meghatározásokat tekintette nemcsak 
a gondolkozás alakjainak, hanem a kutatás eszközeinek 
is ; továbbá eszmékből származtatta a tünemények okait, 
nem pedig, mint kellett volna, magokból a tünemények-
ből az okokat és eszméket. De e deductiv módszerében 
hűtelen is mesteréhez a scholastika, mert mellőzi Aris-
totelesnek az ismereti inductióról szóló tanát, mely 
tényekkel akar általános tételeket megállapítani. E hű t -
lenségtől eltekintve a scholasticismus — mondhatni — 
tartalom s alak tekintetében tekintélyekre támaszkodik. 
Még legeredetibb benne az az aprózó kétkedés és rágó-
dás, melylyel okoskodása tartalmát kereste és alakját 
megszabta. A scholastikusoknak egynémely theologiai s 
logikai érdemeit el kell ugyan ismernünk, de leginkább 
jellemzi őket nevetséges tételeiknek szőrszálhasogató 
boncolgatása. Pl. »Ha kutya vagy disznó egész megszen-
telt ostyát lenyel, vájjon ezzel az Űr teste á tmegy-e az 
állat hasába ?« E meddő kérdésre még meddőbb volt a 
fe le le t : »igen, az Űr teste átmegy az állat hasába, de 
az állat azzal csak accidentaliter él, nem pedig sacra-
mentaliter«. Hasonló tételeik a következők. »Mennyi 
bort ittak meg a canai menyegzőn ? Lehet-e sörrel, lúggal 
hallevessel keresztelni ? Mért evett Ádám almát, nem pedig 
körté t a paradicsomban ? Hány angyal fér el egy tűhe-
gyen ? Yol t -e Ádámnak köldöke ? Mely nyelven szólt a 
kigyó bvához ?« stb. Egyik theologiai tanár (Hasselbach) 
22 évig magyarázta Jesaiás próféta első fe jezeté t ; ha-
lála miatt ezt sem végezhette be. Ezeknek és hasonló 
feszegetéseknek születése annyiban okadatolt, amennyi-
ben a scholastika históriai tudással, realismeretekkel 
épen nem foglalkozott. 

Egyet ismerjünk el érdemül a scholastikának, s 
ebben van neveléstörténeti jelentősége is, azt hogy a 
gondolkodást érvényre emelte az egyház tekintélyével és 
az iskolák rátukmáló tanításával szemben. 

A hierarchián és scholasticismuson kívül a közép-
kori lovagrend nevelése is említést érdemel. Virágkora 
a i i . 13. és 14. századba esik. A lovagrendet ábrándos 
szellem vezérli a testi ügyesség, vitézség, önbecs, vallá-
sosság s nőtisztelet erényeinek követésére. Tudomány 
helyett költészetet, ker. érzület helyett inkább külső ille-
met pártolt s ápolt a l ovag ; az a nőtisztelet is, mely 
kiváló disze s kötelessége a lovagnak, inkább divat s 
hiúság volt, mint a nő keresztyén hivatásának s erényei-
nek elismerése. Ily szellem vezérlete alatt a lovagrend 
nem elégedhetett meg a papságtól vezetett iskolák tan-
anyagával, a vallástan és triviiím s quadrivium tantár-
gyaival ; rangjának megfelelően követelte, hogy a lovagfi 
a vallástan és nőszolgálat mellett jártas legyen az u. 11. 
lovagi hét ügyességben, melyek: a lovaglás, vivás, nyi-
lazás, vadászat, úszás, sakkjáték és verselés. Ez ügyes-
ségek elsajátítása végett a lovagfi nevelőket kapott a 
házhoz, vagy rendesen más hatalmasabb lovag udvarába 
adatott (apród) . Mai gondolkozás szempontjából az a 
verselési kötelesség különösnek tűnik fel, annál kü lönö-
sebbnek, amennyiben az irás és olvasás nem volt a lovagok 
eleme. A szerelmes lovag azonban tudott irás s olvasás nél-
kül is versekben ömlengeni ; s megtörtént , hogy az imádott 
nőnek szánt verset a hírvivő szolga előbb beemlézni 
volt kénytelen s így emlékezetben vitte elszavalás végett 
ura kedvesének. 

Abrándossága és felületessége mellett azonban 

lovagrendtől nem szabad minden érdemet eltagadnunk. 
A lovagi életmódnak s nevelésnek mindenesetre fény-
oldala egyrészt a testi nevelés felkarolása, másrészt 
különösen az az idealisihus, mely a nőtiszteletben, nagy-
lelkűségben, vallásossági szokásaiban és a lovag egyéni 
önérzetében megnyerő kifejezést nyert. Mindezek hala-
dás jelei a hierarchikus és scholastikus nevelés-tanítás-
sal szemben, és rugók a lovagkort követő fejleményekre 
nézve. A nőtisztelet a nőt jelentékeny családi sőt társa-
dalmi szereplésre szólítja ki passiv tengődése köréből ; 
a lovag vallásos lelkülete, továbbá önérzete és hét ügyes-
sége stb. első jeladás arra, hogy az ember ne csak az 
egyháztól egyedárusított üdvről tépelődjék, hanem cse-
lekvőség s érdemek terére lépjen, és földi javát is mun-
kálja. Aristokratikus színezetű idealismus a lovagrend 
szelleme. Bár muló tünemény volt, de nyom nélkül nem 
maradt. 

(Folyt, kov.) Fabriczy János, 
pmepar. tanúr. 

T A R C A . 

Spencer Herbert elmélete a „Megismerhet"-
1 énről. 

(Folytatás.) 

C. A tudomány alapfogalmai, 

1. Idő és tér. A tér és idő mivoltáról két hypo-
thezisünk v a n ; az egyik szerint tér és idő objectivek, 
a másik szerint subjectivek, vagyis az első hypothezis 
szerint a tér és idő tőlünk függetlenek és rajtunk kí\ ül 
levők, a másik szerint bennünk vannak és a saját tudal-
munkhoz tartoznak. Az a kérdés, hogy helyes e vala-
melyik ezen hypothezisek közül ? 

Ha az időnek és térnek objectivitást tulajdonítunk, 
akkor azokat okvetlenül a létező dolgok sorába kell 
helyeznünk. És a midőn erre egyfelől kényszerítve va-
gyunk, addig más oldalról képtelenek vagyunk tért és 
időt dolgok gyanánt fogni fel. Ugyanis e végből ezek-
nek is, mint minden más dolognak, attribútumokkal kellene 
bírniok, mert a valamit a semmitől csakis a valaminek 
azon képessége folytán vagyunk képesek megkülönböz-
tetni, a mely szerint reánk hatást gyakorolhat , vagyis 
attribútumai segélyével. Ámde a térnek nincs attributuma, 
mert a kiterjedés — melyet első pillanatra ilyennek g o n -
dolhatnánk — tulajdonképen csak más neve a térnek ; 
a »kíterjedés« szóval, melyet minden körültünk levő 
tárgynak tulajdonítunk, a térben való létezést jelöljük s 
í gy : »a térnek van kiterjedése« nem jelent egyebet, 
mint hogy »a tér tért foglal magában.« Ep ily kevéssé 
találhatunk az idő számára attr ibútumot, a mi bővebb 
tárgyalás nélkül is könnyen belátható. 

De nemcsak az attribútumok teljes hiánya, hanem 
még egy másik sajátosságuk is kizárja a tért és időt a 
közönséges dolgok sorából. Ugyanis minden általunk 
ismert entitás véges s ha ismernénk is végetlen entitá-
sokat, vagy képesek volnánk ilyeneket elképzelni, ezeket 
mindenesetre külön választanánk a véges entitások cso-
portjától. Azonban tért és időt sem végesnek sem vég-
telennek nem vagyunk képesek tekinteni, mert egyfelől 
sem nagyobbíthatlan sem pedig határtalan tért vagy 
időt képzelni nem tudunk; más oldalról meg ép oly 
kevéssé vagyunk képesek a tér oszthatóságának határát, 
avagy végetlen oszthatóságát elképzelni. Ennélfogva tért 
és időt sem entitásoknak, sem ezek attribútumainak 



avagy nem-enti tásoknak nem képzelhetjük. Kényszerülve 
vagyunk azokat létezőknek gondolni, a nélkül, hogy 
megfelelnének azon feltételeknek, a melyek mellett gon -
dolhatok egyedül az existentiák. 

Vájjon hát Kant tanához meneküljünk-e, azt mond-
ván, hogy idő és tér a gondolkodás formái, »a tudal-
mas lélek apriorikus törvényei vagy állapotai?« Azonban 
ezen elmélet elfogadásával nagy nehézségeket akarván 
elmellőzni, még nagyobbakba ütköznénk. Elsőben is tel-
jesen képtelenek vagyunk a tért és időt ezen hypo the -
zisnek megfelelőleg az Énhez s nem a Nem-Énhez tar-
tozónak tekinteni, s a midőn Kant azt állítja, hogy a 
tér és idő képzete azért nem küszöbölhető ki tudalmunk-
ból, mert a subjectumhoz tartozik, ezzel szemben csak 
azt jegyezzük meg, hogyha egyszer a tudalmat kérdez-
zük meg, feleletét egész terjedelmében tudomásul kell 
vennünk. Már pedig ezen felelet a tért és időt a subje-
ctumon kívül s attól függetlenül létezőnek nyilvánítja, 
elannyira, hogy ezek még az esetben sem képzelhetők 
nem létezőknek, ha felvesszük, hogy a lélek megszűnik 
létezni. De meg ha a tér és idő a gondolkodás formái 
volnának, akkor magok sohasem lennének gondolhatok, 
mert teljesen lehetetlen, hogy valami ugyanazon időben 
anyaga és alakja is legyen a gondolkozásnak. Ha a tér 
és idő a gondolkozás feltételei, az esetben, ha a térre 
és időre gondolunk, gondolatunk feltétel nélküli leend s 
ha ilyen gondolat egyáltalán lehetséges, vájjon mi értelme 
lesz akkor az egész elméletnek ? 

Mindezekből kitűnik, hogy idő és tér teljesen meg-
foghatlanok. A közvetlen ismeret, melylyel rólok látszó-
lag birunk, bővebb vizsgálat után teljes tudatlanságnak 
bizonvul. Mialatt objectiv realitásukban való hitünk vál-
t o z a t l a n u l megmarad, teljesen képtelenek vagyunk azt 
bárminemű okkal is igazolni. Az ellenkező nézet (a me-
lyet fel lehet ugyan állítani, de nem a gondolatban reali-
zálni) csupán arra szolgálhat, hogy vele a gondolati le-
hetetlenségek számát növeljük. 

2. Anyag. Az anyagot végetlenül oszthatónak, vagy 
atomokból állónak kell tekintenünk. Ámde végetlenül 
oszthatónak nem képzelhetjük már csak azért sem, mert 
a végetlen oszthatóságnak gondolatunkban való realizá-
lása végetlen időt fel tételezne; de nem gondolhatjuk az 
oszthatóság határát sem, mert az utolsó legkisebb rész, 
a melyhez eljutottunk, okvetlenül három kiterjedéssel 
birván, nem képzelhető olyannak, hogy osztó-sik ne le-
gyen rajta át fektethető s bármily nagy legyen is össze-
tartási ereje, nem vagyunk képesek egy még nagyobb 
szétválasztó erő eszméjét kiküszöbölni. 

De még ez nem elég. Ha az anyag teljesen foly-
tonos volna, vagyis a tért, melyet látszólag elfoglal, tel-
jesen betöltené, az esetben összenyomhatlannak kellene 
lennie, mert az összenyomhatóság, mely a test részecs- í 
kéinek, közelebb jutását feltételezi: az ezen részecskék 
között feltételezett üres tét' képzete nélkül elgondolhatat-
lan. Továbbá a fizika egyik megcáfolhatlan törvénye, 
hogyha egy mozgó test egy egyenlő tömegű nyugvóba 
ütközik s felényi sebességgel tova haladnak: a mozgó 
test az eredeti sebességből a megváltozottra csakis úgy 
juthat át, hogy minden közbeeső sebességet felvesz. 
Azonban ha az anyag csakugyan teljesen betölti a tért 
s az anyag érintkezése teljesen absolut, akkor ezen tö r -
vén)', a continuitás törvénye, minden egyes összeütközés 
alkalmával csorbát szenved, mert az összeütközés alkal-
mával a két test teljesen összefüggő tömeget képezvén s i 
következőleg minden részében szükségképen egyenlő se-
bességgel mozogván, azoknak egyazon pillanatban két kü -

lönböző gyorsasággal kellene mozogni, a mi pedig képte-
lenség. Miután hát az anyag absolut sűrűsége tarthatatlan 
felvétel, ennélfogva a Newton- fé le hypothezisre vagyunk 
utalva, a mely szerint az anyag szilárd atomokból áll, a 
melyek nem érülköznek egymással, hanem vonzó és taszító, 
a távolsággal változó erők által hatnak egymásra. Azon-
ban ezen felvétel által a nehézség csak új alakot nyer, 
mert azonnal felmerül a kérdés, hogy hát ezek az a to -
mok mifélék?! Ha azt mondjuk, hogy solid anyagré-
szecskék, akkor ezen felvétel ugyanazon nehézségekbe 
ütközik, a miknek elhárítását az imént, az anyag solid 
voltának felvétele mellett lehetetlennek bizonyítottuk ; ha 
meg ezeket újból kisebb részecskék halmazául, tekintjük, 
ezen részecskék igényelnek hasonló, megoldást soha 
nem szolgáltatható vizsgálatot. Ezen nehézségek elhárí-
tása végett, melyet az anyag solid voltának sziikségsze-
ríileg való állítása a gondolkozás elé gördített , Boskovics 
az erőcentrumok elméletét állította fel. E szerint az 
anyag alkotó részei erőközéppontok, kiterjedésnélküli, 
de egymásra vonzólag s taszítókig ható pontok. Azon-
ban ezen elmélet sem adja a felmerülő problémák m e g -
oldását, habár némely nehézségeket elenyésztet is. Ugyanis 
az egész elmélet az erőcentrumok felvételén nyugodván, 
ezek tarthatatlanságával és elképzelhetetlensegével maga 
is elesik. Már pedig az erőcentrumok teljesen megfog -
hatlanok. Azon felvétel ugyanis, hogy ez erőközéppon-
tok pontokhoz vannak kötve, a melyek még csak nem 
is végetlen kicsinyek, hanem általában tért sem foglal-
nak e l ; pontokhoz, melyek meghatározott , de semmi 
által meg nem jelölt helyen léteznének; pontokhoz, 
melyek a környező, s erőközéppontot nem tartalmazó 
pontoktól miben sem különböznek: ezen felvétel, m o n -
dom, az emberi tehetséget teljesen meghaladja. 

Ennélfogva épúgy mint a tér és idő, az anyag is 
teljesen megfoghatatlan. Állítsunk bár hypotheziseket 
fel tetszésünk szerint, mindig azon eredményre fogunk 
jutni, hogy azok nem ésszerű megoldások, hanem csak 
egymással ellentétes absurditások között engednek vá-
lasztást. 

3. Mozgás. Ha valamely hajó az egyenlítő alatt oly 
helyzetben horgonyoz, hogy orra nyugotnak néz s p. o. 
a kapitány e hajó orrától a hátulja felé halad, akkor a 
szemlélő azon kérdésre, hogy mely irányban mozog a 
kapitány, bizonyára azt fogja felelni : kelet felé. Azon 
felvétel mellett azonban, hogy a hajó felszedte h o r g o -
nyát s ép oly gyorsasággal, a minővel a kapitány nyugat 
fele tart, már nem mondhatjuk, hogy a kapitány kelet felé 
halad, mert ugyanannyival viszi a hajó ellenkező irány-
ban s így tényleg egy helyben marad. Meggondolva azon-
ban, hogy a föld a maga tengelye körül óránként körül-
belül 1667 kilométernyi sebességgel f o r o g : az igazságnak 
e körülmény figyelembevételével az fog megfelelni, hogy 
a kapitány az illető sebességgel kelet felé mozog. Csak-
hogy figyelembe vévén a földnek a nap körül s a nap-
rendszernek a Herkules csillagkép felé való mozgását, a 
nyert eredményt újra meg újra ki kell javítanunk s vé-
gül bevallanunk, hogy e kérdésre a tudomány jelen álla-
pota mellett helyes felelet nem adha tó ; a mi bizonyítja, 
hogy a mozgásról való eszméink a legnagyobb mér -
tékben hiányosak. A mi mozogni látszik, nyugvónak, s 
a mi nyugodni látszik, képzelmet felülhaladó gyorsa-
sággal mozgónak bizonyul. És mégis a midőn kényte-
lenek vagyunk belátni, hogy minden mozgás csak relatív, 
ugyanakkor képtelenek vagyunk az absolut mozgás esz-
méjét elménkből k ivetni ; azon felvételt, hogy vannak a« 
térben sz i lárd 'pontok, a melyekre minden mozgás, mint 
absolut mozgás vonatkoztatható. 



Egy másik nehézségre is bukkanunk, ha a moz-
gásnak egyik tárgyról a másikra való átvitelét vesszük 
szemügyre. Gyermekkorunktól fogva szokva levén hozzá : 
semmi különöset nem látunk abban, ha mi magunk, 
vagy valamely mozgó test egy más mozgó testet, mely 
azelőtt nyugvó állapotban volt, mozgásba hozunk. Már 
pedig teljesen képtelenek vagyunk megfogni, hogy ez l 
miként történhetik. Mi által különbözik a lökést nyert 
test a nyugvó helyzetben levőtől ? Miféle adomány az, 
mely a nélkül, hogy tulajdonságait észrevehetőleg meg-
változtatná, neki mozgást kölcsönöz? Azt mondjuk, hogv 
mozgás közöltetett vele. De mi módon? Es mi közöl-
tetett vele? A talalkozó test semmiféle dolgot nem adott 
át a megmozgatott testnek s épúgy nem lehet szó arról, 
hogv valami attribútumot adhatott volna át. Csakhogy 
akkor mit adott hát á t? 

Ezen kérdésekkel ismét a mozgás és nyugvás kö-
zötti viszony problémájának ősrégi bonyodalmához ju-
tottunk. A nyugvásról a mozgásba való áttérés teljesen 
megfoghatlan és pedig megfoghatatlan azért, mert azon 
momentum, a melyben és a mely által a mozgó test 
nyugvóvá és a nyugvó mozgóvá lesz, teljesen megfog-
hatlan, bármily parányi legyen is a mozgás s bármily 
közellevőnek vétessék is fel a mozgó és nyugvó állapot. 
Miként a legparányibb tárgy is végtelen nagy a semmi-
hez képest, épúgy a legcsekélyebb mozgás is végtelen 
a nyugváshoz képest. 

Mindezekből látható, hogy a mozgás sem a tér- i 
hez, sem az anyaghoz, sem a nyugváshoz való viszo- j 
nyában meg nem fogható s így teljesen megismerhe- j 
tetlen. 

4. Erő. Ha a széket felemeljük, az erre fordított 
erőt egyenlőnek tekintjük az ellenműködő erővel, melyet 
a szék súlyának nevezünk; egyenlőnek pedig csak úgy 
tekinthetjük, ha a két erőt egyneműeknek is gondoljuk. 
Ámde megfoghatatlan, hogy a székben rejlő ellenálló 
erő egynemű legyen a kar izomerejével s illetve az 
izommunka által bennünk létrehozott erőképzettel. Ugyanis 
már maga az a körülmény, hogy ugyanazon szék egy, 
két, három stb. ujjunkkal, lábunkkal, egy vagy két kezünkkel 
emelve meg más-más képzetet kelt bennünk, eléggé 
megerősíti ezen állítást; de még inkább megszilárdítja 
azt annak meggondolása, hogy az általunk megismerhető 
erő a tudalom bizonyos illetése s respective állapota, 
miért is a székben létező erő ilyennek nem gondolható 
a nélkül, hogy annak is öntudatot ne tulajdonítsunk. 
Képtelenség tehát az erőt úgy képzelni, hogy a róla 
való érzetünkhöz hasonlít ; és ugyanoly mértékben szük-
ségszerű azt éppen így gondolni, ha a tudalomban rea-
lizálni akarjuk. 

A mily képtelenség az erő képzete önmagában véve, 
ép oly mértékben megmagyarázhatlan az erő és anyag k ö -
zötti viszony. Ugyanis az anyag csak annyiban tekinthető 
létező gyanánt, a mennyiben hatást gyakorol, vagyis erő-
nyilvánulásai által. És viszont az erőhatások nem kép-
zelhetők anyag nélkül, a mint ezt már az erőcentrum 
elméleténél is láttuk. Szintoly kévéssé alkothatunk ma-
gunknak fogalmat az erő hatási módjáról. Hogy mily 
nehézségekbe ütközünk, ha a lehető felvételek valame-
lyike, p. o. a távolhatás mellett állást foglalunk, legjob-
ban kitetszik, ha az astronomikus erőket vesszük tekin-
tetbe, A napnak reánk gyakorolt hatását mint hát és 
fényt érzékeljük, a melyeknek előállása és hozzánk ju-
tása között 8 percnyi idő telik.el, a mi mutatja, hogy 
e hatások az okozó erőn kívül még mozgást is feltéte-
leznek. Az aether felvétele hát nemcsak azért elkerül-
hetlen,' mert erőhatás 20 millió mértföld távolságra el-

képzelhetetlen, hanem azért is, mert a mozgás képzete 
mozgó test nélkül a képtelenségek sorába tartozik. Épúgv 
all a dolog a nehézkedéssel is. Newton maga megvallja, 
hogy képtelen a távolhatást megfogni közbeeső médium 
nélkül. Csakhogy ilyen médium felvétele sem teszi meg-
magyarázhatóbbá a dolgot. A közvetítő aether szerkezete 
ép oly megfoghatlan, mint a minek magyarázatául fel-
vétetett. Ha azt a fizikusokkal atomokból aliónak vesszük, 
a melyek az aether súlytalanságához képest az anyag 
atomjaihoz mérve végetlenül kicsinyek s egymáshoz tá-
volabb állanak, mint a szilárd anyagok atomjai : az 
esetben ismét csak távolhatás útján magyarázható meg 
az atomok kölcsönös vonzása és taszítása, és pedig oly 
távolságokból, a melyek esetleg nagyobbak lehetnek az 
aether-atomokhoz viszonyítva, mint a naptávol a nap és 
föld tömegeihez mérve. 

Ebből látható hogy az erő hatása teljesen érthe-
tet len; egyfelől képtelenek v;igvunk a távolhatás megér-
tésére, másfelől meg mégis ezen felvételhez vagyunk 
kénytelenek menekülni. 

5. A b.lsÖ világ tünemény, i. Ha a külső okokról, 
melyek érzeteinket és képzeteinket létrehozzak, magokra 
ezen érzetekre térünk át, magyarázatuk alkalmával hasonló 
nehézségekre bukkanunk. Annyi kétségtelen, hogy tudal-
munk változásai időrendiek; csak az a kérdés, hogy vége-
sek e vagy végetlenek ? Végteleneknek már csak azért 
sem mondhatjuk, mert tudjuk, hogy kezdetök vo l t ; de 
nem mondhatjuk végeseknek sem, mert képtelenek va-
gyunk akár kezdetöket, akár végöket pontosan kijelölni. 
Bármily messze vezessük is vissza emlékezetünk fona-
lat, nem akadunk oly érzetre, a melyen túl másik ne 
volna ; ép úgy nem, ha a jövőbe tekintünk. Nincs köz-
vetlen ismeretünk a mult kezdő, valamint a jövő záró-
pontjáról, a melyeken képzeteink lenni kezdenek s il-
letve megszűnnek. E bonyodalom teljesen hasonló a 
a nyugvás és mozgás kérdéséhez, mert a miként elkép-
zelhetetlennek találtuk, hogy miként lesz a nyugvásból 
mozgás s a mozgásból nyugvás, ép oly lehetetlen a 
valóságban azon változások kezdetét vagy végét elkép-
zelni, a melyek a tudalmat határolják. 

A midőn tehát képtelenek vagyunk akár hinni, 
akár elképzelni, hogy tudalmunk tartalma végetlen, 
ugyanakkor végesnek sem tudjuk azt sem elismerni, sem 
pedig képzelni. 

Semmivel sem jutunk kedvezőbb eredményhez ha 
a tudalom tartalma helyett annak alanyát vesszük vizs-
galat alá. A kérdés : ».ni az, a mi gondolkozik ?«, sem-
mivel sem nyer kielégítőbb megoldást, mint az iménti, 
a melvre csak elképzelhetlen feleleteket találtunk. 

Álig van tétel, a mely általánosabban igaznak is-
mertetett volna el, mint az, hogy a maga létezéséről 
mindenki feltétlen tudomással bír. Azonban ez csak a 
hit, mely .feltétlen igazsággá semmiféle hypothezis által 
nem változtatható. Áz Énre vonatkozó legkülönbözőbb 
nézetek megegyeznek abban, hogy azt entitásnak tekin-
tik s a skeptikusok, a kik ezt tagadják, képtelenek az 
ellenök felhozott állításokat megcáfolni. És mégis, az 
Én entitásában való ezen hit az ész által nem igazol-
ható, mert a subjectum és objectum egysége, mely ennek 
végkövetkezménye, teljesen megfoghatatlan. 

A tudomány alapfogalmai ennélfogva mindannyian 
oly realitásokat reprezentálnak, a melyek megfoghatat-
lanok. Mialatt a tapasztalt tényeket bizonyos felismert 
törvények szerint csoportosítjuk s a talált igazságokat 
fokról-fokra általánosabbak alá sorozzuk, az alapigazság 
ép oly távol marad ismeretünk határaitól, mint azelőtt. 
Annak a megmagyarázása, a mi megmagyarázható, a 



fennmaradó rész megmagvarázhatlanságát még fényesebb 
világba helyezi. A tudomány embere úgy a külső, mint 
a belső világban olv változások között találja magát, 
melyeknek sem kezdetét, sem végét belátni nem képes. 
Mind az objektiv, mind a szubjektív dolgokat egyaránt 
kifürkészhetleneknek találja úgy lényegöket mint előállá-
sokat illetőleg. Vizsgálódásai végeredmenyökben minden 
oldalról egy megoldatlan talánynyal állítják szembe, a 
melyről mindig világosabban tapasztalja, hogy az csak-
ugyan megoldhatatlan. Ugyanazon időben tanulja meg-
ismerni az emberi értelem hatalmát és gyenge vol ta t : 
azon képességét, hogy minden felfogási körébe esik, a 
mi a tapasztalathoz tartozik s tehetetlenségét mindannak 
kiismerésére, a mi a tapasztalatot meghaladja. C), a tudós 
ismeri fel jobban, mint bárki más az igazságot, hogv 
legbensőbb lényegét tekintve semmi sem ismerhető meg. 

Pápa. Horváth József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A keresztyén ség védelme. Első rész. Apologetikai 
előadások a keresztyénség alapigazságairól. Tartotta 
Dr. Luthardt Kristóf Ernő. A tizedik javított kiadás 
után fordította Csihy Lajos debreceni ev. ref. hit tan ár. 

Budapest, 1S88. XX+381. /. Ara kötve 1 frt. 
(Vége.) 

A természet tudománynak s a theologiának, mint 
tudománynak egyik legnehezebb metaphysikai kérdésé-
vel : az emberrel, az emberi nemnek korával, ennek egy-
ségével, ezen egységnek vallásos és általános emberi 
okokból való követelményével, a fajkülönbözőségekkel, 
majd az emberrel, mint a test és lélek egységével, a 
lélektani materialismussal stb. foglalkozik Luthardt az 
V. előadásban. E kérdések tárgyalásánál, főleg az emberi 
nem physikai egységének bizonyítgatásánál, több helyütt 
túllépi a vallásos lélek követelményeinek határát s min-
den áron oly dolgot akar igazságként elismertetni, a 
mit majd csak a természet tudomány dönthet el, ha 
ugyan az is valaha eldönthet. Kétségtelenül sok frappans 
hasonlóság szólhat az emberi nemnek physikai egysége 
mellett, de e tekintetben még egyáltalaban nincs kimondva 
az utolsó szó. A kérdésnek ez az oldala azonban nem tar-
tozik a vallásos lélek problémái közé. A keresztyén val-
lásos világnézlet az emberi nemnek csak szellemi egysé-
gét követeli meg, mely szellemi egységénél fogva bát-
ran megállhat a krisztusi közvetítésnek és megváltásnak 
egyetemessége, a melynek érdekében akarja szerző épen 
minden módon fenntartani az emberiség physikai egy-
ségét. A vallás-erkölcsi humanitárius szempont is töké-
letesen érvényesülhet a csupán szellemi egység mellett is, 
mely egységről egész a Krisztusig alig volt rjép, mely 
tudott volna csak valamit is (a görögnek barbár, a 
zsidónak goim volt a más nemzetbeli stb.) s ma is 
még mennyien vannak, kik nem tudnak semmit és így 
nem írhatjuk feltétlenül alá, mit Luthardt a 95. lapon 
mond, hogy a midőn a keresztyénség a testvériség gon-
dolatát élő tudomásra hozta, »ez csak olyan volt, mint 
valami olyanra való visszaemlékezés, a mit az ember 
alapjában már tudott, csakhogy teljes tudatossággal nem 
mondot t meg épen magának.« A physikai egység bizo-
nyításánál hiába hivatkozik szerző a nyelvbuvárlatra. Itt 
is van ugyan több meglepő hasonlóság, hanem az ős -
nyelv kérdésénél ma is alig jutott a tudomány többre, 
mint a száraz vízv a nedves tűz vagy a bölcsesség kövé-
nek keresésénél. Erzi maga is a talaj ingatagságát, melyen 

mozog s lehetetlen bizonyos sophistikus okoskodást 
nem fedeznünk fel abban, midőn az emberiségnek egy 
emberpártól való leszármazását akarván bizonyítni ama 
vád ellen, melyet a rationalismus hozott fel, hogy t. i. 
az emberiség története e szerint vérfertőzéssel kezdő-
dik, azt hozza fel, »hogy a kezdetben élő család nem-
csak a családot képviseli, hanem a fajt is.« h s néhány 
sorral alább meg azt mondja : »hogy a testvéri és há-
zastársi szeretet között levő elválasztó különbséget ma 
mar senki figyelmen kívül nem hagyhatja a nélkül, hogv 
a természet egy törvényét meg ne sértse« (100. 1.) Hát 
mas volt a természet törvénye akkor mint ma ? Mit is 
mond Mefis tó: »Eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wor t zur rechten Zeit sich ein. Mit Wor ten lásst sich 
trefflich streiten, mit Wor ten ein System bereiten.a stb. 
Az európai emberiségnek Ázsiából való beszármazására 
vonatkozólag nagyon gvenge argumentum az, hogy 
a cölöpépítményekben talált eszközök bronz féme való-
színűleg 

(!) ázsiai eredetű (90. 1.). A szerzőnek saját 
szavaival mondhatunk erre Ítéletet, hogy »míg e felvé-
tel mellett erősebb bizonyítékok nem állanak, nem egyébb 
az, mint be nem bizonyított hvpothesis.tc Hasonló gyenge 
bizonyíték ez is az emberi nem kora mellett, még ha 
egy Cuvier használta, hogy »a népek történeti hagyo-
mánya, ha ugyan a zavaró, eltorzító mythikus elemektől 
szabadon jelenik az meg, Krisztus előtt két és három 
évezreden túl lényegileg nem vezet vissza. Lehetséges 
volna-e ez, ha az emberiség hatezer helyett százezer, 
vagy csak tízezer éves volna is ?« (91. 1.). Ismételjük, 
hogy e kérdés is nem a vallás kérdése. A vallásos lélek 
csak annyit követel, de ezt követeli feltétlenül, hogy az 
embert Isten szabad ténye által teremtette l égyen ; de 
a „mikor?" és a „ m i k é n t r " kérdésén vitatkozzék a t e r -
mészettudomány. Bánni feleletet adand ezekre az időfo-
lyamán, akkor is kétségbevonhatatlanul fog még m e g -
állani, hogy »Isten teremte az embert az ő képére és 
hasonlatosságára.« E legfőbb mellett minden más mellé-
kes, mert ebben biztosítva van számunkra az is, hogy 
»az O gondviselésében nyugszunk mi bátorságban s 
O az, a ki által lettünk és vagyunk s a kiben élünk és 
mozgunk.« 

Az ötödik előadástól is kétségtelenül a sok szel-
lemességet, a tömérdek tudást meg nem tagadhat juk; 
de legszebbnek, legalaposabbnak és legelfogadhatóbbnak 
tartjuk mégis a lélek létének bizonyítását a 107-dik és 
108. lapon. Itt megint a saját és erős várában van az 
író, ki erejét látszik elveszteni mihelyt a vallásos szel-
lem teréről idegen földre lép; de visszatér az, mihelyt 
megint ott szárnyalhat lelke közel az istenség égi t rón -
jához. Ezt bizonyítja a VI. előadás, melyben a vallásról, 
ennek általánosságáról és szükségességéről, az ember 
lényegéhez tartozóságáról szól, s midőn fejtegeti a vallás 
lényegét, feltünteti az egyes lelki tehetségekhez való vi-
szonyát. beszél a vallásnak az imádságban való életnyi-
latkozatáról, az életben való állásáról és kimutatja a 
vallásnak s a nép - és állam-életnek egymásra való ha-
tását és végül utal a vallásnak a jelen idő kul turkor-
szakára való jelentőségére. Alig tudom eldönteni, melyik 
szebb, melyik megragadóbb : az az alapos és tökéletesen 
igaz lélektani fej tegetés-e, mely a vallás lényegét hatá-
rozza meg, vagy az a felséges, mélyen vallásos elmél-
kedés-e, mit az imádság felett tar t? (124—125 és 
129 —132. 1.). 

»A kijelentés« című előadásban nyilatkozik leg-
először a szerzőnek tulajdonképeni theologiai s feleke-
zeti álláspontja. Ebben teljesen or thodox s míg másutt 
bizonyos engedményeket tesz és szabadabb gondola to-



kat fejez ki, itt határozottan particularis conservativis-
mus beszél minden sorából, úgy hogy igazán csak a 
szavakkal való játszásnak tűnik tel, mikor pl. azt mondja : 
»A csoda a legmagasabb jelviség. A vakok szemök vi-
lágát veszik, a sánták járnak, a siketek hallanak, a p o k -
losok megtisztulnak stb. izeni Jézus Keresztelő Jánosnak. 
Jézusnak utolsó alapjában nem a vakokkal, a sántákkal, 
a siketekkel stb. és az ő gyógyításukkal volt dolga. 
Hanem a szellem csodájának, egy ember szellemi és benső 
megújulása csodájának kelle a külső dolgok jelképes nyel-
vén a gyenge emberi szemek előtt fölt árulnia" Sehogysem 
illik annak szájába ily engedmény, ki az absolut csoda 
lehetőségét vitatja és bizonyítja. Ez előadásban kiválóan 
szép a keresztyénség kizárólagos s feltétlen igazságának 
fejtegetése (főleg 166 —167. 1.). 

A nyolcadik előadás, a kijelentés történetét ismer-
teti s igen érdekes képeket nyújt a pogányság és zsidó-
ság vallás-erkölcsi életéből, eléggé egészséges felfogással 
Ítélvén meg a pogányok vallását; de az, a mi itt áltá-
lában Izrael népéről s ennek vallás-erkölcsi viszonyairól 
mondatik, csakis az igazi izraelitákról, a »seerit Izrael«-
ről, a népnek legjobbjairól és ezek vallás-erkölcsi életé-
ről áll. Igen találó és szép a pogánynépek legkiválóbb 
egyéniségeinek s ezek vallás-erkölcsi elveinek összeha-
sonlítgatása Krisztussal és a keresztyénség alapélveivel 
s itt az ellentétek feltüntetése. 

»A keresztyénség a történelemben« című felolva-
sás röviden megismerteti azt a történelmi helyzetet, mely-
ben a keresztyénség a világba lépett ; szól a világbiro-
dalmakról s ezek szellemi fejlődéséről, melvet az isteni 
gondviselés úgy vezetett, hogy az a Jézus Krisztushoz 
vivő »nevelő-mester« legyen, mert ő az ó - k o r célja és 
az újnak kiindulási pontja és hatalma. Majd egy győzelmi 
allelujában mutat reá a keresztyénségnek a vi lágtörté-
nelemben való diadalmenetére, a keresztyén szellem 
hatalmára, ennek egyetemes jellemére és utal arra, hogy 
maga a keresztyénség a leghatalmasabb bizonyságtétel 
az alapító Jézus Krisztusnak istensége mellett. Ez utalás 
adja meg szerzőnek egyszersmind a tizedik előadás tár-
gyát, t. i. hogy szóljon a Jézus Krisztus személyéről, 
arról, »a ki — Jean Paullal szólva — mint legtisztább 
a hatalmasok között, leghatalmasabb a tiszták között, 
átszúrt kezével birodalmakat emelt föl a sarkukból és 
évszázadoknak folyamát ágyából és még mindig paran-
csol az időknek.« E felolvasás keretében azonban nem-
csak Jézus személyiségének jellemrajzát s életének tö r -
ténetét adja, hanem kiterjeszkedik benne ama nézetek 
ismertetésére is, melyek az idők folyamán Jézus szemé-
lviségét illetőleg felmerültek. Eles elműleg bírálja a 
rationalistikus s a Strauss- és Renan-féle felfogást. Szól 
az evangéliomok keletkezéséről, azok hitelességéről s e 
tekintetben feltétlenül az egyházi hagyományos nézetek-
hez csatlakozik. Vallásos lelke egész melegével írja meg 
jézus személyének, ifjúságának, nyilvános működésének 
evangéliomi rajzát, az üdvözítői élet halálig menő isteni 
szeretetének kijelentését s mutatja fel Jézus személyének 
csodáját, szentségét, harmóniáját, Istennel való közössé-
gének tudatát' hivatkozva csodatetteire, beszédeire, ö n -
magáról való bizonyságtételére stb. A világtörténelem 
kiindulási, közép és végpontját képező Jézus Krisztus-
nak dicsőítésével zárja be szerző apologetikai előadásai-
nak e cyclusát. 

Az egyes előadásokhoz mintegy 100 lapra terjedő 
nagyon becses felvilágosító, magyarázó jegyzetek vannak 
csatolva, melyekben az ismeretnek roppant anyaga van 
összehordva. Ivözülők nem egy maga egy-egy kisebb 
rétekezés és érdekes adalékul szolgálnak arra, hogy mily 

gonddal, utánjárással, nagy apparatussal készültek e fel-
olvasások, többnyire valamely kérdésnek az az oldala 
van e jegyzetekben feldolgozva, melyet részint a hely, 
(a nagy publikum), részint az idő (egy-két óra) nem 
engedett bővebben megmagyarázni s kifejteni. Végül 
egy ügyesen összeállított betűrendes ta r ta lom-muta tó 
igazít el bennünket, ha akár valamely névre, akár vala-
mely kiemelkedőbb gondolatra, tudományos nézletre stb. 
akarunk rákeresni. 

Ennyit a kiválóan értékes mű tartalmáról. Teljes 
meggyőződéssel mondhatjuk róla, hogy valóban oly 
munka, mely a biblia és a páterek, e hatalmas apolo-
geták művei mellett foglalhat méltán helyet. Kitűnő 
fegyvert ad a hitvédelemben kezünkbe, s ha van mód 
ama balgatagokat, kikről a zsoltár iró szól (Zso l t : XIV.) 
meggyőzni felületességükről — csak az a mód az, m e -
lyet Luthardt e művében mutat m e g ; az erős egyéni 
meggyőződés, a mélyen vallásos érzés és élet, a nagy 
tudomány, a sok ismeret, az alázat és emberszerető 
szív. Ez a Luthardt könyvének nagy tanulsága. Mi is 
azt kívánjuk, mit ő felolvasásainak végén mond : Isten 
áldása legyen a beszédeken, mik immár nyelvünkön is 
olvashatók. 

Nyelvünkön ?! A fordító az előszóban azt mondja 
a többek közöt t : »Hálás munkának tartottam e mű fo r -
dítását, melyben lehető hűségre, de egyszersmind élvez-
hető magyarosságra törekedtem.« — A hűség megvan, 
úgy hogy több helyűit szórói-szóra vissza lehetne f o r -
dítni a magyar szöveget a néme t re ; de ez épen az él-
vezhető magyarosság rovására történt. Néze tem szerint 
sokkal jobb lett volna nem a szavakhoz, hanem csak 
a gondolatokhoz ragaszkodó hűségre ügyelni és bizo-

fokig műfordítást adni. Több helyütt a fo r -
egyenesen azért homályos (pl. 56. 1.), mert 

épen az eredetinek tömörségét akarja szórói-szóra 
visszaadni. Pedig a nyelvek természete más. Mit az 
egyik igen tömören fejez ki, azt a más nyelvnek 
körül kell irnia és megfordítva. A törekvésnek oda kell 
irányulnia, hogy az eredeti gondolatok, eszmék ép oly 
szépen legyenek magyarul visszaadva, mint a mily emel-
kedett, szabatos, lendületes styllal voltak az eredetiben 
kifejezve. 

A német philosophiai nyelv kétségtelenül, még 
egy kiváló stylistánál is, minő pl. Luthardt, igen nehéz-
kes. A fordítónál is főként az inkább bölcsészeti elemek-
kel bővölködő részek a legnehézkesebbek; míg azok az 
előadások, a melyekben ez elemek vagy teljesen hiányoz-
nak, vagy csak igen csekély tért foglalnak el, elég gö r -
dülékenyen, sőt vannak előadások, melyek meg igazán 
szépen vannak fordí tva; például a II—dik és a Vl-dik. 
Ilyent kellett volna mindenütt adnia! De másfelől pél-
dául az I - ső és IV-dik nagyon nehézkes. Tömérdek 
bennök a germanismus. Mindenekelőtt a »való« név-
utó helyett az »i«-képzőnek oly helyeken való hasz-
nálata, hol azt nyelvünk szelleme nem tűri meg. A 
birtokviszonynál a személyes névmást ott is kiteszi, 
a hol arra semmi szükség sincs. (»Isten volt az én 
első stb. vagy I23~ik lap lennt.) A magyar nyelvhasz-
nálat a birtokviszonynál a személyes névmást csak a leg-
ritkább esetben teszi ki, mikor egyenesen a személyen 
van a hangsúly. Van egy csomó egészen a német szó-
fűzés törvényei szerint alkotott m o n d a t ; pl. »mily gyenge 
a saját szívvel szemben« (26. 1.); »nem helyes egy ilyen 
kérdésben puszta tekintély után ítélni és mások által 
mutatni ki a saját állást« (3. 1.) ; »az anyag nem más, 
mint a magában mozgás nélküli« (67. 1.) ; »az embert 
azonban ő az ő empirikus érzéki valóságában gondolja« ; 
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wlehet m o n d á n k (számtalanszor) ; »személyí életalapjának 
do!ga« (?) (123. l!); »nem az egyes emberlények egy soka-
ságát« (95. 1.) sth. De nemcsak a sok germanismus ellen 
van kifogásunk, hanem a sok rosz magyar szó ellen 
is. Ha már a debreceni embert is megvesztegetheti az a 

' sok roszul alkotott s nyelvünk geniusávál merőben ellen-
kező új szó, mi lesz velünk pestiekkel, kik örökké eze-
ket halljuk és olvassuk? Mi az a »fölvÍlágosultsági böl-
csész® (38. 1.)? Vagy a »képileges«; »erkölcsibb érzel-
m ű « ; »legegyesebb« (68), »természettele-n ?« A »teleo-
logia« bátran megmaradhatot t volna, mert ezt legalább 
értjük, de a *célvonatkozást*- n e m ! Székére használják 
ugyan, de azért roszul alkotott új s zók : televény-
sav, légköneg. Ezek azonban még csak hagyján, mert 
vannak i t t : »sugarászok« »vegyenc fajok« és »boly-
goiícokff is. Az eredeti szöveget pedig félreértette 
szerző, mikor pl. a 14-dik lapon a »des Handelns« 
helyett »des Handels«- t fordít, s így az a furcsa-
ság kerül ki, hogy »a kereskedésnek az önszeretet , az 
érdek az egyedüli - elve« stb. Akár deista, akár tbeista 
legyen a kereskedő, annak persze hogy ez az egyedüli 
elve; de hát ott a contextusban a deismus világnézleté-
ről van szó s így a deistikus erkölcsi »cselekvésnek« az 
alapja az (önszeretet. Ha fordító a munkát, miután vele 
készen volt, néhány hónapra félre tette volna s akkor, 
a mikor már teljesen elfelejtette volna magát az ere-
deti szöveget, teljesen elhangzott volna az eredetinek 
nyelvezete, vette volna elő átnézésre, lehetetlennek tar-
tom, hogy mint tős-gyökeres magyar ember önmaga 
észre ne vette volna, hogy az idegen munka megvesz-
tegette irályát. És határozottan magának a műnek érde-
kében történt volna ez s rendkívüli előnyére szolgált 
volna, ha nagy közönségünk ép oly szép iralylyal olvas-
hatta volna, mint a minőben élvezte azt a német m ű -
velt világ. A tractatus terjesztő társulat kiadásául lévén 
szánva a mű, egyszersmind annyira, a mennyire csak a 
tárgy megengedte volna népszerűsíteni is kellett volna 
az egész előadást. 

A jeleztem hibák azonban csak a külsőre vona t -
koznak és mintegy arra utalják az olvasót, hogy annál 
nagyobb, feszültebb figyelemmel legyen kénytelen f o r -
gatni a rendkívül becses könyvet, melyet ismételten igen 
melegen vagyok bátor ajánlani a t. lelkészi kar, a theo-
logiai ifjúság és a művelt világiak figyelmébe. 

Kenessey Béla. 

R É G I S É G E K 
A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 

rajza. 
(Folytatás.) 

A törökökkel való nagy hadakozás miatt, mint ' sok 
helyeken, úgy itt is nagyon megfogyatkoztak a lakosok, 
s a régi nagy templom szakadozó boltíveinek megújítása 
s igazítására elégtelenek levén, hogy annak szakadozó 
kövei őket agyon ne vernék, 1701. esztendőben Pápai 
Szíjjártó János nevű lelkitanítójuk a parokhiális házon 
levő nagyobb szobában kezdte megtartani az istenitiszte-
leteket, hogy addig is, míg a templomot megjavíthatnák, 
az Isten igéjének hirdetése félbe ne szakadjon; s úgy 
tetszik, hogy ezen körülmény lett az oka azon szeren-
csétlenségnek, mely a felső-örsi reformáta ekklézsiat 
ezután gyakran érintette, kapva kapván ezen alkalma-
tosságot keresve kereső, de itt felette csekély számból, | 

legnagyobb részben csupán a prépostság cselédjeiből 
álló róm. kath. felekezet a református gyülekezetnek 
ezen magában ártatlan, de a maradékra nézve veszedel-
mes lépésén. 

Mikor, hogyan s hányszor kezdették a hánykódó 
s kegyetlenkedő habok a Krisztusnak itt eddig csende-

; sen evezett kis hajóját az örvény szélére vinni ? csáknem 
lehetetlen elősorolni. De az bizonyos, hogy 1721. juli ts 

1 5-dikén a pesti vegyes vallásügyi bizottságtól Nagy István 
esküdt, a felső-örsi reform, egyház jószágainak megvizs-
gálása céljából kiküldetett, aki előtt hitüket letevén 
Talos Mihály és Bencsik István alsó-örsi lakosok, azt 

• vallották h o g y : »a felső-örsi reformáta ekklézsia annak 
az ingatlannak, a melyet bír, a reformációtól kezdve 
mindig háborítatlanul birtokában volta. És mégis csuda 
dolog"— írja Deáki , ü ) — se kérd, se hall Ploczleger 
akkori prépost, vaktába bele rúgtat az ekklézsia jószá-
gaba, mikor a lakosok épen a szőlő szüretelésével voltak 
elfoglalva, nem gondolván semmit sem, sem a legköze-
lébb megejtet t vizsgálat eredményével, sem azon királyi 
parancsolattal, hogy : »senki vallásügyi dolgokba ne avat-
kozzon, templomok el ne vétessenek«, ő mondom ezekre 
mit sem adva, elakarta foglalni az ekklézsia jószágát; és 
önfeláldozó elhatározással, jogainknak ellentmondásával 
és eltörlésével a parokhiális házba 1721. szeptember 
30-án erővel beszállott, és az egyház javaiba magár Ue-
állíttatta. M ) 

A veszprémi káptalan is bele ártotta magát, mint 
hiteles hely, e foglalásba, ő állítván ki az erről való 
protestatiót . De a felső-örsiek sem nézték ezt be-
hunyt szemmel, folyamodtak, panaszkodtak minden-
felé, s a pesti vallásügyi bizottság útján csakhamar fel-
hatott sérelmük a trón zsámolvaig és a királyi parancs 
visszaadatta jogos birtokaikat s Ploczleger pünkösti ki-
rályságának csakhamar vége szakadt, jegyzi meg gúnyo-
sán a jegyzőkönyv. 

Ezután békesség volt egész 1731-ig, a mikor is-
mét a pesti vallásügyi vegyes bizottság állítólagos utasí-
tásával fogtak hozzá a dologhoz, hivatkozván annak 
némely pontjaira, s a melynél fogva az articularis hely-
hez akarták szorítani az egyházat, s Zala vármegye 
bírája, Farkas Gábor, egyszerűen elszedette a templomok 
kulcsait, s mint másutt, úgy itt is betiltotta a vallás-
gyakorlatot. De csakhamar ellenkező rendelet érkezett, 
hogy míg új parancsolat nem jön a királyi helytar tó-
tanácstól, mindaddig maradjon minden úgy, a hogyan a 
vallásügyi bizottság munkálatainak befejezésekor volt. 
Azonban, mint számos előtte levő társáénak, úgy ennek 
sem lett semmi eredménye sem. 

Ugyanis e szomorú korban a római katholikus f ő -
papság minden erejét arra használta fel, hogy az ere tne-
keket teljesen kiirtsa. Ebből a szomorú időből maradt 
fenn az a római katholikusokat nagyon jellemző és ke-
resztyéni szeretetre semmit nem mutató eljárási mód, 
hogy »Magyarországot előbb rabbá, azután koldussá kell 
tenni, hogy végre katholikussá lehessen«; 12) mely egyik 
püspöküknek, Kollonics Leopoldnak kedvenc jelmondata 
v o l t ; ebben a korban akarták elérni mindenáron egy 

1U) Az anyakönyv 4. lapján. 
" ) Ezen protestáció latin eredetije meg van gyűjteményemben, 

s másolatban az egyházmegyei levéltárban, melyben a veszprémi káp-
talan . pénzen vásárolt, hamis tanukra hivatkozva kijelenti, hogy 
»mivel azon földek, házak, melyeket a helvét hitvallásnak bírnak, tulaj-
donképpen a prépostságéi Voltak : ő óvását adja azoknak idegeit kézen 
maradása ellen, és a törvényekkel megegyezően, magának vissza-
követeli.* 

y2) Ftssler. IX. 4S3. 1. > Fariam Hungáriám cap.livam, postea men-
cnm, díinde cütholicam 



másik nagy püspöküknek kívánságát: »jobb ha az or -
szágot rókák és farkasok lakják, mintsem eretne-
keket (t. i. protestánsok). Ilyen iszonyú volt a katholiküs 
közvélemény ellenünk, s csak emberére várt, aki rég 
óhajtott , kedvenc kívánalmait végrehajtsa valahára. A 
viszonyok jól közre működtek s ez az ember is elő 
állott Bíró Márton, előbb 'felső-őrsi prépost , majd 1744-től 
kezdve veszprémi püspök személyében, , ; i) aki híressé 
tette magát a magyar hazában a protestánsokon elkö-
vetett dühöngéseiért , üldözéseiért, aki, különösen már 
mint veszprémi püspök, egymásután foglalta el a t em-
plomokat megyéjében; a református magyar lakosokat 
elkergette Kis-Lődről , Polyánvból, Város-Lődről és tele-
pített" helyükbe jámbor svábokat. Egy »Kézi könyv«-et 
is írt, a melyben azt igyekezett bebizonyítani, hogy a 
protestánsok, minden kigondolható üldözéssel kénysze- l 
ríthetők hitük megtagadására, sőt a magyar király kö-
teles őket az országból kipusztítani. 

Csudálkozhatunk-e most már azon, ha egy ilyen 
gondolkodású férfi, aki egyúttal felső-örsi prépost is 
volt, rosz szemmel nézte, a virágzó, díszes felső-örsi 
református gyülekezetet és minden kigondolható csel-
szövényt, eszközt felhasznált arra nézve, hogy kedvenc 
eszméjét minél előbb megvalósíthassa, vagyis hogy azon 
templomot , melyet a reformátusok a reformáció kezde-
tétől fogva szabadon használtak, a hozzá tartozandó pa-
rokbiális házakkal, földekkel együtt elvehesse. Hogy g o -
nosz célját elérhesse, egy cselhez folyamodott , még pedig 
olyanhoz, mely kígyói ravasz okossággal előre ki volt 
számítva. 

Nevezetesen azt mondá a felső-örsi re formátusok-
nak : »mivel a magatok erején úgy sem tudjátok roska-
dozó templomtokat felépíteni, én ha szüretkor kollektát 
adtok, vagyis ahhoz borbeli segedelemmel lesztek, fel-
építem azt tinéktek.« 1+) Tetszet t az ajánlat mindeneknek. 
A prépost hozzákezdett a nagy templom leszakadozott 
bolthajtásainak építéséhez, a szőlőhegyen pedig min-
den vallás- és lakhely-különbség nélkül, minden szőlős 
gazda adakozott a szent célra szíve sugallata szerint, 
de úgy maguknak, mint maradékaiknak kimondhatlan 
kárára. 

Bíró Márton ugyanis legnagyobb részben a re fo r -
mátusoktól adott alamizsnából felépítette a felső-örsi 
reformátusok templomát, de nem azoknak, hanem a sa-
ját hitfelekezetén levőknek részére, akik csupán csak 
udvari cselédjeiből teltek ki, mivel azokon kívül nem 
volt az egész helységben egyetlen egy római katholiküs 
család sem. De ez még nem volt elég, »mert az ala-
mizsna kéregetésből valóságos dézmálást fejlesztett ki 
Bíró Márton és ezen — valóban nemtelen erőszakos-
kodását annyira vitte, hogy mindazon nemeseknek, kik-
nek szőlői nemesi funduson voltak és néki dézmát adni 
nem akartak, pincéik ajtaja.it karhatalommal betörette.« 
És jóllehet a nemeseken elkövetett jogtalan cselekede-
teinek — nevezetesen nemes Antal Márton pincéje a j -
tója betörésének — sok törvénykezés után gazdagon 
megfizette az árát, .de azért azokon, kik maguk nem 

13) Bíró Márton 1693. ápril 15-én fzi.ilel.etr már-már kétségessé 
vált nemességű szülőktől a Pozsony vármegyei Padány helységben. 
Papságra adván magát fokonként emelkedett. 1734-ben felső-örsi pré- ' 
post, majd 1744-ben veszprémi püspök, azon vármegye főispánja, belső 
titkos tanácsos s egyszersmind a magyar királynő (Mária Terézia) főaj-
tónállója lőn, mely cím a veszprémi püspökséggel együtt jár. Meghalt 
1760. aug. 24. (Lásd: Róka: »Vitae Praesulum• vesprimiens. 484. 
(hol arcképe is látható.) 

H ) A már többször említett anyakönyv 3. lapján. V. ö. >A 
veszprémi egyházmegye egyes egyházainak története« című kézirat csomag-
gal az egyházmegyei levéltárban. 

nemesek, hanem csak szőlőik voltak nemesi funduson, ezt 
busásan megvette, mert ő és maradékai mindaddig tö r -
vénykeztek, pörlekedtek, hogy a felső-örsiek 1800. esz-
tendőben, az évtizedek óta húzódó perre tett rengeteg 
költséget megunván, egyességré léptek akkori felső-örsi 
prépost Szegedi 'Jánossal, ajánlván néki és maradékinak 
évenként 200 akó bor t ; a három ezer forintra menő 
perköltséget pedig nyolc év alatt lefizetni Ígérték.1,5) 

Azonban Bíró Márton még evvel sem elégedett 
meg, mert alig hogy kijavíttatta a templomot 1736-ban, 
azonnal az egyház egyébb javait, szőlőjét, házát földjeit* 
akarta erőszakkal elfoglalni, azon ürügy alatt, hogy azok 
mind a templomhoz tartoznak, annak a jövedelmeit ké -
pezik, és így azok is egyedül csak őt illethetik és nem 
a református egyházat. Ezen újabb jogtalanságot és mél-
tatlanságot azonban már nem tűrhették el a felső-örsi re -
forműtusok sem, épen azért fe 1 f o ly amodással éltek ellene, 
esedezvén a királyi felség előtt alázatosan, hogy »őket 
azon birtokban, melyek a reformációtól fogra mindig ke-
zeiken voltak, és a melyeket a fáészi Ányos familia ha-
gyott örökségképpen nékik: háborgattatni ne engedje. Am 
vizsgáltassa meg' ő felsége ügyeiket, abból is világosan 
kitűnik, hogy mindazon javak, a melyeket Bíró Márton 
prépost rajtuk követel, vagyis a melyeket tőlük elvenni 
akar, az mind az ő jogos tulajdonuk. Bíznak is a ki-
rályi fenség jóindulatában, és remény lik, hogy igazságos 
ügyükben nem hagyja őket elnyomattatni. Csak legköze-
lébb is azon templomuk vétetett el, a melyet a reformá-
ciótól fogva háborítatlanul bírtak ! Könyörögnek azért alá-
zatosan ügyüknek megvizsgálásáért."10) 

Ezen folyamodványnak az a sikere lett, hogy ki-
rályi parancsolatra Farkas Gábor esküdt Pestről kikül-
detett, aki miután a vizsgálatot megejtette volna, s 
midőn letett esküjük urán a szentkirály-szabadjai, vörös-
berényi, alsó-örsi , lovasi szomszéd helységek lakosait 
megkérdezte volna a felől, hogy a parokhiális házak, is-
kola, nagy templom mióta vannak az egyház egyébb 
javaival, szőlőjével, maliiéival a reformátusok birtoká-
ban : azok egymással teljesen megegyezően azt felelték, 
hogy : „ők a mióta csak eszükre emlékeznek, és a mint 
tudják, s eltiktől is hallották, mindezeket a felső-örsi re-
formál a szent ekklézsia a reformáció kezdetétől fogva 
mindig szabadon és békességesen bírta, az akkor mindjárt 
reformáltatott fáészi Ányos famíliának, mint földes ura-
ságnak, engedelméből és adományából egészen a legköze-
lebbi időkig."1') Ezen vizsgálat befejezése után Farkas 
Gábor, mint kiküldött biztos Bíró Mártont minden köve-
telésével elutasította, az erőszakoskodásoktól eltiltotta, s 
az elfoglalt jószágok visszaadására kényszerí tet te . , 8) 

De sem a tilalomnak, sem a vizsgálatnak nem lett 
semmi jó eredménye sem, mert alig távozott cl Farkas 
Gábor többi kiküldött tarsaival Fe l ső -Örs határából, Bíró 
Márton azonnal az isteni tisztelethez készült s betelje-
sedett a felső-örsieken az úrnak azon mondása : ,,a gyü-
lekezetekből kivetnek titeket; sőt eljő az idő, a mikor ha 
valaki titeket megölend, azt állítja, hogy isteni tiszteletet 
cselekszik" János X V I : 2. Bizony ekképen cselekedett a 
rajongó prépost is, pedig tudnia kellett volna, hogy 
a hitet parancsolni nem lehet, mivel az egyedül a lelki-
ismeret dolga, .s' illendő a mások vallásos meggyőződését 
is tiszteletben tartani. Ennek a szomorú eseménynek le-
írására nézve, híven követem Deáki István feljegyzéseit, 

lb) Ugyanolt. 
lb) Ugyanott. 
17) A felső-örsi reform egyház 1714-ben kezdődő anyakönyve 

4-ik lap. 
1S) Ugyanő!t. 



aki mint szemtanú és az egész üldözést át élt férfiú 
nagyon jó és fontos szolgálatot tett evvel, mikor viszon-
tagságaikat, küzdelmeiket, reszkető öreg kezeivel és sűrű 
könny hullásaival az anyakönyvbe bejegyezgette, a melyre 
vajha soha ne adott volna alkalmat a néma szenvedések 
korszaka ! A már említett feljegyzések pedig így követ-
keznek. 19) 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 

Epilógus polémiáé. 
Két heti távollétem következtében csak tegnap 

olvashattam el Thúry »végszavát s ennél fogva egy kissé 
elkésve válaszolhatok reá. Nem akarom ismét terjedel-
mesen fejtegetni Thúry állításainak tévedéseitcc, elég lesz 
csak röviden reámutatnom azokra. 

Thúry vitatkozási modorának fő jellemvonása az, 
hogy nem a lényeges bizonyítékokra, hanem a melléke-
sekre fektet különös súlyt s az alapkérdés vitatása alól 
mindenképen ki akar bújni. Előtte nem az a kérdés, 
hogy lehet-e kálvinista az, aki a Luther tanait tartja a 
szentirással megegyezőknek s a Kálvinéit úgy attól, mint 
a maga nézeteitől különbözőknek ? Midőn megállapított 
s Thúry által is elismert tény, hogy a lutheránus és 
kálvinista felekezet közötti elválasztó különbséget az 
úrvacsorájára és a vele összelüggő kérdésekre vonatkozó 
elvek képezik : ő nem azt törekszik bebizonyítni, hogy 
Bornemisza a Kálvin úrvacsora-tanát követte, hanem 
csüri-csavarja a dolgot minduntalan. Azon állításomat, 
hogy ő a transsubstantiót lutheri dogmának tekinti s e 
sarkalatos baklövés alapján tartja Bornemiszának általa 
idézett mondatait kálvini szelleműeknek, tehát Borne-
misza kálvinistasága az ő dogmatikai képzettségének nagy-
mértékű hiányosságán alapul •— agyonhallgatja, pedig 
csak is ez állításom megcáfolása lehetne döntő érv 
mellette. 

De hát ő azt hiszi, hogy tudatlansága el lesz lep-
lezve, ha mellékes és a jelen esetben szükségtelen bizo-
nyítékokkal támogatni tudja álláspontját. Aztán milyen 
bizonyítékokkal! Már két alkalommal mutattam ki azok-
nak szarvas hibáit, most ismét kényszerít, hogv újabb 
felfedezéseimet közzé tegyem. 

Igen is, nem ismerem el, hogy Bornemisza mind-
két felekezetűeknek püspöke volt és pedig épen azért, 
mivel »akkor még nem váltunk külön ott a dunai ré-
szeken.« Felekezeted pedig csak is szakadás után kelet-
kezhetnek és szakadás előtt a különböző hitűek még 
nem képezhetnek felekezeteket. Azt meg én is állítot-
tam, ismételtem is, hogy Bornemisza életében mindkét 
hitűek egy igazgatás alatt állottak. Thúry nagyhangú 
fohászkodásaira tehát semmi szükség nem volt. 

Azután konstatálom, hogy Bornemisza oltárrontása 
és képtörése épenúgy nem bizonyítható be Thúry új 
idézetéből, mint a múltkoriból nem, amelylyel meg is 
hátrál. Ebből csak az tűnik ki, hogy Bornemisza elvi 
ellensége volt a képeknek, oltároknak s általában min-
den olyan külsőségnek, mi a katbolicismusból vétetett. 
De ez még nem kalvinismus. Ez az ő lutheránus hitén 
semmit nem változtat. O nem a külsőségeket tekintette 
j vallás lényegének s azokban volt Iuteránus, amelyek 
valóban nélkülözhetlen sajátságát képezték a lutherá-
nismusnak. Bod Péterre meg egészen felesleges T h ú r y -
nak hivatkozni, mert ő ugyanazt mondja, amit én állí-
tok, hogy — tudniillik — Telegdy által költött rágalom 
volt az egész képtörési história. 

1S) Ugyanott. 

Haladjunk tovább ! Arra nézve, hogy a kovásztalan 
vagy kovászos kenyérnek azon időben semmi köze nem 
volt valakinek kálvinista avagy lutheránus voltához, elég 
hivatkoznom Kálvinra, ki az ő »Institutio christianae 
religionis« című alapvető munkájában, miután 40 lapon 
keresztül (genfi kiadás 1569-ből) foglalkozott az úrva-
csorája elvi kérdéseivel, végül egy pár sorban annak 
ritusáról is megemlékszik ekképen : »Caeterum quod ad 
externum actionis ritum spectat, in manum accipiant 
fideles, necne: inter se dividant, an singuli, quod sibi 
dátum fuerít, edant ; calicem in Dicaoni mami reponant, 
an proximo t radant ; panis sit fermentatus, an azymus ; 
vinum rubrum an album: nihil refert. Haec indifferentia 

| sünt et in Ecclesiae libertate posita«. (916. lap.) í m e ! 
Thúrynak nagyfontosságú érve mily semmitérővé silá-
nyul! Maga Kálvin is ellene bizonyít. Vegye tudomásul 
különben Thúry azt is, hogy a kovásztalan kenyér nem 
ostya. Tudhatjuk ezt többek között samarjai agendájá-
ból, melyben az ostya osztogatása a gyengék kedvéért 
megendtetik, de a kovásztalan kenyér el van tiltva. 
(Lőcse, 1646. 92. 1.) Ezzel tehát Thúry semmit sem 
mutatott ki, legfeljebb azt, hogy még Kálvin nézeteivel 
s egyebekkel sem ismerős. Samarjai agendájából arról 
is meggyőződhetik, hogy a kenyérnek és ostyának tel-
jességgel nem az volt a szerepe, amit ő gondol, hanem 
az, amit én már az unalomig sokszor előadtam a jelen 
vita folyamán. 

Nagyon téved Thúry akkor, amidőn azt hiszi, hogy 
én nem ismertem egész »alapos jártassággal« Bod, Czwit-
tinger, Schrnal és T ó t h Ferenc azon állítását, hogy 
Balassa Bálint református volt. Hiszen én nem azt kér-
deztem, hogy ki allította ezt, hanem hogy ki bizonyította 
be. Ez pedig magyarul nem egyet jelent. Thúry tehát egy 
kissé nagyon is ferdít. En ismét kérdem, ki bizonyította be r 
Senki. Mert az nem elég, hogy Thúry »határozottan állítja, 
hogy a Balassák reformátusok valának.« Neki legyen az ő 
rögeszméje szerint! De az ellen tiltakozom, bogv még sze-
gény gimnazistákra is rájok diktálja ezen balga állítást, 
amelynek Bartholomaeides adatai határozottan ellene 
mondanak. Thúry ez alkalmat felhasználja arra, hogy 
Bartholomaeidesre és reám is egy kis anakhronismust 
süssön ki. Na ! de ez nem sült el, sőt ellenkezőleg ama 
közmondás igazsága tűnt ki, hogy »aki másnak vermet 
ás, maga esik bele.« Hiszen, Balassa Menyhért nemcsak 
egy létezett. Nézzen csak utána Nagy Iván családtörté-
neti munkájában! így tehát lárifári Thúry amaz állítása, 
hogy B. Menyhért 1594-ben senkit sem küldhetett W i t -
tenbergbe. 

Hogy az én fordításom utolsó mondata a »pompás 
magyarság« szempontjából kifogásolható, az meglehet, de 
hogy mégis kevésbbé az, mint a Thúryénak minden 
mondata, az bizonyos. Pedig én nem műfordítást, hanem 
csupán hü fordítást akartam produkálni. És, ami fő, a 
latin szótár és nyelvtan nem az én hátrányomra dönt, 
hanem Thúry botrányos ferdítéseit teszi »nyilvánosan 
láthatóvá.« 

A hátralevő végszavak nagyrészben érthetetlenek, 
de mint kivehettem, az általam legközelebbi alkalommal 
elmondottakat a legkevésbbé sem ingatják meg. 

Egyébiránt egész vitánk folyamából kétségtelen 
ténynek bizonyul, hogy arra, aki luteránusnak hirdeti 
magát s e vallása ellen egy szónvi nyilatkozatot sem 
tesz, még tudományos apparatussal sem lehetne reábi-
zonyítni, hogy nem volt lutheránus, annyival kevésbbé 
lehet tehát sok irányú szembeötlő tudatlansággal. 

Sárospatak, 1888. január 4. 
Zoványi Jenő. 



I R O D A L O M . 
Zahn A. , A b t i s s einer Geschichte der evang. Kircche 

auf dem europaischcn Festlande int niunzchnten Jahr-
hundert* című munkája 2-ik kiadásban is megjelent és 
szerkesztőségünkhöz beküldetett. Első kiadását Antal 
Géza mult évben (1887. évf. 236. 1.) már részletesen 
ismertette, s különös gondot fordítva a magyarországi 
protestantismust tárgyaló részre, rámutatot t annak több 
rendbeli hiányaira. Örömmel konstatáljuk, hogy Antal 
észtevételei e második kiadásban különös figyelemben 
részesültek, s a kimutatott hiányok legnagyobb részt pó -
toltattak. Nevezetesen a tudományos irodalom mívelői 
között most már föl vannak említve : id. Kiss Áron, Farkas 
lózsef és Warga Lajos az egyháztörténelem, Kámori 
Radácsi a bibliai tudományok, Szoboszlai, Nagy Péter , 
Révész Imre és Bálint, Szász Károly, Domokos és Gerő, 
Dobos, Tompa , Török , Fördős , Szilády János és Áron, 
Pap Gábor, Fejes, Filó, Mitrovics, Borsodi, Csíky L. stb. 

gyakorlati theol. és egyházibeszéd irodalom, dr. Kovács 
Ö d ö n a rendszeres theologia és Kovács Albert az egy-
házjogtan mívelői közül, kiknek nevei az első kiadásból 
hiányoztak. Teljesebbé lőn továbbá a magyarországi p ro -
testánsokról szóló rész az által is, hogy a ref. névtár 
adatainak végösszegeit a gyülekezetek, lelkészek, tanítók 
egyháztagok, szülöt tek, házasultak stb. számáról az új 
kiadás fölvette, s ez által a hazai református egyház 
jelen állásáról tiszta képet nyújtot t a külföldi olvasó kö-
zönségnek. Erdős József új-soóvei lelkész elismerésre 
méltó szolgálatot tett egyházirodalmunknak, hogy Zahnt 
a magyar viszonyok felől híven tájékoztatta. A 16 ívre 
terjedő könyv Stuttgartban Metzlernél jelent meg. Ára? 

A Nemzeti nőnevelés című folyóiratnak decemberi 
füzete a következő érdekes tartalommal jelent meg: »A 
kisdedóvás.« Bcrzeviczy Albert állam titkár beszéde a 
magyar kisdedóvás félszázados ünnepén. Egy formailag 
és tartalmilag kiválóan szép beszéd. Guta-Oláh Mária 
A család és a leányok tovább képzése címen értekezik 
ez actualis kérdés felett. »Olvasó könyveink berendezé-
séről« ir Dr. Szánlhó Kálmán. Komaromy Lajos néhány 
újabb ifjúsági olvasmányt birál és ismertet beható kriti-
kával. Majd a szokásos wnőnevelési szemle«, »leányiskolai 
értesítők« stb. egészítik ki a tartalmas füzetet. A fo lyó-
iratot Sebestyén Gyula polg. isk. tanító nőképezdei tanár 
szerkeszti nagy gonddal és kitűnő tapintattal. A fo lyó-
irat már kilencedik évfolyamát kezdte meg a folyó évvel. 
Főtörekvése, hogy »tehetsége szerint hozzá járuljon 
nőnevelésünk nemzeti szellemben való tovább fejleszté-
séhez s hogy összekötő kapcsul szolgáljon mindazok 
közt, a kik nőnevelésünknek ebben a szellemben mun-
kásai. « Törekvése nemes, tartalma mindég válogatott s 
általában összes paedagógiai folyóirataink között egyike 
a legjobbaknak. Előfizetési ára egész évre 2 frt. Megje-
lenik minden hónapban 3 ívnyi terjedelemben. 

A „Protestáns népkönyvtar" havi folyóiratnak 
XII. és egyszersmind utolsó száma a napokban jelent 
meg. Bizonyos el nem titkolható sajnálattal olvastuk leg-
első cikkét, melyben a szerkesztőség búcsút vesz az olva-
sóktól. Ezt a fiatal s még alig megerősödöt t vállalatot 
igen hamar kell elparentálnunk. Szomorú jelenség, mely 
megint csak azt igazolja, hogy hiszen iróink csak vol-
nának, a kik Írnának, de nincs olvasó és pártoló közön-
ségünk. Anyagi veszteséggel még egy oly buzgó kiadó-
tól, minő a Hornyánszky cég, sem kivánhátja senki, hogy 
fenntartson bármily különben szép és jó vállalatot. A szer-
kesztőség sem akar búcsúszavában senkit vádoln i ; hát 

mi sem vádaskodunk, csak konstatáljuk a szomorú tényt. 
Ha helylyel-közzel volt is egy s más kifogásunk a vál-
lalat ellen, kifogásainkat csak azért mondot tuk el teljes 
jó akarattal, hogy a bírálat alatt hadd nőjön, hadd e rő -
södjék meg. Valami megfoghatatlan ez a mi egyházunk 
közönye, mely a maga »sem hideg, sem melegével« öl 
meg minden t ! Az előttünk levő utolsó füzet tartalma a 
szerkesztők búcsúszaván kívül »Karácsonyest« Sántha 
Ka> oly tói, »A ceglédi rektor leányai) Forgács Endrétől, 
»Judit asszony« Torkos Lászlótól, »A földönfutók« Szent-
kúti Károlytól, »A bölcső mellől« Török Józseftől, »Egy 
kis visszaemlékezés Hollandiára« Kenessey Bélától és 
»Dombos Gvuriék vasárnapja« Almán Pétertől. 

Tanulmányok című műre hirdetnek előfizetést 
Dr. Kiss Áron, Gyertyánffy István és Méhner Vilmos. 
A „Tanulmányok"-ban Gönczy Pálnak, egyházi és iskolai 
életünk ez egyik legkiválóbb egyéniségének régebben, 
részint folyóiratok, részint napilapok hasábjain megje -
lent értékes cikkei, értekezései fognak újra kiadatni a 
»Felső nép- és polgári-iskolai tanítók országos egyesülete« 
által a »Magyarországi tanítók árvaházi egyesiileté«-nek 
javára s a nagyérdemű tanférfiú 50 éves jubileumának 
emlékére. A 25 ívre terjedő kötetben bevezetésül Gönczy 
Fal életrajza is fog közöltetni, melyet Dr. Juss Aron 
fog meg í rn i ; azonkívül a már fentebb említettek mellett 
Gönczy Pálnak Svájcban tett utazásáról irott útirajza is 
itt fog először napvilágot látni. Az előfizetési díj 1 frt 
60 kr. díszpéldányra 3 frt. Hat előfizetett példányra a 
hetedik ingyen adatik. Az előfizetési pénzek Mehner 
Vilmos könyvkiadóhivatalába (IV. Papnövelde u. 8, sz.) 
küldendők. A mű a f. é. március havában fog megje-
lenni. Az előfizetés határideje február hó eleje. A meg-
jelenendő munkát szerzőjének nagy neve ajánlja a leg-
jobban már előre is a tanügy barátainak figyelmébe. 

Emléklapok főt. Karsay Sándor urnák, a dunán-
túli ág. hitv. ev. egyh. ker. püspökének Győröt t 1887. 
aug. 24-én ünnepelt ötvenéves lelkészi jubileumáról. Az 
egyházkerületi gyűlés megbízásából szerkesztette Gyúr át z 
Ferenc egyh. ker. főjegyző. A füzet Karsay Sándor élet-
rajzán kívül az ünnepély előkészületeinek s magának az 
ünnepély lefolyásának leírását, az ott tartott beszédeket 
s a jubilánsnak ezekre adott válaszait és Sántha Károly-
nak ünnepi ódáját tartalmazza. Kedves emlékei e lapok 
a lefolyt szép ünnepnek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hirek. Kovács Ferenc hódmezővásár-
helyi birtokos a békésbánáti egyházmegye özvegy-árva 
intézeténél levő 500 frtos alapítványát »ujévi a jándékuk 
iooo frtra egészítette ki. Ezzel egyideüleg örömmel ér te-
sültünk, hogy ref. egyházunk e kiváló fiát a tiszántúli 
egyházkerület presbyteriumainak többsége egyházkerületi 
tanácsbirová válásztotta; ellenjelöltek Komjáthy Béla és 
Vállyi Árpád voltak. — Békési Gyula tankerületi főigaz-
gató f. hó 12-én és köv. napjain hivatalos látogatást tett 
a hódmezővásárhelyi ref. főgymnásiumban. 

* Lelkész-jelölés. A szatmári egyházmegyébe kebe-
lezett panyolai i - s ő osztályú ev. ref. egyház lelkészi 
állomsára, a napokban megejtett jelölés alkalmával, mint 
nekünk írják, a nagyszámú pályázók közül kijelöltettek: 
Filep István fülesdi, Losonczi Gusztáv csenger-tótfalúi, 
F. Varga Lajos majtisi rendes lelkipásztorok, Fábián 
Károly szatmár-németii , és Kovács Lajos máté-szalkai 
segéd-lelkészek. 



* „Az Irodalmi Tarsasag" tagjai közé újabban 
be lép tek : Jóba József böhönyei ref. lelkész, mint í r j a : 
»oly formán, hogy évenként , mig élek, fizetek 5 irtot, 
de az ennek megfelelő 100 frt tőke utódaimat nem te r -
helheti ;« Czelder Márton kecskeméti lelkész, ki magát 
és három káplánját következőleg jelenté be : »A prot . 
irodalmi társulat tagjai közé kérem beírni nevemet és 
Módra Imre, Szigethy Zoltán, Nagy Zsigmoni segédlel-
készeké t ; állí tsunk-e ki kötelezvényt 100—100 frtról, 
míg befizethetjük?« (Fe le le t : kötelezvényeket beküldeni 
annak idején a Társaság igazg. Választmányához kell 
— mi csak a jelentkezéseket regisztráljuk. Szerk.). — 
Tagsági díját, 6 f r to t 1887-rc, béküldötte Zelenka Pál 
esperes útján a , ,hegya l ja i ág. evang. egyházmegye", és 
takarékpénztárba tet te a Szerkesztő. 

* A budai ref. egyházi bizottság Szász Károly 
püspök vezetése alatt teljes számban tisztelgett Tisza 
Káimáhné szül. Degenfeld Ilona gróf nőnél , mint az 
építendő templomra megindí tot t gyűjtés védasszonyánál . 
A püspök ékes beszédben emelte ki a védasszony egyéni 
és családi erényeit, akinek mindig van ideje hogy az 
egyház, nevelésügy és a jótékonyság terén is szerepet 
vigyen. Különösen kiemelte a püspök Tisza Kálmáuné 
úrnőnek a gyűjtés körüli fáradozását és buzgólkodását. 
(Tisza Kálmánné úrnő ugyanis eddig már egymaga 
többet gyűj töt t 7000 frtnál.) Az éljenzéssel fogadott 
beszéd után a védasszony szívélyes szavakkal köszönte 
meg a szerencsekivánatokat s a küldöt tség tagjaival hosz-
szabb társalgásba bocsátkozott . 

* A budapest -óbudai evang. reform, egyház 
1887— i lv évi jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása, 
mely hozzánk is beküldetett , hű képet nyújt ez egyhá-
zunk anyagi helyzetéről. A kimutátás az egyház hivatal-
noki személyzetét , bevételeit, kiadásait, az egyháztagok 
névjegyzékét s végül függelékben az egyházi Közalap 
intézményét ismerteti. Az egyház jövedelmei egyházi 
adóból, tőke kamatjából, földek és házak haszonbéréből, 
fővárosi segélyből és kegyadományokból kerülnek ki. A 
bevételek összege 4716 frt 45 kr, a kiadásoké 3072 f r t 
55 kr, pénztármaradék 1643 fr t 90 Kötvényeken 
kamatozó törzsvagyona van az egyháznak 1300 frt. Egy-
házi és közalap-adóhátralék közel harmadfél száz forint. 
A gyülekezeti lélekszám 723 ; született 39, meghalt 40, 
házasult 25, konfirmáltatot t 15, áttért 3. — A gondosan 
összeállított kimumatás.t Mészáros Sámuel lelkész és 
Czilling György f őgondnok szerkesztették. 

* A pesti reform, főgymnas ium zeneegyesü le te , 
mely Somogyi Rudolf tanár elnöklete alatt a folyó i sko-
lai év kezdetén alakult, január 15-én d. e 11 órakor az 
egyház tanácstermében szépen sikerült hangversenyt r en -
dezett. A hat pontból állott műsor arról tanúskodik, hogy 
a zsenge egyesület főként a classicus zene művelését 
tűzte ki célul s az összevágó előadás és a szereplők bátor 
fellépése fényesen igazolta, hogy az egyesület gondos veze-
tésben részesül. Minden »ot thonról« került ki, még 
karnagyuk is, kinek tisztét Forrai M. VIII. oszt. tanuló 
meglepő ügyességgel töl töt te be. Az egyes pontok 
közül különösen kiemelkedett Puky lindre hegedűjátéka 
ki Alard »Souveniers de Mózart« solóját ritka szabatos-
sággal játszotta és Farkas Kálmán magánéneke, ki a 
Sákkingeni t rombi tás bucsúdalát énekelte fentűnést keltett 
erővel. A melodrámai előadás (Arany J. T e t e m r e hívása, 
szavalta Széles Áron, zenejét írta Forrai M.) bár kevésbbé 
sikerült, de az is komoly igyekezetről tanúskodot t , mit 
mél tányolni kell. A közönség, mely zsúfolásig meg tö l -
töt te a termet , buzdító tapsokban nem is volt fukar. A 
tanárikar csaknem teljes számban, az egyház- tanácsnak 

néhány tagja látható ö römmel hallgatta végig a valóban 
dicséretre méltó kezdeményezést , melynek kívánjuk, hogy 
minél többször méltó folytatása legyen. 

* Elpusztult reform, egyházak. A hunyadmegyei 
tör ténelmi és régészeti társulat legközelebbi ülésén Déván, . 
Szőts Sándor, lapunk dolgozótársa nagy közönség előtt 
szomorúan érdekes felolvasást tar tot t a Déva szomszéd-
ságában levő »Szántóhalma és Szentandrás községek 
elenyészett ref. magyar ekklézsiájáról.« A nevezett köz-
ségek lakossága a 17—ik század első felében még egészen • 
magyar és re form, vallású volt. Szép templom és p a p i - . 
lak állt b e n n ö k ; de a 17-ik század második felében már . 
a dévai egyház filiájává süllyedtek s a mult század elején 
immár egyetlen reform, magyar sem volt e falvakban. A 
kipusztulás oka az volt, hogy a két község útjába ese t t . 
a gyakran megújuló hadjáratoknak, melyek következ té-
ben a magyar lakosság egészen kiirtatott. Ma konok 
oláhok laknak helyükön. 

* Dr. Sommervi l le Debrecenben a mult hét f o -
lyamán két ízben tar tot t bibliai előadást, melyeket mind- : 
annyiszor nagy közönség hallgatott meg. Első előadását 
a collegitim egyik termében a tanárikarok és a tanuló 
ifjúság hallgatták, kikre a mély bensőséggel, elragadó 
szónoki tűzzel és t ö m ö r költői nyelven előadott beszéd 
rendkívüli hatást tett, mint a wDebr. El.a irja. Szeressük a. 
Kr i sz tus t : ez volt beszédének egyik főgondolat ja , míg a 
másik azt fejtegette, hogy szeret minket a Krisztus. A 
beszéd végeztével Szentgyörgyi K. senior mondot t rövid 
köszönetet Sommervil lenek. — A másik előadást a város-
ház nagy termében tartot ta , nagyobb, de jó részben 
szintén a tanuló ifjúságból állt közönség előtt, melynek 
soraiban a lelkészek és tanárok közül is többen voltak 
láthatók. A keleti bölcsekről beszélt, a mint azok a be th -
lehemi csillag fénye után a Messiás felkeresésére indul-
tak. Telve volt e beszéd szép költői képekkel, leírások-
kal, elbeszélésekkel, írja a »Debrecen.« Az előadásokat 
mindkét ízben Csiky Lajos theol. tanár tolmácsolta, 
mondat ró l mondatra oly modorban , mint itt Pesten hallot-
tuk Sommervillet . 

* Sarosmegye népoktatás ügyének meg ismer te té -
sére Dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő évi jelentésé-
ből kiemeljük a következő adatokat : A 3648'37 2km ki-
terjedésű 168,013 lakossal bíró megye tanköteleseinek 
száma 31,132, e szerint a tankötelesek a lakosság 
i8'5°/o-át t esz ik ; esik egy • kmre 46 lakos, 9 t ankö te -
l e s ; ezekből rk. 16,417 vagyis 53 °/0, gk. 10,127 vagyis 
32°/0, ág. ev. 2588 vagyis 8%, mózes vall. 1984 vagyis 
6°/0- Nemzet i ség szer in t : magyar 1947 vagyis 6°/0> német 
629 vagyis 2°/0, tót 18,626 vagyis 6o"/0, ruthén 9940 vagyis 
32°/0; tényleg iskolába járt 28,015, iskolába nem járt 3127. 
A tanításhoz szükséges könyvekkel birt 24,106, az i sko-
lából kilépők közül irni olvasni tudot t 2672. A n é p o k -
tatási tanintézetek száma 276, ebbő l : 6 állami, 3 községi, 
267 felekezeti és p e d i g : 112 rk. 110 gk. 36 ág. ev. 
9 mózes. Működöt t 309 tanító, ezekből 185 képesítet t , 
124 nem képesített , 205 tudot t magyarul , a többi keveset, 
25 semmit. Üj iskola épült 9, több pedig kijavíttatott. 
A megye 381 községe közül csak 275-ben volt iskola 
136-ban nem volt, a magyar nyelv 149 iskolában taní t -
tatott eredménynyel . Óvoda összesen 6 volt, ipariskola 3, 
ipar tan-műhely 3. Az összes népoktatási tanintézetek évi 
jövedelme és kiadása 115,075 frt. Iskolai, takarékpénztár 
volt 4 iskolában. A tankötelesek közül 12,973 mulasz-
tot t összesen 141,548 félnapot, ebből 133,857 félnap 
igazoltatott , 7691 félnap pénzbirsággal büntet te tet t be-
folyt ebből 752 forint 67 kr. A minisztérium által nyú j -
tot t állami segély összege 6458 frt , azonkívül több is-
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Lola kapott taneszközöket és könyveket. Tanító-egylet 
volt 2, mindkettő helyes irányban működött . A tanfel-
ügyelő személyesen 204 iskolát látogatott meg. Mint 
ezekből látható, Sárosmegyében a népnevelés bár lassú, 
de határozott fejlődést mutat s remélhető, hogy az összes 
erre hivatott tényezők összehívásával és közreműködésével 
előbb utóbb a kellő színvonalra emeltetik. 

* Nyitramegye a pánszláv tanítók ellen, Nyi t ra-
megye közigazgatási bizottsága felirat útján intézkedést 
kért a kultuszminisztériumtól a nyitrai evangelikus esperes-
ség ellen, mely a Komárommegyéből elbocsátott pánszláv 
tanítókat, legutóbb Bartos Pált, az oroszlámosi hírhedt 
tanítót O- Túrán, és NoVomeszky Lajost, az Oroszlá-
mosról szintén pánszláv üzelmek miatt eltávolított káp-
lánt Saigon alkalmazta. A közigazgatási bizottság azt 
kéri a minisztertől, hogy a pánszlávizmus miatt elbo-
csátott tanítóknak, újabb alkalmazását a dunáninneni 
püspök útján tiltsa el s a már alkalmazottak elbocsátta-
tásat rendelje el. A fölirat e kérelmet többek között így 
indokolja : »Tény, hogy nálunk Magyarországon, csak-
úgy mint annak idején a Balkán államokban, a pánszlá-
vizmus tenyésztő háza 111a az e g y h á z . . . . Látjuk és ta -
pasztaljuk, panaszkodunk és kérelmezünk, hogy a nyit-
rai ág. ev. esperesség hitfelekezeti iskoláit az országos 
iskolai törvény követelményeihez képest nem rendezi, 
30—40 iskoláját minden iskolai előkészültség nélküli 
fanatizált tót paraszt vagy foglalkozás nélküli mester-
ember látja e l . . . . Megyénkben a magyar nyelv kötelező 
tanítását elrendelő törvényt a nyitrai evangelikus iskolák 
túlnyomó részében ma sem lehet végrehajtanunk. A 
morva határszélen levő irtványos iskolákat felekezeti 
hatáskörébe tartozóknak követeli a nyitrai evang. főes-
peres, de tűri, hogy azokban kivétel nélkül parasztok 
taní tsanak. . . . Imminens itt a veszély s végső ideje, 
hogy ez állapotok, bármily áldozatok árán is, állami 
úton végmegoldást nyerjenek«. 

* Füle Antal paksi s.-lelkész, kinek halálát rövi-
den már jeleztük, mint nekünk irják, Paks és környé-
kének nagy részvéte mellett temettetett el. Füle A. Ha-
lason született 1864-ben szegény sorsú szülőktől 
Iskoláit Halason, Sárospatakon és Budapesten végezve 
Paksra rendeltetett s.-lelkésznek Munkácsi Sándor úr 
mellé, hol híven sáfárkodott a rábizottakkal, kivíván szere-
tetét mind a gyülekezetnek, mind beteges főnökének, ki 
a törekvő ifjút ismeretei gyarapításában mindenkor kész-
séggel támogatta s betegségében nagy gonddal ápoltatta. 
Papi vizsgáját a mult év őszén sikerrel letéve, szegény 
szülőit, kik csekély vagyonkájukat e fiuk neveltetésére 
költötték, némi alappal biztathatta: még egy lépés s 
aztán magamhoz vehetem apámat és anyámat. Az ősz 
végén azonban hideg időben Sz.-Fehervárra katonai 
szemlére ment, meghűtöt te magát, ágvba került, honnan 
többé föl nem kelt. Temetése a városi és egyházi testü-
letek, a társulatok, a nép és a vidék impozáns részvéte 
mellett ment véghez. A helybeli ref. és evang., továbbá a 
vidéki ref. tanítók (Tóth István kajdacsi, Somogyi László 
ordasi) szép cantust rögtönöztek tiszteletére. A lelkészi 
functiót Horváth Sándor paksi evang. lelkész végezte, a 
háznál megható imát, a sirnál kitűnő síri beszédet tartva. 
Végül Tóth István kajdacsi tanító (kinek néhány sikerült 
versét közelebbről mutatta be Szász Károly a Kisfaludy-
társaságban) búcsúztatta el ez alkalomra írt szép köl-
teményével. A boldogult iránti tiszteletnek két szép 
tanújelét kell még kiemelnem : egyik, hogy a gyüleke-
zet tagjai közadakozásból temették el kedvelt káplánjukat 
a másik, hogy egy öreg özvegy asszony Szűcs Jánosné, 
saját családi sírboltját ajánlotta föl az elhunyt földi ma-

| radványainak. Béke poraira, vigasztalás a kesergő szü-
lőknek'! L. 

* A salgó-tarjáni egyesült proL egyház elöljá-
róságának ez ínséges egyház fölsegélése érdekében be-
küldött s a nagy közönséghez intézett kérő szózatára, 
melyet Svehla János nógrádi főesperes és Szeberényi 
Gusztáv bányakerületi ev. püspök is hévvel ajánlanak a 
hitroköni szeretet áldozatkészségébe, tisztelettel felhívjuk 
olvasóink becses figyelmét. A kérvény szerint »hazánk, 
sőt részben a külföld különböző tájairól S.-Tarjanba tele-
pült, többnyire vasgyári és kőszénbányamunkás-család 
(720 ág. hitű. és í j j helv. h. evang. egyesülve) az 1872-ik 
év végén, húszszor annyi más vallású lakosok között 
oly ponton, hol mértföldekre körül protestáns egyház 
nem létezik, egyházat alapított. Keletkezése óta ezen 
gyülekezet erejét megfeszítő áldozatokkal tartja fel pap-
jat s 1882-ik évben, nagyrészt kegyadományokból, fel-
épité templomát. A templomberendezés még máig is 
igen hiányos: a többi közt nincs orgonánk, s ezért az 
éneklésben egyöntetűségre a buzgóság nagy kárával nem 
juthatunk; nincsenek harangjaink sem. Még nagvobb hiánv, 
hogy nincs iskolánk. A vasgyari és bányatársulati, vala-
mint a katholikus és izraelita iskolákba, a zsúfoltság 
miatt, a falubeli protestáns, többnvire szegény iparos-
családok gyermekei, fel nem vétetnek. Innen van, hogy 
25—30 evangel. gyermek évről-évre nélkülözni kénytelen 
az iskolai oktatás áldásait. Egyházunk anyagilag oly sze-
gény, hogy semmiféle, jövőjét biztosító alappal nem ren-
delkezik. A lelkész, a bányat4rsul.it szívességéből kényre-
kegyre, félórajárásnyira a templomtól, bír lakással. Min-
den órán ki vagyunk téve a lakásfelmondás veszedelmé-
nek. Legelső halaszthatatlan törekvésünk tehát a pap lak -
épités, melyre még telekkel sem rendelkezünk. A társu-
latok szolgálatában levő hívektől havi részleteken levo-
natni szokott egyházi adójárulékok nagyrésze, a rendes 
kiadások által emésztetik fel. De a tisztelettel e lőso-
roltakon kívül, még mostohább helyzet súlyosodik 
reánk abban, hogy a protestáns szellem és erkölcs, a 
felekezeti önérzet számos hívünk szívében egyre pusz-
tul. Ezt előmozdítják a különböző vallású, nyelvű s 
nagyobbára csekély műveltséggel biró munkásnép-ele-
mek zsúfolt együttlakása, a terhes, gyakran ünnepna-
pokon is folyó munka, éjjeli szolgálat, az iszákos-
ság stb. Ily helyzetben, különösen a távolabb eső völ-
gyek rejtett bányatelepein lakó s így eléggé nem 
gondozható híveinknél a vallási elfajzás s a kath. szel-
lem térítő hatása is nagymérvben tapasztalható. Mária-
imádás, misehallgatás stb. terjed híveink közöt t ! Fájdal-
mas érzés fog el a protestáns vallás-erkölcsi élet ilyen-
mérvű fokozatos hanyatlása felett. Anyagi szegénységünk 
miatt azonban a kellő eszközök hiányában majdnem te-
hetetlenül vagyunk kénytelenek viselni nehéz sorsunkat.« 
Az adományok Weisenbaeher János felügyelő vagy 
Ruttkay Sándor lelkészhez küldendők Salgó-Tarjánba. 

* Gyász hirek. Miskolczy Dienes szentmárton-kátai 
ref. lelkészt megrendítő csapás érte neje halálával. A 
beküldött gyászjelentésen maga és hét kiskorú gyermeke, 
valamint özv. napa nevében mély fájdalommal jelenti 
Miskolczy Dienesné szül. Vogler Jozefa asszonynak élete 
40-ik, boldog házassága 19-ik évében hosszas szenvedés 
után f. hó 16-án tör tént gyászos elhunytat. A ritka 
jóságú anya, kitűnő feleség, páratlan gazdasszony és 
felejthetlen kedvességű nő halála nemcsak a lesújtott 
férjet, árvákat és anyát borította mély gyászba, hanem 
őszinte bánatot és részvétet keltett a nagyszámú isme-
rősök körében is, kik a kátai papné kedves egyéniségén 
valódi szeretet és tisztelet érzelmeivel csüngtek. — T e -



metése nagy részvéttel, igazi megindulással ment vég-
hez f. hó 18-kán d. u. 2 órakor. A háznál Tóth Sándor 
gombai lelkész mondott imát és megható gyászbeszédet, 
a sírnál Takács József ceglédi vál. lelkész tartott a 
könvezésig megindító síribeszédet. — Béke hanvaira, 
áldás emlékére! — Csákány József a zabolai ref. egy-
ház (orbai egyházmegye) 40 évig szolgált érdemes lel-
kipásztora f. hó 5-én elhunyt és gyülekezete s a vidéki 
papság részvétével eltemettetett. Béke poraira ! 

kifizetett összegek 
kiházasitási és 
kifizetett 

ve-
összegek 

»The Gresham« életbiztosító társaság Londonban. 
Az 1887. junius 30-án befejezett 39. üzleti évről szóló 
évi jelentés, melyet az utolsó rendes közgyűlés elé ter -
jesztenek, már nyomtatásban is megjelent. Közöljük belőle 
a következő főbb adatokat : A lefolyt év eredménye 
rendkívül kedvező volt. Az év folyamán 58.038,225 franc 
biztosítási összegről szóló 6214 ajánlatot adtak be a 
társasághoz, mely 48.901,000 francról szóló 5448 ajánla-
tot elfogadott s a megfelelő számú kötvényt kiállította. 
A díjbevétel, a viszonbiztosításokért kiadott összeg levo-
násával 14.779,357-61 franc volt, melybe 1.735,353-44 
francnyi első biztosítási évre szóló díj is bele van fog-
lalva. Á kamatszámla mérlege 3.889,035-52 franc és ha 
hozzáteszszük a díjbevételhez, a társaság évi jövedelmét 
18.678,393-10 francra emelte. Az év folyamán a társulat 
által életbiztosítási kötvények után 
7.038,706-46 francra rúgtak. A lejárt 
gyes biztosítási szerződések után 
2.597,392-29 francot tettek. Biztosítási kötvények vissza-
vásárlására 1.082,257-71 franc fordíttatott . A biztosítási 
és járadékalapok 3.250,230-10 franc-kai növekedtek. Az 
activák összege az üzletévvégén 97.872,236-56 frank volt. 
Elhelyezett t őkék : 207,513-95 franc az angol kormány 
kötvényeiben, 1.220,697-92 franc az indiai és gyarmati 
kormányok kötvényeiben, 15-049,988-54 franc idegen 
állami kötvényeikben, 2.609,700-73 franc garantirozott vas-
utak részvényeiben és elsőbbségeiben, 38.837,238-64 franc 
vasúti és egyéb kölcsön kötvényekben 16.008,956-87 franc 
házbirtokban, (ezek között a társulat házai Bécsben és 
Budapesten), 9.023.158-03 franc jelzálogos követelések-
ben és 14.914,971-88 franc különféle kölcsöncímletekben. 

A D A K O Z A S O K . 
A budapest-budai ev. ref. templom építésére 

újabban következő adományok tör téntek: Pers.elvpénz 
1887-ik évi december 31-től 1888. januárius 15-éig 
11 frt 48 kr. Tö rök Zsigmond gyűjtéséből 50 pfennig. 
Mészáros József Makóról 5 ezüst franc. Budapestről 
Berger József, Komlósy Mihály, Orlay Antal, dr. S te t t -
ner Géza, Szilvay Ferenc és Török János 1 — 1 forint. 
Faragó Jánosné, özv. Harmatry Béláné, Lengyel Sándor 
és Ráskay Vilmos 2—2 frt, özv. Benárd Lajosné, Jüng-
ling János, Molnár Ferenc és Szántó Samu 3 — 3 forint. 
Hajós Zsigmond 4 frt. Csepely Sándor, Hamary Dániel dr., 
Kocsis Alajos dr., Kovács János, Sooty János és Szőts 
Albert 5—5 frt. Sorsits Ferenc 6 frt. Összesen 80 frt 
38 kr. Ezen összeggel, a 404 frt 99 kr félévi kamattal 
és a jo-ik közleményben kimutatott összeggel 21,037 frt 

7 kr van a p. h. e. takarékpénztárban elhelyezve. Buda-
pesten, 1888-ik évi januárius 16-kán. — Szőts Albert, 
pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaház részére: Nagy Sándor 
ágyai ref. leik. 3 frt új évi perselypénz. — T ó t h Gábor 

szabadszállási ref. leik. egyháza részéről 10 frt. — Nagv 
Frigyes huszti ref. leik. 2 frt 20 kr új évi perselypénz. 
— Kiss Benő ordasi ref. leik. 3 frt 25 kr. új évi per -
selypénz. — Molnár Hugó új-vidéki ref. leik. 2 frt 
82 kr. új évi perselypénz. — Gáncs Jenő sz.-fehérvári 
ev. leik. mint a nő-egylet ajándékát 3 frt 97 kr. — 
Horváth Mihály lepsényi ref. leik. neje részéről r frt. 
Mátyás Jánosné részéről r frt. — Margitay Jenő bési 
ref. tanító a confirmáltak részéről 40 kr. (Ehhez járul-
tak : Sípos Erzsébet, Szabó Borbála, Titka Borbála és 
Lengyel Erzsébet 10—10 krjával). Szerk. 
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HIRDETESEK. 

A m.-szigeti ev. ref. egyháznál újonnan szervezett 
segéd-lelkészi állás betöltésére, következő kötelességek 
és javadalmazással, pályázat hirdettetik. 

r. Kötelességek: 
a) az egyházi szolgálatban való segédkezés, 
b) az állami és felekezeti iskolákban a vallástanítás, 
c) a missziónak a szórványokban való ellátása. 

2. Javadalom : 
a) az egyház pénztárából 280 frt évi fizetés, 
b) a vallás tanításért adni szokott tiszteletdíjak, 

melyek ez idő szerint 200 fr tot tesznek, melyeknek 
azonban 300 frtra felemelését reméljük, miután erre egy-
házunk jó akaratú Ígéreteket bír, 

c) az országos segélyalapból a misszióra adott 
300 frt. 

A pályázati kérvények, a tanulmányt, jogosultságot 
és eddigi hasonminőségű szolgálatot igazoló okmá-
nyokkal 1888. év március i - i g alólirott gondnokhoz 
küldendők be. 

Kelt M.-Sziget, 1888. január 2-án. 

Héder Lajos, 
mint a m.-szigeti ev. ref. egyház 

2—3 főgondnoka. 

í m v m m m m m ^ 

Régi könyveket. 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s zá -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

Dobrowsky Ágost 

4 - 1 0 
könyvkereskedése 

Budapest , IV. Egye tem-utca 2. 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiudó-tulajdónos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-léle 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. 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., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

H i r d e t é s e k di ja : 

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

külön 30 kr. 

W T Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""ÜK 

Az Irodalmi Társaság megalakulásának küszöbén. 
A protestáns irodalmi egyesülés ügye a 

megvalósulás stádiumába jutott. A közel egy 
éve kibocsátott »Felhivás« élénk visszhangra 
talált egyházi köreinkben. Testületek és magá-
nosok tekintélyes számban jelentkeztek a Tár -
saság tagjaiul. A sajtó egyhangúlag elismerte 
az egyesülés üdvös és szükséges voltát. Mahol-
nap lejár a jelentkezések beadásának határideje 
is. Elérkezett tehát a végleges szervezkedés 
időpontja, mikor az alakuló gyűlés összehivatik, 
az alapszabályok megállapíttatnak, a tisztikar 
megválasztatik, hogy a Társaság megkezdhesse 
várva-várt nagyfontosságú munkálkodását. 

Az előkészületek eddigi lefolyása egyházi 
testületeinkben és sajtónkban szép reményekre 
jogosít. Mindnyájan megértettük, sőt szívünkre 
vettük, hogy az Irodalmi Társaság »rég érzett 
szükséget pótolni, régi mulasztást helyrehozni, 
s a jövő íejlődés alapjait szilárdítanicc van hi-
vatva, s hogy »hazánkban, mint a külföldön 
is, társulás és szövetkezés a tudomány műve-
lésének és terjesztésének egyik leghathatósabb 
eszköze.« Egyházi testületeink ritka egyértéssel 
és páratlan egyhangúsággal fogadták a »Felhi-
vás«-ban kifejezett ez eszméket és dicséretes 
buzgalommal ajánlották fel megvalósításukra 
ki a maga öt, ki a maga ezer forintját. Oppo-
sitio és dissonantia csak nagyon kivételesen 
volt hallható. Az egyházi sajtó örömmel és 
nyilt őszinteséggel helyeselte a szép kezdemé-
nyezést, egyetértőleg hangsúlyozta a Társaság 
szükségességét, egy szívvel lélekkel pártolta 
kitűzött végcélját, csupán a közvetlen cél s az 
erre kijelölt eszközök kérdésében ágaztak szét 
a vélemények, több kevesebb valóságos vagy 
képzelt eltérésekkel. 

A megalakulás küszöbén ezekre kívánok 

röviden reflektálni s az eltérő nézetek egyez-
tetésére módot ajánlani. 

Eltérnek a vélemények különösen arra nézve, 
hogy a Társaság az egyházi irodalom melyik 
ágát művelje és terjeszsze első sorban? Néme-
lyek azt kívánják, hogy a Társaság első sorban, 
sőt kizárólag csak, az egyháztörténelmi szak 
ápolását tűzze ki céljául, mert így a confessi-
onalis súrlódások könnyebben kikerülhetők. Az 
egyháztörténelem — mondjak — oly közös 
találkozó pontja a hazai protestántismusnak, 
melyen református, evangélikus, sőt az unitá-
rius is visszatartás nélkül egyesülhet. Mások az 
alapszabály-tervezethez tartva magukat, mely 
szerint a Társaság célja ^általában a hazai pro-
testáns tudományos irodalomnak, különösen és 
első sorban a prot. egyháztörténelemnek mű-
velése és terjesztéseit, ugy vélekednek, hogy az 
egyházi irodalom más ágai is felveendők a Tár -
saság munka-programmjába, mert akkor több 
szaktudós bevonásával élénkebb érdeklődés és 
szélesebb körű tevékenység várható az egye-
sülettől. 

Előttem kétségtelen dolog, hogy mind a 
tervezők intentiójának, mind egy tudományos 
irodalmi társaság természetének az a felfogás 
felel meg, mely az egyházi irodalom általános 
művelését kivánja a leendő társulattól. Az alap-
szabály-tervezet is így kontemplálja a dolgot. 
Ezért adta a társulatnak a »Prot. Tudományos 
Irodalmi Társasága címet (különben Prot. Egy-
háztörténelmi Társaságnak nevezte volna az t ) ; 
ezért tűzte céljául, „ általában a hazai protestáns 
tudományos irodalomnak^, különösen és első 
sorban a prot. egyháztörténelemnek művelését 
és terjesztését. Igaz, hogy mind az alapszabály-
tervezet, mind a felhívás hangsúlyozva kifejezi, 
hogy egyelőre különösen az egyháztörténeti szak 
művelése állíttassák előtérbe; de ugyan ezek 
azt is határozattan kimondják, hogy a Társa-



ságnak »másod sorban az egyházat érdeklő többi: 
theologiai, egyházjogi és bölcsészeti tudományok 
művelését . . . sem szabad mellőzni és elhanya-
golni, hogy működését egyházilag és tudomá-
nyilag egyetemessé tegye« (Felhívás). Nos a dolog 
természete is erre utal. A mi egyházi irodal-
munk mindenik ága nemcsak elbírja, de megkö-
veteli a társulati támogatást és istápolást. Egyházi 
irodalmunk fejlődésének azon akadályai, melyekre 
e Lap mult számában Váradi F. úr rámutatott, 
fájdalom, a tudományos theol. minden ágánál 
megvannak. A többek egyesített és összhang-
zatosan működő erejére, mit a Társaságtól vá-
runk, a bibliai vagy hittan! szak csakúgy rá 
van szorulva, mint az egyháztörténeti. Mind-
ezek köztudomású, s ezért bizonyítást nem is 
igénylő tények. 

Célszerűségi tekintetből is az egyházi iro-O o j 
dalom általános művelését és terjesztését kell 
az »Irodalmi Társasága munkaprogrammjába 
felvenni. A Társaságnak, ha megalakult, köz-
vetlen érdeke, hogy ne csak tengődő, hanem 
virágzó életet éljen, s az egyháznak minél szé-
lesebb körben legyen hasznára. Ez érdeket csak 
úgy lehet kielégíteni, ha a Társaság a protes-
táns egyház szellemi, erkölcsi és tudományos 
érdekeivel minél inkább össze tud forrni; ha az 
egyházaknak minél több és kiválóbb tudósait 
és iróit magához vonni és kit-kit a maga szak-
jában foglalkoztatni képes leend; egy szóval, ha 
az egyetemes magyar protestáns tudomány 
egyetemes társasága lesz. Ilyenné pedig csak 
úgy lehet, ha nemcsak alapszabályában fejezi ki 
a prot. tudományos irodalom egyetemes mű-
velését, hanem eszközeit is e célnak megfelelőleg 
választja meg. 

Valamely tudományos társaság céljának 
legfőbb eszközei pedig, kivált ha, mint a mienk 
is tervezve van, a társaság nem tart tudo-
mányos szaküléseket: a kiadványok. Kiadvá-
nyaiban műveli és terjeszti szaktudományát 
minden társulat. A fennebb mondottaknak meq-— 

íelelőleg én az írod. Társ. kiadványait mind a 
pártoló közönség, mind az írók szempontjából 
úgy szerkeszteném, hogy a jelzett egyetemesség 
mindkét természetű kiadványaiban állandóan kife-
jezést nyerjen. A pártoló közönség szempontjá-
ból, hogy úgy mondjam, a változatosság tekin-
tetét kell figyelemben tartanunk; mert tudva-
levő, hogy közönségünk különféle műveltségű 
és igényű, melynek egyik része inkább theo-
logiát kiván, másika inkább vagy csak egyház-
történelmet óhajt. E különböző szükséglettel 
számolnia kell a Társaság vezetőinek. Egyházi 
iróink tekintetéből minél szélesebb körben kell 
mozognunk. Ugyanis prot. tudósaink jelentékeny 

része semmit sem dolgozhatik pl. az egyház-
történelem terén, mert ez nem szakja, ellenben 
nagyon hasznavehető munkásságot tudna kifejteni 
pl. a a bibliai, hittani vagy egyházjogi disciplinák 
terén. A Társaság kiadványainak megválasztásában 
a munkaerők e különböző természetére is figyel-
met kell fordítani, nehogy az egyoldalulag meg-
szabott munkaprogramul nem akarva is kizárja 
vagy tehetetlenségre szorítsa a társulat munkás-
ságra hivatott tagjait. Mert ha örömmel látja 
majd a történetkedvelő a Társaság kiadványai 
között pl. egy Hahn L., Sziládv A., Szilágyi 
S., Szeremlev S., Zsilinszky M., Warga Lajos, 
id. Kiss Á., Balogh F., Farkas J., Ballagi A., 
Géressy K., Kálmán F., Weber S., Révész K., 
Kiss í\., Rácz K., Masznyik E., s több más 
jelesünk egyháztörténelmi műveit : vájjon nem 
ép oly örömest venné a theologia tö'bbi ágait 
kedvelő társulati tag, ha a bibliai tudományok 
terén pl. egy Ballagi, Poszv-ék, Limberger, Ke-
resztes, Radácsy, Frőhlich R., Németh J., Petri, 
Kenessey, Mayer, Dicsőfi, stb. a hittan-bölcsé-
szeti körben egy Heiszler, Filó, Kiss J., Kovács Ö., 
Tóth S., Szász Béla, Nagy Gusztáv, Trsztyenszky, 
Schneller, Szlávik stöbb mások, a gyakorlati theol. 
és egyházjog mezején egy Kovács A., Csecsetka, 
Mitrovics, Sziládi J., Hörk J,, Garzó, dr. Ko-
lozsvári, Sántha, Gyurátz, Kálmán D., Iietessy, 
Csíky L., 'stb. az egyháztársadalmi kérdések elvi 
fejtegetésénél pl. egy Szász D. és G., Pap G. 
Zelenka, Bierbrunner, Fejes I., Koncz I., Nagy I., 
Szőts S , Czinke I., Feleki J., Lévay, stb végül 
az iskolaügyi kérdésekben egy Szász K., Baksay, 
Kiss Áron, Péterfi, Eötvös K. L., dr. Öreg )., 
Bognár E., H. Kiss K., Sinka S., Fabriczy J., 
Kerékgyártó E. stb. neveivel találkoznék? Két-
ségkívül igaz, hogy a fennebb megnevezettek 
között sokan lesznek, kikre számítani nem igen 
lehet, de az is bizonyos, hogy többen vannak, 
a kik működő tagjai lesznek az Irodalmi Tár -
saságnak, már akár a kiadványokban nagyobb 
művekkel, akár a Közlönyben kisebb érteke-
zésekkel és tanulmányokkal. Ezeket s még 
több másokat, kiknek neve hirtelenében nem jut 
eszembe, bizonyára nagy kár volna a társulat-
ban való működés lehetőségétől megfosztani. 
Hadd járulhasson minden munkaszerető protes-
táns ember a maga szellemi erejével a közös 
nagy cél előmozdításához, egyházi irodalmunk 
felvirágoztatásához! 

E végből az az én ajánlatom, hogy Társasá-
gunk kiadványai a Közlöny vagy Szemle mel-
lett, melyet egészen az alapszabály-tervezet ér-
telmében kívánok szerkesztetni, ha az anyagi 
erő engedi, mindjárt a meginduláskor ténylég, 
ha ez nem lehetséges, legalább elvileg az alap-



szabályban kijelölve, két szakcsoportra osztas-
sanak s párhuzamosan úgy bocsáttassanak ki, 
hogy a társaság tagjai szabad választás szerint 
sorakozhassanak az egyes szakcsoportok köré. 
Az egyik szakcsoport neveztessék egyháztörténel-
minek s adjon ki állandóan kész egyháztörté-
nelmi monográfiákat; a másik szakcsoport le-
gyen a szorosabb értelemben vett theologiai 
tudományoké, mely eredeti vagy fordított theol. 
müveket bocsátana közre. Az egyháztörténelmi 
kútfők kiadását időközönként eszközölném, a 
szerint, a mint a Társaság pénzereje megengedi, 
mert ezen kiadványok fognak legtöbb pénzbe 
kerülni, míg a többiek jó megválasztás mellett 
valószínűleg nem igen fogják a Társaság alapít-
ványi kasszáját megtámadni. 

A társaság pártfogói díszkiadásban kapnák 
az összes kiadványokat; az alapítók ugyanazt 
közönséges kiadásban. A rendes tagok kapnák 
a folyóiratot s e mellett tetszésük szerint vagy 
az egyháztörténelmi vagy a theologiai szak-
csoport kiadványait, azon jog fenntartásával, 
hogy a másik szakcsoport kiadványait kedvez-
ményes áron megszerezhessék. A pártoló tagok 
csak a folyóiratot kapnák. Mindkét nemű ki-
adványra 3 éves cyclusban megújuló előfizetési, 
illetőleg megrendelési felhívás volna eszközlendő, 
hogy a nyomtatandó példányok száma sa kiadás 
költségei felől -előzetes tájékozást lehessen sze-
rezni. A tagsági könyvilletmény ívmennyisége 
minimális összegben szintén előre meghatá-
roztatnék. 

A kiadványok ilyen beosztása mellett — 
mit az alapszabályban is világosan ki kellene 
mondani — nézetem szerint azon aggodalmak 
is eloszlathatok volnának, melyeknek legköze-
lebb Csíky Lajos, a »Debr. prot. lap« buzgó 
szerkesztője adott kifejezést. Itt elmondja, hogy 
szerinte »annak a Társaságnak határozottan, 
föltétlenül evangeliumi positiv protestáns alapo-
kon nyugvónak kell lenni, különben homokta-
lajra épül.« Nagyon természetes és annyira magá-
tól érthető követelmény, hogy midőn az alap-
szabálykészítők ezt külön nem formulázták, 
nézetem szerint csak azért tevék, mert egy 
magyar protestáns tudományos társaság alaku-
lását más alapon mint evangeliumi positiv pro-
testáns alapon, gondolni sem tudták. Hiszen 
annak a Társaságnak nem egy theol. párt vagy 
az ev. prot. egyházaknak nem egyik másik 
töredéke jelenkezett tagjául és működésében 
nem egyes pártcélokat vagy külön confessio-
nalis irányokat, még kevésbé a secta-protestan-
tismus separatisticus törekvéseit fogja szolgálni, 
hanem az evangelium alapján álló egyházak 
azon egyetemes nagy érdekeit, melyek az egyes 

| speciális tandiííerentiák mellett a prot. feleke-
zeteknek elidegenethetlen közös kincsei. Míg e 
közös érdekeink tudományos ápolását remélhet-
jük a Társaságtól, addig nincs mit féltenünk 
existentiáját, mert fennállása egyetemes szük-
séget pótol. Már pedig ezt egész bizton remél-
hetjük. Ugyanis a társaság által művelésre és 
terjesztésre kijelölt tudományos disciplinák 
között, az egy Hittan kivetelével, mindenikben 
természetszerű s így könnyen megtartható a 
tudományos összeférközés. Mert ha meg is van 
pl. az egyháztörténelem, bibliai tudományok, 
vallás-bölcsészet, stb. terén a tudományos fel-
fogás jogosult eltérése, de ez eltérés különb-
sége nem annyira a confessionális tudatban, 
mint inkább a tudományos iskolák különböző 
irányaiban gyökerezik, melyek a protestáns 
szabad vizsgálódás természetes fejleményei. 
Nagy tévedés és rendkívüli naivság volna azt 
hinni, hogy lehetséges valahol oly tudományos 
s pláne prot. tudományos társulatot találni, 
melynek nem mondom minden tagja, hanem 
csak minden dolgozó tagja is tökéletesen egyet-
értsen a fölmerülő tudományos kérdések min-
denikében. Ki ilyet keres, az menjen a római 
egyház uniformis világába, hol egy ember 
szabja meg a csalatkozhatlan kész igazságot. 

Mindezeknél fogva én magam részéről 
készséggel belenyugszom abba, hogy az aggo-
dalmasabb természetűek megnyugtatása végett 
tétessék be az alapszabályokba az, hogy az 
Irodalmi Társaság evangeliumi positiv protes-
táns alapon nyugszik, minthogy az egészen 
természetes és magától érthető conditio sine 
qua non. 

Másként áll azonban a dolog a felekezeti 
hittudatot legélesebben kifejező disciplinával, a 
Hittannal. Itt a confessionális érdek s a magát 
ezzel azonosító vallásos meggyőződés, talán 
sértve érezhetné magát akkor, ha pl. egy refor-
mátus dogmatika a Társaság firmája alatt ki-
adatnék, de más nem. Ez eshetőleges sérelem 
két úton volna kikerülhető. Vagy úgy, hogy a 
dogmatikai' művek kiadása a társaság prog-
rammjából előre kizáratnék, a mi megbocsát-
hatlan vétség volna a társulat egyetemességé-
nek elve ellen, és kiáltó bizonyítéka annak, 
hogy a Hittant egy evangel. protestáns tu-
dományos intézet maga sem tartja tudomá-
nyos művelésre érdemesnek. Vagy úgy, hogy 
tekintetbe véve a társaság tagjainak con-
fessionális számarányát és munkaerejét, egyene-
sen kimondassék, hogy adunk speciális hittant 
is, mihelyt a tagok egy tekintélyes része ezt 
világosan kívánja. Ez utóbbi módozat bármily 
szokatlannak tűnik is föl első tekintetre, a tár-
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sulatot alkotó egyházi testületek és magánosok 
jól felfogott érdekéből célszerűnek sőt szük-
ségesnek mutatkozik. A tudományos társulás, 
épen mint bármely más társulás, ha gyakor-
lati szempontból tekintjük a dolgot, elvitáz-
hatlan ideális célja mellett egyszersmind érdek 
szövetkezet is, a tudományos erdekek szövet-
kezete, melyben a tagok anyagi erőik egy 
részét nyújtják a nyerendő szellemi javakért. 
Az Irodalmi Társaság tagjainak az az ér-
deke, hogy alapító, pártoló stb. anyagi járulékuk 
megfelelő gyümölcsöt, szellemi kamatot hoz-
zon. E teljesen jogos érdek kielégítését a vi-
szonyok és a lehetőség határai között szem 
előtt kell tartania a Társaságnak, ha hézagpótló 
és életképes intézménye akar lenni a hazai pro-
testantismusnak. 

Csíky L. tisztelt barátom a további aggo-
dalmakat, melyeket több felé jártában tapasz-
talt, így fejezi ki: »azok közül, kik nem akar-
nak (a Társaságba) belépni, azért teszik ezt, 
mert az unitáriusok is tagjai lehetnek annak«; 
valamint azt is észlelte, hogy »azok közül sokan, 
kik csak az egyháztörténelmi szak ápolását 
óhajtják a Társaságtól, azért teszik azt, mert 
az unitáriusok is tagjai lehetnek annak«. E két 
mondásnak egyazon tenorja kétségkívül az uni-
táriusoktól való idegenkedés, melynek sem ke-
letkezéséhez, sem további sorsához az Iro-
dalmi Társaságnak semmi köze; mert a mint 
az idegenkedést a még csak leendő társulat 
senkiben fel nem kelthette, úgy bizonyos lehet 
íelőle minden elfogulatlan figyelő, hogy meg-
alakulása után se fogja se bántani, se dédelgetni 
az unitarismust. Az írod. Társaságnak nem célja 
sectarius és seperatisticus tendenciáknak szolgálni, 
sem kálvinista vagy lutheránus, vagy unitárius 
propagandát csinálni, mert akkor nem bontotta 
volna ki az irodalmi egyesülés zászlaját, nem 
tűzte volna maga elé a tudományos uniót, felhí-
vását nem írták volna mindenik protestáns egy-
házunk hivatalos fejei és tagjaiul nem jelent-
keztek volna minden protestáns confessio vallói, 
egy szóval, mert akkor nem lehetne protestáns 
Irodalmi Társaság. Bátran beléphet abba refor-
mátus, ág. evangelikus és unitárius is, azért 
hogy a másik vagy harmadik benne van, mert 
az irodalmi és tudományos egyesülés épen a 
közös evangeliumi alap és az egyetemes nagy pro-
testáns érdekek egyesítése akar lenni. Csak a 
ki nem képes annak belátására emelkedni, hogy 
a protestantismusnak mindenik fája, még fattyú-
hajtásai is, az evangelium közös törzséről nőt -
tek s abból szívják éltető nedvüket: csak az 
ily elfogult mondhatja, hogy a hazai protestáns 
felekezetek között nincsenek tudományos, tár-

sadalmi és történelmi kapcsolatok, melyeken 
szilárd alapú egyesülést lehet létrehozni; csak 
az ily felekezeti szűkkeblűség szólhat így: »nem 
lépek be az Irodalmi Társaságba, mert az uni-
táriusok is tagjai lehetnek annak.« 

A huzódozásnak és idegenkedésnek nézetem 
szerint nem az a valódi oka, a mi ilyenül mon-
datik, hanem az igazi érdeklődés hiánya, melv-
nek se egyetemes prot., se református, se semmiféle 
irodalmi társaság nem kell, mert közönyös és in-
dolens lelkének jobban megfelel a mostani sivár 
állapot, melyben sem dolgozni, sem áldozni nem 
szükséges. Igen, e lelketlen közöny, e kényelmes 
tenni nem akarás, mikor színvallásra kénysze-
ríttetik, minthogy saját rút mezében pirul az 
emberek előtt megjelenni, tetszetős jelszavak 
és hangzatos ürügyek álarcába bújva fecseg 
és lármáz, hogy bűnét a hevenyében előrántott 
bűnbakra kenje. 

Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 
A reformáció neveléstörteneti jelentősége. 

(Folytatás.) 

A 13. és 14. században a polgárság emelkedett 
jelentőségre Európa nagyobb s kisebb városaiban, külö-
nösen ott, hol ipar s kereskedelem lendületet nyert és 
az érdeklettek vagyon, személy és jog védelme végett 
egyesülésre ösztönöztettek. Á polgárság jelentőséget 
különösen azzal nyert, hogy egyes városokban tes tü-
letté alakulva, befolyást gyakorolt a városi sőt az o r -
szágos ügyekre. így a papság és lovagrend mellett egy 
harmadik rend, a polgárok rendje fejlődött ki. Míg a pap-
ság az egyház tekintélyére támaszkodva formalismusba és 
tétlenségbe merült, addig a polgárság a munka elvét 
követi, sok oldalú műveltséget és vallási bensőséget 
ápo l ; míg a lovagrend inkább idealismusnak él, addig a 
polgári rend a realismus pártjára áll s anyagi jólétet és 
nemzeti erőt s önérzetet gyarapít. Reális iránya különösen 
abból tűnik ki, hogy e rend ipart s kereskedelmet űz, tan-
intézeteiben pedig az anyanyelvet, földrajzot, természet is-
mereteket s a mathematikát karolja fel. Ez intézeteknek a 
papság ellensége volt s alapításukat lehetőleg akadályozta, 
mintegy viszonzásul arra, hogy a polgári rend ellenséges 
állást foglalt a klérus egyoldalú tudományával s erkölcs-
telenségével szemben. A polgári rend reális művelődési 
törekvése Németországban az általános nyugtalanság 
korszakába esik, mely nyugtalanság tanítót s tanulót 
tapasztalásra, vándorlásra hajtott. A polgári iskolák ta-
nítói annyival inkább vándoroltak, amennyiben nagy 
részök képzetlen mesterlegény, kicsapott diák vagy szö-
kött szerzetes volt, és amennyiben gyarló fizetésű állá-
suk alig egy évre biztosíttatott. Az ily tanítókkal sere-
gekben vándorló tanulókat (bacchansok) anyagi s erkölcsi 
nyomor k isér te ; sok volt az éhezés, fázás, koldulás, lo-
pás, de kevés a tanulás. Ekkor űzettek nagy vadászatok 
a faluszéli libákra, és ekkor történt egyebek közt az, 
hogy a vándortanuló templomból lopott sz. János fa-
szobrával fűtött . 

A polgári rend törekvése jó és rosz vonásaival 



együtt, erős oppositio volt kora elfogultságával, egyol-
dalúságaival szemben. A realismus és tudásvágy kiválóan 
a kolostorok celláit s ismereteit, továbbá az alsó papság 
tudatlanságát támadta. Másrészt a polgárság körében fel-
támadt természet tudományok s felfedezések a vallásos szel-
lemet is módosí tot ták és szabadabbá tették. Ez új szellem 
a római egyházi tantól és formalismustól elfordulva in-
kább az egyén lelkületét foglalja el és bensőbbé teszi a 
viszonyt Isten és a hivő közt. E szabadabb szellem hi r -
detői : Husz, Savanarola, stb. méltán a reformáció előhar-
cosai sorába tartoznak. 

Mindezen fejleményekhez a görög és római klasz-
szikusoknak mintegy feltámadása járult. T . i. a 13., 14—ik 
s következő századokban egyes kiváló férfiak felkarolják 
a római s görög irodalmat, philosophiát és műveltsé-
get, melyeket a hierarchia száműzött volt, és azokat a 
tudomány és szabad szellemű gondolkodás s mívelődés 
tényezői sorába emelik. A classicismus hősei, az u. n. 
humanisták, kiválóan az aláhanyatlott classicus nyelv s 
nyelvtan javítása s uralma érdekében küzdenek, de a 
scholasticismus tudakosságát történeti s te rmészet tudo-
mányi ismeretekkel helyettesíteni, és a pápai egyház visz-
szaéléseit szabad szellemmel s gyümölcsöző vallásosság-
gal javítani törekszenek. E törekvéseikkel a humanisták 
utat nyitottak a tudományok miveléséhez, de különösen 
a sz. Íráshoz, melyet már ők fordítottak (latinra), illető-
leg fordításait javították. Továbbá ugyanők külön neve-
léstanokban is szép nézeteket hirdetnek a csáládi, testi, 
értelmi s erkölcsi nevelésről, és kiválóan a classikus 
irók, a philosopliia, zene, tör ténet stb. tanulmányozását 
ajánlják (Vergerio, Vegius, Agricola, Reuchlin, Erasmus 
stb.). A humanisták ez érdemei mellett megbocsátható 
némelyeknek az a túlbuzgóság, melylyel elemi iskolába 
is latin nyelvet csempésztek be, és a mely buzgósággal — 
bár a scholasztikát tartalom s nyelvezet tekintetében gúny 
tárgyává tették — egynémelyek magok is scholastikus 
feszegetésekbe tévedtek bele. T . i. Róma és Athén tisz-
teletétől elragadtatván kitelt egynémelyektől annak ku-
tatása, mekkora lehetett Diogenes hordója és Herkules 
buzogánya. Másik azzal értelmezi Erasmus nevét, hogy 
az születése előtt »erat mus« (egér volt), és életében 
»er as mus« (egeret evett.). A humanismus virágzása a 
reformáció századába esik. 

A reformáció előtt a hit sötét, az erkölcs és iskolai 
fegyelem nyers volt. A köznép babonába, a papság 
nagyobb része tudatlanságba és erkölcstelenségbe sülyedt. 
Tanulók gyakran tanáraikkal együtt dorbézolnak, lopnak, 
verekednek s iskolát kerülnek. Áz iskolai fegyelem nyers 
csúfolást, testet bénitó s önérzetet ölő verést, mes ter -
kélt kegyetlen büntetéseket alkalmaz. A mesterkéltség-
ről egyebek közt pl. a következő svájci büntetésmód 
(15. század) tanúskodik. A mely fiú déli harangszóra az 
utcán le nem térdelt s nem imádkozott , azt esetleg ten-
gely körül forgatható kalitkába (u. n. szégyenházikóba) 
zárták s addig forgatták, míg elszédült vagy elájult. Á 
tanítóság alig díjaztatik; nagyobb részök képzetlen és 
lelket ölő szótanítást űz. A munkakerülés divatos; vásár, 
keresztelő, névnapok, disznótor stb. elegendő cím volt 
arra, hogy a tanítás szüneteljen. 

Ennyi a reformátió talaja. Tér jünk a talajból táp-
lálkozó fához, magához a reformációhoz. 

A reformációt rendesen azzal szokták jellemezni a 
neveléstörténetben, hogy az inkább a hit javításával levén 
elfoglalva, a nevelés-tanítás terén csekély jelentőségű 
újításokat tett. Első tekintetre e jellemzés találónak tűnik 
fe l ; de méltatlansága azonnal megbotránkoztat , mihelyt 
a reformációnak nem csak nevelés- és tanügyi kész 

1 tényeit, hanem egyszersmind hitelveit, szellemét és ez 
elveknek a jövőbe kiható hatalmát megfontoljuk. Egy 
apa nemes gyümölcsfácskát ad fiainak, amely még csak 
egyszer termett gyümülcsöt s csak keveset. A fiak 
örülnek a fának s becsülik azt. Vájjon mél tó-e az az 
öröm, mikor a fácska még fejletlen és még csak 5—10 
almát termett . Igen, méltó az ö r ö m ; mert a fácska atyái 
gondosság s jóakarat szülöttje, s mert jövőben terebé-
lyes koronája nyugvóhelyet és sok nemes gyümölcsöt 
nyújt ápoló tulajdonosainak, sőt annak a szomszédnak 
is, aki a fát kaján szemmel nézi. 

Lássuk először a reformáció közvetetlcn hatásait a 
nevelés-tanításra, vagyis azon elveket és tényeket, me-
lyekel a reformátorok magát a nevelés-tanítást rendez-
tek s javították, illetőleg rendezni s javítani törekedtek. 
Mert az egyház hitelvi megújítása mellett az egyén 
családi és iskolai nevelésére is kiterjedt figyelmök és 
gondjuk. N e m mind új, amit e törekvésök felmutat s 
talán nem is helyes mindnyája a mai paedagogika itélő 
széke előtt. Ámde — mint már említettem — a nevelés 
fejlődési mozzanatainak nem is csak az a jelentősége s 
feladata, hogy újat létesítsen, hanem az is, hogy a régit 
felújítva elemezze és felkarolja, illetőleg ostromolja. 
Továbbá a neveléstörténeti fejlemények mind csak 
mozzanatok levén, értékök megítélését nem szabad ki-
zárólag csak kiváltságaikra alapítani; sőt elismerendő a 
nevelésnek az a sajátságos áthasonító ereje, hogy egyes 
mozzanatok gyarlóságait épen a növendék javára hasz-
nálhatja fel. 

Mindegyik reformátor elismeri és kiemeli a neve-
lés, tanítás fontosságát és szükségét. Egyelőre elég csak 
Zwingli szavait idéznem: »Az emberi kedély kerthez 
hasonló, melyben gondozás nélkül gaz tenyészik. Azért 
gyermekkortól kezdve kell azt ápolni és képezni. 
Hogyan is lehetne gazzal benőtt kertből jó gyümölcsöt 
szedni?« 

Reformátorok a családi nevelésről. Család a neve-
lés alapja, nem csak annyiban, amennyiben a növendéket 

j nemzi, hanem azért is, mivel a családi nevelés veti meg 
minden következő nevelés alapját, kiválóan a testi s 
erkölcsi nevelését. A reformátorok családos férfiak 
voltak. Valamint hitelvi tekintetben a bűnbocsátó jegyek 
ellenében tanúsított felháborodásuk szakadást jelzett, 
úgy családalkotó elhatározásuk méltán annak jeleül te -
kinthető, hogy nevelési elveik s eljárásuk a múlttal 
legalább részleg szakit. A középkori római klérus egyed-
uralkodó volt a tanügy terén, de saját testi gyermekei 
körébe a tanítás és testi nevelés áldásait nem hintette. 
E tény első tekintetre jelentéktelennek látszik, annyival 
inkább, amennyiben épen a családfentartási gondok az atya 
tanügyi szolgálatait korlátozni képesek. Azonban a lát-
szatot tények teszik jelentékenynyé. Az atyának s csa-
ládjának viszonya a természettörvény (ösztön, vér rokon-
ság) és a szeretet kettős alapján nyugszik; s ez alap 
minden idegen nevelői szeretetnél s hajlamnál szilárdabb. 

! Innen érthető, hogy az atya saját gyermeke boldogságát 
legőszintébben óhajtja, s ezt legjobbnak vélt neveléssel 
biztosítani s aggodalmasan előmozdítani törekszik ; tehát 
legszentebb érdekeivel a gyermek-nevelés érdeke telje-
sen összeforr. Azért mikor az atya szigorú, szigorának 
forrássá a szeretet; és amennyiben szeret, annyiban 
szigorú is. Igaz, a családi szeretet és szigor nyilatko-
zatai nem egyszer talán hibásak ; de ezek csak oly (r i tka) 
nyilatkozatok, melyek methodikai belátás korlátoltságá-
ból fakadnak. Pollenben nevelési szellem s jóakarat tekin-
tetében mégis gyakrabban téved az a családtalan prae-

| ceptor, aki a kijelölt tananyag, tantervek s utasítások 



r o s t é i y á n át nézi növendékei t , és formal i smus k ö v e t é -
sével hivatalos kötelességét s lelkiismeretét kielégítheti. 
De továbbá, míg a családi v iszony egyrészt szeretet s 
jóakarat szellemével hat ja át a házi nevelést , addig 
másrészt érdeket s fogékonyságo t fejleszt idegen n ö -
vendékek áldásos nevelése iránt i s ; és ezzel a családi élet 
s nevelés a legje lentékenyebb tényező arra, hogy neve lő -
in tézetek állíttassanak, s hogy a nevelés ügye a meddő 
formal i smus tó l és esetleg pangás tó l megóvassék . N e m 
puszta véletlen az, hogy a középkor i klérus tanügye 
évszázadokon át alig tanús í to t t haladást — testi n e v e -
lés, tananyag, t anmód és fegyelem tekin te tében; s che -
mat ikus nevelési gyakorlatát megrázkódta t ják a családos 
lovagok, polgárok és a hit javitók törekvései . 

Lu the r szerint a házasság istentől rendelt szent 
v i s zony ; a gyermekek Is ten áldásai és a házas életnek 
becses örök k incse i ; a gyermekek nevelése pedig a szülők 
legfőbb kötelessége. Mer t ^sokkal szükségesebb a gye r -
mekek neveléséről gondoskodn i , mint bűnbocsána to t 
váltani, imákat végezni, idegen t emplomoka t látogatni 
vagy fogadalmakat tenni.« »Mit használ, ha magadér t 
még oly jámbor vagy, de gyermekeid nevelésében h a -
nyag.« » H o g y a keresz tyénség roszul áll, annak oka az, 
hogy senki sem karolja fel az i f j ú s á g o t ; és a keresz -

tyénség megújí tása bizonyára a gyermekeken kezdendő.« 
És e szavait Lu ther példával egészítet te ki, mer t gye r -
mekeinek gondos és gyengéd nevelője volt. Haldokló 
13 éves lánykája mellett legmélyebb atyai fájdalmát 
csak imával és Isten bölcseségébe helyezett bizalommal 
képes némikép enyhíteni . Zwingli és Calvin mél tó t á r -
sai Lu the rnek a családi életben s nevelésben i s ; család-
jok, gyermekeik példás apái. Calvin egyetlen fia korán 
halt e í ; az apa choler ikus vérmérséklete mellett vájjon 
e veszteség nem fokozta erkölcsi szigorát a kiskorúak 
i rányában? Zwingli es ténként kis gyermekei bölcsőjénél 
lantolva dalokat énekelt, vagy nejével a gyermekek keresz-
tyén neveléséről beszélt. A re fo rmáto rok családi élete 
nem csak tör ténet i tény, hanem protes táns egyházi neve -
lés számára elv is, mely az egyház s Isten országának 
építését első sorban a család szent érdekévé s kö te les -
ségévé teszi. Egyházi köznevelés n e m is lehet eléggé 
életteljes és áldásos, míg az egyház vezérei s tanügyi 
intézői elzárkózva a családi nevelésben egyrészt paeda-
gogikai tapasztalatokat s fogékonyságo t nem szereznek, 
másrészt é rdemeket s példát fel nem mutatnak. Atyák 
tudnak igazán érdeklődni s buzgón áldozni a neve lés - és 
t anügy javáér t ! A pro tes tan t i smus körében nem is kel-
lett annyi unszolás, buzdítás, amennyivel a középkor i s 
re formáció-korabe l i kath. papságot hajtani kellett az ok t a -
tás felkarolására ( C h r o d e g a n g , N. Károly, Sz. Iván, Oláh 
Miklós, polgári rend stb.). Igaz, e tényben a hitelvek s 
hitélet kü lönbözősége döntő , de bizony a papi rend csa-
ládi viszonyai is kifejezést nyernek. 

Lu the r szerint a gyermek már a családban arra 
neveltessék, hogy Is ten t jónak, igazságosnak ismerje , 
félje és s ze re s se ; hogy szülőinek szeretetből engedel -
meskedjék. A félelem, szeretet s engedelmesség fej lesz-
tésében szóval s tettel jó erkölcsi példát kell adni a 
g y e r m e k n e k ; se elkényesztető se riasztó eljárást követni 
nem szabad, mer t előbbivel az érzékiség tétetik u ra lko-
dóvá, utóbbival a gyermek önbizalma s az erényesség 
szárnál a szükséges bátorsága semmisí t te t ik meg. »Vessző 
mellett alma legyen.« Kerülendő a szerzetesi g y e r m e k -
nevelés, mely ahhoz hasonló, mint ha gyümölcs te rmésre 
való nemes fácskát szűk cserépbe ül tetnénk. A fiatal 
ember emberek közé menjen , tapasztaljon, s l ehe tő-
leg jó példákat lásson; az ily közlékeny é le tmódot 

élénkség s ö r ö m kiséri, s ez ép oly szükséges a lélek-
nek, mint étel-ital a testnek. Zwingli gye rmeksze re t e t é -
ből és nevelési érdekéből fakadt 1523. írt neveléstana 
i s : wHogyan kell a fiúkat keresztényiesen oktatni s 
nevelni.« Szép elveket hirdet ez első r e fo rmá to r i neve -
léstan. E szerint az i f júság Is tennek, önmagának s a 
társadalomnak neveltetik. Isten ismeretére és szerete tére 
két könyv veze t : az evangeliom és a természet könyve. 
H o g y e két könyvben olvashassunk, nyelvek és a t e r -
mészet ismeretére van szükségünk. Nevelés főkép a 
kedély nemesí tésére t ö r e k e d j é k ; ez azonban ki nem zárja 
a testi nevelést és az illemes társadalmi ö römöke t . Cal -
vin az evangeliom szellemének szigorú uralma alá helyezi 
az egyházi és családi életet, s az erkölcs t isztaságát a 
gyülekezeti kormányza t és a családfők legszentebb é rde -
kévé tette. 

E neveléstani elvek talán kevésbé újak és nem 
oly fe l tűnők mint pl. Comenius , Rousseau, Pestalozzi 
stb. e lve i ; de je lentőségűk s é r tékök az ú jkor nevelés-
tö r téne tében el tagadhatat lan: a család nevelő hivatása 
betöl tésére szól l í t ta t ik; az erkölcsi nevelés általános ker. 
alapokra fektetve emancipál tat ik a hierarchiai osztályszel-
lem és formal i smus békóiból. 

(Folyt, köv.) Fabr i czy János, 
praepar. tanár. 

T Á R C A . 

Spencer Herbert elmélete a „Megismerhel"-
lenről. 

(Folytatás.) 

D. Az ismeret relativitása, 

A végeredmény tehát , bárhonnan induljunk is ki, 
ugyanaz marad. Ha a dolgok lényegét és kezdetét ille-
tőleg hypotheziseket állítunk fel, a kérlelhetet len logika 
mindig két egymást kizáró képtelenséghez vezet b e n n ü n -
ket. Ha m e g minden előfeltétel nélkül, a környező do l -
gok észrevehető tulajdonságaiból indulunk ki, és miután 
speciális függés i törvényeiket megál lapí tot tuk, mind ig 
általánosabb törvények alá igyekezünk azokat foglalni, 
mígnem egyetlen tö rvény alá he lyez tük : még mindig ép 
oly távol maradtunk azon kérdés tisztázásában, h o g y 
vajon mi az, a minek segélyével mi azon sajátságokat 
m e g i s m e r h e t j ü k ; bármilyen világosan véljük is ezt b e -
láthatni, a vizsgálat mutat ja , hogy a mi látszólagos is-
mere tünk önmagával teljesen összeegyezhet len. A vallási 
és t u d o m á n y o s alapfogalmak egyaránt a valóság puszta 
symbolumai s nem ismerete gyanánt tűnnek fel. 

Hátra van azonban még annak bebizonyítása, hogy 
ezen meggyőződéshez épúgy hozzá juthatunk g o n d o l -
kodásunk természetének, mint a tapasztalatnak vizsgálata 
által. Ugyanis az általános és kü lönös tapasztalattól l e -
vont induct iót meg kell e rős í tenünk a meg i smerő t ehe t -
ség természetéből kiinduló deduct ió által. H o g y ilyen 
deduct ióhoz juthassunk, két út áll e lőt tünk. Annak be-
bizonyítása, hogy i smere tünk nem absolut s ilyen nem 
is lehet, vagy a gondo la t e redmény , vagy a gondolkozás 
processusának elemzése altal tör ténhet ik . Elemezzük mind 
a ket tőt . 

A mi először is a gondolkozás p roduc tumát illeti, 
ha valamely tényt megmagyarázni , megfogha tóvá tenni 
akarunk, azt mindig az által érjük el, hogy más, előbb 
ismeretessé lett t énysoroza t ró l teszünk említést , a melybe 
az illető tény is felvehető. És a midőn ezt tesszük 



vagy magában az illető tényben, vagy azon osztályban, 
melybe soroztatot t , találni fogunk még mindig egy-
egy megmagyarázhatlan sajátosságot, amelynek magyará-
zata végett kénvtelenek vagyunk egy még általáno-
sabb osztályhoz folyamodni s így tovább. Az a kér -
dés, hogy ez a folyamat határol t -e vagy határtalan ? 
Azon felvétel, hogy ezen processus határtalan, ha ugyan 
akadna ezen önmagában képtelen elméletnek védelme-
zője, már magában foglalja azon állítást, miszerint a végső 
magyarázat elérése a lehetetlenségek közé tartozik, m i -
után az ahhoz jutásra végetlen idő kívántatnék. A mi a 
másik felvételt illeti, a mely szerint ezen processus vé-
ges, (oly következtetés, melynek helyes voltát bizonyítja 
már az általunk hozzáférhető megfigyelő sphaera véges-
sége is, azonkívül még inkább azon körülmény, hogy 
az általánosságok száma kiterjedesök növekedtével fo ly-
ton fogy), ebben is ki van fejezve, hogy a legfelső lény 
nem megfogható. Mert ha a természet titkaiba való m é -
lyedésnek útja a speciális igazságoknak általános s ezek-
nek még általánosabb igazságok alá való sorolása : abból 
nyilván következik, hogy a legáltalánosabb igazság, mi-
vel ezt még általánosabb alá sorozni nem lehet, okvet-
lenül megmagyarázatlan marad. Ennélfogva a magyarázat 
s a megmagyarázható okvetlenül a megmagyarázhat lan-
hoz vezet. 

LIasonló eredményhez jutunk a gondolkodási p r o -
cessus elemzése által, a mint az subjective a tuda lom-
ban végbe megy.*) Ugyanis a tudalom minden teljes 
actusához a különbség és relátió mellett még egynemű-
ség, egyarántosság is kívántatik. Mielőtt valamely lelki 
állapot gondolattá alakulni, vagy az ismeret egy r é -
szévé válni képes volna, nemcsak az kívántatik meg, 
hogy felismerjük, miszerint az más lelkiállapotokkal, m e -
lyekkel az egymásutániság által lép kapcsolatba, kü lön-
bözik, hanem az is, hogy felismerjük, miszerint az egy-
nemű bizonyos megelőző lelki állapotokkal. A változások 
ama szerves egymásutánja, mely a gondolkozást képezi, 
ép úgy folytonos integrátiót, mint félbeszakítás nélküli 
differentiátiót involvál. Ha a tudalom minden új affectiója 
olyan gyanánt fogatnék fel, a mely az előzőkkel bizo-
nyos fokú ellentétben áll; ha csak oly benyomások s o -
rával rendelkeznénk, a melynek mindegyike úgy, a mint 
keletkezett, az előzőktől csupán különböznék; az esetben 
a tudalom teljesen khaotikus volna. Hogy azon rende-
zett tudalom létrejöhessen, a melyet értelemnek neve-
zünk, szükséges, hogy minden új benyomást más-más 
előzőleg előfordult benyomások sorába helyezzünk. A 
successiv lelki állapotokat épúgy, mint a köztök f enn-
álló successiv relatiókat osztályoznunk szükséges s az 
osztályozás nemcsak abban áll, hogy a különbözőket 
elválasszuk, hanem hogy a hasonlókat csoportosítsuk. 

Ép így a végső okot, a végetlent, az absolutot ok-
vetlenül osztályoznunk kell, ha megismerni akar juk; hogy 
azt egyáltalán gondolhassuk, ez vagy amaz osztályhoz, 
jelleghez tartozónak kell gondolnunk. Lehet -e most már 
az egynemű bármi olyannal, a miről érzéki tapasztala-
tunk van ? Nyilván nem. A teremtő és teremtett között 
oly különbségnek kell lenni, mely a teremtett különb-
ségein messze túl megy. Az, a mi ok nélküli, nem ha-
sonlítható össze az okozattal : a két fogalom egyezhet-
len ellentéte már nevükben ki van fejezve. Avagy talán 
a Reale, habár a végeshez való osztályozása gondolha t -

*) Itt következik Spencernél Hamilton és Mansel idevonatkozó 
elméletének ismertetése s illetve idézése, a melyet azonban e helyen 
közölni szükségtelennek tartok, a mikor ezen kérdésnek, az ismeret 
relativitása kérdésének tárgyalása úgyis kissé hosszadalmassá vált, s 
azt magának Spencernek tárgyalása is eléggé kimeríti. 

lan, gondolhatóvá lesz az önmagával egy osztályba való 
sorozás által ? Ezen felvétel ép oly képtelen, mint a m á -
sik. Ugyanis ez a végső ok, a végetlen, az absolut so -
kaságát előfeltételezi, a mi önmagának mond ellent. Mi-
után tehát a feltétlen sem a korlátolt bármely formájával, 
sem más korlátlannal egy osztályba nem sorozható : 
ennélfogva egyáltalán nem classifikálható. És tegyük 
hozzá, hogy ha az nem ismerhető meg, mint ilyen vagy 
olyan, akkor egyáltalán nem ismerhető meg. 

Még egy más szempontból kiindulva is eljutunk 
ugyanazon nagy igazsághoz. Ugyanis ha a helyett, hogy 
értelmi képességünket directe vizsgálnánk meg, a mint 
a gondolkodás tényében, avagy indirecte, a mint a sza-
vak által kifejezett gondolatokban nyilvánul, a lélek és 
a világ között levő összefüggést vesszük vizsgálat. alá : 
ugyanazon következményhez jutunk. Nevezetesen az élet 
— ha annak lényegét alapos kutatás tárgyává tesszük 
— minden megjelenési alakjában, ide számítva az ér te-
lem legmagasabb formáit is, a külső és belső viszonyla-
tok folytonos alkalmazkodásában áll; a miből követke-
zik, hogy ismeretünk lényegileg relatív kell, hogy legyen. 
A legegyszerűbb észrevétel abban áll, hogy a subjectiv 
állapotok közt oly viszonylat jő létre, mely az objectiv 
agentiák bizonyos viszonylatának felel m e g ; a fo ly to-
nosan bonyolultabb észrevétek abban állanak, hogy a 
lelki állapotok között bonyolultabb viszonylat jő létre, 
mely a külső agentiák bonyolultabb viszonylatának felel 
m e g : ezen állapotok, ezen agentiák maguk ennélfogva 
nyilván sohasem tehetők megfoghatókká, mert mindig 
az egyneműek és sohasem a különneműek egymáshoz 
való viszonyával találkozunk. Es itt helyén van megje-
gyezni, hogy csak az, a mire az értelem korlátolva van, 
bírhat érdekkel értelmünkre nézve. Az általunk elérhető 
ismeret egyúttal az egyetlen ismeret, mely hasznunkra 
válhat. A belső és külső folyamat megegyezésének fenn-
tartására, a mi ránk nézve az életet képezi, s egyúttal 
az eszközt az élet további fenntartására, csak az kíván-
tatik, hogy a ránk ható agentiákat együttiségükben s 
egymásutánjukban, nem pedig belső lényegök szerint 
ismerjük meg. Ha x és y külső tényeket, ráhatásokat, 
a és b pedig a megfelelő belső állapotot jelölik, nekünk 
csak annyira van szükségünk, hogy tudjuk, miszerint 
a és b-nek s a köztök fennálló relatiónak folyton x és 
y és az ezek között fennálló relátió felel meg. Teljesen 
közömbös reánk nézve, hogy a és b x és y-nal res-
pective egyenlők e vagy nem. Ha valóban identikusak 
volnának is, annak tudata által a legcsekélyebbet sem 
nyernénk, valamint teljes különbözőségök felvétele sem 
hátrányos tudásunkra nézve. 

Azonban m é g mindig fennmarad a kérdés, hogy 
vájjon mit állíthatunk arról, a mi az ismeretet fölül 
múlja ? Vájjon mi kizárólag a phenomenáliák ismeretére 
vagyunk-e korlátozva ? Vajon ezen vizsgálat végered-
ményét az képezi-e, hogy a relativen kívül szel lemünk-
ből mindent kizárni vagyunk kénytelenek ? Avagy okvet -
lenül kell hinnünk valamiben, a mi a relativen túl 
fekszik ? 

A tiszta logika felelete ezen kérdésekre az, hogy 
értelmünk határoltsága által feltétlenül a relatív birodal-
mára vagyunk korlátolva és hogy mindaz, a mi a rela-
tivot túlhaladja, csak mint tiszta tagadás, mint nem 
existentia gondolható. »Az absolut csak az elképzelhe-
tőség puszta negatiója gyanánt gondolható«, állítja H a -
milton. »Az absolut és a végetlen«, mondja Mansel, 
»ennélfogva, miként az elképzelhetlen és az észrevehe-
tetlen, nevek, melyek nem a gondolkodás vagy tudalom 
tárgyait jelölik, hanem éppen azon feltételek hiányát 



fejezik ki, a melyek mellett a tudalom egyedül lehetsé-
ges.« Mindkét idézett állításból az következnék, hogy 
miután értelmünk semminemű kezességet nem nyújt 
annak pozitív tételére vonatkozólag, a mit csak mint 
negatiót vagyunk képesek fe l fogni : egyszerűleg nem is 
állíthatjuk a tüneményvilágon túl bárminek a létezé-
sét sem. 

A milyen kikerülhetlennek látszik ezen következ-
mény, alapjában ép oly mértékben helytelen az ! Ha az 
előzmények helyesek volnának, kérdésen kívül helyes 
volna a zártétel i s ; csakhogy a praemissa egyáltalán 
nem helyes. Nem lehet ugyan tagadni, hogy ha tisztán 
logikai álláspontra helyezkedünk, az előzőkben kifejtett 
tételek megdönthet lenek maradnak, azonban ha általános-
sabb, psychologiai ' szempontból vizsgáljuk ugyanazon 
problémákat, azt fogjuk találni, hogy az elért eredmény az 
igazságot tökéletlenül fejezi ki. Ugyanis a határozott 
tudalom mellett, melynek törvényeit a logika formulázza, 
még ot t találunk egy másik alkotó elemet, a ha táro-
zatlan tudalmat, mely formulákba nem szorítható. A tel-
jes gondolatok és az olyanok mellett, melyek ugyan 
nem teljesek, de ilyenekké tehetők, vannak még gondo-
latok, amelyeknek teljessé tétele lehetetlenség és a me-
lyek mégis reálok oly értelemben, hogy a gondolkodó 
tehetség normális ingerléseinek kifejezői. 

Első sorban is figyelembe veendő, hogy az okok, 
melyek által ismeretünk relativitása bizonyíttatik, világo-
san postulálják a relatívon túl fekvő valami létezését. 
Mikor azt m o n d o m : az absolut nem megismerhető, 
egyúttal hallgatólag felveszem, hogy van absolut. Annak 
tagadása alatt, hogy az absolut mivolta általunk m e g -
ismerhető lenne, ép az az előfeltétel rejlik, hogy ezen 
megismerhetlen létezik; és az által, hogy azt előfeltéte-
lül állítjuk, bizonyítjuk, miszerint az absolut a szellem-
nek nem mint semmi, hanem mint valami jelenik meg. 
Egyáltalán nem vagyunk tehát jogosítva azon e lőzmé-
nyekből, a melyek az absolut megismerhet lenséget bizo-
nyítják, azon következményt vonni ki, hogy róla való 
tudalmunk tisztán negatív. Azon bizonyítás, mely éppen 
azon alapul, hogy egy bizonyos kifejezés egészen hatá-
rozott jelentéssel bír s a mely azon kijelentéssel v é g -
ződik , hogy az illető kifejezés azon kijelentéssel nem 
bir h a t : ezen eredmény által a saját halálos Ítéletét m o n -
dot ta ki. A tényállás egyszerűen az, hogy annak bebi-
zonyítása, miszerint az absolutról határozott tudalom-
mal bírnunk lehetetlenség, azon elkerülhetetlen előfel-
tételen alapszik hogy arról határozatlan tudalmunk van. 

Annak, kimutatására, hogy a gondolkozás szük-
ségszerű feltételei által kénytelenek vagyunk positiv, 
habár határozatlan tudalmat formálni arról, a mi a 
tiszta tudalom határain túl van : a leghelyesebb út leend 
a relatív és absolut közötti elentétről való képzetünk 
vizsgálata. Senki sem fogja tagadásba venni azon állí-
tást, hogy a gondolkozás olynemű antinómiái, a minők 
az egész és a rész, az egyenlő és nem egyenlő, az egyes 
és többszerű, szükségképen correlativumok gyanánt g o n -
dolandók ; a rész képzete nem állhat meg az egész, az 
egyenlőség eszméje az egyenlőtlensége nélkül. Hasonló-
képen a relatív mint ilyen, csak az absoluttal ellentét-
ben gondolható. 

Vegyük p. o. a határolt és a határtalan fogalmait. 
A határokról való eszménk két elemet foglal magában, 
u. m. a lét bizonyos módjáról való tudalmat és azon 
határokról való tudalmat, a melvek között a megisme-
rés történik. A határtalan ellentétes eszméjében nincs 
meg a határról, de igenis a létezés bizonyos módjáról 
való tudalom. Tökéletesen igaz, hogy ott, a hol a hatá-

roltság képzete hiányzik, megszűnik a tudalom az lenni, 
a mit sajátlag képzetnek nevezünk; de nem kevésbe igaz, 
hogy a tudalom bizonyos neme mégis fennmarad. A téve 
dés tehát azon felvételben rejlik, hogy a tudalom nem 
tartalmaz egyebet, mint határokat és feltételeket s hogy 
ezen felvétel azt, a mi nem határolt és feltételezett, tel-
jesen figyelmen kívül hagyja. Ezen felvétel egészen meg-
feledkezik arról, hogy van valami, a mi mialatt a hatá-
rozott tudalom nyers anyagát képezi, még azután is 
fennálland, a mikor már a határozott alak, melyet annak 
a gondolkodás kölcsönözött , teljesen szétfoszlott. 

Ugyanez csaknem szószerint alkalmazható ezen 
antinómiák legvégsőjére és legmagosabbjára, a relatív és 
nem relatív viszonyára. Az az, ha azon határoktól és 
feltétektől, a melyek mellett a relatív tudalmunkba jut, 
abstraháltunk, akkor, miután csakis ezektől abstraháltunk, 
kell még valaminek fennmaradni, a mi már határ és 
feltétel nélkül való s ez éppen az, a mit nem relatív-
nek, absolutnak nevezünk. Akármennyire lehetetlen is 
ezen tudalomnak bármily qualitativ vagy quantitativ ki-
fejezést adni, mégis nem kevésbé bizonyos, hogy az 
ránk nézve mint positiv és megsemmisíthetlen gondola t -
elem mindig fennmarad. Hogy ez csakugyan így van, 
már abból is kiviláglik, miszerint maga a relatív üres, 
semmivé válnék az absolut puszta negativitása mellett, 
miután a relatív, mint viszonyos fogalom, csak ellen-
tettjével, az absoluttal való összehasonlítás által lesz 
megfogha tóvá ; már pedig az összehasonlítás csak azon 
feltétel mellett történhetik, hogy az összehasonlítandó 
dolgok mindegyike, tehát a jelen esetben az absolut is, 
a tudalomban adva van. 

A feltétlenről való tudalmunknak tisztán pozitív 
természete még inkább kitűnik, ha a gondolkozás p r o -
cessussát vesszük vizsgálat alá. 

A miként a tért és időt sem végesnek, sem vé-
getlennek nem képzelhetjük, épúgy képtelenek vagyunk 
az okról élesen körvonalozott fogalmat alkotni. Ep 
oly módon, a mint határolt tér képzetével együtt azon-
nal felmerül a határon túli létnek a képzete : mihelyt 
valamely határozott okra gondolunk, annak hátterében 
azonnal valamely rejtett ok tudalma támad bennünk, és 
ezen támadó tudalom tartalmilag azonos azzal, a mely 
létrejöttének oka volt, habár határozott alak nélküli. 

Csakhogy ezen eredmény a legnagyobb nehézség-
gel állít szembe bennünket. Miként képződhetik ugyanis 
bennünk tudalom az alak és határ nélküliről, a midőn 
a tudalom lényegénél fogva csak alak és határ között 
lehetséges ? Ha a létezésről való minden tudalom felté-
teles létről való tudalom, miként maradhat hátra valami, 
ha ezen feltételek megsemmisít tetnek ? 

Nyilvánvaló, hogy ezen talánynak kell megoldá-
sának lenni, miután magok azok, a kik ezt elibünk ad-
ják, elismerik, hogy ilyen tudalommal bírunk : és ezen 
megoldás csak az imént jelzett lehet. Az ilynemű tuda-
lom nem egyetlen szellemi actus által képeztetik, hanem 
számos actusnak az eredménye. Minden képzet bizonyos 
állandó elemet tartalmaz. Ép oly lehetetlen, hogy ezen 
elem a tudalomból hiányozzék, mint a milyen lehetet-
len az, hogy egymagában legyen meg tudalmunkban. 
Mindkét esetben tudalmatlanságnak kellene előállani, az 
egyik esetben az anyag, a másik esetben az alak hiánya 
miatt. Ezen elemnek állandósága és tartóssága, mely 
minden változások dacára is folyton érvényesül tudal-
munkban, szükségképen bizonyos érzelmet teremt b e n -
nünk, a melyben az absolut mint a feltételektől külön-
böző és azoktól független jelenik meg. Ezen érzelemtől, 
a melynek tanúsága szerint minden gondolásban valami 



(t. i. az érzék és feltételeitől különböző s így a n e m -
énhez tar tozó) korlátoltatik, nem szabadulhatunk, mert 
azon valamitől sem szabadulhatunk. Az a kérdés most 
már, hogy mi módon történhetik ezen valamire vona t -
kozó érzelem kifejtése és fejlesztése? Világos, hogy 
egymásra következő, határaitól és feltételeitől elvont 
képzetek kombinálása által. Ezen határozatlan gondola-
tot éppen úgy képezzük, mint a határozottak közül n é -
melyeket: t. i. az egyes gondolatok sorozatának össze-
íűzése ál tal ; az oly tudalomtárgyak bizonyos sorának 
összeolvasztása által, a melyeknek mindegyikében, mi -
helyt felmerül, a határoló és korlátozó mozzanatok mel-
lőztetnek s valami feltétlenről való tudalom foglaltatik. 
Fejezzük ki magunkat szabatosabban. Ezen tudalom nem 
a gondolatok, eszmék vagy képzetek bizonyos csopor t -
jának, hanem sokkal inkább minden gondolatnak, kép -
zetnek vagy eszmének abstractuma. Éppen az »existen-
tia« szóval jelölt valami az, a mi mindannyival közös 
és a mitől nem szabadulhatunk. A midőn ez modali tá-
saitól, azok folytonos változása következtében különvá-
lik : róla, mint a minden módosulás közöt t állandóról, a 
megjelenési alakjaitól különbözőről való határozatlan tu -
dalmunk folyton fennmarad. 

Foglaljuk össze röviden az eredményeket. Láttuk, 
mikép foglalja azon állítás, hogy minden ismeretünk a 
szó sajátlagos értelmében relativ, azon másik állítást 
magában, hogy létezik valami nem-relativ. Láttuk, hogy 
miként következik éppen a feltételek mellett való g o n -
dolkodás szükségszerűségéből az, hogy maga a relativ 
megfoghatlanná válik, mihelyt nem vonatkoztatjuk reális 
nem-relat ivra; hogyha nem postulálunk egy nem-re la -
tivot, vagyis absolutot, maga a relativ absoluttá és így 
az egész okoskodás értelmetlenséggé válik. És a midőn 
a gondolkozási processust tárgyalás alá vettük, láttuk 
ismét, mennyire lehetetlen a tudalmat egy a tünemé-
nyek mögöt t létező valóság képzetétől megszabadítani 
és hogy miként folyik ezen lehetetlenségből ama való-
ságban való tántoríthatlan hitünk. 

Pápa. H o r v á t h József . 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Felelet Báró Roszner Ervin »Régi magyar há-
zassági jog* című munkájára. Irta j K o v á t s Gyula, 

iogi tudor.... kir. Ítélőtáblai bíró. Budapest. 1887. 

Érdekes irodalmi párharc van folyamatban dr. Kováts 
Gyula többrendbeli egyházjogi művei által méltán nagy 
tekintélyben álló kanonistánk és dr. báró Roszner Ervin 
között. 

Kováts nagy munkája, »A házasság-kötés Magyar-
országon®, még öt évvel ezelőtt, 1883-ban jelent meg, s 
az akkor közzétett bírálatok által a legnagyobb méltány-
lattal fogadtatott . így e lapok hasáb jan is ismertetve 
volt e munka dr. Ballagi Aladár által, az 1883. évfo-
lyam 1455. és következő lapjain. 

Egy fél decenniummal Kováts művének megjelente 
után lép fel dr. báró Roszner hasontárgyú munkájával: 
»Régi magyar házassági jog« s ebben a Kováts idézett 
munkáját terjedelmes bírálat alá vévén, azt több pont já-
ban megtámadja, illetőleg helyteleníti. 

Nagyon természetes, hogy Roszner művének i smer-
tetői kénytelenek valának arról is nyilatkozni ily körül-
mények között , hogy a vitás pontokon Kovátsnak vagy 
Rosznernek adnak-e igazat ? 

Két igen tekintélyes folyóiratunk bírálatát méltó e 
szempontból röviden megtekintenünk. 

A ^Budapesti szemle« 130. számának 148. és k ö -
vetkező lapjain Pulszky Ágost ismerteti Roszner művét , 
mely szerinte »világos, tiszta, kimerítő, józan előadással 
sorolja fel a tényeket, teljes jártasságot tanúsítva az 
idevágó hazai és külföldi forrásokban, könnyedén de 
biztosan kezelve az esetek és példák anyagát, amelyeket 
látszik, nagy fáradsággal keresett össze az eredeti okmá-
nyokból, de amelyeket teljes igénytelenséggel ád elő 
ott is, ahol egészen új tanúságot szolgá l ta tnak . . . . egy-
szóval őszinte, egyszerű tudományos szellem lengi át e 
könyvet s teszi rokonszenvessé annál inkább, mivel 
visszatükröződik a könnyen érthető gyökeres, de kere-
setlen magyaros nyelvben is, amelyen irva van.« A vitás 
pontokat illetőleg Pulszky szerint mindenütt Rosznernek 
van igaza, mert »Sohmnak Kováts által terjesztett tana 
(az eljegyzés mivoltáról) paradox«, Kováts nézetét Kál-
mán király házasságügyi törvényéről Roszner »tüzetesen 
megdöntkc végre Kováts »ultramöntán szellemben« tá-
masztá fel a vitát a forma tridentina kérdésében, hol 
ismét Roszner fejtegetései a helyesek. Szóval : Pulszky 
kifogást n e m , csak dicséretet tud Roszner műveire 
mondani. 

A )>Századok« 1887. 10-dik füzetében a 840, és 
következő lapokon Károlyi Árpád ösmerteti Roszner 
művét, Pulszkyval tökéletesen egyező eredményre jutván. 
A munka -wfejtegetései világosak, adatai megbízhatók, 
módszere helyes.« Az eljegyzésre nézve felmerült vitánál 
nem foglal ' állást ismertető, de már a Kálmán király 
törvénye és a forma tridentina kérdésében »ismertetőt 
Roszner okoskodása teljesen meggyőzte.« Az egyetlen 
kifogás, mit Károlyi a munkával szemben felemlít az, 
hogy az oklevelek szövegében két helyen egy kis »elné-
zései van, melyet azonnal ki is javít. 

Ily kedvező, mondhatnám magasztaló bírálatok után 
szólalt meg a megtámadot t fél, Kováts Gyula, azon 53 
lapnyi füzetben, melyet most közelebbről ismertetni aka-
rok. A »Felelet« természetesen nem maradhat a defen-
siv állásponton, igen sok helyütt offensivába megy át, 
mert hiszen saját álláspontját csak úgy védheti meg 
Roszner ellen, ha ez utóbbinak álláspontját megdönti . 

Kováts a megtámadott pontokat sorra veszi s azo-
kat szerintem a legtöbb helyen tökéletesen meg is védi< 
miközben Roszner müvére több kemény, de jogosult vá-
gást mér. Csak a nevezetesebb pontokat érintve, k imu-
tatja Kováts, hogy Roszner 

Szent István törvényének egy pontjából (I. 27.) 
»a contrario« argumentál, amivel pedig egy jogintéz-
ményt bizonyítani nem lehet, s még ez argumentálás sem 
helyes ( 7 . ) ; ' 

a nőrablásnak az adás-vevés fogalmával, a fe j -
váltság behozatala útján való egybekötése nem állhat 
meg ( 9 . ) ; 

következketéseiben több helyen saját magának ellent-
mond (i2.,_ 19., 34., 42., 48 . ) ; ̂  

az okiratok nyelvét sem érti (14., 15., 27.) ; 
Kálmán király törvényének jelentőségét nem he-

lyesen magyarázza (21., 22.). 
De talán elég is lesz ennyi azon eredmények fel-

sorolásából, melyeket Kováts a Roszner művére épen 
nem kedvezőleg ekképen összegez: 

wSzerző a kellő jogi készültség híján fogot t m u n -
kája megírásához. Ehhez járul, hogy miután az okiratok 
szövegét nem érti meg, a kútfőket sem tudja kezelni. 
Tetézi ezeket azzal, hogy önmagának lép ten-nyomon 
ellentmond. Majd a logikája, majd a memóriája hagyja 
cserben.« (52.). 

Meglepő eredmény a Pulszky és Károlyi ösmer te -



tései u tán; igazolt eredmény, lia Kováts művét teljes 
elfogulatlansággal olvassuk el. Mert, hogy Roszner egyik 
bírálójának szavait használjam, engem Kováts fejtegetései 
a legtöbb ponton teljesen meggyőztek. 

Sokan mondhatják azonban : Igen ám, de Kováts 
pro domo beszél; a maga ügyében illetékes bíró nem 
lehet. Mindenesetre némileg fájdalmas jelenség (de nem 
Kovátsra, hanem az illetékes szakkörökre nézve), hogy 
magának a szerzőnek kellett ellenfele munkájának csak-
nem egyhangú magasztaltatásával szemben saját munkája 
érdekében síkra szállani; de hát ki védje végre is a 
mindenfelől megtámadott s mindenkitől elhagyott gyer-
meket, ha nem az apa ? 

Kovátst azonban az önszeretet elfogulttá nem 
teszi. Ha néhol kissé éles is ellenfelével szemben, de min-
denütt tárgyilagos. Ezt jó lélekkel állíthatom. De mivel 
az én csekély szavam csak egy szó s távol van attól, 
hogy magának bármily tekintélyt igényelhessen, igen 
kérem mindazokat, kiket a tárgy érdekel, hogy alkossa-
nak maguknak közvetlen Ítéletet, az illető művek átta-
nulmányozása által. 

Szándékosan hagytam eddig érintetlenül egy vitás 
pontot , a mely talán legközvetlenebbül érdekelné e la-
pok olvasóit: a forma tridentina kérdését vonatkozással 
a protestáns egyház tagjaira. E tárgyban Kováts azon 
végeredményre jut, hogy minden egyes esetben attól függ 
a kérdés, mikor vált a tridenti decretum az egyes egy-
házközségekben kötelezővé. Ha már csak akkor, »a mi-
dőn a protestáns vallás szabad gyakorlata biztosítva volt 
s az egyes helyeken az egyházközség is megalakult volt* 
ez esetben, de csakis ez esetben nem kötelezi a protes -
tánsokat a forma tridentina katholikus szempontból sem, 
de ellenkező esetben igen.*) 

Roszner szerint ellenben (és itt idézem Károlyi 
Árpád szavait, kivel teljesen egyezőleg logom fel R. 
álláspontját) a tridenti decretum csak a XVI. század 
legvégén vagy a XVII. század legelején **) jutott az 
observantia által átalános kötelező erőre, a protestánsok 
tényleges szervezkedése pedig már régen ez érvényre-
jutás előtt megtörtént, és így az említett decretum a 
magyarországi protestánsokra még a katholikus egyház-
jog kizárólagos szempontjából sem bír jogerővel. 

Bár teljes készséggel elismerem, hogy e tárgyban 
a Kováts érvelése sokkal következetesebb mint a Rosz-
neré, kinek következetlenségét és tévedéseit Kováts Fele-
lete 48. lapján kellőleg kimutatja, magam részéről a 
Kováts álláspontját sem fogadhatom el. 

A tridenti zsinat végzései és így a decretum de 
reförmatione matrimonii is, hazánkban ünnepélyesen 
soha ki nem hirdettettek, s csak az observantia által 
váltak kötelező erejűekké. Mikor ? azt praecise senki 
meg nem határozta, mert meg nem határozhatja. A há-
zasságról szóló decretum érvényességére pedig nyilván 
ki van mondva, hogy »in unaquaque parochia suum ro 
bur post triginta dies habere incipiat, a die primae publi-
cationis, in eadem parochia factae numerandos.ee Hogy 
Magyarország egyes parochiáiban mikor hirdettetett ki 
e decretum, sőt hogy egyáltalában kihirdettetett-e ? azt ki-
mutatni megint nem lehet. 

*) »A tridenti decretum meghozatala s a magyar protestantismus 
törvényesítése közé annyi idő esik, mely idő alatt a tridenti decretum 
több helyen könnyen kötelezővé válhatott s így aztán több helyen a 
később protestánssá vált egyházakra illetőleg ezek tagjaira a tridenti 
decretum kötelező ereje fennmaradt.* (Kováts: » Házasságkötés* 99. lap.) 

**) A Károlyi ismertetésében (i. h. 843. lap) nXFII. század 
legvége és a XVIII, század legeleje" olvasható, ami, azt hiszem, egy-
szerű sajtóhiba. 

Viszont, az egyes protestáns községek alakulási 
éve teljes határozottsággal és hitelesen alig pár esetben 
állapítható meg. Ennélfogva a Kováts által felállított 
elmélet, hogy t. i. a tridentinum érvényességére nézve a 
hazai protestáns egyházközségek közt (azok előbbi vagy 
későbbi alakulásához képest) különbséget lehetne tenni: 
a gyakorlatban teljesen kivihetetlen és használhatatlan. 

Mi tehát voltaképen a katholikus nézet a forma 
tridentina érvényességét illetőleg a magyarországi p ro -
testánsokkal szemben ? E kérdésre csakis azt mondha-
tom, hogy mivel a katholikus egyház a protestánsoknak 
külön egyházzá szervezkedését törvényesnek soha el nem 
ismeri, minden megkeresztelt egyént saját alattvalójának 
tartván, én szerintem sem Kováts (ki a szervezkedés 
idejétől teszi függővé a protestánsok mentességét a 
forma tridentinától) sem Roszner (aki azt állítja, hogy a 
katholikus egyház ma már hazánkban minden protes-
tánsra nézve »vélelmezi« a tridenti decretum alóli men-
tességet) nem fejtették ki helyesen a katholikus egyház 
e tárgyban elfoglalt álláspontját. 

En úgy vélem, hogy ez álláspontot igen hűen és 
jellemzően fejtegeti és adja elő Szercdy (Egyházjog 
II. kötet. Pécs, 1874. 1131. lap) a következőkben: 

»Ott, hol a tridenti zsinat rendeletei kellően kilur-
detvék, vagy hosszas gyakorlat utján érvényben vannak, 
ott a zsinat határozatának szigorú magyarázata szerint 
tulajdonképen semmiseknek, érvényteleneknek lennének 
tekintendők (azon házasságok, melyek nem a forma tri-
dentina szerint köt te t tek; azaz a protestáns házasságok) 
mivel az eretnekek is a keresztség által az egyház alatt-
valóivá lévén, azért annak törvényei rájuk is kötelezők. 
Gyakorlatban azonban és több jeles jogtudós nézete 
szerint érvényeseknek tartandók, mert az egyház nem 
akarhatja, hogy annyi házasság érvénytelen legyen és 
(az eretnekek) a kathol. egyház kebelébe áttérvén, az 
eretnekségben kötött házasságot fel nem bonthatják.« 

Ez szerintem a katholikus álláspont helyes kifej-
tése épen hazánkra vonatkozólag is. Es midőn én ez 
álláspontot, mint katholikus álláspontot igen helyesnek 
és következetesnek tartom, előre is tiltakozom az ellen, 
hogy bárki is ezért — miként Kováts Gyulával történt 
— »ultramontan szelleműnek* nyilvánítson, vagy pedig 
igaz protestáns voltomban megtámadjon, mert hiszen 
mind Kováts, mind én távol vagyunk attól, hogy a ka-
tholikus egyház felfogását a magunk véleményeként fo -
gadnók el és helyeseinők. És ha br. Roszner igyekszik 
a valódi katholikus felfogás éléből egyet vagy mást le-
csiszolni, mindenesetre bizonyságát adja felvilágosult 
gondolkodásmódjának a sbékés vélelem* terjesztésével; 
de sem azon felfogást megváltoztatni, sem a maga sze-
lídebb véleményét a tridentinum szelleméből igazolni s a 
katholicismus valódi jellegével megbékéltetni soha sem 
f°gja. 

Mielőtt befejezném kissé hosszúra is nyúlt ismer-
tetésemet," fel kell említenem néhány sajtóhibát, melye-
ket e derék kis füzetben nem szívesen vettem észre. A 
15. lap 10. sorában felülről »sepedictam* van „sepedic-
tum* helyett; „prenonate* pedig vagy ,prenominate1 vagy 
,prenotate* helyett áll. (Epen most nincs kezemnél az 
»Árpádkori Új Okmánvtár.«). A 46. lap 9. sorában fe-
lülről qíiac helyett-qua olvasandó, az 50. lap. 13. sorá-
ban alulról XV. helyeit XVI. Mindezek csekélyek ugyan, 
de mégis ily gonddal írt és gondosan kiállított munká-
ban szemet szúrnak. 

Roszner Ervin bizonyára felelni fog Kovátsnak, ezt 
már csak írói reputátiója is megkívánja. A vita tehát 
még befejezve nincs. Kinek a javára fog végül eldőlni, 
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erre nézve előre nyilatkozni nem lehet hivatásom. E 
mostani ismertetésemnek, vagy ha úgy tetszik, hívatlan 
közbeszólásomnak pedig egyedüli indító oka nem más 
volt, mint a nagy apostol mondása : »Mindeneket meg-
vizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok.« I. Thess . 5—21. 

Révész Ká lmán . 

R É G I S É G E K 

A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 
rajza. 

(Folyta tás . ) 

»Bíró Márton, hogy célját ~ elérhesse, először is 
1736-ban augusztus 17-én egy Baka Ignác nevű embere 
által a parókhiális ház alatt levő pincébe alattomban egy 
hordó bort akart belopatni, hogy az azt a templomon 
még mindig dolgozó német kőműveseknek árulja (persze 
azért, hogy reájok lehessen fogni : korcsmává tettétek a 
parókhiát) ; de ezt a falu bírája észrevette, s midőn laka-
tot veretett volna a pincére, a dulakodás közben Baka 
Ignác kezét eltörte.« Ez a csel nem sikerülvén, máshoz 
folyamodott , s úgy tetszik a parókhiális házat akarta min-
den áron kezeire keríteni, mert 

»Másnap augusztus 18-án a prépost tiszttartója a 
tizedet erőszakosan a parókhiális ház udvarára vagyis 
szérűjére horda t t a ; <le ezt is észrevették a helységbeliek 
és nem engedték meg.« De O o 

»A véletlen aug. 26-án búcsút ejtett a még el nem 
készült templomhoz, hogy már fölszenteltessék. Volt is 
pompája : dob, trombita, lövöldözés, képeknek ho rdo -
zása ; de vérontás lett belőle! Mert alig indult el egy 
része a más helységekből idegyült népnek a képekkel, 
zászlókkal a templom kö rü l : a többiek azonnal a mi 
tornyunknak e s t ek ; ajtaját beszaggatták, harangjainkat 
szüntelen vonták, félre verték (mintha íe akarták volna 
onnan szaggatni, noha már Bíró Mártonnak is volt 
ekkor fent egy harangja), azután a templom ajtajának 
minden vasait, pléheit leszaggatták, az ott állott őröket, 
vagyis őrzőket földhöz verdesték; hetet vagy nyolcat 
közülök megsebesítettek. Azután az iskolának estek, a 
mestert ütöt ték-verték, a mijét érhették, elvitték, szobáit 
minden részeivel együtt Összerombolták. Onnan a paró-
khiának rohantak ; ott a kapu beláncoltatva s nagyobb 
őrizet alatt levén, be nem mehettek, miért is ablakait 
kövekkel beverték, s az alatt izenet jött a templomból, 
hogy menjenek a templomba. De 'a prédikátor dolga 
még tovább halad! Akik hallották a templomban végbe-
ment tanácskozást, megizenték Deáki István öreg senior 
(már 1711-ben a veszprémi egyházmegye esperese volt) 
embernek, prédikátorunknak: pálljon felre csak kevés 
korig is, mert gonosz a végzés ő elleneKi is indult 
nagy csendesen egy pákával kezében, kert megül lovasi 
prédikátor társával, Herényi Ferenc urammal pincéjéhez; 
mit mikor az ellenkezők észre vettek, őt hegyen-völ -
gyön kergették, de az Isten mégis megszabadította. 
Ezért a bírót három esküdtjével nagy fustélyokkal m a -
guk elibe haj ta t ták; s a prépost papi hitére megesküdött , 
hogy addig ki nem megy a faluból, míg a prédikátort 
fel nem dulatja; s ha magukról falu pecsétje alatt h i t -
levelet nem adnak, hogy nyolc nap alatt a prédikátort 
kirakodtatják, és az ekklézsia jószágait néki átírják. S 
meg kellett lenni a fogadásnak; de Bíró Márton p ré -
post azt sem várta be, hanem negyed napra borokat lo -
patott be a parókhiális pincébe, s mindjárt cégért iitte- [ 

tett s a cégér alatt lakott a korcsmárossal a tanító (t. i. 
a lelkitanító, a pap) harmad napig. Azután minden jó-
szágát sietve a falu házához hordatta a szegénység, he -
tedik napon maga a tanító is utána ment , nyolcadik 
napon bepecsételtette Bíró Márton a parókhiális házakat 
s az ott levő imaházacskát. De mivel vármegye tisztjét 
nem látott ott a nép, hanem csak a maguk hatalmas-
kodó erőszakoskodását : a pecséteket leszaggatta, a kulcso-
kat magához vette és az imaházacskába bejárt s követe-
ket küldött Bécsbe ő felségéhez, folyamodást nyújtot t be 
a vármegyére, hogy az erőszakoskodásokat akadályozza 
meg. Ezért a káptalan, hogy az ő jobbágyai is egyetér-
tettek a többiekkel vallásuk oltalmazásában, hármat k ö -
zülök tömlöcbe dugato t t ; egyiken, hogy a Bécsbe m e -
nőknek lovat is adott , egy hét múlva huszonötöt is 
csapatott, és úgy bocsátotta el őket. A prédikátor búzá-
ját, zabját, árpáját a kerítésen vitette be éjszaka a m e -
zőről, mikor aludtak a lakosok; s a háznál levő barom-
fiait is ellövöldözték. És jóllehet Bécsből mindezeknek 
megakadályozására két parancsolat is küldetett a vár-
megyére : Bíró Márton még is csak rontot ta az ekklé-
zsia régi falait egy felől, másfelől a maga házát ugyan-
arra helyre rakatta. Imaházunkat is belyukasztotta, de 
kulcsait kezéhez nem adtuk, hanem az ablakon bebúj-
ván, úgy foglalták el erőszakosan, nagy szemtelenséggel 
parókhiális házainkat is.«2 ) 

1737. junius 29-én döntötték el végre a felső p a -
rókhiális házakat, pincét, kamarát , konyhát is. Julius 20-án 
kihányták a mester vagyonát a kis szobából s megizen-
ték, hogy a templomból kihordjuk a székeket; de nem 
cselekedtük; a miért azután julius 21-én, vasárnapi na-
pon felnyitották a templomot, s össze vágtak rontattak, 
mindent, még a barát is. 

MartlnVs Bíró stVDIosVs egent lor lra, 
TVrbaVIt FeLső-Örs ! Ah Zebaoth oCVLos. 

Deáki.21) 

Ami annyit tesz, hogy »Bíró Márton kérlelhetetlen ha-
ragjából Fe l ső -Orsö t szándékosan elpusztította 1736-ban. 
O h hogyan nézhették ezt el a mennyben lakó Istennek 
szemei!« 

N e m nézte behunyt szemmel zalabéri Horváth 
Ferenc özvegye fáészi Ányos Krisztina asszony dicső s 
nagynevű ősei által a maguk örökségéből Isten dicső-
ségére rendelt s ő általa is megerősített javaknak ily 
erőszakosan s igazságtalanul elfoglalását, hanem ő is 
fo lyamodot t a magyar királyi helytartó tanács Zala vár-
megyei alantas közegéhez ezen jogtalanság ellen, mely 
kérvényére a helytartó tanács vizsgálatot rendelt el, és 
egyelőre meghagyta, hogy az elfoglalt birtokok fáészi 
Anyós Krisztina tulajdonába vissza menjenek, aki azután 
azokkal szabadon rendelkezhetik: ' " ) de ennek sem lett 
semmi haszna sem. Annyit azonban megérdemel ennek 
a nemes nőnek az emlékezete, hogy róla néhány sorban 
megemlékezzünk. 

1 • f 
Fáészi Anyós Krisztina a felső-örsi egyháznak 

legbuzgóbb pártfogója és leghívebb tagja, áldott emlé-
kezetű ősei áltál az ekklézsiának adományozot t javaknak 
gondos öregbítője, hűséges gondviselője és védelmezője 
volt. És elgondolhatjuk, ez a vallását szerető, buzgó ne -

20) Az egész Diáki István feljegyzése, avval a módosítással, hogy 
a latin kifejezések helyett mindig magyar szavakat használtam. Ugyanott 
j-ik lap. 

Zl) Ugyanott. 
l l ) A magyar királyi helytartó tanács leirata a veszprémi reform, 

egyházmegye levéltárában. 



mes keresztyén asszony a fentebb említett helytartósági I 
parancsolattal rövid úton mily sokat akart véghez vinni, 
tudván akkor az egész környék, hogy a felső-örsi re -
formátus egyház javai egyenesen, s egészen az Ányos 
familía jószágából hasíttatik ki, mivel azok adományoz-
ták és így azokhoz az Ányós famílián kívül senkinek 
semmi joga nincs és nem is l ehe t ; s éppen azért a vizs-
gálattól minden jót vártak. De hogy erre való legszíve-
sebb iparkodása, legfáradhatatlanabb törekvése mellett a 
felső-örsi gyászba borult református Sión ledűlt falait, 
a papi és világi egyesült ellenségek által ásott mély 
sáncok és gátak miatt romladozásából többé az ő jói-
tevő karjai hogy fel nem emelhették : azt még a mara-
dékok is fájdalmas szívvel érezhetik. 

Ekképen fosztatott meg a felső-örsi református 
egyház nem csak nagy templomától, nem csak a parók-
hiális udvaron levő imaházától, hanem szép alkotású s 
esperesi lakásra méltó parokhiájától, iskolájától s ezekhez 
tartozó minden szántó földjeitől, rétjeitől malmaitól Bíró 
Márton felső-örsi prépost által, aki evvel ép oly híressé 
tette magát, mint azaz efezusbeli ember, aki felgyújtotta 
Diana templomát, hogy hires, nevezetes ember lehessen. 
Éppen így ő is örök emlékezetet nyert kegyetlenkedé-
seiért a maradék szívében, nem maradván ekkor egyébb 
az egyház tulajdonában régi örökjébűl, mint csupán azon 
két holdból álló szőlő, melyet 1613-ban fáészi Ányós 
Gergely hagyott Molnár Mátyás prédikátor idejében. 

Azonban minden vagyonukból kiűzetve is ragasz-
kodtak hitükhöz, vallásukhoz. A prédikátornak a falu 
házában adtak lakást, s ugyanott tartották meg az isteni 
tiszteleteket is, míg nem Tallián Ignác földes úr 1738-ban 
egy óra alatt onnan is kihajtatta őket, a mikor Varga 
Istvánné önkényt oda adta kis házacskáját lakásul a p ré -
dikátornak s nemesi udvarocskáján a félszer, vagy szín 
alatt volt az isteni tisztelet, míg nem végre iámasztott 
az Isten egy Móroca Gergelyt és Tóthy Ferencet, akik az ő 
nemes fundusukon helyet adtak az Isten szent sátorá-
nak, hogy a Krisztusnak már 19. (1720) évtől fogva 
ide s tova hányatott hajója ott csendesen m e g n y u - ; 
godhatna. 

Nemes Móroca Gergely és az egész Móroca 
família, az Isten dicsősségéhez való buzgóságukból, 
saját lelkük sugallatát követve a felső-örsi , templomától, 
parokhiájától, s mindén jószágától igazságtalanul m e g -
fosztott reformáta eklézsia számára 1739. ápril 20-án 
kelt adomány levelükben kegyesen adnak egy nemes 
fundust , melynek felülről Varga István özvegye Kovács 
Katalin, alulról a nemes Tó thy família, délről az útca, 
keletről a veszprémi káptalan fundusa a szomszédai ; és 
átkozott legyen — úgy mond — az adomány levél, 
annak okáért, valaki a felső-örsi reformáta szent ekklé-
zsiát annak szabados, örökös bírásában megháborítani 
munkálódja. Ezen funduson levő épületért fizetett a felső-
örsi reform, egyház negyven forintot , melynek meg tö r -
ténte után a jószágot az akkori megyei helytartó Nagy 
György előtt 1740. június 30-án Zala-Patakán bevallot-
ták és átíratták az egyház nevére nemes Móroca Ger -
gely, nemes Móroca János és Nemes Móroca Ee-
renc. ) 

Hasonló szent célból és módon adományozot t egy 
darab nemes fundust 1740. junius 27-én ugyancsak alsó-
örsi nemes Tó thy Ferenc a felső-örsi reform, egyház-
nak, melynek szomszédai : keletről Kása Ferenc kertje, 
délről ugyanezen birtoknak felerésze, északról a reform. 

a5) Mindhárman alső-örsi lakosok, s előnevíik is „alsó-örsi nemes 
Móroca," A felső-örsi reform, egyház anyakönyv 1714. 104 lap. 

egyház fentebb említetett házhelye, nyugatról az útca. 
Magára és maradékaira vállalván, hogy a felső-örsi 
reform, egyházat ezen házhelynek szabados bírásában, 
minden megtámadások, pörlekedések és szerencsétlen-
ségek esetleg végveszély idején saját költségével és fá-
radtságával megoltalmazza. Melyet, ekképen átirás cél-
jából be is vallott akkori megyei helytartó tanács fő -
jegyzője Nagy György előtt 1841. február 19-én P ó r -
Szombatban alsó-örsi nemes T ó t h y Fe renc . 2 1 ) 

(Folyt, köv.) T h ú r y Ete le . 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi szemle. 

1. Irodalmi értesítő. A korán elhunyt jenai val-
lásbölcsész Punjer által az r 88 i - ik évben alapított. » TheoL 
Jahresbericht* az idén 6-szor jelent meg a jenai Lipsius 
tudós szerkesztése alatt. Jelen 6. követben az 1885 — 86 
évi theologiai írod. termékek vannak kritikailag megbe-
szélve, és pedig a következő sor rendben: Siegfried 
jenai tanár ismertette a keleti nyelvek s az ó-szövetség, 
Holtzmann strassburgi tanár az új-szövetség, Lüdemann 
berni tanár a nictai zsinatig, Böhringer baseli lelkész a 
nicámuntól a reformátióig, Benrath bonni tanár az 15 17 — 
1700-ig, s Werner gubeni lelkész az 1700-tól nap-
jainkig terjedő egyháztörténetét , Nippold jenai tanár a 
keleti és nyugati katholicismus s a szektaprotestantismus 
fejlődése, Furrer zürichi lelkész a vallástörténet, Lipsius 
a vallásbölcsészet, encyclopádia, apologetika, polemika, 
symbolika s dogmatika, Marbach eisenachi lelkész az 
ethika, Ehlers frankfurti lelkész a homiletika, kateche-
tika, liturgika, pastoralis, Seyerlen jénai tanár az egyház-
jog s az egyház és állam közötti viszony, Kind jenai 
diaconus. az egyházi missziói élet, Dreyer góthai super-
intendens az egyházi beszéd és askétika, s végül Hasen-
clever braunschweigi lelkész az egyházi művészet terén 
megjeleni gazdag irodalmat. Hogy ilyen nagy tudomá-
nyossággal s tervszerűséggel szerkesztett kritikai theol. 
irodalmi értesítő hézagot pótol theolog. irodalmunkban, 
nem szorul bizonyításra, mi mellett természetes, hogy 
az egyes időszerű vagy controvers kérdések a kritikai 
ismertetésnél előtérbe lépnek, ilyen p. 0. Harnach 
hypothesise a maga dogmatörténetében, vagy Ritschl 
theologiája s az ahhoz fűződő gazdag irodalom. Websky 
a maga K. Zeitungja mult évi folyamának 48. számában 
bírálati alapon melegen ismerteti ez évi értesítőt, a 
melynek életrevalóságáról már az a körülmény is tanús-
kodik, hogy Luthardt lapja »nélkülözhetetlen segédesz-
köznek«, a Harnach-Schürer-féle Literaturzeitung pedig 
»dicséretreméltó vállalatnak« nevezi, habár másrészt, »pro-
testánsegyleti pártfanatismussal« vádolják. Vádolhatjuk a 
modern szabadalom vagy ha tetszik protestánsegyleti 
theologiát egyháziatlansággal vagy dogmatikai latitudina-
rismussal, a mi a legkönnyebb és legolcsóbb dolog, egyet 
azonban nem lehet tőle elvitarni, s ez annak komoly 
munkássága és valódi protestáns tudományossága, *) mely 
távol áll Zöckler s más scholastikus compilátorok eljá-
rásától. Valóban a Lipsius theol. irod. értesítőjének, és 
a Schüicr-Hamack-féle Theol . Literaturzeitung-nak nem 
volna szabad hiányoznia theöl. könyvtárainkban, ha k o m o -
lyan lépést akarunk tartani a gazdag theol. irodalom 

s i) Veszprém reform, egyházmegye levéltára. 
*) »Der Jahresbericht solle allén kirchenpolit, Parteiinleressen 

ebenso wie allém Cliquenwesen einer bestimmten Theologenschule fern-
stehn* eléggé jellemzi álláspontját. 



fejlődésével. Jó esik e fejlődést följegyeznünk, de fá j -
dalmas érzéssel távozunk magyar theol. könyvtárainkból! 
— Hase szellemének s jenai egyháztörténeti tanszéké-
nek örököse Nippold, napjainkban a katholicismusnak 
legkitűnőbb prot. ismerője nagy szolgálatot tett a prot. 
egyháztörténetírásnak azáltal, hogy Hagenbach egyház-
történetének 3. kötetét sajtó alá rendezte, a melyhez 
kitűnő s valóban értékes irodalmi-kritikai függeléket 
csatolt. Ebben többi között rövid áttekintést ád a jubileumi 
évnek Luther-irodalmáról. Az ide tartozó nagyobb irod. 
műveknek száma 1000, az ünnepi iratok 7000, az ösz-
szes reformátiói történeti előadásoknak száma 40 ezerre 
rúg, mely számok mutatják, hogy a Luther-jubjleumi 
év nemcsak megható ünnepélyekben, hanem oly ünnepi 
irodalomban is nyilvánult, a minek párja nincs a könyv-
nyomtatás mesterségének feltalálása óta. Nippold min-
denekelőtt utal Luther műveinek iveimati u. n. fejedelmi 
kiadására, mely chronologiai rendben az első kiadások 
nyelvezetét és orthographiáját követve, felhasználja a ké-
sőbbieknek variánsait is, mely kiadásból a tudós Knaake 
és Kaiveran szerkesztése alatt eddig 4 kötet jelent meg. 
Enders lelkész foglalkozik az ismeretes Erlangeni ki-
adásnak javított alakban való közrebocsátásával, s ezen-
felül Luther leveleinek kiadásával is foglalkozik 1885 óta, 
a melyből eddigelé 2 kötet (L. levelei 1520.) jelent 
meg, s Kaiveran által a Theol . Studien und Kritiken 
jelen évfolyamának 2-dik füzetében alapos bírálatban 
részesült. Ezáltal Luther leveleinek de Wette-féle kiadása 
méltó kiegészítésre talált. Ide sorozzuk a »Verein für 
Reformationsgeschichte« kiadványait, Luther »A ker. ne -
mességhez« intézett iratának Benrath-ik\t kiadását s Holdé 
Analecta cimű gyűj teményét , mely a reformátor m ű -
veinek kiadására s az egykorú kiadványokra vonatkozik. 
Luther életrajzának írói között első helyen Köstlin ta-
nárnak wa Fridericks-féle reformátorok galleriájaban már 
3 kiadásban megjelent 2 kötetes műve említendő, míg 
az illusztrált Lutherkönyv Lipcsében jelent meg. Ezek-
nek alapján irta ünnepi iratát a szász tartomány tör té -
neti bizottságának megbízásából, továbbá az Alig. Deutsche 
Bibliothek, s a lipcsei Illustr. Zeitung cikkét s Wi t t en -
bergben és Erfurtban tartott ismeretes beszédét. Népszerű 
alakban megírták a reformátor életrajzát, Freytag, Schmidt, 
a marburgi történész Lenz, inkább tudományosabb irány-
ban pedig Plitt-Petersen, Holdé és Burk. Ide sorozzuk még 
a Rostockból száműzött Baumgarten komoly irányú művét, 
továbbá Rade Thoma népszerű tárgyalásait, végül pedig 
Reuss, Lipsius, Ritschl, Grau, Harnaek, Zezsclnvitz, Cremer, 
Möller, Schulz, Beysehlag, Brieger Tschackert s mások 
beszédeit, míg a Disselhoff, Rogge s mások kísérletei 
több ezer példányban forognak közkézen. Csakis a bonni 
Bender beszéde idézte elő az ujabbi protestantismus tö r -
ténetében szomorú Benderdiát. A Luther-drámák közül 
Devrient és Herrig nagyon népszerűvé lett műveit 
említjük, míg másrészt Lang »Luther jellemrajzaa éles 

• bírálati szempontból még mindig megtartja jelentősé-
gét. Luther theologiájával foglalkozott Harnaek, Köstlin és 
Lammatzsch, mystikájával Hering, ethikájával Luthardt. 
A speciális kutatások terén Buclnvald ( ismeretlen Luther -
iratok, beszédek közlése), Kaiveran, Köstlin, Holdé, 
Hering és Dieekhoff tűnik ki. — Ezen végére mehete t -
len Luther- i rodalom Róma figyelmét sem kerülhette ki, 
mely téren a békepápa a kezdeményező, a midőn Luther t 
urbi et orbi »istentelen hitehagyottnak és eretneknek« 
deklarálta. Követték őt Janssen s Evers, nálunk Magyar-
országon Masznyik dicséretreméltó fáradozására feleletül 
»a rondaszáju baráta Lepsényi. A Janssen elleni cont rovers -
irodalom terén főleg Köstlin s a „Wider J. Janssen" 

irat névtelen szerzője tünt ki. E gazdag Luther - i roda-
lom s az ahhoz fűződő prot. egyháztörréncti tudományos 
kutatás páratlan a prot. theol. irodalom terén, a m é h -
nek viszhangja a »magyar prot. irodalmi társulat!« — 
A Websky-féle berlini K. Z. 51. száma közli a berlini 
unióegyesület téli előadásainak sorozatát, a melyet meg-
figyelés céljából ide iktatunk: január 13-án értekezik 
Pfliiderer »az eszmények sorsáról a világ- és egyház-
történetben ;« jan. 20. Jaeobsen »a pártszellemről az ev. 
egyházban;« jan. 27-én Wcrncr »a német katholicismus 
ev. mozgalmairól ;« febr. 3. Ftickhoffer »az egyház küz-
delme s az állam vallási feladatáról;« febr. 10. Richter 
»az ev. szövetség s a német prot . -egyletről ;« febr. 17. 
Dreyer »Hutteni Ulrikról;« febr. 24. Sehmeidler »Jézus 
vallási fej lődéséről;« márc. 2. Dieteria »A kelet sejtelme 
s a nyugat gondolkodásáról ;« márc. 9. Websky »Hase 
és Schweizer hi t tanáról;« s végül márc. 16. Matz »a 
boroszlói hercegprimási kúriáról.« Valóban szép ciklus, 
remélhetőleg külön nyomtatásban is megkapjuk e tanú-
ságos előadásokat! A prot. theol. tud. irodalmi terén 
örvendetes jelenségül megemlítjük, hogy Beysehlag 
»Leben Jesu« cimű Kenessey által e lapokban is ismertetett 
2 kötetes jeles műve 2. kiadásban jelent meg, míg a 
fáradhatatlan Pfleiderer »Az ős keresztyénség iratai és 
tanai« cimű nagyobb művével gazdagította a prot. theol. 
irodalmat. Ezenkívül napvilágot látott Martcnsen szelandi 
püspök és Dorner berlini tanár 1839—1881. folytatott 
levelezése mely mély betekintést fog nyújtani a két hír-
neves rendszeres theologus alapnézeteinek fejlődésébe; 
Kurtz pedig immár 10 javított kiadásban adta ki egy-
háztörténeti 2 kötetes művét, a theol. hallgatóság eme 
kedvelt könyvét, mely úgy látszik versenyezik Hase 
remek alkatásu egyháztörténeti tankönyvével. A » Theol. 
Studien und Kritiken« jelen folvamának első 2 füzete 
a többiekhez méltó gazdag tartalommal jelent meg, a 
melyekből főleg Köstlin »A vallás az új szövetség szerint« 
című tartalmas értekezése és Beysehlag »Az Apocalvpsis a 
legújabb kritikai hypothesissel (Völter s Harnaek tanít-
ványai Vischer) szemben* c. szakszerű bírálata tűnik ki. 
Az ,evangy . szövetsége röpiratai terén nagy irod. m u n -
kásság fejlődött k i ; legközelebb Lipsiús jenai tanár ;>io 
év a porosz egyházpolit ikábók s Nippold »A T h ü m m e l -
féle vallási pörök egyháztörténeti s egyházjogi álláspon-
ton tekintve« című iratait fogja kiadni a szövetség, a 
melyekről, ha kezemhez kerülnek, annak idején még 
külön fogok megemlékezni: Az »ev. szövetséget éven-
ként 12 röpiratot bocsát ki, a melyekre évi 2 markkal 
lehet előfizetni. Tanúságos e mozgalmat nekünk magya-
roknak is figyelemmel kisérnünk. Hasonló természetűek 
s apologétikai fontosságúak a würtembergi merev fele-
kezeti viszonyokat fel tüntető u. n. »kék füzetek« is, a 
melyekből eddigelé máris 10 füzet jelent meg, i t t -ot t 
általánosabb tartalommal is (VI. f.). Végül jeles mű je-
lent meg a napokban Eisele lelkész tollából, az »evangy. 
szövetséget barátainak ajánlva »Jesuitismus und Katholi-
cismus« cím alatt, mely méltó kiegészítése Hase és 
Tschackert jeles polemikáinak. Szerző ismerteti a római 
egyház »kath. jezsuita céljait,« s fölhív az azok elleni 
energikus küzdelemre. Egyrészt kimutatja a jezsuitarend 
lényegét, történetét s céljait, másrészt pedig forrásszerű 
adatok alapján útal azon vészteljes fordulatra, a melyet 
a római egyház Pius pápaságával vett, a melynek ered-
ménye a katholicismus és jezuitismus azonossága. A 

; forradalomszerű tudományos alapokon nyugvó mű kö -
vetkező 12 részletet tüntet f ö l : Loyola Ignác, Jézus-
társaságának szervezete, a szellemi gyakorlatok, a jezsui-

| ták erkölcstana, politikai alapelvei, Mária- s a szentek 



t isztelete, a jezsuiták pádagogikája , cont ra re formáció i m ű -
ködése , külső missziója, a rend újból való helyreállítása, 
jelen állása, az új római kath. con t ra re formáció s zárszó. 
A művet legközelebbi alkalommal behatóbban fogjuk 
ismertetni . 

2. A porosz tar tományegyház köréből . A porosz 
ev. prot . t a r tományegyháznak mul t évi szept .—dec. havá-
ban tar tot t zsinatai ö rvendetes képet nyúj tanak a német 
pro tes tan t i smus beléletéből. Az egyházi s a va l l á sos -e i -
kölcsi szükségletek kielégítése s a bel- és külmissziónak 
előmozditása valamennyi zsinatnak közös tárgyát képezte. 
A szegény ta r tományegyházi gyülekezetek fölsegélésére 
többi közö t t a rajnai egyház 40,000, a westpháliai 57,000, 
a pomeráinai , 30,000 a keleti porosz 32,000 a nyugati 
porosz 20,000, a brandenburgi 51,000, a szászországi 
egyház pedig 69 ezer márko t fordí tot t . A szász t a r t o -
mány még ezenfelül 15,000 márkot szavazott meg a kath. 
lakosságú Eichsfeld diaspora állomásainak jövede lme-
zőbb alapon való szervezésére, Rónia növekedő ha-
talmának a protes tant ismusra nézve vészteljes jelensé-
gével több zsinat meleg és komoly érdeklődéssel f o g -
lalkozott . T ö b b i közöt t a rajnai egyház mint sérelmet 
hozta fel azt a körü lményt , hogy a prot. ,,nagypéntek" 
nélkülözi az államnak tamogatását, míg a kath. „ Űrnapot" 
a római egyház ceremoniálismusának eme fénypontját az 
állam oltalma alá vette. A vegyes vallású vidékek zs i -
natai a vegyes házasságok körül tapasztalt római vissza-
éléseket tárgyalták, sőt a nyugat i porosz zsinatok, főleg 
a rajnai, az ismeretes Thümmel-féle felekezeti-val lásos 
pőrre l is foglalkoztak, uevezetesen az ál lamügyész eljá-
rásában az evangy. egyház érdekeinek megsértését látják, 
s óhajt ják, hogy hasonló felekezeti színezetű s jellegű 
pörökben jobban respektálják az ügyészek az egyes fe le-
kezetek érdekeit. Az »evangy. szövetség1 eszméjét a leg-
több zsinat a legmelegebben karolta fel, a mennyiben 
a p o r o s z - r ó m a i egyházpoli t ikának ily sanyarú befejezése 
s a T h ü m m e l - f é l e pö r fokozot t elővigyázatni inti a 
német pro tes tánsokat . Végül a pomeránia i zsinat egy 
rendkívüli egyetemes zsinatnak szorgalmazását határozta 
el. A berlini városi misszió Beyschlag tanár jeles szak-
lapja jelen fo lyamának 1. füzete szerint sok nehézséggel 
küzdöt t , úgy h o g y a Stöcker által vezetet t misszió ügy 
évenként 100 ezer márko t vesz igénybe, mely összegből 
30 ezer márko t lehetet len volt e lőteremteni . A berlini 
városi missziónak hibája abban van, hogy magát öncélnak 
tekintve a gyülekezeti életet akarja pótolni , a gyülekezeti 
élet hiánya pedig Berlin roppant nagy lakosságában s a 
kevés számú templomokban és parochiában van, úgy hogy 
i lymódon lehetet len az egyes lelkek nyilvántartása és g o n -
dozása. »Az egyházi organisat ió nem haladott Berlin város 
lakosságának óriási n ö v e k e d é s é v e l , úgy hogy a külvárosi 
részek a lelkészekre nézve megközel í thete t lenek s ily 
m ó d o n minden keresztyénel lenes propagandának á ldo-
zatúl esnek. Aztán a városi belmisszió helyes p ro tes táns 
ál láspontról vizsgálva csakis szükségből való segélynek 
tek in tendő , mely a rendes szabályszerű lelkipásztori g o n -
dozás áldásos művét soha sem pótolhat ja , ép azért a 
berlini pro tes tant i smusnak fő törekvése csakis »az egyházi 
organizát ió művének előmozdításában« állhat. U g y a n -
ilyen bajok a nagyobb tar tományi városokban is észlel-
hetők. í gy névszerint Magdeburg, Stittin, Königsberg, 
a ma már 100 ezer lakossal biró Halle s más v á r o s o k -
ban, mely bajok az egyes zsinatok figyelmét sem kerü l -
ték ki, úgy hogy a szász t a r tományi zsinat a magdeburg i 
városi misszió ügyének előmozdítására egyetemes ko l -
lektát rendel t el. A pártviszonyok a régiek maradtak, s 
az azokból eredő nehézségek a legutóbbi zs ina tokon is 

nyilvánultak. A bradenburgi pozi t iv-felekezet i többség 
Stöckert választotta első zsinati assessornak, mig az 
evangy. középpár t i Rogge alig alig nye r t e m e g a szava-
zat többséget . A liberális theológia hívei régi h a g y o m á -
nyos m ó d o n mel lőztet tek s úgy látszik a porosz t a r to -
mányegyházban a „pesitiv unió" a tónadó. — A jogi és 
szervezeti kérdések mellett újból előkerültek a Hammer-
sttin-féle javaslatok, melyeknek ismeretes mot tó ja , „az 
evangy. egyház nagyobb szabadsaga és önnállós agában * 
áll, mi mellet t a prot. egyhaznak nagyobb állami dotátió-
ban való reszesí tése ügyénél meglehe tős egyér te lműség 
uralkodot t az egyes pártok közöt t . — A kicsinyes pá r -
toskodások és túlságosan theologizáló törekvések dacára 
is lélekemelő a néme t p ro tes tan t i smus tevékeny m o z -
galmainak f igyelemmel kísérése. Bár csak tanulnánk a z o k -
ból mi magyar p ro tes tánsok is ! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
Aigner Lajos kiadásában épen m o s t jelent a P o r -

zsolt Jenő és Porzso l t Kálmán által szerkesztett H e r k u -
les -könyvtár VIII. füzete , Tornakártyák cím alat t ; írta 
Porzsol t Lajos , okleveles tornatanár . Elemi és középis -
kolák számára írt kézikönyv ez, mely rendszeresen tá r -
gyalja, hogy mikép kell a tornagyakor la tokat r endszere -
sen, ó rá ró l -órá ra vezényelni . Tudva levő hogy ha a t o r -
názással sikert akarunk felmutatni , okvet lenül szükséges, 
hogy a torna tan í tó rendszeresen válassza m e g az e lőve-
endő gyakorlatot . A tanítás egész mene té t felöleli ez 
a könyv. Minden egyes órának pontosan kiszabja t een -
dőit, s a különben is minden kételyt kizáró vi lágosság-
gal írt utasítást m é g a szövegbe nyomot t csinos 
ábrákkal is illusztrálja. Mint nélkülözhetlen, s e n e m -
ben az i rodalmunkban ú t törő , egyetlen segédkönyvet , 
melynek jóravalóságáról a magyar to rnaügy terén va ló-
ban nagyérdemű Porzso l t család neve is kezeskedik, 
melegen ajánljuk a tárgy iránt érdeklődők figyelmébe. 
Ára 1 frt . 

Pauler Tivadar élete és művei . Irta Dr. Máté 
Sándor , budapesti 111. lv. tud. egyetemi könyv tá ron K ü -
lönnyomat a Figyelő XXIII . köte téből . E mindössze 
40 lapra t e r jedő füzet , alapos és komoly munka e r ed -
ménye. Mintaszerű »catalogue raisonné.« Előbb Pauler 
életét ismertet i főbb vonásaiban, mely célra Paulernek 
eddig kiadatlan néhány eredeti levelét is felhasználja. 
Azután áttér Pauler egyes műveinek ismertetésére . N e m 
kerüli ki figyelmét a legapróbb cikkecske sem, me lyek-
nek nemcsak puszta címét közli, hanem egyúttal t a r -
talmát is lehető röviden kivonatolja. Ekkép e mű n e m -
csak érdekes, hanem egyúttal tanulságos is. 

Ráth Mórnál legújabban a következő csinos és 
és olcsó kiadványok jelentek m e g : Arany János balla-
dái. Iskolai kiadás. Ára 40 kr. kö tve 50 kr. — Toldi. 
Költői elbeszélés, irta Arany. 7 -d ik kiadás. Ára 40 kr. 
— Toldi estéje, irta Arany. 5-d ik kiadás. Ára 50 kr. :— 
Buda halála, irta Arany. 5-d ik kiadás. Ára 70 kr. 

Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület szá-
mára 1888. Szerkesztet te Ince La jos ev. ref. püspöki 
titkár. 31-ik évfolyam. Folytatva és bevégezve találjuk c 
füzet elején a széki egyházmegye egyházközségeinek 
tö r téne té t a gondosan szerkesztet t névkönyv végén 
statistikai táblázat muta t ja ki az erdélyi 19 egyházmegye 
népességét . E szerint, Királyhágón túl 2.230,969 lakos 
közül 357,151 a re fo rmátusok száma, a mint azt egyik 
közelebbi számban részletesen ismertet tük. 



K Ü L Ö N F É L É K . 

a tegnapi ülésen felolvasott királyi kézirattal a 
főrendi ház elnökévé neveztetett ki. A napi 
lapok egyhangú helyesléssel fogadják s egyszers-
mind a nemes báró életrajzával kisérik e kine-
vezést. Életrajzát adni egy egyházi lapban a mi 
Vavnknak, merőben felesleges, hisz az ő neve 
fényes betűkkel van bevésve minden reformá-
tus ember szívébe s félszázadot jóval meghaladó 
egyházi közpályájáról e Lapnak csaknem min-
den száma hozott életrajzi adatokat. Mi midőn 
szívünk teljes örömével üdvözöljük ez új állás-
ban, csak azt kívánjuk, hogy minél tovább 
viselhesse a megérdemelt méltóságot! 

* Budai reform, hitsorsosaink egyházi életéről 
kimerítő tájékozást nyújt a hozzánk is beküldött Kimu-
tatás, melyben a tájékoztató bevezetés után az anya-egy-
ház tanácsának és a helyi bizottságnak, majd az egy-
háztagoknak névsora, s ezeknek az egyház közszüksé-
geire, a templomalapra s a Közalapra 1887-ben befizetett 
adományaik vannak feltüntetve s végül az egyház buzgó 
pénztárnokának kérelme foglaltatik. A budapesti anya-
egyház budai része tudvalevőleg a budai hitsorsosok 
által választott 20, s az egyháztanács által kiküldött 5, 
öszszesen 25 tagból álló, úgynevezett helyi bizottság 
által igazgattatik, természetesen az anyaegyház ren -
delkezései szerint. E helyi bizottság elnökségében a 
lefolvt évben azon változás történt, hogy Borosnyay 
Oszkár, ki négy éven át a kezdet nagy nehézségei között 
viselte e tisztet, állásáról lemondott s helvébe a bizott-
ság egyhangú szavazatával dr. Darányi Ignác, ez orszá-
gos hirű ügyvéd és országggyül. képviselő választatott, 
kinek ismeretes ügybuzgalma és nagy tettereje méltán 
a legjobb reményekkel biztatja a budai egyháztagokat. 
Az egyház számbeli erejéről a következő adatok tanús-
kodnak : öszsze volt írva 957 családfő, kiknek körében 
január i - t ő l december 20-ig keresztelés volt 119, kon -
firmálás 16, esketés 35, temetés 94, áttérés 12, kitérés 2. 
Van a ref. Budának jótékony nő egye sült te, mely a lefolyt 
év karácsonyján harmadszor részesítette gyámolításban 
a szegény gyermekeket, kik közül felruházott 40-et és 
megajándékozott 220-at. Istenitiszteletüket a testvér ág. 
evangélikusok várbeli templomában szokták tartani, min-
den vásárnap 81/2, urvacsoraosztás alkalmával 8 órakor. 
Vallásoktatásuk a városrész nagy kiterjedése miatt 
67 elemi iskolába van összpontosítva, hol 191 gyermek 
taníttatik a segédlelkész és három kisegítő hitoktató 
által, a középiskolai 52 és a tanítóképezdékben levő 
27 növendéket szintén a segédlelkész és három kise-
gítő katekheta oktatja. Elöljárók és a többi hitsorsosok 
elismerésre méltó buzgóságot fejtettek ki a t emplom-
alapra való gyűjtésben és adakozásban, mi a lefolyt év-
ben közel 8 ezer írttal g_y irapította templom-kasszáju-

; kat, mely összeget jelentékenyen szaporítottak a hívek 
perselypénze és más alakban való adományai. — Ö r ö m -
mel regisztráljuk ez örvendetes adatokat budai h i t sorso-
saink egyházi életéből, mint bizonyítékát annak, hogy 

| »nem rejtetik el a hegyen épített város«, és szívünkből 
kívánjuk, hogy az a szent tűz, mely néhány hit testvé-
rünket Budán hevíti, gyújtsa buzgóságra és tettkészségre 
azon még nagy számú egyháztagokat is, kik most csak 

í névleg tartoznak a budai református keresztyénekhez ! 
* Református egyházi segélyegyesület van ala-

kulóban Hódmezővásárhelyen, ref. anyaszentegyházunk-
nak népességre nézve e 2-ik gyülekezetében. Az eszme 
az egyháztanácsban merült föl, mely az idei vizáradás s 
más okok által fölszaporodott ínségesek ügyét szívére 
véve elhatározta, hogy a hozzátartozó szegényeket tár-
sadalmi uton gyámolítani kívánja s addig is, míg az ily 
célból létesítendő egyesület megerősödik, a gyámoltalan 
szegény-gyermekeket pártfogásába veszi. Az egyesülésre 
való felhívás a »Hódmezővásárhely « jan. 22-ik számában 
jelent meg az egyházközség papjainak és néhány pres-
byterének aláírásával. A mozgalom élén Szeremley Sámuel 
lelkész áll, s az egyesület „ Jótét" címet fog viselni. 
Célja az iskolaköteles szegény gyermekeket téli ruhá-
zattal és tanszerekkel ellátni ; a nyomorra jutott árvák 
számára árvaházat állítani, e célra tőkét gyűjteni s mig 
ez sikerül, az árvákat tisztességes magánházaknál elhe-
lyezni. Az egyesületnél alapító tag lehet az, a ki egy-
szer mindenkorra 100 fr tot adományoz készpénzben vagv 
k ö t l e v é k n ; rendes tag, ki évenként 2 fr tot , s pártoló 
tag, ki évenként 50 krt fizet. — A hódmezővásárhelyi 
egyház, midőn ügyelogyottainak gyámolítására jótékony 
egyesületet alakit, nemcsak a keresztyén humanitás t ö r -
ténetébe jegyzi be tiszteletreméltó n e v é t ; nemcsak az 
egyházi hivatáshoz tartozó belmisszió terén tesz dicsére-
tes lépést, mit vajha minél többen követnének különösen 
nagyobb gyülekezeteink közül: hanem egy erős önvédelmi 
művet is létesít a szekta-protestantismus (nazarénusok, 
babtisták stb.) propagandája ellen, mely tudvalevőleg, 
épen a nagy gyülekezetek kellően nem gondozható 
tagjai között űzi legnagyobb sikerrel a lélekhalászatot! 

* Országos prot. árvaházunkra a szokásos kará-
csonyi gyűjtések az idén is szép eredménynyel végződ-
tek, mit bizonyára örömmel olvas minden barátja e 
humánus intézetünknek. A gyűjtést szokás szerint a női 
választmány tagjai eszközölték, következő eredménynyel : 
Gróf Teleki Sándorné 101 frt, báró Kochmeister Fr i -
gyesné 169 frt 20 kr, Székács Józsefné 319 frt, Dániel 
Ernőné 269 frt, Hunfalvy Pálné 142 frt, Gyöngyélyi 
Jánosné 56 frt, Schneider Józsefné 242 frt, Marschalkó 
Leoné 59 frt, Kenessey Albertné 46 frt, Haggenmacher 
Henrikné 89 frt, Holl Albertné 50 frt, Haberern Jona -
thanné 225 frt 30 kr, Harsányi Sándor lelkész O r o s h á -
zán 74 frt 20 kr, Tepliczky Jánosné Kis-Kőrösön 10 frt 
60 kr, Kullmann Lajos 52 frt, Brocskó Lajos 52 forint 
20 kr. — Uszszesen : 1956 frt 50 kr. — Ezen kívül nagy 
mennyiségű, fűtőanyag, élelmiszerek, ruhaneműek, írósze-
rek s másféle tárgyak gyűltek öszsze ezen alkalomból. 

* A vallásoktatás az ipariskolákban. A kolozsvári 
városi ipariskolák e hó 3-án egy igen üdvös, és az ipa-
ros tanulók oktatására nézve fontos munkát kezdettek 
meg. Ugyanis a kolozsvári ipariskolák tevékeny igazga-
tójának, Kiss Sándornak indítványa alapján, a felügyelő 
bizottság még a mult év folyamán felterjesztést intézett 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, a kolozs-
vári városi ipariskolákban a vallástanításnak kötelezővé 
tétele tárgyában. A miniszter, mint a »Család és 
iskola« írja, örömmel vette a kolozsvári ipariskolák fel-



ügyelő bizottságának e kezdeményezését, mélynek célja 
az iparos tanulóknak értelmi képzésén kívül, az erkölcsi 
és vallásos érzelmek fejlesztése, nevelése. S örvendetes 
tény e mellett még az is, hogy az egyes hitfelekezetek, 
melyeknek püspökeit , maga a miniszter kereste meg a 
közreműködésre, készséggel intézkedtek a vallásoktatás-
nak mielőbbi megkezdhetése érdekében. Kijelölték a hi t -
oktatókat, kik már hozzá is kezdettek a munkához, 
melynek gyümölcsei bizonnyal dúsan fogják jutalmazni 
fáradságukat, melyet egyházuk érdekében, szíves ajánlko-
zással díj nélkül teljesítenek. — Kétségkívül örvendetes 
kezdeményezés, mely méltó volna, hogy nagy városaink 
s köztük a főváros is kövessék, hol az iparos iskolák tanu-
lói minden vallásoktatás nélkül nőnek föl. 

* A sárospataki főiskola tanári nyugdíjintézete, 
mint az oda való lapban olvassuk, f. 15-én tartotta 
meg félévi közgyűlését Szinycí Gersou elnöklete alatt. 
A számoltató bizottság jelentése szerint a tőke f. év 
elejéig 54,685 frt 65 krra emelkedett s a 13 V, oszta-
lékos közül egy egész osztalékosnak 116 frt 46 kr jutott. 
Sajnálattal értesült a közgyűlés a felől, hogy az osztalék 
az osztalékosok számának szaporodása következtében 
kevesbedni fog. Sajnálattal értetült a közgyűlés a felől 
is, hogy a Konvent a tervezett nyugdíjintézetből a 
tanárokat teljesen kitudni szándékozik s azzal, hogy az 
államilag rendezendő (?) nyugdíjintézetre utasítja őket, 
mintegy maga mondja fel azon benső kapcsolatot, a 
mely a régibb elmélet szerint a prot. egyház és iskola 
között létezett. Hát biz ez, fájdalom, ugy v a n ; de leg-
alább indokolható eljárás a törvény betűjével, mely orszá-
gos lelkészi nyugdíjintézet felállítását szabja a Közalap 
elé. Mivel indokolható azonban azon intentiója a terve-
zetnek, hogy még a theologiai tanárokat is kihagyja az 
intézetből, azon hivatalnokait az egyháznak, kiket ha -
zánkban és külföldön mind a törvény, mind a gyakorlat 
mindenkor papoknak tartott és tart ma is ?! 

* Válasz Czelder M. úrnak. E lap 3—ík számában 
Czelder úr az én nyilatkozatomra válaszul ismétli a 
»Eigyelőben« közzé tett méltatlan rágalmát, bizonyítani 
akarván azt Debrecentől Kecskemétig terjedt útjának 
leírásával. A figyelmes olvasó az ő válaszából, dacára, 
hogy ő a közvetlen emlékezést akarja illusztrálni, ki 
látja a kipkedés-kapkodást. — Csupa meghaltakat idéz 
tanúinak s a valót merészen tagadva azt állítja, hogy 
más ott nem volt jelen! Nekem nem lehet célom ő vele 
e tárgyban polemizálni, de boldogult édes apám emléke 
ránt való kötelességem kinyilatkoztatni, hogy bár száz-
szor állítsa is Czelder úr, mégsem lesz az igaz, hogy 
édes apám hiányokat hagyott volna maga után és épen 
olyanokat, a melyeknek »lárma nélkül helyre hozásáracc 
őt vagy mást felkért volna. Sőt tudom, hogy nem igaz 
az sem, hogy őt utódjául kívánta volna, vagy legalább 
ezt neki altkor mondta volna. Tehá t ő az a »lelketlen 
hazug«, a k i még rágalmaz is. Kecskemét, 1887. január 22. 
— Fördős Dezső. 

* Gyászhír. Gueth Sándor, felső-eőri reform, lel-
kész és őrségi esperes, a maga és gyermekei : Izabella 
Nemsem Lajosné és fiiaik Gábor és Lajos, — Lajos, 
Sófia, Sándor, Jolán, Fánni és Gyula, mint szinte a tes t -
vérek nevében is, szomorodot t szívvel jelenti jó neje, a 
felejthetlen anya, a szeretett testvér : Gueth Sándor né szü-
letett Fejér Fánni asszonynak élete 55-ik, boldog házas-
sága 28-ik évében f. hó 24-én d. u. 4 órakor, hosszas 
szenvedése után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak 
hült tetemei folyó hó 26-án d. u. 2 órakor fognak a 
a ref. temetőbe végnyugalomra tétetni. — Béke poraira! 

A D A K O Z A S O K . 
Az országos prot. árvaházra: Alföldi Sándor 

kórósi ref. leik. és kiérd, esperes 50 fr tot a következő 
sorok kíséretében: »Midőn ez alkalommal posta utal-
ványnyal küldött >0 ötven forintban, egy önmagamban 
már rég kötelezett tartozást kivánok a magyar országos 
protestáns árvaház iránt részben leróni : kérem, szíves-
kedjék a fent jelzett összeget a címzett árvaház alaptő-
kéjéhez csatoltatni. Óhaj tásom, vajha minél kevesebben 
legyenek azok, kiket az élet szerencsétlensége árvaházba 
kényszejítsen. — De legyenek bármennyien, ne legyen 
egy is gyermekeink közül oly elhagyatott árva, akit a 
protestáns árvaházban gondviselő szeretetet ne találjon !« 

Szerkesztő. 

I l i i g HIRDETÉSEK. mM 
A m.-szigeti ev. ref. egyháznál ú jonnan szervezett 

segéd-lelkészi állás betöltésére, következő kötelességek 
és javadalmazással, pályázat hirdettetik. 

1. Kötelességek: 
a) az egyházi szolgálatban való segédkezés, 
b) az állami és felekezeti iskolákban a vallástanítás, 
cJ a missziónak a szórványokban való ellátása. 

2. Javadalom : 
a) az egyház pénztárából 280 frt évi fizetés, 
b) a vallás tanításért adni szokott tiszteletdíjak, 

melyek ez idő szerint 200 fr tot tesznek, melyeknek 
azonban 300 frtra felemelését reméljük, miután erre egy-
házunk jó akaratú Ígéreteket bír, 

e) az országos segélyalapból a misszióra adott 
300 frt. 

A pályázati kérvények, a tanulmányt, jogosultságot 
és eddigi hasonminőségű szolgálatot igazoló okmá-
nyokkal 1888. év március i - i g alólirott gondnokhoz 
küldendők be. 

Kelt M.-Sziget, 1888. január 2-án. 
Héder Lajos, 

mint a m.-szigeti ev. ref. egyház 
3—3 íogondnoka. 

Régi könyveket, 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s z á -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

5 — 10 Budapes t , IV. Egye tem-u tca 2. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdónos: Dr. Bal lag i Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre í) frt. Előf izethetni 
minden kir. pos tah iva ta lná l ; he lyben a kiadóhivata lban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

kü lön 30 kr. 

T0SF~ Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

t i sz tázzuk a helyzetet. r 
»Xe gondoljátok, hogy azért jöttem volna, 

hogy békességet bocsássak e földre: nem azért 
jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem fegy-
v e r t — 'mondja ugyanaz az Ur, ki másutt 
boldognak mondja a békességre igyékezőket, 
mert azok Isten fiainak mondatnak, ns a Mes-
ter jóslatszerű nyilatkozata beteljesült. A mint 
a keresztyénség belépett a világba, egyszersmind 
harcot is támasztott, mely azóta folyik szaka-
datlanul, hol ilyen, hol amolyan alakban ; hol 
nemes, hol meg nemtelen fegyverekkel. Hogy 
mi ennek az oka? azt most közelebbről fejte-
getni nem lehet feladatom; csak utalok a 
keresztyén egyház egész történelmére, múltjára 
és most folyó jelenére. 

Nem békességet, hanem fegyvert hozott a 
magyar nemzet földére is úgy maga a keresz-
tyénség, mint később a protestantismus. Harcot 
egyfelől a hatalmas róm. kath. egyházzal, más-
felől pedig az egyes protestáns felekezetek közt. 
A küzdelem ma is folyik ugyanazon jelvények 
alatt, ugyanazon jelszókkal, csakhogy a kor 
igényeihez alakult fegyverekkel. Elég erős és 
egy pillanatra is el nem mellőzhető ellenfelünk 
a katholicismus, mely Pázmán Péter óta nem 
fejtett ki oly rendkívüli actiót egyházi és tár-
sadalmi téren, mint napjainkban. Országos tör-
vényeink kijátszásával űzik a proselyta csinálás 
mesterségét és nagy anyagi erejükkel dolgoznak 
érdekeik előmozdításán. Gyengébb az anyagiak-
ban, de erős — és talán erősebb — a szelle-
miekben a másik ellenfél: a sekta-protestantis-
mus, mint a minő az unitarismus, a baptismus 
és a nazarenismus. 

Mindenünnen csak panaszok hangzanak 
egyházunkban. Egyik helyről a róm. kathol'kusok 
által elkövetett sérelmeknek egész sorozatát 
terjesztik fel illetékes hatóságaikhoz a protestáns 

gyülekezetek. Máshunnét feljajdulnak, hogy a 
nyájba lopók törtek be, kik zavart csinálnak és 
széjjel szaggatják azt. »Futkározó hamis atya-
fiakcc hitetik el egyházunk tagjait és igézik meg 
őket, mint a balgatag Galáciabelieket. Baranyá-
ban a nazarenismus, Pestben, Biharban stb. a 
baptismus, Békésben és Csongrádban az unitá-
rismus viszi gyülekezeteinkbe a fegyvert, hogy 
háborúságot bocsásson c földre. A bajok mind 
acutabb jellegűekké válnak, A legnagyobb op-
timistának is be kell már látnia, hogy itt míg 
egyfelől sürgősen meg kell vizsgálni a bajok 
tuíajdonképeni okait, másfelől komolyan gon-
dolkozni kell azok orvosolhatásának eszközei-
ről s módjairól. 

Mielőtt azonban ezekről szólnánk, ki kell 
jelentenünk, hogy a protestáns szabad vizsgá-
lódás elvénél s amaz alaptételünknél fogva, mi-
szerint ki-ki magának áll, vagy esik és hogy nem 
geráljuk magunkat úgy, mint »egyedül üdvö-
zítő egyháza: feltétlenül elismerjük a különböző 
protestáns felekezetek létjogosultságát — hiszen 
mindegyik csak egy-egy prizma, mely indivi-
dualitásának megfelelőleg töri meg és szűri át a 
krisztusi szellem örökfényü napjának sugarait 
— és meg kell engednünk nekik is ama jogot, 
melyet magunknak követelünk, hogy nemes 
és isteni és polgári törvények szerint megen-
gedett eszközökkel maguknak hívőket szerez-
hessenek. De míg ezt megengedjük, addig Is-
tentől adott szent jogunk nekünk is védekez-
nünk. Szent köteleségünk híveinket megtarta-
nunk, egyházunk testéhez olv szorosan köt-
nünk, hogy attól »se halál, se élet, se angyalok, 
se fejedelemségek, se hatalmasságok, se jelen-
valók, se következendők, se magasság, se mély-
ség és semmi egyébb teremtett állat el ne sza-
kaszthassacc őket. 

Es most kérdem: mt g-tesszük-e s illetve 
megtehetjiik-e ezt ? A felelet igen elszomorító. 



Sem meg nem teszszük, sem sok helyütt meg-
nem tehetjük. Absolute semmit nem teszünk 
az u. n. belmisszió terén. A míg papságunk 
egy igen nagy részének egész lelkészi műkö-
dése nem szorítkozik egyébbre, mint pusztán 
a hivatalos functióknak úgy a hogy való elvég-
zésére s a míg nagyobb, sőt épen számuknál 
fogva legtekintélyesebb gyülekezeteinkben 10, 
—20 és sokszor ennél is több ezer léleknek 
van egy papja, mert a hol kettő-három van is, 
a mi osztatlan parohia rendszerünknél fogva 
azért tulaj donképen csak egy van, mint a régi 
jéruzsálemi templomnál, a hol 24,000 volt és 
mégis csak egy: addig ne csodálkozzunk, ha a 
kisebb felekezetek a védtelen nyájat megigézik 
és elhitetik. A kicsiny gyülekezetek papjai, kik 
bátran gondozhatnák híveiket, mert számuk 
miatt megbírnák őket, s gondoskodhatnának 
lelki szükségeik kielégítéséről, meglátogathatnák 
őket, minden dolgaikban és bajaikban mellet-
tük állhatnának, mert hisz lelki orvosokul és 
őrállókul rendeltettek és hivattak el az Úrtól, 
azok anyagi bajaikra, szükségeikre és a megél-
hetésért való küzdelmükre hivatkozva szép el-
méletnek és csakis annak mondják, ha a pász-
tori gondviselést sürgetjük mi theoreticusok-
nak (?) és ideálistáknak (?) mondott emberek. 
Mintha bizonv a megélhetésért folytatott be-O j 
csületes munka között nem lehetne egy-egy 
órát híveink gondozására, felvilágosítására, ta-
nítására, vigasztalására és hitben való erősíté-
sérefordítanunk, ha ez nem történnék is máskor, 
mint mikor a mezőn, vagy bárhol másutt ta-
lálkozunk velők, vagy ha a téli estéken össze 
gyűjtjük őket s vallásos dolgokról elmélkedünk 
velük lelkük épületére. A nagy gyülekezetek 
két-három papja nem mentheti ugyan magát a 
létért való küzdelemmel, de menti magát, hogy 
a hívek nagy száma oly sok hivatalos functió 
elvégzését rója rájuk, hogy e miatt képtelenek 
a cura pastoralist gyakorolni. S ebben sok az 
igaz; mert mint említők, az osztatlan parochi-
ális rendszer mellett, s amaz usus mellett, hogy 
a két-három pap s illetve ezek káplánja heten-
kent felváltva szolgálnak, tulajdon kép csak egy 
papja van annyi léleknek. 

A mint a társadalmi, úgy az egyházi viszo-
nyok is jelentékenyen megváltoztak 1848, vagy 
ha úgy tetszik, még inkább 1868 óta. A job-
bágyok felszabadításával s még inkább az álta-
lános tankötelezettség behozatalával népünk 
öntudatra ébredt. Tanul annyit, hogy a positiv 
hit iránt legalább a kétely feltámadjon benne 
és tanul annyit, hogy érteni és tudni vágy. 
Szellemi vezetőjétől, papjától is a nagykorúvá 
lett nép sokkal többet vár; különösen pedig 

recompensatiót vár azért, a mit ő ad neki. Az 
•öntudatra ébredt népnél hamar feltámad a gon-
dolat, hogy hát miért is van neki papja s mi 
haszna van neki belőle? És e nép, valljuk meg 
őszintén, a legtöbb helyütt igazi pásztor nélkül 
való nyáj, mely csak hivatalos functióban látja 
papját, a ki különben vajmi keveset törődik 
vele. A kathedra kezd megszűnni, mint egye-
dül ható eszköz. A ki már most készséggel 
ajánlja fel, hogy ő foglalkozni akar a néppel 
s. tényleg foglalkozik is vele, annak tárt karo-
kat nyit. És a kisebb protestáns secták ezt 
használják fel s ezt zsákmányolva ki szereznek 
maguknak proselytákat. A baptista paphoz, 
vagy a nazarenus prófétához seregestől men-
nek, mert az foglalkozik velük s még tolmács 
útján sem vonakodnak vele érintkezni, mert 
látszólag javukat akarja s hitük szerint lelki 
szükségeiket elégíti ki. Azután felhasználnak 
ezek még egy más dolgot is. Népünk egyálta-
lában nem szeret adózni s az amugyis sok 
egyházi adóhoz még hozzájárult a közalap-adó. 
ns épen alföldi nagy gyülekezeteinkben — Bé-
késen, Hódmezővásárhelyit stb. — az kezd rom-
lásunkra válni, a mire pedig minden kálvinista 
ember csak a legbüszkébb lehet, mint egyesí-
tett erőinknek felséges alkotására. De hát ezt 
meg kellene magyarázni és eléje tárni a nép-
nek. Egy prédikáció erre nem elég (különösen 
azért nem, mert épen az az elem, mely zúgo-
lodik, nem is megy el templomba) és a kellő-
leg fel nem világosított nép nem tudja, hogy 
mire kell neki ez új adót fizetnie. Holott ha 
tudná, bizonyára nem volna egyetlen kálvinista 
ember sem, ki a költő pénzének emez egyez-
red részét, mely tőle kívántatik, ne készséggel 
adná oda; mert az is tény, hogy az angolt és 
hollandot kivéve egyetlen nép sincs, mely oly 
készségesen adakoznék (nem „adóznék /"), mint 
a mienk. És ezzel a mi józan, tiszta eszű né-
pünkkel oly könnyű mindent megértetni, csak 
a módját kell eltalálni. Ha jő már most az az 
unitárus, baptista, vagy nazarénus pap, az az 
igaz, hogy nem izgat a közalap ellen, de az 
elégületlenséget felhasználja és miután a közön-
séget meg akarja nyerni, azt meg nem mondja 
el, hogy »hiszen ana ! gyere csak át hozzánk, 
mi meg tízszerte nagyobb terhet rakunk rád.a 
Ezt ellhalgatja. Pedig ez a természetes, hogy 
egy alakulóban levő felekezetnek sokkal nagyobb 
anyagi áldozatokra van szüksége, mint egy már 
megszilárdult és a kezdődés fokán jóval túlha-
ladt egyháznak. 

A nagy gyülekezetek osztatlan parochiális 
rendszerének megváltoztatása persze nem egy 
napnak dolga. De sok napon és éven át egyszer 



— akkor mégis okvetlenül meg kell ezt tenni; 
különben mindannyian elpusztulnak. A protes-
tantismus szelleméből szoros logikával követ-
kező jelenség az, hogy nagy tömegben együtt 
egy-egy gyülekezet elpetyhüdik, hullámtalan 
Bethesdává lesz; míg kisebb részekre oszolva 
az egyéni erőt és hitet folytonos élénkségben 
tartja s kifejleszti. Addig is, míg a rendszert 
megváltoztatni nem lehet, szükség, hogy más 
úton-módon igyekezzenek a lelkészek hivatalos 
functióik keretén kívül közönségünkre hatni. 
A sok eszköz közül pl. csak egyet ajánlunk; 
t. i. apró, népszerű nyelven írt füzetkék ter-
jesztését. Ezekben világosítsák fel híveiket, 
egyszerűen, érthetően tárgyalván bennük azokat, 
a mik elégedetlenséget szülnek közöttük, vagy 
kímélettel leplezvén le a mozgalmakat, miket 
mások támasztottak körükben és így tovább. 
Garzó Gyula például igen ügyesen csendesítette 
le ily módon néhány év előtt a gyülekezetében 
támadt baptista mozgalmat. 

A helyzet tehát az, hogv különösebben a 
kisebb prot. felekezetek harcot folytatnak — hogy 
úgy szóljunk — a hivatalos protestantismussal. 

Ok mozognak, hódítnak, bennök a létérti küz-
delemnek itjú ereje lüktet; beszélnek és írnak. 
Apostolaikat szerte küldözik, nem kiméivé 
anyagi áldozatot és fáradságot. Híveink közül 
sokakat megnyernek. Háborúságot támasztanak 
és mi ? — Panaszkodunk, vagy »erőszak esz-
közei a mi fegyvereinkcc — azaz ócsároljuk, ki-
sebbítjük őket és nem ott keressük a bajt s 
annak orvosszerét, a hol igazán kellene. Mi 
mintha elvesztettük volna minden reményünket 
egyházunk jövőjéhez, mintha magunk sem bíz-
nánk erőnkhöz és nem hinnénk hitünk szent-
ségében, feltétlen igazságában : kezdünk lemon-
dani az igazi és hathatós védelemről s régi o t o 
fegyvereinknek forgatásáról. Pedig csak azé az 
élet, a kié a jövő. Az foglalhat el valamely 
helvét, melynek betöltéséhez erőt érez magában. j 1 J o 
l s azok a régi fegyverek még most sem rozs-
dásodtak meg. Két élük ma is egyaránt éles. 
A közönyösen heverő Bethesdából persze könnyű 
kihalászni azokat, kiket felvet a kisebb feleke-
zetek által a sekélyesben megmozgatott hullám; 
de mi menjünk a mélyre s Urunk utasításához 
képest ott vessük le hálóinkat. 

A bajok tulajdonképeni oka hát nem a 
kath. egyház és a sectarius protestantismus moz-
golódása és tevékenysége, hanem a mi közö-
nyünk s mindenik ellenféllel szemben a védelem 
egyedüli eszköze és módja a legtágabb értelem-
ben vett lelkészi gondozás hű és tapintatos 
gyakorlása. Ezechiel próféta szája által így szól 
az Úr: »Jaj az Izrael pásztorainak, a kik ma-

gokat legeltetik; avagy nem a pásztorok tisz-
tek-e, hogyha juhokat legeltessék? e lekén , azt 
mondja az Úr Isten, ha meg nem keresem ezt 
a ti kezetekből; mivelhogy az én nyájam ra-
gadományra hagyatott és megételre minden 
mezei vadaknak pásztor nélkül és nem keres-
ték az én pásztoraim az én juhaimat, hanem 
legeltették a pásztorok ő magukat és az én ju-
haimat nem legeltették.« 

Vigyázzunk, hogy ily kemény Ítélet ne 
hangozhassék felettünk! 

Anonymus. 

I S K O L A Ü G Y . 
A reformáció neveléstörteneti jelentősége. v 

(Folytatás*) 

Reformátorok az iskolákról s tananyagukról. Iskolák 
s tananyaguk megítélése tekintetében legtöbb gondot 
Luther tanúsít. Szerinte a »fiatal tanulók az egyház mag-
vai és forrásai ;« az iskola pedig egyfelől a családi ne -
velés támogatója, másfelől az egyház veteményes kértje ; 
»az egyház kedveért kell keresztyén iskolákat fentar-
tani.a E nézeteivel Luther a protestáns egyháznak s 
nevelésnek nagy szolgálatot tett, amennyiben az iskolát 
az egyház életérdekévé s elválaszthatatlan alkatrészévé 
nyilatkoztatta ki. E lutheri meggyőződés fejeződik ki a 
protestantismus azon buzgóságában is, melylyel iskolá-
kat alapítottak, szívósan fentartottak és a prot. egyházi 
tan- s élet megerősítése végett vallástannal s ehhez tár-
sított ismeretekkel felvirágoztatni törekedtek. Tel jesen 
érthető az a jelenség, hogy a protestántismus első két 
századában az iskola kizárólag a prot . egyház szolgála-
tában állott és kizárólag a prot. egyházi élet megerős í -
tésén dolgozott . De e szolgálata és törekvése az idő 
folyamában a haladás szellemével dacoló reactióvá is 
alakult i t t -ott . Luther túlbuzgú hívei csak az egyházzá-
alakulás elvében keresték a protestantismust, és a L u -
therről elnevezett egyházat merev szobor-alaknak tekin-
tették, eltagadván épen azt a szellemet, mely a protes-
tantismust protestantismussá, a lelkiismereti szabadság 
és a haladás egyházává teszi. Lett új egyedül üdvözítő 
egyház. N e m csak a porosz llegulativok idejében (50-es 
évek) voltak, de ma is vannak számosak, kik a betűhez 
ragaszkodó türelmetlenségükben a szabad gondolkodást 
».Luther egyházának« ellensége gyanánt az egyházból s 
iskolából száműzni szere tnék; kik azzal ki nem békül-
nek, hogy az iskola mai feladata tágabb, mint egyedül 
az egyházi hitelvek szolgálata; kik az iskola ko rmány-
zásából s belső vezetéséből elfogultan kizárni töreksze-
nek az állami intézkedést s világi elemet, sőt az általá-
nos értékű paedagogikai elveket. S mindez az oppositió 
és reactió állítólag az »egyház érdekében« történik, 
valósággal azonban abba a veszélybe vihet, hogy őseink 
érdemeitől elvakíttatva és ringattatva a tan- s nevelés-
ügy színvonala alatt maradjunk. E veszélyt igazolják is 
egynémely — szerencsére sporadikus és csekély számú 
— határozott tények. Azonban az esetleges baj nem 
Luther t terheli váddal s felelőséggel, ki az evangélium, 
jogaiért, a megújuló egyház jóléteért és az iskola szeut 
érdekeiért oly szellemmel küzdött , aminőt kora érlelt 
meg s követelt. E szellem, helyes felfogás mellett, a 
protestantismus magva, és nemcsak egy-két százados 



életre jogosul t ! Táplálja, erősíti azt a történeti fejlődés, 
a tudományos felvilágosodás és a haladó paedagogika ; 
csakis táplálhatja s erősítheti, nem pedig — a kishitűek 
véleménye szerint — romlással fenyegeti. Minden tudo-
mányos vívmány s társadalmi előmenetel a protestant is-
must igazolja s támogatja. Az iskola ma már nem ki-
zárólag az egyház gyámoltja, hanem a protestáns sark-
elvek gyámoíítója, de oly módon, hogy míg régen az 
egyház hitelvei táplálták az iskola tudományát és szel-
lemét, addig ma az iskola tudománya táplálja s óvja a 
prot. egyház hitelveit s életét. S ezt manap minden 
iskola teszi, a mely a korszerű tudományt s művészetet 
ápolja, minden ilyen iskola a protestantismusnak tesz 
szolgálatokat. Nagy veszélytől csak az esetben tar tha-
tunk, ha magunk elfogultságból f rontot változtatunk, a 
haladás elve ellenére. 

Amennyiben Luther oly jelentékeny érdeknek te -
kinti az iskolát és iskolai nevelést, annyiban az iskola-
sást kötelezővé is szeretné tenni. »A felsőségnek — úgy-
mond Luther — kötelessége az alattvalókat arra kény-
szeríteni, hogy gyermekeiket iskoláztassák. Mert ha a 
felsőség arra kényszerítheti alattvalóit, hogy képességűk 
szerint dárdát és puskát viseljenek háború idejében : 
mennyivel inkább lehet és kell az alattvalókat arra kény-
szeríteni, hogy gyermekeiket iskoláztassák; mert itt bi-
zonyára bajosabb háború van az ördöggel, mely azon 
törekszik, hogy városokat és fejedelemségeket alattomban 
erőtlenitsen.« Szegény atya gyermeke egyházi vagyonnal 
támogattassék iskolázásában. Calvin presbyterialis egy-
házkormánya és consistoriuma is kivétel nélkül minden 
egyháztag erkölcsi életére s vallásos nevelésére szigo-
rúan felügyelt, s ezzel a svájci protestantismus körében 
a tankötelezettség első végrehajtójaképen működött . 
Luther szavai és Calvin consistoriuma az első tekinté-
lyes mozzanatok arra nézve, hogy az iskolai nevelés a 
szülők kötelességévé tétessék ; egyszersmind előkészítői 
azok a később államilag kimondot t tankötelezettségnek. 
Valóban a protestantismusnak a tankötelezettség tekin-
tetében is nagy érdeme van a nevelés- és tanügy terén. 
A német protestantismus már Luther életében mesteré-
hez méltó erélyt fejtett ki az iskolák fentartása körül. 
Már akkor eléggé szép számmal voltak prot. iskolák. 
Első helyen említendők a német népiskolák, olvasás, irás, 
katekizmus s ének tanításával. A népiskolákat a pro tes-
tantismus szülte. Már az 1526-ik egyházlátogatóktól ki-
adott (Malenchtontól szerkesztett) »szász iskolaterv« a 
lelkészeknek kötelességükké teszi az ifjúság vasárnapi 
katechizatióját. Ezt már az Apologia »az ev. egyház 
sajátos és kiváló gonddal ápolt gyümölcsének« nevezi. 
Idővel a coniirmációi oktatás is csatlakozott a katechi-
zacióhoz. így a lelkészek teendője meggyült. Ehhez járult 
az a körülmény is, hogy a coniirmációi oktatás sikere a 
confirmandusok előismereteitől függött . A lelkészek 
tehát megtartották ugyan a katechizációk és a coniir-
mációi oktatás vezetését, de ez oktatás előkészítése, tá -
mogatása érdekében az elemi ismeretek közlését sok 
helyütt vállalkozókra, rendesen egyházfira, harangozom 
vagy más segédre bizták. így lett a népiskola első 
alakja : számos képzetlen tanítóval, gyarló tanmóddal, 
nyers fegyelemmel ugyan, de a kor s egyház viszonyai-
hoz képest eléggé méltányolható szolgálattal. Latin is-
kolák sorába tartoztak a városi iskolák tágabb körű 
vallásismeretekkel, latin sőt görög nyelvvel, a trivium 
tárgyaival (grammatika, rhetorika, dialektika) ; akadémiai 
fokú gvmnasiumok theologiai ismeretekkel, latin, görög 
s héber nyelvvel és a triviummal, sőt jog, orvostan és 
philosophia szaktárgyaival; továbbá egyetemek. Leány-

iskolák állítását is szorgalmazzák a reformátorok s ko -
ruk iskolarendezetei. 

Az iskolák tanrendjére és beléletére már a re for -
máció első évtizedeiben kiváló gond irányult. Általános 

! érdeklődés, buzgóság, tevékenység szintere a reformált 
[ egyház iskolája. Egyesek s testületek tanácscsal, t udo -

mánynyal s tanítási szorgalommal felkarolják az oktatás 
és iskola érdekeit, és tettekkel hirdetik, hogy csakugyan 
»iskola az egyház veteményes kertje,« 1558-ban a »szász 
iskolaterv« rendezi a népiskolai oktatást, három cso-
portra osztja a gyermekeket s kijelöli a tananyagot. 
Ugyanakkor a »braunsch\veigi egyházrendezet« latin i sko-
lák állítását rendeli el, beosztja a tanulókat s tantárgya-
kat s meghatározza a tanítók fizetését is, hogy »ne úgy 
tartassanak mint koldusok.a 1580. megjelenik a szász 
választó fejedelem iskolarendezete. 1559-ben a jelenté-
keny würtembergi »iskolarendezet« hatosztályú latin isko-
lák számára kijelöli a tananyagot, tanidőt, s a fegyelem 
gyakorlására utasításokat ád és azt kívánja, hogy lehe-
tőleg képzett tanítók alkalmaztassanak ne pedig sekrestyé-
sek. A Calvintól szerkesztett genfi iskolarendezet (1559.), 
továbbá az 1587-diki »Leges scholae Nicrinae« (Neckar -
iskola Heidelbergben) előbbihez hasonló iskolai intézke-
déseket foglalnak magukban és különösen a vallásos 
erkölcs ápolására adnak utasításokat. És mindez iskola-
rendezetek nem voltak puszta tervek, tanácsok és nem 
oly intézkedések, melyek — mint manap is történik — 
írott malasztkép csak papiron maradnak. Magok a re fo r -
mátorok a gyakorlati tanítás terén buzgón s nagy siker-
rel működtek ; példájok vagyis inkább a protestáns érzék 
és lelkesedés sok tudóst, lelkészt stb. tanítói pályára s 
a tanügy felvirágoztatására szólított (Tro tzendorf , Wolf , 
Sturm, Neander, Camerarius, Grotius, Stöckel stb.). 
Kelő nap volt e tanügyi tevékenység; fényét kakasok 
örömmel üdvözölték, baglyok szemsértőnek találták, de 

| idő folytán mégis elviselni és megszokni kénytelenek 
; voltak. 

Tantárgyak tekintetében egyszerű programmot 
követnek a re formátorok és koruk iskolái; vallástan, 
szigorú erkölcs, és a vallástan segédismeretei t. i. a 
nyelvek ( tú lnyomón a classikaiak) képezik a programul 
legfőbb igényeit. A vallásoktatás túlnyomoságát köve-
telte a reformációi nagykorúság elve és az egyházzá-

; alakulás e lve; a classikus nyelvek fontossága pedig ki-
válóan abban állott, hogy ezek vezettek a hit kijelentett 
forrásához, a sz. íráshoz, továbbá a classikus ó -ko r s a 
középkori tudomány ismeretéhez. »Senki sem tudta — 
mondja L. — mért engedte Isten a nyelvek keletkezé-
sét ; csak most látni, hogy az evangélium kedveért t ö r -
tént, melyet ő utólag kijelenteni akart.« A classikus 
nyelveket felkaroló humanism-us épen a reformációban 
éli virágkorát, és annyira mély gyökeret ver, hogy a 
legújabb időig nem rendíttetett meg a real- tananyag 
uralmi törekvése által. S az iskolai vallástanítás és a 
humanismus pártolásával a reformált egyház nem cse-
kély túlzásokba esett. Vallásoktatás tekintetében maga 
Luther túlbuzgón nyilatkozik : »Nem méltányos-e, hogy 

; minden keresztyén a 9—10-dik életévében az egész 
sz. evangeliomot tudja. Hiszen a szövő- vagy varró-asz-
szony már zsenge korú leányát tanítja saját kézimester-
ségére.« »Romlania kell mindennek, ami Isten igéjével 
szünetlenül nem foglalkozik.« E szavak túlkövetelését 
csak az enyhíti, hogy L. kiválóan a Miatyánk, a Hiszek-
egy és a 10 parancsolat tanítását szorgalmazza és szent 
írási idézetekkel, példákkal támogatni kivánja. Tehát 
aligha ez evangelium egész alaki terjedelmével akarja 

. terhelni a zsenge tanulókat, ami bizony a vallásoktatás-



nak rosz szolgálatot tenne. Sokkal nagyobb az iskolai 
humanismussal előidézett túlzás. Eleminél alig magasabb 
iskolaba a reformátorok s iskolarendezetek latint, gö rö -
göt, Aesopust, Terent iust , Virgiliust, Ovidiust, Cicerót, 
Plautust, Homert , triviumot stb. visznek be, és háttérbe 
szorítják egyebek közt az anyanyelvet. A középkori 
classicismusnak, triviumnak s quadriviümnak új kiadása 
ez a reformációi humanismus, csakhogy bővített, nyel-
vezet s tartalom tekintetében nemesített kiadása. Nye l -
vezete szabatosabb, tisztább le t t ; tartalmát nemesítette 
a megújí tot t hit s erkölcs tudománya, a szentírás olva-
sása, a paedagogia elmélete s józan elvei, és egynémely 
realismeretek. 

Realismeretek! Manap a túlbuzgók egyoldalú fel-
fogással csak a természetfeletti kijelentést ismerik és 
vallási meggyőződésben egyedüli irányadóvá tenni sze-
retik. Van természetes kijelentés is : az egyéni, a t e r -
mészeti és történeti. Az egyéni kijelentést kiválóan a 
lelkiismereti szabadság elvében és az egyén mindenol-
dalú nevelésének szorgalmazásában ismerte el a re for -
máció ; a természeti kijelentésnek azzal fejezett ki t isz-
teletet, hogv a tanuló fogékonyságát Isten műveire, a 
természet tüneményeire i rányozta; a történeti kijelentés 
felismeréséhez pedig a történet tanulmányozásával kívánt 
vezetni. Mindez pedig a realoktatás pártolására vall. A 
reformátorok nem is voltak szűkkeblűek a realismere-
tekkel szemben, bár buzgóságukat túlnyomóan a huma-
nismus foglalja l e ; a polgári rend reális törekvése a 
reformátorokban pártfogókra talál. A természet tudomány 
értékéről következőleg szól Lu the r : »Isten kegyelmével 
kezdjük már a világból is megismerni az ő pompás m ű -
veit és csodáit. Isten legnagyobb csodaműveit a legkis-
sebb s legkevésbé feltűnő teremtményeiben láthatjuk.« 
Hasonlóan nyilatkozik Zwingli. Különös, hogy Luther 
még ellensége volt Copernicus (szül. 1473.) csillagászati 
tanának, mely (a Ptolomaeus-fé le hypothesis től e l térő-
leg) a Napo t ismeri el a keringő bolygók középpont -
jául. Hogv reformátoraink a természet tudományok jelen-
tőségét az iskolában s életben eléggé fel nem ismerik, 
annak oka egyrészt az azokban való korszerű járatlan-
ságuk, másrészt az a törekvésök, hogy az egyén lelkét 
a keresztyénség történetében felmerült tévedésektől fel-
szabadítván, azt evangeliumszerű hittel nagykorúsítsák. 
Tehá t kiválóan az egyén lelkületébe és az evangélium 
h i t - s erkölcstanaiba kellett merülniök hitujító munká-
jokban. E nagykorúsító vallásos nevelésökhez a történe-
lem már megfelelőbb és gazdagabb anyagot szolgáltatott 
mint koruk természet tudománya. A történet e szolgala-
tát Luther egyebek közt következő szavakkal emeli k i : 
»Ha alaposan meggondoljuk, a történetekből csaknem 
minden jog, művészet, jó tanács, intés, ijesztés, vigasz-
talás, erősítés, oktatás, gondosság, . bölcsesség, okosság 
s minden erény mintegy élő kútfőből fakadnak: azaz a 
történetek nem egyebek mint isteni műveknek és Ítélés-
nek bizonyítékai, emlékei s ismertető jelei, annak kimu-
tatására, hogyan tartja ő fenn, kormányozza, érdem sze-
rint akadályozza vagy előmozdítja, bünteti és becsüli a 
világot s különösen az embert.« — Végre a re formáto-
rok (L. és Zw.) nem felejtkeznek meg az ember testi 
jólétéről és kedélyéről sem, mert a testgyakorlatot és 
zenét kiválóan ajánlják — igaz — inkább erkölcsi mint 
egészségi érdekből. régiek — úgymond Luther — 
igen jól gondolták meg s intézkedtek, hogy az emberek 
magokat gyakorolják s valami hasznosat űzzenek, ne 
pedig tobzódásba, fajtalanságba, falánkságba, korhely-
ségbe és játékokba merüljenek.« »A zene fél fegyelmező 
mester, a mennyiben az emberek etszelidebbé, jámborabbá, 

erkölcsösebbé és eszesebbé tesz.« Ezzel a lovagrend 
kiváltságos fegyvergyakorlata és műkedvelése is némi 
elismerést nyer a reformátorok részéről, és általános, 
népszerű sőt egyházi érdekké tetetik. A reformációtól 
kezdve az iskolák fel is karolták azt a két műtárgyat, 
a testgyakorlatot tervszerű gymnastika alakjában, a zenét 
különösen ének alakjában. A lutheri egyházat némelyek 
most is éneklő egyháznak szokták nevezni, bár találóbb 
jelző illetné meg. 

Reformátorok a tanítókról s nevelésmódról. Luther 
nagyra becsüli a tanítói állást s működést. »Ha feladhat-
nám — úgymond — a lelkészi hivatalt, semmi hiva-
talt nem kívánnék inkább mint az iskolamesterit és 
gyermektanítóit . Mert tudom, hogy e munka a lelkészi 
mellett a leghasznosabb, legjelentékenyebb és legjobb. 
És szeretném, hogy senki se választassék lelkésznek, mielőtt 
iskolamester nem volt.« Luther azonban az iskolák javí-
tását kívánja, javítását tananyag, tanmód és fegyelem 
tekintetében. Tananyagul kiválóan ajánlja — mint már 
említtetett is — a vallastant, nyelveket, a triviumot cs 
némely reáliakat. »Nem azt akarom, hogy oly iskolák 
állítassanak, mint eddig voltak, amelyekben a fiú 20 — }o 
évig Donátot és Alexandert tanult, de semmit meg nem 
tanult. Véleményem, kérelmem és kívánságom az, hogy 
e szamárhelyiségek és ördögi iskolák (ezek közt a kolos-
toriak) vagy alásüllyedjenek vagy keresztyén iskolákká 
alakíttassanak át.« Luther esküdt elensége az ér telmet-
len magolásnak; elvként hangoztatja azt, hogy »aki 
nem bír a dolog vagy cselekvés imeretével, annak a sza-
vak ismerete mitsem használ.« »Egyszerűen, értelmesen, 
világosan kell tanítani.« »Ha gyermekeket akarunk ne-
velni, velők gyermekekké kell lennünkw ; a tanításban 
oly szavakat kell használni, melyek a közéletben divók 
és a tárgyaknak megfelelnek. És különösen a katekiz-
mus tanításmódjáról szólva kiemeli, hogy a gyermekek 
»ne csak a szókat emlézzék s elmondják, mint az eddig 
történt, hanem részletenként kell őket kérdezni és felel-
tetni arról, mit jelent minden szó s hogyan értik azt.« 
E tekintetben sok tanító, tanár, ki büszkén veri mellét, 
ma sem Luther követője ; tanúságot tesznek róla pl. a 
tanulók vallástani »szép feleletei«, melyekkel vizsgálato-
kon a praeseseket elbűvölik. A könyvekre vonatkozólag 
Luther ajánlja a könyvtárak alapítását, hogy egyrészt 
a jók megőriztessenek, másrészt a tanulmányozást e lőse-
gítsék. De megjegyzi azt is, hogy »nem sok könyv teszi 
az embert tudóssá sem pedig olvasás, hanem a gyakori 
olvasás.« Ezekkel L. hallgatag elismerést fejez ki a kolos-
torok és szerzetesek irányában, kik csakugyan szép szol-
gálatokat tettek a könyvtárak őrzésével. 

(Folyt, köv.) Fabriczy János, 
praepar. tanár. 

T A R C A. 

Spencer Herbert elmélete a „Megismerhet"-
lenről. 

(Folytatás és vége.) 

E. Az egyesülés. 

íme tehát azon eredmény, melyhez az utóbbi fe-
jezetben a priori jutottunk, megerősíti az előző két 
fejezet által a posteriori eszközölt következtetést. Az 
értelemnek tehetetlensége, mely nyilvánvalóvá lett, a 
midőn az objectiv tudomány legfelső kérdéseire hiába 
kísérlettünk feleletet adni : a subjectiv tudomány bizony-



sága szerint az értelem törvényeiből elkerülhetlen szük-
ségességgel folyik. A subjectiv és objectiv világ alapos 
vizsgálata nemcsak arra tanít meg bennünket, Hogy a 
tünemények alapját képező realitás egyáltalán és min-
denkorra megfoghatatlan, hanem arra is, hogy gondol -
kozó képességünk belső lényegétől kifolyólag miért 
kell annak megfoghatatlannak lenni. Végül belátjuk azt 
is, hogv ezen eredmény bármennyire ellentétben is lát-
szik állani ezen áltálános alakjában az emberek ösz tön-
szerű meggyőződéseivel, mégis teljesen összhangban áll 
azzal, hogyha határozott alakot adunk neki. Ámbár az 
absolut semmi módon és (a szó szoros értelmében) 
semmilyen mértekben meg nem ismerhető, mégis úgy 
találjuk, hogy pozitív létezéséről való meggyőződésünk 
a tudalom szükségszerű alkotó része ; hogy mi, a míg 
csak tudalmunk fennáll, azt ezen alkatrésztől pillanatig 
sem szabadíthatjuk meg, s hogy ennélfogva azon hit, 
mely a tudalom ezen részét teszi, akármely másnál ala-
posabb. 

Es ez képezi az egyesülés azon alapkövét, m e l y -
nek felkutatását célunkul tűztük ki. Ezen végeredmény, 
a melyet az objectiv tudomány kellő világításba helyez, 
s a melynek szükségszerű voltát a subjectiv tudomány 
kimutat ja ; ezen következmény, mely általánosságban ki-
fejezi az angol bölcsészek tanát s ugyanakkor az elle-
nes német iskola tanában is elismeri az igazság bizo-
nyos szel lemét; ezen resultatum, mely a speculatio és 
a közönséges emberi értelem között az összhangot újra 
helyreállítja: ez egyúttal az, a mi a vallást és tudományt 
Is egymással egvesíti. A józan értelem bizonyos realitás 
létezését állítja; az objectiv tudomány bebizonyítja, hogy 
az nem lehet olyan, amilyennek gondol tuk ; a subjectiv 
tudomány pedig azt mutatja meg, hogy miért nem g o n -
dolhatjuk ama realitást olvannak, a milyen s hogy mégis 
miért vagyunk kénytelenek létezőnek gondoln i ; a vallás 
meg végül azon eredményt konstatálja, hogy a maga 
mivoltában teljesen kikutathatlan valóságra vonatkozó 
ezen állítás összeesik az általa vitatott tannal. Bármely 
tüneményt egy ránk ható határozott hatalom nyilvá-
nulásaként vagyunk csak képesek felfogni és mert a 
tapasztalat a tüneményvilág kiterjedtségére nem szolgál-
tat határokat, kénytelenek vagyunk ezen hatalom jelen-
létét korlátoltnak gondolni, jóllehet a mindenütt jelen-
valóság szintén gondolha t lan ; a tudomány vizsgálatai 
pedig arra tanítanak, hogy ezen hatalom kifürkészhet-
len. Ezen tudalom a kifürkészhetlen, és miután számára 
határokat kijelölni lehetetlenség, mindenütt jelenvaló ha -
talomról éppen az, a mely minden vallásnak alapját 
képezi. 

Mielőtt a tárgyat befejeznők, még a történelem ta -
núságát kell szemügyre vennünk s annak alapján m e g -
vizsgálnunk, hogv a vallás és tudomány ezen legmélyebb 
s létük igaz alapját képező igazsággal szemben micsoda 
állást foglalnak el fejlődésük folyamán. 

A mi először is a vallástant illeti, ettől lehetetlen 
elvitatnunk azt az érdemet, miszerint ezen igazság ér -
vényre juttatásán a legrégibb időktől kezdve teljes e rő-
vel munkálódott . Nincs vallás, a melyben valamely mys -
teriumnak nyoma felfedezhető ne lenne, és pedig annál 
világosabban, minél fejlettebb az azt létrehozott emberi 
értelem. Ezen mysteriosus elem pedig éppen e fent k i -
fejtett igazság kifejezője. De a midőn ekként elismerjük 
a vallás érdemét ezen igazság kifejezését és a ter jeszté-
sére irányuló törekvést illetőleg, másfelől nem hunyha-
tunk szemet a vallás azon cardinális hibája előtt sem, a 
mely a vallást többé-kevésbé mindig tudásellenessé tette : j 
t. i. azon önmagával ellenmondásba jövő törekvése előtt, 

hogy arról, a mit megismerhetlennek állított lenni, és 
pedig annál inkább, mennél tisztultabbak kezdtek lenni 
eszméi és fogalmai, ugyanakkor, a mikor megismerhet -
lenségét bizonyítja, mint ez vagy amaz tulajdonsággal 
biró lényről beszél. N e m különben következetlenségbe 
esett a vallás azon heves küzdelmek folytatása által, a m e -
lyeket ama nagy igazságnak csupán burkát képezett tanok 
védelmére mindannyiszor megkezdett , valahányszor azok 
absolut igazsága kétségbe vonatott . És ezzel együtt je-
lentkezik a harmadik és legfelötlőbb alakja a vallástalan-
ságnak, melyet a vallás fejlődése folyamán felmutat t. i. 
a tökéletlen hit abban, a mit a hit főtárgyául állít elénk. 
Innét van a leghívőbb keblekben a skepticizmus azon 
csirája, mely a vallás iránti ösztönszerű ragaszkodással 
párosulván, nem engedi a hit tételeit a tudomány vizs-
gálata alá vonni, félvén, hogy a megcáfolt hittételekkel 
együtt maga a vallás és annak fundamentuma is tönkre-
tétetnék ; a mely félelem pedig a vallás örök igazságai-
ban való igaz hittel egyátalán nem egyezhető össze. 

A mi a tudományt illeti, ennek is érdemül tulaj-
donítandó, hogy lépésről-lépésre halad az igazság fel-
ismerése felé s hogy egyúttal eszközül szolgál a vallási 
nézetek tisztítására, az igaz vallásos irányzat megszilár-
dítására. A tünemények bizonyos csoportjainak bizo-
nyos meghatározott törvények és ezen törvényeknek ismét 
általánosabb törvények alá foglalása által szükségképen oly 
okokhoz ju t a tudomány, a melyek mindig elvoltabb te rmé-
szetűek. És ezen jobban-jobban elvont okok fokonként min-
dig kevésbé mefgoghatók, miután ahhoz, hogy valamely 
elvont képzetet alkossunk, szükséges, hogy bizonyos 
concrét gondolatelemek (a melyek pedig éppen az is-
meret feltételei) mellőztessenek. Ép azért az egészen 
abstract képzet, melyhez a tudomány folytonosan, bár 
lassan közeledik, oly természetű, hogy mialatt minden 
concret gondolatelemet kiküszöbölünk belőle, az elkép-
zelhetlenbe vagyis a gondolhatlanba megy át. Azonban 
mialatt a tudomány ezen ideális cél felé törekedett , ép 
oly kevéssé volt ment a botlásoktól, mint maga a val-
lás. Fejlődésének különböző szakaiban felületes megfej -
téseknél állapodik meg s tudománytalan módon elhanya-
golja azon agentiák alapos vizsgálatát, a melyekkel oly 
biztos lábon látszik állani. És habár minden következő 
fokon valamivel mélyebbre hatol s a hypothetikus agen-
tiát általánosabbakkal és elvontabbakkal cseréli fel, még 
sem vetkőzi le teljesen előbbi hibáját, a mennyiben most 
meg ezen új elméletet tekinti teljesen kielégítőnek, s az az 
által szolgáltatott agentiákat absolut realitással biroknak. 
Ezen a tudomány belső természetével ellenkező eljárás, 
mely a tudományokat első kezdetük óta jellemzi, ké-
pezi egyúttal a vallás és tudomány közötti viszály okát. 

Láthatjuk ebből, hogy úgy a vallás, mint a tudo-
mány hibája fejlettségük hiányos és tökéletlen voltában 
állott s a kettő közötti viszálkodás ennek a szüleménye 
v o l t ; hogy tehát ebből következőleg a fejlődés t e tő -
pontján a kettő között teljes összhangnak- kell ural-
kodni. 

Az értelem haladása állandóan kettős volt. Minden 
lépés ugyanis egyaránt irányult a természetszerű és a 
természetfeletti felé. A midőn ugyanis a fejlődés kezdő 
pontján álló ember a személyes okokat, a melyek az ő 
hite szerint minden egyes tüneményben benrejtőznek, 
felcseréli a törvény elvont fogalmával és ezen az úton 
halad a mind szélesebb körű általánosítás fe lé : akkor 
egyfelől a tüneményeknek természetesebb, érhetőbb ma-
gyarázatot ad, a midőn ezt a bennök rejlő egyarántos-
ságr i alapítja, de másfelől magát a magyarázatul felvett 
okot elvontsági fokával arányosan érthetlenebbé, meg-



magyarázhatlanabbá teszi. így azután előáll a léleknek 
két antithetikus állapota, megfelelőleg a lét ellentétes 
oldalainak, a mely gondolkodásunk tárgyát képezi. Míg 
a természetről való tudalmunk az egyik szempontból 
tekintve : tudomány, addig a másik szempontból fogva 
fel : vallás. 

Vallás és tudomány c szerint szükséges correlati-
vumok. Azok — mint az imént is megjegyeztük — a 
tudalom két ellentétes állapotát képviselik, a melyek külön 
nem létezhetnek. Az ismert az ismeretlentől külön nem vá-
lásztható, az ismeretlen az ismerttől külön nem gondol -
ható. A mily mértékben tökélyesül az egyik, ép oly 
mértékben teszi ez által a másikat is tökélyesebbé. 

Ezen rövid történelmi áttekintés, vagy helyesebben 
a vallás és tudomány fejlődésének ezen miniatűr képe 
világosan mutatja, hogy azon hatalom kifürkészhetlensé-
géről való tudalom, a melynek nyilvánulása az egész 
tüneményvilág, mindig tisztultabb és határozottabb alak-
ban jelentkezik s hogy végül minden tökélytelenségtől 
mentnek kell lennie. Á bizonyosság, hogy egyfelől ilyen 
hatalom létezik s hogy más felől ezen hatalon lényege 
az értelem előtt örökre titok marad : ez azon eredmény, 
a melynek elérésére a gondolkozó képesség kezdettől 
fogva törekedett. Ezen következmény a tudományra 
nézve elkerülhetlen, mihelyt eljutott határaihoz ; ugyan-
azon eredménynyel állítja szembe a bírálat a vallást is, 
ellenállhatlanul. Es miután az a szigorú logika törvé-
nyeinek épúgv eleget tesz, a miként a vallásos érzelem-
nek a lehető legnagyobb tért enged : úgy ennek kell 
azon eredménynek lenni, a melyet minden feltétel és 
korlátozás nélkül elfogadni tartozunk. 

Némelyek ugyan azon nézetben vannak, hogy ezen 
Megismerhetlent dacára megismerhetlen voltának, bizo-
nyos attribútumokkal kell képzelnünk és ámbár gondola-
tunk formái olyanok, hogy az absolut azokba be nem 
illeszthető, mégis kénytelenek volnánk az Absolutot 
ilyenek között gondolnunk. így p. o. Mansel az mondja : 
»ennélfogva kötelességünk Istent személyes lénynek g o n -
dolnunk és köteleségünk hinni, hogy ő v é g h e t e t l e n t 
Ezen nézet azonban teljesen téves és annak szájába illik 
legkevésbé, a ki az absolut megismerhetlenségét vallja s 
azt bebizonyítani is megkisérlette. Alapja ennek az an th-
ropomorphismushoz való hajlamunkban van, a melynek 
pedig alig engednénk tért, ha fontolóra vennénk, hogy 
szellemünk és egész létünk gyarlósága azon létezési 
formák tökéletlensége mellett szól, a melyekbe a leg-
tökéletesebbnek állított lényt, az absolutot felöltöztetni 
kívánjuk. Vájjon vallásosnak nevezhető-e azon egyén, a 
ki a saját gyarló létformájának odakölcsönzése által 
akarja az absolutot dicsőíteni ? S vallástalannak-e, a ki 
elismeri gyarlóságát s a szük határokat, melyek értelme 
elé szabva vannak s vissza ijed még csak a gondolattól 
is, hogy az absolutot többé kevésbbé ugyanazon határok 
közé szorítsa ? Kétségtelenül igaz, hogy teljesen jogo-
sult azon törekvés s az emberi ismeret természetéből és 
fejlődéséből kimagyarázható, hogy fogalmat igyekezünk 
alkotni arról, a mi megfoghatatlan. Csakhogy ezen f o -
galmakat sohasem szabad symbolumoknal egyebekül 
tekintenünk, mert az által, ha elismerjük, hogy ezen 
megközelítő fogalmaink egyike sem lehet állandó, még 
kevésbé adaequat, hanem folytonosan változtatást igénylő 
sokkal elismerőbb véleménynyel leszünk az annak m e g -
felelő valóságokról, mintha azt véges elménkkel könnyen 
megközelí thetőnek tekintenénk. Az absolut megismeré-
sére és fogalmának praecizirozására vonatkozó kísérle-
teink meghiusulta folyton táplálni és erősíteni fogja a 
véges és végetlen között levő megmérhetlen különbség-

érzetét. így fokról-fokra szilárdabbá válik bennünk azon 
meggyőződés, hogy a legmagasabb bölcseség és a leg-
főbb feladat azt, a mi által mindenek vannak, Megis-
merhetlennek tekinteni. 

Kétségtelen, hogy a nagy többség kisebb vagy na-
gyobb méltatlankodással vissza fog utasítani oly hitet, mely 
előtte teljesen árnyékszerűnek és határozatlannak tűnik 
fel. »Te nekünk« így szólanak a legtöbben »egy elkép-
zelhetlen elvonást ajánlsz oly lény helyett,.a kivel szem-
ben határozott érzelmeket táplálhatunk. Biztosítasz ugyan 
bennünket, hogy az absolut reá l ; azonban ha nincs 
megengedve azt ilyennek vagy olyannak képzelni, akkor 
épúgy tekinthetnénk azt tiszta tagadásnak is. Ily hatalom 
helyett, melyhez a hit által felemelkedhetünk s a mely 
bizonyos mértékben velünk együtt é rez : »oly hatalmat 
akarsz szemlélődésünk tárgyául kijelölni, a melynek 
semminemű érzelmet nem szabad tulajdonítanunk. Ez 
által pedig éppen hitünknek alapkövét forgatod ki he -
lyéből !« ° 

Efféle tiltakozások azonban az alacsonyabb h i t for -
máról a magasabbra való minden átmenetet szükségké-
pen kisérnek. Egyetlen szellemi forradalom sem eshetik 
meg a nélkül, hogy sebet ne ü s s ö n ; annál kevésbé es-
hetik meg e nélkül a vallási forradalom, a melynél a 
legmagasabb és reánk legnagyobb érdekkel bíró fogalmak 
és eszmék megváltoztatása forog kérdésben. Ezen fogal-
mak és eszmék eddigelé a hívők legnagyobb részét 
teljesen kielégítették, mert hisz éppen azok szükségleté-
hez képest állottak elő és annak megfelelően alakultak ; 
a midőn hát egyesek azok megváltoztatását szükséges-
nek látják, a nagy tömeg még mindig végtelenszer al-
kalmasabbnak találja az előbbi formákat szellemi igényei-
nek kielégítésére, mint azokat, a melyek általa még nem 
érzett s ennélfogva meg sem is érthető lelki szükséglet 
folytán állottak elő. Ezért egyáltalán nem kárhoztatható, 
sőt nagyon is okadatolt azon élénk ellenállási törekvés, 
melyet a társadalom minden ilyen mélyre ható újítás 
ellenében kifejteni szokott. A legnagyobb óvatosságot 
kell minden ilyes lépés megtétele alkalmával tanúsíta-
nunk. Meg kell gondolnunk, hogy arra a tömegre nézve, 
mely hite mellett a legvégsőkig küzd, az a hit a legjobb, 
a melyért ennyire fel tud lelkesedni ! Hanem ha ezt 
meggondoltuk, és mégis megmarad azon meggyőződé-
sünk, hogy amaz általunk felismert új igazság csakugyan 
egy felsőbb és szükségszerű fejlődési foknak felel meg, 
hogy ahhoz az emberiségnek a szellemi fejlődés rendes 
menetén okvetlenül el kell jutni : akkor többé nem a 
tartózkodás, hanem amaz igazság mellett való küzdés 
lesz kötelességünkké. 

Ha valaki mégis kétséget táplálna az iránt, hogy 
azt, a mit ő legmagasabb igazsagnak tart, kinyilvánít-
hatja-e, ha kora arra véleménye szerint még nem eléggé 
ére t t : annak csak azt kell figyelembe venni, hogy a 
nyilvános vélemény azon tényező, a mely a belső 
jelleget a külső intézményekkel összhangzásba hozza ; 
hogy a saját véleménye méltó joggal tekinthető ezen 
tényező egy részének, oly erőegységnek, a mely más 
ily egységekkel együtt alkotja azon nagy hatalmat, 
mely a socialis átalakulásokat lé t rehozza; és ebből 
bizonyossá lehet róla, hogy neki is joga van belső 
meggyőződését nyilvánítani és annak eredményét n y u -
godtan elvárni. Hiszen éppen nem a véletlen dolga az, 
hogy ő ez és amaz alapelvek iránt ilyen előszeretettel, 
mások iránt pedig oly ellenszenvvel viseltetik ! O maga 
minden képességével, törekvéseivel, hitnézeteivel nem a 
véletlennek, hanem a kornak szülötte. Vegye eszébe, 
hogy ő, a ki a múltnak gyermeke, egyúttal a jövőnek 



is atvja és hogy gondolatai az ő édes gyermekei , a k i -
ket nem hagyhat elveszni gondatlanul. 

N e m fogja tehát a bölcs esetlegesnek tartani a 
hitet , mely keblében él. A legmagasabb igazságot, m e -
lyet felismer, félelem nélkül ki fogja mondani azon tu -
datban, hogy bármi legyen is annak következménye, ő 
ép ez által teljesíti a számára kijelölt s ze repe t ; azon t u -
datban, hogyha a változást , a melyre törekszik, e lő-
idézni képés leend, j ó ! — h a n e m — úgyis j ó ! habár 
nem is éppen olyan jó. 

Pápa. Horváth József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

I. „Havi füzetek." Második évi folyam. 4. szám. Miért 
szerettem én a katholikus egyházat. Irta egy pro-
testáns lelkész. Közli Dvorzsák János, a „Havi füze-
tek" szerkesztő-kiadója, a „Szemle" egyházi rovatának 
vezetője. Budapest, II. Donati-utca j . sz. — Ara 40 kr. 
Budapest, 1884.. A „Hunyadi Mátyásu intézet nyomása." 
II. „AHS elem Tagebuche eines convertirten 
PriestersLeipzig, Druck und Verlag von Fr. Richter. 

1888. Ára 1 márka és 5 0 fillér. 

Megkapó volt reám nézve a fenti két cím és olvasva 
a mindket tő t jelző kis munkákat , megismerkedtem az 
elsőben olyan római kath. tractáttal, mely belmissziót 
akar csinálni hazánk két nagy felekezete körében és így 
kihívja a pro tes tánsok figyelmét; a másik kis munkában 
az őszinte kebelnek harcáról és győzelméről tett vallo-
másokkal i smerkedtem meg, melyek sokban felvilágosít-
ják még a vallásos protes tánst is és melyek mindvégig 
érdekkel bírnak az olvasóra. 

Gondol tam, hogy a régi elvet »contraria juxta se 
posita magis elucescunt« követve, némi kis szolgálatot 
teszek olvasóinknak, mikor őket e két kis munkára figyel-
mezte tem. 

I. 

„Miért szerettem én. a katholikus egyházat." Ennek 
kifejtése az első kis mű tárgya. 

A kiadó előszavában azt állítja, hogy »a protes táns 
szerző megbízásából jelenik meg e munka .« Ennek pedig 
bevezetése egy »Gyermekeimhez« című indokolás. Ebben 
előadja, hogy azért rendelkezet t úgy, hogy gyermekei 
csak akkor olvassák e munkát , mikor már többé nem 
lesz, mivelhogy anyjuk gyűlölt mindent , mi katholikus. 
»Szívemben — így végzi a bevezetést — ugyan már 
régóta római katholikus v a g y o k ; de mint agg férfiú 
lépjek által ? Erre nem éreztem magamban elég erőt. 
Szükségem volt valakire, a ki szemeimet befogja, mit 
csak anyátoktól s tőletek várhattam. H o g y azonban m e g -
tudjátok, mily eredményű volt minden kuta tásom s hol 
találtam meg kérdéseimre a kielégítő feleletet, jónak 
láttam ezen iratot elkészíteni. Tekintsé tek azt végren-
deletemnek, gondolkozzatok fölöt te komolyan ; s vezes-
sen el az titeket az igazság valódi ú t j á ra ! Atyátok tudja, 
hogy azt megtalálta!« 

Követi ezen bevezetést „Átnéze t" cím alatt maga 
az irat, mely elősorolja azon okokat , melyek szerzővel 
a római egyházat megkedveltet ték s a melyek miatt ő 
azt a protestánsnak elébe helyezi s melyek a következők : 

» i . Egységes szervezetű, vagyis e g y ; 2. a mint 
neve mutat ja katholikus, vagyis á l ta lános; 3. alapitóival, 
az apostolokkal, szakadatlan szervi összeköt tetésben van, 
azaz apos to l i ; 4. oly egyéneket mutat föl, a kik a szent -
ség és a felebaráti szeretet legmagasabb fokára emel-

kedtek s ép azért szent ; 5. benne a Szentlélek csodá-
latos ereje szünet nélkül munká lkod ik ; 6. függe t lensé-
gét a világi hatalommal szemben mindig f e n t a r t o t t a ; 
7. szilárdan ragaszkodik a szentírás betűihez és magához 
a szen t í ráshoz ; 8. tanítmánya minden részeiben össze-
függő, szigorúan logikai egészet k é p e z ; 9. szentségei 
az emberi te rmészet szükségeinek a legjobban megfe le l -
n e k ; 10. istenitisztelete a mily épületes, ép oly vá l to-
z a t o s , í r . minden művészetet a vallás szolgálatába f o -
g a d ; 12. a gyónás in tézménye a legnagyobb áldás f o r -
rása ; 13. megha tó azon szerete tközösség, melyet úgy 
a hajdankor hithőseivel, mint elhunyt szeretteivel f enn -
tar t ; 14. mindenkinek szadadságot ad, hogy saját módja 
szerint jámbor l e g y e n ; 15. nem szégyenli hitét megva l -
lani a világ e lő t t ; 16. szelíden itél a más val lásúak-
r ó l ; 17. tiszteli a papi állást, az illetékes befolyást m e g -
engedi neki és megkímél i a benső ha r cok tó l ; 18. missziói 
a legnagyobb becsülést érdemlik meg.« 

E 18 cikk mindenike számos szentírási idézettel 
van a szöveg alatti margón megerősí tve, melyeknél fel-
tűnik, hogy egyik sem követi az állítólagos protes táns 
szerző keze ügyében volt Károli Gáspár-fé le szöveget 
s azoknak interpretat iója természetesen katholikus fe l -
fogással van az illető tárgyra ráerőszakolva ; némely 
idézet pedig épen nem találó. 

Az egyház egysegéről természetesen így o k o s k o -
dik : »De melyik hitfelekezet viseli ily egység küljeleit 
is? Melyik hasonlít egységes t es thez? A pápa alá t a r -
tozó római egyházat kivéve, egy sem tarthat erre igényt 
és pedig azért, mivel hiányzik azon egyesítő pont , me ly -
nek minden hivő magát alá vetné s melylyel mégis m i n -
den egyes össze lenne kapcsolva, mint a test tagjai a 
fejjel. H o g y az egység hiányát elpalástolják, azt állít-
ják a hitvallások, miszerint Krisztus láthatatlan egységet 
követelt.« 

Az egyház, mint neve is mondja, katholikus azaz 
közönséges. Erre nézve elmondja, hogy a katholikus e g y -
ház 200 milliónál több lelket haj tot t a Krisztus édes 
igája alá. A többi vallásfelekezet együttvéve is csak 
150 millió hivőt számlál ; magában véve egyik sem 
bírja a kath. egyház hívői számának negyed, sőt ö t ö d -
részét sem. Lehetséges-e , hogy ezek képezzék amaz 
intézményt , a melyről Krisztus azt mondja , hogy ki -
csiny magból nő nagy fává, a melynek ágai alatt az ég 
madarai fészkelnek. Csak a római egyház bírja a fo ly -
tonos fönnállásnak, a pokol kapui fölötti diadalnak igé-
retét. Amazok még ma léteznek ugyan, de egy század 
múlva már talán felbomlottak, e l t űn tek ; sőt még az is 
nagy kérdés, hogy annyi ideig fönál lanak-e ? N e m le-
het azért a keresztyénségnek terjesztése és fentartása ő 
reájok bizva. 

Apostoli egyház. A jelenlegi pápa meg tudja n e -
vezni elődjét, ez ismét ismeri az övét s így tovább egész 
Péterig. A 258 pápának ezen sora a jelent összeköti az 
Úr napjaival és kizárja a gondola tot , hogy az egyház 
valaha elveszthette volna az igaz evangeliomot. N e m is 
bizonyítható be egy pápáról sem, hogy az egyház hitét 
meghamisí to t ta volna. Szerző implicite ránk olvas T e r -
tulliánból :»Mutassátok ki egyházatoknak eredetét , mu tas -
sátok föl a püspököknek oly sorát, melyben az elsők az 
apostolok, vagy apostoli férfiak által lettek rendelve és 
a kik az elődökkel hi tegységben maradtak.« 

Az egyház szentségét az önként választott szüzes-
ségre alapítja, melynél fogva sokan egészen a mennyei 
hivatásnak élnek. Hiába keresek — úgymond — nálunk 
protestánsoknál oly embereket , kik arra felemelkednének, 
sőt azt legerősebben megtámadják, mint olyat, mely 



minden bibliai alapot nélkülöz. (Pedig szerző ennek 
ellenében idézi többek közt I. Kor. 7. részének 8., 
32—33., 38. verseit.). Ellenben — úgymond — a római 
egyháznak számtalan embere van minden nemből, kor- , 
és rangból, kik Isten s felebarátjuk iránti szeretetből 
szegénységet, nőtlenséget fogadtak s minden földi ja-
vakról lemondtak, köztük oly alakok is vannak, kik 
mindenkor mint nemünk díszei csodálatot fognak kel-
teni ; én csak egy boroméi Károlyt, Xaveri Fe ren -
cet, egy szent Erzsébetet, szent Teréz t stb. emlí-
tek meg. 

Szilárdan ragaszkodik a szentírás betűihez és az 
egész szentíráshoz. Ily thezissel ugyan derekasan befizet 
magának a róm. kathol. egyház védője. A »betű«-hez 
ragaszkodást természetesen arra használja, hogy kima-
gyarázza, miszerint »Péter az egyház alapja«; k iokos-
kodja ennek segítségével az utolsó kenet irásszerűségét, 
a »hagyományhoz való hűséget«, megtámadja a hit ál-
tali megigazulás tanát azzal, hogy Jakab levelére támasz-
kodva, ké rd i : »Mit tett azonban Luther, hogy e sza-
vak bizonyító erejét kikerülje ? Sz. Jakab levelét »szalma« 
levélnek nevezte, mely szerinte oly modorban van irva, 
hogy egy apostol jellegét sem viseli magán. Vállalkozik 
a képtelenségre is, hogy Szűz Mária gyakori üdvözlését és 
magasztalását kimagyarázza Luk. 1—48-bó l : »Ime m o s -
tantól boldognak hirdet engem minden nemzedék.« A 
középső tisztító helyet (a purgator iumot) abból magya-
rázza ki, hogy az idvezítő maga is beszél bűnbocsánat-
ról a más világon (Máté 12 — 32) és hogy Pál apostol 
beszél a megmenekülésről az itélet napján, mint tűz ál-
tal. (1. Kor. 3 —15.) 

Istenitisztelete a mily változatos, ép oly épületes. 
Sokra vezetett volna a kihagyott cikkek ismertetése, de 
általán e lmondhatom azokról, hogy vagy felületesen 
vannak kifejtve, vagy merész, de meg nem okolható 
állításokkal teljesek. Az ide iktatott cím alatt találkozunk 
a merész állításoknak ily példájával, mikor az állítólag 
néhai protestáns pap így szól gyermekeihez : »A prédi-
káció hidegen hagyhat, eredménye édes-kevés lehet ; 
a mise mhidig felgyújtja a szivet, megvilágosítja, megtisz-
títja, vigasztalja és erősíti a benső embert. El kell i smer-
netek, hogy ebben a katholikus egyháznak rendkívüli 
előnye van velünk protestánsokkal szemben.« 

A változatosságra nézve ezt m o n d j a : »A mise 
másképen van vasárnapon, másképen az Űr ünnepein, 
másképen valamely Már ia -ünnepen; változik, ha \ a l a -
mely szent vagy halott emléknapját ülik meg, vagy ha 
azt az összes halottakért ajánlják fel.« »Azután az egy-
háziév oly gazdag az Úr és szentjeinek tiszteletére r en -
delt ünnepekben, hogy vele szemben a protestáns való-
ban szűkölködőnek tűnik fel.« 

Az egyház szelíden itél a más vallásűakról. T e r m é -
szetesen hallgat a protestánsok üldözéséről, csak annyi-
ban céloz rájok, hogy mondja : »Az egyház azokat, kik 
őt wbabyloni kéjhölgynek«, a pápát pedig »Antikrisztus-
nak« nevezték, eltaszitá magától, a büntetéseket azon-
ban, melyeket akkor a polgári törvénykönyv írt elő, a 
világi hatóság foganatosította. Az egyház és állam akkori 
benső viszonya folytán az egyik ellen intézett támadás 
a másikat is érinté.« 

Bekoronázza végül a római egyház iránti szerete-
tét e nyilatkozattal: »Még más dolgok is tetszenek n e -
kem a római egyházban így pl. az, hogy az egyház feje 
őrködik az irodalom fölött és azon könyveket, melyek 
a hitet és erkölcsöket veszélyeztetik, jegyzékbe veszi, 
hogy a hívőket azoktól távol tartsa. 

II. 

A másik kis munka, melynek c íme: „Aus de ni 
Tagebuehe eines eonvertirten Priesterse jeligével van 
ellátva: »Ezetéza — Heüréka«, és áll 9 napi naplói fel-
jegyzésből, egy ajánlásból és egy végszóból. 

Az első naplói nap 1870. november 6-ka. Ezen 
első cikkben leírja, hogy e napon lépett és vétetett be az 
evang. egyházba s az isteni kegyelem mellett hálásan 
emlékszik meg Sch. lelkész házáról, melyben négy hóna-
pon át készült e lépéshez. 

Az oltárt, mely előtt állt, körülvette a gyülekezet 
tisztes presbvteriuma s ott megfelelt a hozzá intézett 
kérdesekre, melyek szerint megfogadta , hogy hit dolgá-
ban a szentírás leend számára a legfőbb tekintély, vala-
mint az ev. egyház hitvallási iratai lesznek hitének sza-
bályozói ; úgy szintén, hogy az evangyéliomi hit szerint 
fog élni és halni. Mindezeket mondja, teljes meggyő-
ződésem szerint megfogadtam, mint őszinte vizsgálódá-
som eredményét, nemcsak eszem meggyőződésével , ha-
nem szívem legélénkebb örömével is. „ E g y e d ü l Jézus, 
soha többé más mest.r ne legyen é'etcmnek jelszava", ezt 
jegyzi fel mint e nap jelmondatát. 

Második cikkében (nov. 17.) gyönyörűén ecseteli 
hitének minőségét. »A valódi egyesség a hitben azon 
hitbeli bensőségből^ származik, mely az ev. keresztyént 
kiválólag jellemzi. És épen ez az, melylyel Isten kegyelme 
legtöbb kételyemet legyőzte, ugyanis azon belátás, hogy 
az evangyeliomi hit a keresztyént közvetlenül, mintegy 
odaviszi Istenhez, miként a csecsemőt viszik a szerető 
anyához. Semmi sem tolúl itt kettejök, Isten és ember 
közé, semmi pápa, semmi tanítói rend és semmiféle 
szen t , teljes szabadsággal, közvetítés nélkül, nyújthatja 
ki kezét az ev. keresztyén az irgalmazó kegyelem után ; 
számára ez biztosítva van, csak ne akarja visszautasítani.« 

»Mennyire holt és hideg ezzel szemben a kath. 
egyház tana ! A »keresztyénnek eme vigasztaló bizalmát, 
hogy ő valóban Istennek gyermeke, ah mennyiszer és 
mily hőn kívántam meg azelőtt és soha nem juthattam 
hozzá. Mitsem használt önmegtagadásom és önkinzá-
som, bár mennyiszer róttam azokat magamra önként 
vagy rovattam azokat magamra gyóntató atyám által. 
Gyónta tom előtt bűnösségem nyomorának fel isme-
rése folytán, sok keserű könnyet hullattam anélkül, 
hogy az Istenhez szabad járulhatás tanát valaha teljesen 
felismerhettem volna. Sok olvasót leimádkoztam, szám-
talan teljes búcsút szereztem meg magamnak, megtet tem 
az exercitiumokat, buzgón és híven végeztem a minden-
napi breviáriumi imádságot és ezeken felül zarándok 
utakat tet tem és más áhitatossági gyakorlatokat végez-
tem, csak hogy ezek segítségével csatlakozhassam az 
Úrhoz. Szívesen kerestem istenes egyének, kiváltképen 
szerzetesrendiek társaságát és annyira vágyakoztam Is ten-
ben való igaz élet után, hogy több ízben közel voltam 
ahoz, hogy a világról lemondva, zárdában végezzem be 
életemet. Szorosan ragaszkodtam az Isten anyjához és 
azon kedvenc női szenthez is, kinek élete folyása kivá-
lóan tetszett és mintakép gyanánt szolgált nekem. Esdve 
fohászkodtam hozzájok reggel és estve, hogy közbenjá-
rások útján onnét felülről nyerjek segedelmet. Mind 
hiába. Annál inkább éreztem mél ta t lanságomat ; de a 
helyett, hogy megnyomorgato t t szívembe azon örvende-
tes bizalom költözött volna, hogy Jézus Krisztus érde-
meért bűneim bocsánatát várhatom, elfogott a félelem 
és rettegés, Ínségem nagyobb lett, mint azelőtt volt és 
újból kezdődött á hasztalan küzködés.« 

Áttér azután e szentek segítségül hívásának tanára. 



»A szentek segítségül hívásának tana ezeknek érdemére 
támaszkodik és összefügg azon tannal, mely szerint a 
keresztyénnek érdemekkel kell bírnia Isten előtt. És ez 
ég}ák alap tévelye a kath. tannak, mely sok más tévelyt 
szül, és a mi legrosszabb, épenséggel elvon Istentől. 
Ha a bűntől tartóztattam magamat, kész voltam talán 
inkább előbb őrangyalomnak hálát adni a segítségért, 
mint magának Istennek.« 

Kérdi azután : »Honnan az a mindinkább té r t fog-
laló lanyhaság, mely minden igazi vallásosságot aláás ? 
A kath. egyházban előforduló sok külsőség okozza ezt. 
A valódi szívbeli hit a sok szertartás, áj tatoskodás stb. 
zűrzavarában alig képes kifejlődni. Utoljára is minden 
merő gépiességé válik, dacára egyesek legbecsületesebb 
törekvéseinek. Jóllehet a legtöbb ceremóniának jelentősége 
dicső, mégis legkevesebben értik vagy csak fel is f o g -
ják azt. De dacára a szép jelentőségnek a ceremóniák 
az érzéki embert szerfelett igénybe veszik és ezért elve-
tendők. Útjában állnak az Istennel való szorosabb köz-
lekedésnek, a hozzá közvetlen csatlakozásnak. Pedig 
épen az a valódi vallás tendentiája, hogy az embert 
lehető szoros összekeköttetésbe hozza teremtőjével és 
kettejöket egymáshoz fűzze. Ily értelemben vették már 
a pogányok is a »religió« szót. 

»Ama ceremóniák ugyan mind arravalók, hogy az 
embert Isten felé irányítsák, reá emlékeztessék és dicső-
ségét neveljék. De a ceremóniák sokasága, valamint az 
ezeknek tulajdonított fontosság, Istent háttérbe szorítja, 
úgy hogy ezeknek tulajdonképeni célja meghiusul. Ki-
emelem pl. hogy a tömjén füst jelenti, hogy az ima 
úgy mint a fűstölő szálljon fel Istenhez és legyen ked-
ves előtte. De kételkedem abban, hogy egy teli t em-
plomban a látogatók legkisebb része is gondolna e jelen-
tőségre. Az illatot kellemesnek veendik, de ezzel be is érik. 
Lássunk egy másik példát. Mikor a kath. ember az Isten 
házába lép, keresztvetés közben hinti meg magát szen-
telt vizzel. A pap a vizet jeles imák közben megszenteli 
a végből, hogy az azt használók valódi bűnbánattal tisz-
títsák meg magukat a bűnnek minden szeplőjétől és 
ekként megtisztulva lépjenek az Isten házába. De a 
nagy többség minden meggondolás nélkül végzi ezen 
nagyon jelentős ceremóniát. Hogy mennyiszer nem vet-
ték a szentelt vizet, ez iránt tesznek ugyan a legkö-
zelebbi gyónásban említést, de hogy azt miként vették, 
arról eszébe sem jut valakinek magát vádolni. O h bizony 
szomorú dolog az ilyen gépies vallásgyakorlat.« 

Nov. 18-ki cikkében némi életrajzát adja a szerző. 
Megmondot tam már — úgymond — hogy újra vétet-
tem fel az ev. egyházba. Én ugyan is ev. vallásban neve-
kedtem és konfirmáltattam, de vegyes házasságból szár-
maztam s atyám vallását követtem. Szülőhelyem, egy 
régi kath. püspöki város, ifjúságomat a kath. élet képei-
vel táplálta; az ottani, általam látogatott gymnásium 
túlnyomókig kath. volt, majdnem csupa papi emberek 
által vezet te tve; tehát, míg az atyai házat elhagytam, 
majd csupa kath. elemek képezték környezetemet. Jó 
atyám ugyan gondosan ápolta az ev. elemet, templom 
látogatására, házi áhitatosságra, imádságra szoktatot t ; 
maga a szabadkőmives-rend buzgó tagja volt. — Az 
ev. tanulóknak adott vallásoktatás elégtelen, szívre ható 
nem volt. Konfirmátiója és első urvacsorálása ilyen 
előzmények után reá nézve hatás nélkül mult el, mit 
atyja nagyon zokon vett. Utóbb L. kereskedelmi város-
ban laktában vallásos tekintetben teljesen gondatlanul 
élt, míg csak őt egyik legjobb barátjának halála és e 
barátja testvérének a papi rendbe lépése gondolkodóvá 
nem tette. Magára hagyatottan felette elhagyatottnak, 

lelkileg üresnek és szerfölött szomorúnak érezte magát-
Meglátogatta barátja testvérét, az új kispapot, élénk le-
velezést folytatott vele s mindennek eredménye lett, 
hogy áttért a kath. vallásra. Csaladja? csak akkor tudott 
meg mindent, mikor már késő volt, s kitagadó, rideg 
eljárásával vissza nem nyerhette őt többé. »Itt volt ta -
pasztalható — úgy mond — hogy milyen sok függ az 
első vallásos alaptól.« Feltette ezután magában, hogy 
ezentúl csak Istent fogja szolgálni és ez sikerült is neki, 
a családja részéről készített jelentékeny akadályok le-
győzése után. Felvétetett a papi rendbe. Rövid előké-
szület után lett a diasporában általa szervezett egyház 
missziói papjává. 

Működése a felsőbbségnél méltánylásra talált s 
ennek tudatában boldognak érezte magát. »De az isteni 
kegyelem erősen kopogtatot t szivemen. Az elért e red-
mény ideig-óráig kielégített engem, de a valódi lelki 
nyugalom elmaradt.« Ezt akkor érezte leginkább, mikor 
a diasporából hazájába kívánkozott vissza. Áthelyezte té-
sét is azzal indokolta, hogy a diasporában tovább idő-
zése hitét veszélyeztetné. Mert a túlnyomókig evangé-
likus lakosság kitűnően egyházias volt. Szorgalmasan 
gyakorolta a templomot és az úrvacsorát. A mi pedig 
leggondolkodóbbá tette őt, az volt, hogy e lakosság 
erkölcs tekintetéből semmikép sem állt alsóbb fokon, 
mint a katholikusok. Mert mint az egyedül idvezítő 
egyház tagja, mindenkor megsajnálta előbbi h i t fe-
leit, hogy oly kevés üdv-eszközük van, mely hiány 
az erkölcsi életre csak is káros hatással kell hogy legyen. 
Itt azonban az ellenkezőről győződöt t meg, s ezzel 
megelevenedett benne az első kétely az iránt, vájjon az 
igazság terén áll-e ? 

E kételyek megszaporodtak benne, mikor más 
nyugalmasabb álláson részrehajlatlanul tanulmányozta az 
egyház történetét és meggyőződött arról, hogy egyfelől 
a kath. egyház nem egy tana emberi találmány és hogy 
másfelől az ev. egyház tanai legalább is méltók a m e g -
vizsgálásra. Kutatásával emancipálta magát a kath. egy-
ház tekintélye alól. De a megszokot tság és mindenféle 
tekintetek meggátolták a gyarló embert, hogy a ke-
gyelem hívásának engedjen. 

Eleinte még azt gondolta, hogy pártatlanul jár el, 
ha mindkét egyház tanait tovább vizsgálja. E közben 
megnyugtató gondolat gyanánt fogadta, hogy irodalmi 
úton ajanlgassa a két konfessió újra egyesítését. T e r m é -
szetesen kidicsérve még a kath. egyházat, melynek elha-
gyására nem volt képes magát elhatározni. A kath. lapok 
bírálatai egyhangúlag dicsérték a szerző törekvései t ; csak-
hogy a szerző maga nem találta meg ebben sem a kere-
sett nyugalmat. Mikor pedig a vatikáni koncilium alkal-
mával megészlelte a kath. egyház egyenetlenségét, hall-
gatni kezdett az isteni kegyelem sugalmazásaira és visz-
szavonult az első cikkben említett ev. gyülekezetbe, hol 
négyhavi vizsgálódás után vallomást tett arról, hogy mint 
ev. keresztyén akar élni és halni. 

Vizsgálódásainak egy része és lelki harcának m e g -
vívása a kis munka, általam nem érintet ttöbbi napló-
jegyzeteiben olvasható. 

Csak annyit jegyzek még meg, hogy a munkának 
ajánlása és utószava is figyelemre méltók. 

Az utószó 1887. október haváról van keltezve. 
Ebben mondja a szerző : »Csak most, 17 év múlva csa-
tolom az utószót napló-jegyzeteimhez. Mi minden tö r -
tént e 17 év folyama alatt? Egyben másban az én néze-
teim is változtak. De egyben nem változtak meg. Halát 
adok az Úrnak és magasztalom azért, hogy megkegyel-
mezett nekem és kiszakasztot t engem a sötétségből 



Szent igéje egyedüli „világítója lábaimnak és utamnak 
világossága(119 Zs. 105 v.). Az emberi találmányok 
mindenkorra megsemmisültek számomra és bízom egye-
dül a Jézus Krisztus szabad kegyelmében, u az én 
teljes vigasztalásom, egyetlen reményem életben és 
halálban.« 

Elmondja azután, hogy alapos előkészület után, 
mint ev. pap, Isten igéjének lett szolgája. 

Félévvel áttérése után egy papi családban megis-
merkedett azzal, ki neje lett. De korántsem a coeliba-
tus áthághatása kedveért történt az ő áttérése. Mert 
jegyesétől különváltan, 3 teljes esztendeig várakoztak 
egymásra, míg a leendő férjnek biztos állása került. »Az 
Cr négy fiúval ajándékozott meg bennünket, kiket Isten 
félelmében nevelünk. Nem volt hiányunk abban, hogy 
hitünk megpróbáltassák, viszont a külső dolgokban g o n -
doknak hegyeit is kellett többször által hágnunk. De az Úr 
szava beteljesedett ra j tunk: „Kiál t s hozzám a tc nyomo-
1 uságodban és én megmentelek téged és te dicsérni fogsz 
engemet." (50. Zs. 16.V.). 

»Csak egy szíves kívánságom nem teljesedett be. 
Ugyanis reméltem, hogy ev. körökben fogom éltem 
napjait eltőlthetni. Az Úr ezt másként akarta, az ő szent 
neve legyen á ldot t ! Egy a díasporában levő kis egy-
házba hivattam meg, hol a legvastagabb ul t ramontaniz-
mus körében sokszoros ellenséges megtámadtatásban 
volt részem. De ezek által is megerősödtem a hitben.« 
Ennyit az utószóból. 

Az ajánlás így. hangzik : »Hőn szeretett hitvesé-
nek — a szerző.« — Nyilván azért, mivelhogy ennek 
is része volt a győzelem elnyerésében. 

Ha valaki így egymás mellé állítja a két kis m u n -
kát, azok kétségkívül azt a benyomást gyakorlandják reá, 
hogy az elsőnek hatásától nem kell féltenünk a n é p e t ; 
csak annyit kell tudomásul vennünk, hogy »a régi 
ellenség« nem alszik és egyik feladatunk, hogy sajtó 
utján mi is hassunk a népre, egyházunk érdekében. 

Láng Adolf. 

B E L F O L D . 

A főrendiház új elnöke és a klerikális sajtó.*) 
Báró Vay Miklósnak, egyházunk hatvan év óta 

egyik rendületlen oszlopának, tiszáninneni egyházkerü-
letünk s egyetemes konventünk és zsinatunk világi el-
nökének, O felsége által a magyar törvényhozás főrendi 
házának elnökévé történt kíneveztetésén ki ne örven-
dene? Magát soha meg nem tagadott tiszta hazafias 
jellem nyert itt méltó elismerést a legfelsőbb helyről, 
s a főrendiházban senki sincs, a ki e kitüntetést inkább 
megérdemelte s méltóbban várhatta volna mint báró Vay 
Miklós ; ki ugyan mint koronaőr , az ország zászlósok 
közt a többiek után van sorozva, de mint a főrendiház-
nak ismételten alelnöke, az elnöki tiszt gyakorlatában 
már benne volt és sorban az elnöki székre, és mint 
egyen kívül a legrégibb valóságos belső titkos tanácsos, 
már negyvenhárom év óta viseli az excellentiás címet. 

Nagy szerencse reánk protestánsokra nézve, hogy 
ilyen férfiú válik sorainkból, a kinek hosszú pályáján a 
haza és trón iránti hűség minden tűzpróbán átment s a 
ki hatvan éves közpályáján annyi érdemeket szerzett, és a 
közben személye iránt annyi közkedveltséget élvezett 

*) Lapunk zárta előtt vesszük vidékről, igen tisztelt kézből a 
következő sorokat, • • " - - - -

és élvez folyvást, hogy a főrendi ház elnökévé kinevez-
tetése ellen egyetlen szó sem emelkedhetnék — ha 
annyi erénye és érdeme mellett, némelyek szemében 
egy olyan bűne nem volna, a mi minden erényt befeketít 
és megsemmisí t : t. i. hogy protestáns. 

Mert, mondják — s hirdeti már három nap egy-
másután a »Magyar Állam«, melyet a szomszéd plebánus 
úr barátságából néha olvasni alkalmam van — hogyan 
tűrhetné el azt a katholiküs egyház a Mária országában, 
hogy a katholiküs magas klérus, s annak élén az esz-
tergomi bibornok érsek és hercegprímás, ki rang sze-
rint csak a cs. kir. örökös főhercegeknek van utánok, 
egy kálvinista főgondnok elnöklete alatt üljön a főrendi 
házban? 

Es csakugyan ha ezt így meggondoljuk, ez bor -
zasztó dolog, és egy csöppet sem csudálkoznánk rajta, 
ha Simor és Hajnald és Miháilovich bibornok ő emi-
nenciáik — a kik minden ünnepélyes alkalmakkor csak 
is a főhercegeknek engednek elsőséget, addig a míg egy 
kálvinista íőgondnok ül az elnöki széken, nem is jelen-
nének meg a főrendi házban, nehogy az a kisebbség 
megessék r a j t o k . . . . 

De nini ? Már báró Sennyei Pál elnöklete alatt ülni 
nem derogált O eminenciáiknak — holott ő excellen-
tiája sem volt főherceg és rangban ő is kisebb volt 
nálok ? Es valamennyi elnöke volt a főrendi háznak a 
nádori méltóság és a József nádor elnökségének 
megszűnte óta : Cziráki, Majláth, Sennyei — és titttí 
quanti — az egy sem volt főherceg s még is a bibor-
nokoknak nem derogált elnökletük alatt ülni, sőt a fő -
rendi háznak tagjai magok a főhercegek is, elkezdve a 
korona örökösén, a kiknek elsőségét a bibornokok is 
elismerik; hát ő felségeik megülhetnek közönséges alatt-
valók elnöklete alatt ? Volt eset, hogy a főrendi házban 
megjelent egy vagy két főherceg ; sőt maga a t rónörö -
kös részt vett pl. az Akadémia üléseiben; az ő fenségé-
hez képest kis emberek elnöklete alatt csöndesen m e g -
ült és nem érezte megaláztatását. 

S még többet mondok. Magának b. Vaynak, mint 
alelnöknek, a mi ellen nem volt semmi ellenvetés, e lnök-
lete alatt nem egyszer ültek már a nagyméltóságú püs -
pökök és főméltóságú bibornokok. S nem történt rajtok 
semmi megaláztatás és bibor fényükön folt nem eset t ! 
Hogy a bibornokok rangja nem engedi közönséges halan-
dónak (a kinek vezeték neve is van) elnöklete alá ha-
jolni : az csak most jut eszébe a klerikális lapoknak -—• 
a mikor a vezetéknévvel bíró halandó történetesen kál-
vinista és épen főgondnok — a ki épen ezen a címen 
is ül a főrendiházban. 

S kérem épen itt van a dolog elvi jelentősége. 
Mert báró Vaynak személyes tulajdonait, érdemeit, előz-
ményeit, alkalmas voltát senki sem vonja kétségbe. Ámde 
a mai főrendi házban már nemcsak a kathol. és a 
gör. keleti — hanem a protestáns egyház is, és pedig 
saját hitelvei szerint egyházi és világi elemekkel, képvi-
selve van. Képviselete, eltekintve számaránytól, ancieni-
tástól, tökéletesen oly jogosult és törvényes, mint a 
kathol. és gör. kel. egyházaké. Es ha ma b. Vay Miklós 
mellőztetik a főrendi házi elnöki szék betöltésénél, holott 
arra mindenek fölött érdemes voltát senki kétségbe nem 
vonhat ja : ez a mellőztetés egyértelmű lett volna azzal 
a kijelentéssel, hogy protestáns ember nem lehet a főrendi 
ház elnöke. — Ezt már csak nem lehetett kimondani, 
a főrendi ház új szervezetének s abban a protestáns 
egyház képviseltetésének negyedik esztendejében t Ez a 
törvény arcul ütése, annak szelleme és betűje lábbal 
tapodása lett volna. 



De mit bánja azt egy klerikális lap, ha megsér te -
tik oly törvény mely, törvény ugyan, de neki Kezdettől 
fogva nem tetszett ? ha megsértetik a legérdemesebb 
ember, de a ki protestáns ? ha megaláztatik az ország 
egyik élő egyháza niszen a katholikus? 

Nekünk azonban dicsekedésünk a törvény, mely 
a protestáns egyház jogegyenlőségét a katholikussal 
újólag s tényleg e l i smer te ; dicsekedésünk a koronás 
király, a ki egyházunk e jogegyenlőségét minden ille-
téktelen támadás ellen megvédi, s ezt most is dokumen-
tálta ; és végre dicsekedésünk báró Vay Miklós, a mi 
fejünk koronája, a kinek kívánjuk, hogy új megtisztelteté-
sét és tisztét érdemei régi fényében viselje igen soká ! 

R É G I S É G E K . 

A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 
rajza. 

(Folytatás.) 

Ezen Alsó-Orsön lakó, de F e l s ő - Ő r s ö n is bir-
tokos buzgó református nemesek védszárnyai ala hajtván 
fejét a felső-örsi reform, egyház, s ezeknek hű pár t fo-
gása és oltalmazása mellett hozzá kezdett az Isten há-
zának építéséhez 1740. julius 12-én, s oly serénységgel, 
szorgalommal dolgozott ezen szent munkán, hogy már 
azon évi julius 27-én elkezdődött benne a közönséges 
istenitisztelet. A melyet mikor Bíró Márton meghallott 
volna, még azon a napon, vagyis julius 27-én többed 
magával erőszakkal bement a nemesi fundusra, s a m u n -
kásokat eltiltotta az építéstől, melyet a következő okmány 
eléggé b izonyí t :" 5 ) 

»Alább megírtak hitelesen bizonyítjuk, hogy a 
alulírt napon és évben felső-örsi , nemes Zala vá rme-
gyében levő helyiségben kimenvén, és ugyanott a m e g -
írt helvét hitvallású felső-örsi lakosokat imaházuknak 
építésétől intvén és akadályozván, a midőn a helyszínére 
ki mentünk volna főtisztelendő felső-örsi prépost Bíró 
Márton urammal Tet tes veszprémi káptalannak nagy 
prépost jával ; úgy hasonlóképpen főtisztelendő Pöstyéni 
Mihály uram, úgymint méltóságos Acsádi Ádám vesz-
prémi püspök kegyelmes urunk ő kegyelmeségének he-
lyettese ; úgy hasonlóképpen tisztelendő Szabó Ferenc 
tekintetes veszprémi káptalannak őre (t. i. őrkanonokja) : 
azon alkalommal protestálván Alsó -Őrsön lakó T ó t h y 
Ferenc, hogy azon fundusra, a hol az imaház építtetett 
be ne mennénk annak megvizsgálására : de mindazon-
által bemenénk annak tekintésére. Melyről adtuk ezen 
eíismeresünket, szokott pecsétünkkel és aláírásunkkal. 
Kelt Fe lső-Őrsön, 1740. julius 27. Dócy János, tekin-
tetes nemes Zala vármegyének szolgabirája ; Szalai János 
ugyanazon nemes vármegyének esküdtje.« 

De az erőszakoskodással véghez vitt tilalmazás az 
elbúsult, de vallásukat szerető felső-örsieket elkezdett 
munkajukban semmit sem háborgatta, sőt inkább jóté-
konyan buzdította, annyira, hogy már augustus 23-án a 
templom kőfala egészen készen volt. A káptalan és 
prépostság folytonosan protestált az építkezés ellen; sőt 
még református jobbágyaiknak sem engedték meg, hogy 
abban bármi csekély segítséggel is legvenek. Legalabb 
jobbágyaiknak két kezi munkájával sincs hozzá semmi 
jussuk sem, jegyzi meg erre Deáki.<i6) 

35) A felső-örsi reform, egyháí Anyakönyve 1714. 95 1. 
26) Ugyanott 5. lap. 

Bíró Márton eleget incselkedett, erőszakoskodott , 
hogy valamiképpen megakadályozhassa az építkezést, 
de nemes Móroca Gergely megmentet te őket II. Miksa 
azon oltalom levelével, a melyet már fentebb is emlí-
tettem, melyet kezébe véve, az útca-ajtóban elébe állt a 
templom foglaló prépostnak, és így szól t : „ íme itt van 
ezen oltalom levél; s ha e vérrel szerzett fundusra bejöt-
tök, vérrel kell elvesznetek.'1- így menekültek meg a má-
sodszor való templom foglalástól.27) 

Lassanként felépülvén a már mondot t nemes f u n -
duson a templom, csakhamar arról kezdtek gondolkozni, 
hogy iskolát, tanító lakást is építsenek. Mivel pedig az 
a fundus, melyre a templomot építették, szűknek muta t -
kozott , és úgy találták, hogy azon a templom, parókhia-
és iskola házak együttesen el nem férhetnek : fo lyamo-
dott az egyház zalabéri Horváth Terézia asszonyhoz 
Tailián Ignác földes úr feleségéhez, hogy azon egy hold 
szántóföldjét, mely a parókhiális fundus északi szegletére 
dűl, kegyeskedjék oda ajándékozni. A folyamodvány ere-
deti fogalmazását Deáki István maga jegyezte be az 
anyakönyvbe, 2S) melyet jónak tartottam itt egész te r -
jedelmében közölni : 

»Tekintetes jó Asszonyunk! Megemlékezvén a 
Tekintetes asszony anyai ágon való familiajának, a 
Tekintetes Anyós famíliának az Is ten házához való jósá-
gáról e mi siralmas romlásunknak idején: miképpen mi 
a Tekintetes Asszony elei által fundáltatott minden régi 
ekklézsiai jószágainktól megfosztatánk Bíró Márton pré-
post keménysége által, s máskép fel nem épűlheténk, 
hanemhogy némely alsó-örsi u. m. nemes Móroca és 
T ó t h y famíliákból való közbirtokosok jó lélekkel, saját 
lelkük sugallatát követve fél-fél fundust adván, azon 
templomot, s parókhiát építénk; de az igen szoros lőn. 
Melyhez képest mivel a Tekintetes Asszonynak oly 
szántóföldje van mellettünk, a mely az Asszonynak 
jószágaihoz nem annyira illik, mint a megírt mi ekklé-
zsiai jószágunkhoz^ mernénk könyörögni , hogy a T e k i n -
tetes Asszony is boldogult régi eleinek nyomdokit k ö -
vetni kívánván (mint arról mindjárt, mihelyt romlásun-
kat megértette, ígéretet tett is, s Tekintetes férjével 
Tailián úrral tanácskozott is, hogy közmegegyezéssel 
azt adnák át megépülésünkre) ; a megírt egy hold fö l -
det adná ide hasonló célokra örökben, és azt kiadott 
írásával is erősítené meg, hogy azon a tanítónknak 
egy pajtát, szérűt, a mesterünknek iskolát, veteményes 
kertet, örököst alapíthatnánk; a melyet, ha a Tekintetes 
asszony mint a megírt földnek örökös asszonya Istenéért 
s lelkéért megcselekszik, maradunk, a Tekintetes Asszony-
nak s egész familiájának Fe l ső-Örsön , 1741. junius 2. 
Eletükért Istent imádó szolgái : a felső-örsiek közön -
ségesen. « 

Ezen levélre zalabéri Horváth Terézia ily választ 
kü ldö t t : 29) 

»A minemű darab, mintegy egy holdból álló fö l -
demet felső-örsi , jószágomnak határában levőt, még 

27) Az oltalom-levél bekezdése magyarul így van: »II. Miksa, 
Isten kegyelméből választott római csá zár, Német ország örökös csá-
szárja, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Horvát-Szlávországok kiiálya stb. méltó-
ságos neuburgi gróf Salm Egyed Pozsony vármegye s Magyarország 
dunántúli részei főispánjának, Győr vára főkapitányának, királyi taná-
csosunknak, va'amint nemes és vitézlő Thúry Márton veszprémi várunk 
jelenlegi kapitányának üdvünket és kegyelmünket. Elmondja ezután, 
hogy »kedvelt hívünket alsó-örsi nemes Móroca Györgyöt, aki Magyar-
országnak közhaszonra szolgáló dolgoxban nagy segítségére volt, fent 
nevezett kapitányok őt és maradékait, minden vagyonában és jogaiban 
védelmezzék meg. Kelt Prágában, 1571. február 19-én. Egykorú máso-
lata a veszprémi reform, egyházmegye levéltárában. 

28) A felső-örsi reform, egyház Anyakönyve: 1714. 6. lap. 
) Ugyanott, még Deáki másolatában 1741-ből. 



ennek ellőtte is leértenek volt, ott levő szegény jobbá-
gyaim : tekintetbe vévén sok rendbeli folyamodásukat, 
jelen alkalommal nékik engedtem, hogy ami hasznát 
tudják venni, szabadon bírhassák s használhassák, nékem 
és Tekintetes Tallián Ignác fér jem engedelmünkből. 
Kell Sümegben, 1741. november 14. Zalabéri Horváth 
Terézia.« 

Zalabéri Horváth Terézia asszony férje, Tallián 
Ignác haza jővén a háborúból, megerősítette s helyben 
hagyta felesége adomány levelét, de a »föntartandók 
föntartásávaL« Éppen azért ehhez nem sokat bíztak, s 
reá épülni nem merészkedtek. Mivel pedig ez a föld 
nagyon szükséges lett volna a felső-örsi reformált egy-
háznak, hogy a felől teljesen nyugodtan lennének, az 
akkori prédikátor Deáki István veszprémi esperes a 
maga tulajdon pénzén szerzett örök, nemes fundusát 
cserébe adta 1746-ban Tallián Ignácnak. De még így 
sem lehetett az egyházé, mert 1747-ben március 6-kán 
ott mulatván Tallián Ignác sokféle perlekedései miatt, a 
földet visszaadta Deáki Istvánnak, a már oda adományo-
zottat pedig magának vissza ve t t e ; valószínűen azért, 
mert akkor már felesége meghalt ő maga pedig haragu-
dott a reformátusokra. 

(Folyt, köv.) Thúry Etele. 

K Ü L Ö N F É L E K 
Kihez lapunk ez idei 2-dik számából 

felesleges példány érkezett, szíveskedjék azt 
a mi költségünkre nekünk visszaküldeni. 

Szerk. 
• * Az Irodalmi Társaságba való belépésüket szer-

kesztőségünknél közelebbről bejejentették : Balogh Ferenc 
theol. tanár Debrecenben, Müllner Mátyás theol. tanár 
Sopronban, Possvék Sándor theol. tanár Sopronban, 
Bancsó Antal theol. tanár szintén Sopronban, kik mind-
annyian a Társaság rendes tagjai közé kívánják magu-
kat előjegyeztetni. Tagul jelentkezett Onody Zsigmond 
komárom-szentpéter i lelkész is, ki 5 frt tagsági díj fize-
tésére kötelezi magát. — Ismételt tudakozásra újból 
kijelentjük, hogy a tagsági díjak befizetésével legcélsze-
rűbb a Társaság végleges szervezkedéséig várni, a mi 
Deo volente úgy is nem sokáig fog késni. 

* A dunamelléki ev. ref. egyházker. theologiai 
választmánya f. hó 2-án d. u. 4 órakor Tisza Lajoz gr. 
főgondnok és Szász Károly püspök elnöklete alatt gyűlést 
tartott. A zord időjárás, a nagy hófúvások miatt a vidéki 
tagok közül Baksay Sándor solti esperes kivételével senki 
sem jelent meg, úgy hogy a tagok csekély számára tekin-
tettel a választmány nem is tartot ta magát a felmerült 
fontos kérdésekben érdemleges határozathozatalra képes-
nek. A megjelent tagok — Gönczy Pál főiskolai pénz-
tárnok, Sziíassy Aladár egyházmegyei gondnok s a theo. 
tanári kar képviselői — örömmel vették tudomásul püs -
pök úrnak jelentését, hogy a jan. 16.- febr. i - i g tartott 
télévi colloquiumok teljes megelégedésére folytak le, 
valamint az I. éves papnövendékeknek épen a gyűlés 
napján megejtett első félévi vizsgálata is. Elvben magáévá 
tévén a választmány a theologus ifjak tanítóképesítésé-
nek kérdését, hogy időt nyerjen és hogy a kerületi köz-
gyűlés elé már kész tervezettel állhasson, a gyakorlati 
megoldás módozatainak kidolgozására egy szűkebb bizott-
ság kiküldését javasolta, melynek tagjaiul Gönczy Pál, Ker-
kápoly Károly, H. Kiss Kálmán és Szőts Farkas urakat 
vélné elnökileg felkérni. Hasonlóképen egy kisebb bizott-
ságnak felkérésé): javasolta, a mely a theologiai épületen esz -

közlendő átalakításokra nézve dolgozzék ki tervezetet. E 
bizottság tagjai az elnökségen kívül Gönczy Pál, Kerkapoly 
Károly és Koncz Imre urak. A tanári kar utasíttatott , 
hogy legelső sorban ő adjon a szükségletnek megfelelő 
projectumot az átalakításokra, azt terjessze be a kerületi 
elnökségnek, mely aztán a tervezetet szakértővel felül-
vizsgáltatván s az említett bizottsággal pénzügyi-gaz-
dasági szempontból kidolgozván a választmány elé t e r -
jeszti és ez uton kéri a kerülettől az exequaturát. Majd 
több kisebb jelentést vett tudomásul a választmány, a 
melyekben való intézkedésre a theol. szabályzat értel-
mében az elnökséget kérte fel. 

* A sepsi -szent-györgyi Mikó-collegium ügyében, 
nevezetesen ez algymnasiumnak államsegély útján 8 osz-
tályú főgymnasiummá tétele tárgyában „Nincs pénz''1 

címmel a mult hetekben egy fulmináns röpirat hagyta 
el a sajtót Sepsi-Szent-Györgyön. Szerzője Justus, ki 
elég követelő hangon leckézteti Tre for t Ágoston köz-
oktatásügyi minisztert, hogy miért nem siet kedvező-
leg elintézni e collegiumnak főgymnasiummá fejlesztését 
kérelmező fel ter jesztését ; vádolja a minisztert, hogy a 
székelység, különösen Háromszék culturalis érdekeit elha-
nyagolja, mert míg Brassónak főreáliskolát állított, Há rom-
széknek főgymnasiumot kérő szavára az a felelete; nincs 
pénz ! Az éleshangon tartott röpirat feltűnést keltett n e m -
csak a székelyföldön, hanem Budapesten is. A félhiva-
talos »Nemzet« is megjegyzésre érdemesítette, s e lmond-
ván a kérdéses iskola államsegélyezési ügyének előzmé-
nyeit, melyek szerint S.-Sz.-György a kért 7000 fr tot 
felerészben már megkapta, így folytatja felvilágosítását : 
»Dacára azonban, hogy a miniszter fölhívta az egyházi 
főhatóságot , miszerint a szerződés pontozatainak m e g -

: állapítása céljából megbízottait küldje ki, az egyházi 
főhatóság e felhívásra mindeddig nem válaszolj és így 
annak, hogy a s.-sz.-györgyi algymnasium állami segé-
lyezésének ügye még eddig rendezve nincs, nem csak 
az az oka, hogy »nincs pénz«, de az is, hogy egyházi 
részről a segélyezés iránti tárgyalások meg nem indít-
t a t t ak^ E félhivatalos nyilatkozat és a Konventen hozott 
ismert végzés között (mely a nevezett iskolára nézve az 
államsegélyt nemcsak elfogadta, hanem kiküldöttjét is 
utasította, hogy a szerződést kösse meg) most Sepsi-

* Szent -György város tanácsa mint a collegium egyik f enn-
tartó testülete némi ellenmondást látván, a »Székely 
Nemzet« hasábjain »Nyilt kérdés«- t intéz az erdélyi 
egyházkerület püspökéhez, hogy nyilatkoztassa ki: 
vájjon a . »Nemzet«-ben el mondottak vagy pedig az 
egyházi főhatóságnak e tárgyban tett intézkedéseiről 
nyilvánosságra jött lépések felelnek-e meg a valóságnak ? 

* Az ultramontánok legújabb sérelme, melynek 
szenvedélyes leírásával lapjaikat elárasztják, abban áll, 
hogy állam kormányunk tanácsára protestáns ember 
neveztetett ki ő felsége által a főrendiház elnökévé. Az 
osztrák »VaterIand« és a »Magyar Államcc már a báró 
Vay kineveztetesének hirére meghúzták a vészharangot, 
vezércikkekben lamentálva, hogy vége a »Regnum 
Marianum«-nak, protestáns világot élünk. ízelítőül ide 
írunk néhány mondatot . Mindazon okok, irja a M. Állam, 
melyek Vay kineveztetésének jogossága mellett felhozat-
tak, nagyon erőszakoltak. Az a kinevezés okvetlenül 
fe l tünés t f fog kel teni ; mert sajátságos »esetleg« az, hogv 
a legfőbb három funkcionárius protestáns legyen a 
Mária országában. . . . Protestáns a miniszterelnök, p ro -
testáns a képviselőház elnöke, protestáns lesz (akkor 
még nem történt meg a kinevezés) a főrendiház elnöke 
is.. . . Protestáns világot élünk s épen a protestánsok 

I azok, a kik — az ügyek élén állva — bármely hivatal 



ellátásánál első sorban minősítésül a vallást nézik. 
Annak pedig nem mi leszünk az okai, hogy ha a p r o -
testantizmus allattomos akciójára a katholikus nép fog 
reakcióval felelni.« így a M. Állam. Hasonló szellemben 
jajgat és boszankodik a Religió is. A kérdés elvi olda-
lával Lapunk is külön cikkben foglalkozik, melyre fel-
hívjuk az olvasó figyelmét. 

* A tanítók Eötvös-ünnepélye f. hó 2-án emelke-
dett hangulatban folyt le. Az Andrássy-uti tanítóképző in-
tézet dísztermében szépszámú közönség gyűlt össze. Pálma-
lombok közt díszlett báró Eötvös József mel lszobra; 
körülötte viruló leányarcok : az intézet növendékei Zirzen 
Janka igazgarónő s a tanítónők felügyelete alatt, A budai 
paedadogium ifjúsága kardallal nyitotta meg az ünnepélyt, 
aztán Péterffy Sándor mondot t megnyitó beszédet m e g -
emlékezve arról is, hogy ép ötven éve jelent meg a 
báró Eötvös József első dolgozata az »Árvizkönyv«-ben. 
Utána Zichy Antal (kinek előzőleg a tanítók küldöttsége 
lakásán kívánt szerencsét a főrendiházi tagsághoz) mag-
vas tanulmányt olvasott föl »Eötvös emlékezete« cím-
mel. Méltatta báró Eötvös Józsefet mint írót, politikust, 
szónokot és minisztert. Nagy figyelemmel hallgatták s 
megéljenezték. A tanítóné-jelöltek karéneke követte a 
tanulmányt. Eötvös »Végrendelet« című versét énekelték 
a Kössler tanár zenéjére, tetszés közt. Majd Komócsy 
József szavalta el hatással »Az ercsii sírnál« című alkami 
költeményét. Ezzel a tulajdonképeni ünnepély véget ért. 
Következett az Eötvös-alap állapotáról szóló jelentés, 
melyet Luttenberger Ágost olvasott föl. Kitűnik belőle, 
hogy az alap tavalyi bevétele 86 r6 frt 65 kr volt, ki-
adása 5571 frt 59 kr. A maradékból 300 i r tot a tanítói 
árvaháznak adnak, 1600 fr tot segélyezésekre fordítanak, 
a többit az alaphoz csatolják, a melv ezzel 31,212 frtra 
nő. Tizenkét esztendő alatt az alapból 22,180 frttal 
segélyeztek tanító-özvegyeket s árvákat és azonkívül 
tanítók fiainak 2160 frtnyi munkát, illetve keresetet 
adtak. Az idén egy kétszázforintos, hat százforintos és 
16 ötvenforintos segélyre hirdetnek pályázatot. A határ-
idő julius 10-dike. 

* Unitárius templom Budapesten. A fővárosi 
unitáriusok templomot és ezzel egyesített nagy bérházat 
készülnek építeni a Koháry- és Alkotmány-utcák közt 
levő telkükön. Bobula János műépítő már el is készítette 
az épület tervét. Az épület három emeletmagas lesz, olasz 
renaissencestilben és tetejét két csinos tornyocska fogja 
díszíteni. A templom bejárata földszinten lesz a Koháry -
utca felől. 

* Házassági dispenzációk statisztikája. Vé r roko-
nok és sógorságban levők házasodhatására a magyaror -
szági protestánsoknak tudvalevőleg a király adhatja meg 
a dispenzációt, ki e jogát a közoktatásügyi miniszter 
utján gyakorolja. A mult 1887. évben tör tént fö lmenté-
sekre nézve a következő statisztikai adatokat közli egyik 
napi lapunk : A reformátusok a dunántúli egyház kerü-
letben 30, a dunamellékiben 56, a tiszáninenniben 26, a 
tiszántúliban 99, az erdélyiben 18 esetben kaptak a há-
zassági akadályoktól fölmentést. Az ágostai evangélikusok 
a dunántuli kerületben 42, a dunáninneniben 53, a bá-
nyaiban 62, a tiszaiban 30 fölmentést kaptak. Az uni -
táriusok fölmentése 4 esetben történt. Ez adatokból az 
erdélyi lutheránusok adatai hiányzanak, náluk a fölmentést 
a saját egyházi hatóságuk eszközli. Ezekből kitűnik, jegyzi 
meg az idézett lap, hogy az ágostai hitvallásúak, bár 
számuk félannyi, mint a reformátusoké, körülbelül ugyan-
annyi fölmentést szolgáltattak ki, a reformátusok tehát, 
ugylátszik, jóval szigorúbbak a házassági akádályok 
elengedésében. 

* Háromszékmegye népoktatási statisztikája az 
1887-ik év második feléről. Tankötelesek száma volt 
összesen 21,264; ezekből mindennapi 15,025, ismétlő 
6239 ; továbbá van fiú tanköteles mindennapi 7538, 
ismétlő 3244 ; leány tanköteles mindennapi 7487, ismétlő 
2995 ; iskolába járó mindennapi tankötelesek száma 
11,660; iskolába nem járó mindennapi tankötelesek-
száma 3 3 6 5 ; iskolába járó ismétlők száma 2364 ; i sko-
lába nem járó ismétlők száma 3875. Iskolák száma volt 
összesen 160; ezekből állami jelleggel bírt 5 elemi, 
községi jelleggel birt 58 elemi, 2 felsőnép, 2 polgári, 
3 ipari, 4 ó v o d a ; felekezeti jelleggel birt 84 elemi ; 
magánjelleggel birt 1 női-ipariskola, 1 szeretetház; taní-
tók száma volt összesen 237 rendes, 41 segéd, ebből 
262 képesített, 16 nem képesített. A törvénynek m e g -
felelő felszerelés van 46, nincs 114 iskolánál; faiskola 
van 64, nincs 69 iskolánál; iskolakert van 75, nincs 85 
iskolánál ; tornatér van 51, nincs 109 iskolánál; könyv-
tár van 67, nincs 93 iskolánál; házi ipar van 4, nincs 
156 iskolánál; hat mindennapi tanfolyammal bír 104 
elemi, nem bir 44 elemi iskola; három ismétlő tanfo-
lyammal bir 56, nem bir 92 elemi iskola; a törvénybe 
megszabott összes tantárgyak taníttatnak 116, nem tanít-
tatna): 44 iskolában. 

Nöthling Vilmos magkereskedő „Tavaszi árjegy-
zéké11- 1 mellékletképen veszik lapunk t. olvasói e jelen 
számunkkal. Nöthl ing úrnak gazdagon fölszerelt üzlete 
a kálvintéri ref. tőgynmasium közelében van, melynek 
ő mint hi t rokonunk egyik buzgó pártfogója. 

N E C R O L O G . 

Szoboszlay István. 
(18:8—1888.) 

Szoboszlay István száraz-berki ref. lelkész s egy-
házmegyei nyug. tanácsbiró született az 1818-ik évben 
Domahidán, Szatmármegyében, hol atyja lelkész volt. A 
kevéssel megelégedő, sorscsapásai között Istenben bízó 
kegyes lelkész és hű neje szebb, boldogítóbb hivatást a 
lelkészi pályánál nem képzeltek, ennélfogva mindent 
elkövettek hogy fiukat az Isten igéje hirdetésére m e g -
nyerjék. A jó anyának a lelkészi pálya magasztosságá-
ról szóló ihletett szavai, a kegyes szellemben tör tént 
nevelés, nem tévesztették el hatásukat. A falusi iskolá-
ban értelmi tehetsége által kitűnt fiú, az egyszerű lelké-
szi család öröme, 10 éves korában anyai jókívánságok-
kal elhalmozva vitetett be apja által a debreceni ős -ko l -
legiumba. A gymnasium egyes osztályain feljebb-feljebb 
haladva jó tehetsége, de különösen zenei képessége által 
vonta magára tanulótársai, tanárai, sőt a tudós püspök 
Buday Ézsaiás, a szép művészetek eme lelkes pár t fogó-
jának figyelmét is. A zenekedvelő diák kis társaság 
Szoboszlay szép fuvola játékát, egyetlen nyilvános 
fellépésnél vagy kiváló férfiaknak adott szerenád al-
kalmával sem nélkülözhette. E kiváló képessége ked-
veltté tette őt a felső-bányai mívelt körökben, hova 
theologiai pályája bevégzése után Lugossy esperes mellé 
káplánnak hivatott meg. Mívelt szelíd lelkülete s jeles 
szónoklatán kívül ez tette őt szeretetté mint papot 
Aranyos-Medgyesen, Lázáriban s később Száraz-Berken. 

Szoboszlay 1848 elején a száraz-berkiek által kül-
döttségileg felkéretett az új temető felszentelési ünne-
pélyére egyik szónokul. A szép külsejű, derék fiatal pap 



jeles szónoklata annyira megnyerte a közönség tetszé-
sét, hogy beszéde örök emlékezetül Jegyzőkönyvbe 
iratni rendel te te t t ; ő maga pedig a kevéssel ezután el-
halt lelkész helyére közakarattal megválasztatott. 

Bármelyik helyen szerény munkakörben nem él-
hetett a nélkül, hogy magasabb eszme ne vezette volna 
fáradozásait. Eszméi érvényesülése szempontjából, a mit 
csak lehetett, mindent elkövetett, melyeket új helyén 
élte feladatául tűzött ki. Ez eszme, egyházának szellemi 
és anyagi emelése volt. Elébe kitűzött e cél iránt a mily 
hévvel és teljes odaadással viseltett, épen oly szilárd, 
lankadatlan lelkesedést tudott iránta felkölteni híveiben 
is. A bekövetkezett szomorú absolutismus alatt e kedvenc 
terve hajótörést szenvedett, de ez idő alatt sem szűnt 
meg egyháza és népe jólétén munkálni. 

A felderült szabadság első hajnalán eljöttnek látta 
az időt rég óhajtott szándéka megvalósítására. Tudta , 
hogy a tél hosszú estéin, midőn a népnek foglalkozása 
ez évszakban úgyis kevés, örömest összegyűl oda, a hol 
értelmes beszédekből tanulságot meríthet, összehivatta a 
fiatalságot saját lakására. Lelkesült beszédében sikerült a 
jelen volt 36 fiatal embert az énekkar részére megnyer -
nie. Szoboszlay rögtön kot tás-könyveket vásárolt saját 
költségén minden dalárda tag részére s abba csaknem 
két évtizeden keresztül semmi fáradságot nem kiméivé 
maga írja a dallamot és szöveget. A 4 csoportba osz-
tott fiatalságot külön vasárnap, kedd, csütörtök és szom-
bat este 6 órától 9- ig tanítgatta. Hét fő este népszerű 
felolvasást tartott , szerdán és pénteken este az iskola 
termében szám- és Írásbeli dolgozatokban gyakorolta az 
énekkar tagjai t ; időnként maga tűzött pályadíjakat a 
legnagyobb haladást tanúsított ifjak részére. Kitartásának 
fényes eredménye is lett, a mennyiben a már a köve t -
kező év karácsony másodnapján a dalárda által adott 
bálban a kantus a legnagyobb sikerrel szerepel, valamint 
a nagyobb ünnepekben a templomban is. Egyetlen na-
gyobb helybeli és vidéki temetés sem múlik el ezentúl, 
hogy a Szoboszlay-dalárdája ne szerepelne. A dalárdát 
egészen 1879-ig vezette, mely idő alatt báli, temetési 
és névnapi szereplések alkalmával oly összeg gyűlt 
össze, hogy az azóta elmúlt évek alatt a helyes kezelés 
folytán oly tőkévé nőtte ki magát, mely után 150 frt 
évi kamat foly be s csatoltatik évenként az orgona állí-
tás és orgonista fizetési alaphoz. Szoboszlay István el-
gyengülése miatt történt visszavonulása óta, a helybeli 
derék tanító vezetése alatt keletkezett az úgynevezett „7íj 
dalárdamely szintén szép összegett gyűjtött már az 
egyház részére. Míg ez .a generatio él, a Szoboszlay ked-
venc darabjai, azok a bú- és örömdalok fel-fel fognak 
hangzani tanítványai hajlékaiban, most öröm, majd a 
fajdalom érzetét költik fel szívökben, ezek fogjak későbbi 
öregségükben is eszökbe juttatni a hajdani fáradhatatlan 
vezért. 

Az egyház anyagi felvirágzásában a 70-es évek a 
kiemelkedők, eseményekben s eredményekben egy iránt 
gazdagnak mondhatók. Az a szép eredmény, mely e 
tized alatt kifejtetett, egyrészről a kis egyház életrevaló-
ságáról tett fényes tanúbizonyságot, másrészről annak 
századokig fennmaradására jogosította íel úgy az egy-
ház tagjait, mint a fellendülésnek őszintén örvendő egy-
házmegyei fenhatóságot. Ez idők alatt a rozzant iskola 
helyére díszes emeltetett, a lelkészi és tanítói nagyon 
is szegényes lakás lerontatot t s helyette 4—5 ezer f o -
rint költséggel mindkét paróchiális területre 4 szobás, 
honyha, kamara és pincével ellátott, a kor igényeinek 
megfelelő lakok emeltettek, a nélkül hogy az építkezé-
sek által egyetlenegy krajcár adósságba keverte volna az 

egyház magát. Ez előhaladásban a helybeli lakosok buz-
góságán és áldozatkészségén kívül a környéken lakó 
száraz-berki birtokosoknak is részök van, kik évek óta 
nem kapott regale illetőségüket a legnagyobb örömmel 
írták alá a helyi hívek minden tagja álal felajánlott 
összeghez. Az épületi fak szállítását, az összes anyagok 
hordását a buzgó egyháztagok eszközölték. Az egyházi 
épületek teljes felszerelése után nt. Csanálosi György 
esperes személyes látogatásával tisztelte meg az egy-
házat s miután az egyházi új épületeket megtekintette s 
az egyház ügyeit megvizsgálván a legnagyobb rendben 
találta : úgy a rend és szép haladás, mint az egyházta-
gok között észlelt ritka egyetértés felett megelégedésé-
nek s elismerésének adott kifejezést. A belhivatalnokok-
nak, a derék fáradhatatlan gondnoknak, presbytereknek 
és az egyház minden rendű tagjainak egézséget, m e g -
elégedést, boldogságot kivánt ; kérte Istent, jutalmazza 
meg őket egyenként százszorossan azon fáradságukért, 
melyet egyházuk érdekében oly lelkesen kifejteni szí-
vesek voltak! 

A felügyelete alatt álló iskola virágzóvá tételére 
igen nagy gondot fordított . A szabadságharc előtt igen 
szerény tanítói chartát évek folyama alatti emeltette, a 
tagosítás alkalmával azon munkált, hogy a lelkészével 
egyenlő földbirtok méressék a tanító részére. A djle-
velek javíttatgatván jelesebb képzettségű tanítókat si-
került megnyerni az egyháznak, kik teljes odaadással 
hivatásuk betöltésére fordíthatták minden erejüket. Hogy 
a száraz-berki iskola évtizedek óta egyike a legjobbak-
nak, a vezetők fáradhatatlanságán kívül az iskolaszék 
buzgóságának, egyes jószívű egyháztagok áldozatkészsé-
gének s a nép rendezett anyagi viszonyainak köszön-
hető. A vagyonosodásnak áldásos hatása el nem tagad-
ható a közmorál előbbvitelére, mert a műveltség és 
erkölcsiség csak anyagilag rendezett nép között fe j -
lődhetik. 

Mint pontosságáról és buzgóságáról ismeretes lel-
kész az egyházmegye által tanácsbirósággal tiszteltetett 
meg. Az egyházban felmerült bajok elismerésére igen 
sokszor küldetett ki, s nyájas szavával legtöbbször sikerült 
a feldúlt békét helyreállítania. Az ő kezelése alatt a lel-
kész-özvegyi gyámintézet jelentékeny gyarapodást vett, 
ő maga is 100 tallérral ajándékozta meg a szép célú 
fejlődő intézetet. Az öregséggel együtt járó gyöngeség 
kényszerítette 1881-ben e térről is a visszavonulásra. 

Szoboszlay mint szónok egyike volt a iegszeretet-
tebbeknek. A délceg, később hajlott galamb-ősz férfiút 
látni kellett keresetlen egyszerűségében, hallgatni mint 
melegszik bele egyházi beszéde folyamán, mint állítja 
elő az örökerkölcsi igazságokat. A nép nyelvén beszélt, 
de a pórias kifejezéseket kerülte, s azt a szónok mél tó-
ságával összeillőnek nem tartotta. Nem feddett, nem 
dorgált meg célzatos in e szenthelyen soha senkit. Nem 
lelte kedvét abban, hogy valaki elpiruljon s megszégye-
n í t e t v e hagyja el a templomot, tudta hogy ez a modor 
nem javító, sőt inkább elkeseritő. Természetesen folyó 
előadásával a nép szívét betölteni teljes mértékben képes 
volt. Halotti, mélyen átérzett beszédével a legkeményebb 
szívet is megtudta indítani; de egyszersmind balzsamot 
is tudott csepegtetni a fájó szívre. A vidéki nagyobb 
temetések alkatmával igen sokszor fungált. Elete alko-
nyán 188i -ben a szatmári temetőben G. J. fiatal szol-
gabíró sírja felett tartott beszéde és az egész óriási 
mívelt közönséget könnyekre fakasztó imájával aratta 
szónoki sikereinek egyik legnagyobbikát. Ez volt a vi-
déiten utolsó fellépése. 

Házasságra az 1846-ik évben lépett Gábor Julián-



nával, egy felső-bányai előkelő polgár leányával. Szelid-
lelkületű neje s kedves gyermekei körében volt legked-
vesebb menedékhelye. A legjobb társaságok sem ha to t -
tak reá oly üditőleg, mint családi köre. Ennek megfej-
tését abban találjuk, hogy a lehető legboldogabb házas-
ságok egyikével ajándékozta meg az ég. Egy szív, egy 
akarat voltak ők. Egyik ép úgy tudott boldogságot árasz-
tani mint a másik, a nő a férjre, a férj a nőre s mind-
ketten gyermekeikre. Gyermekeikért fáradozni, körükbe 
elmerülni volt legédesebb örömük. A szülői ö römöt 
ritka családfők érezték jobban mint Szoboszlay és neje. 
Hogy övéiknek anyagi gondoktól ment életet biztosít-
sanak, é jet-napot egygyé tettek. A férjből vas szorgalmú 
gazda, a nőből példány háziasszony l e t t . . . s így az 
anyagiak megszerzésén lassú, de biztos léptekkel halad-
tak előre. Mikor nejét 1859-ben elvesztette már akkorra 
egy leány és egy fiú gyermekök számára szép birtokot 
szereztek. Szoboszlay István házasságra többé soha nem 
lépett, csak neje emlékének élt s gyermekei kellő kikép-
zésén fáradozott . Leánya, egy felső-bányai hivatalnok 
neje lett, fia pedig Kis -Peleskén birtokos. 

Csaknem 3 évtizedet élt le bánatos özvegységben, 
ezalatt egyházának s egyeseknek boldogságát e lőmoz-
dítandó, kért, tett, buzdított mindaddig, mig fáradozá-
sának kellő sikerét nem látta. Az exameneken jó tehet-
séget eláruló gvennekek szüleit felkereste, s buzdította 
azokat a tanulói palyára adásra, ez a ritka leereszkedő 
szívesség nem tévesztette el hatását. N e m egy tudomá-
nyos pályára kilépett ifjú áldja érdekében kifejtett fára-
dozásaiért drága emlékét. 

Híveinek valamint bánatában, úgy örömében is 
szívesen résztvett a boldogult. Az örömünnepélyeken je-
lenléte alkalmával a jókedv kicsapongássá sohasem fajult, 
hanem bizonyos, méltóságos színezetét mindig megta r -
totta. A bajaikban hozzáfordulóknak mindig tanácsadója, 
segítője volt. Osztot ta tanácsait ott, hol azoknak szük-
ségét látta önzetlenül, szerényen. Közcélú intézmények 
megalapításában tevékeny részt vett, csak halála előtt 
pár évvel is, egyháza leendő belhivatalnokainak fizetésére 
alapul szolgáló magtárt állít s abba maga teszi a legna-
gyobb ajánlati összeget. 

Mint embernek, úgy neki is voltak gyengéi, de ha 
hibát követett el, sietett azt jóvá tenni. Jelszavához: 
„Le ne menjen a nap a te haragodonu híven ragaszko-
dott. Ezért tiszteltetett híveitől s ismerőseitől, ezért nem 
volt tartós haragosa soha. 

Papi kötelességei, tanácsbirói sok számadással járó 
hivatala, dalárda vezetése, kis-peleskei és berki birtokai 
szorgalmas kezelése mellett szép tehetségét fejleszteni 
élete utolsó napjáig meg nem szűnt. A theologiai i ro-
dalomban feltűnést keltett könyveket sietett megszerezni 
és áttanulmányozni s általában igyekezett a haladó ko r -
ral lépést tartani. Mint ritka zene tehetségű egyén, több 
halotti, ezek között saját halálára »Lelkész felett« ének-
lendő halotti éneket írt, dalammal is ellátott. 

Temetése január hó 29-én óriási részvét mellett 
ment végbe. Végakaratához híven a helybeli dalárda ál-
tal az általa szerzett ének adatott elő. Nyugodjanak bé-
kében porai ! Király Gyula. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaház részére : Ó n o d y Zsig-

mond komárom-szentpéter i ref. leik. 2 frt 50 kr. (Ehhez 
járultak az iskolában eszközölt gyűjtés alkalmával: Szabó 

Mihály tanító 5 kr, Szabó Irén 3 kr, Szabó Béla 2 kr, 
Dóczé Dénes 3 kr, Major Zsófia 2 kr, Mészáros Klára 
1 kr, Mészáros Juliánná 1 kr, Gere Sándor 2 kr, Birkés 
Julis 4 kr, Kosdi Erzsébet 2 kr, Bordács Balázs 1 kr, 
T ó t h Ferenc 1 kr, Dóczé Erzsébet 1 kr, Dóczé Ilona 
1 kr, Major Lina 1 kr, Dóczé Kriszti 1 kr, Mészáros 
Lina 1 kr, Kosdi Zsuzsanna 1 kr, Kosdi Gergely 1 kr, 
Szabó István 1 kr, Dóczé Juliánná 1 kr, Kocsis Zsófi 
1 kr, Kozsdi Zsófia 1 kr, Kosdi Lina 1 krajcár, Kocsis 
Sándor idb. 4 kr, Szabó Dénes 1 kr, György Sándor 
1 kr, Szabó József 1 kr, Mészáros Sándor 2 kr, Szabó 
Kláia 1 kr, Tokod i Sándor 2 kr, Kocsis Sándor 2 kr, 
Dóczé Dávid 4 kr, Tokodi Benő 1 kr, Tokodi Julis 1 kr, 
Buda István 1 kr, Bocska Zoltán 3 kr, Bordács Zoltán 
1 kr, Bocska Kriszti 1 kr, Mészáros Zsófia 1 kr, Gere 
Benő 3 kr, Keszegh Vilmos 4 kr, Szabó Julis 1 krajcár, 
Major Julis 1 kr, Keszeg Julis 1 krajcár, Onody Zoltán 
2 kr, Ónody Béla 2 kr, Ónody Jolán és Ilka 20 krajcár, 
Onody Zsigmond lelkész 50 kr, összesen 1 frt 50 krral, a 
hívek az év első napján a perselybe adakoztak 1 frtot.) . 
— Szalai Ferenc n.-szokolyi ref. leik. esperes 2 forint. 
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Egyházi irodalmunk akadályai. 
Vdradi F. e lap 4-ik számában megjelent 

jeles vezércikkében meggyőzően rámutatott azon 
akadályokra, a melyek nálunk a tágabb ér-
telemben vett egyházi, főleg pedig a tudomá-
nyos theologiai szakirodalom fejlődését meg-
nehezítik s csaknem lehetetlenné teszik. Nem 
tudom, helyesen szemlélem-e magyar egyház-
irodalmi viszonyaink újabbi fejlődését, de ne-
kem úgy tetszik, hogy a »Protestáns egylet« 
derék könyvkiadó vállalatának megszüntetése 
után állott be ama síri csend s ama hideg kö-
zöny egyházi szakirodalmunk iránt, mintha 
Istennek büntetése nehezedett volna ránk azóta, 
hogy e munkás vállalatot, mely oly sok 
jeles fordított és eredeti egyházi és tudomá-
nyos művel ajándékozta meg magyar protest. 
egyházunkat, megbukni engedtük! Keservesen 
boszulta meg magát e közönyösséggel párosult 
tétlenségünk, mély resignatio honol azóta a 
theol. írói körökben ! 

Helyesen utal Váradi említett vezércikké-
ben arra, hogy ^egyházi irodalmunk pangásának 
alapoka a legfőbb fogyasztó közönségnek, a pap-
ságnak napról-napra érezhetőbbé váló szegénysé-
gében" rejlik, a mihez még az a kétségbevon-
hatlan sajnos körülmény is járul, hogy »egyházi 
irodalmunk pártoló közönségét csak igen kevés 
számmal (mely kevés szám csaknem határos a 
semmivel) szaporítják világi uraink. Hogy e 
körülmény milyen erkölcsi és szellemi vissza-
hatással van az irók munkásságára, s meny-
nyire zsibbasztja meg ezen apáthikus állapot 
az író munkakedvét, ügyszeretét s a tudo-
mány művelése iránti meleg érdeklődését, azt 
könnyű belátni, s tán van abban valami, hogy 
jeles egyháztudósaink s íróink nagy része el-
ked vet lenülve ott hagyta a theologia hálátlan 
mezejét, s más, jövedelmezőbb s hálásabb té-

ren érvényesíti képzettségét és ismereteit. Nem 
ártana, ha e tárgyat többi között kerületeink 
is komoly figyelemre méltatnák, s gyógyító 
eszközökről gondoskodnának! 

Végül Váradi ugyancsak fején találja a 
szöget, a midőn az egyházirodalmi működés 
szellemi akadályát a theol. tanárság anyagi füg-
getlenségének hiányában is látja, mely abban 
nyilvánul, hogy a theol. tanár anyagi gondok-
tól menten, egész szellemi erejével, összes tu -
dásával egyháza tudományos érdekeit szolgálni 
képtelen. 

Nézzük csak kissé közelebbről magyar egy-
házirodalmi viszonyainkat! 

Hogy egyházirodalmi viszonyaink ily óriási 
hanyatlásának egyik főoka papságunk nagy ré-
szének mostoha anyagi viszonyaiban keresendő, 
arra nézve, azt hiszem, alig lehet eltérés az 
egyházban, azt mindenki ismeri és látja, a ki 
t. i. akar ismerni s akar látni. Hány IV. oszt. 
családos pap van a ref. egyházban, hol a pap-
nak évi fizetése alig haladja meg — akár 
készpénzben, akár terményekben — a 600 fo-
rintot, s ez is sokszor papiroson van bizto-
sítva. De az ág. egyházban, p. o. a Tiszake-
rületben átlag még sanyarúbbak az anyagi 
viszonyok. Ismerek egyházat, a hol a pap fize-
tése alig haladja meg a 400 forintot, s ezt is 
gyakran a pandúr segítségével kénytelen behaj-
tani, mely körülmény az Amerikába való 
tömeges kivándorlás s más újabb mizériák 
folytán még roszabbra fordult. A kinek alkalma 
volt egy tiszakerületi (p. 0. a gömöri) szegé-
nyebb tótajkú gyülekezetben megfordulni, az 
nem fog csudál kőzni azon, hogy sok pap, a 
legszigorúbban megszabott kötelességeinek tel-
jesítése mellett a garas, a megélhetés után néz, 
»szánt és vet«, s egyházirodalmi viszonyainkkal 
törődni rá sem ér. Képzelhetni, mily lankasz-
tóla£ hat e körülmény műveltebb lelkészeinkre 

o 



s mily megbénító a sikertelen küzdés, a re-
ménytelen fáradozás! Hogy ily viszonyok között 
élő családos lelkész irodalmi viszonyainkat nem 
pártolhatja, az természetes. Ezzel azonban nem 
lehet menteni a papságnak egészét, melyben 
— a jobb módúaknái is — bizony sok a közöny 
s igen kevés az igazi érdeklődés. Ismerek es-
perességeket, a melyek, hogy példát említsek, 
egyetlen-egy példányban járatják a )>Prot. Egy-
házi és Iskolai Lapot,« a magyar protestantis-
musnak emez egyetlen egységes szellemi köte-
lékét, s még több az olyan ág. hitv. nagyobb, 
virágzóbb egyház, hol e lapot vagy helyte-
lenül értelmezett túlbuzgó felekezetességből 
vagy közönyösségből, egyáltalában nem járatják. 
Pedig a ki közelebbről figyelemmel kisérte e Lap 
áldásos működését s azt a szellemi niveaut, a 
melyet máris elért, annak be kell ismernie, hogy 
arra vagy más hasoncélú egyházi lapra oly 
szükségünk van, mint a mindennapi kenyérre. 
S ha valaki a szegényebb lelkészek közül egye-
dül e lapot követné figyelemmel és érdeklődés-
sel, úgy már abból is elég tájékozást meríthet 
a theologiai s általában az egyházi (hazai és 
külföldi) mozgalmak felöl. Paradoxnak tűnhetik 
fel ez állítás, de a mai égető szellemi szükség-
ben, irodalmunk páratlan elhanyagolásának 
idejében némileg igazolt. Hogy világi urainknál, 
sőt még felekezeti tanárainknál is oly kevés a 
prot. buzgóság, az is ismeretes, s ezen csakis 
a prot. tudat fejlesztése, a protestantismus életere-

jének növelése és kulturális jelentőségének kieme-
lése alapján lehet segíteni. Itt még nagy fel-
adat vár a hazai theologusokra! Olvasó közön-
ségünk tehát nincsen, ezt a lelkészek anyagi vi-
szonyainak megszilárdulása reményében még 
csak teremtenünk kell. Ennek teremtői a beha-
tóbb tudományos theologiai műveltséggel bíró 
lelkészeken kívül első sorban a theol. szaktaná-
rok. Ezeknek feladata gyakorlati és tisztán el-
méleti irodalmi. Gyakorlati feladata a tanárok-
nak abban áll, hogy egyházunknak jellemes és 
valódi theol. tudományos készültséggel biró 
lelkészeket neveljenek, beléjök csepegtessék a 
theol. tudomány iránti önzetlen szeretetet, hogy 
majdan a theologiát, mint tudományt tisztán 
a tudomány s nemcsak a megélhetés céljából 
és kedveért szeressék, míg a gyakorlattal kar-
öltve járó elméleti feladatuk a theol. irodalom 
művelésében és fejlesztésében áll, mely az ő ta-
nári működésüknek is hű tükre. Azonban hogy 
mindez »ékesen és rendbencc megtörténjék, 
valódi theol. szaktanárokra, igazán képzett the-
ologusokra van szükségünk. Ép azért több 
figyelmet kellene a tanárválasztásoknál fordí-
tani valódi szakszerű kiképeztetésökre, mert a 

„majd belejön" -féle felületes mondás keserűen 
boszuljameg magát a tanügyön, a tanítványokon 
s rendkívül csökkenti a tanári állás szellemi 
értékét. E végből elengedhetlen követelménynek 
tartom azt, hogy maguk az egyházkerületek 
gondoskodjanak kitűnő tanerők neveléséről, az 
által, hogy a hazai theologiai studium befejezése 
után időnként egyes kiváló ügyszeretettel s 
tudománykedvvel bíró fiatal theologusokat küld-
jenek ki a külföldre, hogy ott a theologiával, ne-
vezetesen annak irodalmával szakszerűen foglal-
kozhassanak. Sokat buzgólkodunk csupa hazafi-
ságból a külföld ellen, s ez már maholnap 
nálunk érdemül fog betudatni, azonban a valódi 
theol. tudományosságot s annak óriási nagy 
irodalmát ott lehet igazán megismerni, tanul-
mányozni, mert hiszem receptív szerepünknél 
fogva nagyobbára a külföldön hangyaszorgalom-
mal gyűjtött irodalmi kincseken építünk tovább 
a hazai theol. kathedrákon. Erre persze nem 
elég az, hogy röviden l/2 évre vagy pár hó-
napra betekintünk a külföldi egyetemekre, mint 
Bolond Istók Debrecenbe, mert ily rövid idő 
még a gyakorlati protestantismus, a buzgó prot. 
élet megismerésére is kevés. Aztán meg a drága 
szakkönyvek megszerzése sem pótolhatja a kül-
földi egyetemeken vagy könyvtárakban való 
szakszerű foglalkozást, mert a theol. ismeret 
megszerzése hosszú fáradságos gyakorlásAeredmé-
nye. Szóval nagyobb ellenőrzést kiképezteteSöknél 
és egyedül azon alapuló tapintatos választást kí-
vánok az egyházkerületek részéről theol. taná-
rainknál, a mi különben a mai szakrendszernek 
is elengedhetlen követelménye, a mennyiben a 
theol. tanszék egész embert kíván. 

A theol. gyakorlati tanításnak és irodalmi 
működésnek másik, nem kevésbé fontos felté-
tele az, hogya tanári állás anyagilag is kellően 
biztosítassék, mert az anyagi gondok, a meg-
élhetés kisebb-nagyobb mizériái nyomasztólag 
hatnak a munkakedvre, másrészt pedig nem jó 
fényt vet reánk az sem, »hogy a theol. tanári 
állás anyagi értéke a közép s részben alsóbb 
oszt. falusi papságéval egyenlőa s hogy ennél 
fogva »mindig szívesen elmennek egy közepes 
ekldézsiába gyakorló papnak.« E téren még 
igen nagyok a hiányok, a melyeket példával is 
akarok felvilágosítani. Midőn i88^-ben külföldi 
theol. tanulmányaim után nagynehezen a göllnici 
4 napos káplánságon át más jobbnak nemlétében 
a Sopronba távozott jeles szaktudós, Bancsó 
r. tanszékére meghivattam, s »de me, sine me« 
a »tőkegyüjtés« címén évi 6oo, majd 900 frtnvi 
fizetésre Ítéltek, holott német deák koromban 
évi 1000—1200 irtom volt, s a midőn annak 
zsibbasztó fonákságát s a tanügyre való káros 



hatását kimutattam, azt kaptam feleletül: »hány 
falusi pap él meg 600 írtból,« »ennyi Eperjesen 
is elég lehet kellő gazdálkodás mellett, és ne vásá-
roljunk mindent, a mi a könyv piacon, megjele-
nik. & Hol van itt a logika, hol a sikeres tanári 
működés biztosításának s a tanári hivatás szel-
lemi értékének és fontosságának helyes felfo-
gása? Hiszen a (nagyonis drága) theol. szak-
könyvek beszerzése a szükséges szaklapokon 
kívül — ismerve theol. könyvtáraink ebbeli sze-
génységét — a legkevesebb a theol. tanárnál, hogy 
a theol. műveltség terén haladhasson; ezzel tar-
tozik első sorban tanítványainak, továbbá egyház-
kerületének s nemes ambitión alapuló tanári 
reputatiójának. Mint minden más tudománynál, 
úgy leginkább a theologiainál, az eszközök na-
gyonis szűk volta miatt nagyon könnyen el le-
het maradni. Hogy pedig a díjazás elégtelensége, 
mily idegen működési térre tereli a tanár önfen-
tartási gondját, azt egyebek között e Lapokban 
napnál világosabban mutatta ki Fabriczy tanár. 
Ugyanis ő bemutatott legközelebb egy tanárt, 
ki »theol.« ))jogakad.cc »gymn.« »t. képezdei« 
tanár, »theol. dékán« s »t. képezdei igazgató,« 
hozzá járul még az eperjesi mult évi értesítő 
18. 1. jelzett hosszú címsorozat, melylyel ha-
sonlóan sok teendő és felelősség jár, és bátran 
hozzá tehette volna a mult évi akad. értesítő-
ből, hogy »i6 mondd tizenhat különbözp lapnak 
és folyóiratnak dolgozó társacc (?) Hol van a 
nélkülözhetetlen szakszerű tudományos tovább-
képzésnek még csak physikai lehetősége is meg-
adva ily kapkodásnál, a melyet Fabriczy helyesen 
nevezett »kenyérkereseti studium«-nak. Ily »ke-
nyérkereseti studiumcc teszi tönkre az egyes 
theol. intézetek közötti nemes szellemi verseny-
nek alapját, főleg oly helyen, a hol kevés tanerő 
annyi tananyagot kénytelen elvégezni, mint 
kétszer annyi erő más akadémián. Az anya-
giakban való szűkenmérés, s a mi annak termé-
szetes folyománya : az önfentartásra irányuló ide-
oda kapkodás legtöbbet árt theol. tanügyünknek 
s az azzal párhuzamosan haladó és lejlődő 
irodalomnak. Javítsunk a theol. tanárok hely-
zetén, biztosítsuk anyagi függetlenségüket, s 
akkor csakugyan ők lesznek a hazai theolog. 
szakirodalomnak művelői és terjesztői. 

Ily szomorú viszonyok között valóban 
csak »a testületi és egyesületi erő bevonása az 
irodalmi mozgalmakban segíthet, s ez ha már 
az egyházkerületek irodalmi célokra mit sem 
tesznek vagy tehetnek, épen egyik főfeladata a 
megalakulás küszöbén levő vProt. Irodalmi Tár-
sulat" -nak. Azonban sietek kijelenteni, hogy a 
Társaság csak akkor oldhatja meg magasztos 
feladatát, ha egyetemes protestáns jellegű lesz, 

tehát csak ha az evangyélium, nem pedig a szűk-
keblű felek ezetieskedés vagy pláne bizonyos 
theol. irány szolgálatába lép, s ha a hazai 
egyháztörténeti stúdiumok mellett az egyetemes 
theolog. tudományokat (eredetiben vagy fordí-
tásban) is lel fogja ölelni, mert csakis akkor 
látom benne a hazai prot. tudományosság és 
irodalom felvirágzásának biztos zálogát. Mennyi 
teendő vár a Társaságra többi között csak a 
szűkebb körű theol. tan- és kézikönyvek kiadása 
terén! Warga Lajos jeles Egyháztörténete mel-
lett szükségünk volna egy Dogmatörténetre, a 
melynek művelésén eddigelé csakis tárcaszerű 
tanulmányok útján fáradoztunk. Révész Encyclo-
pádiájának régebbi Hagenbach-ja a legújabb 
eredeti kiadás nyomán a bibliographia mellett 
tartalmilag is kiegészítésre szorul. Égető szük-
ségünk van egy Symbolikára, mint az egyes 
egyházfelekezetek hitvallásszerű tanfogalmainak 
és történeti fejlődésének kimutatójára. Nincs még 
Ethikánk, nincsenek Bibliai bevezetéseink, 
nincs Vallástörténetünk, Bölcsészettörténetünk. 
Milv szükségünk volna a Symbolika mellett egy 
egyesült prot. Hittanra is, p. o. Lipsius vagy 
Schweitzer mintájára. Ha egyszer a Társaság 
azon helyzetben lesz, hogy bennünket a mun-
kálkodásra hív íöl, akkor elnémul az apathikusel-
kedvenetlenedés, s a mostani sivár állapot; elő-
rántjuk majd fiókjainkból már eddig is gondo-
san készített füzeteinket s nemes versenyre kél 
a tanári és theol. irói nemzedék. 

Röviden összefoglalva: a lelkészek és theol. 
tanárok anyagi helyzetének javítása, a tanári 
állás szellemi értékének emelése, a tömörülés úgy 
egyesek mint testületek részéről a Társaság zász-
laja köré., szóval a szellemi munkakedvnek min-
den irányban való jelébresztése s az irod. termé-
kek kellő értékesítése, mellőzve a kicsinyes se-
paratistikus jelekezetieskedést s a „számarány" 
emlegetését', képezi egyedüli biztos zálogát ha-
zai egyházirodalmunk felvirágoztatásának. Sze-
rencse föl! 

Sárospatak, 1888. február 5-én. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 
A reformáció neveléstörteneti jelentősége. 

(Folytatás és vége.) 

A tanmód javítása érdekében a külföldi re formá-
torok s hazánkban működő tanítványaik az irodalom 
terén is kitűntek. A paedagogika mai meggyőződése el-
itéli már a népiskolai katekizmusi tanmódot, egyrészt 
kivonatos és abstrakt nehéz tartalmánál, másrészt prae-
occupaló alakjánál fogva. A tanítás egyik sarkalatos kel-
léke az, hogy érdeket s belátást keltsen s akaratot in -



dítson. E végett pedig nem szabad a kis tanulót bizo-
nyos formákba öntöt t kész kérdésekkel s feleletekkel 
terhelni ; nem elég az sem, hogy őt katechizatióval 
általa nem látott cél felé vonszoljuk s az elért céllal 
meglepjük. Ellenkezőleg a kifejtendő célt előre világosan 
és határozottan a tanuló értelme elé kell tűzni, 
ehhez képest ő maga is 

hogy 
ereshesse a szükséges g o n d o -

latokat és maga is irányozhassa a katechizatió menetét 
akkor, amikor a tanítóval igazságokat megbeszél. De bár 
e kelléknek a katekizmusok szerkezete meg nem felel, 
azért a reformáció korában nagyot segítettek az elemi 
tankönyvek hiányán s a tanmód gyarlóságain; vallási 
tananyag tekintetében ma is eléggé becses kivonatok 
azok methodikai tapintatra képes tanító számára. Luther 
(1527—29) két katekizmust í r t ; 1518-ban a Miatyánk 
magyarázatát, 1520-ban a tiz parancsolatét adta k i ; írta 
a kis Fibelt, és a sz. irást németre fordította stb. Az 
irodalom terén is méltó munkatársa volt Melanchton, 
ez a »Praeceptor Germaniae«, ki latin s görög nyelv-
tant, rhetorikát, dialektikát, lélektant, ethikát stb. adott 
ki. Zwingli neveléstana szép eszméket, utasításokat f o g -
lal magában (első protestáns neveléstan!). A heidelbergi 
katekizmus a helv. hitv. egyházban kiváló vallási t an-
könyv (1563.) stb. 

Fegyelem tekintetében a reformátorok szigort kí-
vánnak, de a kegyetlenség ellen határozottan tiltakoznak. 
És valóban alkalmas időben hangzott atyai szavuk a fe -
gyelmi szeretet érdekében, oly időben, amikor tanítók 
sőt szülők is a növendékeket derüre-borúra csúfolták, 
szidalmazták, vérig verték, rúgták, hajcibálták s az ü t -
legeket meztelen testre is mérték ! Kár hogy a tyrannis-
mus ellen indított harcuk több sikert nem mutatot t fel, 
s hogy nem tehette uralkodóvá azt a meggyőződést , 
hogy a fegyelem szeretetből folyó orvosi javító eljárás. 
Ámde hisz korunkban is számos iskola fegyelme boszú-
állás vagy legjobb esetben meddő formalismus az iskolai 
irott törvények végrehajtásában. N e m azt vizsgálják, 
hogyan javítható a vétkes, hanem azt, hogy a törvény 
tekintélye érdekében hány órai vagy hány napi carcerre 
érdemes. És sa já tságos: a ki fiatal korában csínyek s 
kihágások hőse volt, az legszigorúbb erkölcsőr bőrébe 
bújva minden kiskorú könnyelműséget »romlottság, javít-
hatatlanság« stb. gyanánt tettetett atyasággal megbőszülni 
kiván. Nem csoda, hogy ily hősök legképesebbek a gya-
nakodásra s gyanúsításra, mert saját életök tág h y p o -
thesisekhez és pessimisnuishoz szolgáltat anyagot. Luther 
szerint kerülendő a gyermekek elkényeztetése, de ke rü-
lendő a túlszigor is, mint amely a gyermeket félénkké, 
kislelküvé, ügyetlenné, szülői iránt bizalmatlanná és ellen-
séges indulatúvá teszi. »Az én szülőim is — úgymond 
— nagyon kemények voltak irántam, amiért igen fé -
lénkké lettem. Anyám egykor egy hitvány dió miatt 
annyira vert, hogy vérze t tem: s az ő komorsága és 
szigorúsága, melylyel irántam viseltetett, okozta azt, 
hogy kolostorba futot tam és szerzetessé lettem.« 
Luther iskolai élete köréből azt az emléket említi, 
hogy egy délelőtt t izenötször kapott verést. Ezért is 
clitélőleg nyilatkozik kora tanítóiról s iskoláiról; fel-
háborodással mondja, hogy az iskolamesterek zsarno-
kok és hóhérok voltak, az iskolák pedig tömlöcök 
és pok lok ; de minden verés, reszketés, félelem és kí-
nok s munka dacára mégis alig tanultak a növen-
dékek valamit. »Úgy kell büntetni, hogy alma legyen a 
vessző mellett.« Calvin a maga theokratikus paedago-
giájával szigorú, csaknem túlszigorú erkölcsi fegyelmet 
gyakorolt s gyakoroltatott egyházában: 1563 egy leány, 
ki anyját szidalmazta, három napra kenyér és viz mel-

lett elzáratott, s ezenfelül még nyilvánosan kellett bün-
bánatát kifejeznie. Azonban ily szogorúság mellett is a 
kegyetlenkedő tanítókat elitélte Calvin s egyet 1563. 
meg is büntettetett , ki tanulója egyik fogát kitörte. — 
Az iskolai fegyelem enyhítésének szorgalmazása a re for -
máció kiváló érdeméül tekintendő, nem azért mintha 
nagy sikert mutatott volna fel, hanem inkább azért, 
mert felszólalása az első hatalmas szózat volt, melyet 
egyesek, iskolák, nemzetek s nevelési elméletek figye-
lembe vettek. A nordhausi iskolarendezet (1583.) egye-
bek közt azt mondja, hogy a tanítók ne legyenek zsar-
nokok, ne verjék vérig a gyermekeket, ne rúgják, fülük-
nél s hajuknál fogva ne emeljék fel, vesszővel vagy 
könyvvel arcul ne üssék, általában egyéni szenvedélyü-
ket fékezzék. Jellemző tilalom ez ! N e m egyedül álló. 

Legyen elég ennyi azon közvetetlen hatásból, 
melyet a reformáció a nevelés-tanításra gyakorolt. Köz-
vetetlen hatásnak méltán nevezhetjük, amennyiben szó s 
tett alakjában egyenesen a nevelés-tanításra irányult, 
megítélvén s felkarolván a családi s iskolai nevelés f on -
tosságát, szellemét, tananyagát s módját. E munkájában 
a reformáció felhasználta saját korának s az előző szá-
zadoknak nevelés- és tanügyi adatait, szolgálatait ; n é -
melyeket változatlanul elismert s átvett, másokat m ó d o -
sított, de új eszméket, új intézkedéseket is foganatosí-
tott. Tantárgyak tekintetében nagy mérvben ragaszko-
dik a középkori t r ivium- és quadriviumhoz és a huma-
nismushoz ; az egyén testi, értelmi s erkölcsi nevelésé-
vel némi rokonságba kerül a lovagrend és scholastika 
törekvéseivel; a reáltantárgyakat a polgári renddel egye-
zőleg karolja fel. De ezeken kívül a család jelentőségét s 
erkölcs-nevelési hivatását nevelési elv magaslatára emeli 
a reformáció ; életre szólítja azt a meggyőződést , hogy 
az iskola s iskolai tanítás az egyház életérdeke és az 
állam s társadalom gondjának kiváló t á rgya ; kívánja a 
tankötelezet tséget; kiemeli a jó tanító becsé t ; gondos -
kodik a tanmód javításától intésekkel, iskolarendezetek-
kel, tankönyvekkel s a fegyelemenyhítésével stb. n s 
minden paedagogikai fejlemények nyomatékkal annyiban 
is bírtak, amennyiben a hitújítás óriási mozgalma szülte 
s kisérte ő k e t ; a hitújító eszmék a paedagogiai eszmé-
ket testvérekként magokkal vitték az új nemzedék lel-
kébe s életébe. Ennek igazolására elég csak egy-két tö r -
téneti tényt felemlíteni. Pl. ismeretes a protestáns világ 
általános érdeklődése, gondossága s áldozatkészsége, me-
lyet iskolák állítása s fentartása körül tanúsí tot t ; sajátos 
protestáns szellem ez, melyet épen a reformátorok in-
dítottak meg. Továbbá pl. Luther szavai a magyarhoni 
protestantismusban is testté váltak, melyekkel kivánja, 
hogy a leendő lelkész előbb iskolamester legyen; a p ro -
testáns egyház csakugyan úgy elégítette ki a tanítás 
igényeit s úgy pótolta a tanító-hiányt, hogy lelkészei 
teljesítették a tanítást ; a segédlelkészek fő teendője épen 
az iskola vezetése vo l t ; és közülök sokan kizárólag az 
iskolai tanításnak szentelték életöket. Azt már emlí-
tenem sem kell, hogy a katekizmus a reformációtól 
kezdve szakadatlanul tankönyv a prot. iskolákban. 

Közvetett hatások. 
A reformációt azzal szokták a neveléstörténetben jel-

lemezni, hogy a hitújítással levén elfoglalva, a tanügy 
terén keveset tett. Már említettem azt az ismert igazsá-
got, hogy a fácska értékét nem szabad csak első gyü-
mölcse mennyiségéről megí té ln i ; sőt a reformáció kor -
szakalkotó jelentősége nem is keresendő a mai ér te lem-
ben vett paedagogika t e r é n ; ezért állítólag kevés pae-
dagogikai gyümölcsöt termett. Azonban a reformációnak 
paed. gyümölcsei mellett sajátos hitelvi gyümölcsei is 



voltak. E hitelvi gyümölcsök a protestantismus elveivé 
lettek, oly elveivé, melyek hit, tudomány, paedagogia s 
erkölcs számára életerőt rejtenek magokban s ezzel a 
protestantismus fennállását és fejlődését minden oldalról 
s minden időre biztosítják, másrészt általános mivelődési 
tényező fokára emelik a protestantismust. 

Alaki elv az egyház elve, mely azt az ismertető 
jegyet fejezi ki, hogy a reformáció hitelveit vallók lát-
ható társulattá, egyházzá egyesülnek. Az anyagi elv 
egyike a sz. irás hitforrási tekintélyét, másika a pro tes-
táns ember igazulási nagykorúságát hirdeti. Az alaki 
elvre megjegyzendő az, hogy semmiféle egyház nem 
üdvöz í t ; üdvözítő az Isten kegyelme mellett csak az 
egyház tagjainak hite s élete l ehe t ; e hit s élet pedig 
nem az egyesülés létezésétől függ, hanem az egyesület 
szellemétől, elveitől. Tehá t az egyház elve csak is a 
többi anyagi hitelvektől nyeri értékét. És valóban a p ro -
testáns sarkalatos anyagi hitelvek oly kiapadhatatlan 
források, melyekből az egyházi közönség és élet k i fogy-
hatatlan erőt, üdülést s fejlődési képességet meríthet. 
Eszerint az egyház csak testi kifejezője azokból a fo r -
rásokból merített e rőnek ; élettel, értékkel csak úgy bír, 
ha épen azokból a forrásokból merít erőt. Igaz, hogy a 
reformáció első századaiban épen az egyház mint tes-
tület védte meg az anyagi hitelveket vérontással i s ; és 
ennyiben akkor az alaki elv birt legfőbb szereppel s 
nyomatékkal a prot . elvek sorában. De amint a t udo -
mány s mívelődés folytán békésebbekké alakulnak a szá-
zadok, az elvek szerepe s nyomatéka is vál tozik: az 
anyagi elvek lesznek az egyház védőivé, és hódítókká 
az egyház testi gyarapodása javára. E hódítás eléggé 
szembetűnő is, nem annyira az áttérésekből mint inkább 
azon jelenségből, hogy egyre oszlik a vallási babona, a 
hitfelekezeti türelmetlenség és a középkori hierarchia 
alattvalóinak kiskorúsága s gyámoltalansága. Igaz, hogy 
ez alattvalók nevelése nincs is a pápai állam tanügyére 
bizva, amely bizony a 19. század második felében is igen 
gyarló volt. Egyes kedvezőtlen tünetek dacára is az egy 
akol és egy pásztor eszméjének valósulása felé halad az 
emberiség — a protestáns hitelvek javára ! 

A jól felfogott anyagi hitelvek képviselil c a p ro -
testáns szellem magvát és teszik protestánssá a re for -
mátoroktól megújított egyházat, aj Életszabályozó h i t -
forrás a szent irás vallás-elkölcsi szelleme, szellem, mely 
minden tökéletesedésnek barátja, nem pedig betű, amely 
öl. b) Minden keresztyénnek nagykorúvá kell lennie ; e 
keresztyén nagykorúság a sz. irás szellemének az ész-
és lelkiismeretnek öntudatos összhangzatában nyilatkozik, 
és nem bizza magát kiváltságos osztály gyámságára sem 
a hitforrás használata sem az Isten előtti felelősség s 
igazulás tekintetében. Ily nagykorúságnak sok a kelléke; 
ismeret, hit s erkölcsi érzület fejlettségét kívánja. És épen 
a nagykorúság előkészítése érdekében bir nagy jelentő-
séggel a családi s iskolai nevelés-tanítás is. Protestáns 
szellem gyümölcse az a haladás, melyet a 16. 17. 18. 
19. századbeli protestáns neveléstanítás elmélet s gya-
korlat tekintetében tanúsít. Első rendű hősökként csak 
néhányat kell eml í tenem: Comeniust , Frankét, Pesta-
lozzit, Herbar tot stb. kik az általános népnevelés hirdetői, 
elhagyottak nevelésének megalapítói, az újkori t udomá-
nyos paedagogika atyái stb. — Es nem csak egyesek, 
hanem protestáns egyházak s országok is mintegy ver -
senyezve javítják az oktatásügyet. Egyházak s országok 
sorában a protestánsok elsőrendűek és példányképek. 
Azonban e protestáns oktatási buzgóság nem maradt 
elszigetelve a protestáns egyházban; mozgalmat indított 
az egyébb ker. hitfelekezetek tanügyében is. Tanúság rá 

egyebek közt a jezsuiták oktatási fáradozása és az az 
érdek, melyben a katholikus egyház s különösen a ka-
tholikus államok a népoktatást is részesítették a re for -
matió óta. Igaz, ez az érdek s fáradozás egyházi szem-
pontból inkább önvédelmi, és nem oly őszinte elvi érdek 
mint a protestantismus körében. 

Álljanak itt egynémely statisztikai adatok a nép-
oktatás köréből, 1000 lakosra esik (Dr . Brachelli statisz-
tikája szerint) : 

Német birodalomban (18S1) 157 népiskolai tanuló, 
Poroszországban (1882) . 159 
Angliában ( 1 8 8 1 ) . . . . 130 
Svédországban (1881) . . 146 
Norvégiában (1879) . . 135 
Svájcban (1882) . . . . 157 
Ausztriában (1880) . . 109 
Franciaországban (1880) . 133 
Írországban (1881) . . . 88 
Olaszországban (1879) . 73 
Oroszországban (1877) . 23 
Romániában (1882) . . . 22 népiskolai tanuló. 

Ez adatokhoz kiegészítésül járulnak még a követ-
kező megjegyzések. Poroszország (1876) 100 lakosra 
esett 65 evangelikus és 34 hatholikus ; 100 iskolás 
gyermek közül 73 evangelikus és 17 katholikus. Esze-
rint míg az evangelikus és katholikus lakosok viszonya 
közel 2 : 1, addig az evangelikus és katholikus iskolás 
gyermekek viszonya közel 5 : 1. Azaz míg az evang. 
lakosok száma csak 2-szer több a kath. lakosokénál, 
addig az evang. iskolás gyermekek száma 5-ször nagyobb 
a kath. isk. gyermekeknél. E számok kiválóan jellemzik 
a két hitfelekezet népoktatási törekvéseit. — Spanyol-
országban (1878) 1000 tanköteles gyermek közül csak 
481 látogatta az iskolát. Hadkötelesek közül Olaszor-
szágban (1878) 50% olvasni írni nem tudott , a volt 
pápai államban pedig 6 4 % ; ellenben Angliában (1880.) 
csak 5 — 6°/0, Poroszországban (1879) 3°/0 hadköteles 
nem tudott olvasni írni. Franciaország tauügye a porosz 
háború (1870) óta jelentékenyen javult. Bajorország a 
kormánynak köszönheti népoktatása virágzását. Magyar-
országban átlag a tankötelesek 80%-a jár népiskolába ; 
legkedvezőbb (88°/0) az ág. evangélikusok el. iskolázása; 
sokkal kedvezőtlenebb a görög katholikusoké és a gör. 
keletieké (60—68°/,). 

Mindez adatok a protestánsok mivelődési é rde-
meit ismerik el és a protestáns szellem nemes törekvé-
seit igazolják. 

Ámde végre a reformáció nem csak tény, de elv 
is, a folytonos megújulás, folytonos reformáció s hala-
dás elve. — Ez elv táplálja nagy , mérvben a szabad 
vizsgálódást s munkásságot a term eszet ismeret , a phi— 
losophia és társadalmi tudományok s humánus intéz-
mények körében. Nem szabad itt senkinek úgy járnia, 
mint járt Galilei, csillagászati felfedezéseivel. Es a hala-
dás tekintetében ovakodnunk kell egyrészt elbizakodás-
tól, másrészt protestáns szellemünk, elveink megtagadá-
sától ; ovakodnunk kell annyival inkább, amennyiben a 
haladás terén csábító és fékező körülményekre akadunk. 
Ilv csábító pl. mindenben az érdemdús reformátorokra 
hivatkozni, kik minden képzettségűk s nemes erélyök 
mellett mégis a protestantismusnak csak magvait hintet-
ték el, hitelvek és tudományok megítélése tekintetében. 
Merev ragaszkodás mellett a protestáns egyház római 
katholicismussá, bevégzett hi t - s egyházrendszerré vál-
nék. De meg figyelembe veendő az is, hogy a re for -
mátorok nem minden tekintetben tekintélyek. Valamint 



téves volna a sz. írás teremtési mythosára alapítani a 
geologiát, ép úgy viszás gondolat a philosophiát azért 
ítélni el, mivel Luther nem volt a barátja, a mennyiben 
a philosophia »hiú csalárdság és nagyravágyás izével 
bir«. Csábító körülmény továbbá az is, hogy a prot. 
iskolázás általában magasabb fokon áll mint egyéb hi t -
felekezeteké. Szégyen is volna az ellenkező. A pro tes -
tánsok hiúságát növelhetik azok az esetek is, meíyekit t-
ott a r. katholicismusnak a középkorba irányuló törek-
véséről tesznek tanúságot. Belgiumban az ultramontán 
kormány 1884— 85-ben 16 hónap alatt 877 iskolát és 
228 gyermekkertet szüntetett be és felnőttek 1079 isko-
laját fölöslegesnek nyilatkoztatta. — A beszüntetett is-
kolákba több mint 42,000 gyermek járt volt. Ez esetre 
a góthai »Paedegogiai Évkönyv« (1886.) azt a kérdést 
veti fel »valjon Belgium még sokáig ki lesz-e téve az 
ultramontánok »Iskolaszervezetének« anélkül, hogy mívelt 
állam hírét veszitse«. E csábító körülmények (inkább 
szomorí tók!) ne ringassák tétlen megelégedésben a p ro -
testáns egyházat, annyival kevésbé, a mennyiben (például 
hazánkban) anyagi szegénysége miatt csekély megálla-
podás vagy elmaradás is nehezen tehető jóvá. Már pedig 
az elmaradás lehetséges, mert a tanügy manap már 
nem csak egyházak de államok ügye is, oly ügye, melyet 
reactiótól szabad állam lehetőleg felvirágoztatni törek-
szik. Ily állam már Magyarország is, hol az állami inté-
zetek a kormány kiváló gondját képezik és legalább fel-
szerelés tekintetében a felekezeti iskolákat túlszárnyalás-
sal fenyegetik. Ezzel pedig a tanmód is túlszárnyalta-
tik. Hitbeli őseinknek sok az érdeme, de ez érdemek 
nem bűnbocsánati cédulák az utódok számára. Az a 
protestáns szellem elevenítsen; az biztosítja számunkra 
a jelent s jövőt, — biztosítja az emberiség szent érde-
kei számára. 

Fabriczy János, 
praepar. tanár. 

T Á R C A . 

Báró Eöívös József emlékezete. 
(Tartotta Zichy Antal az »Eötvösalapc ünnepén, fcbr. 2-án.) 

A magyarországi néptanítók »Eötvös-alap«-jának 
központi gyűjtő-bizottsága minden esztendőben február 
2-án ünnepélyes gyűlést szokott tartani, melyet a hal-
hatatlan szellem emlékének szentel. Ez évben a VI. ker. 
állami tanítóképző-intézet nagy termében tartatott meg 
nagyszámú közönség jelenlétében e gyűlés, melynek 
fénypontját Zichy Antal emlékbeszéde képezte. Annak a 
kornak, a melyben Eötvös élt, működöt t és hatott , alig 
van hivatottabb tolmácsa, magának a halhatatlan szel-
lemnek hívebb, érdemesebb méltatója mint a kitűnő 
felolvasó, a ki részt vett maga is az új Magyarország 
megteremtésében s Eötvösnek egyik legbuzgóbb munka-
társa volt épen közoktatási reformjának megvalósításá-
ban. Az a beszéd, a melyet az »Eötvös-alap« ünnepén 
tartott s csak szűk körben hangzott el, minden tekintet-
ben méltó rá, hogy a nagy közönség is megismerked-
jék vele, az a művelt nagy közönség, a mely tisztelettel 
viseltetik a felolvasó érdemei iránt s kegyeletes hálával 
adózik a dicsőitett szellem emlékének. Ez év a nagy fér-
fiú életében a legfontosabb eseményeknek forduló éve : 
most ötven éve, hogy a Karthauzi megjelent, negyven 
évvel ezelőtt lett Magyarország első közoktatási minisztere 
s husz éve volt, hogy a népoktatási törvényt megalkotta. 
A beküldött beszédet a következőkben ismertetjük. 

Zichy beszéde nem tartozik a nagyszabású ünnepi 
szónoklatok közé ; nem is törekszik erre. Társalgás 
alakjában mondja el megemlékezéseit s épen közvetlen-
ségével és melegével hat. Egymás után jellemzi Eötvös-
ben a költőt, regényírót, publicistát, szónokot és allam-
férfiut. Mint költő az érzékeny szív embere s nincs köl-
teményeinek az az ismerője •— agg vagy gyermek — 
a kinek szeméből azok könyeket ne fakasztottak volna. 
Mint regényíró a legnagyobb fontosságú társadalmi és 
államjogi kérdések megvilágítására s reformeszméinek 
győzelemre juttatására használja fel a költészet fegyve-
reit. Ez magyarázza meg a Karthausi, a Falu jegyzője 
s a Magyarország 1514-ben óriási hatását. Nemcsak i ro-
dalmi, hanem politikai esemény is volt azok megjelenése. 
Soha könyvről annyit nem beszéltek — úgymond — még 
Széchényi Hitelet sem véve ki, mint a Falu jegyzőjéről. 
Kitűnő emberek, azt mondja Eötvös a Gondolatokban, 
nem állhatnak egymáshoz közel a nélkül, hogy kezet 
ne fognának, vagy hajba ne kapnának egymással. So -
kat tudnék önöknek saját élményeimből e mondat illusz-
trálására fe lhozni ; de rövidnek kell lennem. Deák Fe -
renc sokkal nagyobb volt, semhogy valaha az ir igység-
nek lehe jellemét érinthette volna. Boldog, boldogtalan, 
ez utóbbiak közt magam is, eljártunk hozzá jó tanácsért, 
útbaigazításért, saját nézetünk, meggyőződésünk helyes-
bítéseért. Az élénk kedélyű Eötvösnek sem derogált 
bármely enuntiatiója, de főleg ama nagyhatású és ke-
serű megtámadásoknak kitett könyve, a Falu jegyzője 
iránt a haza bölcsének kitudakolni véleményét. Ez akkor 
is szerette a parabolát és tréfát. Maga is a megyei 
életben nőtt fel, helyesebben : abból nőtt ki s nemcsak 
kegyelettel csüggött ez intézményen, hanem abban a 
magyar alkotmánynak legerősebb biztosítékát látta és 
sohasem bízott abban, hogy a centralisták és főleg 
Eötvös eszményét : a független, önálló és felelős mi-
nisztériumot kivívhassuk. Kissé zokon vette tehát a me-
gyei intézménynek népszerűtlenítését, jól ismert hibáinak 
és ferdeségeinek túlzott ecsetelése által. »Láttal-e már 
— mondá — egy lóorvosnak cégtábláját vagy akár egy 
állatgyógyászati tankönyvnek címlapját, melyen egy alap-

; jában délceg ló alakja látható, de olykép rajzolva, hogy 
| körmétől füle hegyéig s szügyétől farkáig minden f e r -

deség, kinövés vagy nyavalya, mely azon állat testén 
előfordulhat, körvonalain kitüntetve s láthatóvá téve le-
gyen ? Hű képe-e ez azon állatnak ? s van-e a világon 
egy olyan nyomorék állat ? Bizonynyal n incs ; mindazon 
kóros formatiók egyenként egy-egy állatnál föllelhetők, 
de valamennyi együtt soha sem.« Es igaza volt Deák-
nak mint kri t ikusnak; de igaza volt Eötvösnek is, mint 
iránymű Írójának. Neki túlozni, vastagon színezni, 
hibát-hibára tetézni kelle, hogy halálos csapást m é r -
hessen mindazon visszaélésekre, és mondhat juk badar-
ságokra, melyek bár minden megyében s oly vad 
csoportosulásban nem fordultak elő, de egyik másikban, 
hol az egyik, hol a másik alakban bizonyosan elő fo r -
dulhattak, s melyek mint a húsba mélyen bevésődött 
sebek gyöngéd cirógatással nem, hanem csak e iős m ű t ő -
szerekkel voltak orvosolhatók. Hatása rendkívüli volt s 
hiszem, kihat még napjainkra is, dacára teljesen megvál-
tozott viszonyainknak. O magas szándéka bár kétségbe 
sohasem vont tisztaságának igazolásául végül azon óhaj -
tást fcjezé k i : »vajha e regény minél előbb valószínűt-
lenné válnék!« 

A „Falu jegyzője", régi vármegyei, rendi alkotmá-
nyunk legkiáltóbb visszaéléseit segített megdönteni s 
jövőre lehetetlenné t e n n i ; a Magyarország 1514.-ben, 
szélesebb keretben mozog, felhat a királyi trónusig s az 



önző hazafiatlan és zsarnok olygarchiát támadja meg, mit 
sem törődve azzal, hogy utolsó nemzeti királyunk 
Zápolya bitorolt nimbusát kelle kissé alábbra szállítania: 
mindkét mű a szabadelvűség, a demokratia elveit hirdeti 
és segíti győzelemre vinni. 

Mit a »Gondolatok« egyik szép lapján olvasunk : 
»a legmagasb, mit a földön elérhetünk, azon öntudat, 
hogy mindig magas cél után törekedtünk« — azzal 
összevág a történelmi nagy korrajz ama zárszava, melyet 
a búcsúzó Lőrincz személyében nyilván maga a szerző 
intéz hozzánk : »A nép szabaddá nem válhatik, míg azt 
lelki setétség fogja k ö r ü l . . . de az emberi nem, ha szá-
zadok után is, el fog jutni o d a . . . . Isten az ő képmá-
sár i teremté az embert. Miként legyen, hogy a világból, 
mely felett az ember uralkodik, az isteni igazság örökre 
kizárva maradjon ?!« Ügy hiszem, nem csalódom, ha e 
szavakat különösen hozzánk, kik szerény pályákon a 
népnevelés, az iskola, a közművelődés terén fáradozunk, 
tekintjük intézettnek. 

Ezután Eötvöst a politikust jellemzi, külön szólván 
Eötvösről mint hirlapiróról s mint állambölcsészről. 
»Itt — úgymond — átalakulási korszakunk egyik leg-
kitűnőbb alakjával állunk szemben. Az egyetlennel, kinek 
iratai Európa államférfiainak magaslatáig emelkedtek s 
hazánk határain túl is olvasókra találtak. Annál feltűnőbb 
az oly állaniférfiúnál, ki nem annyira a tettek, mint az 
eszmék embere volt, s hírét, nem mint Széchényi, va-
lami nagy vállalati sikerének, hanem tisztán írott és 
mondot t szava hatalmának köszönheté. S egy oly nemzet -
nél, melynek akkor is, azóta is, nem szenvedélye, nem 
legelső szüksége az olvasás, Eötvöst és merész társait, 
kiknek az isteni gondviselés már csak egyikét tartotta 
meg számunkra, közoktatásügyünk külső vezetője Tre for t 
Ágoston személyében — elnevezték azonnal doctrinai-
reknek, mely félig gúnyos nevezés alatt, az elet gya-
korlati szükségleteivel nem ismerős szobatudósokat, 
kivihetetlen ábrándok után kapkodó »jövő zenészeit« 
akartak érteni. Ártatlan élcek lettek volna még ezek ; 
de súlyos váddá alakult az a gyanúsítás, hogy a magyar 
ellenzéket, mely szerelmes volt az ő megyei minden-
hatóságába s az ő siralmas sérelmi politikájába, ily új 
és éretlen eszmékkel meglazítani, a nemzet zömét, mely 
örökös harcban állt a kormánynyal, szétosztással m e g -
gyöngíteni s majd minden erőkifejtésre alkalmatlanná 
akarjak tenni. Nagy önmegtagadás, nagy lelki bátorság 
kellett hozzá, hogy megállják h e l y ö k e t ! . . . Eötvös a 
XIX. század eszméinek irója, mint állambölcselő hazánk-
határain túl is a kor első Íróinak sorába emelkedik s a 
Montesquieu, Tocqueville, Bentham, Quinet és Guizot-k 
mellett fog mindenkoron e m l í t t e t n i ! . . . A röpke csillámú 
vezércikk s az aranysúlyú könyv között középen vannak 
ama politikai röpiratok, melyek alkalmas időben közre-
bocsátva, magukban véve is elegendők arra hogy valaki-
nek nevét a feledéstől megóvják. 

Eötvösnek az igazi haladásért buzgó nemes lelke 
azonnal szorongásba jött, ha valamely nagy eszmét 
kelle vagy megpendíteni vagy diadalra segíteni. Ily é r -
zület kifolyásai voltak a Fogház javításról, Büntető rend-
szerünk javításáról, a Zsidók emancipációjáról, majd a 
nagy katasztrófa elmultával, az Ausztriával való kiegyen-
lítés érdekében írt művei. Elég félreértésnek volt ez 
utóbbi tevékenységeért is kitéve. Az osztrák birodalom 
hatalmának és egységének biztosítékairól írt nevezetes 
munkáját különösen oda magyarázták, mintha hajlandó 
lett volna hazánk önállásának feláldozásával bemenni a 
közös birodalmi Reichsrathba. Panaszkodott e miatt az 
öreg Deáknak, ki tréfára fordítva a dolgot, jövőre azt a 

tanácsot adá neki, hogy a mit nem kérdeznek tőled 
arra ne felelj. Az öreg Deák, amint tudjuk, odáig volt 
a bölcs hallgatásnak embere, és addig nem felelt, míg 
nem kérdez ték ; de akkor aztán a felelete el is döntöt te 
a kérdést. 

De mi ne csak az eredményeket tartsuk szem 
előtt, hanem juttassuk eszünkbe az előzmények és az 
okozatok okát. Eötvös kelle hozzá, és nélküle nem lett 
volna meg sem az önálló és felelős magyar miniszté-
rium sem a kiegyenlítés. Kezdetben volt az Ige, mondja 
az írás. A tettet az eszmének, a győzelmet a harcnak 
kelle megelőznie. 

Egy feltűnő vonás miatt nem ereszthetem el még 
önöket a nélkül, hogy a publicista Eötvösnek s R e f o r m 4 

című könyvéről egy szót ne ejtsek. Az egykori »Pesti 
Hirlap*-ban a 40-es évek elején már megjelent újság cik-
keit foglalja magában e könyv. Nagy idő múlva, a ki-
egyenlítési országgyűlés alatt újra kinyomatta és köz-
tünk, követtársai közt ajándékképen kiosztatta azt. Ki 
akarta mutatni vele, s a legmeggyőzőbb módon ki is 
mutatta, hogy politikai pályáján kezdettől végig ö n m a -
gához hű és következetes maradt, s újra s akárhányszor 
elmondhatja mindazt, amit 20—25 év előtt mondot t . 
Ritka szerencse! Melyik ország, nem értem Franciaor-
szágot, a Talleyrandok hazáját, s hazánk melyik kor -
szaka mutathat fel nagy számmal ily öntetű államfér-
fiakat? Melyik nem volt annak a szemrehányásnak kitéve, 
többé-kevésbbé rövidebb pályafutás alatt is, hogy párt-
állásával együtt elveit is változtatta ? S ma fehérnek 
látja ismét azt, a mit amonnét feketének l á to t t ? ! 

Végig tekintvén Eötvös szónoki pályafutásán, ki-
emeli a 27 éves ifjú első fellépését a főrendi házban, 
a mikor szavainak hatása alatt nemcsak közéletünk akkori 
kitűnőségei, de maga az elnöklő nádor is s a fölléptén 
lelkesülő közönség szinte pártkülönbség nélkül azonnal 
kedvencükké fogadták s véleményének nagy súlyt tulaj-
d o n í t o t t a k . . . . A nála jó 25 évvel idősebb Széchenyi 
annyira el volt általa ragadtatva, hogy a haza szomorú 
jövője iránt aggódó lelke az ifjú láttára és hallatára 
azonnal felderült »Nem, nem — így fakadt ki ö r ö m é -
ben — az a haza el nem veszhet, melynek ilyen fiai 
vannak!« 

Különben nyomtatásban megjelent beszédei között 
egy igen nevezetes hézag van, melyet gyorsírók hiánya 
miatt nem is lehetett szószerinti szövegében az utókor 
számára megmenteni. — Ez ama váratlan diadala, melyet 
P e s t m . g y e gyüléstermében — az 1847—48-ki ország-
gyűlésre szóló utasítások készítésekor — aratott. Magá-
val ragadta közönségét s a különben más eszmékért 
rajongó rendek leendő követjeinek a centralisatió s fele-
lős minisztérium sürgetését tették kötelességükké, minek 
a megye jegyzőkönyve megőrzi nyomait. Csak másnap 
szedkőztek össze Kossuth és barátai, a municipalisták s 
tőlök telhetőleg gyengítették meg az erőteljes, de sze-
rintök idő előtti határozatot, mely aztán, az akkor 
készülő országos ellenzéki programmba is, csak amúgy 
mellékesen, mintegy a békesség kedveért vétetett fel. 

S a negyvenes évek egykor ünnepelt ifjú szónokot, 
— húsz év múlva, csakis a kiegyenlítési időszak nagy 
szónoka multa felül. Azzal a dicső táblabiróvilág tö r t é -
nelme, ezzel a magyar parlament legfényesebb kezdő 
korszaka kérkedik, mint örökéltű mintáival. 

S mégis, ha összegyűjtött beszédeinek ma másik 
kötetéhez fordulunk — akadémiai beszédeihez — itt 
találjuk fel csak a mi igaz Eötvösünket, ki egész szí-
vé t-lelkét, a maga nagyságában, a maga tisztaságában, 
tárja fel előttünk. Amott láthatólag igyekszik meggyőző, 



de unalmas szónok lenni, a mely utóbbi azonban ritkán 
sikerült nek i ; de itt ha valamely jelesünk emlékét kell 
dicsőíteni, legyen az oly jelenség, minő egy Széchenyi 
István, egy Vörösmarty , vagy legyen a csendes önfelál-
dozásnak oly megható példája, minő egy Reguly, egy 
Csorna Sándor — itt mindezeknek hasonmása, a velők 
együttérző, együtt szenvedő, egy halhatatlanságra törekvő 
emberbarát és hazafi áll előttünk s tolmácsolja szívünk 
legrejtettebb érzelmeit. 

Felette jellemző, hogy az öreg Fáy Andrást — 
régi táblabíró világunk e legszetetreméltóbb, legkima-
gaslóbb alakját is, — ő akarta parentálni, fényes elég-
tételt nyúj tandó azért a sokat ócsárolt Falu jegyzőjeért; 
de már nem juthatott hozzá s epigonnak, nekem jutott 
később e hálás, de erőmet felülmúló feladat! 

Eötvösről mint kormány fér fiúról csupán néhány 
szóval emlékezik meg. Második miniszterségének idejé-
ből, a népoktatási törvény megalkotásának történetéből 
emel ki egy-egy epizodot, a melyeknek ő maga, mint 
ama törvényjavaslat országgyűlési előadója, tanúja volt. 
»Eötvösünk — úgymond — ki neve hírét kötöt te a 
törvényhez, isteni béketűréssel engedte magát akárhány 
részletben megveretni. O bele foglalta pl. a kisdedóvókat 
is, melyeket ki kelle törülnünk, mint nem az állam, 
hanem a társadalom körébe tartozó intézményt. Cserébe 
kaptuk érte a Csengery polg. iskoláit. Kétséget sem 
szenved, hogy sokat nyertünk e cserével. Igaz, hogy a 
közoktatási törvény abban némileg különbözik egyéb 
törvényektől, hogy nem kell, mert nem is lehet, azon-
nal végrehajtani s voltakép csak egy programmot képez, 
melynek teljes életbeléptetéséhez sokszor évtizedek kíván-
tatnak. S ha az így van, akkor a kisdedóvó intézetek-
nek az országban elterjesztése is ily programmszerűen 
ott maradhatot t volna a törvényben. De míg ezt egyleti 
téren a társadalom, mint látjuk, heves buzgalommal 
pótolgatja, addig bizonynyal hiába várnánk, hogy önszán-
tából polgári iskolákat is emeljen a nem tudós pályára 
törekvő középosztálynak s azelőtt tisztán házi nevelésre 
szorítva volt leányainknak, e nélkülözhetetlen pótolha-
tatlan kisegítőjét. 

A nap, melyen a sokat 
törvény erejére emelkedett, 
Eötvösnek. 

Úgy látszik, közel halálát sejté, 
dott-, reszketett e sikerért. 

Áldásos következményeit ő természetesen már 
nem érhette m e g ; mi is csak részben érhetjük meg. 

Hisz megírta előre : »ki életét magasb célnak szen-
teli, ne várja, hogv önmaga fogja éldelni gyümölcseit.« 
(1842). 

A mit megértünk, a mit ma éldelhetünk belőle, 
azt neki köszönhetjük. De egyúttal egy szent kötelessé-
get hagyott reánk, mely, ha nem csalódom, ez ünnepé-
lyes percben is ide összehozott bennünket, mely kísér 
szünetlen rögös pályánk különböző utain, új erőt ad, 
mikor már roskadoznánk, s minden külfénynél drágább 
pályabért tart előnkbe, ha csüggedés kisértene. Nekünk 
folytatni kell azt, amit ő megkezdett , előbbre vinni az ő 
munkáját. 

hányatott javaslat végre 
legboldogabb napja volt 

annyira aggó-

K O N Y V I S M E R T E T E S . 
Erkölcsiség szabadali arat nélkül. Irta dr. Orey 
János Debrecen i f j . Csáthy Károly. 18Sj. iy6 lap. Ára 

1 frt 20 kr. 

Philosophiai munkát írni nálunk nagy ritkasság s 
még ritkább oly bölcsészeti mű megjelenése, mely nem 
tankönyv, tehát nem iskolai használatra van szánva. 
Régen megírták azt rólunk, hogy nem vagyunk philo-
sophus íaj s a tapasztalat is azt igazolja, hogy nálunk 
a bölcsészeti s túdiumok azon néhány disciplinából tel-
nek ki, melyeket a középiskolában ránk szab a tanterv s 
az akadémiai cursuson előir a tanulmányi rend. Ily körül-
mények között épen nem lehet csudálkozni, ha a philos. 
tudományok mezeje parlagon hever és a létező két szak-
folyóirat (»Philos. Szemle«, ^Bölcseleti folyóirata) nehány 
philos. szaktanár és műkedvelő kivételével a művelt kö -
zönség olvasmányai között csak elvétve található. 

Szerzőnk kísérlete már csak azért is erkölcsi elis-
merésre méltó, hogy egy teljesen elhanyagolt mezőt 
vett művelés alá s azon egy külön darabot fogot t fel. 
Monographiát adott. 

A könyv tartalma egy rövid bevezetésből és négy 
fejezetből áll, melyek i - jében tájékozást nyújt az e r -
kölcstan t e r é n ; 2-ikában a kötöt t akarat elméletével 
ismertet m e g ; 3-ikában a kötöt t akarat elméletének 
tudományos jogosultságát b izonyí t ja ; végül a 4-ikben 
a kötött akarat elméletének alkalmazását kisérti meg a 
bölcsészeti erkölcstanban. 

A Bevezetés dicséretes tömörséggel mutat rá a 
kérdés fontosságára, constatálva azon figyelemreméltó 
tényt, hogy az emberi elme soha se unt bele, bár sok-
szor hiában tépelődött velők, oly kérdések fejtegetésébe, 
minők a világ eredete, az Isten létele s a szabad aka-
rat. Gyakorlati szempontból az erkölcsi életre való ki-
hatásában kivált a szabad akarat kérdése nagyon fontos. 
Az államférfi, a törvényhozó, a nevelő, sőt minden e m -
ber érdekelve van azon kérdés által, hogy akaratelhatá-
rozásunk s abból folyó tetteink minden külső és belső 
indító okoktól függetlenül vagyis szabadon, önkénysze-
rűleg mennek-e végbe, vagy pedig, mint mások vélik, 
akaratelhatározásunk és így azzal együtt tetteink is m e g -
előző külső és belső indító okok következményei ? Á 
nagy érdekű kérdés biztosabb alapra azóta tereltetett, 
mióta a lélektan az elmélkedő alanyias módszer nyűgé-
ből kibontakozva, tapasztalati adatokat szolgáltat r en -
delkezésünkre és a statisztika a lelki tudományok s kü-
lönösen az erkölcstan terén mindig több és több tapasz-
talatot hord össze annak bizonyítására, hogy a szellem 
világában ép úgy törvény és rend uralkodik, mint a 
természeti tünemények országában. 

Az erkölcstan terén való tájákozás azon célból van 
előre bocsátva, hogy a kérdésnek ethikai alap vettessék. 
Futólagosan tárgyalja a jó és rosz, a természeti és 
erkölcsi rosz fogalmait, miközben minden h imezés-há-
mozás nélkül nyíltan kimondja eme sarkalatos kérdé-
sekről való nézeteit. »Az ember — így kezdi fej tegeté-
seit — minden dolgot önönmagához m é r . . . . A gyö-
nyörteljes érzést mivel az nekünk jól esik, tetszik, annak 
fennmaradását óhaj t juk: jónak, a fájdalmas érzést, mivel 
nekünk roszul esik, kellemetlen s tőle mennél hamarabb 
menekülni szeretnénk: rosznak nevezzük.« ( n . 1.) A 
jónak és rosznak e közéleti meghatározását mint »fejte-
getésére nézve egyenesen kivánatos«-at, miután szerzőnk 
magáévá teszi, folytatólag a természeti és ^rkölcsi rosz 



között való különbséget ekként határozza meg : »mindaz, 
a mit a természet öntudatlan és akarat nélküli erői h o z -
nak létre, természeti jó vagy rosz ; ellenben mindaz, a 
mit az öntudatos és akarattal bíró ember eme tehetségei-
nek teljes használata mellett hoz létre, erkölcsi jó avagy 
erkölcsi rosz" (13. 1.). Úgy de az erkölcsi jó és erkölcsi 
rosz ez általános fogalmainak csak úgy vehetjük ethikai 
hasznát, ha az erkölcsiségnek még egy megkülönböztető 
vonását hozzácsatoljuk s ez a társadalmi oldal. »Erköl-
csiség csak az emberi társadalomban, tehát az öntudatos 
és akaró lények egymásra hatása folytán állhat elő 
Az erkölcsi cselekvés, erkölcsi jellem, erkölcsi elv, er -
kölcsi szokás megkülönböztető sajátsága az ember é r -
telmi s egyébb természeti sajátságához mérve abból áll, 
hogy mindig két személy, nem pedig két dolog között 
levő viszonyt feltételez.« (16. 1.). Ennélfogva az erkölcsi 
jónak »olyannak kell lenni, a melyet minden társadalom 
megkövetel, a melyet nélkiilözhetlennek t a r t . . . . Az er -
kölcsiség összes szabályai e két cél elérésére irányul-
nak : általuk a társadalom létét és jólétét kívánjuk elő-
mozdítani.« (17. 1.). 

A szakértő olvasó már az eddigiekből is tisztában 
lehet a felől, hogy szerzőnk az utilitarismus híve t. i. 
azon erkölcstani rendszeré, mely a hasznosság vagy a 
legnagyobb boldogság elvét teszi legfőbb erkölcsi sza-
bályul. Dr. Öre g nem is csinál ebből titkot, sőt hogy 
annál nyomósabban érveljen, maga helyett Stuart Millt 
és Bain Sándort, a jelenkor e két leghírnevesebb utili-
taristáját szólaltatja meg, velők magyaráztatván meg az 
olvasónak, hogy a hasznossági elv alkalmas, sőt egye-
dül alkalmas és helyes erkölcsi főelv. Kifejezi pedig 
ezt Mill szavaival ekként : »Cselekedeteink azon arány-
ban helyesek, a mily arányban előmozdítják a boldog-
ságot s azon arányban helytelenek, a mily arányban a 
boldogság ellenkezőjét mozdítják elő. Boldogság alatt 
egyenesen a gyönyör-érze te t és a fájdalomból való m e n -
tességet, boldogtalanság alatt pedig a fájdalom érzését 
és a gyönyör nélkülözését kell értenünk« (21. 1.). 

Emez elvi fontosságú tételek kimondása után szerző 
még a lelkiismeretről, mint az erkölcsi eszmék ku t fo r -
rásáról és a tapasztalatról, mint az erkölcsi fogalmak 
bizonyító alapjáról közli nézeteit, hogy az erkölcstan 
körében a tárgyához szükséges előzetes tájékozást meg-
adja. A lelkiismeret kerdésében is elveti az eszmén)^ 
irányt követő moralisták nézetét s a tapasztalati iskola 
híveivel azt tartja, hogy »a lelkiismeret korántsem velünk 
született, önálló, eredeti egyszerű tehetség, hanem az 
erkölcsiség forrásának fennebb már említett eszélyesség, 
rokonszenv s többi egyébb közönséges érzelmeinkből a 
nevelés és oktatás folytán a minden egyes társadalom-
ban fennálló erkölcsi szabályok mintájára fejlődik« (34. 1.). 
»A lelkiismeret legalsó foka tehát, mikor az erkölcsi 
törvénynek féle lemből; második, mikor szeretetből s a 
harmadik és legfelsőbb (?) mikor meggyőződésből e n -
gedelmeskedünk« (36. lap.). — Az erkölcsi eszmék 
megállapítási módjára nézve is az empirikus iskolához 
szegődik, azt tanítva, hogy az erkölcsi eszméknek »a 
tapasztalat adja meg az alapját s az adottat nemesítve, 
tisztítva, jobbítva: magasztos eszményi példányképekre 
tehetünk szert, a melyek annál igazabbak, mert valók ; 
annál vonzóbbak, mert a példák bizonyítanak mellettök. 
Az erkölcsi eszméknek s eszménynek megállapításánál 
a tapasztalati alapról semmiféle szemkápráztató e lmélő-
dés kedveért le nem térünk« (39. 1.). 

Ezek a tájékoztató I - ső fejezetnek vezérgondolat -
jai, melyek mint látható, az empirikus moralistáknak jól 
ismert erkölcstani tételei. Közlésüktől a hűség elvitáz-

hatlan. De egészen más az a kérdés, vájjon igazak-e? 
Azt nem is említve, hogy az ideális irányú moralisták a 
jó és rosz, az erköicsi törvény és az erkölcsi főelv, a 
lelkiismeret és az erkölcsi tapasztalat kérdéseiben ezek-
től nagyon eltérő nézeteknek hódolnak : csak arra hí -
vom fel az olvasó figyelmét, hogy az evangelium morálja 
egészen más tenorból hangzik. A keresztyén erkölcs-
tan nemcsak feltételes erkölcsi jót tanít, hanem ismer és 
hirdet absolut jót, s ez az I s t e n ; az erkölcsi roszat 
nemcsak »a jó hiányának vagy alacsonyabb fokának« 
hirdeti, hanem a jótól nemileg különböző do lognak ; is-
mer örök és változhatlan erkölcsi rendet és erkölcsi 
törvényeket, melyeket nem a társadalom hoz létre, hanem 
a melyek szerint és felé fejlődni a társadalomnak s az 
azt alkotó emberiségnek köte lessége; erkölcsi főelvül 
nem a wlegnagyobb boldogság«, nem is a »hasznosság« 
elvét tűzi, mint a melyekben a leplezett önzés morál ja 
rejtőzködik, hanem épen a legnagyobb önmegtaga-
dást igénylő istenfiúságot, illetőleg az ebből folyó 
végtelen szeretetet. Másként tanít a lelkiismeretről is, 
melyet midőn eredeti velünk született képességnek fog 
fel, egyszersmind elismeri róla, hogy ez is, mint m i n -
den más tehetségünk, a nevelés és a viszonyok előnyös, 
de egyszersmind hátrányos hatását megérzi a maga ki-
fejlődésében. A tapasztalás jelentőségét az erkölcsi élet ' 
kifejlődésében elismeri, de erkölcsi fogalmaink keletke-
zesében és kiképződésében a kijelentés által megvi lágo-
sított erkölcsi észnek és lelkiismeretnek adja az elsősé-
get. A keresztyén erkölcstan mindig szem előtt tartja 
azon nagy igazságot, hogy az ember erkölcsileg soha 
sem az, a minek hivatásánál és képességeinél fogva 
lennie kellene, következőleg az érzett, sőt tudott erkölcsi 
színvonalnak mindig mögöt te marad, más szavakkal: az 
ember érzi, hogy tökéletesebb lehetne, mint a milyen a 
valósággal. Az erkölcstani empirismusnak, nézetem sze-
rint épen az a cardinális hibája, hogy a természeti világ-
ban tapasztalt tünemény-egyformaság elvét az erkölcsi vi-
lágban előforduló cselekedetek roppant különböző ese-
teire is ráerőszakolva, azon balhiedelembe esik, hogy az 
okossággal és akarattal bíró embervilág erkölcsi t ö r -
vénye épen olyan szempontok alá esik, mint az al-
sóbb rendű természeti lényeknek általános, vagy mint 
magának az embernek természeti törvénye. Ez empi-
rikus felfogás mindig elfeledi, hogy az emberi szellemben 
állandóan van valami, a mi nemcsak a természeti t ö r -
vények közé nem szorítható, de még erkölcs-jogí sza-
bályokba sem önthető, sőt az egyes akarat-elhatározá-
sokban és tettekben sem fejezi ki egész tartalmát. Az 
erkölcsi életnyilvánulatok mint cselekedetek vagy te t -
tek mindannyian csak halvány tüneményei az ember 
erkölcsi lényegének s a ki, mint az empiristák, csak 
ezeket írja le és általánosítja szabályokká, megengedem, 
hogy hü erkölcsrajzát adja az emberiségnek, de az igazi 
erkölcsi eszmék és eszmények világába soha sem fog 
emelkedni. Oly eljárás ez, mint azon tudósé volna, ki 
az emberi okosságot akarván meghatározni, az emberek 
többségének észnyilvánulatait inductió útján általánosítva, 
a valósághoz híven az emberek átlagos — ostobaságát 
kénytelen konstatálni. 

Az empirikus moralismus ezért nem tudott eddig 
— s hitem szerint nem is fog soha — tisztább erkölcsi 
fogalmakhoz emelkedni; ezért kénytelen beleragadni 
az utilitarismus sorába, abba a selejtes erkölcsi világba, 
melyet egyszer már a keresztyénség az ó-világgal együtt 
megdöntöt t , de a melyet a legújabb kor bölcselői hang-
zatos nevek alatt az erkölcsi megalkuvásra mindig kész 
emberi )>rosszabb« természet helyeslése közt ismét fel-



támasztani igyekeznek. Csak döngessék, csak rombolják az 
erkölcsi idealismust, utódaik megérhetik még azt az időt, 
midőn az emberek köz- és magán erkölcsiségéből az a 
kis eszményi tartalom is kiszorul, melyet »jobb t e rmé-
szet«-ünk és keresztyén nevelésünk mostanáig megőrzö t t : 
majd a késő nemzedék erkölcsi empíriája és morals ta-
tisztikája már csak az »állat-ember« természeti élet tüne-
ményeiből csinálja meg a maga erkölcstanát. 

Ez megjegyzésem az erkölcstani tájékozásra, mely 
a főkérdésnek mintegy ágyat vet. (Vége köv.) 

B E L F Ö L D . 
Szabad-e a vásár ? 

E kérdést tevém fel, midőnvelem a következő eset 
. t ö r t é n t : Nemes Lajos liptómegyei beharfalvi illetőségű 
32 éves nőtlen ifjú jelentkezett hivatalomnál f. é. ja-
nuár 7-én , Úrban Máriával kézfogóra. A menyasszony 
a hozzáintézett kérdésekre feleli, hogy hajadon, a sziel-
nici ág. hitv. ev. egyházban született, ev. szüléktől szár-
mazik, soha át nem tért, de a róm. kath. egyház hitét 
vallja s a róm._ kath. egyház szertartása szerint akar 
megeskettetni. Én a kihirdetést bejegyeztem, a meny-

. asszonyt fölvilágosítottam hogy ő a törvény előtt evan-
gélikus vallású s így a róm. kath. egyházban a kihirde-
tésnek s esketésnek egyáltalában helye nincsen, s föl-
szólítottam, hogy nekem minél hamarabb születéséről s 
kereszteléséről szóló anyakönyvi kivonatot mutasson elő. 
A menyasszony azonban a kívánt okmányt nem hozta 
el, állítva hogy a szielnici ág. hitv. ev. egyházban a hol 
született, a keresztelési anyakönyvekben bejegyezve n in-
csen, de az anyakönyv kiegészítésére s így keresztlevele 
megszerzésére vezető utasításomat, a mely őt a kihir-
detés folyama alatt célhoz vezette volna, követni nem 
akarta, válaszolva, hogy őt a róm. kath. lelkész kereszt-
levél nélkül is meg fogja esketni. Én erre a harmadiz-
ben való kihirdetést felfüggesztettem. 

Folyó évi január 30-án beállít hozzám a vőlegény, 
két tanú, nevezetesen: Nemes János és Csányi János 
beharfalvi lakosok kíséretében s kéri : állítanám ki neki 
háromszori kihirdetéséről szóló bizonyítványát. Én azt 
válaszoltam, hogy azt ki nem állíthatom, minthogy a je-
gyeseket előttök ösmeretes okból csak kétszer hirdettem 
ki, azonban késznek nyilatkoztam a jegyeseket harmad-
ízben is kihirdetni, mihelyt nekem a menyasszony szü-
letését s keresztelését igazoló anyakönyvi kivonatot elő 
fogják mutatni, sőt beszéd közben megígértem, hogy a 
jegyespárt a legközelebbi vasárnap fogom harmadszor 
kihirdetni, ha nekem Nemes János a tanú addig okmá-
nyilag be tudja bizonyítani azon saját vallomását, mely 
szerint a menyasszony a liptómegyei gyámhatóság altal 
nagykorúnak ösmertetet t el és publikáltatott, dacára 
annak, hogy egy miniszteri rendelet más egyház köz-
ségben született jegyes keresztlevelének előmutatását 
ilyen alkalommal elrendeli dacára annak, hogy a meny-
asszony annak megszerzéséhez vezető útbaigazításomat 
követni nem akarta, dacára annak, hogy az ilyen lépés 
által ellenem elrendelhető fegyelmi eljarásnak teszem ki 
magamat. ígér tem itt, a mit Ígérnem önnbiztonsági 
szempontból nem lett volna szabad, csak hogy ne higyjék 
a jegyesek, hogy ezen akadályt, tán szeszélyből, én g ö r -
dítem az útjokba. Figyelmeztettem őket, hogy a há rom-
szori kihirdetés nélkül kötöt t házasság a József-féle 
pátens 34-dik és 37-dík §-aiban kimért büntetést vonja 
maga után az esketőés esketett részre. A vőlegény a két 
•anuval eltávozott, mire a jegyeseket a tarnóci róm. kath.- j 

plébános, tisztelendő Radacsovszky Román, folyó évi 
január 30-ik napján déli tizenkét óra tájban nevezett két 
tanú s az egész násznép előtt összeeskette. 

Ez az eset rövid tárgyilagos vázlata. Belőle Kitet-
szik, hogy ebben az egy esetben az ág. hitv. ev. egy-
ház s ev. lelkész ellen egész bűnhalmaz követtetet t el, 
mert nevezett róm. kath. plébános egy ág. hitv. ev. nösze-
mélyt törvényellenesen római katholikusnak declarálta, a 
mi, mint hivatalos hatalommal való visszaélés büntendő. 
— Úrban Mária a törvény értelmében még ma is evan-
gélikus vallású; evangélikus azért, mert egészen evan-
gélikus szüléktől származik köztudomás és saját vallomása 
szerint i s ; evangelikus azért, mert anyjával életkorának 
7- ik éve előtt róm. kath. vallásra nem tért át az 
1868. 53. t. c. 14. §-a engedelmével ; evangelikus azért, 
mert őt szülőinek halála után sem engedte a törvény 
más vallásban neveltetni 1868. 53. t. c. 14 § - a ; mert 
ezen engedményt csak azok élvezhetik a kik lelenceket 
fogadnak föl, hogy azokat fölneveljék 1868. 53. t. c. 18. § ; 
evang. azért, mert őt életének 18-ik éve előtt más hi t -
vallású egyházba fogadni tiltja a törvény 1868. 53. t. c. 2. §; 
ev. azért, mert 18 éves kora óta a róm. kath. egyházba 
formaszerüleg még át nem tért 1868. 53. t. c. 2. §. — 
Fia mármost Úrban Mária a törvény világos tilalma 
dacára neveltetett, vagy be is fogadtatot t volna valamely 
lelkész által a róm. kath. egyházba, nevezett nő ennek 
dacára sem katholikus, mert hogy egy példával éljek, 
kizárva minden vonatkozást a jelen esetre, hol1 van az 
a bíró, a ki egy ellopott tárgyat a tolvaj tulajdona gya-
nánt tekintene csak azért, mert az törvényellenesen a 
tolvaj birtokában van? u elrendeli a megtérítést a tulaj-
donosnak. Nevezett róm. kath. plébános továbbá egy tiszta 
evangelikus jegyespárt esketett össze, a mi szintén mint 
hivatalos hatalommal való visszaélés büntetendő. Továbbá 
összeeskette ezen jegyeseket elbocsátó levelem nélkülsőt 
tilalmam dacára, a mi jövedelmem megkárosításával járt 
s nekem kárpótlandó. De végre összeeskette nevezett plé-
bános a jegyespárt háromszori kihirdetés nélkül, minek 
folytán a házasság a József-féle pátens 34-ik §-a értel-
mében nemcsak hogy érvénytelen, hanem azonkívül az 
1878-dik 5. t. c. 256. §-a az illető eskető lelkészre 
három évig terjedhető börtönt diktál, minthogy az 
akadályról tndomása volt. 

Tudom, hogy az 1868-diki 53. t. c. 11. §-a m e g -
engedi a háromszori kihirdetésről szóló bizonyítvány 
nélkül is az esketést, de csak azon esetben, ha a k ö -
tendő házasság Vegyes, és ha az illető lelkész a jegj 'e-
seket minden ok nélkül hirdetni vonakodik 1868. 53-t. c. 
9. §-a, vagy pedig annak 10. §-a szerint a megtör tént 
háromszori kihirdetésről szóló bizonyítvány kiadását 
megtagadja ; de itt ezen esetek egyike sem forog fenn, 
mert mindkét jegyes evangelikus. Továbbá én a jegye-
seket harmadízben is kihirdetni tanuk előtt késznek nyi -
latkoztam a mint kétszer ki is hirdettem, de kereszte-
lési anyakönyvi kivonat nélkül hirdetnem egyáltalában 
nem lett volna szabad, mert én csakis az anyakönyvi 
kivonatból tudhatom meg hitelesen a menyasszony és 
vőlegény korát, nem jövök-e összeütközésbe a katonai 
meg a gyámhatóságokkal ; vallását, n incsen-e vegyes 
házassággal dolgom, vagy ha az illető személy szüle-
tett, meg lett-e keresztelve is, mert nem keresztyént 
keresztyénnel házasságra lépni engedni tilos. József-fele 
pátens 10. §-a. Hát a jelen esetben honnan szerezzek 
én magamnak bizonyosságot affelől, hogy Úrban Mária 
ugyancsak meg volt keresztelve, midőn a keresztelési 
anyakönyvekben bejegyezve nem fordúl elő ? Csakis a 
keresztlevélből tudhatom meg hitelesen a jeg}'esek valódi 



71 evét, származástik törvényességét, személyazonosságót, 
hogy t. i. be lett-e nékem szabatosan diktálva a jegye-
sek neve, mert házasságfelbontásra könnyen adhatok 
okot, ha az esketett személyeket nem az igazi nevök 
alatt hirdettem és eskettem, József-féle nyiltparancs 
25. §-a. Ebből világos, hogy én a jegyeseket harmad-
ízben kihirdetni vonakodtam nem szeszélyből, vagy sze-
mélyes ellenszenvből, vagy vallásos türelmetlenségből, 
hanem az 1880-iki büntető t. cikk 37. §-a által megpa-
rancsolt óvatosságból. De ha ezen jegyespárt háromszor 
ki is hirdettem volna, még akkor sem lett volna szabad 
azt elbocsátó levelem nélkül, semmi keresztyén lel-
késznek megesketnie, mert azt esketni az én kizáró-
lagosjogom volt. 

Ez ezen esetről az én szerény néze tem; s habár 
tapasztalásból tudom, hogy az egyházi hatóságok útján 
előterjesztett panaszok ritkán orvosoltatnak, még sem 
akartam Nágytiszteletű, Főtisztelendő s Méltóságos egy-
házi Hatóságainkat megsérteni, mellőzve közreműködé-
süket, s elvi döntést várva nyújtottam be Nagy tiszteletű 
ev. l iptómegyei esperesi hivatalnál előbbi tartalmú előter-
jesztésemet, kérve : a törvényellenesen kötöt t házasság 
megsemmisítésének, a bűnös róm. kath. plébános tö rvény-
szabta megbüntetésének s kárt vallott jövedelmem kár-
pótlásának kieszközlését, fenntartva magamnak a jogot, 
ha a törvényengedte határidőn belül ezen administrativ 
úton sérelmem nem orvosoltatnék, hogy én a rendes 
világi biróságok útján fogok magamnak elégtételt keresni. 
Előterjesztésem eredményéről nem fogok késni annak 
idejében az érdeklődőket e lap hasábjain értesíteni. 

Ügy hiszem, hogy ezen eset bár ritka, de igen 
fontos. Á törvénynek ilyen lábbal taposása mellett szen-
ved nemcsak az illető lelkésznek, de az egész evang. 
papságnak általában a tekintélye, a róni. kath. klérus 
birhatnámsági vágya nő, s a népben azon meggyőződés 
fog tért hódítani, hogy a törvény azért van itt, hogy 
hozzá senki se alkalmazkodjék, ennek következménye 
általános demoralisatio. Szóljanak kérem a tárgyhoz az 
avatottabbak s világosítsanak fel engem afelől : szabad-e 
Magyarországon e téren a vásár ? 

Simkovic János, 
l iptó-tarnóci ev. lelkész. 

Sommerville az Alföldön. 
A lelkes skót pap, kit gyöngélkedése pár hétig 

Debrecenben marasztott , csakugyan folytatja prédikáló 
körútját az Alföld nagyobb városaiban. Január 25-kén 
Szegedre érkezett, hol nemcsak hitsorsosaink, hanem 
az egész művelt közönség a legnagyobb érdeklődéssel 
hallgatta előadásait. Szegeden 3-szor hallatta meg-
győző ékeszólását. Először a református t emplom-
ban prédikált, melyet zsúfolásig megtöltöt t a hallga-
tóság. Második előadása a Tisza-szálloda dísztermében 
volt oly érdeklődéssel kisérve, hogy a felgyűltek nagy 
része be sem fért a tágas terembe. »A világlátott ősz 
pap — írja a »Szegedi Híradó« — Krisztusról beszélt, 
a Megváltó iránt való szeretetnek olyan hevével s a 
meggyőződésnek oly hatalmas erejével, a hogy csak Jézus 
tanítványai szólhattak azokon a lángnyelveken, a melye-
ket a szentlélek kölcsönzött nekik. Krisztusnak ily m a -
gasztos istenítését csak a legszentebb iratokból lehet 
olvasni és a legkenet teljesebb ajkakról lehet hallani; 
annál magasztosabban beszélni, mint ez a rajongó aggas-
tyan, aligha képes valaki.« Jan. 28-án a kerületi bör -
tömben levő reform, vallású íoglyoknak hirdeté az Isten 
igéjét. S mint maga is megjegyzé, figyelmesebb hallga-

tóknak soha sem beszélt. Mindenik alkalommal Szalay 
József n.-becskereki lelkész tolmácsolta abeszédeket. — 
Jan. 29-én már Hódmező- Vásárhelyen tartott előadást, 
melyről a »Hódmező-Vásárhely« így ír : 

»Dr. Sommerville, a világot bejárt skót hittérítő, 
kinek városunkba érkeztét lapunk mult számában jelez-
tük, a mult vasárnap délután a főgymnasium dísztermé-
ben egyházi beszédet tartott a hittérítők beszédmodora 
szerint angol nyelven. Beszédjét Szalay József nagv-becs-
kereki ref. lelkész tolmácsolta mondatonkint a nagy 
számú hallgatóság előtt, mely zsúfolásig megtölté a 
nagy termet s a mellette levő egyházi tanácstermet. A 
beszéd előtt és közben a hittérők igen szép dallamú 
énekeiből énekeltetett el négy, T ó t h Sándor org. kántor 
vezetése és harmónium kisérete mellett. Az apostoli 
lelkű egyházi férfiú valódi hittéritői ihlettséggel szóno-
kolt, sajnos, hogy magyarban nem élvezhettük beszédjét 
a miatt, hogy a tolmácsolás csak rögtönzöt t volt. A 
tudós férfiút a közönség zajosan megéljenezte s végül 
nt. Miklovitz Bálint lelkész ur mondot t neki szíves 
köszönetet igen szép szavakban. A kitűnő férfiú, ki 
unokájával együtt volt városunknak tisztelve fogadott 
vendége, másnap délelőtt tovább utazott városunkból.a 

Innen Békésre ment s ottani szerepléséről ezt írja 
a »Békésmegyei Közlöny«: 

»Nagyhirű vendége volt a békési ev. reformált 
egyháznak a mult hó 30-án és 31-én dr. Sommerville 
skót tudós lelkész-, volt püspök eés misszionárius sze-
mélyében, ki a fenti napok elsőjén unoká ja : Mr. Knith 
és Szalay József nagy-becskereki ev. református lelkész 
kiséretében érkezett m e g ; másnap.-délelőtt pedig 10 —12 
óráig az ev. ref. templomban angol nyelven remek egy-
házi beszédet tartott — Péter apostol közönséges első 
levele i - s ő részének egyik verse alapján — a Krisztusi 
szeretetről. A gyönyörű hasonlatokban és emelkedett 
szellemben gazdag beszédet, Szalay József lelkész m o n -
datonként tolmácsolá virtuozitásra való ügyeséggel s m e g -
lepő gyorsasággal — a templomot minden legkisebb 
részeiben megtöl töt t hallgató közönségnek, mely az 
idegen s a magyar fülnek szokatlan nyelvű beszédet a 
legnagyobb áhítattal hallgatá csendben egész végig. Az 
egyházi beszéd kezdete előtt és után, nem különben a 
prédikáció közben tartott kétszeri szünet alatt a békési 
dalárda a tudós skót lelkész unokájának harmonium-
kisérete mellett az angol evangeliumi énekek közül, 
melyek Szalay J. és Kecskeméti F. lelkészek gondos 
fordításában ez alkalomra kinyomattak s a templomban 
megjelent hívek között kiosztattak — 4-e t énekelt m e g -
lepő szabatossággal és hű, angol modorban, csupán pár -
s.zori próba után. Az egyházi beszédnek déli 12 órakor 
lett vége, amidőn Szalay dr. Sommerville köszönetét 
tolmácsolá a közönségnek, Kecskeméti E. úr pedig a 
hívek és az egyház nevében fejezte ki köszönetét a 
tudós lelkésznek; ki unokája s Szalay J. kiséretében 
még az aznapi vonattal Gyomára, innen Mező-Túr ra 
utazott át hasonlócélból, honnan a következő eredeti 
tudósítást vettük. Miután Gyomán telt templom mellett 
nagy hatású előadást tartott,*) február i - é n d. u. érkezett 
Mező-Túr ra nt. Szalay József és Garzó Gyula urak ki-
séretében s nt. Turgonyi Lajos úr parochiáján találtak 
szíves magyar fogadtatást. Febr. 2-án reggel 9 órától 
1 /212-ig tartott a meeting a ref. gymnasium nagy te r -
mében, mely zsúfolásig megtelt a különböző osztályú 
hallgatósággal. Garzó Gyula úr szívből fakadó imája és-

éneklés után dr. Sommerville úr beszélt Szalay úr to l -

f) Ennek leirását lapunk zárta után vettük. 



mácsolása mellett Luk. XIX. 1 — 9 felett a megtérésről. 
A 9 első versen felépített gyönyörű homilia felibe f ő -
tételül állította a 10-ik verset. Bevezetésül szolgált az 
1 — 2. v., melyben legkiemelkedőbb mozzanat a publiká-
nusok festése, különösen a zsidóból lett, árvákat és öz-
vegyeket fosztogató, zsaroló adóhaszonbérlő iránti nagy 
gyűlölet leírása s hogy a főadószedő ellen irányul a 
legfőbb gyűlölet. Az első részben tárgyalja a 3 —4. ver -
set. Főbb mozzana tok : Zakeus megtérését elősegíti a 
kíváncsiság, ami bár bűn, Isten mégis javára fordí t ja ; a 
kicsinység, alacsony termet, ezen testi fogyatkozás is 
közreműködik megtérésére ; illustrálása a fára mászásnak. 
A 2-dik rész áll az 5 — 6. v. fejtegetéséből. Főgondola -
tok : Jézus és Zakeus szemei találkoznak; Jézus szemei 
átlátják Zakeus le lkét ; Jézus nemcsak néz, hanem be-
szél i s ; szavai két szükségességet foglalnak magukban, 
a) ma a te házadnál kell maradnom; a maradás volt 
szükségesség azon embernél, kinek bűneit gyűlölte, de 
magát szerette; b) »szállj le sietve«; az Űr parancsának 
engednie kell, tekintet nélkül a gyalázatra, tekintet nél-
kül a házánál leendő alkalmatlanságra. 3 —ik részben a 
7—8. verset tárgyalja, mely szerint a Zakeuson történt 
változás egy részét csak Isten és Jézus látta : ez a lelki 
vá l tozás ; a másik változás mindenekelőtt látható tettben 
nyilvánul. Az ingatag közvélemény már kezdi elitélni 
Jézust azért, hogy a bűnös publikánus házához megy, 
midőn hangzanak a megtért ember szavai: a) »a vagyo-
nom felét a szegényeknek adom«, azonfelül »amit pa t -
varkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.« Min-
denütt hasonló történik, hol Krisztust befogadják. Zára-
dékul szolgál a 9—ik vers, mely szerint a »ház üdvös-
sége« nem a bőkezűség eredménye, hanem a hitből 
folytak a jó cselekedetek s a visszafizetés is. Végül az 
anyai szeretet mesteri illusztrálásával a hallgatók érzel-
meit felkorbácsolva s megnyitva a könvek csatornáit : 
felhívja a gyülekezetet a Krisztus iránti szeretetre, ki 
még jobban s önzetlenebbül szeretett s szeret minket, 
mint az anya gyermekeit. 

A beszéd nagy hatását rajzolni gyengének érzem 
magam. Ambrus Péter tanár úr angolul, Turgonyi Lajos 
úr pedig magyarul fejezték ki a közérzületet visszatük-
röző köszönetet a skót Chrysostomus iránt. 

Délután 1 órakor Mező-Berénybe indult az evan-
gvéliom fáradhatlan bajnoka. Az Úr vezérelje léptei t! — 
Révész Mihály. 

R É G I S É G E K 
A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 

rajza. 
(Folytatás.) 

Nagyobb belsőséghez ezek szerint nem juthatván, 
teljes bátorságban építgette a maga szoros, de nemesi 
fundusán prédikátora, mestere lakházait, iskoláját a mái-
készen levő templom körül ; s mikor már mindezeket 
befejezték volna, csakhamar érezniök kellett, hogy az 
alatt is, míg mindezek csendesen folytak, titokban meny-
nyire ellenük dolgozott az ármány és cselszövény, mert 
íme 1749. dec. 12-diki keltezéssel a Pozsonyban szé-
kelő Helytartó tanácstól azon váratlan rendelet jött és 
közöltetett velük, h o g y : »mivel teljesen új templomot 
építettek ez előtt kilenc esztendővel a nélkül, hogy 
annak kegyelmes megengedéseért a királyi Felséghez f o -
lyamodtak vo lna ; továbbá, mivel nem alkalmazkodtak 

azon 1731. évi. s a vallás ügyében kiadott király1 

rendelethez, melynek értelme szerint azt kérelmezniük 
kellett volna, tehát ezeknek elmulasztásáért, a tö rvény-
nek áthágásáért száz forintra megbüntettetnek.e3 0) 

A száz forint büntetést békességesen kifizette a 
gyülekezet 1750. április 12-dikén az akkori főbírónak, 
Dóci Ferencnek, aki azt nyugtázta i s , 3 1 ) de ugyanerről 
később az alispán is adott egy másik nyugtát, melyet 
már csak azért is ide kell í rnom, mert ebből tűnik ki, 
hogy ez a büntetés pénz katholikus vallási célokra osz-
tatott ki. Az említett nyugta így van : V i) 

»Alább megírt hitelesen igazolom, hogy azon 
s^áz rénes forintokat, melyeket a felséges helytartó ta-
nács a felső-örsi helvét hitvalláson levő lakosokra a ke-
gyelmes királyi rendeleteknek áthágásáért vetett k i ; azon 
síáz forintokat tekintetes nemes és vitézlő Dóci Ferenc 
jelenlegi főbiró uram tényleg meg is vévén rajtuk, a ne-
mes vármegye közgyűlésén előadott, melyet a nemes 
vármegye a felséges helytartó tanács engedelméből 
a katkolikus ekklézsiákra osztott szét és kézbesítés vé-
gett a papságnak át is adott. Ezek így meglévén, min-
den ebbeli háborgatásoktól a felső-örsi helvét hitvallá-
súnk nyilvánosan fölmentetnek. Melyekről nevem és pe -
csétem alatt adom ezen bizonyítványomat. Kelt Füreden, 
1750. junius 22. Nagy Mihály Tekintetes nemes Zala-
vármegye alispánja.« 

így bűnhődöt t az ártatlan az ármány és cselszövény 
miatt! 

A sok üldözést, méltatlanságot már tovább tűrni 
nem akarván, de jogos és igazságos ügyükben is bízván : 
az Alsó- és Fe l ső -Orsön lakó nemesek úgy tűnnek fel, 
mint a református egyház védangyalai, mert az elköve-
tett igazságtalanságok s erőszakoskodások kipuhatolása 
végett Móroca István, T ó t h y Ferenc és Hetesy István 
folyamodtak a helytartó tanácshoz 1755-ben, melynek az 
az eredménye lett, hogy 1756. január havában boronkai 
Boronkai Antal vizsgálat tartására kiküldetett, aki az ál-
tala megidézett és vallomásukat hitükkel is megerősítet t 
tanuktól a következő öt kérdésre kívánt fe le le te t : 

>i-ső kérdés. Emlékezik-e a tanú arra, avagy hal-
lot ta-e és kitől, hogy felső- és alsó-örsi helységek akár 
a török, akár pedig a tatár kiütésektől való félelmük 
miatt (mely történt 1681. esztendő körül, és utánna 
három, négy évvel, vagy is akkor, mikor Bécs alá ment 
a török, és Kanizsán, Fokon (Siófok, a Balaton délkeleti 
oldalán, Alsó- és Felső-Örsse l szemben) s több vég-
helyeken lakott) annyira elpusztultak, hogy senki a m e g -
nevezett helységekben nem lakott volna, s ha úgy tudja, 
hallotta-e, hogy meddig állottak pusztán ? nemde nem 
csak ké t -három nap, vagy valamennyivel tovább is ? 
Avagy midőn az ellenség ezen a tájon megfordult , akkor 
vették magukat bátrabb helyekre; elmenvén ped ig : az 
erdőkről s egyébb bátorságos helyekről, kiki a maga 
lakó helyére azonnal visszatért? 

2-ik kérdés. Hát az igaz-e, és mondhat ja -e jó lel-
kiismerettel, hogy a míg a háborús idő tartott , vol t -e a 
föntemlített helységekben a kálvinistáknak szabados isteni 
tiszteletük, avagy pedig megszűnt? És mi okból? T e l -
jesen-e, és mennyi ideig, vagy pedig csak az első pon t -
ban megírt mód szerint, úgy, hogy beütvén az ellenség 
azon helységekbe, mivel eljövetele mindenkor kétséges 
volt, tehát a prédikátorok is hallgatóikkal együtt az 
említett helységekből bátrabb helyre vévén maguka t ; 

30) Latin eredetijének egykorú másolata. Ugyanott. 12. 1. Gal-
góci írásával. 

31) S2) Mindegyiknek egykorú másolata. Ugyanott 13. lap Gal-
góci irása. 



midőn megértettek, hogy az ellenség az említett hely-
ségeken már által ment, azonnal a prédikátorok is hall-
gatóikkal együtt az említett helységekbe visszatérvén, 
előbbi isteni tiszteletetüket gyakorolták ? 

j-dik kérdés. Hát arra emlékezik-e, hogy a már 
közelebb levő időkben minemű változások történtek a 
már többször nevezett kálvinisták ekklézsiáin ? Nemde 
nem akkori főtisztelendő felső-örsi prépost , Bíró Márton 
uram erőszakkal vévén cl az imaházat a hol a prépost urak 
kastélya vagyon r Mindazonáltal az isteni tisztelet megszű-
nés nélkül mind ekkoráig gyakoroltatott Fe l ső -Orsön , hol 
a falu házában, hol pedig Varga Istvánné, asszonyom 
nemes kúriáján bizonyos szín alatt, míg nem a mostani 
imaházukat Alsó-Örsön lakó nemes Móroca és T ó t h y 
famíliák örökös nemesi fundusán minden ellentállás 
nélkül 1740. esztendőben épí te t ték; melyért is a felső-
örsi helység utóbb felséges asszonyunknál bevádoltat-
ván, a fenséges Helytartó tanács parancsolatjával száz 
forintra bünte t te t tek; a vármegye pedig kiküldvén Dóci 
Ferenc főbírót, annak azt valósággal meg is fizették; 
e szerint ő felsége parancsolatjának a felső-örsi lakosok 
eleget tevén, 'mind imaházuknak, mind parókhiájuknak, 
iskolájuknak szabad birtokában meghagyattak, megerő -
síttettek. 

4.-dik kérdés. Vallja meg azt is, letett hite után, 
hogy Alsó -Orsön megvolt-e mindenkor az istenitiszte-
let megszűnés nélkül? és hogy semmi egyébb újítás az 
imaházon nem történt, hanem elégetvén a török, egye-
dül a maguk költségével, a pápisták minden hozzá járu-
lása nélkül fedél alá vették. A felső-örsi mostani ima-
ház építésén pedig pápisták, sőt a káptalan kálvinista 
jobbágyai is, semmit sem dolgoztak? Még is így 

5-dik kérdés. Mondhat ja-e jó lélek szerint azt, hogy 
valaha ezen helyben, nevezett szerint az alsó-örsi hely-
ségben plébánus lakott volna, és az Alsó- s Felső-örsi 
helységben levő előbbi vagy mostani imaházakat valaha 
pápisták bírták volna? 

Mely kérdésekre 1756. január 3-án Veszprém váro-
sában a következő, s hitüket letett tanuk hallgattat-
tak ki, u. m : . 

1) Koncol András, veszprémi lakos, helv. hitv. 
80 év körül van ; 2) nemes és nemzetes Torma István, 
veszprémi lakos és veszprém vármegye esküdtje, róni. 
kath. körülbelül 78 éves. — Január 4-én Szent-István-
Kiraly-Szabadjait pedig a következők: 3) nemes Pap 
Szabó Péter, szabadi lakos, helv. hitv. körülbelül 84 éves. 
Január 5-én Felső-Orsön : 4) Rása István róm. kathol. 
a prépostság jobbágya, körülbelül 68 éves. 5) Bencsik 
Máté, Tailián Ignác jobbágya, helv. hitv. körülbelül 
60 éves. 6) Kis Ferenc ugyanannak jobbágya helv. hitv. 
körülbelül 70 éves. 7) Antal Zsuzsánna asszony, helv. 
hitv. nemes Antal András hátrahagyott özvegye körül-
belül 110 éves. 8) nemes Rosos Mihály Sz.-K.-Szabadjai 
lakos és birtokos, helv. hitv. körülbelül 72 éves. Január 
6- és j-én Alsó-Orsön pedig a következők hallgattattak 
ki : 9) nemes Tóthy Zsuzsánna asszony, Kun Istyán 
házas társa, körülbelül 60 éves. 10) Banka István ftetv. 
hitv. körülbelül 90 éves; az itt elő számlált tiz tanú 
hite után letett vallomásának összege ím ez : 

Az első kérdésre: Mindnyájan megegyezően azt fe -
lelik : sem a török, sem a tatár járáskor a felső- és 
alsó-örsi helységek soha úgy ki nem pusztultak, hogv 
egészen üresen maradtak volna. Ha elmenekültek is az 
ellenség elől, de mihelyt az a helységen keresztül ment, 
hajlékaikba még azon nap vagy másnap visszatértek, 
sőt többnyire az alsó-örsiek is a felső-őrsiek templom 
kerítésébe zárkóztak ezekkel együtt. 

A másodikra: Mindnyájan megegyezően azt fele-
lik : egész életükben úgy hallották és tapasztalták, hogy 
ezen két helységben a kálvinistáknak mindig szabad val-
lás gyakorlatuk volt, és mindig református prédikátort 
tartó helyek voltak, s egyébbként soha a vallásgya-
korlat meg nem szűnt, hanem csak úgy és akkor, és 
addig, mikor a török jövetelét közel lenni hallottak, s 
előle elzárkóztak; mihelyt pedig az itt keresztül ment, 
prédikátoraik hallgatóikkal együtt visszatérvén előbbi 
lakhelyükre, vallásukat szabadon gyakoroltak. 

A harmadikra-. Mindnyájan jól tudjak, hogy a 
mostani veszprémi püspök, Bíró Márton uram ő kegyel-
messége, mint akkori prépost erő hatalommal vette el 
a felső-örsi reformátusoktól azon egyházakat, a hol 
most a prépost kastélya fekszik; és akkori prédikátort 
Deáki Istvánt is halálra kergettette a pápista diákokkal, 
annyira, hogy ha utóiérték volna, bizonyosan kivégez-
tette volna a világból. De azért nem szűnt meg a val-
lás szabad gyakorlata közöt tük ; hol a falu házában, hol 
pedig Varga Istvánné nemes kúriáján szín alatt gyako-
rolván azt, míg a nemes Móróca és T ó t h y famíliáktól 
vett nemesi funduson mostani imaházukat a fölségnek, 
vagy a nemes vármegyének tilalma nélkül 1740-ben fel-
építették. Hogy pedig a felső-örsiek szembeszállással 
vádoltatván felséges asszonyunk előtt, s azért száz 
forintra büntettettek, melyet Dóci szolgabírónak le is 
fizettek s azután templomuknak, iskolájuknak használa-
tában meghagyattak s erősíttettek,, jól tudjuk. 

A negyedik tanú azt vallja itt, hogy »a re formátu-
sok a katholikusoknak tilalmazása és ellentmondása da-
cára építették fel a templomot«, célozván itt azon fe-
lyebb előadottakra, mikor Tó thy kényszerítésére Dóci 
szolgabíró s Szalai János esküdtek arról bizonyítványt 
adtak. 

Az ötödik tanú ennek a feleletét evvel bővíti k i : 
»Mielőtt Bíró Márton elvette volna a felső-örsiek t e m -
plomát s imaházukat, megkínálta őket ötven forinttal, 
hogy engedjék néki át, ő enged másutt fából építeni 
akárhol, s mivel erre nem álltak rá, úgy kezdett az 
erőszakoskodáshoz.« Hihetően tudta ő azt, hogy nem 
levén hozzá semmi jussa, egy könnyen nem férhet a 
jószághoz. 

A negyedik kérdésre azt felelik. Mindenkor m e g -
volt, megszűnés nélkül Alsó-Orsön az isteni tisztelet 
gyakorlata; és más újítást nem tettek a templomokon, 
csupán annyit, hogy elégetvén a török, mint az előtt 
volt fedél alá vették a maguk költségükön, legkeveseb-
bet sem fizetvén a pápisták. A felső-örsi mostani ima-
házon sem dolgoztak sem a pápisták, sem a káptalan 
jobbágyai. 

A negyedik tanú a többiektől eltérőleg azt vallja 
itt : »nem dolgoztak ugyan a káptalan jobbágyai, hanem 
csak költségekkel segítették a többieket, mert Kovács 
István maga mondot ta a tanúnak, hogy ő egy akó bort 
adott volna belé.« 

Az ötödikre még Rusa István is azt feleli a többiek-
kel együtt, hogy sem nem hallotta, sem nem tudja, hogy 
a nevezett helységekben, különösen Alsó -Orsön plébá-
nus lakott volna. Fe l ső -Orsön bírta ugyan ember emlé-
kezetétől fogva a prépostság a maga jussát, de azt vagy 
kiadta árendába, vagy máshonnan munkáltatta, telette 
csekély levén itt birtoka és csak Bíró Márton voli a 
legelső prépost az ő hallomásukra s tudtukra, aki ott 
helyben lakott volna. Az alsó- és felső-örsiek előbbeni 
és mostani imaházát soha a pápisták nem bírták. 

Ezek ekképen végbe menvén az előadottaknak bi-
zonyítására nevemet és szokott pecsétemet aláírom 



Alsó-Örs , 1756. január 9. Boronkai Boronkay Dániel, a 
királyi tábla esküdt jegyzője.« 3 3) 

Legyen szabad az elmondottakra néhány megjegy-
zést tenni. 

Mindenekelőtt szükséges tudni, hogy a felső-örsi 
reformált egyház azon szép birtoka, a melyet már mint 
többször említve is volt a fáészi Anyós família vallásá-
hoz való buzgóságából még reformáltatásakor adott az 
ekklézsiának, szemet szúrt a nagyon csekély birtokkal 
rendelkező Bíró Márton felső-örsi prépostnak és szíve-
sen azt hitte és állította, az ő előtte és utánna valók-
kal együtt, hogy az a prépostságot illető jószágokból 
szakasztatott ki a törökök beütésekor, pusztán marad-
ván az egész helység s a prépost is elköltözvén onnan. 

Hogy mennyiben volt igazsága? legyen szabad 
csupán csak az elmondottakra _ és a fentebb előadott 
tanú vallomásokra hivatkozni. És én teljesen hitelt adok 
Fuxhoffer József — 1808-ban prépost — azon szavai-
nak, hogy »a felső-örsi prépostok ez előtt többnyire a 
veszprémi káptalanból valók levén, akik egyszersmind 
odavaló káptalanbeliek is voltak, s ott is laktak, s a há -
borúskodások ideje alatt előbb okirataik, azután bi r to-
kaik nagy része a káptalané közé keveredvén, ap ródon-
ként a káptalan jószága benyelte a felső-örsi prépost 
jószágát; a minthogy az előbb volt prépostok is perel-
ték ezért a káptalant, keresvén Lovast, Csopaknak felét, 
Nosztor i t (a hasonlónevű gyönyörű, vadregényes hegy-
szorosról, Balaton-Füred és Veszprém között) Kádár-
tát, és kedvező Ítéletet is nyertek.« 3 4) Nem is lehet 
feltenni, hogy itt a veszprémi káptalan tőszomszédsá-
gában olyan vakmerően elmerték volna foglalni a pré-
post b i r tokát ; mely állítás annyival inkább sem állhat 
meg, mert ha a prépostságtól foglalták volna el, úgy 
azt minden háborgatás nélkül majdnem két esztendeig 
alig bírhatták volna, mely azon ellentmondásból is ki-
tűnik, a mikor Plocléger prépost az egyház épületeibe 
bele m e n t ; és bizonyos — ha igazsága lett volna — 
hogy egy egyszerű tilalmazásra, vagy ha több, egy ke-
gyelmes parancsolatra nem ment volna úgy és oly hir-
telenséggel ki abból, hogy még az utánna élő, vagy 
vele egykorú tanuk sem tartják érdemesnek az ő csele-
kedetét említésre. 

Rusa Istvánról is jó lesz tudni, hogy ő re fo rmá-
tus volt, de halálos bűnbe esvén és halálra is Ítéltetvén : 
Bíró Márton azon feltétel alatt, hogy katholikussá lesz, 
őt a zalaegerszegi börtönből csaknem a hóhér pallosa 
alól szabadította ki. Ezért azután azt vallotta, amit Bíró 
Márton parancsolt néki.-'15) 

Ennél több vizsgálat tudomásom szerint nem tarra-
t o t t ; de ennek sem lett több haszna, mint az előtte levő 
többieknek. 

Ily sok viszontagság és elnyomatás között is fel-
épült lassanként a felső-örsi reformált egyház a Móroca 
és Tó thy nemes fundusokon, azon a helyen, a hol ma 
is van a lelkész és a tanító lakása, és a régi templom 
helye. Ennyi építkezést a maguk erején bizony nehezen 
tudtak volna elvégezni, de jótékonyan gyámolították 
őket református hitsor sósaink. Szent-Gál nemes helység 
közbittokossága ingyen adott minden fát, a mennyi az 
épületekhez kellett, az Anyakönyv 7. lapján azt olvassuk, 
hogy 415 olló-szár-fát és három gerendát hoznak el 
egyszerre ; a vámosiak téglát adtak, az egyes gyülekeze-
tek pénzzel segítették őket ; maga a veszprémi ref. egy-

A veszprémi reform, egyházmegye levéltárában. 
4) Ugyanott. 
s) Ugyanott. 

házmegye 35 for in t ta l ; Balaton-Füred 12 for int ta l ; Nemes 
Pécsely 2 frt, Bodajkról Száki xMáté 2 frt. Szilas-Bal-
hásról Mocsai István 1 arany, Roboz Mihály 2 forint. 
Kálozi Pápai Mihály 2 frt. Gál János 15 forint. Takács 
Ferenc 2 frt. Veszprémi Kis István 2 frt. Mészáros Pál 
Veszprémből 2 frt. Balatonmellékén gyűjtöt tek 5 5 Irtot. 
Csókakői egyházmegyében 28 frtot . Dunántúl 13 frtot.3 l i) 

Itt említem meg, hogy ezen század elejéről való 
összeírás alkalmával 483 református lélek találtatott 
Fe l ső-Orsőn . 37) 1851-ben 350, 1886-ban már csak 
223 lélek van az egyházkerületi névtárak szerint. Hogy 
mi az oka ? elég ha azt mondom, hogy az a Füred 
vidéki rosz szokás, bűn, hogy nemes és nemzetes urai-
ul ék 11 ak egy, legfeljebb két gyirmekük van. Bizony ha 
így pusztul és fogy a lakosság, akkor másfél század 
múlva csak az emlékek, a történet s a veszprémi egyház-
megye jegyzőkönyvei emlékeznek meg ezen régi és egy-
kor hatalmasan virágzó egyházunkról, mivel Fe l ső -Orsön 
nem lesz egy árva református lélek sem. 

(Vége köv.) Thúry Etele. 

I R O D A L O M . 
Hornyánszky Viktor kiadásában épen most jelent 

m e g : A magyarországi protestáns egyház története. Az' 
evangéliumi gymnáziumok felsőbb osztályai számára 
írta Batizfalvi István, tanár. Ára 1 frt. 

Rath Mór kiadásában legújabban megjelentek : 
Shakspere színmüvei. Fordítják többen. Bevezetéssel és 
jegyzékekkel ellátta Csiky Gergely. 40-dik képes füzet 
(IV. Henrik király II. része). Ára 40 kr. — Arany János 
hátrahagyott iratai és levelezése. 17-ik füzet (Arany leve-
lezése Tompával) . Ára 40 kr. 

A halhatatlansag kérdése a klassikus iroda-
lomban. Irta dr. Hegedűs Isti án. Az értekezés a Dávid--
Ferenc-egylet kiadványai közöt t jelent meg, mint a 
felolvasások 7- ik füzete. Bolti ára 10 krajcár. Az egy-
let tagjainak 5 kr. Szerző e felolvasását a Dávid-Ferenc-
egyletnek 1887. november 27-én tartott gyűlésén tartotta 
s a következő, a szerző egész nemes felfogását jel-
lemző szavakkal vezette be : »Ama tündöklő név, melyet 
a vallásos villongások gyászos, de a nagy és erős meg-
győződések fényes korszakának egyik jelese hordot t , mely 
névnek nem aludt ki fénye a börtön éjszakájában sem: a 
Dávid Ferenc neve. oly hitbeli meggyőződést képvisel, 
mely nem az én hitem, nem az én meggyőződésem. Ám, 
az a név, nemcsak az unitárius hitvallás vértanuját jelöli 
meg, de a haladás apostolát is ama megdicsőültek tár-
saságában, kikkel küzdelmet folytatott. Á haladás útját 
az erős meggyőződések élet-halál harca gyakran a szív 
hulló vérével szenteli meg. Ez úton leomlanak a feleke-
zeti válaszfalak, sőt le a positiv hit korlátai is. A hala-
dás útján az emberiség herosainak szent társaságába ju-
tunk ; e haladás útján jól esik, hogy a hit bizonyságával 
járhatunk és csak annál nagyobb tisztelettel emlékezünk 
meg azokról, kik a hit bizonyossága nélkül is ez utat 
előkészíteni törekedtek.« Maga az értekezés is igen szé-
pen van írva s érdekesen vannak összeállítva a klassikus 
irók műveiből ama helyek, melyekben a halhatatlanságnak 
reménye, érzése és hite át-átcsillanik. Főleg Plutarkhos-
nak Lucretius bölcseimi költeménye ellen irott erkölcsi 

36) A felső-örsi reform, egyházmegze Anyakönyvében, Deáki 
jegjzesei, a mely igazolja idáig egyedül Tóth Ferenc által adott, de 
sokaktól kétségbe vont tényt, hogy a XVIII. században csakugyan volt 
egy „csókakői egyházmegye."- Róla máshol majd többet. 

37) A veszprémi ref. egyházmegye levéltárában. 



íejtegetését ismerteti, feltünteti annak egész eszmeme-
netét és megvilágítja azt különböző Írókból vett idéze-
zetekkel. Az értékes felolvasás nagyon figyelemreméltó 
s tárgya iránt való nagy szeretettel dolgozta ki szer-
zője. — (y.) 

A »Hasznos Mulattató« c. ifjúsági képes lap utóbbi 
száma beküldetett szerkesztőségünkhöz. Olvasni szerető 
fiúk s leányok mint rendesen, ugy ez alkalommal is a 
legjobb olvasmányok egész tömegét kapják Inczédy 
László, Sziklay János, Lévay Sándor, dr. Radó Antal, 
Szabóné Nogáll Janka, Szomory Károly s más ismert 
nevű íróktól. Sok szép kép is tarkítja a füzetet, mely 
egymagában véve is pompás albumszerű olvasmány . . . és 
mennyi ily érdekes füzet jő egy év alatt. Mivelt szü-
lők figyelmébe bátran ajánlható Dolinay Gyula régi 
ifjúsági lapja. Negyedévi i f r tos árért valóban hasz-
nos olvasmányt nyújt a serdülő korú ifjúság kezébe. 

A »Lányok Lapja« újabb füzetét szintén ve t tük : 
Dolinay Gyula e második vállalata is már [4-dik évi 
folyamát futja. Kizárólag a fejlődő leányoknak nvujt 
érdekesebbnél érdekesebb jó olvasni valókat. E szép 
kis lapot minden anya bátran adhatja leánykája kezébe, 
ebből csak szépet csak nemeset olvasnak. Minden füzet 
az olvasmányok egész gyűjteményét tartalmazza. Ezek 
mellett még számos kép is gyönyörködtet i az olvasót. 
Melegen ajánlható leányos családoknak, ára negyedévre 
csak egy forint. Az előfizetések Dolinay szerkesztő 
címe alatt Budapest, kecskeméti u. 13. sz. küldendők. 

K Ü L Ö N F É L É K 
* Lelkészjelölés. Az alsó-baranya-bácsi egyház-

megyébe kebelezett csiízai egyház lelkészi állomására 
kijelöltet tek; Vinczy Gyula béllvei, Széles Áron bajai, 
Józan Dániel kői, Fábián Mihály harkányi, Hetessy 
Viktor drávafoki rendes lelkészek. A választás f. hó 15-én 
fog megejtetni. 

* Az Irodalmi Társaságba való belépésülket e hét 
folyamán bejentették : Csikay Imre dunavecsei lelkész, 
a Budapesti theolog. tanári könyvtára, kik 100 —100 f o -
rinttal alapító tagokká le t tek ; rendes tagokul jelentkez-
tek évi 6 frt kötelezettsége mel le t t : Farkas József és 
Petri Elek theol. tanárok Budapesten. Doleschall Sándor 
ev. lelkész Budapesten és a Bélai ev. egyház. — A Sá-
rosp. Lapok utján alapító tagul jelentkezett a gégenyi ref. 
egyház 100 frtnak 5 °/0 kamatjával és pártoló tagul Vas 
Mihály gégenyi lelkész. — A »Debr. prot. lap« legkö-
zelebbi száma a tiszántúli egyházkerületből jelenkezett t a -
gok névsorát közli, mely szerint a központból és az eddig 
nyilvánosságra hozott három egyházmegyéből 6pártfogó 
(Egyházkerület 4 pártfogói kötelezetséggel (2000 fr t ) Yályi 
János főgondnok 500 és a Hódmezővásárhelyi gyüleke-
zet szintén 500 frttal), 14. alapító (u. m. Révész Bálint, 
Debreceni főisk. tanárikar, gróf Dégenfeld József, Katona 
Endre, Soltész László, Soltész Farkas, Ocsödi egyház, 
Szeghalmi egyház, B.-Gyulai egyház, Kovács István, 
Oláh György, Békési egyház, Szentesi egyház és Szabó 
János esperes mindnyájan 100 —100 frt tal) , jo rendes, 
12 pártoló és 4 segélyező tag lépett be a írod. Tá r sa -
ságba. — Itt említjük föl azon jó értesülésen alapuló hirt, 
hogy a Társaság addig jelentkező tagjait a jövő hónap-
ban fogják alakuló gyűlésre összehívni br. Yay Miklós 
és báró Prónay Dezső konventi elnökök. 

* Tanácsbirák választása a dunamelléki egyház-
kerületben. A mult évi közgyűlés által elrendelt szava-
zás eredményét folyó hó 4-én konstatálta egy célra el-

nökileg összehívott bizottság Budapesten. A szavazatbontó 
bizottságban Szász Károly püspök és Yárady Károly el-
nöklete alatt Ádám Kálmán esperes, Szilassy Aladar 
egyházmegyei gondnok, Pap Károly tanácsbíró, Kovács 
Albert és Petri Elek egyházkerületi aljegyzők vettek 
részt. Valasztani kellett 3 világi és 4 papi tanácsbírót. A 
250 szazazatra jogosult gyülekezetből beérkezett 226 sza-
vazat, melyek közül egy alaki hiány miatt érvénytelen-
nek nyilváníttatván, érvényesnek 221 szavazat deklaral-
tatott. A szavazatok a világi tanácsbíraknál meglehetősen 
egy nyomon jártak, de a papi tanácsbíróknal mintegy 
ötven felé oszoltak úgy, hogy a jelöltek közül csak egy 
nyert absolut többséget. Megválasztattak világi tanács-
bírákul: dr. Vécsey Tamás egyet, jogtanár 178, Arany 
László földhitelintézeti igazgató 138, Karap Ferenc f ő -
rendi házi tag 115 szavazattal; egyházi tanácsbíróul 
Kovács Albert theol. tanár 113 szavazattal. A más há-
rom állásra absolut többséget senki sem nyervén, mint 
legtöbb szavazatot nyert egyének szűkebb választásra ki-
tüzettek : Csikay Imre, Fathory Dániel, Fábián Mihály, 
Dányi Gábor, Kálmán Gyula és Bajó Károly lelkészek. 

* A budapesti theol. akadémián a folyó iskolai 
év II—ik felében következő előadások tartatnak : Farkas 
József Középkori egyháztörténelem 4, Újkori egyháztör-
ténelem 3, Dogmatör ténet 3, Magyar prot. egyh. t ö r -
ténelem 3, Bibliai régiségtan 1 órán. Kováts Albert Egv-
házi szónoklattan és Katheketika 3, Egyházjogtan 6, 
Magyar alkotmánytan 2 és szónoklati gyakorlatok 3 órán. 
Szőts Farkas Keresztyén hittan 5, Keresztyén erkölcs-
tan 3, Vallásbölcsészet 4 órán. Petri Elek Újszövetségi 
exegesis 3, Újszövetségi görögnyelv 2, Ószövetségi 
bevezetéstan 2, Újszövetségi bevezetéstan 2 Gyakorlati 
bibliamagyarázat 1 órán. Dr. Bihari Péter Bölcsészet 
történet 4, Neveléstan 3, Oktatástan 3 órán. Kenessey 
Béla Ószövetségi biblica theologia 3, Újszövetségi bib-
lica theologia 3, Ószövetségi exegesis 3 és Heber-
nyelvtan heti 3 órán. — A Közegészségtant 2 órán 
előadja Szikszay Sándor orvos, az énekeket tanítja 
Sz. Nagy Károly 4 órán, a Német nyelvet 3 órán Dúzs 
Sándor és az Angolnyelvet het. 2 órán Szőts Gerő. 

* A val lás-erkölcs i felolvasások, melyeket tavaly 
a fővárosi művelt közönség oly meleg érdeklődéssel 
látogatott, az idei böjtben is megtartatnak. A rendező bi-
zottság, tekintve a nagy érdeklődést, permanenssé nyil-
vánította magát és az idei cyclusra is több előkelő f ő -
városi hitsorsosunk activ támogatását volt szerencsés 
megnyerni. A felolvasások hetenként egyszer, esti 6 ó ra -
kor az evangélikusok deáktéri nagy dísztermében fognak 
megtartatni minden csütörtökön. Külön meghívók és 
jegyek most sem bocsáttatnak ki. Eddigelé Szász Károly 
püspök, dr. Pulszky Ágost és dr. Ballagi Aladár egye-
temi tanarok, továbbá Péterfy Sándor taní tónő-képezdei 
tanár s több mások Ígérték meg szíves közreműködésüket . 
A rendező bizottság élén Szilassy Aladár egyházmegyei 
gondnok áll, ki a nala ismert egyházias buzgósággal 
igyekszik a jelen felolvasási cyclust is minél értékesebbé 
és változatosabbá tenni. A felolvasások valószínűleg f. hó 
16-án veszik kezdetüket. 

* A pápai ev. ref. theologiai akadémiában az 
1887 — 88—ik év II. fejében a következő előadások tar-
ta tnak: Kiss János előadja a ker. hittant (6 ) dogmatör -
ténelmet (3) és Jézus életét. (2) . T ó t h Dániel ez évi 
igazgató: ker. erkölcstant (4 ) egyháztörténelmet (3) 
szimbolitikát (2 ) ú jszövetségi nyelvészetet (2) . Antal 
Gábor : bölcsészettörténelmet (4) neveléstant (3 ) ész-
jogtant (2 ) vállásbölcsészeti repeti toriumot (2). Németh 
I s tván : ószövetségi exegeist (2 ) újszövetségi exegesist 



(3 ) biblica theologiát (4 ) héber nyelvtant (3) . Révész 
Kálmán: egyházjogtant (4 ) theologia pastoralist (3 ) 
gyakorlati bibliamagyarázatot (1 ) ószövetsédi beve-
zetést (3) . 

* Az eperjesi ev. ker. theologián a folyó iskolai 
év II. felében a következő előadások tartatnak : Csnigey 
Gusztáv r. tanár előad Egyháztörténetet (középkor) 4, 
Héber nyelvtant 3, ó-szövetségi exegesist 3, s ó - szöve t -
ségi theologiát 4 ó r á n ; Hörk József dékán-tanár előad 
egyházjogot 4, gyakorlati theolog. seminariumot 2, 
gyakorlati exegesist és latin nyelvet 1, Katechetikát és 
pastoralist 3—3 ó r á n ; Mayer Endre, r. tanár előad g ö -
rög nyelvtant 3, új-szövetségi exegesist (Római - s 
Jakab-levél) 4, tót nyelvtant s vezeti az írásmagya-
rázati semináriumot 1 órán ; dr. Szlávik Mátyás, rendes 
tanár előad hittant (kifejtő részét) s bölcsészet történe-
tet (a modern philosophiát) 4, vallástörténetet 3, dogma-
történetet (közép- és újkori részét) 2, német nyelvet 1, 
s vezeti a rendszeres theol. semináriumot heti 1 órán. 
A semináriumban Schleiermacher monológjait fogja fej-
tegetni heti 4 órán. 

* »Tisztázzuk a helyzetet« c. mult számban meg-
jelent vezércikkünk egyik passusára vonatkozólag Békés-
ről illetékes kezekből helyreigazítást kaptunk. A hivatolt 
cikkben az mondatik, hogy épen alföldi gyülekezeteink-
ben — Békésen stb. — kezd a közaláp-adó romlásunkra 
válni. — »A mi Békést illeti, mondja a helyreigazítás, 
itt a közalap-adó miatt a legkisebb baj sincs, nem 
is volt soha.« Megnyugvással vesszük és adjuk tudomásul 
mindenkinek, a kit érdekel, hogy Békésen békesség van 
a domesztikával. 

* A miskolci ev. ref. főgimnázium segélyezése 
tárgyában az állammal kötendő szerződésnél a főgyumá-
zium és a pártfogó miskolci egyházközség által tekin-
tetbe vétetni óhajtott kívánságokat a konventi elnökség 
fölhívására egy, az egyház és az iskola küldötteiből ala-
kított bizottság elkészítette s a presbyterium a jan. hó 
22-ikén tartott ülésben elfogadván, tekintetbevétel végett 
a szerződés megkötését eszközlő ev. ref. egyetemes 
Konventhez fölterjesztette. Remélhető tehát, hogy a 
tiszáninneni egyházkerület ez intézete, mely az első sor -
ban segélyezendők közé van felvéve, a jövő iskolai évet 
már államilag segélyezve s teljesen berendezett állapot-
ban fogja megkezdhetni. — A tanári kar különben már 
ez évben is ki van a törvény által követelt számra — 
tízre — egészítve, amennyiben az iskola felügyelősége 
a minisztérium által egyelőre a jelen évre utalványozott 
3500 forint segélylyel szeptembertől ideiglenesen egy 
évre, jobban mondva a szerződés megkötéseig 800 fo -
rint fizetéssel a régebbi 9 rendes tanár mellé még egy 
helyettes tanárt alkalmazott. (5. L.). 

* Jótékony célra gyűjtött régi (1850 —1863 évből 
való) osztrák- és külföldi levél- és ujság-bélyegeket 
roo drb. vagy 1000 drbonként megvásárol Prohaszka 
Bódog vasúti hivatalnok, Budapest külső kerepesi ut a köz-
ponti személypálya udvarral szemben I. ház 3 emelt 123 ajtó. 
Legkívánatosabbak az 1870 — 1872 (fejes) magyar levél-
bélyegek és ujság-bélyegek. 

* Gyászhír. Alólirottak szomorodot t szívvel jelen-
tik felejthetetlen anyjuk, anyósuk, nagyanyjuk és tes t -
vérjük özv. Kálmán Józsefné szül. Hőke Ágnes volt 
sió-hídvégi ev. ref. lelkésznőnek folyó hó 29-én d. u. 
2 órakor hosszas szenvedés után életének 68-ik, öz-
vegységének i - s ő évében, végelgyengülés következtében 
történt gyászos elhunytát. Hült tetemei f. évi február 
i - j én fognak a sió-hídvégi sírkertben, az ev. ref. egy-

ház szertartásai szerint örök nyugalomra letétetni. — 
S ió -Hidvég /1888 . január 50-án. Gyermekek : Kálmán 
Farkas ref. lelkész és neje Hetessy Krisztina, ezek gyer-
mekei : Krisztina, és férje dr. Jakus Benő Endrőd város 
főorvosa, Erzsébet, Gyula, Lajos, Jolán, Ilona, Vilma. 
Kálmán Ágnes és férje Kulifai Elek ref. lelkész, ezek 
gyermekei : Jolán, Margit, István, László József, Elek. 
Kálmán Zsófi és férje Iványos Sámuel ref. lelkész, ezek 
gyermeke: Gyula. Kálmán Josefa és férje Kálmán István 
állami hivatalnok, ezek gyermekei : József és István. Az 
elhunyt tes tvérei : Hőke Lajos, és Hőke Zsófi özv. M u n -
kácsi Dánielné. — Béke poraira! 

MllllIlllllillilllllllllllillllIlllllllllllllllllilM 

m i HIRDETÉSEK. i n i 
Unghváry László faiskolája Cegléden. 

A „ P h y l l o x e r a " 
állal sújtottak érdekében. 

Azon vidékek lakóinak, hol a vész betette ugyan a lábát, de 
az a l m a f a vígan tenyész , ajánlom 25,000 darab 65 l egk i tűnőbb 
fajból álló, h i te les névvel ellátott készletemet. A példányok homok 
földben növekedtek, 5 évesek, alul 2 ujjnyi vastagságú 5 és fél 6 láb 
magas derékkal és ezen 3 éves koronával. A feltűnően szép és e r ő s 
gyökerű példányokat darabonkénti vételnél 38 kr, 100-nál 36, 500-nál 
34, 1000-nél 32 krban számítom. ( T á r s u l á s ú t j á n olcsóbb beszerzés 
nyeretik.). Jövő tavaszszal igen nagy készletem leend kör t ébő l és 
k a j s z i n b ó l . Ezen árak c supán a l m a f a vételnél értendők, az érték 
egynegyed részének beküldése mellett. 

Ugyancsak fenntinél 444 legkitűnőbb a l m a , kör te , ő s z i és 
k a j s z i n barack, c se resznye és meggy fajokból összeállított készlet 
létezik. Ezen, i sko la a l a k í t á s r a kitűnően felhasználható 0—8—10 kr., 
nemesített példányokon kívül á l l andó he lyre vagy is k iü l t e t é s re 
alkalmas 15, 20, 25, 30, 35, 40 krosak is vannak készleten. Ezeken 
kívül mindenféle vadonc, (sok körte) alvó s z e m z é s , o j tógaly , valamint 
földközé rétegezett b iz tos c s i r á z á s ú mindennemű gyümölcs mag . 
Az árjegyzékek kérésénél — melyet díjtalanul és bérmentve küldök — 
h a t á r o z o t t a n megjegyezni kérem, hogy a 65 f a j a l m a jegyzékét vagy 
a 444 f a j r ó l szó ló t , vagy mind a ke t tő t küldjem-e meg? Igen sok 
e l i smerő nyilatkozatnak vagyok birtokában, melyek a telep komoly 
célját és életrevalóságát igazolják. A fajok nagyrésze Bereczki úrtól 
szereztetett be. 

A fővárosiak valamint a vidékről, felrándulók kényelmére és 
tájékoztatására, ha az idő megjavul a »Budapest* szálloda bejáratába 
(Bécsi-utca), mintát helyezek el, hol Erdélyi Gyula úr lesz szíves 
u tánvé te l mel le t t rendeléseket elfogadni ; távolabb vidékeken pedig 
szintén a fenti eljárás mellett utazóm, Boros Mór úr. 1—2 

Régi könyveket, 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. s z á -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbe l i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

7 — 10 Budapes t , IV. Egye t em-u tca 2. 

Felelős szerkesztő : Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C I I M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincegyedik évfolyam. T- • - 8. sz . Budapest, 1888, február 19. 

PROTESTÁNS 
ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -

és 
K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX, ker. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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 ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""fSB 

Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet kérdéséhez, 
Ma a midőn minden állami, köz-, sőt 

magán-hivatalnokok a maguk s családjuk jö-
vőjét — jobban, vagy roszabbul szervezett — 
gyám- és >nyugdíj-intézetek által igyekeznek 
biztosítani ; ma, a midőn a reform, lelkészi kar, 
a nem remélt sikerrel megalkotott orsz. egyházi 
közalap érdekében oly önzetlenül, sőt önnyu-
galma föláldozásával éppen abban a reményben 
fáradott, hogy ez a nagy fontosságú intézmény 
áldásainak sugarait nem csak azokra fogja vetni, 
kik (legyének egyházak, lelkészek, sőt akár 
missziók is) bár a jelenben Ínséggel küzdenek, 
de a már ragyogó hajnalsugár számokra biz-
tató jövendőt igér ; hanem azokra a leendő sze-
gényekre is, kik míg a családfő él, ez intézmény 
áldásaira nem csak hogy nem számítanak, hanem 
annak jelentékeny részét maguk hordozzák, de a 
kik aTcsaládfő elhunytával a mai korban napról-
napra siralmasabb jövőnek néznek elébe, t. i. a 
közép sorsú lelkészek özvegyeire árváira is; ma — 
reményünkkel (melylyel legelőbb az e törvény 
217. •§•. é) pontja biztatott volt) ott vagyí k, 
vagy talán ott se, a hol négy évvel előbb 3 ál-
lottunk. Tervek jőnek, tervek mennek, s az 
intézmény — marad. Az áldás forrása buzog 
évről-évre (vajha a konventnek a beszedésre 
vonatkozó közelebbi határozata meg ne lan-
kassza, meg ne szűkítse e forrást!), az E. tör-
vény 217. §. a, b, c, d, alatt említettek élvezik 
is, mentnek belőle; csupán az ej pont alatt emlí-
tett cél számára nem jutott ez ideig egy csöpp 
is ; mintha ennek szomja nem volna égető! 
S annyi év multán, ma is a kezdet pontján 
állunk, ama minden tiszteletre méltó kegyes 
nő adományával, mely mint elvetett mag vár 
— vár a kikelés, a virágzás tavaszára; de a 
mely • 47O-ös gyümölcsöztetés, s ilyen érdek-

lődés mellett, századok múlva sem követke-
zeiül be. 

A hivatok e) pont így szól: »elaggott, 
hivatalra képtelenné vált lelkipásztoroknak, lel-
készek özvegyeinek és árváinak számára, egy 
nyugíj-intézet alkotását a közalapból adandó 
állandó segély által előmozdítani.« 

Vájjon, úgy értsük-e a törvény e szavait, 
hogy midőn egy tervezet általánosan, talán a 
következő zsinat által elfogadtatik, akkor adandó 
a segély ?r Akkor mire való volt a zsinat hatá-
rozota ? És ha a konvent a közalap évi jöve-
delméből eleitől fogva e célra semmit sem tett 
le, miként felelt meg a törvény világos szavai-
nak ? Mennyi év telik el addig nyomtalanul ? 
Mennyi idő felhasználatlanul ? s mennyi pénz 
ment ki — erre a célra — visszahozhatat-
lanul ? 

Hát ha nem sikerült megalakítani az egye-
temes nyűg- és gyám-intézetet, nem voltak-e 
e. kerületi, s még inkább e. megyei gyám-in-
tézetek, melyek az évi segélyt nem kevésbbé 
érdemelték volna meg, mint a sokszor csak 
úgynevezett szűkölködő egyházak és lelkészek ? 
vagy ha ez a törvény intentióival összeférőnek 
nem találtatott, egy egyetemes nyugdíj-intézet 
célja mily nagyszerű előmozdításban részesült 
volna, ha kezdettől fogva a közalap bevételei-
nek egy bizonyos hányada e szent célra tőké-
síttetik vala! 

A legmélyebb tisztelettel adózunk s a leg-
nagyobb elismeréssel is kell ugyan hódolnunk 
egyháznagyjainknak, a konvent kiváló egyéni-
ségeinek ama buzgalomért, melyet új és újabb 
tervek készítésében — e célra vonatkozólag — 
kifejtettek, s kifejtenek; de azért legyen meg-
engedve nekünk, kiknek érdekében ez a műkö-
dés történik, őszintén kifejeznünk, hogy ter-
vezgetésekkel magunk is' elég, sőt az elégnél 
több időt vesztegettünk mar el ; és hogy sikert 



csak ott láttunk, hol a tervek mellett tettekről 
sem feledkeztünk el. Ezért véghetetlenül nagyobb 
örömmel fogadtunk volna bármi csekély lépést 
a valósítás felé, mint a bár legnagyobb, de aka-
démikus értékű — fejtegetéseket. 

Négy éve már, a mióta a Közalap áldáso-
sán működik, s íme az elébe kitűzött célok 
egyikére: va nyugdíj-intézet megalkotásának elő-
mozdítására* még egy fillér sem jutott. Mintha 
a szükség itt érezhető sem volna; mintha a 
nyomor nem lenne egyre kiáltóbb, mintha a 
lelkészek özvegyei, árvái nem esengenének a 
a segély után! Tetemes segélyt kap minden 
kitűzött cél, csak ennek nem jutott ez ideig. 
Holott, ha az első évben mindjárt e célra, ha 
nem is nagy, de csak 5000 frt összeg tétetett 
volna is félre, s ez eljárás következetesen foly-
tattatott volna: a nyugdíj-intézet számláján ma 
nem 800, hanem 21—22 ezer frt állana, s az 
ujabb zsinatig, a meddig a kérdés látszólag 
elodáztatott, könnyen 50—60 ezer frtra nőhette 
ki magát, minden egyébb hozzájárulása nélkül 
is. Ez aztán alapját képezhette volna egy életre-
való tervezetnek, s elég vonzó erővel bírt volna 
azokra is, kiknek érdekük forog szőnyegen a 
hozzájárulásra nemcsak, hanem a lelkes felkaro-
lásra is, mely nélkül nagy alkotás még soha 
sem jött létre, s nem jön ezutánra sem. így 
azonban az újabb zsinat is csak tabula rasat 
talál, lehet hogy elkészített földet, de a mely-
ből hiányozni fog az a mustármag, mely tere-
bélyes élőfává növekedni volna hivatva. 

Tagadhatatlan igazságnak látszik előttünk, 
hogy a törvény világos és félre nem érthető 
szavai az egyetemes nyugdíj-intézet megalkotá-
sát egyáltalában nem teszik a közalap felada-
tává, hanem igenis egy ilyen nyugdíj-intézet 
?negalkotásának állandó segély által előmozdítá-
sát. Ez pedig nagy, sőt mondhatnám óriási 
különbséget képez. 

E megalakítás előmozdításához tartozott 
volna — szerintünk, s a törvény világos sza-
vai szerint is — a közalap minden kiosztásra 
jutott összegéből egy bizonyos hányadnak ál-
landó segélyül letétbe helyezése; s ez többet 
lendített volna magán az ügyön, mint akár 
száz, sokszor halvaszületett, terv. Inkább pénz 
terv nélkül, mint megfordítva. 

A második — és nem első — lépés lett 
volna aztán a tervezet elkészítése. Erre nézve 
először szerettük volna ismerni a statisticai 
adatokat (milyeneket annak idején a pesti fő-
esperes beszerzett), nevezesen: hogy hány lel-
készi állomásunk van ? hány évesek a lelkészek 
(10—10 évenként felvéve)? hány nős? hány 
családtalan ? Mennyi papi özvegy van jelenleg ? 

menyi árva? mennyi az évi lelkészi-halálozás 
középszáma? Ebből megállapítani, mi az első 
év szükséglete, s mi lesz a maximum elérése 
idején ? Ezen s ehhez hasonló kérdéseket a 
kiosztott kérdő íveken rég beszolgáltatta volna 
a lelkészi kar, s erre építve, tudnánk mire épí-
tünk. Most egy egyházmegye viszonyaira van 
az alkotva; pedig a fölött senki sem kétked-
hetik, hogy e viszonyok egyházmegyénként, 
s így az egész országban is nagyon külön-
bözők. 

A közzétett terv alól tehát az alap látszik 
hiányzani. De nélkülözünk abban, mint nyug-
díj-intézetben egy igen fontos elemet, t. i. a 
fenntartó tersületek hozzájárulását! Igaz, mond-
hatná valaki, hogy a közalap által adandó ál-
landó segély lényegében nem egyéb, mint a 
lelkészi hivatalokat fenntartó testületek évi kö-
telezettségének megváltása; mert nem alakult 
még nyugdíj-intézet, melyet csupán a tagok 
maguk tartottak volna fönn. A nyugdíjazás, 
vagyis a kihasznált erőnek félretétele, nemcsak, 
sőt épen nem a nyugdíjazandónak, hanem 
sokkal inkább s valójában épen a hivatal ellá-
tása, s így a hivatok fenntartó egyediség érde-
kében történik. Sőt a kegyelet úgy hozná ma-
gával, hogy ez a testület az árván maradó csa-
lád segélyezéséről is gondoskodjék. Ez okból 
sajnálattal nélkülözünk a tervezet 3 —ik §-ában 
egy pontot : f ) »a lelkészi hivatalt fenntartó egy-
ház évi állandó járulékacc, s egy: g) pontot, 
mely minden nyugdíjazás eseténél, a fenntartó 
testület által befizetendő — tőkésítendő — 
összegről szólana.« Nézetem szerint egy ily 
— reális alapon — alakított nyűg- és gyám-
intézet az, melyet állandó segélylyel előmozdí-
tani a közalap hivatva volna. Nem lehet az, 
hogy ily nagyszabású intézet csak a tagok 
— elismerem — csekély befizetéseire s bizo-
nyos segélyen alapuljon. Ez támogathat,. de 
alapot nem képezhet. Ha pedig akarjuk a célt, 
akarnunk keli az eszközöket is. 

Ha pedig a konvent az adandó segélylyel 
épen a testületek kötelezettségét akarná meg-
váltani, úgy az nem maradhat 1 o°/0, hanem 
legalább is 20°/o-ben volna megállapítandó. 

A legelső lépés volna tehát — ha célt 
érni akarunk — az e célra nyújtandó állandó 
segélynek nemcsak megállapítása, (a mi egy-
előre io°/0-el meg is történt), hanem ez összeg-
nek a kiosztás minden évéről a letét számla 
„lelkészi nyugdíj pénztáru címére való elhelye-
zése. Vagy még helyesebben, ha a jelen szük-
ségei előtt sem zárjuk be füleinket, ez összeg 
telének letétbe helyezése, felének pedig az 



egyes gyámintézetek közt azonnal, segélyezés 
végett, kiosztása. 

Csak ezután következzék aztán a tervezés. 
De im az most már, ki tudná hánya-

dik alakban, előttünk fekszik. Szárazon, ride-
gen, minden indokolás, minden számítás és 
magyarázat nélkül. 

t r t e m ez eljárást, pl. a tanitói nyugdíj 
intézet létrehozásánál. Mert hiszen itt a legke-
vesebb részt éppen a nyugdíjazandók, a segé-
lyezendők fizetnek; s a mellett a tárgyalás 
kiterjedt nyilvánossága eléggé tájékoztathat 
minden érdeklődőt. És végre ez fix összegekkel 
számol, midőn meghatározza a nyugdij, a se-
gély összegét, valamint azt is, hogy kitől mit 
követel. E követelésekben az oroszlán rész 
a fenntartó testületekre, s nem a nyugdíjt élve-
zőkre esik, s ezeken felül az állam maga is 
évenként ioo—150,000 frtot csatol évi segély-
képen az alaphoz; a mi más szóval azt teszi, »ne 
legyen gondod arra, hogy én honnan veszem, 
elég az, hogy te megkapod a te nyugdíjadat«. 
Ezzel szemben a Konvent tervezete csupán a se-
gélyt veszi számításba, s a fenntartó testületekre 
nem reflectál. Nem is Ígérhet hát fix összeget, 
hanem a segélyt a kiosztandó segélyösszegtől, s 
másfelől a gyámdíjasok számától teszi függővé. 
Ezzel, kellő magyarázat nélkül, megelégedve 
nem lehetünk. Ugyanis ez nem vezethet egyébre, 
mint hogy kezdetben — tehát azokra nézve, 
kik a terhet kevesbbé érezték — e gyámdíj 
nagy, később azonban elenyészőleg csekély 
leend. Hogy ez állításunkat illustráljuk, vegyük 
fel a következő számítást: 

A leendő intézet bevétele lenne a tervezet 
szerint: 

a) közalapból 10% circa . . . 10,000 frt. 
b) minden intézeti tag belé-

pési díja, (a leik. hivatalok fizeté-
sét átlag 800 frtra, s így 200 állo-
másnál 1 millió 600,000 frtra véve) 32,000 » 

c) minden tag évi járuléka i°/0 16,000 » 
d) kegyeleti átalányból éven-

ként, circa 1,000 » 
c) figyelmen kívül hagyatván — » 

Összesen : 
Ebből tőkésítendő a 4. §. sze-

rint b) d) egészen 
az a) c) tétel 25%-a . , • • . 

59,000 frt. 

3 3,000 » 
6,500 » 

együt t : 39,500 frt. 
marad 19,500 frt, levonatván ebből a kezelési 
költség, csak 500 írt, maradna 19 ezer forint, 
melyből a nyugdíj-alapra tőkésítendő 9500 frt, 
s gyámsegélyül kiosztandó lenne szintén 9500 
forint. 

Most már az évi halálozást 3%-re véve 
föl, egy évre 60 lelkész-halálozás jut — s ha 
ugyanannyi özvegyet s félannyi segélyezendő 
árvát vesszünk föl, a segélyezendők száma 
90 leend, kikre, ha egyenlő arányban osztoz-
nának is, 100—100 frt jutna ; tekintetbe vévén 
azonban a korlátozásokat egy-egy gyámjutalék 
bátran 150 frtra tehető. — Távol legyen, hogy 
ez összeget sokallnók, sőt ellenkezőleg, mi a 
minimumot 300, s legalább is 250 frtra sze-
retnők tenni, melyből egy lelkész özvegye tisz-
tességes szegénységben megélhetne. 

Ámde, állítjuk, hogy 30 év múlva (ennyi 
idő alatt érik el a segélyezendők a maximu-
mot ) még 100 frtot sem lehet kiosztani. 

Ha az adott számok mellett maradunk (a 
kamatok mindenkor felhasználtátván) a követ-
kező költségvetést kapjuk : 

A. Bevétel. Tőkésítés: i - ső évben intézeti 
tagok 2% és egyebek együtt: 39,500 frt mond-
juk 40,000 frt. Ehhez 29 évi 2°/D, 60 lelkész 
fizetése után 960 frt, kerekszám 1000 forinttal, 
egyébb tőkésítendők 7500 frt együtt 85004-29: 
246,500 frt, 30 év múlva együtt : 286,000 frt tőke. 

Ennek 4% kamatja: 11,440 frt, ehhez az 
évi jövedelem 9500 frt, évi bevétel: 20,940 frt 
vagy 21 ezer forint gyámsegély. 

B. Szükséglet. A papi özvegyek a papok lét-
számának 39 (kerekszámban 40%-ára) vétetvén 
2000 lelkész után az özvegyek száma 30 év 
múlva lenne 800, az árva félannyi, 400, s így 
segélyezendő egyén 1200; s ekkor már a leg-
nagyobb rész teljes gyámdíjat igényelhetvén, az 
osztalékosak számául bátran 1000-et lehet föl-
venni, a mikor is egy-egy gyámdij összege 
21 frt, vagy a legkedvezőbb esélyeket véve föl, 
30 — 40 frtot tehet csupán. S ez még nem a 
legkedvezőtlenebb számítás. S most már kérd-
jük: 30 éven át azért fizessük be jövedelmünk 
i°/0-át, hogy özvegyünk pár évig 30—40 frt 
koldus alamizsnát kapjon ? 

Mondhatják, hogy ez állítás légből kapott. 
De hát honnan merítsük adatainkat, ha — az 
erre egyedül illetékes fórum — a konventi 
bizottság ezt beszerezni, s vele az érdeklődőket 
megismertetni szükségesnek nem tartotta? 

Ily nagyszabású intézetet, melynek prospe-
rálása főként a tagok meleg részvételétől függ, 
alapos statisztikai adatok nélkül alkotni meg, 
kétségtelenül anynyi volna, mint homokra 
építeni a várat. Nem vonom kétségbe, hogy a 
zsinat, vagy a Konvent a javunkra állítandó 
terv elfogadását, illetve tagsági kötelezettségét 
ránk parancsolhatja; de az is kétségtelen, hogy 
az érdekeltek, a kiskorúságra mutató e bilin-
cseket előbb-később széttörni törekednének, s 



csak felette kedvező esélyek mellett feltűnő, ki-
váló" prosperálás szülhetne nagy későre oly ked-
vet, milyennek a kezdet percében kellene vigan 
és magasan lobogni. 

De így általánosságban, még egy lényeges 
kifogásunk van a tervezet ellen, s ez nem más, 
mint a gyám-intézet központosítása. Nem akar-
juk újra elzengeni, mit előttünk már annyian 
elmondottak, hogv nagy tömeg pénznek egy 
helyre összepontosítása — a jövőre nézvést — 
mily "veszélyeket rejt magában (devalvatió, há-
ború, bukás stb.); csak azt emeljük ki, hogy 
mennyire veszít a tőke jövedelmezőségéből s 
mily sók vidéket foszt meg áldásától. A mi 
kisded gyámintézeteink csekély eszközökkel 
nagy eredményeket tudtak elérni; s a mellett 
áldásai voltak a vidéknek. A . mai világban a 
legsolidabb ember is juthat pillanatnyi zavarba, 
midőn könnyen hozzáférhető kölcsönre lenne 
szüksége, s ilyenkor lelkészekre és egyházakra, 
az ily egyházmegyei pénztárak áldásos volta ki 
sem mondható. Pedig az ily kölcsönök, biztos 
kezesek mellett, a kegyeleti átalányt sem fe-
ledve, s azt sem mellőzve, hogy egyházak s 
teljes biztosítéku egyének ( i . helyen betáblázás 
mellett) szintén szívesen folyamodnak ide, nem 
csak hogy teljesen biztosak, mint azt évtize-
des példák igazolják — hanem jövedelmezők 
is — a közjóra. 

És ha jőne — az Űr akaratából — akár 
háború, akár szerencsetlenség: itt és ott bizony-
nyal kárt okozna, épp úgy mint a rettenetes 
jégvihar, mely egész vidékek felett vonul ke-
resztül ; de a nagyobb rész mentve maradna, s 
az egész soha sem veszélyeztetnék. 

Látnivaló ezekből, hogy én — a magam 
részéről — az egyházmegyei gyám-intézetek s 
illetve azok erősítésének, kifejlesztésének pártján 
állok. Úgyde a törvény világosan egyetemes 
nyugdíj-intézet felállítását követeli. Miként le-
hetne e két ellentétes fogalmat kiegyeztetni, 
hogy a gyám-intézet egyetemes legyen ugyan, 
de egyházmegyénként működjék? ezt, ha a nt. 
szerkesztőség szívesen fogadja *), egy újabb 
cikkben óhajtóm kifejteni. 

Nagy-Váty, 1888. február, 
Morvay Ferenc, 

reform, lelkész.1 

*) Örömmel vesszük Szerk. 

T A R C A. 

Az ev. ág. hitv. egyház zs inata 1791-ben.' 
Most midőn az ev. ág. hitv. egyház zsinattartásra 

készül és az 1887-dik évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
43-dik pontja értelmében újból bizottságot küldött ki, 
mely a zsinat előmunkálata dolgozza ki és terjeszsze be 
javaslatképen a jövő egyetemes gyűlésnek : talán nem 
lesz érdektelen megtudni, hogyan volt megalakítva az 
1791-dik zsinat, miképen folytak le tanácskozásai és 
milyen szellem uralkodott tagjai közöt t? 

Az evangélikusokat zsinattartásra II. Leopoldnak a 
protestánsok iránti kedvező magatartása és különösen az 
1790-ben nov. 7-kén és 1791-ben jan. 18-kán leérkezett 
leiratai bátorították fel, melyek a 26-dik cikkben, az 
1791-diki országgyűlésen törvény erőre emelteitek és 
I. Leópold és III. Károly sérelmes intézkedései kiküszö-
bölésével a bécsi 1608-dik és a linzi 1647-dik évről 
szóló békekötések és szerződések jóváhagyásával a p r o -
testánsok jogait körülírták, helybenhagyták és minden 
időre érvényeseknek tekintették.*) 

Ily kedvező körülmények között ült össze á zskiat 
Pesten vármegyeház nagytermében. Jelen voltak hiva-
talból báró Prónay László de T ó t h - P r ó n a et Blatnicza 
mint elnök, Balogh Péter de Ocsa mint egyetemes fel-
ügyelő, ki az elnökséget nem akarta elfogadni és báró 
Prónay Sándor mint egyetemes másodfelügyelő. Saját 
személyök jogán megjelentek : Jósias, Szász-Coburgi her -
ceg, báró Prónay Gábor Gömörmegye főispánja, báró 
Podmaniczky József tanácsnok, Beniczky Sámuel de 
eadem és a királyi tábla elnöke, Tihányi Tamás de 
Ebecztk. a curiának másodbírája, valamint Hellenbach 
György, István és Elek báró urak. 

Az egyes kerületek következőképen voltak képvi-
selve : a dunáninneni kerület Szilvay István de Bela, ke-
rületi telügyelős és Torkos Mihály súperintendensen kívül, 
16 világi és egyházi képviselő által. A dunántúli kerü-
letet képviselte Matkovics Pal törvényszéki ülnök és ke-
rületi felügyelőn és Hrabovszky Samu superintendens, 
valamint 26 világi és egyházi kiküldött. A bányai kerü-
letből megjelentek Radvánszky János de Radvány lovag 
és tanácsnok, nem különben kerületi felügyelő, e lnök-
társával Szinnovicz Mihály superintendenssel és 24 világi 
és egyházi képviselővel. A tiszai kerületet képviselte 
Radvánszky Ferenc de Radvány, mint kerületi felügyelő 
és Szontagh Sámuel mint superintendes, nem különbén 
25 világi és egyházi követ; 

Az első nyilvános gyűlés szept. 14-kén Brunswik 
gróf ő exellentiája mint kir. biztos jelenlétében tartatott , 
ki hosszabb beszédben visszaemlékezett a kir. kegyről, 
melynek tulajdonítandó e zsinat megtartására vonátkozó 
engedély, intvén a jelenlévőket, hogy tanácskozmányaik 
alatt a más hitűeket ne sértsék és. határozataikat úgy 
hozzák, hogy nemcsak egyházuk, hanem a közös haza 
jóléte és felvirágoztatása előmozdíttassék. Miután Balogh 
Péter a hálaérzelmeket tolmácsolta, a jegyzők Balogh 
Mihály és Ráth Mátyás lelkész személyében megválasz-
tatván a zsinat végképen megalakültnak nyilváníttatott. 

*) Az országgyűlésen 543 tag a protestánsok mellett és csak 
81 papi személy szavazott azok ellen,, a mi csakugyan akkor, 100 év 
előtt, sokkal kedvezőbb viszony volt mint ma, mikor az országgyűlés, 
a kormány, sőt még A .bíróságok sem tudnak, vagy nem akarnak érvényt 
szerezni egy szentesített törvénynek, mely az elkeíesztelések iigyébea 
hozatott. ' W. S. ' 



A reformátusok részéről 12 órakor nagyszámú küldöttség 
jelent meg, melynek szónoka Domokos Lajos a zsina-
tot szívélyesen üdvözölte. A testvéri érzületet viszo-
nozandó, a zsinat a maga kebeléből szintén küldöttséget 
nevezett ki, Császár András szónokkal a református 
zsinat üdvözletére. 

Eles vitát idézett elő mindjárt az első ülésben 
Perlaky Dávid indítványa, hogy a világi elnök mellé 
egyházi elnök is választassék. Á világiak a kegyjogra 
hivatkoztak, az egyháziak ezt tagadták, míg végre Crúdy 
lelkész következő nézete megnyugtatta a kedélyeket. Ha 
— mondá — a kegyúr vagy patrónus kifejezést nyelvtani-
lag vesszük és az alatt jóltevőt, előmozdítót és ápolót 
értünk, úgy a nemesek kegyuraknak és patronusoknak 
mondhatók, ha pedig cánoni jog szerint vesszük a pat -
ronust, ki a lelkészt kizárólagosan választja, úgy neme-
seink ily jogot általában nem tulajdoníthatnak maguknak. 

Hogy milyen éltelmű legyen az esküminta azokra 
nézve, kik az egyház szolgalataba lépnek, ez a kérdés 
szintén hosszú és elkeseredett eszmeharcot idézett elő, 
mely a XVII. kánonban ily határozatban ért vége t : ha 
egyháziak hivatalba lépnek, akkor oly esküt tesznek, 
mint az kerületűkben szokásos, ha pedig világiak iktat-
tatnak hivatalba, akkor az ágostai hitvallásra megesket -
tetnek. A 17-ik és utolsó ülés okt. 14-kén tartatott, 
úgy hogy az egész ülésszak éppen 4 hét alatt folyt le. 

A zsinat határozatai következő tárgysorozat szerint 
hoza t tak : 

I. Canones Syondales. 

Pars I. 

De Regimine ecclesiastico, Canon I—III. 
Ecclesiae singulae seu locales, Canon IV—VIII . *) 
Senioratus IX—XII . 
Judicia Matrimonialia, Canon XIII —XIV. 
Superintendentiae, Canon XV. 
Consistoria superintendentialia Canon XVI —XVIII. 
Generális Superintendentiarum Conventus, seu sup-

remurn consistorium Canon X I X — X X V . 
Synodus Canon X X V I — X X X . 

Pars II. 

De officiis VDMinis t rorum et Auditorum Ordine 
itém circa actus sacros et disciplina ecclesiastica. 

1. Quoad officia VDMinis t rorum Canon I—XV. 
2. Quoad administrationem sacri baptismi Canon 

XVI—XVIII . 
3. Quoad administrationem sacrae cocnae Canon 

X I X - X X I I . 
4. Quoad copulam matrimonialem Ecclesiasticam 

Canon XXII I . 
5. Quoad sepulturam Canon XXIV—XXVII . 
6. Quoad morbidorum, captivorum provisionem 

Canon XXVII I - XXIX. 
7. Quoad ordinaria VDMinis t rorum salaria et 

stolas Canon X X X — X X X I I . 
8. Quoad matricula et protocolla ecclesiae Canon 

X X X I I I — X X X I X . 
9. Quoad vitám VDMinistri domesticam Canon 

X L — X L V I . 
10. Quoad officia auditorum Canon XLVII—LII I 

*) A VII. Canonban kimondatott, hogy szükség esetében az 
evangélikusok és reformátusok közösen alapíthatják és használhatják a 
templomokat és közösen vehetik igénybe a lelkészeket. 

11. Quoad ludi-magistros et cantores Can. LXIV— 
LXVI. 

12. Quoad censuram et disciplinám ecclesiasticam 
Canon LXVII—LXXV. 

Pars III 

De rebus matrimonialibus. 
1. De sponsalibus Canon I —IV. 
2. De forma matrimonii Canon V — XIII. 
3. Impedimenta matrimonii Canon XIV—XVI. • 
4. De divortio Canon X V I I - X X V I . 

Pars IV. 

De schölarum directione et librörum ceiisura. 
1. De schölarum directione Canon I—VIII . 
2. De librorum censura Canon VIII—X. 

Pars V 

De Oecónomicis Canon I—IX. 

II. Acta ad synodum Pesthiensem spectantia. 

1. Declaratio deputatorum libros svmbolieos i m -
pugnantium. 

2. Declaratio in contrarium. 
3. Instantia senioris XIII. oppidorum scriptorum 

Vinariensium.*) 
4. Instantia ejusdem, respectu Decimar'um**) 
Végül elhatároztatott mind a két testvéregyház 

számára egy egyetemes consistorium felállítása, mely 
évente kétszer tartand gyűléseket Pesten. A szükségle-
tek fedezésére lelkesült készséggel aláírások történtek. 
Aláírtak az elnök báró Prónay Sándor 5000, Prónay 
László 5000, Prónay Gábor 4000, Balogh Péter 2000, 
Prónay Sándor 1000, Beleznay 5000, Benyiczky Samu 
2000, Radvánszky János 1000, Prónay Pal 1000, P011-
grátz Balthazár 1000, Eöldváry Károly 1000, Glosius 
Samu 1000, Baloghy Mihály 500, Okolicsányi István 300, 
Raksányi Púi 300, Szerdahely 100, Jeszenszky János 100, 
Zimmermann János, 100, Szinnovitz Mihály super in ten-
dens 200, Szimonides János lelkész 200 forintnak a 
kamatját, Schwandtner Ándrás 150, Clementin János 
100, Licy Chris toph 100, Mihalicska János 100, Straka 
János 100, Molnár J. 100, Sztehlo András i'oo, Schwandt -
ner Marton tanár 100 f r t o t ; úgy hogy a bányai kerü-
letből összesen 26,650 frt folyt be. — A dunáninneni 
kerületből adakoztak : báró Hellenbach Elek 500, Szerda-
hely László 500, Justlí György 400, Szilvay István 400, 
Pongrátz Imre 150, Rogady J. 800, Petykó Pal 200, 
Lehoczky J. 100, Hrabovszky József 100, Iíewiczky S. 100, 
Torkos Mihály superintendens 200, a lelkészek Crydy D. 
200, Institoris M. 200, Jezovitz P. 100, Schramko P. 100, 
Zubek J. 100 összesen 4150 f r t t a l . — A dunántuli kerület 
számlájára aláirtak: Mackovits P. 1000, Solyom Ist. 400, 
Kaldy S. 400, Karczay Antal 200, Horváth József 100, 
Takács M. 100, Neyhold K. 100, Hrabowszky S. 100, a 
lelkészek Nagy Ist. 300, Gamauf S. 100, Kiss Péter 100, 
Szepessy M. 100, Karaly A. 50, Hrabovszky György a 
győri gymnásium részéről 100, összesen 3450. Az alá— 

*) Az ellenreformáció alkalmából a 13 szepesi városból kiűzött 
lelkészek sok becses iratot, könyvet magukkal vitték Weimárba, onnan 
jogtalanul a szepesi káptalan birtokába kerülvén, ezen becses szellemi 
tulajdonokat most a zsinat útján visszakövetelték. 

**) Szepességen az ev. lelkészek a tized birtokában lévén és 
ezen jogukban még I. Ferdinánd 1530 és 1548-, Miksa 1555-, Rudolf 
1578- és Thurzó György nádor még 1610-dik évben is megerősítették 
őket, e jogéivezetbe most visszahelyeztetni akartak a zsinat által. 



irások összege e három kerületből tett 34,250 frtot , a 
tiszai kerület későbbre halasztotta a gyűjtést. 

Most még négy küldöttség neveztetett k i : 1. Ba-
logh Péter , Radvánszky János és Szontagh Samu a 
nádor-főhercegnek ajánlották a zsinat határozatai t ; 2. 
báró Podmaniczky József, Mackovics Pál, és Hrabovszky 
S. és Gamauf S. Almássy Pál a prímásnál búcsúztak, ki 
a gyűlések tartama alatt sokakat vendégül megh ívo t t ; 
3. Sólyom Ist., Ujházy József, Crudy D. és Institoris 
M. fe lhatalmaztalak a ref. zsinat elnökénél, Teleky 
fózsefnél tisztelegni és a testvéries érzelmeket to lmá-
csolni ; 4. Balogh Péter, Radvánszky János, Crudy D. 
és Telledik Samu ő felségéhez II. Leopoldhoz oly ké -
réssel fordultak, hogy a zsinat határozatait minél előbb 
szentesítse. 

Az elnök, a kir. biztos és Szinnovicz superinten-
dens beszédei, valamint az utóbbi buzgó imája által be-
záratott azon nevezetes zsinat, melynek határozatai 
részint a jóakaró király halála, részint a kath. klérus 
fondorkodásai következtében mai napig sem nyertek 
szentesítést. W e b e r Samu. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Erkölcsiség szabadakarat nélkül. Irta dr. Öreg 
János. Debrecen, i f j . Csáthy Károly. 1887. ijó lap. Ára 

I frt 20 kr. 

(Folytatás és vége.) 

A főkérdés. érdemleges fejtegetése »A kötöt t aka-
rat elméletécc-t tárgyaló XI—ik. fejezettel kezdődik. Először 
az akarat általános meghatározását adja, mely szerint 
»az akarat öntudatosan végrehajtott, szándékos, célszerű 
cselekvés* (43.1.). De e különben helyes definitiót további 
fejtegetéseiben nem használja, mintegy érezve, hogy az 
akarat ilyen meghatározás^ nem illik bele a kötött aka-
rat elméletébe. Más tenorból folytatja tehát. »Azt je-
gyeztük meg róla (t. i. az akaratról) — mondja tovább 
menőleg — hogy bizonyos tárgyak bennünk kellemes, 
mások kellemetlen érzést támasztanak s ezeknek emlé-
kezete hosszabb, rövidebb ideig megmarad elménkben s 
időnként vagy alkalom adtán felelevenedik. A kelleme-
seknek emlékezete arra hajt bennünket , hogy tárgyaikat 
megvalósítsuk, a kellemetleneké pedig arra, hogy azokat 
magunktól eltávoztassuk. A kellemes emlékezetek meg-
valósítására, a kellemetlenek eltávoztatására irányzó t ö -
rekvést nevezzük akaratnak. Ez az értelmezés feltételezi, 
hogy az akaratnak bizonyos indító okai vannak (ezek a 
kellemes és kellemetlen érzést okozó tárgyak emlékeze-
tei) s ugyanazon indító okok mindig ugyanazon ered-
ményt szülik, vagyis valahányszor előjőnek mint vágyak, 
mindannyiszor oda hajtják az akaratot, hogy az a vá-
gyak tárgyát elérni igyekezzék.« (43. 1.). »A gyönyör 
fenntartására s a fájdalom megszüntetésére való ez ösz-
tönszerű törekvés alapja öntudatos akaratunk minden 
későbbi és pedig bámulatos magasra fejlett működései-
nek. Az öntudat ugyanis azokat a behatásokat, a melye-
ket gyönyör követett , megjegyzi, s máskor, mikor e m -
iékezetök felujul, ez emlékezet arra ösztönzi az akara-
tot, hogy a gyönyört okozó benyomásokat ismét m e g -
valósítani igyekezzék. így lesz azután az emlékezet, a 
gondolat ép úgy ösztönzője az akaratnak, mint eredetileg 
az érzés volt« (66. 1.). Az akarat eredeti indító oka 
tehát mindig valamely érzéki érzet vagy érzelem, akár 
izomműködésünkből származzék, akár szerveink műkö-

désével álljon kapcsolatban, akár valódi érzelem legyen. 
De nemcsak az eredeti érzelmek hatnak akaratunkra, 
hanem a gondolatban felujult érzelmek is ösztönözhetik 
az akaratot, sőt bizonyos körülmények között oly erősen 
és élénken, hogy azok a tényleges érzelmek ható erejé-
vel fölérnek. 

íme ez a kötöt t akarat elmélete, dr. Öreg szerint. 
Meg kell vallanom, hogy e fejtegetést a determinismus 
szempontjából sem tarthatom elég teljesnek. A determi-
nismus számos árnyalata, minők a naturaüstikus, meta -
physikai és ethikai vagy nincsenek benne említve, vagy 
hiányosan vannak ismertetve. A mit szerző helyeslőleg 
ismertet, az a psychologiai determinismus, de ennek is 
csak amaz alsó foka, mely az akaratelhatározások ethikai 
tartalmát még alig veszi figyelembe. Kétségtelenül igaz, 
hogy természeti akaratunkat egész lényünk physiologiai 
és psychologiai szerkezetének milyensége nagyban be-
folyásol ja; de erkölcsi akaratunk minőségét első sorban 
épen erkölcsi természetünk minősége szabja meg. V é r -
mérséklet, öröklött hajlamok, velünk született dispositiók, 
szóval a velünk nőtt erkölcsi képességek és készségek 
elvitázhatlanul a legerőteljesebb determináns tényezők 
akaratirányzatunk és egész jellemünk kiképződésében. 
Csak sajnálni lehet tehát, hogy e nagyon lényeges fak-
torok szerepének kimutatása teljesen hiányzik szerzőnk 
akaratelméletéből, mely bármily tetszetősnek lássék is 
első pillanatra, a gondosabb megfigyelés előtt, mégis 
lényeges hiányokban szenved és épen ezért nem eléggé 
meggyőző. 

Még kevesbé tar thatom meggyőzőnek a kötöt t 
akarat elméletének polemikus részét. Szerző ugyanis 
azon tételt állítja föl, hogy a kötöt t akarat elmélete 
nem egyeztethető meg az erkölcsiséggel, ha azt úgy 
fogjuk fel, mint fatalismust, valamint akkor sem, ha úgy 
értjük mint Spinoza ; de megegyeztethető vele, ha a 
külső indító okok mellett belső indító okokat is elisme-
rünk. E tétel bizonyításában a fatalismust azért itéli el, 
mert annak természetes következménye a tétlenség, már 
pedig az erkölcsiség öntudatosan végrehajtott , szándé-
kos és célos cselekvés; ugyanez okon itéli el a sp ino-
zismust is, mint a melynek merev substantia-tana nem 
enged tért az ember öntudatos és célos cselekvésének 
vagyis megsemmisíti az ember személyiségét ; valamint 
ez alapon tart szerzőnk hibásnak minden külsőleges 
(azaz az akaratot külső indító okokhoz kötő) determi-
nismust, minthogy ezek a felelősség és megjobbulás té -
nyével ellentétben állnak. E kétségkívül hibás rendsze-
rek főhibája való igaz, hogy a szerző által helyesen 
kimutatott körülményben, t. i. abban áll, hogy az ön tu-
datos, szándékos és célos cselekvést mindannyian lehe-
tetlenné teszik; de vájjon a szerző determinismusa 
különb-e azon deterministikus theoriáknal, melyeket 
oly élesen kárhoztat ? Lehet, hogy tévedek, de szerin-
tem az Öreg úr és társai theoriája is ép oly hibás, 
mint azok, melyeket ő elitéi. Megpróbálom ezt k imu-
tatni. 

A helyes és erkölcsileg is, vallásilag is áldásos 
determinismus igazsága nem attól függ hogy az aka-
ratot a külső vagy a belső indító okoktól teszszük-e 
függővé, hanem a függés mértékétől és természetétől. Az 
erkölcsiség megszűnik erkölcsiség azaz Öntudatos és 
szándékos személyes működés lenni, mihelyt az akarat 
indító okait kényszeiítőleg megkötő és a máskép tevésnek 
még lehetősegét is kizáró hatalomnak fogjuk f ö l ; mert 
elvitázhatlan igazság, hogy az erkölcsiség határa épen 
ott kezdődik, hol a természeti szükségképeniségé vég-
ződ ik ; hogy az »erkölcsi jó és erkölcsi rosz, mint 



szerző maga is hirdeti a bevezető fejtegetésben, épen 
abban különböznek a természetiektől, hogy azokat az 
öntudatos és akarattal biró ember eme tehetségeinek 
teljes használata melleit bozza létre«, míg a természeti 
jók és roszak lén}^eges és legfőbb ismertető jelét hatá-
rozot tan az képezi, hogy ezeket »a természet ön tuda t -
lan és akarat nélküli erői hozzák létre,« Nos ha így áll 
a dolog — pedig a szerző által hirdetett vezérelvek 
szerint is így áll — akkor azt kérdem : minő érdemle-
ges különbség van a szerzőféle psychologiai és pl. a 
Spinoza-féle metaphysicai determinismus között, melyek 
mindketten feltétlenül megkötöttnek azaz psychophysikai 
kényszer alatt állónak nyilvánítják az akaratot, csupán 
abban különbözve egymástól, hogy egyik a lélek-
tani indokoktól, másik az egyediili substantiától való 
kényszer-függést hirdeti ? Sőt tovább menve, azon állí-
tást sem tar tom túlzottnak, mely a Vog t -Molescho t t -
féle naturalismust és a psychologiai determinismust egy 
kalap alá fogva egyaránt erkölcsellenes phi losophe-
máknak deklarálja, ha azok az akarat elméletében az 
indokok (legyenek azok külsők vagy belsők) kény-
szerítő hatalmát hirdetik. Igen, mert az akarat kér -
désében épen az a cardo rei, hogy az indító okok 
kényszerhatalmak-e a vis major vagy a vis for t i -
oris fizikai törvénye szerint, vagy pedig oly erköl-
csi erők-e, melyek ösztönzik^ befolyásolják, támogatják, 
módosít ják és erősítik az akarat elhatározását, de a döntő 
hatalom magában az emberben, és pedig ennek öntuda-
tos öntevőségében van ? Szerintem az utóbbit valló rela-
tív determinismusnál keresendő az igazság s mind az 
akarat, mind az erkölcsiség mivoltát ez képes úgy meg-
fejteni, hogy kerülve az önkényes, indoktalan akarat 
Scyllaját, ne ütközzék a fizikai kényszerbe zsugorító abso-
lut determinismus Charybdisébe. 

De menjünk tovább. 
A III—ik fejezet a kötöt t akarat elméletének tudo-

mányos jogosultságát az ellenkező felfogás téves vol tá-
ból, tehát annak bebizonyításával igyekszik kimutatni, 
hogy a szabad akarat tana képtelenség, mind az észszel, 
mind a tapasztalattal ellenkezik. Készséggel adok kifeje-
zést a harmadik fejezetbeli fejtegetésekből nyert azon 
összes benyomásnak, hogy e része a tanulmánynak nagyon 
értékes, mert nyomon járó, következetes és meggyőző. 
Készséggel aláirom a cáfolás végeredményét kifejező 
eme szavakat : »bármint okoskodjunk is, az akaratnak 
minden indító okból való függetlenségét be nem bizo-
nyithatjuk« (93. 1.). Világosan és teljes hűséggel i smer-
teti Kant híres akarat-elméletét, melyet azonban mint 
álláspontjával öszsze nem férőt, szintén elvet. Kant 
tudvalevőleg élesen markírozott különbséget tesz az 
ember értelmi és tapasztalati jelleme között , amaz alatt 
értve az embert mint az értelmi világ szabad tagját 
tehát önnönmagában, emez alatt az embert mint a 
tüneményvilág tagját, tehát a mint érzékeink előtt tüne t -
kezik. Jtrtelmi jelleménél fogva az ember a t e rmé-
szeti törvény uralma alól ki van véve, tehát szabad; 
tapasztalati jelleménél fogva az ember is az érzéki 
világ tagja, ennélfogva ennek törvényei alá van vetve, 
tehát szabadtalan. Minthogy pedig a tapasztalati jellem 
az értelminek tünetkezése, az ember egyideüleg szabad 
is, kötöt t is, a szerint a mint akaratelhatározása az é r -
telmi vagy a tüneményi világból meríti indokait. A Kant 
akarat szabadsága tehát legkevésbé sem indokok nélkül 
szeszélyeskedő önkény, hanem az értelmi jellem alap-
elve szerinti önelhatározás, vagy mint más helyen 
m o n d j a : a szabad akarat az erkölcsi törvény alatt álló 
akarat. Az akaratnak ilyetén szabadsága korántsem azt 

teszi, hogy az akarat mindennemű törvényszerűségtől 
független, tehát korlátlan erő, hanem azt, hogy az akarat 
törvényszerűsége nem azonos a természet törvénysze-
rűségével vagyis hogy az akaratnak saját külön és az 
érzéki világ felett álló törvénye van. Az akarat e sajá-
tos törvénye abban nyilatkozik, hogy elhatározásainkat 
ép úgy vezethetik az ész inditó okai, mint az érzéki-
ség ösztönzései s épen ebben áll az akarat választási 
szabadsága. 

Kant theoriaja után azon szabadság-elmélet ismer-
tetésére tér szerzőnk, mely »szabadság alatt azon cse-
lekvési képességet érti, a midőn valami, külső és belső 
akadályoktól menten azzá lehet, a mivé lenni természete 
és rendeltetése szerint hívatva van.« Ezt a szabadságot 
szerző is elfogadja, sőt erre építi az erkölcsi szabadság 
fogalmát is, melyet úgy határoz meg, hogy »az ember-
ben — mint már Kant is követelte — az értelem ural-
kodjék az érzéki alacsony indulatok fölött, mert mind 
addig nem szabad az ember, míg ez meg nem történik, 
hanem csupán érzékiséginek, indulatainak, előítéleteinek 
hitvány rabszo lgá ja . . . . Erkölcsileg az az ember valóban 
szabad, kinek szellemi élete oly magas fokra fejlődött, 
hogy egyedül a jó és igaz képezi minden akaratának 
és cselekedetének rugóját) vagyis a kiben az ember 
igazi rendeltetése valósul meg.« (118. 1.). Kimutatva 
ekként, hogy az ész által való korlátoztatás az igazi 
szabadság, megvonja röviden az anyagi és alaki szabad-
ság között i különbséget és egy merész ugrással azon 
végkövetkeztetésre jut, hogy »az ember szabadsága egyenlő 
a kénytelenséggel«, mely tételt a moralstatisztikának a 
halálozási, házassági, bűnügyi, gyilkossági, öngyilkossági 
esetek szabályszerűségét igazoló adataival is bizonyít. 

A moralstatisztika számadatai által kimutatott t ö r -
vényszerűsége a cselekedeteknek, kivált a bűnös csele-
kedeteknek, elvitázhatlan t é n y ; de e tényből nem az k ö -
vetkezik, mit az empirismus belőle egy jókora logikai 
ugrással kivon, hogy t. i. »az ember szabadsága egyenlő 
a kénytelenséggel«, hanem csak az, hogy az ember 
cselekvésére a érzéki világ inditó okai nagy és bizonyos 
törvényszerűséggel jelentkező befolyással vannak. A tö r -
vényszerűség pedig nem kényszerűség. Tény , hogy a ki 
bűnt cselekszik, az a bűnnek szolgája, a mint arra már a 
szentírás is megtaní to t t ; de ennél többet a moralstatisz-
tika s 111 képes bizonyítani. Mert ha 100 ezer lakosból 
évenként kivégzi magát 5 ezer, ez csak azt bizonyítja, hogy 
5 ezer ember nem tudott erkölcsileg erős lenni az élet 
küzdelmeivel szemben, tehát erkölcsi ereje a viszonyok 
súlya alatt megszakadt. De azt soha sem fogja a statisztika 
számba vehetni, hogy a többi 95 ezerből hány lélek került 
hasonló viszonyok közé, s mert nem ölte magát, tehát hány 
volt elég erős a viszonyok állítólag; kényszerítő hatal-
mának ellenszegülni, küzdve, szenvedve, megalázva, s 
az emberek által talán meggyalázva, de mégis életben m a -
radni ?! Pedig ez volna az erkölcsiség és az erkölcsi sza-
badság statisztikája, mig a mostani számok csak a bűn 
és erkölcsi szolgaság statisztikáját tárják elénk, — Ezért 
nagyon elsietett következtetés a moralstatisztikai szá-
mok szabályszerűségéből mindjárt azt következtetni, 
hogy az ember a körülmények és indokok rabja általá-
ban, vagy a mint az empiristák szelidebben, de lényegi-
leg ezt jelentőleg mondani szokták: ».az ember szabad-
sága egyenlő a kénytelenséggehc. A moralstatisztika ada-
taiból csak az a biztos következtetés, hogy az ember 
szabadságát a különböző viszonyok jelentékenyen k o r -
látozzák, a nélkül, hogy teljesen megkötnék vagy végleg 
megsemmisítenék. 

A IV-ik fejezetben a kötöt t akarat elméletének 



a bölcsészeti erkölcstanban való alkalmazása van kifejtve. 
Először azt demonstrálja, hogy a kötöt t akarat össze-
fér az erény fogalmával. » Erény alatt az erkölcsi t ö r -
vénynyel való oly egyező lelki állapotot értünk, a mely 
hosszas küzdelmek árán állandó szokássá alakult át ben-
nünkcc (147. k). Azután a bűn fogalmával való összelé-
rését mutogatja, mert a »bűn csak az ember hiányos 
erkölcsi fejletlenségének következménye és csak addig 
van létjoga, a míg a szellem a maga teljességében és 
hatalmában ki nem alakul« (150. 1.). Majd a felelősséget 
és a büntetés jogosultságát igazolja a kötött akarat alap-
ján, kimutatván, hogy a büntetés a maga célját csakis 
annak föltevése mellett érheti el, hogy az akaratra az 
erősebb és nemesebb indító okok erősebben és nemesí-
tőleg hatnak. A szabadakarat híve nem bánthatja bűneit 
nem ösztönözhet senkit a javulásra, nem szégyelheti 
bűnét. Büntetni, ha a büntetésnek valódi célja, t. i. ajavi-
tás rartatik szem előtt, csakis a kötött akarat alapján 
lehet. Ennélfogva — így vonja ki a következtetést — az 
erkölcsi eszmék teljes épségükben való fenntartása végett 
semmi szükségünk sínes a szabadakarat felvételére 
(164.) Majd egy lépéssel tovább mentve egyenesen azt 
állítja, hogy »a szabadakarat tantétele nemhogy hasznos, 
hanem inkább káros az erkölcsiségre nézve. A szabad-
akarat elve ugyanis következetesen keresztülvíve, az er-
kölcsiségre nézve hátrányos gőgösséget, közönyösséget , 
ingatagságot, türelmetlenséget erédményez.cc Szabadakarat 
mellett jellemről, megjavulásról és a bűnös iránt való 
türelemről szó sem lehet. 

Ez utolsó fejezetben légteljesebben föltárulnak szerző 
erkölcstani álláspontjának fény- és árnyoldatai. Hadd 
számoljak be először árnyoldataival. 

Árnyoldala művének az a merev és túlságba vitt 
determinismus, mire egy pár pontban már fennebb is 
rámutattam. Nem akarván félreértetni, ismételve hang-
súlyozom, hogy túlságba vitt, merev determinismusát 
kárhoztatom, azt a determinismust, mely az akaratnak 
nemcsak korlátoltságát tanítja, hanem teljes megkötö t t -
ségét hirdeti, tehát oly akarat hívének vallja magát, 
melyet az indokok így vagy amúgy nemcsak hogy 
befolyásolnak, ösztönöznek és rábírnak, hanem teljesen 
és ellenállhatatlanul megkötnek, sőt kényszerítenek. Már 
pedig ezen determinismussal, melyet én absolut de ter -
minismusnak szoktam nevezni, az erkölcsi élet alaptényei 
Soha kielégítőleg meg nem fejthetők. A mely elmélet az 
akaratban csak az erősebb indoknak fizikai kénytelenséggel 
és gépiesen engedő eszközt lat és semmi többet, még ak-
kor 'sem fogja akaratunkat természeti erőnél többnek tar t -
hatni, ha mint szerző teszi, oly gondosan megkülönbözteti 
az akarat belső inditó okait a külsőktől. Mert az akaratot 
erkölcsi erővé nem csupán az teszi, hogy belső ö n m o z -
gató erő, hisz ezzel az állatvilág is bir, hanem azon 
"specificus sajátsága, hogy az ész és lelkiismeret paran-
csa vagy tilalnia szerint öntudatosan, szándékosan és 
célosán működik. Mihelyt pedig, a tuda tos öntevőség 
tudatos kénytelenséggé devalváltatik, megszűnik az aka-
rat erkölcsi természete s lesz belőle legjobb esetben is 
magasabb fokozatú természeti erő. 

A felfogás é. sarkalatos hibája a 4-ik fejezet g o n -
do la t 'körében tűnik fel legszembeötlőbben, hol a kötöt t 
akarat alkalmazásában maga szerző is szelidítni kényte-
len merev elméletét, amennyiben akarva nem akarva a 
determinismus enyhébb alakját juttatja érvényre. S talán 
nem csalódom, ha azon, úgy hiszem inkább polemikus, 
fogását is ebből származtatom, hogy bár másféle értel-
mezését is ismeri, sőt ismerteti is a szabadakaratnak, 
mégis a csattanósabb érvelés kedveért • mindig csak az 

indító okoktól merőben független akarat-elmélet ellen száll 
síkra, egy oly elmélet ellen, mely. főként Kant óta kép-
viselők nélkül áll a tudományban. 

De . örömmel adok számot a munka féíiyoldalairól 
is. Tiszta, világos gondolkozás, nyomon járó érvelés, 
egyszerű, szabatos és magyaros irály jellemzik művét. 
Szerző nem tartozik azon philosophüsok közé, kiknek 
gondolkozását a német bölcsészek nehézkessége m e g -
rontotta és stylusát élvezhetlenné tette. -— Meglátszik 
rajta az angol iskola tiszta gondolkozása, egészségesebb 
realismusa. Munkaját, bár felfogásával nem érthetek 
egyet, gyönyörűséggel és sok tanulsággal olvastam s 
azt hiszem, ily benyomással teszi le kezéből. más olva-
sója is, kit a bölcsészeti kérdések fejtegetése érdekel. 

Szőts Farkas. 

B E L F Ö L D . 

A lelkészi congrua ügye. 
Említve volt annak idején e Lapban is, hogy a 

vallásügyi miniszter kezdeményezéséből király ő felsége 
helybenhagyásával a kath. alsó papság fizetésének ügye 
az úgynevezett congrua-bizottság utján rendezés alá 
került, s hogy az 1887. október 18-án megtartot t bizott-
sági ülés alkalmával előadóul Boncz Ferenc közalapít-
vanyi kir. ügyigazgató választatott meg, ki akkor azon 
megbizatást nyerte, hogy a congrua-ügyben a most egv 
éve kelt királyi resolutio minden pontjara kimerítő javas-
latot készítsen. A javaslat elkészült és a bizottság f. .hó 
13-iki ülésében, melynek lefolyásáról a különfélékben 
hozunk rövid tudósítást, előterjesztetett. A kérdés elég 
fontos arra, hogy olvasóinkat vele, ha röviden is, megis-
mertessük Boncz előadó azon. jeles dolgozata alapján, 
melyet a bizottság elé terjesztett. 

A legfelsőbb elhatározás több előzetes kérdések 
megvitatásának szükségét hangsúlyozván ilyenekül külö-r 
nősen kijelölte : 

i - s z ö r a kegyúri viszonynak további fentartását 
szabályozó vagy esetleges megváltását illető kérdést, 
minthogy ezen viszony a jelenlegi határozatlan, hélven-
kint az illető kegyúrnak hitfelekezete miatt is, vitás és 
megtámadott allapotaban és terjedelmében igen számos 
esetben alig szolgálhatna biztos alapul az illető plébánia 
j ö ved cl mének m egállap i tására. 

Ezzel szemben a javaslat kifejti, hogy a lelkészi java-
dalom minimumának megállapítása független mindén'más 
kérdések előleges megoldásától, bar létezhetnek és van-
nak vele kapcsolatosan megoldandó kérdések ; de olvak, 
a melyek megoldása szükségképeni előfeltételét képezné 
a congrua rendezésnek — alig képzelhetők. Mert a cong-
rua rendezés miből ál l? Abból, h o g y megállapítassék 
azon legkisebb összeg, mely megkívántatik .arra, hogy 
a lelkész álkisszerü állandó ellátásban részesüljön é$ 
hogy az ennek fedezésére szolgáló biztos alapok kijelöl-
tessenek. 

-A kegyúri jog hazánkban, Magyarországon a ke-
resztyénség első századaitól fogva a király kizárólagos 
joga volt minden egyházakra nézve, ezt tanítja a H. K. I: 
11. címe és ezt világosan kimondja az 1498. 67. és .1518. 
15. t. c. is. Ezen kegyúri jog azonban úgy az egyházi 
nagyobb javadalmak, valamint a földesúri birtokok kirá-
lyi adományozása, sőt a városoknak a szabad kir. váro-
sok sorába lett becikkelyezése, illetőleg a . nekik adott 
kir. szabadalom által az apostoli király minden egyhá-
zakra kiterjedő legfőbb kegyúri . jogán a birtokjoggal 



együtt és ezzel kapcsolatosan adományoztatot t . Mint -
hogy tehát nálunk a kegyuraság csak a felség ado-
mányozásából szereztethetett meg, annál fogva a kegyúr 
jogai és kötelezettségei is, mint a magyar közjogba is 
vágó intézmény, főleg a reformáció kezdete óta országos 
törvények és fejedelmi intézkedések által szabályoztat-
tak, melyekben a kegyúri jogok és kötelességek hatá-
rozot tan meg vannak állapítva minden kegyúrra nézve, 
legyen az személy vagy testület, katholikus vagy bár-
mely más vallású. Ennélfogva a kegyuraság kérdése a 
congrua-rendezés előlegesen megoldandó előfeltételét 
semmi esetre sem képezi. 

2-szor . A legfelsőbb elhatározás a községek és 
hívek különféle adózásai és szolgalmányai tekintetében, 
azon lényeges kérdés megoldását tűzi ki, vájjon ezen 
szolgáinlányok mint birtoki, vagy személyes terhek t e -
kintendők-e ? s mennyiben mérvadók e tekintetben a 
régebbi egvház-látogatási okiratokban foglalt különböző 
határozatok ? 

Ezekre nézve az előadó véleménye ez : A közsé-
gek és hivek különféle adózásai és szolgálmányai, vala-
mint azon kérdés is, vájjon ezen szolgálmányok birtoki 
vagy személyes terheknek tekintendők-e ? a congrua 
rendezés alkalmával az illető plébániák jöveoelmének 
kinyomozásánál előzetes eldöntések tárgyát nem képez-
het ik . Mert a jövedelmek kinyomozása tényleges állapot 
szerint történik s a hol az adózások és szolgálmányok 
jogi természete vitássá válik, a fölött az illető köz-
igazgatási és bírói hatóságok vannak hivatva Ítéletet hozni. 

3-szor . A legfelsőbb elhatározás 3—ik pontja »sza-
batos és világos határozatokat követel a stólajövedelem 
és az alapítványok iránt.« 

Az előadói javaslat idevonatkozólag azt mondja, 
hogy mind a két tárgy szorosan kapcsolatos ugyan a 
congrua rendezéssel elannyira, hogy ezen kérdések m e g -
oldása nélkül a congrua rendezés nem is képzelhető ; 
azonban a stóla iránti határozat akkor volna megho-
zandó, ha már az összeírások megtörténtek, s azok alap-
ján tudva lesz, hogy mennyit tesz ki a stóla egyes 
egyházak és egyházmegyék, valamint az egész országra 
nézve. Mert mig ez tudva nincs, addig a stóla iránt 
bármiféle határozatot hozni legalább is időelőtti lenne. 
Ugyanis a stóla tekintetében a következő kérdések tá -
madhatnak : i - ö r megtartassék-e továbbra is, avagy 
pedig eltöröltessék a stóla ? 2-01* ha eltöröltetik, ezen 
jövedelem mi által pótoltassék ? 3 -o r ha pedig f enn-
marad : leszállittassék-e vagy felemeltessék ? A lelkész-
nek ezen mellékjövedelmei továbbra is meghagyandók 
lennének ugyan, de részint bizonytalanságuk, részint 
egyes helyeken csekélységüknél fogva az összeírások 
alkalmával számításon kívül hagyandók; minthogy azon-
ban az eddigi megállapodások szerint ezek összeírása is 
javasoltatott, még pedig mind a bizottság által, mind a 
püspöki kar külön fölterjesztésében, annál fogva most 
ezen javaslat fenntartandó lenne. Egyébiránt e kérdés 
is csak akkor lesz behatóan tárgyalható, ha az össze-
írásokból tudva lesz, hogy a stólák összege meny-
nyire rug. 

A lelkészi fizetések alapjául szolgáló alapítványokra 
nézve, melyek legtöbbnyire a káptalanok kezelése alatt 
állanak, az előadó azt véleményezi, hogy azok kamatjai 
szintén számbavétessenek, nem különben a káptalanok 
kezelése alatt levő azon tekintélyes összegek is, melyek 
a Kolonich-féle egyezmény értelmében mint törvényes 
7 , - a d az elhunyt püspök hagyatékából egyházmegyei 
célokra kihasíttattak. E tekintetben az egyházmegyei 
hatóságok felhivandók lennének, hogy az egyházmegyé-

jükben levő összes alapítványokról, valamint a Kollo-
nich-féle egyezmény értelmében az elhunyt főpapok 
hagyatékából kihasított harmadról is külön-külön kimu-
tatásokat nyújtsanak be. 

4-szer. A legfelsőbb elhatározás a megvitatandó 
előzetes kérdések közé sorozza a görög katholikus 
papságnak és a görög katholikus plébániáknak némely 
vidéken netalán előbb foganatosítandó szabályozását. 

A javaslat erre nézve bár elismeri, hogy a görög 
kath. és róm. kath. plébániák között sok különbség van, 
pl. hogy a görög kath. plébániák száma a hívek számá-
hoz képest tu lnagy; de ezen különbség nem áll útjában 
sem a congrua rendezésének, sem annak, hogy ezen 
plébániák a róm. kath. plébániák módjára szabályoztas-
sanak. 

A görög kath. plébániák mindenesetre szükséges 
szabályozása tehát szinte nem előfeltétele a congrua-
rendezés alkalmából foganatosí tandó összeírásnak; sőt 
éppen azért szükséges előzetesen az összeírást teljesíteni, 
mert csak az fogja a szükséges adatokat arra nézve 
szolgáltatni, hogy melyik plébánia minő módon leend 
rendezhető. 

5-ször. A legfelsőbb elhatározás megfontolandónak 
mondja, vájjon a congrua szabályozása Erdélyre is ki ter-
jesztessék-e ? mely esetben mellőzhetlenül az erdélyi 
katholikus status is meghallgatandó s az ottani külön-
leges viszonyok figyelembe veendők lennének. 

Erre nézve az erdélyi püspök meg is kérdeztetett , 
s oda nyilatkozott, miszerint 68 lelkész van az erdélyi 
püspöki megyében, kiknek évi jövedelmét legalább 500 frtrá 
kellene felpótolni és hogy az erdélyi katholikus vallás-
alap az ő évi 42,000 forint jövedelméből sem a sze-
génységben sínylődő lelkészek évi jövedelmének felja-
vítását, sem az egyházi épületek jó karba helyezését és 
fentartását eszközölni nem képes. Azért tehát a con -
gruarendezést Erdélyre is szükségesnek látja kiterjeszteni. 
A püspök egyértelemben van a bizottsággal arra nézve, 
hogy Erdélyre nézve külön tárgyalások történjenek, 
még pedig akkor, midőn a Királyhágón inneni megálla-
podások már létre jöttek, s ekkor aztán ezen munkálatok 
közöltessenek az erdélyi katholikus statussal a végből, 
hogy azoknak az erdélyi különleges viszonyok tekintetbe 
vételével való alkalmazása iránt javaslatait mutassa be. 

A legfelsőbb elhatározás továbbá azt mondja, hogy 
csak akkor, ha a fennebb említett előzetes kérdések 
egyetértőleg az illetékes tényezőkkel és a püspöki karral 
megoldatnak, lesz elhatározható a további tárgyalások 
módozata, t. i. a plébániai jövedelmek megállapítása, 
akár összeírás, akár bevallás útján, valamint azon kérdés 
is, vájjon az összeírás vagy bevallás alkalmából felme-
rülő vitás kérdések tárgyalására a jelen előterjesztésben 
javaslatba hozott országos bizottság, vagy pedig az egri 
érsek külön véleményében megpendített s csakugyan 
célszerűbbnek látszó megyei bizottság alakíttassék. 

Az előadói javaslat a plébániai jövedelmek k inyomo-
zására csakis a politikai és egyházi hatóságok közbejöt-
tével eszközlendő összeírást ajánlja azon tüzetes utasítás 
szerint, mely az előző tárgyalások alkalmával a püspöki 
kar megjegyzéseinek és kívánalmainak figyelembe vételé-
vel megállapíttatott. 

A jövedelmek kinyomozása alkalmából felmerülő 
vitás kérdések tárgyalása sokkal célszerűbben eszközöl-
tethetik egy országos bizottság, mint a megyei bizot t -
ságok által, mert ha megyei bizottságokra bízatnék a 
vitás kérdések eldöntése, akkor minden megyében más 
nézetek érvényesülnének, ugyanazon kérdések más és 



más oldalról biráltatnak el s hiányoznék az egész eljá-
rásban múlhatatlanul megkívántató egyöntetűség. 

A legfelsőbb elhatározás kívánatosnak mondja azon 
kérdésnek megvitatását is : »vajjon nem lehetne-e a con-
grua minimumának előleges megállapítása által az eset-
leges összeírást vagy bevallást csak ezen minimum alatt 
álló plébániákra szorítani, vagy pedig — s mely indo-
koknál fogva szükséges az összeírást minden esetre az 
összes plébániákra különbség nélkül kiterjeszteni.« 

Itt a javaslat kifejti, hogy a congrua-minimum 
előzetes megállapítása által elesik a szüksége annak, 
hogy az összes plébániák jövedelmei kinyomoztassanak. 

A legfelsőbb elhatározás végül »azon források fel-
keresését és megjelölését tűzi ki, melyekből a felmerülő 
és kétségkívül nem csekély szükséglet fedezendő leszen.« 

Ezen források megjelölésénél — mondja a javas-
lat — számba vétetnek ezek : i . a kegyúr, 2. a hívek, 
3. a községek, 4. az egyházi vagyon, 5. az állam, 6. a 
létező alapítványok, 7. a lelkészek járulékai, 8. az e 
célra kijelölt vagy ezentúl kijelölendő különleges járu-
lékok. 

A világi kegyurak a congruarendezés alkalmából 
hozzájárulásra nem kötelezhetők, ellenben az egyházi, 
kincstári és közalapítványi kegyuraságok kir. rendeletek-
nél fogva, de meg ezen javak természete és rendelteté-
sénél fogva is tartoznak, »de congrua dote parochi« g o n -
doskodni. Ugy szintén nem szabadulhatnak meg a tel-
jes ellátás kötelezettsége alól azon városok sem, melyek 
egyszersmind kegyurak, mert ily városoknak a kegyúri 
jog az azzal járó összes terhek viselésének kötelezet t-
ségével adományoztatot t . De nem kötelezhetők a hívek, 
mer t azok ugy is eléggé terhelvék a természetben való 
adózások, szolgálmányok és a stóladíjak által. 

A politikai községek kötelezettsége csak odáig 
terjedhet, amennyiben ilyet elvállaltak; a hitközségek 
mint községek is csak önkéntes adózás utján vonathat-
nának be a lelkész jobb ellátásához való hozzájárulásba. 

Az egyházi nagyobb javadalmak rendeltetésüknél 
fogva hivatvák a hozzájárulásra, de azonfölül számos 
törvény és kir. rendelet is ezekre utal. Hogy pedig a 
hozzájárulás aránya megállapítható legyen, elkerülhetet-
lenül szükséges az egyházi nagyobb javadalmak jövedel-
meit pontos összeírás által kinyomozni, amire nézve 
irányelvekül szolgálhatna, hogy a készpénz és ér tékpa-
pirbeli törzsvagyon a vezetett nyilvántartási könyvek 
alapján, az ingatlanok jövedelmei a catasteri és az ura-
dalmaknál vezetett számadási adatok segélyével, egyébb 
jövedelmek az adóbevallások szerint számíttassanak ki. 
Ezen adatok beérkeztével azután mindegyik javadalom 
fölös jövedelmei a congrua-alap pénztárába lennének be-
szolgáltatandók, ahonnan az évi járulékok, illetőleg ki-
egészítések az érdekelt lelkészeknek folyósíttatnának. 

Az államkincstár igénybe nem vehető, mert az saját 
szükségleteit is alig képes fedezni. 

A létező e célra kijelölt alapítványok jövedelmei 
mindenesetre igénybe veendők lesznek. Hogy pedig ez 
megtörténhessék, szükséges azokat összeirni. 

A vallásalap csak annyiban lenne ezen hozzájáru-
lásra kötelezhető, amennyiben annak jövedelmei egyébb 
szükségletek által fel nem emésztetnek. 

A congruán fölüli javadalommal bíró lelkészek 
sem kötelezhetők a hozzájárulásra, mert már az 1792-ik 
évi országos küldöttség is ezen nézetet nyilvánította, 
részint azért, hogy a lelkészek közt a versenyzés fenn 
maradjon, részint pedig azért, mivel a lelkészek számá-
hoz képest kevés egyházi méltóság van, mely által a 
jól érdemesültek megjutalmazhatok volnának, ezen jutal-

mazás csak is a jobb plébániákra való áthelyezés által 
történhetvén meg. 

A congruarendezés eszméje nem az, hogy senki-
nek ne legyen több a congruánál, s a kinek van, attól 
egy rész elvétessék; hanem az, hogy annak, a kinek 
nincs, legalább legyen annyija, a miből állásszerűleg 
megélhet. 

Vannak azonban más elegendő források, a melyek 
a congrua-feljavítás szükségletét bőven fedezendik, s a 
melyek egy országos katholikus congrua-alap létesíté-
sét lehetővé teszik ; ezek a következőkből keletkeznek : 

aj a kir. adományozásból származó főpapi javadal-
mak évi járulékaiból; — b) a végrendelet nélkül elhalt 
főpapok hagyatékának a Kollonich-féle egyezmény értel-
mében az egyházat illető egyharmadaból, vagy legalabb 
ennek egy bizonyos hányadaból ; — c) az üresedésbe 
jött egyházi főjavadalmak időközi jövedelmeiből, mint a 
melyek úgyis a vallásalapba folynak be ; — d) a vallás-
alap nélkülözhető fölöslegeiből; — e) az egyes egyházak 
nélkülözhető jövedelmeiből az illető egyház lelkészeinek 
javadalmi feljavítására; — f ) az eddig e célra létező s 
az egyházmegyei hatóságok, vagy káptalanok altal kezelt 
pénztárakban levő alapítványokból; — g) a megüresült 
kanonoki stallumok időközi jövedelmeiből; — h) az 
egyházi szabályok szerint köteles hagyományokból ; 
i) a hívek hagyományaiból s önkéntes adakozásaiból; 
k) a végrendelet nélkül elhunyt lelkészek hagyatékának 
az eddigi szabályok szerint az egyházat illető egész 
harmadaból, minthogy ezentúl az egyházmegyei pénz-
tár a congrua-alapba olvadna, az egyházat illető rész 
rendeltetése pedig szintén csak a lelkészi jobb javadal-
mazás lehet. 

Végül az előadói javaslat egy hozzávatőleges szá-
mítás alapján azon vélelmének ad kifejezést, hogy a 
nevezett forrásokból nem csak az évi congrua-szükség-
let volna fedezhető, hanem rövid idő alatt jelentékeny 
tőkét is íehetne képezni. 

Ha a congrua miniuma 800 frtban állapíttatnék 
meg, akkor az évi szükséglet legfölebb 300 ezer frt 
lenne, mivel szemben a következő fedezet állana: 

1. A főpapság 2 millió 2 százezer frt 
jövedelmének */,0 részéből . . . . 220,000 frtot , 

2. A káptalani, prépostsági jövedel-
meknek szintén 1/10 részéből hasonlókép 220,000 » 

3. A végrendelet nélkül elhalt főpa-
pok hagyatékanak Kollonich-féle egy har-
madból . . . . . . . . . . 5,000 » 

4. Az egyházi főjavadalmak időközi 
jövedelméből 10,000 » 

5. A vallásalap nélkülözhető jövedel-
méből 5,000 » 

6. A megüresült kanonoki stallumok 
intercalaris jövedelméből 3,000 » 

7. Az egyházi szabalyok szerint köte-
les hagyományokból 2,000 » 

8. A végrendelet nélkül elhalt lelké-
szek hagyatékaból 1,000 » 

Ezek szerint kitenne az évi fedezet 

összesen : 466,000 frtot , 
miből a fentebb kimutatott 300 ezer frt congrua szük-
séglet bőven fedeztetnék és tőke-képzésre is tekintélyes 
összeg maradna. 



Sommervi l le az Alföldön. 

Ez év elején gyomai egyháztanácsunk nagy tisztelet-
tel hivá meg az öreg urat, szerencséltetne minket is nagy 
becsű látogatásával. A válasz késett, az öreg úr gyengélke-
dett, m í g n e m január 31-én reggel megjött a távirat, 
hogy délután itt lesz s febr. i - é n prédikál. N o s z a ! mit 
cselekedjünk most, hogy adjuk tudtára a népnek, mert 
lelkes presbyteriumunk hallani se akart valamely t e rem-
ben leendő előadásról ; nem szabad nekünk — mondák 
— a mi népünket ettől megfosztanunk, legyen ott ap-
raja nagyja a templomban, a menn}á be fé r ! A tudósítás 
szétküldését igen ügyesen eltalálta a mi buzgó g o n d -
nokunk, Cs. Szabó Gergely, eljárta u. i. mind a 10 isko-
lát, s a gyermekeknek megmondván, ezek több mint 
ezer felé szétvitték a hirt a városba, s valóban a mint 
febr. i - é n d. e. 10 órakor a templomba beléptünk, elál-
mélkodánk az egybegyűltek tenger sokaságán! T e m p l o -
munk 3000 lélek számára van ülőhelyekkel ellátva, azon-
ban most még a közök is tele voltak álló néppel, a 
kettős karzatokon ember-ember hátán! A szó teljes 
értelmében úgy kellett befurakodnunk. 

Az úrasztala kerítésében az öreg úr, SzaJay atyafi 
és Garzó társam helyet foglalván, a »Prédikáltasd 
sz. igédet« vers elhangzása után GArzó társam rövid 
reggeli imát mondot t , mely után az öreg urat bemutatá. 
Bemenet közben én vagy 40 példányt szét osztottam 
a kezembe adott evangeliumi énekek közül, mik közül 
négyet előző este néhányan nálam megtanulván, az 
öreg úr intésére énekelni kezdtük : „Fel , barátaim, drága 
Jézus zászlója alá 1" kitűnő járatossággal kisérvén ha r -
moniumon az öreg úr kedves unokája, ifjú Knith úr. 
Az éneket Szalay atyafi versről-versre diktálta, majd 
felolvasá Esaiás 63. részének hat első versét, mire az 
öreg úr megkezdé prédicatióját s beszélt harmadfél 
órán át elragadó tűzzel, olthatlan hévvel ama leghatal-
masabbról, ki az embernek halalalos ellenét a bűnt, 
egyedül képes meggyőzni. Elragadó beszédében, melyet 
Szalay társunk mondat ró l -mondat ra tolmácsolt, semmi 
más nem volt, mint biblia és mindig biblia, egyszer 
hozott — de nagy vigyázatossággal — Shakspere-ből 
fel egy példát annak bizonyítására, hogy a bűnért vádoló 
lelkiismeret miként háborgatja az ember t ! Beszéd köz-
ben még háromszor énekeltünk. 

A gyülekezet osztatlan figyelemmel hallgatá a cso-
dalatraméltó előadást, s valóban mindnyájan bámultunk 
azon, hogy ez a vén ember, ki a meleg szobában is 
plaidekbe burkoltatja magát, a templom ajtóban sálon 
cipőt húz, beszéd kezdetén — a ret tentő hidegben — 
leveti téli öltönyét, s egy sálon kabátban elkezd a bib-
liából beszélni oly erős hittel, meggyőződéssel , lélekkel, 
hogy több izben a könyezésig viszi a hallgatóit, majd 
ismét felgyúlasztja szíveiket, hogy szinte tündökölnek 
az arcok, és szent elhatározással sorakoznak a Krisztus 
zászlója alá! 

Beszéd után Garzó társam, rövid — de hatalmas 
köszönőt mondot t , s a gyülekezetet megáldván, „ A Te 
sz. lelked munkájú" vers éneklésével oszlottunk szét. 

Templom után híveink özönlöttek hozzám, kér-
vén az angol éneket, de már nem szolgálhaték; azzal a 
vigasztalással bocsátám őket el, hogy majd a nyomdá-
ban kapható lesz. 

Ebédnél az öreg úr igen jól falatozott velünk a 
jó izű magyaros étkekből, aztán d. u. 3 órakor elbúcsú-
zott tőlünk, magyarul mondván : »Isten áldja meg«, s 
ment M.-Túrra . 

Mi pedig — este néhány család összejővén — 

ezer változatban beszéltük az ő prédikációját s éneldet-
tük egyik szép éneké t : 

Bízzatok, mert Jézus eljön, 
O a fővezér ; 
Zengje ajkunk, hozzád esdünk 
Segedelemér' ! 

Hanem kedves szerk. u r a m ! engem ugyan majd 
kizökkentett az öreg úr a kerékvágásból; másnap reggel 
írás-magyarázati óra levén, a XIX. Zsoltár második 
része következet t : »Istennek az ő kijelentett törvényé-
ből kitetsző hatalma és dicsőségéről.« Bizony mondom 
még légátus diák koromban se léptem oly szorongat ta-
tással a templomba, mint azon reggel, midőn az öreg 
ur után kellett felállanom ! De ez az áldott reggeli imád-
ság eloszlatá szorongattatásomat, s lelkesülten hirdetém 
Isten dicsőségét, kinek legyen dicséret, erő és hatalom, 
mindörökké Ámen. — Kálmán Farkas. 

R É G I S É G E K . 
A felső-örsi ev. ref. egyház múltjának rövid 

rajza. 
(Folytatás és vége.) 

III. 
Vallás-erkölcsi élet a XVII I . században. 

Az ősök vallás-erkölcsi életéről is kell valamit 
szólanom, nem csak azért, hogy tükörül állítsuk azt 
magunk elé, hanem azért is, mert világosan látható abból, 
mily szigorú, erkölcsös életet, Istenfélő, kegyes vallás-
gyakorlatot , s emberszeretetet tanúsítottak azok. Es 
csupán ezen egy tárgy is érdemes az emlékezetre, s 
csak fájlalni tudjuk, hogy a reformáció két első száza-
dából semmi e tárgyra vonatkozó feljegyzést nem talál-
hatunk az egyház irományai között. 

Egyházunknak nagy reformátora, Kálvin János 
szigorú vallás-erkölcsi elveket vallott és valósított meg 
Genf városában, és az ő rideg törvényszerűsége, szi-
gorú komolysága, szilárd erélyessége mindenütt főjellem-
vonásává lett azon népeknek, kik a reformált vallást 
követték. Hazánkban is az ő szigorú vallás-erkölcsei 
hódítottak, és teljesen igaz, amit egyik kiváló hazai t ö r -
ténetírónk állít róla, mikor azt mondja, hogy : 3 8 ) » Kálvin 
hite és szelleme nélkül nem lett volna képes kiállani 
egyházunk az üldöző hatalom folytonos nyomását ; mert 
csakis ez a szellem nevelhetett oly hősöket, a milyene-
ket a többi protestáns egyházak nem tudnak fe lmuta tn i ; 
olyan hősöket, kik a vértanú koszorút óriási küzdel-
mek és szenvedések áran nyerték el.c< 

Általában véve a Kálvin gondolkozás módja hatotta 
át az egész egyházat, s az isteni gondviselésbe helyezett 
feltétlen hit vonul végig annak minden alkotásain; elis-
meri önmaga méltatlan voltát, a csapást, a gyászt, szen-
vedést, háborút mind a »haraguvó Isten büntetésének« 
tekinti. Valóban érdekes az elmélkedésre az 1707-ben 
FelsŐ-Örsön tartott rész — zsinat, melynek intézkedései 
ugyancsak magukon hordják a kálvinismus bélyegét : a 
szigorú erkölcsiséget, vallásosságot és mindenben az 
egyszerűséget. Főbb vonásokban kiemelem e dolgozat 
I. részében egész szövegében bemutatott zsinat közér-
dekű határozatait. 

Varga Lajos sárospataki theol. tanár „Keresztyén egyház 
iörtenelmeII, kötet Sárospatak, 1887. 737. lap. 



Az első pont nagyon jó bizonyíték arra, hogy 
mennyire ohajtották a békességet, s hogy Isten »meg-
romlott hazánkban s édes nemzetünkben a nagy vé r -
ontást s régtől fogva való hadakozást megszüntesse« 
közimádkozásokat rendel el s egy napot ünneppé szen-
teltet minden hónapban, a meg nem tartókat az ekklé-
zsiából való kirekesztéssel fenyegetvén. Elő bizonyítéka 
ez annak, hogy az 1707-diki dunántúli hadjáratról mi-

* képpen gondolkoztak a református papok. A második 
az Isten káromlókat megbüntettetni rendeli. Az erkölcs-
telen életűeket, lakmározókat, úrvacsorával nem élőket 
szigorúan bünteti. Lelkipásztoroknak, tanítóknak m e g -
tiltja, hogy muzsika szó, vagy hegedűvel való lakodal-
makban megjelenjenek, sőt a kinek házánál az hallatik, 
az egyházból kirekesztetik. (IV.) 

Jótékonyan ható volt a közerkölcsiségre azon ren -
delete is (VII) , hogy az új házasok között nincsen-e 
valami akadály és (VIII .) ennek igazolásául bizonyítvány 
előmutatását követeli, mihelyt valamelyik fél vidéki. A hét 
három utolsó napján a lakodalmak tartását nem engedi 
meg ( IX.) mivel ez elvonja őket a temptomtól . 

De különösen felhívja figyelmünket a X. pont. A va-
sárnap délután tartani szokott prédikációk helyett a Hei-
delbergi káté magyarázását rendeli, hogy mindenek értsék 
hitünk ágazatit. De még ennél is fontosabb azon intézke-
dése, hogy ta leány gyermekek a katekizmusra és a zsol-
tárokra megtaníttassanak.'1 Ki nem látja, hogy vallásos, 
istenfélő anyák neveléséről és képzéséről van itt szó, s 
úgy tetszik, nagyon tudták az ősök, hogy az édes anyák 
nevelik a gyermekeket, s hogy azok vallásosak legye-
nek : már gyermekségük idején, jókor gondoskodnak 
róla. És ma kinek van arra gondja, hogy az atyák n y o m -
dokait kövesse? 

De nem csak az egyház tagjairól, hanem tiszteletes 
uraimról is szól az é n e k : »akik egyszer kezeiket az 
ekeszarvára tevén e világiakra vissza néznek, undok 
nyerészkedésnek okáért maguk, vagy feleségeik vásárról 
vásárra^ járnak, mivel két úrnak szolgálni nem lehet : 
tisztÜKtől eltiltassanak.« A pap csendes és zaj, lárma nélküli 
mulatságokban jelenjék csak meg, s még családja is 
tartózkodjék a botrányos vigasságoktól (XV.) Úgy maguk 
mint feleségeik tisztességes öltözetet viseljenek ; s ugyan-
csak elitéli a tiszteletes asszonyomat, ha »<? homlokra 
szemöldökig le enyvezett hajat visel* s a mai kornak is 
oly kedvenc — de éppen nem szép divatját t isztessé-
ges asszonyokhoz illendőnek nem tartja, hanem e he -
lyett belső ékességet a jánl : Isten félelmével ékesítsék 
fel magukat. (XVI. ) 

Kétségen kívül megtartattak ezek a törvények 
mindenüt t ; de ez nem korlátozta az egyházakat abban, 
hogy a maguk szűk körében is ne hozzanak vallás-er-
kölcsi életet javító, nemesítő törvényeket. így Deáki 
István is, mindjárt Fe l ső-Örs re való menetele után 
(tehát még 1714-ben) a következő végzést hozatta egy 
közgyűlésben a<J): »valaki a szent helyeken, u. m. t em-
plomban, parokhiális udvaron, iskolában mint nemes és 
igen nagy tisztességet s tiszteletet kívánó helyeken e rő-
szakoskodik, verekedik, tolvajkodik, káromkodik, paráz-
nálkodik, gyilkoskodik, s más e féléket cselekszik, ha 
életét a törvényszék meghagyja is, az egyházból kire-
kesztessék és mind addig fel ne oldoztassék, míg a maga 
díjját le nem fizeti.« 

Ez a törvény nem csak papiroson volt meghozva, 
hanem végre is hajtatott. Az anyakönyvben fel vannak 
jegyezve mind azon esetek, melyekben a felső-örsi r e -

39) A felső-örsi reform, tgyhá% Anyakönyve 1714.-ből. 715. lap. 

formált egyház presbyteriuma bíráskodott a vallás-erköl-
csi életet megbotránkoztató minden esetben. A büntetés 
dorgálásból, feddésből, pénzbirságból, az úrvacsorájától 
való eltiltásból, vagy az egyházból való végképpeni ki-
rekesztésből állott. Az ilyeneket kiátkozták és velük még 
beszélni sem volt szabad! Mennyit változtak azóta az 
idők és erkölcsök ! Ma fennhangon karomolják az Isten 
nevé t ; vallásosság, úrvacsorával való élés, istenitiszte-
letek látogatása nem minékünk való, nem kell attól ma 
már senkit sem eltiltani, úgy is kevesen éhezik és s z o m -
júhozzák ; nem kell senkit sem kirekeszteni, úgy sem 
kell néki az Isten háza! Es azért még is szeretjük m u -
togatni vallásosságunkat, Isten fé le lmünket ; de mikor 
reánk nehezül az idők járása; mikor nyögünk mint a 
galamb; mikor az írás szavait kell ajakainkra vennünk, 
;>a napok gonoszakcc: akkor zugolódunk, panaszkodunk 
és emelgetjük a régi időket, hogy azok jobbak voltak ! 
Pedig akkor az idők sokkal gonoszabbak voltak, ma 
pedig az idővel az emberek is megváltoztak. O h vajha 
még idejekorán eszünkbe vennők, a melyek a mi békes-
ségünkre valók! 

IV. 
Lelkészek s tanítók nevei. 

Jóllehet már 1542-től fogva szakadatlanul fennál-
lott a felső-örsi reformált egyház, de lelkészeinek neveit 
még is csak 1613-ig tudjuk felvinni; de a tanítók nevei 
— fajdalom — sehol feljegyezve nem levén a szülöttek 
és megkereszteltettek anyakönyvéből böngészgettem ki 
őket, a hol a keresztatyák nevei között majd minden 
évben előfordulnak ilyformán : »ez s ez mester felesé-
gével.« De hogy 1714-ben, sőt már az előtt is volt is-
kolája, bizonyos. 

I. Lelkészek. 

1. Kőszegi Molnár Mátyás 1613-tól, az ő idejében 
adott két hold földet szőlőnek Anyós Gergely földesúr. 

2. Fábián nevű 1622 előtt. 
3. Gál Imre 1666—1681. Gál Imre veszprémi ref. 

püspök fia. Az 1674-diki pozsonyi rendkívüli tö rvény-
szék elé megidéztetett , de nem jelent meg. Innen 1681-ben 
szülőföldjére Alsó-Örsre ment. Testvér je Gál István 
szintén veszprémi, vagy dunántúli püspök volt. 

4. Tornai Dávid 1681— 1686. 
5. Berhidai György 1686—1695. 
6. Pápai Szíjjgyártó János 1606 —1701. 
7. Patay András 1701 —1706. 
8. Gyimóthy István 1706—1710. 
9. Csoó István. 1710—1711. Ez előbb vörös -be -

rényi lelkész és a veszprémi egyházmegye alesperese 
vala. Itt halt meg, 1711-ben. Utana lett fia: 

10. i f j n Csoó István 1711 —1714. 
11. Deáki Márkus István 1714—1749. Mint f en -

tebb is megemlítettem, Deáki előbb veszprémi prédiká-
tor volt. Csoó István halála után a Veszprémi, s Balaton 
mellékinek is nevezett egyházmegye esperese lőn 171 i -ben , 
s már 1714-ben a virágzó felső-örsi reform, egyház 
lelkésze lett, a hol avval kezdte a hűségére bízatott 
egyház gondozását, hogy oda menetele után azonnal 
anyakönyvet szerzett, a melyre az emlékezetre méltó 
dolgokat gondosan feljegyezgette. Deáki István nemcsak 
a felső-örsi^ egyháznak volt harmincöt esztendeig éke-
sen szóló Árona, édes apja, és az üldöztetés idején 
gondviselője, partfogója, hallgatóinak szenvedő társa és 
a reá bízott nyájnak hű lelkipásztora, hanem ebben a 
szomorú időben a pöspök nélkül levő veszprémi, dunán-



túli, s balatonmellékinek is nevezett kerületnek gondos 
esperese is volt egész halála napjáig. Vallását szerette, 
kötelességeit tudta, és mindent lelkiismeretesen csele-
kedett s még meghalni is kész lett volna vallásáért, ha 
hallgatói és szomszéd tiszttársa engedték volna. Hívei 
is nagyon szerették, pedig az egyházi fenyítéket sz igo-
rúan végre hajtatta, s az ő hivataloskodása ideje alatt 
büntetett , fenyített, s az egyházba bűnbánatuk után vissza 
vettek jegyzéke annyira megy, hogy az ő utánna való 
összes prédikátorok alatt büntettek száma hatod részére 
sem megy. 

Itt sem helyem, sem időm nincs arra, hogy T ó t h 
Ferencnek d 0) azon vadját cáfolgassam, miszerint Deáki 
hatalmaskodó, bosszús, nagyravágyó ember volt, hanem 
csak egy feljegyzésére hivatkozom, mely ennek egészen 
az ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot. O az egyház 
fegyelmet szigorúan megtartotta, a törvényeket végre 
hajtotta, de hatalmaskodni éppen nem szokott, nem 
akart, mert akkor nem írja f e l : 4 1 ) „kuuítort is nem 
akarnak tenni más ekklézsiák módjára^, akkor, mikor 
ő a törvények szigorú végrehajtását követelte, hanem 
egyszerűen maga intéz el mindeneket. Hanem elfogadom 
T ó t h Ferenc vádja helyett a veszprémi egyházmegye 
levéltárában róla fenmaradt azon állítást, hogy „vagyo-
nos, gazdag s egyháza mellett fáradhatatlan voltu ; melyet 
különben eléggé bizonyít az általa vezetett Anyakönyv 
hetedik lapja, a hol napról-napra fel van jegyezve, hogy 
az újonnan épült templomon az ő cselédjei, kocsisa, 
lovai, szekere marhája mit és mennyit dolgoztak, és 
közel járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a 
felső-örsi templom építésének gondja egészen ő rajta 
feküdt. Ezekből kifolyólag — mondja a feljegyzés — 
»nemcsak jó pap, hanem hatalmas, gazdag pap is levén, 
nem csuda, ha az urak haragudtak reá.« 

1749. ápril 4-dikén keresztelt utoljára, és így való-
szinű, hogy ezután nem sokára megha l t ; özvegyet s két 
gyermeket, Palt és Juliánnát hagyott hatra, kik halála 
után is Fe l ső -Orsön laktak, birtokukon gazdálkodtak. 

í r . Galgóci Mihály 1 7 5 0 - 1762. Azt írja az" anya-
könyv 11 lapján, hogy 1749. decemberében hivatot%meg 
a felső-örsi egyház küldöttei ál tal ; és iy$o.febfuár íz-én 
Keresztúri István veszprémi esperes s zent király s zaba dja i 
lelkész: Berényi István csopaki és Pados Férenc also-örsi 
lelkészek jelenlétében őt megvizsgálván, a szent szolgá-
latra kibocsátotta. Galgóci, hogy buzgó, gondos prédi-
kátora volt Fe lső-Orsne ,k abból is kitűnik, hogy min-
deneket gondosan beírt az emlékezetre méltó dolgok közül 
az egyház anyakönyvébe. 

13. Szal'iy János 1762 — 1770. 
14. Márton István 1770—1774. A Szathmár vár-

megyei Mánd nevű curiahs selységben született, innen 
van előneve is. Felesége Gombás Judit volt. Apja a pápai 
reform.^^kj-cola alapítójának, mándi Márton Istvánnak. 
Előbb >5Íö#«-szent-györgyi lelkész volt. 

15. Ujjváry József 1744—1783. 
16. Gondol Zsigmond 1783 —1796. Előbb piriti, 

majd inotai, s azután felső-örsi lelkész. 
17. Szentkirályszabadjai Bendek Mihály 1796—1797. 

Itt halt meg. 1797 ápril 17-én 
18. Komáromi Berenek István 1797—1802. Előbb 

révkomáromi helyettes tanár v o l t ; innen Rátóthra ment. 
19. Szikszay József 1802—1086. Született Makón, 

Csanád vármegyében 1766-ban, prédikátor szülőktől ; 

4ft) Tóth Ferenc >Túl a dunai püspökök élete.« Győr 1808. 
177 lap. 

41) Felső-Örsi reform, egyház Anyakönyve 8. lap. 

tanult Hód-Mező-Vásárhelyen és Debrecenben. T a n u -
lásai bevégzése ntán egy évig a bécsi egyetem hallga-
tója volt. 1789-ben mohai- , 1792-ben rátóthi- , 1802-ben 
felső-örsi- , 1806-ban t ihanyi-, 1807-ben tihányi prédi-
kátor lőn. 

20. Vári Szabó Sámuel 1806—1816. Született H ó d -
Mező-Vásárhelyen 1777. február 17-én, a hol az alsóbb 
iskolakat elvégezvén 1704-ben Pápára ment, hol hat 
esztendeig tanult. Ez idő alatt az alsóbb osztálybeliek 
tanítója is volt, majd 1799-ben senior lett. 1800. és 
1801. években tótvázsonyi akadémikus rektor volt, mely 
után tudománya öregbítése végett a jénai egyetemre 
ment, hol Griesbach, Schmid, Voigt, Loder és Schel-
ling előadásait hallgatta. 1803-ban tihanyi, 1806-ban fe lső-
örsi pappá lett. 21. Szabó Pal 1816—1828. 22. Perei 
János 1828—1839-ig Előbb Fehérvár-csurgói lelkész. 
23. Sípos Károly 1839. 

2. Taní tók. 

Legelőször említtetik: 1. Zabolai 1718— 1739. 
2. Berényi Ferenc 1739—1754- 3- Pákozdi János 17^4 
—1763. 4. Földes István 1763 — 1 ^ 9 . 5. Pápai János 
1769—1775. 6. Sípos István 1775—1776. 7. Págyi Ferenc 
1776—1778. 8. Gönci István 1778 —1782. 9. Naszáli 
János 1782—1785. 10. Szilvási János 1785—1788. 
11. Szécsi György 1788—1790. 12. Csákvári Mihály 
1790 —1796. 13. Markos Dániel 1796—1799. Szeness 
László 1799—1804. 15. Péli László 1804. 

A felső-örsi reform, egyháznak mostani lelkésze 
Cseh Sándor, egyházmegyei számvevő, tanítója Németh 
Gerő a balaton felvidéki tanító-egylet a le lnöke; minda-
ketten hivatásuknak élő, buzgó munkás férfiak s híven 
forgatják a nékik adatott talentumokat. 

Végezetre felemlítem, hogy az 1740-ben épült 
templom helyett 1886. és 1887. évben egy díszes ú jon -
nan épült templom áll Fe l ső-Őrsön , mely mintegy busz 
ezer forintba került s a mely egy krajcárig az egyház 
zsebéből került ki, mert azt a 150, mond egyszázötven 
forint segélyt, melyet a Konvent adott 1886-ban, e 
nagy összeg mellett, alig lehet megemlíteni. 

Méltók az utódok apáik nevére ! 
Thúry Etele. 

I R O D A L O M . 
A Franklin-társulat kiadásában megje len t : Buda-

pesti cini- és lakjegyzék. A bejelentési hivatal hiteles ada-
tai alapján szerkesztette Kolos Lajos, belügyministeri t i t -
kár. 5-dik évfolyam, 1888. Ára vászonba kötve 5 frt. 

BekütdÖtt folyóiratok. Otsragos középiskolai tanár-
egyesületi közlöny XXI. évf. februári füzet. Szerk. Volf 
György, Budapest. — Magyar paedagogiai szemle, 1888. 
évf. februári füzet. Szerk. és kiadja Rill József, Buda-
pest. — Protestáns Néptanító 1888. 1—5. sz., nevelés- és 
oktatásügyi hetilap, több prot. tanító-egylet rendes közlö-
nye. Szerk. Sólyom Antal H.-Nánás. — Téli Újság, 1888. 
9. évf. 6—9. sz. Szerk. Csécsi Miklós, kiadja Hornyánszky 
V. Budapest. — Az iskolákért. A népiskolai tanügy r e -
formját célzó havi közlöny. Szerk. és kiadja Horváth 
József, Arad. — Gondolat. Theologiai és philosophiat 
folyóirat, kiadja a magyarhoni ág. hitv. evang. theolog. 
ifjúság. Szerk. Geduly Henrik, Pozsony. — Közlöny a 
debreceni »Hittanszaki önképző-társulat« köréből. Szerk. 
Nagy Gyula és Bátori Gábor, Debrecen. — Unitárius 
Közlöny a vallásos és erkölcsös élet ébresztésére kiadja 
a Dávid-Ferene-egylet , szerkesztik Nagy Lajos és Boros 



György, megjelenik havonként egyszer, Kolozsvárit, ára 
i frt 20 kr. — Népiskolai Közlöny, nevelés- és oktatás-
ügyi havi folyóirat, szerkesztik és kiadják Kecskeméthy 
László, Pantó János és Farkas Imre. I. évf. 1888. január, 
ára 3 frt, Mező-Túr . E két utóbbi most indult új válla-
lat, s a mennyire az első számokból Ítélni lehet, mind-
kettő életre való kezdeményezésnek Ígérkezik. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* Lelkészjelölés. A vértesaljai egyházmegyébe ke-

belezett biai egyház lelkészi állomására folyamodott 
16 pályázó közül e hó io -én Baracskán az illetékes 
kaiididáló bizottság által kijelöltettek : Szánthó Gábor 
bodméri, Bajó Sándor lápafői rendes, továbbá Dézsi 
Mihály biai, Tatai Lajos ó-moravicaí és Farkas Sándor 
ercsii helyettes lelkészek. Választási határidőül március 
4-ike tüzetett ki. 

* Az »Irodalmi Társaság f -ba való belépésüket e 
hét folyamán szerkesztőségünknél bejentették : pártfogó 
tagul 500 frt fizetése mellett Tisza Kálmán miniszter 
elnök és dunántuli egyház kerületi f ő g o n d n o k ; rendes 
tagokul évi 6 írt járulékkal dr. LQrékgyártó Elek tanár 
Budapesten, a soproni ev. theol. önképzőkör, Adorján 
Miklós gyakorló isk. tanító Csurgón, Szakács Mózes 
ref. főgymnasiumi tanár Székely-Udvarhelytt , Boros 
György unitárius theol. tanár Kolozsvár t t ; pártoló t ago-
kul Sárközi Béla főszolgabíró Csurgón, dr. Vida Károly 
reform, főgimnasiumi igazgató-tanár Csurgón; a gombai 
egyház és Tóth Sándor gombai lelkész 3 — 3 frt tagsági 
díjjal; alapitó t agokul : a csurgói reform, főgymnasíum, 
Bodola LMSZIÓ és Kiss József főgymn. tanárok Csurgón, 
dr. Bar la Sándor orvos Csurgón, Andorka Gynla járás-
biró Csurgón, az evang. lyceum Sopronban, a kolozsvári 
unitárius főtanoda tanárikara, a mező-túri egyház és a 
mező-túri gymnasium könytára (mely két utóbbi tes tü-
let az alapító tagsági tőkét a heves-nagykunság esperesi 
hivatalnál le is fizette) Horváth Sándor evang. lelkész Bu-
dapesten, egyenkét 100— roo frttal. — Debreceni laptár-
sunk a tiszántúli egyházkerületből való jelentkezéseket 
folytatólag közölvén, kimutat j ujabb pártfogó tagot, 
(a debreceni, felső-szabolcsi és heves-nagykúnsági egy-
házmegyék mindenik 500 - 5 0 0 írttal) 21 alapító tagot 
(debreceni egyházmegyei lelkészi kar, derecskei egyház, fel-
ső szabolcsi papi egylet, n.-kallói egyház, gégényi egyház, 
karcagi egyház, madarasi egyház, tisza-füredi egyház, 
me /ő - tu r i egyház, dévaványai egyház, Hor thy István, 
Losonczy Mihály, Széki Péter, Nagy Sándor, Székely 
Károly, Szél Kálmán, Lovassi Ferenc és a szathmári 
egyházmegye), 23 rendes, j j páltoló és jr segélyező 
tagot, kikkel ez egyházkerületben eddigelé van az írod. 
Társaságnak 9 pártfogó, 35 alapító, 53 rendes, 45 pár-
toló és 35 segélyező tagja. 

* Magyar Prot. Tud. Irodalmi társulat tagjai 
a dunántúli ev. ref. egyházkerületből : 

I. Pártfogók 500 f r t ta l : 1. Dunántúli ref. egyház-
kerület. 2. Tisza Kálmán főgondnok és miniszterelnök. 
3. Veszprémi ref. egyházmegye. 

II. Alapítók 100 f r t t a l : Pap Gábor ref. püspök 
Ih. Rév-Komárom. 2. Bóné Géza cs. kir, kamarás s 
egyházmegyei gondnok, lh. Budapest, kaszinó-utca 1 sz. 
a várban. 3. László József főisk. godnok, lh. Kocs u. p. 
Tata, 4. Ónod i Zzigmond ref. lelkész, lh. Szent-Péter 
Komárom megyében, 5. Túry Etele állami fegyintézet! 
ref. lelkész Sopronyban. 6. Dr.-palánki ref. egyházmegye 
7. Komáromi ref. egyházmegye, 8. Mezőföldi ref. egy-

házmegye, 9. Tatai ref. egyházmegye. 10. Pápai ref. 
egyházmegye. í r . Révkomaromi ev. ref. egyház. 12. L o -
sonci ev. ref. egyház, 13. Pápai ev. ref. főiskola. 
14. Pápai ev. ref. hittan hallgatók önképző köre 
15. Szilágyi József pápai ref. középtanodai igazgató tanár, 
16. Révész Kálmán ev. ref. theol. tanár Pápán, 10. M o -
kos Gyula pápai ref. tanitóképezdei tanár 18. Csurgói 
ev. ref, középtanoda, 19. Bodola László csurgói ev. ref. 
köz. tanodai tanár. 20. Kiss József csurgói ev. ref. köz. 
tanodai tanár. 21. Andorka Gyula m. kir. járásbiró lh. 
Csurgó Somogymegyében. 32. dr. Barla Szabó Sándor 
orvos, lh. Csurgó. 13. Fodor Gyula ev. ref. káplán-
tanító, lh. Szerencse u. p. Gyomoré Győrmegyében. 
14. Körmendy Sándor ref. esperes lh. Hedrahely, So -
m o g y m e g y é b e n . (Folytaj tuk.) 

* Hódmező-Vásárhelyről igen tisztelt kézből a 
következő sorokat vettük, melyeket szó szerint adunk : 
»Egyházunkból a Tud. Lrod. Társ. tagjai lettek a követ-
kezők : a református egyház pártfogó tag 500 f r t ta l ; a 
főgymn. tanárkar, Kovács Ferenc, Dobosy Lajos, Ka-
rancsi Dániel, Szeremlei Sámuel, alapító tagokká 100 — 
100 f r r t a l ; Imrei Sándor pártoló taggá évi 2 frttal. 
Többen a miatt nem léptek be, mert az unitáriusokkal, 
kik itt a református egyházat nemtelen eszközökkel 
támadtak meg, nem akarnak egy társaságban lenni. S 
valljuk meg, van abban valami, mikor valaki nem akar 
karöltve járni azzal, kiről tudja, hogy megatolkodottan 
abban mesterkedik, hogy házát feje fölött reá gyújtsa.« 

* A vallás-erkölcsi felolvasások ez évi sorozatát 
f. hó 16-án este 6 órakor nyitotta meg az evangélikusok 
deáktéri dísztermében Szász Károly dunamelléki püspök. 
Meghallgatására nagy számú és díszes közönség gyűlt 
össze, melynek soraiban Gönczy Pál , Ballagi Mór, 
Szilassy Aladár, Zsilinszky Mihály, György Endre és 
Aladár, Bachat D., Horváth Sándor, Doleschall S., lel-
készek, a theol. akadémia és gymnasium tanárai stb. 
voltak láthatók. Különösen sokan voltak a nők, köztük 
Vizsoiyné, Szász Károlyi;é, Török Pálné, Székácsné, 
Szilassyné, Zsenyné, Győryné Csiky Kálmánné stb. A felol-
vasás , Népünk és társadalmunk némely uralkodó bűnei-
ről'1 szólott és szomorúan tanulságos fejtegetéseivel és 
rendületes előadásával a hallgatóság figyelmét mind végig 
lebilincselte. Az érdekes felolvasást szerző szívességéből 
jövő számunk egész kiterjedésben hozandja. A felolvasá-
sok programmja ez : Jövő alkalommal február '23-dikán 
dr. Ballagi Aladár »Az oroszországi búcsújáró helyekről«, 
márc. i - é n dr. Pulszky Ágoston (később megnevezendő 
tárgyról), márc 8-án György Aladár »A szeretet m u n -
kájáról Budapesten«, márc. 15-én Péterji Sándor »Apró 
képek az egyházi és iskolai életből« címmel tartanak 
felolvasásokat. 

* A Gönczy-jubileum alkalmából a iulap síi ref. 
főgynmasium tanárikara is ki fogja fejezni hálás elisme-
rését az ünnepelt tanférfiú iránt. Egyik közelebbi gyű-
lésén elhatározta, hogy valamely hazai jelesebb festővel 
lefesteti a Gönczy Pál arcképét s azt a gymnasium új 
épületének dísztermében függeszteti fel s jövő ősszel 
ünnepélyesen leplezik le. Pesti gymnásiumunkat hálás 
emlékek fűzik Gönczy Pálhoz, ki T ö r ö k Pal püspök 
mellett ez iskola megalapítása körül is, nagy érdemeket 
szerzett, a mennyiben az ő jóhirnevű magánintézete volt 
az új iskola magja, és az ő kitűnő igazgató-tanári m ű k ö -
dése, mely egész addig tartott , míg 1867-ben a közok-
tatásügyi minisztériumba hivatott, vetette meg alapját 
a főgymnasíum gyors fejlődésének. Azóta is kiváló g o n -
dal és szeretettel viseltetik iránta. A tanárikar bizalmas 
uton a Gönczy Pál volt tanítványait is fel fogja szólí-



tani, hogy az arckép előállításának költségeihez hozzá-
járuljanak. Az adomány a háromtagú bizottság, (Vámossy, 
Somogyi és Molnár) elnökéhez, Vámossy Mihály igaz-
gatóhoz küldendők. 

* A val lás- és tanulmányi alapok ellenőrző 
bizottsága Szlávy József koronaőr elnöklete alatt tartotta 
budget-tárgyaló ülését. A tanulmányi alap vagyonaból 
ez évre 169,498 frt jövedelmet várnak, a vallásalapéból 
556,725 forintot. Ez utóbbi összeg 183,426 frttal több, 
mint a mennyi 1886-ban folyt be. A zárszámadások sze-
rint az T 8 8 6 — d i k i év általában kedvezőtlen vo l t ; a val-
las-alap jövedelme jórészt építkezések és beruházások 
miatt 166,858 frttal volt kevesebb az előirányzott ösz-
szegnél s a tanulmányi alapnál is 34,279 frttal kevesebb 
folyt be, mint a mennyire számítottak. Bérelengedés 
több mint harmincötezer forint erejéig tör tént és sok 
a hátralék i s : a vallásalapnál 452,921 frt, a tanulmányi 
alapnál 63,271 frt. E hátralékokból csak a harmadrész 
behajthatasára számítanak. Elhatározta a bizottság az 
alapítványi birtokok új becsüjét és törzskönyvelését is. 
A vallásalap birtoka 117,956 hold, a tanulmányi alapé 
26,996 hold. Szőnyegre került egy jelentés arról is, hogy 
a vallás-alap tulajdonát képező buziasi fürdőben 1876 óta 
mennyibe került az építkezés, fölszerelés és mennyi volt 
a jövedelem. A bizottság kimondta, hogy ilyen fü rdő -
üzlet fentartását nem tekinti a vallás-alap feladatának, 
a további befektetések kárral járnának s ezért a buziási 
fürdőt vagy el kell cserélni az állammal, vagy pedig 
eladni. 

* A katholikus kongrua-bizottság febr. 13-iki 
ülésén Haynald Lajos bibornok-érsék elnöklete alatt jelen 
vo l tak : Schlauch Lőrinc és Hornig Károly br. püspö-
kök, Lukács György államtitkár, Ribáry József, Kárffy 
Titusz, László Zsigmond, Hilóczky Béla min. tanácso-
sok, Boncz Ferenc közalap, kir. ügyigazgató, Angyal 
józsef oszt. tanácsos, Tonházv Gyula jogügyi tanácsos 
és Morlin Imre jegyző. Tanácskozás tárgyat az okt. 18-iki 
ülés megállapodásahoz képest az előadó által ő felségé-
nek m. é. márc. 22-én Budapesten kelt legf. elhatáro-
zásaiban kijelölt kérdések iránt készített javaslat megvi-
tatása képezte volna, minthogy azonban az elnöklő 
bibornok jelen volt püspöktársa nevében is kijelentette, 
hogy a püspöki karnak a megvitandó kérdések iránti 
nézetét sem nem ismeri, sem pedig magát e kérdések meg-
vitatására a püspöki kar által felhatalmazottnak nem 
tartja, ő a diskusszióban, ha az előadmány megvitatás 
alá Kerülne, részt nem venne, hanem azt legfelebb ad 
referendum veszi s a püspöki karral közli. Ennek követ -
keztében hosszabb vita fejlődött ki s végre a többség 
abban allapodott meg, hogy a vallás- s közoktatási 
miniszterhez átirat intéztetik, melyben meg fog kéretni, 
hogy az előadói dolgozatot a püspöki karral való köz-
lés végett a herceg-primásához tegye át, s ha azután 
a püspöki kar nyilatkozata megérkezik, ez az előadó 
munkálatával együttesen fog tárgyalás alá vétetni. 

* A vál lás- és közoktatas-ügyi tárca ez évi köl t -
ségvetésének tárgyalása nagyon simán és minden jelen-
tősebb mozzanat nélkül folyt le a képviselőházban. T r e -
fort miniszter beteg és szenvedő allapotban is megjelent 
tárcája tárgyalásánál, mely körülmény számosakat visz-
szatartott a felszólalástól és a nyilatkozókat is rövid 
beszédtartásra intette. N e m is igen volt figyelemreméltó 
discussió, a tételek változatlanul elfogadtattak, hányi 
most is beadta és bizonyítgatta évek óta szokásos hatá-
rozati javaslatát a vallásszabadságról, de most is kisebb-
ségben maradt. A közoktatás és különösen a középisko-
lai oktatás haladásáról és tovább fejlesztéséről figyelmet 

keltő beszédet tartott Hcck János fiatal papképviselő, de 
helyenként erősen kirítt belőle katholikus hitfelekezeti 
álláspontja. Az egyházi célok tételénél Darányi Ignác 
szólalt fel, hogy a 317,500 frt államsegélyből levont 
15,500 frtot visszaállíttassa, és hasonló célból Zay Adolf, 
hogy az erdélyi szászok államsegélye épségben megta r -
tassék ; de felszólalásuk eredménytelen maradt, mert Tisza 
Kálmán azon kijelentése után, hogy a takarékosság ezen 
tárcánál érvényesíttetett legkevésbé s hogy az egyházak 
az 5°/0 levonással nem rövidülnek meg, a többség elfo-
gadta a reductiót. — Hát biz ez nagyon krajcáros taka-
rékoskodás és annal sajnálatosabb, mert ezt leginkább a 
szegény protestáns egyházak érzik meg, hol minden 
garasnak nagyon helye van. 

* A békési egyház elnökségétől a következő 
nyilatkozat közlésére kérettünk föl : »Nagytiszteletü 
szerkesztőség! A szégyenérzet és felháborodás egy neme 
fogot t el bennünket, alulírottakat,midőn a »Protestans 
egyházi és iskolai lap« f. évi 6-dik számaban »Ano~ 
nymus«-nak »Tisztázzuk a helyzetet« című vezér-
cikkéből azt olvastuk, hogy alföldi nagy gyülekezete-
inkben, pl. — első helyen említve — Békésen, az orsz. 
közalapra nézve baj van, vagy kezd baj lenni ; mert a 
vezéreiknek ezen passusa által egyházunknak eddigelé 
hiven megőrzöt t jó hírneve s becsülete országos pelen-
gérre állíttatott, és pedig . . . . a legigazságtalanabbul, 
legméltatlanabbul. — Biztosítjuk a nt. szerkesztőséget és 
és becses lapjának olvasó közönségét , hogy »Anortymus« 
a szó szoros értelmében ismeretlen a békési viszonyok-
kal, s az a forrás, melyből informátióját merítette, hatá-
rozottan hamis : nem mondjuk, hogy piszkos is. Mert 
ha ő tudja azt, hogy a békési ev. ref. egyház előjáró-
sága a törvény iránti kész engedelmességgel a konventi 
utasítások vétele után a legnagyobb csendben azonnal 
dologhoz látott, s rendezte, sőt rendbe is hozta minden 
egyes adózóval szemben az orsz. közalap ügyét, és 
azóta a legpontosabban kezeli és szolgáltatja be az illető 
pénztárba a 7—800 frtra rugó évi járulékokat, s nem 
enged ezekből hátralék címen szerepelni csak egy 
krajcárt is; ha tudja, hogy mindennek dacára itt senki 
egy lélek sem lett az orsz. közalap miatt, valamint más 
okból sem, sem unitáriussá, sem babtistává, sem naza-
rénussá ; ha megkérdezi a békésbánáti egyházmegye 
esperesét s értesül tőle, hogy itt más tekintetben is meg 
van az ékes és szép r e n d : akkor bizonyosan tar tózko-
dott volna Békésre, és pedig legelső sorban Békésre 
hivatkozni, mint olyan helyre, a hol a lelki gondozás 
hijányos volta miatt kezd romlásimkra válni az, t. i. az 
orsz. közalap, a mire pedig minden kálvinista ember 
csak büszke lehet. — Önmagunk és egyházunk reputa-
tiója szempontjából tehát tiltakoznunk kell itt a nyilvá-
nosság — a »Prot. egyh. és isk. lap« közönsége előtt, 
a hol a gyalázat hazug pora a legméltatlanabbul sze-
münkbe szóratott , minden a vezércikk szavaiból Bé -
késre vonható feltevések és következtetések ellen. — 
És tesszük ezt a nt. szerkesztőség becses engedelmével 
annál is inkább, hogy cikkírónak, mint — feltételez-
zük — tisztességtudó embernek, legyen alkalma bármi 
okból történt tévedése őszinte beismerésére, s Békésre 
vonatkozó nyilatkozatának szintén a nyilvánosság előtt 
leendő visszavonásra; mit tőle mindenesetre el is vá-
runk. — Kiváló tisztelettel Békésen, 1888. február hó. — 
Szegedi Károly, lelkipásztor. — Pataki István, egyházi 
gondnok.« 

A ntiszt. szerkesztőség szives közlése folytán al-
kalmam lévén a fentebbi nyilatkozatot még kéziratban 
olvashatni, arra most megjelenésével egyidejűleg m e g -



adhatom a nyilvánosság előtt a kívánt választ. Min-
denekelőtt a legnagyobb örömmel veszem tudomásul, 
hogy Békésen sem a közalappal, sem a szektaris moz-
galmakkal nincs semmi baj s még ha cikkem vádolt 
tétele teljes rosz akarattal volt volna is irva és — mint 
a vehemens nyilatkozat mondja — »a gyalázat hazug 
porát (?) szórná is a legméltatlanabbul« a békésiek sze-
mébe s egyenesen vádaskodnék is : akkor is a legkész-
ségesebben ismerném el a mea culpát, csakhogy konsta-
tálhassam, hogy egyházi életünkben mindenek ékesen és 
jó renddel vannak s előre kijelentem, hogy bárhonnan 
jöjjön megnyugtató cáfolat, szívesen helyreigazítom té-
vedésemet. Bárcsak mindenünnen s elejétől végig meg-
cáfoltatnék cikkem, mint rosz értesülésen alapuló, hogy 
egyházamat szerető lelkem megnyugodhatnék, mert min-
denütt kitűnő állapotok vannak! De a nagyhangú nyi-
latkozat a fődolgot még sem cáfolja meg. A secta-pro-
testántismus terjedésének okai voltak cikkemben kutatva 
s ez okok között — tehát nem fö ok képen — felemlítve 
a közalappal való elégedetlenség is; majd a gyógysze-
reket említém fel s köztük mint legfőbbet, a cura pas-
torális gyakorlását. Békés neve csak per tengentem ke-
rült tollam alá, tehettem volna s tehetnék helyette 
más akár hány nevet. Örülök, hogy ha rá cikkem 
vonatkozása nem illett; de rá illik az, a mi benne 
fődolog volt, hogy ott is az osztatlan parokhia-rendszer 
mellett igazi lelki gondozást nem lehet kifejteni s ezt 
a dolgot nem mentegeti Szegedi Károly úr sem, pedig 
lelkipásztornak vallja magát az alairásban. A nyilatkozat 
különben m ü. i -elődés - történeti adalékként igen érdekes. 
Béke velünk ! — Anonymus. 

* Gyászhír. Bethlendi Endre debreceni theol. tanár, 
Budapesten, a lipótmezei tébolydában, hol az utóbbi 
időben gyógykezeltetett, f. hó 15-én 38 éves korában 
elhunyt. Kitűnő készültséggel, szép tehetséggel és ra-
jongó lelkesedéssel kezdte meg szép pályáját, de nem 
sokáig folytathatta. A mult év folyamán lelke egyszerre 
elborult s most az emésztő téboly kioltotta gyászos éle-
tét, mély gyászt borítva a bánatos özvegyre, a kis árvára 
a rokonokra és a debreceni collegiumra. Temetésén, 
özvegye, apósa (Menyhárt János nyug. theol. tanár) 
kartársai küldöttsége (Csíky L. és Dicsőfi J.) és a 
pesti főiskola képviselői (Kenessey B. és Fiók K.) mély 
megilletődéssel állták körül koporsóját, mely fölött Laky 
D. vallástanár tartott megható imát és oratiot, megin-
dítólag ecseteive a tragikus végett ért kartárs életét! 
Béke hamvaira ! 

* Rövid hírek. A budapesti evang. magyar egyház-
ban a Sárkány József lemondása által üresedésbe jött 
felügyelői állásra Fabiny Gyula igazságügyminiszteri 
osztálytanácsos választatott meg. — A szepcs-bélai ev. 
egyházközségben egyházfelügyelőnek Gresch Ágost ügy-
véd, gondnoknak Szutorisz Frigyes választattak meg. A 
31 évig hivatalban állott egyházfelügyelő dr. Weisz Já-
nos, érdemei elismeréseid tiszteletbeli felügyelőnek ki-
áltatott ki. *— Szász Domokos erdélyi püspök, mint a Prot. 
Közi. írja a mostani kemény dermesztő télen minden 
nap 30 éhező szegénynek főzet meleg ételt, e jótékony-
ság által nemcsak testöket táplálva, hanem az erkölcsi 
érzés által leiköket is nemesítve. 
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HIRDETESEK. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületben a veszprémi 

egyházmegyébe kebelezett fehérvár-csurgói lelkészi allo-
másra palyazat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme, pénzértékben számítva 
800 forint, tehát a III—dik osztalyba tartozik. 

Pályázók okmányokkal felszerelt kérvényüket, f. é. 
március 12-dik napjáig Csonka Ferenc esperes úrhoz, 
Szint-Gálra (Veszprémmegye) küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1888. február hó 12-én. 
P a p Grá"bor, 

dunántúli ev. ref. püspök. 
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Unghváry László faiskolája Cegléden. 

A „ P h y l l o x e r a " 
állal sújtottak érdekében. 

Azon vidékek lakóinak, hol a vész betette ugyan a lábát, de 
az a l m a f a vigan t enyész , ajánlom 25,000 darab 65 legki tűnőbb 
fajból álló, h i t e les névvel ellátott ké-zletemet. A példányok homok 
földben növekedtek, 5 évesek, alul 2 ujjnyi vastagságú 5 és fél 6 láb 
magas derékkal és ezen 3 éves koronával. A feltűnően szép és e r ő s 
gyökerű példányokat darabonkénti vételnél 38 kr, 100-nál 36, 5oo-nál 
34, 1000-nél 32 krban számítom. ( T á r s u l á s ú t j á n olcsóbb beszerzés 
nyeretik.). Jövő tavaszszal igen nagy készletem leend kör tébő l és 
k a j s z i n b ó l . Ezen árak csupán a l m a f a vételnél értendők, az érték 
egynegyed részének beküldése mellett. 

Ugyancsak fenntinél 444 legkitűnőbb a l m a , kör te , ő s z i és 
k a j s z i n barack, c se resznye és meggy fajokból Összeállított készlet 
létezik. E^en, i sko l a a l a k í t á s r a kitűnően felhasználható 6—8—10 kr., 
nemesített példányokon kívül á l l andó helyre vagy is k iü l te tés re 
alkalmas 15, 20, 25, 30, 35, 40 krosak is vannak készleten. Ezeken 
kívül mindenféle vadonc, (sok körte) alvó s z e m z é s , o j tógaly , valamint 
földkö/.é rétegezett b i z tos c s i r á z á s ú mindennemű gyümölcs mag . 
Az árjegyzékek kérésénél — melyet díjtalanul és bérmentve küldök — 
h a t á r o z o t t a n megjegyezni kérem, hogy a 65 f a j a l m a jegyzékét vagy 
a 444 f a j r ó l szó ló t , vagy mind a ke t tő t küldjem-e meg ? Igen sok 
e l i smerő nyilatkozatnak vagyok birtokában, melyek a telep komoly 
célját és életrevalóságát igazolják. A fajok nagyrésze Bsreczki úrtól 
szereztetett be. 

A fővárosiak valamint a vidékről, felrándulók kényelmére és 
tájékoztatására, ha az idő megjavul a »Budapest* szátloda bejáratába 
(Bécsi-utca), mintát helyezek el, hol Erdélyi Gyula úr lesz szíves 
u tánvé te l mel le t t rendeléseket elfogadni; távolabb vidékeken pedig 
szintén a fenti eljárás mellett utazóm, Boros Mór űr. 2 — 2 
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Régi könyveket, m 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. szá -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

8 - 1 0 Budapes t , IV. Egye t em-u tca 2. 

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

Felelős szerkesztő és kiadö- tula jdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Harmincegyedik évfolyam. 9. sz. Budapest, 1888. február 26, 

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. Kinizsy-utca 29, sz. I. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

tfT Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Népünk s társadalmunk némely uralkodó bűneiről. 
A farsang lezajlott, minél rövidebb, annál 

zajosabb, a húshagyó kedd éjjeli Harangjának 
megkondulása jelt adott a hosszú böjtre, a 
katholikus világ hamvat hint fejére s mindenki 
vezekel. . . . 

Mintha ily külső cselekvényekkel lehetne 
gátat vetni a bűnnek ; terjedésének a társada-
lomban, térfoglalásának a szívekben. Mert te r -
jedése a társadalomban — olyan mint a ragály, 
a szivekben mint a rákfene. 

Nem böjttel és hamuval, de lelki elmélye-
déssel gondolkodni a bűn terjedésének jelensé-
geiről, valóban m é l t ó ; s ez elmélkedésnek nem 
csak a templomi szószéken, a társadalmi emel-
vényen s az irodalmi téren is méltó helye van. 

Nem tegnapi tárgya elmélkedésemnek, ne-
kem is, ámbár megvallom — készületlen vol-
tam épen e mai előadásra s csak pár napja 
szedhettem össze eszméimet. Azért előadásom 
töredékességeért már eleve bocsánatot kell kér-

(legalább nem. Tárgyamért nem O J mentegetem 
előre) m a g a m a t ; mert az, ha kényes terek 
érintésére csábít is i t t -o t t (melyeket azonban 
lehetőleg kerülni, vagy legalább gyöngéden 
igyekszem érinteni) sokkal fontosabb s átalá-
nosabb érdekű, mintsem mentségre szorulna. 

A mult évben egy cikksorozat ragadta meg 
figyelmemet a »Revue des deux Mondes«-ban 
»Le Combat contre le Vice« (a bűn elleni küz -
delem) HaussonvilletőL a kinek a társadalmi 
kérdések erkölcsi oldalról való fejtegetése, 
ugyanazon folyóiratban, már előbb is ismeretes 
volt előttem. Mai tárgyam, de már régi tárgya 
szemlélődéseim s elmélkedéseimnek rokonság-
ban levén az övével, kétszeres figyelmet fordí-
to t t am rá s nagy tanúsággal olvastam fej tege-
téseit s melegen ajánlom azokat t. hallgatóim 
közül is azoknak, a kik hozzá juthatnak. Annál 

is inkább, mert mai előadásommal, bár rokon-
téren, de egészen más utakon kell járnom, mint 
a kitűnő francia moralista. O egészen F ran -
ciaországra s különösen Parisra szorítkozik s e 
téren nyomozza a bűn utait, a bűnügyi s tat isz-
tika adatai és eredményei közvetítésével és 
kiterjeszkedik a büntetés rendszereire is, m e -
lyeket én — legalább ma — egészen ér intet-
lenül hagyok. A bűnügyi statisztika sem az én 
terem. Én csak saját tapasztalásaim s m e g -
figyeléseim után igyekszem, vallási s erkölcsi 
szempontokkal világítani meg a bün setét 
utait a társadalomban, a mint az nálunk a fő-
városban s künn a vidéken, a mi népünk köré-
ben jelentkezik, terjed, folytatja romboló m ű -
ködését, szedi áldozatait s ássa alá — a fran-
ciáknál sokkal egyszerűbb, kezdetlegesebb tá r -
sadalmuunkat. 

A mi fővárosunk a franciákéhoz képest 
csak kis város, körülbelül oly arányban áll 
ahhoz, mint Budapesthez a mi vidéki városaink; 
de elég nagy s eléggé főváros arra, hogy itt 
is jelentkezzenek a nagy város nyomorai, 
melyek a végletek érintkezésében oly kirívóan 
mutatkoznak. A legnagyobb jóllét és gazdagság, 
fényűzés és pompa érintkezése a legnagyobb — 
a hajléktalan és félmeztelen nyomorral. 

Különös, de ugy van: hogy a bűn utján 
is, épen mint a nagy városokban, ugyanezek a 
végletek találkoznak. A nagy gazdagság és 
jóllét épen olyan terémkeny talaja a bűnnek, "mint 
a nagy nyomor. A bőségben uszó, szükséget 
soha sem ismerő, minden kívánságát, minden 
vágyát egy gondolattal mintegy varázspálcával 
betölteni képes ember ép oly hajlandó magát 
egészen a maga kedvének és a gyönyörök mér -
téktelen élvezetének adni s azt mondani az 
evangeliumi gazdaggal : »Egyél igyál én lelkem!« 
mint a mindent nélkülöző nyomor, a szükség 
által hajtva, bűnre vetemedni. S a hol ez a 
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áratatlanságának 
fogva 

két elem, a társadalom e két véglete a legna-
gyobb mértékben találkozik, s a legnagyobb 
tömegekben tömörül össze, a hol ezerek laknak 
fényes palotákban s százezerek nyomorognak 
pinceszobákban és hónapos ágyakon, sőt utca-
sarkon fedéltelenül — szóval a nagy városokban 
bizonyul igaznak Mirabeau marquisnak erélyes, 
de mindig igaz szava — hogy az ember is,, 
mint az alma, nagy halomban könnyen rotha-
ddsnak indul. 

De nem kell gondolni, hogy falun, a ter-
mészet ölén, a hol a társadalom ily végletei 
nem érintkeznek, a hol úgyszólván egyöntetű, 
hasonló sorsú nép kisebb tömegekben lakik 
— a bűn nem tenyészne. Csak a költői kép-
zelet láthatja már az ártatlanság arkadiájának 
a falut ; az erkölcsbuvár mindenütt setét penész-
foltokat lát az egyszerű nép 
fehér mezén ; s a pap, a ki hivatásánál 
kell hogy erkölcsbuvár legyen, nem hunyhat 
szemet népünk erkölcsi romlása előtt. 

Nekem az utóbbi években mint lelkésznek 
a fővárosi lakosság különböző rétegeiben nyilt 
alkalmam tapasztalatokat tenni, a mellett, püs-
pöki hivatalomnál fogva alkalmam volt nagy 
terjedelmű, a Duna mindkét partján szélesen 
elterjedő egyházkerületem különböző egyház-
megyéit s azokban minden egyes anya- és leány 
egyházat sorban meglátogatni. Az egyházi és 
iskolai élet működésén kívül — a vallásos élet-
tel különben is a legszorosabban összefüggő 
erkölcsi élet jelenségeire kiváló gondot fordí-
tot tam, sőt megvallom, egyházlátogatásaim 
legfőbb szempontja nem az egyházkormányzati, 
hanem a vallás-erkölcsi volt. Módját találtam 
mindenütt a nép erkölcsi életének az literére 
tenni kezemet, s fájdalommal — néha szinte 
szívszaggató fájdalommal és borzadálylyal lát-
tam — hogy népünk, hagyományos erkölcsű jó 
magyar népünk, míg máskülönben szemmel 
láthatólag halad, fejlődik, értelmesbedik és gya-
rapszik — mint siklik alá másfelöl a bűn lej-
tőjén — - bizonyos megnevezhető, kézzel fog-
ható uralkodó bűnöknek mint lesz rabjává, 
mondhatni martalékává s mint rohan hanyatt--
homlok vesztébe. 

Ne higyjék t. hallgatóim, hogy túlozok, vagy 
hogy a kathedrai szónok beszél belőlem, a ki köte-
lességének tartaná minél feketébbnek festeni a 
bűnt, hogy azt megutáltassa s attól elret-
tentse az embereket. Bűn mindig volt a világon, 
sőt volt és van minden emberben, mert a leg-
tisztább szív sem egészen tiszta minden bűntől 
s nem tökéletes az erényben. De mikor a bűnt 
nem az egyesekben jelentkezni — hanem a 
társadalomban ragály módjára terjedni látjuk, 

a mint ragad az érintkezés által s megmételyez 
egész nemzedéket, egész községeket, vidékeket, 
szóval nem az egyszerű bűn — hanem az ural-
kodó bűn alakjában jelenik meg : ez már mélyen 
megdöbbentő s komoly gondolkozásra intő 
jelenség; megszűnik csupán erkölcsi kérdés lenni 
és a szó legteljesebb értelmében társadalmi 
kérdéssé válik. Felismerni a bajt és szemébe 
nézni — s azután forrásait keresve gyógyszereit 
kutatni, oly kötelesség, mely elől egy becsüle-
tes ember sem térhet ki, s még kevésbbé az 
elől, hogy a gyógyításhoz tehetsége szerint 
járuljon s annak érdekében minden lehetőt meg-
tegyen. 

Mint már mondot tam, a bűnügyi statisz-
tika számoszlopainak s azok csoportosításának 
bonyolult tévegeibe bocsátkozni nem célom ; 
egyelőre nem is tulajdonképen úgynevezett 
bűntettekkel van dolgom. Tolvajok, rablók, gyil-
kosok, a X parancsolat áthágói mindig voltak 
s lesznek — számuknak csökkentésére mi ha-
tással van egyfelől a civilizatió terjedése, másfelől 
a megtorlás, a büntetések — külön kérdés, mely 
messze vezet célomtól s melyet legfölebb csak 
érinthetek később. Azok a bűnök, a melyekről 
én első sorban szólok, nem ebbe a rovatba tar-
toznak , ámbár tagadhatatlan az összefüggés 
köztök, mert az említett nagy bűntettek for-
rásai ugyanazok, mint emezekéi. 

Én a rendetlen s erkölcstelen élet egyre 
növekedő s aggasztóbbá váló tüneteiről akarok 
szólani, minők az iszákosság, a pazarlás, a faj-
talanság, melyek a megszokás által valódi bű-
nökké válnak, a legnagyobb bűntettekre vezet-
nek s ugyanazokból a közös forrásokból ered-
nek, mint a vétkek és bűnök átalában. E közös 
források, a melyekre minden bűn vissza ve-
zethető, 

a szenvedély s az általa táplált vétkes haj -
lamok — és 

a szükség s az abból eredő kétségbeesés. 
Először ez utóbbival kívánok foglalkozni, 

mert az előbbit is sokszor ez költi fel és táplálja, 
ha nem épen szüli is. 

Kétségtelen, hogy a civilizatió, melytől senki, 
a legalantibb társadalmi néposztálybeli sem zár-
kózhatik el teljesen, nagy mértékben megszaporí-
tot ta az emberek szükségeit; de ugyanazon, 
vagy még nagyobb arányokban is növelte az 
egyesek keresetforrásait s a közjólétet, bs még 
is azt tapasztaljuk, hogy francia, közmondás 
szerint, l'appetit vient en mangeant, (evés közben 
jő meg >az étvágy), az emberek minél több 
szükségüket kielégíthetik, annál több új szüksé-
get teremtenek magoknak s vágyaik betelésével 
újabb vágyak annál égetőbb szomját érzik. így 
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a szükségek a kielégittetés által nem fogynak, 
hanem szaporodnak, s a kielégítés megszokása 
által egyre követelőbbekké, végre ellenállhatat-
lanul parancsolóvá válnak. 

A városban nagyobb a kereset s még is 
nagyobb a nyomor. Míg falun például 40—50 kr 
a napszám, városban 1 — 11/2 fo r in t ; ha falun, 
a sürgős mezei munkák idején 80 krra sőt egy 
forintra is emelkedik, városban némely munka-
nemeknél 2 forintot, sőt többet is megkereshet 
egy ügyes és erős napszamos. S mind a mel-
lett a fővárosban a napszámos kétszeres kere-
sete mellett is szegényebb, mint falun s a nyomor 
nagvobbés égetőbb. Ezt a lakbér és élelmi szerek O J o % 
árának viszonyai magyarázzák meg. De mind 
itt, mind ott, általában a szükséget és nyomort, 
mely miatt annyi panaszt hallunk országszerte, 
legfőkép a pazarlás és a rendetlen élet magya-
rázza, a melynek népünk országszerte mind 
inkább rabjává válik. 

Különösen hangzik pazarlást emlegetni 
oly emberekkel s társadalmi osztályokkal szem-
ben, melyek alig élhetnek, melyeknél az élet 
legelső szükségletei is hiányoznak ; pedig fáj-
dalom így van. Mert nem pazarlás-e a heti 
keresményt, a hat napi erős munka keresmé-
nyét, hetedik nap a kocsmába vinni s ott 
meginni vagy elmulatni és a következő héten O o j 
koplalni a nehéz munka mellett ? pazarlása a 
keresménynek s a mi több az életerőnek. Pedig 
ez a szegény néposztály uralkodó bűne, úgy a 
fővárosban, mint a vidéken. A takarékosság 
erénye népünknél csaknem ismeretlen ; igazi 
kivétel, hogy a munkás osztály keresményé-
ből valamit félre tegyen gonosz napokra; s 
bizonyos, hogv a fővárosban, ahol legtöbb a 
kereset, legkevesebb a megtakarítás. Mert itt 
van a legtöbb csáb és alkalom a pazarlásra, s 
a rendetlen és laza életre. A városi munkás 
kétségkívül többet költ a mulatságra, mint a 
falusi. Nálunk ugyan, a magasb rendű mulat-
ságok, pl. a színház, látványosságok, bálok stb. 
még kevesbbé váltak a munkás osztály nagyobb 
részénél életszükséggé, mint pl. Párisban — 
de annál nélkülözhetetlenebb a kocsma s 
mind az, a mi vele jár, falun úgy, mint váro-
son. S népünk anyagi és erkölcsi romlásának, 
sülyedésének a legfőbb és legelterjedtebb oka 
e szóba foglalható össze : a kocsma. 

A kocsma nem csak az ivásnak és pedig a 
korlátlan s mértéktelen ivásnak a színhelye, 
hanem a többi roszaknak is. Falun ott van a 
párisi Mabille kánkánjaival szabadosságban s 
erkölcstelenségben vetélkedő táncok színhelye, hol 
a legények s leányok, legtöbbnyire szülői fel-
ügyelet nélkül egészen a magok szabadjában, 

trágár dalok s fajtalan beszédek és mozdulatok 
közt mulatoznak. Városon a kocsmák részint 
a nyilvános prostitutióval vannak összekötve, ré-
szint a csavargók, tolvajok, betörők, s orgazdáik 
gyűlő helyei, hol megbeszélik a végrehajtandó 
bűntényeket, kiosztják a szerepeket, kieszelik a 
fogásokat, osztoznak a prédán stb. A kártya-
barlangok is a kocsmák elrejtett zugaiban van-
nak, a hol hamis játék, fosztogatás és balek-
fogás szabadon űzik ocsmány mesterségöket. De 
ezeket nem említve is, a kocsma mint ivó 
hely is kész veszedelem népünknek : egyfelől 
maga az ital által, másfelől az annak árára rá-
menő keresetért. 

A mi az italt illeti, annak legkevesebb 
része az aránylag kevésbbé veszedelmes bor-
ital — legnagyobb része pálinka, ez a nyilvánvaló 
méreg, a melyet nem ok nélkül neveztek el: 
emberirtónak. 

A pálinka, vagy is az alkohol, legtisztább 
alakjában is erős méreg, mely az emberi szer-
vezetre nézve feltétlenül káros s mértéktelenül 
élvezve azt szétrombolja, megsemmisíti. Pedig 
népünk az alkoholt sem kapja tisztán, hanem két-
szeresen fokozott méreg alakjában : az úgyneve-
zett masina —, vagy zsidópálinkát, melynek még 
nem is legrosszabb tartalma maga az alkohol. Ez 
a pálinka, melyet a munkás ember állítólag eny-
hítő, a hőségben hűtő, a hidegben melegítő italul 
használ, megtámadja az idegeket, fölbontja a 
vért, petyhüdtekké teszi az izmokat, ködössé, 
nyomottá, butává az agyvelőt ; jelenségei: a 
a szem és kéz reszketése, a láb tántorgása, a 
vér és az arcszín ólmossá változása, az indula-
tosság a részegnél s végre a delírium tremens annál, 
a ki állandóan él vele. Borzasztó, hogy nem 
csak a férfiak, hanem az asszonyok is élnek vele, 
sőt újabb időben már a gyermekeknek — még 
a csecsemőknek is adják. A falusi nép nem 
átallja gyermekeit is pálinkával éltetni s a városi 
napszámos és csavargó éhségét veri el a pá-
linkával, a tápláló eledel helyett pálinkával 
tompít ja magát s csalja meg éhségét. 

Sőt a kik bort isznak is, azok sem biz-
tosak arról, nem pálinkát isznak-e tulajdonkép. 
A kocsmai bor, falun és városon, egyaránt 
meg van hamisítva. S a vagyonosak is — a 
cifra etiquetekkel ellátott palackokban, több-
nyire műbprt isznak valódi bor helyett. Buda-
pesten tizannyi műbőr fogy el mint igazi, s a 
műbornak csak kisebb része, a mely csak úgy-
nevezett pince-kezelésen ment át, hogy -tisz-
tább s erősebb legyen, mint Isten adta, de azért 
még bor marad, nagyobb része soha sem lá-
tot t szőlőtőkét — mert alkatrészei víz, pálinka 
(cognac), cukor és borkő s zamatát nem a 
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talaj és a napsugár hanem illó olajok adták 
meg. A költő felkiáltása: 

Kocsmáros, méregkeverő ! — 
ma igazabb s átalánosabban igaz, mint 

ezelőtt negyven-ötven évvel, a mikor így kiál-
tot t fel. így az alkohol és a vele készült pancs 
romboló hatása ma sokkal átalánosabb s kihat 
nem csak a szegényebb, hanem a míveltebb 
osztályokra is — a hol szintén nem ritkaság 
az emberirtó nyomorult áldozatával találkozni. 
De még is tagadhatatlan, hogy túlnyomókig 
az alsóbb; néposztályból szedi áldozatait, a hol 
a pálinkát olcsóbb volta miatt már csaknem 
kizárólag iszszák, s a hol a míveltség, társa-
dalmi illem s szégyenérzet sem tartóztatja visz-
sza az embereket az iszákosság rút szokásától, 
mely hazánk sok vidékén — s fájdalom már 
az attól eddig ment magyarság közt is — mind-
inkább terjed s válik uralkodó bűnné 1 

Népünk és társadalmunk másik uralkodó 
bűne a fényűzés, minden alakjában s minden 
fokozatán. Városokban s az úri rendnél, az 
egész életmódban, a lakás berendezésétől kezdve 
a ruházatig s az ételekig és italokig, szóval a 
nagylábon élés egész teljességében nyilvánul. 
A nagyzás, a fennhéjázás, a verseny és a sze-
mélyes hiúság, csaknem ellenállhatatlanul vi-
szik, szinte kényszerítik rá az embereket. E 
részben a közszellem annyira meg van rontva, 
hogy senki sem akar mástól elmaradni. A gazda-
gok túllicitálják egymást, a korlátolt vagyonuak 
pedig készebbek megrontani és tönkre tenni ma-
gokat inkább, semhogy gúnyos megjegyzésnek, 
megszólásnak, lenézésnek tegyék ki magokat. 
Hiszen mit mondana a világ, ha egy ügyvéd, 
egy orvos, egy bíró, egy hivatalnok — udvari 
lakást tartana, vászon kanapéra ültetné a ven-
degét, vagy perkál ruhában vinné bálba eladó 
leányát! Hallatlan merényletnek tekintenék a 
társadalmi rend és szokások, a divat és az állás 
követelményei ellen. Pedig másfelől, ha valaki 
erején túl költekezik és feszít, még jobban 
megszólják és megítélik — e részben legalább 
méltán. Azt kérdik, suttogva — ugyan miből? 
ugyan honnan telik ? S csak mikor a hivatalos 
lapban olvassuk, hogy ingóságai árvereztetnek 
— kapjuk meg rá a feleletet. Még jó, ha ez a 
felelet, s nem egy sikkasztásról vagy egy öngyil-
kosságról szóló rendőri vagy bűnügyi hír. 

Különben a gazdagoknak mindig uralkodó 
bűnük volt a pazarlás és fényűzés. Lucullus 
lakomáiról, a drága gyöngyöt fűszeres borban 
feloldó Kleopátráról a régiség mesélt; az újkor 
még őrültebb példáit mutatja fel a féktelen pa-
zarlásnak. A fényűzés magában véve nem 
eshetik feltétlenül kemény ítélet alá. Mert ha 

egyfelől észszerű s nem megy túl a tehetség 
határain, másfelől ha a szép szeretetén s az élet 
nemesebbé és szebbé tételének a vágyán alapul 
és végre ha igazi nemes Ízléssel párosulva a 
valódi műveltség kifejezője: inkább dicséretet 
érdemel, s megérdemeli, hogy példányul szol-
gáljon. S mindenesetre van két alapos ment -
sége : egyik, hogv munkát ad az iparnak, for-
gatja a pénzt, a másik, hogy terjeszti az Ízlést, 
a szép iránt érzéket, a művészet kedveletét s 
az élet élvezését. Hz mind igaz; s kicsiben még 
a szegényebb osztályok fényűzésére is alkal-
mazható. De a legjobb dolog is megromlik a 
túlzás által; s a magában ártatlan vagy épen 
hasznos dolog is ártalmassá, sőt veszélyessé 
válik, ha nagyobb jót ront meg, vagy tesz lehe-
tetlenné. így a gazdagok fényűzése rosz példa 
s hiúsági verseny a korlátolt tehetségűeknek, 
kiket bukásba, veszélybe sodor, s nem egyszer 
bűnbe is. A közrend és a falusi nép fényűzése 
pedig minden egyéb, mint jó izlés és szép 
érzés iskolája. Már maga az sem mutat jó Ízlésre, 
hogy a ki egész héten piszkos munkában, durva 
vászonban, mezítláb, kérges lábbal és tenyérrel 
jár, vasárnap selyemben pipeskedjék s majd el-
repüljön a pántlikától és csipkétől. Hiába mond-
tam a falusi lányoknak, hogy a selyem szok-
nya és a csipke nem is áll jól rajtok, viselni 
sem tudják, nem szépek benne! Hát még a mi 
a falusiak cifrálkodásával együtt jár (sokszor 
biz a városiakéval is!) az arcfesték: ezt már nem 
is nézhetem undor nélkül. S pedig nem is hin-
nék önök, mennyire el van terjedve népünknél. 

E rút szokásnak, átalában az ész és jóízlés 
nélküli fényűzésről szólok, a milyen tisztátalan 
a forrása, olyan mérgesek a gyümölcsei. A for-
rása a tetszelgés, a hiúság, s erőltetett ver-
senyzés, és a test bálványozása, melyet méltán 
nevezünk keresztyén társadalmunkban igazi po-
gány bűnnek. De gyümölcsei még veszedelme-
sebbek : anyagi és erkölcsi romlás. Anyagi két 
irányban is, a testi szervezetre mindenkép ká-
ros volta és a vagyoni állást felül múló köl-
tekezés tönkre juttató következményei miatt. 
Erkölcsi következményei a test bálványozásából 
eredő alábecslése a szellemi javaknak, a tetszel-
gésből eredő szemérmetlenség, a melytől már 
egyenes és akadálytalan út vezet a fajtalanság-
hoz s a teljes erkölcsi sülyedéshez. 

S itt vagyok ennél a kényes pontnál, a 
melyet bolygatnom s lelepleznem ép oly ke-
véssé szabad, mint egészen érintetlenül hagy-
nom. 

A legszomorúbb tény, a mely előtt nap-
jaink erkölcs-rajzának elfogulatlan s lelkiisme-
retes megírója szemet nem hunyhat, sem a t a -



gadás köpenyébe nem burkolózhatik: hogy 
népünk, nemzetünk erkölcsei régi tisztaságuk-
ból sokat vesztettek. Az egyszerűséggel, a 
a munkás és természetes életmóddal, az azzal 
járó kedvvel és élet vidámsággal együtt az ártat-
lanság zománca is letörlődött a magyar nép 
s egész társadalmunk arcáról. A bűn mindig 
bűn volt, de legalább szégyelte magát, elbujt, 
ha máshova nem: az erény álarca alá. Ma, 
kendőzött arcával szégyentelenül jár kél a város 
aszfaltján s a falu pázsitján egyaránt; mert a 
falusi nép épen olyan távol áll az egyszerű 
erkölcsök tisztaságától s nem kevésbbé rom-
lott, mint a városi. Itt a lopások, a betörések, 
és a prostitúció, a szédelgések, sikkasztások és 
a bukások vannak napirenden s az öngyilkos-
ságok lajstromát minden nap szaporítja; ott a 
párta helyett bekötött fejjel járó leányok, a 
törvénytelen szülöttek, a vadházasságok ijesztő 
mérvben szaporodnak s különösen a magyar-
ság között terjed egy rettenetes bűn, melynek 
nincs neve, mely a setétségbe rejtezik — nem 
szégyenből, hanem mert a büntető törvény 
sújtó keze alá esnék, — melylyel én is a dunán-
tuli vármegyékben, Baranyában, Somogyban, 
Tolnában minden lépten-nyomon találkoztam, 
mely ellen a biblia, az emberi érzés, a nem-
zet és haza iránti kötelesség egész fegyvertá-
rát felöltöttem s a kérés és fenyegetés minden 
nyilait kilövöldöztem — hiába ; hangom reme-
gett, szívem vérzett, könnyeim omoltak — a 
mint kértem, dorgáltam, fenyegetőztem, csak 
hogy nem átkozódtam — mind hiába. Ez a 
bűn fogyasztja a nemzedéket, bemocskolja a 
házi tűzhelyt, megöli sok esetben, azt a ki 
magán elköveti — mind hiába. Hangom most 
is elfogódik s megremeg, a mint rá gondolok. 
S nem folytathatom tovább. Hz a bűn, melyet 
nevén nem nevezhetek, tudtomra egy félszá-
zaddal ezelőtt csak az erdélyi szászok közt 
űzetett rendszeresen; ma a magyar nép egy 
részének is uralkodó bűne, míg hazánk más 
népfajai: az oláh, a tót, a sváb, a zsidó — 
vagy nem ismerik, vagy irtóznak tőle, de semmi-
esetre nem követik. Hz a legnagyobb csapá-
sok egvike népünkön, nemzetünkön! 

Milyen szomorú sorozat, a melyen át-
futot tam : 

az iszákosság, különösen a pálinkaivás; 
a fényűzés, cifrálkodás, kendőzködés; 
a fajtalanság, a házassági élet mindennemű 

megfertőztetése; 
s mindezek természetes következménye, az 

anyagi romlás, túlköltekezés, a tönk és bukás! 
S a mi egyszóba foglalja mind ezt: az er-

kölcsi érzet hanyatlása, lazulása, a testi és lelki 

erők oktatlan elpazarlása a nemzeti romlás. 
Mennyi, a törvények által sújtott , valódi 

bűnténynek a szülője az erkölcsi érzetnek s 
testi s lelki jóllétnek s egyensúlynak e hanyat-
lása és megbillenése — kell-e mondanom ? de 
a bűnügyi statisztikába, ismétlem, nem akarok 
bele menni. 

Inkább azt kérdem, vájjon ez uralkodó 
bűnöknek a eivilisatió ellenszere s orvolása-e, 
vagy épen szülője és tenyésztője? 

Mindenek előtt különböztessünk. Mit értünk 
a eivilisatió alatt? Hogy minden ember tudjon 
irni, olvasni s bírjon bizonyos elemi ismeretek-
kel: ez lehet egyik követelménye* egyik alap<-
köve, egyik kiinduló pontja a eivilisatiónak, de 
még korántsem maga a eivilisatió. S akik, eny-
nyivel beérik, vagy épen nagyra vannak azzal, 
hogy kimutathat ják: ime a népnek már ennyi 
meg ennyi százaléka tud írni olvasni, azok 
csakhamar csalódni fognak, látván, hogy a várt 
eredmények nem következnek be. 

Ezek a jószívű de messze nem látó ábrán-
dozok szeretik így állítni fel az alternatívát: 
»a népnek iskola, vagy börtön !« — vagy azt 
mondani: ^nyissatok iskolákat s bezárhatjátok 
a b ö r t ö n ö k e t — E mondás valódi jelszóvá 
vált s igen tetszetős és elfogadhatónak látszó 
bizonyítékot is merített abból a tényből, melyet 
a bűnügyi statisztika is mutat* hogy a bűntet-
tesek igen nagy százaléka az írni-olvasni nem 
tudókból telik ki. Ámde ez a százalék folyvást 
fogy, a mint az elemi oktatás s tehát annak 
minimuma, az írni-olvasni tudás,óriási mérvekben 
terjed, úgy hogy még ezelőtt ; 20-— 30 évvel 
60 százaléka a bűntetteseknek iskolázatlan e m -
berekből telt ki, ma az arány meg van fordítva 
s 60 százalék az írni-olvasni tudóké: s csak 
40 százaléka a teljesen iskolázatlanoké. Az ok 
egyszerű — ma az összes népnek sokkal na-
gyobb százaléka — s az ujabb nemzedékek 
felnevekedésével egyre nagyobb lesz, az olyan 
a milyen iskolázásban részesültek* mint az ol-
vasni s írni nem tudóké : a bűntények száma 
pedig inkább növekedik, mint fogy. Csak felü-
letes szemlélő mondhatja azt, ' hogy az elemi 
oktatás, mely a nép nagy többségének kizárólag 
jut, kivált az olyan mint a miénk, az erkölcsök 
szelídítésére vagy nemesbítésére valami érezhető 
befolyással volna. Ellenkezőleg, némely bűnök — 
s éppen azok, a melyekkel én foglalkozom — 
inkább terjednek az emilyen kezdetleges és 
féleges civilisatióval, mely kielégítheletlen vá-
gyakat költ a magát már civilisáltnak képzelő 
sokaságban. Aztán ne felejtsük el, hogy az, a ki 
ma már egészen iskolázatlan .marad s még a 
betűkkel sem ismerkedett meg, különben is rosz 



nevelésben részesült s a legszegényebb nép-
osztályhoz tartozván, a bűnök tenyészetének 
annyira kedvező nyomorban él gyermekkora 
.óta mióta csak eszmél. Azok pedig, a kik kö-
zép vagy épen felső oktatásban is részesülnek — 
a miről feltehető, hogy a magasabb értelmi 
képzettség az erkölcsöket is szelídebbekké teszi — 
a mellett a különben is jobban nevelt s jobb 
módú emberek közé tartoznak, bár másfelől 
viszont némely bűnök épen az értelmileg fejlett s 
tanult osztály tagjai közt terjednek, pl. a sik-
kasztások, hamisítások, stb. 

Általában meggyőződésem, hogy a pusz-
tán értelmi művelés vagy oktatás sem egyik 
sem másik irányban nincs — legalább érezhető 
— befolyással a bűnök számára s az erköl-
csiség emelésére vagy sülyesztésére. Egészen 
más szempont alá esik a nevelés, mely az 
erkölcsökre hat, mint az oktatás, mely csak az 
értelemre. S az általam tárgyalt uralkodó bű-
nöknek is egyik orvossága épen a nevelés 
volna, e szónak tulajdon s valódi értelmében. 
S e nevelésre és annak irányzására egyaránt 
sokat tehet s kell hogy tegyen és összehasson: 
a család, az iskola, az egyház, a társadalom és 
a törvényhozás. 

Az erkölcsi nevelésre a szülői házon túl 
az iskolának is sokkal nagyobb gondot kellene 
fordítani, mint most teszi. A sok tantárgy, a 
mi az értelem fejlesztésére és az ismeretek gya-
rapítására való, de épen sokaságánál fogva túllő 
a célon, kiszorította az elemi iskolából a vallá-
sos és erkölcsi nevelést. A tanítás a tanterv 
chablonjai szerint megy, melyeket az elmélet 
állapított meg, a maga szempontjából talán jól, 
de a nevelés el van hanyagolva mellette. Még 
az egyházi iskola is, mely kénytelen az állami 
tantervhez alkalmazkodni, kevesebb gondot és 
időt fordíthat a vallásos és erkölcsi oktatásra, 
mint szeretne s még kevesebbet a nevelésre. 
Pedig arra volna szükség, hogy a gyermekeket 
vallásossá, okossá, mindenek fölött józanul 
munkássá neveljük s e végből több tért kellene 
nyitnunk egyfelől a vallástanításnak, másfelől 
a iskolai s házi iparoktatásnak és gyakorla-
toknak. 

A nevelés egy másik alkotó eleme a szük-
séges fegyelem. Az álszabadelvűség, az ál huma-
nitás az erkölcsi szigort a nevelésben és a fe-
gyelmezésben túlságosan meglazította a csa-
ládban is, az iskolában is. A szülők és a fel-
sőbbek iránti engedelmesség s annak jogosult 
forrásai, a tisztelet és kegyelet, korunkban, apáink 
idejéhez képest, nagyon alászállottak, ezt el-
mondhatjuk a nélkül, hogy mint a Horác öreg 
embere, csak a multat dicsérni s azt visszasó-

hajtani látszassunk. Még az egyház is enyhébb s 
kevesebb gondot fordít ma tagjai erkölcsi éle-
tére mint az előtt. A korszellemmel nem ta-
láljuk megegyeztethetőnek, hogy a megesett 
személyek, a vadházasságban élők, az iszákosak 
vagy rendetlen életűek az egyházi elöljárók 
és a gyülekezet elé idéztessenek, nyilvánosan 
megfeddessenek vagy épen egyházfegyelmi uton 
az urvacsorától eltiltassanak, míg meg nem ja-
vulnak. De talán annyira is sülyedt már az er-
kölcsiség s vele a vallásosság és a szent dolgok 
tisztelete — hogy a templomtól, a sakramen-
tomtól való eltiltás nem is tartatnék érzékeny-
büntetésnek, talán a kit ér, föl se venné vagy 
épen kinevetné ! De az, hogy cégéres bűnökben 

i leledzzék valaki— az nem tartalik a korszel-
lemmel s a XIX. század haladásával ellenkező-
nek ? Vájjon mi haszna van hát a haladásnak, 
a miveltségnek, a tudomány és ipar óriási vív-
mányainak, ha az emberek nem lettek jobbakká 
általok — s az erkölcsök, nem mondom, hogy 
általok, de mellettök egyre sülyednek és la-
zulnak? 

Az állami törvényhozás is sokat tehetne 
az erkölcsök javítására, a bűntényeknek nem 
csak utólagos megtorlás! módja (a büntető s 
börtönrendszer javítása) által, hanem a bűnök 
egy nagy részének megelőzésére irányuló intéz-
kedésekkel. Nem engedi időm s hallgatóim 
lankadó figyelme, hogy e módokkal tüzetesen 
foglalkozzam, talán alkalmas sem volnék arra, 
de némelyeket, megérintek mégis — legalább 
rájok mutatok. 

Az iszákosságnak a szabad és ellenőrzetlen 
kocsmatartás korlátozásában és szigorú, ellen-

— 

őrzésében egyfelől, másfelől a szesztermelés 
és borgyártás súlyosabb megadóztatásában és 
szintén szigorú ellenőrzésében kellene óvszerét 
keresni. 

A vadházasságokat egyfelől a válóperek 
nehezítésének szándékos húzása-halasztásának 
mellőzése, másfelől a kijátszásra annyira al-
kalmas cseléd-törvény revisiója által kellene 
s lehetne apasztani. Mert tudni kell, hogy a 
vadházasságok fele, a törvényes házasság fel 
nem bonthatásából, a feleknek új házasságra 
nem léphetéséből ered; s ismét igen nagy 
része a cselédkönvv és bérszerződés erkölcstelen 
álarcába burkolózik, s neveti ki az egyházi 
és a világi fegyelem hiu erőlködését. 

Tagadhatatlan hogy az átalános védköte-
lezettség is sok erkölcsi rossznak, közvetve és 
közvetlen a szülője; mert az is baj, ha az ifjú, 
mikor arra megérett, nem nősülhet s szabad 
szerelmet kénytelen keresni; az is baj, ha nősü-
lésre engedélyt kapván katonai kötelezettsége 



fentartásával, a fiatal menyecskét otthon kell ! 

hagynia, mikor a szolgálatba meghivatik. 
A gyermekgyilkosságok számának s a tö r -

vénytelen gyermekek ijesztő halálozási mérvé-
nek csökkentésére a leghatályosabb eszköz a 
lelencházak s egyéb gyermekmenhelyek felállí-
tása és szaporítása volna — mert hiába mondja 
a rideg szemöldökű erkölcsi tulszigor, hogy 
ezek az intézmények csak könnyítenék és szinte 
csábítókig mozdítnák elő a fajtalanságot. A 
testi vágy és gyönyör pillanatában senki sem 
gondol a következményekre — s ha meg van 
a gyermek, a bűnös szülőknek is Isten adta, 
ne veszszen el. 

Az uralkodó bűnök egy másik sorozata, 
melyeken a törvényhozás sem megelőző, sem 
megtorló rendszabályokkal nem segíthet. Ezek 
a szorosabb értelemben vett társadalmi bűnök, 
veszélyes áramlatok, rossz szokások, — minők a 
fennhéjázás, erőn túl feszített költekezés, fény-
űzés, pazarlás, pompázás, cifrálkodás, kendőz-
ködés stb. Ezeken a társadalom maga segíthet 
leginkább, mert ezek az ő kinövései. S miál-
tal ? A közszellem önkéntes átalakítása s a jó 
példaadás által. De a jó példának, mint a 
világosságnak, mindig felülről kell jőnie. A 
szülők gyermekeiknek, az előkelők az alanta-
sabb osztályoknak adhatnak — s adjanak jó 
példát. Mint a gyermekek szülőik példáját jóban 
rosszban, úgy követi a közrend is az előkelő-
ket. Ezek adjanak példát a vallásosságra, a 
templom szeretetére, az egyház iránti áldozat-
készségre — adjanak példát az egyszerűségre, 
a mértékletes életre, a jó gazdálkodásra, a jóté-
konyság gyakorlására, a tiszta erkölcsökre, a 
tiszta és példányszerű életre, szóval az igazi 
műveltség terjesztésére. 

Mert nem szükség ismételnem, hogy a mit 
előbb az úgynevezett civilisatiónak az erköl-
csökre való csekély és kétes hatásáról mondot -
t am: az mind a civilisatió nevét bitorló fel-
színes, ferde, álműveltségre szólott. A valódi 
műveltség az ész és szív párhuzamos és össz-
hangzatos kifejlődésében, a nemes gondolkodás 
és szép érzés párosulásában, az igaz, jó és szép 
együttes megvalósításában áll. A mit haladás-
nak nevezünk: lehet egyoldalú s akkor vesze-
delmes, mert az elhanyagolt oldalra hátra'vető-
leg hat vissza. Századunk óriásit haladt a tudo-
mány-, az ipar-, és ezek által a közművelődés 
s a közjóllét tekintetében. E részben való 
haladása oly rohamos, hogy az erkölcsökben 
való részleges haladás e mellett valódi vissza-
esésnek tűnik föl. Mert egy irányban, talán 
egyetlen egyben, van haladás az erkölcsi téren 
is — s ez : a par excellence keresztyén erény, 

az emberszeretet munkáinak gyakorlása, a jóté-
konyság. 

S ez az a tér, melyen a társadalom legtöbbet 
tehet és — ismerjük ej hálával — tesz most 
is: a jótékonyság, az emberi nyomor rengeteg-
összegének kevesbítése. S itt a tiétek a fősze-
rep : gyöngéd szívű és bőkezű nők, kik most 
is annyi nyomort enyhítetek, s fájó szívvel 
látjátok, hogy még több marad enyhítetlenül. 
Nem szabad elfáradnátok ; feladatotok, a társa-
dalom feladata, csak akkor lenne befejezve, 
ha egy árva sem koldulna az utcasarkon, 
egy — igazán keresetképtelen ember sem ma-
radna hajléktalan, egy szegény beteg sem se-
gély telen. De szegények mindig lesznek veletek! 
mondá már Krisztus urunk — s azért a társa-
dalom teendői e részben soha sem fogynak el! 

Mindezekben pedig a társadalomnak sok 
részben megújhodásra van szüksége. S talán 
ha a társadalom megújhodik s általa a közszel-
lem megjavul, az egyház is kilép félénk és tar-
tózkodó helyzetéből, s ha nem kell mindig 
csak feddenie és korholnia, könnyebben és szi-
vesebben fogja teljesíteni vezérszepét, melyet 
alapítójától, az Idvezítőtől nyert, a kihez némi-
leg — valljuk meg — maga is hűtelenné vált 
a társadalom nyomása alatt, melyhez akarat-
lanul is alkalmazkodott. 

Erre céloznak a mi erkölcsi társadalmi 
összejöveteleink és előadásaink is, melyeknek 
új sorozatát vajha egy jártasabb és hatályo-
sabb előadás nyithatta volna meg, mint az 
enyém — melynek, ha akár tárgya, akár töre-
dékessége, akár belső mivoltának fogyatékos-
sága mentségre szorul, a mint tudom, hogy 
szorul, a Shakspere szavaival legyen kimentve, 
melyekkel Puck, a szeszélyes tündér végezte a 
Szentivánéji álom bohóságait: 

— ha nem tetszettünk : 

Nézze most el ííri kegy, 
Máskor aztán jobban megy! 

S z á s z K á r o l y . •„.« 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Lukács Ödön, Nyíregyháza szabad kiváltságok város 
története. Nyíregyháza, 1886. és 1887. két kötet. Ára 
j frt. A tiszta jövedelem a nyíregyházi ref. egyház 

nőnevelést céljaira fordíttatik. 

A fentebbi könyv annyiban tartozik lapunk kere-
tébe, hogy a város története mellett kiváló gonddal és 
tüzetesen rajzolja a református egyház történetét , sőt 
az ev. és r. kath. egyházak főbb eseményeit is. Midőn 
azért Lukács könyvét ismertetni kivánom, én is annak 
egyházi történeti adataira leszek különös figyelemmel. 

Mindenekelőtt előre bocsátom, hogy bár szerző 



lelkiismeretes gonddal és nem csekély fáradsággal utána 
járt a tárgyára vonatkozó ada toknak: mégsem sikerült 
minden időszakról teljes képet nyújtania, annál az oknál 
fogva, mert a Nyíregyházáról található régi feljegyzések 
hézagosak, s hihetőleg mert egy ref. pap és esperes nincs 
abban a helyzetben, hogy a távolabb eső oly forráshelyekre, 
melyeken adatokat sejt, személyesen elutazzék s ott a 
kutatás végett hosszabb időket töltsön. Nem kétlem, 
hogy ha ezt Lukács megtehette volna s a budapesti gyü j -
temenyekben s főleg az országos levéltárban hosszabb 
ideig kutathatott volna : a régibb időkről még teljesebb 
képet nyújthatot t volna. Egyébiránt ő még így is sok-
kal kedvezőbb helyzetben volt, mint az alföldi községek 
monographusai. ; a mennyiben elég közel találta a leg-
becsesebb forráshelyeket. lA leleszi convent és a Sza-
bolcsmegye levéltárai a régibb századokról is sok ügy-
iratot tartalmaznak, sőt a nyíregyházi városi levéltár is ő r -
zött meg a XVII. századból is i rományoka t : a mi tekintve, 
hogy a megye és a város említett században is több-
ször feldulatott, igazán szerencsés helyzetnek mondható. 

A mennyire az adatok felmennek, régente a 
tiszta magyar lakosságú városban a fő birtokosok az 
ecsedi Báthory-család tagjai voltak. Ezek a XVI. szá-
zadban a reformációnak ellenzői valának. A Kállay-csa-
lád azonban, mely itt szintén bírt, az orosi lelkésznek 
már r547-ben díjlevelet állított ki. Hogy a város mikor 
és miként lett reformátussá ? E kérdésre szerző tü -
ze.tes választ nem adhat. A XVI. századbeli hi trokonok 
és elődök gondatlansága miatt, kik egyháztörténeti , 
sőt hivatalos följegyzésekét is alig tettek, s az idők 
mostohasága miatt, melynél fogva a kevés jegyzetek is 
elpusztultak, a magyar ref. egyházak létrejöttét és tö r -
téneti első phasisait általában alig lehet positív adatok 
alapján megismernünk. E részben a r. kath. püspöksé-
gek és káptalanok levéltárai s főleg a régi can. visita-
tiók jegyzőkönyvei alkalmasint több adatot őriztek meg 
rólunk, csakhogy ezek bajosan hozzáférhetők a prot, 
kutatásra nézve. 

A XVII. század elején a város már egészen re for -
mátus volt s a szabad hajdúk egyik lakhelye, kiknek 
Bocskay, Bethlen és Rákóczy vallásháborúiban dicső-
séges részök volt. A ref. egyházi kormányba Szabolcs-
megye is befolyt, sőt ugy látszik, mintha a ref. p ropa-
gandát itt maga a megye vezette volna; legalább ilyes-
mit lehet következtetni e megye rendeinek 1636. évben 
Petneházán hozott végzéseiből. Ezek szer int : 

»A mi a templomok építését illeti, universorum 
voto statutum est, hogy a - t emplomok mindenütt m e g -
épít tessenek: és a hol kinek residentiája vagyon, ott 
az építtessen. Ha mely nemes embernek ott residentiája 
nem völát," hanem portionatus : . . . . az ott való jobbá-
gyok fizetéssel és egyéb segítséggel legyenek. A mely 
nemes embernek pedig sojc helyeken való jószága vo lna ; 
t ehá taz : öt t ; ~ való 'portiója és réáze szerint legyen segít-
séggel az községhez épüle tében . . . . Az épületi pedig 
zsindelyből legyen, és' .esztendő ekkorig meglegyen. A 
hol pedig szentegyház n incsen ; tehát a hova filialis : 
oda tartozzék segítséggel lenni, az hová a prédiliátor 
jár a felül megírt mód szerint. Ha kik pedig esztendő 
ekkorig a szentegyházat meg nem épí tenék: tehát akkor-
beli vicéispán mindenütt k imehessen; és ha nemes 
ember az oka, tehát két annyit vehessen rajta, amennyit a 
templom fizetésére kellett volna adni. Ismét, ha a falu-
belieken múlnék el, azokon is hasonlóképen két annyit 
vehessen, a mennyi t oda kellett volna fizetni : annak 
felette 12 frtot vehessen rajta, melyet mind a templom 
építésére fordítsanak. A mely szentegyházak pedig szi-

geteken volnának a falun kívül és megépíttetnek, tehát 
a falubeliek 12 forint birság alatt, melyet a viceispán 
megvehessen, tartozzanak oda menni prédikációt hallgatni.« 
Ezután intézkedik a végzés a prédikátorok szántóföld-
jeinek és azok tartozékainak biztosításáról, a prédikáto-
rok és világiak közti biráskodásról, a birók és egyház-
fiak kötelességeiről, a prédikátor fizetése és egyéb egy-
házi dolgok körül, utána vetvén, hogy »minden falu 
határába akasztófát és nyársat tizenötöd nap alatt 12 frt 
birság alatt csináljanak és a falukban kalodákat« steff. 
E végzés aztán kiadatott Debreczeni Dormánv István 
az időbeli esperesnek. 

E század első részében a Kállay, Báthory, Lónyai, 
Rákóczy fényes családok bírták a várost s azt kitűnő 
szabadalmakkal s egyházi javadalmakkal is ellátták s 
hajdan vitézekkel népesíték. I. Rákóczy Gy. özvegye a 
nagynevű Lorántfy Zsuzsánna a következőkép járult a 
nyíregyházi prédikátor fizetéséhez : »Snsanna Lorántffy 
(itt következik az özvegy fejedelemné címe s a szoká-
sos bevezetés) A nyíregyházi prédikátornak rende-
lem magunk ott leendő majoroságunkból esztendőként 
16 kereszt rozsot, 8 köböl árpát és egy meddő juhot 
mikor vagyon, vagy a dézmából: ugy hogy a tanító is 
igyekezzék tisztiben, hivataljában serényen eíját ni, nem 
részegeskede'ssel, restséggel az időt héjában mulatni.* 
stb. Az 1659-ki egyházmegyei gyűlés végzéseiből ki tű-
nik, hogy a fejedelem asszony intésének alapos oka 
volt, mert a nyíri mestereket a kötelesség teljesítésben 
és hivatásszerű életben megrovás é r t e : de a prédikáto-
rok sem igen állottak erkölcsiség tekintetében felettök, 
mert azokról meg az 1671-ki esperes még keményeb-
ben nyilatkozik. A rakoncátlanság a szabad hajdú nép 
kebelében is erős tanyát vert, úgy hogy a felsőségnek 
sokszor meggyült baja a nyíregyháziakkal. 

Báthory Zsófia, II. Rákóczy Gy. özvegye az egy-
házat korábbi javadalmaitól megfosztotta. Azután a belső 
háborúk, felkelések, a garázda német katonák zsarolásai 
annyira elgyöngítették a várost, hogy az 1686 táján 
elpusztult és üresen hagyatott . Gróf Csáky István azon-
ban csakhamar újra megtelepítette. A II. Rákóczy F. 
forradalmában a város a megyével együtt tetemes részt 
vesz. A fejedelem bukásával a város, mely jó részben 
még mindig Rákóczy birtok volt, gr. Károlyi Sándornak 
ajándékoztatott . Minthogy pedig benne a népesség állan-
dóan csekély maradt, Károlyi Ferenc azt 1753-ban szar-
vasi ev. tótokkal ülette meg, s ily módon a város 
későbbi erőteljes fejlődésének, az ottani virágzó ev. egy-
háznak alapját megvetette. 

A mint közeledik szerző a jelen századhoz, oly 
mérvben szaporodnak az egyházak állapotát feltüntető 
források, mígnem a ielen századból egészen az utolsó 
évekig teljesen kidomoorodó és érdekes képét nyújtja a 
reform, egyházi életnek. 

Ebből látjuk, hogy a hetybeli népes és gazdag lu-
theránus gyülekezet mellett, az előretörekvő és gyors 
virágzásnak indult városban a kisded és szegény, r e fo r -
mátus egyháznak igen nagyon nehéz helyzete volt és 
van. De magyarsága és derék papjai mégis megszerezték 
neki a nemzetiség fölébredése s az alkotmány vissza-
adása óta a máshitüek rokonszenvét sőt támogatását. 

Lukács 1870 óta lelkésze a kisded gyülekezetnek, 
melybe ifjúi lelkesedésével, kitartó törekvéseivel és nem 
közönséges tevékenységével új életet tudott önteni. Csak-
hamar oda menetele után neki lelkesítette a híveket az 
új templom építésének, melyet csaknem 10 évi e rőfe -
szítés után dicsőséggel be is fejeztetett. 

Igen érdekes és a hazai egyháztörténet szempont -



jából is figyelmet érdemlők azok az elbeszélések, m e -
lyekben szerző a lutheránus egyház mult századi alaku-
lási küzdelmeit, az 1859-ki pátenssel szemben tanúsított 
magatartását és a r. katholikus egyház forceirozott m e g -
alapítását rajzolja. 

A mi az előadási módot illeti, az Lukácsnál, mint 
költői hajlamú Írónál, több helyen fennszárnyaló, pa the-
ticus, olykor dagályos. Az adatok fogyatékosságát az I. 
és II. időszakokban nemcsak hozzávetésekkel és követ-
keztetésekkel, a mi egészen helyén van, pótolja, hanem 
olykor képzeletből vett tényekkel és gyönge hypothe-
zisekkel is. Minthogy külön oklevéltárt nem ád, bár a 
legfontosabb leveleket aljegyzetekben is közli, bőven 
idézi az egykorú kútfőket, még pedig betűhíven, noha a 
régi helyesírást bátran fölcserélhette volna az újkorival. 
Ez idézeteket az intelligens és főleg a szakértő olvasó 
kétségkívül szívesen fogadja ; de az azokban előforduló 
sok latin kifejezés az olvasó közönség tanulatlanabb ré -
szére nézve az előadást néhol érthetetlenné és unalmassá 
teszi, nem is szólva arról, hogy az elbeszélés általok 
darabossá válik. Általában szerző a deákos' műszavakat 
szereti használni, ott is, hol azokra jó magyar kifejezé-
seink vannak. 

Megjegyzem, hogy Nyíregyháza összes lakosai 
1572-ből egyenkint és névszerint elő vannak számlálva 
azon török adó-lajstromban, melyet dr. Lászlófalvi Vélics 
a magyar akadémia kiadásában megjelent , ,Magyarországi 
Török Kincstári Defterekben" tett közzé, mely könyv 
Lukács előtt ismeretlen volt ; s hogy a nyiri s tán a 
nyíregyházi lelkészi régi fizetésekhez, az ottani lel-
készek anyagi helyzetének ismeretéhez adatokat lehet 
találni a Szilágyi András kézirati naplója függelékében, 
melyet tavaly a »Debreceni Prot . Lap«-ban ismertettem. 

Egyébként pedig Lukács művét, mint lelkesen írt 
s adatokban gazdag művet, mely a maga nemében 
ú t törő s igen sok érdekes és tanúságos részletekkel 
járul szintúgy a hazai köztörténethez, mint a p ro tes -
táns egyházak múltjának ismeretéhez, jó lélekkel aján-
lom az érdeklődők megérdemelt pártfogásába. 

Szeremlei Samu. 

B E L F Ö L D . 

A Dávid-Ferenc-egyletből. 
E lapok hasábjain is jelzett felolvasásait megta r -

totta az egyesület. Mindig szép számú közönség hall-
gatta a felolvasásokat. A mi figyelemreméltó a mi egye-
temi városunkban, hol nem igen érdeklődnek az ilyen 
ingyenes felolvasások iránt, pl. a muzeum-egylet felolva-
sásai alig pár ember jelenlétében hangzanak el. A minek 
okául egyik kolozsvári lap azt veti, hogy nem elég 
népszerűek. Van valami igaz benne, de szerintem a fő 
ok nem ez. Az emberek nálunk nem vágyódnak a szel-
lemiek után. N e m akarják belátni azt, hogy önmagunk 
művelése szellemileg oly szükséges, mint a mindennapi 
kenyér. A felolvasásokat rendező urak is megelégednek, 
ha a hírlapokban jelzik, hogy a felolvasás ekkor meg 
ekkor itt meg itt lesz, de nem kedveltetik meg a közön-
séggel. Az igaz, hogy a szép eszmének kellene, hogy 
vonza a hallgatóságot, de nálunk erre nem lehet még 
számítani. Az egyesületj/ téren lehet pedig minden szép 
eszmét kifejteni. Németi-, Angolország tudják ezt. Ö r v e n -
detes dolog, hogy hazánkban is Széchenyi kezdemé-
nyezése óta érezhetjük az egyesületi működés áldásos 

hatásait. Ujabb időben minden nemes mozgalomnak ez 
volt a bölcsője. A vallás-erkölcsi élet terén is igen 
sok sikert érhetni el így. Még többet, mint egy rideg, 
kimért templomi szónoklattal. Holot t a szónoklat isteni 
erejének kö szóm a K eresztyén vallás is elterjedését. 
Az egyesület szép jelét adta annak, hogy nem akar a 
felekezetiesség szűk korlátai közt maradni. Mult év 
november 27-én egyik felolvasó dr. Hegedűs István 
jeles tudósunk volt, kinek mult félévi egyetemi puhlicu-
maira özönlött a városi intelligentia. »A halhatatlanság 
kérdése a klassikus irodalomban« című értekezését 
olvasta fel. Felolvasását következő szavakkal kezdé m e g : 
»Ama tündöklő név, melyet a vallásos villongások gyá-
szos, de a nagy és erős meggyőződések fényes korsza-
kának egyik jelese hordott , mely névnek nem alszik ki 
fénye a börtön éjszakájában sem : a Dávid Ferenc neve 
oly hitbeli meggyőződést képvisel, mely nem az én 
hitem, nem az én meggyőződésem. Ám az a név nem-
csak az unitárius vallás vértanuját jelöli meg, de a hala-
dás apostolát is ama megdicsőültek társaságában, kikkel 
küzdelmet folytatott és e ponton találkozunk. Ez úton 
leomlanak a felekezeti válaszfalak, sőt le a positiv hit 
korlátai is.« 

A felolvasás megjelent a »Protestáns Közlöny«-ben. 
Ujabban az egyesület adta ki önálló füzetben. Ugyan-
ekkor Ürmösi Lajos »a magyar társadalom és i roda-
lom« című cikkében fejtegette, hogy a magyar társa-
dalom nem áldoz könyvekre s nem vásárolja kellőleg a 
műremekeket. 

A második felolvasás december 27-én volt. Dr. Bar-
tók István kereskedelmi akadémiai tanár s orvos »a pap, 
mint az egészség őre címen« értekezett. Tartalma rövi -
den ez. A pap mindenben vezér legyen a községben. 
Ne csak a léleknek, hanem a testnek is legyen gondo -
zója. A mostani papok kevéssé ismerik az egészségtant. 
Ha ismerik is, nem igen alkalmazzák. Az ó-kori s ké-
sőbbi papok a testet is gyógyítani akarták. Mózes volt 
az első pap, kinek rendszabálya a testi egészségre is 
kiterjedt. Törvényében az van, h o g y : »az emberi test 
az Isten szentségéhez tartozik, ezért kell, hogy tisztán 
tartsák és ápolják.« E tudományból annyi ha megvan, 
hogy némely vén papné a betegség ellen kuruzsol. E 
babonánál veszedelmesebb az a máig is sok helyt ural-
kodó egyházi balhiedelem, hogy a ki meghal, azt az 
Isten magához veszi, mert szereti, tehát ne is igyekez-
zünk földi életét megmenteni. Vigasztalásnak is rosz. 
Kimutatja az egészségtannak, mint tudománynak kelet-
kezését. Az angol gazdagságának legnagyobb részét éle-
tének comfort jára fordítja. Ázt tartja az angol, hogy a 
tisztaság mindjárt a kegyesség után következik. Az 
egészség egyik része a nemzet gazdagságának. Megszer-
zésére vagy ápolására nem kell a pénzt sajnálni, mert 
egészségi vagyont is hagyhatunk utódainkra s fájdalom 
az egészségi szegénység is örökölhető. A betegség o k a : 
a lég, talaj, ház, ruha, étel, ital stb. ész nélküli haszná-
lása. Kára pedig statisztikai adatok összegezése után min-
den egy millió lakosra 20 millió forint. 

A bajok orvoslója az egészségtan, mely többet ér 
az attikai névragozásnál. Legkitűnőbb óvószer a tiszta 
viz. A Z embernek jó bőrének kell lenni ha egészséges 
akar lenni, közmondás szerint. Az egészségtan a soc io-
logiával és demográfiával van szoros összeköttetésben. 
Orvosok és építészeken kívül a papok vannak leginkább 
hivatva az egészség őreiül, mint a népnek vezérei. Hogy 
hiveik lelkét megtarthassák, a lélek takaróját is meg 
kell tartani. Ezután Mózes András lelkész olvasta fel 
Vass Miklósné »Szózat a Székelyföldrők című lelkes és 



költői hangú intelmét, melyben a tiszta erény ápolására 
s honleányi kötelességre hívja fel a nőket. 

A másik felolvasását az egyesület 1888. január 
29-én tartotta. Az első felolvasó Kovácsi Antal tanár 
volt. »Luxus a nevelésben« címen érkezett. Mindenben 
luxust űzünk. Ruházatunkban, ételünkben gyermekeink 
nevelésében is. A nevelés célja, hogy a gyermek testi 
és szellemi tulajdonságait, erőit fejleszszük, növeljük, 
hogy a kifejlesztett tehetségek után életüket széppé és 
hasznossá tudják tenni. Vájjon jelen nevelési módunk-
kal tudatával bírunk-e ennek? Vájjon eszünkbe jut-e, 
hogy fiainkra, leányainkra az életben küzdelem vár, melyet 
csak kitartó munkával vívhatnak meg? A gyermekek 
iránti gyöngédségből, helyesebben gyöngeségből nem 
készítjük el eléggé a küzdelemre ahelyett, hogy önere-
jük fejlesztésére utalnók, magunk lessük el szükségeiket 
s azokat vagy tudtokon kívül vagy tudtokkal kielégít-
jük. Gyermekeinkben oly vágyakat, ábrándokat ébresz-
tünk fel, melyeket ők az életben nem valósíthatnak meg. 
Reményvesztet t elégületlenek lesznek, vagy ha élénk 
természetűek, megrögzöt tek vágyaik és kívánságaik ki-
elégítéseért. Luxust űzünk gyermekeink nevelésében az 
által is, hogy igen sokat tanítunk nekik. Fiaink tanulási 
rendszerét a törvény szabályozza. Erre nincs tehát be-
folyásunk. Mivel korunkban a tudomány virágzó állapot-
ban van, szeretnők, hogy leányaink is minél többet tanul-
janak. Minél többre, minél korábban akarjuk megtanítani 
leányainkat. A gyermek-szobákat tudomány műhelylyé 
változtatjuk, hol a tudományt gyártjuk velük. Az ilyen 
korán szerzett ismeretek fejükben korán elmosódnak. 
16—17 éves leányaink tudományosan képzetteknek lát-
szanak. A rövid köntöst hordják ugyan, de viselkedé-
sükben éretteknek, fejletteknek akarnak látszani. Ezért 
van, hogy ma már a 20 éves szép leány vén leánynak 
tartatik s a 22 éves fiú, a fiatalság természetes mulat-
ságait pl. a táncot és társas játékokat hozzá illetlen 
gyerekségnek tartja. Luxust űzünk az okossággal is, mi-
dőn a tanítás azon elvét, hogy a gyermekeknek csak 
olyan dolgot tanítsunk, a melyet megértenek s mindent 
úgy tanítsunk, hogy a gyermekek megértik, átvisszük a 
nevelésre is-. Olyan dolgokat tanítunk nekik, melyeket 
nem értenek meg. így okosdiakká lesznek, s a maguk 
hibáit is erényekké tudjak kiokoskodni. Nem tartja lehe-
tetlennek felolvasó, hogy a társadalomban előforduló 
bűnöknek, az igaz hit hiányának is ez a gyermeki rat i-
onalismus az okozója. Életpályájuk megválasztásában is 
luxust űzünk. A hivatalok nálunk tisztességesekre és nem 
tisztességesekre oszta tnak; emezekhez számítják a kéz-
művet, amazokhoz a különféle hivatalokat u. m. ügyvéd-
séget, tanárságot, erdőszetet stb. Emezek lenézik ama-
zokat. A szülők gyermekeiket azért adják iskolába, hogy 
tanulmányaik után majd a tisztességesebbnek hitt hiva-
tás utján szerezzék meg kenyerüket. 

Nem nézik, hogy gyermekeiknek mire van hajlama. 
Azt hiszik a szülők, hogy tisztességesebb a tintás ujj, 
mint a csirizes ujj. A leányok életpályája megválasztá-
sában kevesebb befolyásunk van, mint a fiukéra. Azért 
úgy kell nevelnünk őket, hogy bármely életpályán, bár-
mely életkörben feltalálják magokat s akár tisztes, akár 
kevésbé tisztes foglalkozású férj mellett tiszteletre mé l -
tók legyenek. 

Utána Grátz Mór kolozsvári evangelikus lelkész 
olvasott f e l : »Egy reformátor családi körébena címen. 
Egy szellemdús hölgy — így kezdé felolvasását — ki 
a római kath. egyházba tért át, azt mondá a szegények 
és betegekhez érkező protestáns lelkészről, hogy nem 
tudni honnét jön ő, holott a kath. lelkész az áldozó ol-

tártól jön. A felelet e nőnek, ki irtózott a szörnyű dol-
got k imondani : a szegények és betegekhez érkező p ro -
testáns lelkész tán épen feleségét csókolta meg. Ilyen 
szavakkal itélte el egy hírneves egyháztörténet- iró a 
papnőtlenséget. Ez a természetellenes intézmény alig é r -
demel jobbat. A keresztyénség első századaiban a papok 
megnősültek 1073-ig. Ekkor VII. Gergely pápa azt m e g -
tiltotta. A házasságra lépést a reformátorok kezdették, 
meg. Zwingli, Kálvin, Dávid Ferenc megnősültek. Luther 
is. E nagy reformátor t mutatja fel felolvasó családi 
körében. Érdekes dolgokat említ fel, melyek igen jó 
hatással voltak a szép számú hallgatóságra. Nejét szerette. 
Róla í r ja : »Az én Katám szót fogad nekem mindenkor 
s bizony nem adnám szegénységemet Krésus király kin-
cseiért.« Máskor »Katám neked jámbor, jó férjed van, a 
ki szeret téged s te császárné vagy.« Házassága belső 
áldott szövetség vala. Hat gyermekkel áldotta meg az 
ég. Gyermekeit szerette, tréfálva játszva járt közöttük. 
Igen le tudott szállani a gyermeki gondolkozás körébe 
a komoly férfiú. Ennek bizonyságául 4 éves János fiához 
írt kedves levelét idézi. Azonban szigorú is tudott lenni 
gyermekeihez. O mondá ki és gyakorid, hogy »az alma 
mellé a vesszőt is oda kell tenni.« »Inkább holt fiam 
legyen, mint neveletlencc így, szólt egyszer. Háza szigorú 
fegyelem alatt állott. Midőn 13 éves Lenke leánya kar-
jai közöt t elhunyt, a ravatal körül állókhoz így szó lo t t : 
»Bizony élő szentet küldtem a mennyországba. Oh vajha 
nekünk is ily halálunk lenne!« Tanár i fizetése kevés 
volt s még is maradt halála után 7—8 ezer forintja. Ez 
azonban nem a bőkezű Luther érdeme, hanem takarékos 
nejéé. Szomorúságában a zenéhez folyamodott , mert a 
zene elűzi, mint mondja, a szomorúság lelkét. Szerette 
a nagy természetet. Példát adott arra, hogy milyen legyen 
a protestáns papi hajlék: a tiszta erkölcsiségnek vetemé-
nyes kertje, melyre az egész gyülekezet szeme tekint, 
mely nemesítőleg kell, hogy hasson az egyházközség 
minden tagjára. Felolvasónak Ferenc József püspök ő 
méltósága meleg köszönetet mondot t az egyesület ne -
vében, hogy Luther családi életét oly szépen m e g -
ismertette. 

Ezekben kívántam a nagytiszteletű szerkesztő úr 
becses lapját tudósítani. Ha még megemlítem, hogy az 
»Unitárius Közlönycc 2-dik száma második kiadást ért, a 
mi nem mindennapi esemény protestáns néplappal, azt 
hiszem bő tudósítást írtam e jóravaló egyesület m ű k ö -
déséről. 

Kolozsvár, 1888. febr. 10-én. 
Dézsi Mihály. 

Dr. Sommervi l le az alföldön. 

Február hó 15-dikén felejthetetlen szép ünnepe 
volt a viező-tiíri ev. reform, gyülekezetnek, sőt m o n d -
hatjuk, egész városunknak. Dr. Sommerville András, a 
világhírű skót pap és hittérítő, e napon másodízben 
szerencséltetett bennünket látogatásával. Hogy Magyar-
országon még sehol sem gyakorolt ezen páratlan nagy 
kegyében részesített bennünket, ennek, mint azt az e 
napon tartott s a csontok és velők megoszlatásáig ha-
tott, lélekből fakadt és lelkeket meghatot t felejthetetlen 
örökig'azságu beszédének bevezető részében maga is ki-
emelé, az volt egyik főindító oka, hogy midőn február 
2-dikán első látogatása s beszédtartása után szívélyes 
házigazdája, Turgonyi Lajos lelkészünk őt a vasúti indó-
házhoz kikísérte, ez előtt azon vágyát fejezte ki, misze-
rint ő, bár eddig még mindenütt szívesen látták és sok 
ember előtt beszélt, de itt a magyar alföldön, a kálvinis-



taság hazájában egy oly nagy templomot, mint a mező-
túri egészen megtöl tő 6—7 ezer ember előtt szeretne 
prédikálni. Ezen óhajára lelkészünk biztosította, hogy ha 
Erdélyből visszatérve még egyszer szerencséltet bennün-
ket, annyi hallgatója lesz, miszerint a nagy sokaság 
bele sem fér nagy és tágas templomunkba. Erre m e g -
ígérte, hogy visszatérve Aradról, hol a zsidók előtt tart 
beszédet, eljön hozzánk másodízben is. A fáradhatatlan 
hitbajnok, a 75 éves csuda ember, adott igéretét a 
fentírt napon váltotta be. iís bár bizonytalan jövetelét 
vasárnap a szószékből nem lehetett úgy tudtul adni, 
mint kellett volna, mégis a lelkészünk altal biztosított 
számnál 7—8 ezernél is nagyobb számban jelent meg 
városunk lakossága valláskülönbség nélkül a próféta 
lelkű nagy férfiú hallgatására. A minden várakozást f e -
lülmúlt nagy sokaság láttára egész lényét elárasztott 
lelki ö römre gerjedt ez öreg szolgája az Úrnak, alapul 
véve Jeremiás L. rész 20. versét a bűnök feltámadásá-
ról és Istennek idvezitéséről ama nagy napon, a józan 
okossággal s az evangeliom örökigazságaival megegyező 
s több helyen bibliai és tapasztalata gazdag tárházából 
vett ta 1 dió példák beszövésével könnyekre indított, 
oly nagy szabású beszédet tartott , minőt tőle még az őt 
kisérő lelkész Szalay József úr sem hallott. 

Annyira belemelegedett beszédébe és annyira 
felölelt az alaptételeinek bebizonyítására szolgált minden 
tárgyat és igazságot, hogy a ritka ifjúi szónoki hévvel 
s elragadó ékesszólással előadott beszéd eltartott — 
közbe hymnuszokat énekelve — 10 órától 3 / 4-ed 1 óráig. 
És annyira lekötötte a szó teljes értelmében egymás 
hátán állott sokaság odaadó figyélmét, hogy a nagy 
sokaságból egy-két gyenge nőn kívül alig távozott 
valaki. Nem akarom a beszédet egész terjedelmében 
közölni, mert hiszen az ívekre terjedne, csak még any-
nyit, hogy a beszéd Turgonyi Lajos lelkészünk szép 
előimájával kezdődött s Szalay József lelkész úr bezáró 
imájával végződött . 

Hogy mily nagy volt a 75 éve dacára is fárad-
hatatlan hitbuzgó férfiúnak beszéde fényes sikerén érzett 
benső ö röme és mily jól találta magát Turgonyi Lajos 
úr vendégszerető házánál most másodízben is — holott 
mindenütt vendéglőbe szokott szállani — annak kifeje-
zést adott nem csak a vacsora felett mondot t köszön-
tőjében — midőn azt mondá hogy őt házigazdája sze-
rető szíve, mielőtt 1000 emberénél is több csalogatta 
egy részben vissza, hanem kifejezte ezt a búcsúzás meg-
ható percében is, midőn az őt igazán fiúi szeretettel s 
tisztelettel körülövedzett házi gazdájától e szavakkal 
búcsúzott előttünk : »A kerek világ nagy részét bejár-
tam, de nagyobb s figyelmesebb gyülekezetnek még soha 
sem prédikáltam és szívesebb vendégszeretre sehol sem 
találtam. Áldja meg az Isten a halászt, ki hálóját kivetve 
annyi hallgatót fogot t nekem.« 

Mi is azt kívánjuk, áldja meg az Úr emez öreg 
szolgáját lelki testi erővel, hogy az emberi élet legvég-
sőbb határáig élhessen, s hirdethesse az örökélet be-
szédét minden lelkek idvességére ! 

Mezőtúrról Temesvárra , innen Nagy-Kikindára? 
Nagy-Becskerekre, Pancsovára s onnan Besszarábiaba 
utazott a fáradhatatlan hitbajnok hittéritői nagy m u n -
kája folytatására. Vezérelje a jó Isten ! 

R É G I S É G E K . 
Az utrechti és leideni egyetemeken járt ma-

gyar ifjak névjegyzéke.*) 
— Ajánlva Thiíry Etele urnák. — 

/. Utreeht, 1636. 

1643. Szepsi Gáspár, Kazai János. (2) . 
1643. Szoboszlai Miklós, Körösi Mihály, Sz. Váradi 

István, Thokai István, Ceglédi (Cegledinus) István. (5). 
1645. Soti János, Komáromi István. (2) . 
1646. Baczoni Baló Menyhért , Somősi Miklós, 

Kálmai Péter. (3)... 
1647. Illyefaívi Miklós, Székelyhídi Mihály, Justus 

Kálmán, Kapossi István, Mikolai János, Briccius András, 
Szathmári Péter, Lippai Sámuel, Rathoni (?) István, 
Csehi András. (10). 

1648. Pieri (Peer i? ) István, Gönczi János, Kristai 
György, Fogarasi Ferenc, Sikó János, Vörménvi Mátvás, 
Borsai Eeienc Debrecenből. (7) . 

1649. Hentes Mihály (Debrecen) , Vizkeleti Dániel, 
Vetés Sándor, Várallyai Mihály, Vásárhelyi Péter, T h á l -
lyai Mihály, Pályi György, Tarpai Erdős András, Vári 
István, Borsai Tamás, Kálmai Nagy János, Dassi Gáspár, 
Szentlaszki (?) Balázs, Enyedi Sámuel, Enyedi János, (15) . 

1650. Szathmári István, Apáczai Tseri János, 
K o m á r o m i j a György, Gely (Gelej i?) István, Némethi 
István. ( j X 

1651. Hatházi Miklós, Somosi János, Alistali Far -
kas Jakab. Q ) . y 

1652. Fülöp János, Tisza-Bassi Tamás, Szepsi 
Latzkó Mihály, Buzinkai Mihály, Báthori Mihály, Mis-
kolczi Gáspár, Váczi István, Kömesamoy (?) Fridrik, 
Wilmanius András, Batizi Gáspár, Szepsi Horacz An-
drás. ( 1 1 ) ^ _ 

1Ő53. Miskolczi Gáspár, Keresztúri András, Budai 
István, Nemeczki (Németh i? ) István, Szentgyörgyi Tamás , 
Szentgyörgyi Dávid, Pósaházi János. ( j ) . 

1654. Betskebázi István, Geleji Sámuel, Demetcinus 
(?) András, Érsek-Ujvári Orbán, Tácai Mihály, Kaposi 
Pál, Gyöngyösi László, Görgei Pál. (8).^, 

1655. Szánthai Mátyás, Tholnai István, Losonczi 
János, Sellyei István, Szepsi János, Püspök János ( P u s -
pokius), Sjancovius (?) István, Kászoni János, Szaki 
Ferenc, Mártonfalvi György, ( { o ) . / 

1656. Hernád-Német i Gergely, Lisskai András, 
Jászberény Pal, Rimaszombathi Márton, Harsányi István, 
Pályi Mihály, Fogarasi Pál. (7) . 

1657—64. Senki. 
1665. Szathm. Eszéki István, Csúzi Cseh Jakab, 

Sz. Némethi Mihály, Saarfőy Mihály, B. Veszprémi Is t -
ván- (sí ' 

1666. Kálnai Gerzson, Dadai János, Szőnyi Is t -
ván, Teremi István, Grilágyi (Szil. ?) Márton, Báthori 
István, Szeráki István. (7). 

1667. Liszkai András. 
1669. Tatai Kovács György. 
1670. Joh. Martius Medra. 
1671. Tisza Warsányi Dániel, Horváti János, O t r a -

kotsi Foris Ferenc, Pónyoki Mihály, Selyki Péter, S. 
Pataki István. (6) . 

1674. Beszerményi János. 

*) Más egyetemeken tanuló ífjaink is követhetnék e példát! 
Szerk 



1676. Diószegi György, T . Almási Mihályi R. 
Szombathy István, Nánásy Gábor, Vásárhelyi Péter , 
Rozgonyi János. (6) , 

1677. Vérvölgyi András. 
1678. O. Kabai Ferencz, Zilahi Erdős István, 

Hodosi Sámuel (Debrecen) , Kozma János (u. o.) Q4). 
1679. Ketskeméthi Pál, Torny i György, Ketske-

méthi János. (3) . 
1683. Kaposi Sámuel, (Rima-Szombat) . 
1692. Füleki Horváth György, Pastoris Sámuel 

(Várad) , H. Szokolyai István, Buzinkai Mihály. (4) . 
1693. Veszprémi István. 
1696. Szombati Pál, (Rima-Szombat) , 
1698. Pelsűczi János. 
1705. Pataki István, Szepesi Mátyás. ( 2 ) y 
1706. Tsekey Miklós, Czeglédi András. (2) . 
1708. Almási Márton, (exeom._Tornensi), Nemei (?) 

János, Almási Benő, Almási István, (erdélyiek). (4^. 
1709. Te th ( T ó t h ? ) Mihály (Máramarosból) . 
1710. Almási Péter (Kassai), Tsee th (Tsétsi ?) 

János, Szathmári Mihály. (3). 
1713. Kenő (Szent 7) Györgyi Sámuel, Pöböl 

András, Munkácsi András, Serczi György. ( 4 ^ 
1714. Dabi (Dabinus) Sámuel, W e t s e i U y ö r g y . (2}. 
1715. Szent Péteri Péter, Mihályi István, Ragay 

Dávid. (3) . 
1717. Mackay Dániel. (?) 
1718. Nagymihályi György, (Hungraus Peregrinus). 
1721. Szikszai János, (Szikszó), Kerek Ambrus, 

Kovács János, (mindkettő debreceni) Felvinczi András ( £ )y 
1722. Szentjóbi István, (Debrecen) . Marosi Izrael, 

(u. o.), Makkai Sámuel (Kolozsvár), Miskolczi János, 
Újvári András, (Szikszó), Ketskeméthi István, (Mád, a 
két utóbbi ugylátszik Patakon végzett) . ( 6 ) r 

1723. Pataki György, (Gyulafehérvár), Dömsödi 
György, Krisbainus Dezső Mihály, Josvai Ferencz, 
Polgári István, (Debrecen) , Debreceni Mihály, Báthori 
Ferge János. (7) . 

1724. Jeremiás István, Donga Mihály, (Debrecen), 
Ketskeméthi Deák Mihály, (u. o.), Vásárhelyi Péter, 
Vásárhelyi Tőke István, Füredi Mihály. (,6). 

1725. Lowasi György, Csokonai László, Czeglédi 
I s tván ; Diószeghi István, Nanai János M.-Szentgyörgyi 
János, Vásárhelyi Tőke István, Zágoni Gábor, Jánosi 
György ( 

i7267™Polgári János, Csúzi Cseh János, Peleskei 
János, Bathori Gere János. (4) . 

1727. Kaffolmasi (?) Mmaly, Peetsi Dániel, Vátay 
János, Kadartay János, Tölecsi Mihály, Radnócfai Zsig-
mond. (6). 

1728. Némethi Sámuel, Debreczeni István, Szent 
Miklósi András, Kármán András. ( 4 ) . . 

1729. Sárkány István, Megyaszay Mihály, Bölcsi 
István, Szathmári Sándor, Viszlai János. 

1730. Széki István, Bánhorváti Márton, Endrédi 
Sámuel, Szentesi Mihály, Kabai János, Simontornyai 
János, Szenpéteri János, Jantsó Jakab, Szathmári Pap 
Zsigmond, Eresei Zsigmond, Paulus Fülöp de . . . (?) ; 
Sáros Dusitra Mihály. (12) , 

1731. Enyedi Sándor (N.-Bánya) , Veresmarti Sá-
muel (Debrecen,) Szikszay György (u. o.), Domány 
András. (4), 

1732. Mező István (Sziksó), Berzétei János ( P a -
tak), Kállai Sámuel (Debrecen) , Nagy György, Putnoki 
János ( j > " 

(Folyt. kövt) Antal Géza. 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi szemle. 

1. A papa jubi leuma, XIII. Leo pápa 50 éves papi 
jubileuma istenitésének teljességében tüntette föl a pápa-
ságot. A német prot. egyházi lapok eredeti tudósításokat 
hoztak a fényes ünnepély lefolyásáról, a melyekből ki-
tűnik, hogy kath. és prot. fejedelmek felülmúlták egymást 
rendkívüli követeik által a hódolat s a fényes ajándé-
kok bemutatásában. A pápa is kiemelte az olasz záran-
dokok előtt a jubileum fontosságát , s »az isteni g o n d -
viselés művének« mondot ta azt, hogy fejedelmek, csá-
szárok, kormányok, testületek és népképviseletek vete-
kedtek a tisztelgésben, és tegyük hozzá : fényes ál-
dozataik bemutatásában. A olasz király mellett Európa 
egyetlen fejedeleme, ki a pápának jubileuma alkalmával 
nem gratulált, a svéd és norvégiai király volt, s a midőn 
a jubileumi bizottság mégis az iránt lépéseket tett, a 
stockholmi kormány azt felelte : királyuk egy prot. nem-
zetnek királya, s nem érzi magát indíttatva hódolatot 
bemutatni a pápának. Luthardt »Allg. Ev. luth. K. Z. *) 
jelen folyamának első számában foglalt eredeti tudósí-
tása szerint a jubileumi mise számára mise-st ipendiumnak 
több mint 2.200,000 frank gyűlt össze az u. n. Pé te r -
fillérekből : tán a legnagyobb stipendium, a mit valaha 
miséért fizettek a hivő pápisták. Helyesen jegyzi meg 
más helyütt ugyancsak Luthardt lapja : a pápa meg lehet 
elégedve a maga jubileumával. 60 ezer ember, névszerint 
olaszok, franciák, németek, spanyolok és magyarok, 
zárandokolt Rómába, ezenfelül 52 bibornok és 560 püs -
pök. A befolyt ajándékok értéke meghaladja a 60 millió 
frankot, míg a kész pénz 14 millióra rúg. Az ajándékok 
között 90 ezer palack bor is foglaltatik, melynek elhe-
lyezésére külön pincehelyiség építésére volt szükség. 
Ki ne óhajtana »vatikáni fogoly*-nak lenni ilyen bő 
aratás u tán!? Jan. 15-dikén ment végbe a szervita-rend 
7 alapítójának, továbbá Claver Péter, Barchmann János s 
Rodriguez Alfons jezsuitáknak kanonizálása, mely ünne -
pély 40 bibornok és 300 püspök jelenlétében folyt le. 
Részletes tudósítást közöl a pápai jubileumi mámorról 
s annak lefolyásáról Pellegrina Amara római waldensi 
lelkész Beysehlag tanár »kék fiizeteinek« febr. számában, 
a hol különösen az olasz nemzeti patriótismus s a vati-
káni katholicismus közötti ellentétet tünteti föl érdekesen. 
Leirja a követségek hosszú sorozatát, a cifra testőröket, 
a keleti papok bevonulását, Crispi hazafias tettét, a 
midőn a pápa előtt hódoló római polgármestert , T o r -
lonia Dúcát állásától felfüggesztette, a püspökök sze-
replését és ömlengő dictióit, az egész ünnepi készülő-
dést s végül a jubileum- fényes lefolyását s annak hatá-
sát. Elmondja, hogy a pápának összes ünnepi ruházata 
európai ajándékokból állott. Alsó ruháját Róma ágostoni 
szerzetétől kapta, a Pianeta a római aristokratia ajándéka, 
a kereszt az osztrák császár ajándéka, a Mitrát az ősz 
német császár tette a pápa fejére, az arany korsót az 
angol királynő küldte, míg a főoltáron levő Tiarát a 
párisi egyházmegye ajándékozta a jubiláló római pon-
tifexnek. Pellegrina is említi, hogy a beözönlött ajándé-
kok értéke meghaladja a 60 milliót, s hogy még mesés 
finom női toillettekben sem volt hiány. Az olasz zarán-

*) E helyütt Lapunk nevében is forró köszönetet mondok ntű 
Baltik Frigyes liptói főesperes úrnak, ki Luthardt ügyesen szerkesztett 
K. Zeitungját a Külföldi szemle mennél kimerítőbb megszerkesztése cél-
jából készséggel átengedte. Ebbeli törekvésem intentióját valóban ne-
mesen fogta fel. Eperjes, 1888. febr. 19. — Szlávik. 



dokok előtt tartott jan. 4-iki beszédében kiemelte a pápa 
azt az áldást, dicsőséget és fényt, mely a gondviselés-
szerű pápaságból Olaszországra háramlik, mi mellett, 
úgy látszik, az inquisitió százados embertelenségeit öl cz alka-
lommal eltekintett a szent atya 1 Nagy hangon arra 
intett, hogy csak a pápaság Olaszország dicsősége ; az .az 
igazság, hogy csak a pápasággal egyesített Olaszország 
érezheti a közvetlen közelből annak üdvös hatását s 
érdemelheti ki az egész kath. világ szeretetét és t iszte-
letét, míg a pápától elszakítva belsejében zavarok kelet-
keznek s a külföld előtti tekintélyében hanyatlik, úgy 
hogy minduntalan nehezségekkel és akadályokkal fog 
találkozni. A magyar püspökök deklamátióiról, a melye-
ket Helfy és Irányi eléggé alaposan megvilágítottak a 
képviselő házban, nem szól Pellegrina. Éles ellentétet 
von legvégül Pellegrina a Pecci-család gazdagsága és 
pompája, s Róma városanak elzüllött női- és koldus vi-
lága között , a melynek enyhítésére a pápa állítólag 
semmit sem áldozik. Ugyancsak jan. hó 19-én a királyi 
pár egy uj poliklinikumnak alapkövét tette le, a melyre 
égető szüksége van Róma városának. A liberális sajtó 
rögtön vezércikkezett ez alkalomból, s éles párhuzamot 
vont a fényes jubileumi mise s az alapkő letétele, 
vagyis az egyiknek merev önzése, s a másiknak az em-
beriség magasztos céljait előmozdító önfeláldozása kö -
zött. A diplomaták közül egyedül Crispi volt az, ki 
nyíltan kijelentette, hogy az olasz nemzetre nem létezik 
többé római kérdés, a helyett N é m e t - és Angolországról 
helyesen mondja Pel legr ina: ;>Ez hát ama Németország 
hiterős meggyőződése, mely Luthert s a reformátiót 
szülte, s ez a bibliaerős Angolországnak protestálása egy 
döntő órában, hol minden attól függ, vájjon szilárd ál-
láspontot foglalunk-e el!?« 

2. Spanyol evangelizáció. Bernstorff gróf , E v a n g y . 
élet Spanyolországban* cím alatt legközelebb egy figye-
lemreméltó füzetkét adott ki, melynek közvetlen tapasz-
talatokon s Fliedner spanyol madridi lelkészszel való 
folytonos érintkezésén alapuló hiteles adatait Luthardt 
K. Z.-ja érdekesen ismerteti. Az a szabadság és ked-
vezmény, a melyben az evangy. mozgalom a köztársaság 
részéről részesült, nem áll fönn többé a boiirbonok visz-
szatérése óta. Sok nehézségekkel találkoznak azóta a 
protestánsok a kormány részéről, s ugyancsak felülről 
nagy nyomást gyakorolnak a népre. További akadályai 
a spanyol evangelizációnak a nép csekély műveltsége s 
alacsony erkölcsi állása, az evangyeliumi kultus különfé-
lesége, a vasárnap ker. megünneplésének hiányossága, 
végül a jezsuiták fáradhatatlan ellenmunkálata kivált az 
iskola terén. Mindamellett előre halad a spanyol evan-
gelizatió műve, ha nemis oly rohamosan mint előbb, 
de csendesebben és óvatosabban. Madrid városában 
1870. évben csak egy ev. kápolna volt, most már 6 van 
s egész Spanyolországban 60—70 evangy. gyülekezet 
vagy legalább is missziói állomás áll fönn, míg a tagok 
számát Fliedner lelkész 12 ezerre teszi. A német misz-
szión kívül még egy anglikánus-püspöki, skót, ameri-
kai-kongregationalistikus, methodistikus és oaptista misz-
szió működik Spanyolországban. Madridban egyedül 
a német misszió az, a melynek saját háza, kápolnája, nép-
és felsőbb iskolája, árva- és kórháza van. Az ev. iratok 
közül említendő Fliedner lapja, melynek 350 előfizetője 
van, s az evang. könyvkereskedés is nagyot lendít az 
evangyélium ügyének előmozdításán s az iskolaügy m e g -
javításán. Madridon kívül még Cordova, Sevilla, Cadiz, 
Jerez, Malaga, Granada, Valencia és Barcelona városok-
ban vannak gyülekezetek, a melyek azonban még min-
dig rászorulnak a külföld segítségére. A spanyol evan-

gelizáció műve Fliednerben szerencsés és buzgó kezekre 
van bízva. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
r 

Luther Elete. A művelt közönség s különösen az ifjú-
ság számára. Irta dr. Masznyik Endre theol. akad. 

ny. r. tanár. Ara 2 frt. 40. 

A már egyszer lapunkban is jelzett mű, mely a 
szerző-sajátjaként Pozsonyban jelent meg, immár telje-
sen befejezve fekszik előttünk. A munka báró Prónay 
Dezső ev. egyetemes felügyelőnek van ajánlva s a c ím-
lap és az előszó szerint is a művelt közönség és külö-
nösön az ifjúság számára van irva. 23 ívnyi terjedelemben 
ismerteti Luther életét négy nagyobb fejezetben mutatván 
be a hit növekedő, a hit viaskodó, a hit diadalmaskodó 
és végül a hit elnyugovó hősét. Forrásul Luther iratai 
mellett Melanchtonnak, Mathesiusnak, Köstlinnek, Pl i t t -
Petersonnak, Langnak, Meurernek, Nisardnak és lakol-
nék stb. munkái szolgáltak s mint szerző megjegyzi 
ezek alapján »lehetőleg önállóan s részben egészen sa-
játos felfogással igyekezett a nagy hős életét megjelení-
teni « egy oly közönség előtt — mondja másutt -— a 
mely a protestantismus ideális jelentősége s hivatása 
„iránt érzékkel bir.u 

Őszinte örömmel is vettük a munkát s azzal fogad-
tuk főleg két okból. Először azért, mert végre-valahára 
a nagy Luthernek is bírhatjuk rendszeres nagyobb m u n -
kában feldolgozott életrajzát, mely egyszersmind korának 
is tö r téne te ; másodszor, mert kapunk egy, általában 
erős hittel, vallásos kedélylyel, a reformátor kiváló alak-
ján csüggő kegyelettel, lelkesedéssel és lelkesitőleg irott 
művet. Látszik, hogy szerző megértet te s méltányolni 
is tudja Luthernek történeti rendkívüli jelentőségét és 
eléggé ki is domborí tot ta a reformátornak hatalmas 
egyéniségét. Különösen szép Luther lelki harcának 
psychologiai rajza, vagy a wormsi birodalmi gyűlésen 
való szereplése stb. De aztán szem elől tévesztette azt, 
hogy Luther alakja, jelleme, működése önmagában is 
már oly impozáns, hogy ő köréje színfalakul csak a 
tiszta, objectív történeteket kell állítani és föléje világí-
tásul az evangéliumnak örök fényű napját s itt nincs 
szükség semmiféle görög tűzre, készakarva való hatás-
vadászatra és kirivó színekkel festett papiros vagy durva 
vászon kulisszákra. 

Kiknek akart szerző í rn i? A népnek? Mert több 
helyütt keresett népiessége ezt a kérdést is jogosulttá 
teszi. Pedig műve népkönyv nem lehet, mert viszont 
a legtöbbször jóval magasabb légkörben mozog, mintsem a 
kevésbé képzett olvasó oda követhetné. A művelt 
közönségnek ? A címlap ezt mondja. A művelt közön-
ség azonban megkívánja, hogy egy Lutherről elejétől 
végig, az első betűtől az utolsóig teljes komolysággal, 
lendületesen, szépen s bizonyos fennköltebb méltósággal 
irjon valaki. Objectiv tör ténetet nyújtson s ne csupán a 
fő alakot, hanem a körüllötte csoportosult eseményeket 
is tudja tárgyilagosan és történeti jelentőségüknek m e g -
felelőleg megítélni és méltányolni. A történetírónak el 
kell teljesen enyésznie a maga alanyi rokon- vagy 
ellenszenvével, a tárgyalás menetéből majd kitetszik 
egyik vagy másik úgyis. A parenetikus célt is éppen a 
legtárgyilagosabb előadással sokkal inkább elérjük, mintha 
minduntalan az oktató összeráncolt ábrázatával, vagy 
a minden áron lelkesítni akarónak nagy hangjával lépünk 



ki a közönség elé. Hogy mi subjective miként véle-
kedünk a pápaságról, arra elég csak azt mondanunk, hogy 
erősen protestánsok vagyunk (bár szerző valami sajátsá-
gos, és megfoghatatlan partikularismussal műve 27. 
lapján * alatt tiltakozik az ellen, mintha minket is meg-
illetne a nprotestáns" név, midőn azt pusztán az ág. ev. 
lutheránusok számára vindikálja, a mi pedig minden t ö r -
téneti és egyházi traditióval ellenkezik); de mindamellett 
komoly történeti munkában, — mert úgy hisszük erre 
igényt tar t ! ! szerző, hogy művét annak vegyük, — egyál-
talában nem engedhető meg, hogy valaki oly határtalan 
csekélyléssel szóljon a pápaságról s az egész 1*. katho-
likus egyházról, mint a hogyan ez a mű róluk beszél. 
Hogy Luther a maga erőteljes nyelvén minő jelzőkkel 
látta el őket, az nekünk mérvadó nem lehet. O első sorban 
is szemtől-szemben küzdött velük, a csata hevében nagyob-
bakat is üthetett , buzogánynyal- is kellett dolgoznia, 
az után korának, a XVI. századnak volt gyermeke. 
O csak bűneit és visszaéléseit látta a XVI. század pápa-
ságának, nem ért rá elmélkedni magának a pápaság in-
tézményének világtörténeti nagy jelentősége felett, a 
mely jelentőséget pedig egy objectiv történetirónak sem 
lehet el nem ismernie. Luther az egyházi élet legnagyobb 
elaljasodásának korában kénytelen volt a műtő kemény 
acél eszközeivel tenni meg a mély és kíméletlen vágá-
sokat s ő nem érte meg, de mi már megértük, hogy 
ezektől maga a róm. kath. egyház is gyógyult. Ezt is 
tekintetbe kell venni. Róma ekkor is és ebből is ta -
nult. Egy oly nagyszerű ember minő Luther volt ma 
bizonyára másként beszélne velük s róluk, mint akkor 
beszélt. Miért nem szól hát más hangon az epigon ? 
Már micsoda ízléstelenség az, mikor a 125. lapon Luther -
nek »Az Antikrisztus bullaja ellen« cimű művét így vezeti 
be szerző : »Elkeseredésében mi telhetett tőle, nagyot 
ütöt t botjával a szamár fejére.« (Sic!) Vagy 168. lapon 
midőn leirja a nagy-csütörtöki ünnepélyességeket, 
melyek között a »De coena domini« kihirdettetett . 
Hogyan lehet egy VIII. Henrikről csak röviden idézni 
Arany »Tudós macskájá«-t , hogy kevés volt a vágott 
dohánya ; vagy« Lutherbe kapaszkodott s nem győzte 
szuszszal« (252. 1.)? Azután, ha »a művelt közönség 
számára akart írni szerző, ennek a müveit közönség«-
nek finom ízlését bántani fogja egyfelől az a negélyzett 
hang, mely minduntalan megszólal a műben és az a 
rendkívül sok — népies ugyan, de mellette — pórias 
kifejezés. Kit ne botránkoztatnának meg az efféle kifeje-
zések egy komolyságra igényt tartó munkában: »meg-
rakta őket«, »azt se mondta befellegzett«, »X. Leónak 
volt mit aprítani a tejbe«, »kibujt a szeg a zsákból,« »a 
lipcseiek belekötölőzködtek a wittenbergiekbe«, »ám egy 
ideig csak hagyta őket csaholni«, »onnét eresz alól 
uszitgatja valaki őket«, »a pápisták csak úgy pukkadoz-
tak tőle«, »ha muszáj hát egymagába is útra kél a ba-
rát,« »sütötték ám — a majd megmondtam mit!«, »ae 
hát rendnek mégis csak muszáj lenni? !« stb. Valami 
finom érzék kell ahoz, hogy meglássuk, miszerint az a 
mi jó népies, még egyszersmind nem bír komoly iro-
dalmi képesítettséggel is. »Pityókos asszonykacc volt 
György szász hg. leánya s Fülöpről azt mondja : „ M i 
csoda, ha a férj tilosba járt", (329.) Az első jelző igen 
rosszul is van hasznalva, nem is ide való; az meg mi-
csoda morál, ha egy viccnck a kedvéért egv theol. 
tanár ily könnyedén tudja ezt a dolgot megí té ln i?! (»Ha 
a só megizetlenüi stb.«) Távol vagyok a hypokri taság-
tól, de előttem még Luther nagysága sem mentheti 
a Fülöp dolgába való csúnya belekeveredését s nem sza-
bad arról oly könnyedén ítélni, mint szerző teszi. Bóra 

Katalinról így nyilatkozik: »Kati válogatós leány volt« 
(127. 1.). Mily sértő a 194. lapon a csillag alatti megjegy-
zése, melylyel Luthernek a nagy urakról kifejezett nézetét 
egészíti ki szerző: »no meg az agarakkal és lovakkal 
(t. i. szeretnek a fejedelmek és urak foglalkozni). Hiába! 
kiki magához való társaságot keres. Tisztelet a kivételek-
nek !« Hát ahhoz mit szóljunk, hogy minduntalan idéz, 
hol Arany Toldyjából, hol a Buda halaiából, majd Jóka 
ördögéből s így tovább s több helyütt egészen ügyetlen 
átalakításokat is tesz az eredeti szövegen. »Miklós« helyett 
»Mártont« vagy »Luthert« csúsztatva be. (83. 104. 107. 
156. 119. 201. 1. s tb . )«?! Ennek az eljárásnak ferdeségét 
nem szükséges bővebben bizonyítgatni. 

Sine ira et studio mondot tuk el e megjegyzésein-
ket s kötelességünknek tartottuk elmondani, mert e 
munkában különben, mint legelői is- mondot tuk, egy 
tehetséges, vallásos lelkületű és az említett ízléstelensé-
geket leszámítva, igen jó stylistával van dolgunk, ki ha 
előadásaban természetesebbé, ízlésesebbé, komolyabbá vá-
lik, de megtart ja lelkesedését, egyháza iránt való szere-
tetét, szivének melegségét : akkor sok szépet és jót vár -
hat tőle prot. egyházi irodalmunk. Nag}' várakozással 
nézünk szerzőnek a jelen mű utolsó füzetének borí ték-
ján jelzett dogmatikája elé. 

Kenessey Béla. 

A Franklin-társulat kiadásában ép most jelent meg 
»A politikai irodalom Magyarországon 1823-ig* című, 
53 ívre terjedő munka. Szerzőjét, Dr. Ballagi Gézát, a 
sárospataki jogakadámián a politikai tudományok tanárát 
eme tudományok körébe vágó s elsőrendű folyóirataink-
ban megjelent értekezései és tanulmányai után a nagy 
közönség már eléggé ismeri. Jelen művében nagy ké-
szültséggel dolgozza fel a magyar politikai irodalom 
történetét , előadván egyszersmind főbb vonásaiban a 
cenzúra, illetőleg a sajtótörvényhozás történetét is. Kü-
lönös súlyt fektet II. József és II. Lipót korára, úgy-
hogy eme kornak politikai irodalmát lehet mondani 
kimerítőleg adja elő. Hazánkban főként Lipót alatt, az 
irodalom a törvényhozással karöltve vett részt a politi-
kai és társadalmi átalakulás nagy munkájában. Ennél-
fogva Ballagi régen érzett hiányt pótol s Magyarország 
politikai történetéhez nagybecsű adalékokkal járul, midőn 
az 1890—91-diki reform-országgyűlés alatt megjelent p o -
litikai röpiratokat fölkutatván, azokkal megismerteti az 
olvasóközönséget. Művének gazdag tartalmából különösen 
kiemelhetjük a József korabeli valláspolitikai és a n e m -
zeti visszahatást tolmácsoló iratokról szóló fejezeteket, 
továbbá Lipót korából a demokraták (Batthyány, Haj -
nóczy, Nagyváti, Martinovics, Laczkovics) röpiratainak, 
azután a nőkérdést, a zsidókérdést, a vallásszabadság 
kérdését tárgyazó műveknek érdekes ismertetését. Bal-
lagi könyve mint i rodalomtörténeti forrásmű egyetlen 
tanintézet könyvtárából sem hiányozhat s mint olvas-
mány rendkívül tanulságos lehet minden művelt magyar 
emberre nézve. Ára 5 frt. mi — tekintve nagy terjedel-
mét s igen szép kiállítását — épen nem sok. — F. 

Újévi egyházi beszéd. Budán 1888. jan. i - é n 
tartotta Kenessey Béla budapesti evang. reform, theol. 
tanár, Budapest, Hornyánszky Viktor sajtója 1888. Ára 
5 kr., a jövedelem a budai templom építésére fordítta-
tik. — Ezechiel XL. 2—4. alapján írva, prófétikus tex-
tusának tartalomban és szerkezetben egészen megfelelő, 
a helyi viszonyokhoz és alkalomhoz mért kitűnő beszéd. 
A budai egyház múltjából, jelenéből és reménybeli jövő-
jéből a textus által nyújtot t rokon képek alapján m e g -



lepő ügyességgel összeállított találó képsorozat, erős 
bibliai színezettel, keresetlen egyszerűséggel és jól alkal-
mazott kenetességgeh Elvezettel olvastam, örömmel 
ajánlom olvasóink pártoló figyelmébe e kis beszédet, 
magáért is, az üdvös célért is, melyre a jövedelem szánva 
van. — Sz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a mun-

kácsi ref. egyházközségnek templomépítésre ioo fr tot 
adományozott . 

* A főrendiház új elnöke, Vay Miklós báró jóté-
kony adománynyal viszonozta a sárospataki ref. főiskola 
üdvözletét, melyhez az összes előjáróság, a tanári kar s 
az egész ifjúság hozzájárult. Szép levél kiséretében 
350 fr tot küldött az akadémia igazgatójához ugy intéz-
kedve, hogy ez összegből az ifjúsági olvasó egyesület-
nek 50 frt jusson, az ifjúsági könyvtárnak 50 frt, a 
magyar irodalmi önképző társaságnak roo frt, a jogász-
egyesületnek 50 frt és az ifjúsági betegsegítő egyesü-
letnek 100 frt. 

* A val lás-erkölcs i felolvasások második estéjén, 
f. h o 23-án nagyszámú és díszes közönség hallgatta 
meg dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár rendkívül érde-
kes felolvasását »Az oroszországi búcsújáró helyekről'.* 
Ballagi a mult év nyarát Oroszországban töltötte, főként 
levél- és könyvtárak búvárlatával foglalkozva, de az orosz 
nép egyházi és valláserkölcsi viszonyait is alaposan m e g -
figyelve. Ezen közvetlen tapasztalatai egy részét adta 
most elő e felolvasásban, melyet a közönség feszült f igye-
lemmel hallgatott s a végén zajosan megéljenzett. Kiew, 
Moszkva, Pétervár és Csensztohova bucsujáróit i smer-
tette. A becses felolvasást, szerző szívességéből, nem 
sokára egész terjedelmében közöljük. — Jövő alkalom-
mal, márc. i - é n dr. Pulszky Ágost egyetemi tanár tart 
felolvasást »A vallás a történelemben« címmel. 

* A Mária-Dorothea jótékony egyesület érdeké-
ben beküldött alábbi felhívást melegen ajánljuk olvasó-
ink figyelmébe. A Mária-Dorothea egyesület által ki-
bocsátot t gvüjtőíveken ez ideig 8250 frt gyűlt össze 
s csak egy pár ezer forint hiányzik még, hogy az egye-
sület az építés megkezdését a mult közgyűlés határozata 
értelmében elrendelhesse. Mivel az általam szétküldött 
ívekből még több ezer nem érkezett vissza, s az egye-
sület közgyűlése közeledik, nyilvánosan tisztelettel ké -
rem mindazokat, kik a Mária-Dorothea egyesülettől még 
a mult év folyamában gyűjtő ívet kaptak, hogy a név-
szerinti felhívást be nem várva, a gyűjtés eredményéről 
számolni, vagy legalább az egyesület számára szánt 
adományokat hozzám (Budapest, Andrássy út 65. sz.) 
március 15-ig beküldeni szíveskedjenek. A befolyó 
összegek a »Nemzeti Nőnevelésbena részletesen nyug-
táztatnak. — Ztrzen Janka, a gyűj tő-bizot tság elnöke. 

* Magyar Prot. Tud. Irodalmi társulat tagjai 
a dunántúli ev. ref. egyházkerületből : 

III. Rendes tagok 5-évi kötelezettséggel évi 5 frt tal : 
r. Vály Lajos ref. esperes, lh. Perbete, Komáromm. 
2. Csonka Ferencz ref. esperes, lh. Szent-Gál Veszprém-
megye. 3. Gueth Sándor ref. esperes lh. Felső-Eőr . 
Vasmegye. 4. Czike Lajos ref. esperes lh. O-Szőny , 
Komárommegye. 5. Beöthy Zsigmond ny. kir. táblai 
tanácselnök s e. m. gondnok Rév-Komárom. 6. Baráth 
Ferencz e. m. gondnok, lh. Pápa. 7. Kiss Gábor e. k. 
pénztárnok lh. Pápa. 8. Pereszlényi János ref. lelkész lh. 

Győr, Győrmegye. 9. Sebestyén Dávid ref. lelkész 
lh. Kis-Igmánd, 11. p. Nagy- Igmánd , Komárommegye 
10. Pongrácz János ref. lelkész, lh. Héregh, Komáromm 
11. Szűcs László ref. lelkész, lh. Senyeháza, Vasmegye 
12. T ó t h Dániel, pápai ev. ref. főiskolai igazg. tanár 
13. Antal Gábor pápai ev. ref. főiskolai tanár. 14. N é -
meth István, Pápán ev. református főiskolai tanár. 
15. Vikár Kálmán pápai ev. ref. középtanodai tanár. 
16. Dr. Kapossy Lucián, pápai ev. ref. középtanodai 
tanár. 17. Kis Ernő, pápai ev. ref. köz. tanodai tanár. 
18. Horváth József, pápai ev. ref. köz. tanodai tanár. 
19. Horváth Lajos, főszolgabíró lh. Pápa. 20. Borthalos 
István, h. ügyvéd, lh. Pápa. 21. Körmendy Béla ügyvéd-
jelölt, lh. Pápa. 22. Tö rök János mérnök, lh. Pápa. 
23. Adorján Miklós csurgói állami tanítói képezdei ta-
nár. 24. Konkoly Thege Béla m. k. törv. széki bíró, lh. 
Rév-Komárom. 25. Fülöp László h. ügyvéd, lh. Rév-
Komárom. 26. Szabó György h. ügyvéd lh. Rév-Komá-
rom. 27. Csepy Dániel h. ügyvéd, lh. Rév-Komárom. 
28. Soós Károly h. ügyvéd, lh. Rév-Komárom. 29. Palffy 
Elek megyei árvaszéki elnök, lh. Rév-Komárom. 30. T ó t h 
Benő városi pénztárnok lh. Rév-Komárom. 31. Csire 
István, ref. lelkész, lh. Nagy-Bajóm, Somogymegye. 
32. Bélaváry Ferenc, ref. lelkész, lh. Gige, Somogyin. 
33. Búza József, lh. Kaposvár. 34. Máthé Lajos ref. lel-
kész, lh. Darány, Somogymegye. 

IV. Pártoló tagok: (3 évi kötelezettséggel, é vi 
3 f r t t a l ) : 1. Jókay Lajos ref. esperes lh. Kis-Ölved, u. p. 
Kis-Gyarmath, Hontmegye. 2. Molnár Sámuel ref. lel-
kész, lh. Váinos-Ladány, Barsmegye. 3. Péntek Mihály 
ref. lelkész, lakh. Nagy -Tany , Komárommegye. 4. Fa r -
kasdy Béla ref. lelkész, lh. Patas, Győrmegye. 5. Morócz 
Mihály ref. s. lelkész, lh. Rév-Komárom. 6. Kúr Géza 
ref. s. lelkész, lh. Rév-Komárom. 7. Fehér Kálmán h. 
ügyvéd, lh. Rév-Komárom. 8. Nagy Pál földbirtokos, 
lh. Karvas Esztergommegye. 9. Kerecsényi János, ref. 
lelkész, lh. Körmend, Vasmegye. 10. Horváth János ref. 
lelkész, lh. Körmend, Vasmegye. 11. Mezey János ref. 
lelkész, lh. Or-Szent -Pé te r , Vasmegve. 12. Rácz István 
ref. lelkész lh. Kerca, Vasmegye. 13. Vikár János ref. 
lelkész lh. Zalafő, Vasmegye. 14. Antal Dénes ref. lel-
kész, lh. Szent-Györgyvölgye, Zalamegye. 15. Dezse 
Dániel ref. leik. lh. Barabásszegh, u. p. Kostyánszegh, Zalam. 
16. Szekeres Mihály ref. esperes, lh. Takácsi, Veszprém-
megye. 17. Vikár Vince ref. lelkész, lh. Tapolcafő, Vesz-
prémmegye. 18. Jeremiás Pál ref. lelkész lh. Bakony-Magyar 
Szentkirály, Veszprémmegye. 19. Varga Lajos ref. lel-
kész, lh. Rhéde, Veszprémmegye. 20. Zsoldos Sándor 
ref. lelkész, lh. Mező-Eörs , Győrmegye. 21. Pap Zsig-
mond ref. lelkész lh. Császár, Komárommegye. 22. Czi-
bor József ref. lelkész, lh. Neszmély, Komárommegye. 
23. Mészáros Károly ref. lelkész, lh. Mocsa, K o m á r o m -
megye. 24. Kelemen János ref. lelkész, lh. Kömlőd, 
Komárommegye. 25. Kecskeméthy Jenő ref. lelkész, 
lh. Duna-Almás, Komárommegye. 26. Kovács János 
ref. lelkész, lh. Dad, Komárommegye. 27. Pálffy János 
ref. lelkész, lh. Szend, Komárommegye. 28. Felvinczy 
János ref. lelkész, lh. Bokod, Komárommegye. 29. Barsi 
Sándor ref. h. lelkész, lh. Nagy-Igmánd, Komárommegye. 
30. Konkoly Thege Lajosné urnő, lh. Nagy-Igmánd, 
Komárommegye. 31. Raksányi Károly ref. lelkész lh. 
Balaton-Henyes, Zalamegye. 32. Dr. Vida Károly csur-
gói ev. ref. köz. tanodai ig. tanár. 33. Sárközy Béla 
főszolgabíró lh. Csurgó, Somogymegye. 34. Jády József 
pápai ev. ref. tanitóképezdei ig. tanár. 35. Saáry Lajos 
h. ügyvéd, lh. Pápa. 36. Dr. Segesdy Ferenc, m. kir. 
járásbiró, lh. Pápa. 37. Lampérth Lajos városi jegyző, 



lh. Pápa. 38. Halka Mór, lh. Hedrahely, Somogymegye. 
39. Cseke Bálint lh. Hencse, u. p. Kadorkút, S o m o g y -
megye. 40. Dr. Szigethy János, lh. Kaposvár, Somogy-
megye. 41. Matolai Sándor, lh. Kaposvár. 42. Mozsonyi 
Sándor ref. lelkész, lakhely Kadarkút, Somogymegye. 
43. Bélavári István ref. lelkész, lh. Csoknya, S o m o g y -
megye. 44. Begedi István ref. lelkész, lh. Istvándi, S o m o g y -
megye. 45. Novotny Alajos ref. lelkész, lh. Dombó, 
u. p. Darány, Somogy megye. 46. Máar Károly, lh. 
Zseliz-Kisfalud, Somogymegye. 

V. Segélyező tagok: 1. Sebestyén Gábor ref. lel-
kész, lh. Köveskálla, Zalamegye. 2. Szabó József ref. 
lelkész, lh. Nemeske, Somogymegye évi 1 forinttal. 
3. Vörös Benő ref. lelkész, lh. Nagy-Korpád , . S o m o g y -
megye évi 1 frttal. 4. Barthalos Ö d ö n ref. lelkész, lh. 
Pet tend, u. p. Gyöngyösmellék, 3 évig évi 1 frttal. 
5. Petri Lőrinc ref. lelkész, lh. Börös, u. p. Gyöngyös -
mellék, három évig évi 1 frttal. 

* Rövid hirek. Dózsa Dénes a szászvárosi Kun-
tanoda nagy érdemű tanára közelebbről a va jda-hunyad-
zarándi egyházmegye tanácsbírájává választatott. — Eli-
scher József nagyszebeni tankerületi főigazgató e hó 
első felében rendes hivatalos látogatást végzett Székely-
Udvarhelyen s ott a főreáliskolában, a ref. collegiumban 
és a kath. gymnasiumban 12 napot töltött. Bejárt az 
előadásokra, kérdéseket tett, hallgatta a tanárok ma-
gyarázatait, megvizsgálta az iskolai helyiségeket, in-
ternátust , szertárakat, könyvtárt , Írásbeli dolgozatokat, 
egészségügyi viszonyokat stb. és mindenik intézet ta -
nári karával zárülést tartott , melyen tapasztalatait m o n -
dotta el a tanároknak. — Szeremley Lajos Háromszék-
megye volt tanfelügyelője, mint a »Prot. Közl.«-ben ol-
vassuk, viszszatér a lelkészi pályára, melyről évekkel 
ezelőtt az állam szolgálatába lépett. Szeremley, mint 
tudva van, a dunamelléki egyházkerületben éveken ke-
resztül gyakorló lelkész volt s mint tanfelügyelő azóta 
is a nevelés-oktatásügy terén működöt t , miért az erdé-
lyi püspöki szék most kimondotta , hogy papi jellege 
érintetlenül fennáll. — Szalóczi Bertalan geszti reform, 
lelkész az alsóborsódi egyházmegye tanácsbírájává válasz-
tatott ; a köztiszteletben álló lelkész a szépirodalom 
terén is jó hangzású névvel b í r . Vereskövi név alatt 
több elbeszélése jelent meg a »Főv. Lapoka-ban is. 

* Gyászhírek. Hurbán József a hírhedt pánszláv 
agitator, hlubokai evang. pap, f. hó 21-én 71 éves k o -
rában hirtelen meghalt. Halálával gyászba borult a hazai 
panszlávismus, melynek Hurbán lelke, feje és szava volt. 
Nagy fanatizmus párosult benne szép talentummal, ritka 
népszónoki erővel, faja szívósságával, bámulatos merész-
séggel és kétes erkölcsi tartalommal. Ötven esztendeig 
csodálatos erélylyel szolgálta a pánszláv törekvéseket, 
rögeszméjéhez mindig híven, de az idők szelleméhez 
ravasz fortélylyal alkalmazkodva, az eszközökben nem 
igen válogatva sem egyházi, sem politikai téren. Imádta 
faját, gyűlölte a magyart, mely ellen tollal és karddal, 
békés és válságos napokban, egyházban és államban vak 
szenvedélylyel harcolt. Egyházi téren 1846-ban tűnt föl 
»Unio« című könyvével, melyben a Zay által kezdemé-
nyezett unió-törekvéseket élesen megtámadta s a szépen 
indult egyesülés meghiúsításában gyászos érdemeket 
szerzett! Féltette egyházát a magyarságtól és a kálvi-
nistaságtól. Az 1859-iki pátensnek lelkes védelmezője 
volt, mert pánszlávismusa helyes tapintattal ebben is 
a magyarság egyik sírásóját látta. Á pánszláv eszme, 
melyet vad dühvel szolgált, mindenütt csak gyűlöletet, 

veszedelmet és erkölcstelenséget szült hosszú pályáján. 
Elete, mely a béke és szeretet számára avattatott föl, a 
visszavonást, háborút és hazaárulást szolgálta; ajka, mely 
evangeliumi béke és szeretet hirdetésére vala megihletve, 
a fajgyűlöletet prédikálta; keze mely az úri szentvacsora 
és keresztség kiszolgáltatására volt fölszenteh e, ember-
vértől volt megfertőzve. Legyen testének könnyű a haza 
földje, mely ellen annyit vétkezett, lelkének pedig irgal-
mazzon a végtelen kegyelmű Is ten! — M.-Szigeten köze-
lebb húnyt el Nánásy Lajos ügyvéd és földbirtokos, az 
egyház egyik legrégibb tanácsosa, a főiskola kormányzó 
tanácsának tevékeny tagja élete 82-ik évében. Köztisztelet-
környezte életében, általános részvétel kísérte temetőbe az 
érdemes aggastyánt, ki közpályáját még a régi táblabíró 
világban kezdte, s a közélet minden ágában egész halá-
láig közelismerést vívott ki magának. Egyik alapítója 
volt a mármarosszigeti takarékpénztárnak, a kaszinónak s 
több jótékony egyesületnek. Nagy számú rokonság gyá-
szolja. Nyugodjanak békében pora i ! 
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HIRDITESEK. 
A 'JL1. 

A nagy-rőcei ágostai hitvallású evangélikus egy-
háznál egy segéd-lelkészi állomás betöltetni fogván, az 
ezt elnyerni óhajtók szabályszerűen felszerelt fo lyamod-
ványaikat, alólirott elnökségnél folyó 1888. évi május 
hó 31-ig nyújtsák be. 

Feltételek a következők: 
1. Készpénzben évi fizetés 300 frt o. ért. 
2. Természetben lakás és fűtés. 
Kívántatik a magyar és tót-nyelvekben való töké-

letes jártasság. 
Kelt Nagy-Rőcén, 1888. évi február hó 20-kán. 

Stefancsok Károly, Reusz Lajos, 
felügyelő. i—3 ev. lelkész. 

A n.-bányai ev. ref. egyházmegyében levő száraz-
bereki lelkészi állomásra. 

Évi fizetés lakáson kívül 550 ötszáz ötven forintra 
tehető, mely összeg szemes buza fizetésből, föld, fa-
illetményből és palást-díjból folyik be. E szerint ezen 
állomás IY-ik osztályú. 

A kellően felszerelt pályázatok folyó évi március 
hó 30-ik napjáig a n.-bányai ev. ref. egyházmegye espe-
resi hivatalához N.-Paládra küldendők. 

Debrecen, 1888. február 24-én. 

R é v é s z ZBáJInt, 
püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H 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-uica 29. sí, 1. fim 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

T0& Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Miért Yan szükség a protestantismnsra ? 
Egy közelebb hallott böjti prédikáció több 

régi, talán már e lapokban is szellőztetett g o n -
dolatokat ébresztett fel bennem. Az egyházi 
szónok, felvett thémájáboz képest rajzolá, hogy 
miként szoktak némelyek, miként ismét mások 
böjtölni, mi az igazi böjt, tehát mi protestán-
sok miként tegyünk eleget a felolvasott sz. lec-
kében foglalt parancsnak : ^Szenteljetek böj tö t !« 
És mikor a más felekezeteknél szokásos böjtöt 
rajzolá s elmondá, hogy azok üdvös cseleke-
detnek tekintik azt, ha bizonyos napokon s 
bizonyos időszakban nem esznek húst, nem 
esznek zsiros eledelt: úgy éreztem első pillanatra, 
mint ha régi, gyermekkorbeli meséket elevení-
tett volna fel lelkemben. Igaz a ! gondolám 
magamban, hallottam ám ilyeneket iskolás-
gyermek koromban, sőt láttam is oly embere-
ket, laktam közöttük, a kik igen jóravaló e m -
berek voltak, s eléggé értelmesek is, és mégis 
aggodalmaskodó lelkiismeretességgel ügyeltek 
arra, hogy szájukba, pénteki napon, valami 
zsiros eledel ne menjen. 

Rég elmultak ezek az idők! Első pillanatra 
ilyes forma gondolatok ébredtek bennen, csak 
mikor aztán tovább forgat tam elmémben e g o n -
dolatokat, jöt tem reá, hogy nem épen rég mult 
idő az, melyet az egyházi szónok rajzol, be illik 
az még jelen időnek is, sőt kitelik belőle még 
egy adag fu turum is. Vannak még sokan belől 
és kívül e hazán, kik azon böjti törvények sze-
rint élnek, melyeket én gyermek koromban 
ismertem közelebbről s e lapok vidéki olvasói-
nak egyike-másika sokat tudna még regélni 
falun élő katholikus, szerb s oláh honfitársaink 
szigorú böjti törvényeiről és szokásairól. 

De rám nézve — mint mondám — rég 
divatból kiment szokásoknak tűntek íel a böjti 
rendtartások. Azon körben, melyben én élek 

évtizedek óta, ki gondol a böjtre? Pénteken 
és a böjti időszakban csak annyi hús, annyi 
zsír kerül a piacra, mint más napon s más 
időszakban. Katholikusok képezik ebben a kör -
ben is a nagy többséget, becsületes, jó ka-
tholikusok, és évek óta nem hallottam körük-
ben a böjtről, nem találok köztük és köztem 
a böjtre vonatkozó nézeteket illetőleg mi kü-
lönbséget sem. Gyermek koromban, mint nagy 
raritásról szóltak az olv katholikus emberről, j J 

ki bojt idején, protestánsok közé kerülve, m e g -
evé a zsírost — együtt üvöltve a farkasokkal; 
emlegették messze körben ennek szabadelvű-
ségét, mint a protestantismusnak, az ezzel kar-
öltve járó felvilágosodásnak vívmányát. Most 
meg újjal mutatnának az utcán az oly kabátos 
emberre, ki az említett badarságokra még adna 
valamit. 

Honnan e nagy változás, aránylag ily r ö -
vid idő alatt ? Felelet: a protestant ismus szelle-
mének, a szabad sajtó által t ámoga to t t józan 
felvilágosodásnak a vívmánya. Addig predikál-
gattak apáink azokban az egyszerű, szegényes 
protestáns templomokban, míg végre kihatot t 
hangjok saját templomaink falain kívül is, s 
más felekezetek tagjai is megértet ték, befoga-
dák az evangeliomot. Az általok évtizedeken, 
századokon át hintegetett magvak nem estek 
mind kősziklákra; sokára csíráztak ki, sokára 
hoztak gyümölcsöt , de meg lett mégis s meg-
van az evangeliomi igazságok buzgó hirdeté-
sének az eredménye. Im ma már, ha a szűrös, 
bocskoros ember talán még a régi bigot tság 
vakságával van is megverve; de a városi művel-
tebb rész már velünk egy húron pendül 
Legalább a böjt dolgában. 

Nem csupán ebben. Sorra mehetnénk a 
kathol. egyház mind azon hittételein, melyeket 
protestáns apáink ostrom alá vettek, s melyek 
ellen ez előtt negyedfél száz évvel a szent írás-
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ból és a józan észből kölcsönzött fegyverekkel 
megindították a harcot : és úgy találnók, hogy 
küzdelmüknek meg lőn a jutalmuk. Ok maguk 
nem érték meg az általuk ostromolt Jerikó la-
lainak leomlását, de az általuk hirdetett eszmék 
túlélték őket s ezek ha lassan is, de végre 
győzedelmeskednek. Szégyelnők ma már vala-
mely műveltebb katholikus polgártársainktól 
kérdezni: hisz-e a szentek közbenjárói segítsé-
gében, az ereklyék bűvös hatású erejében, a bú-
csújárás üdveszközlő hatásában, a purgatori-
umról, transsubstántiátióról szóló tanokban stb? 
A protestantismus szelleme eloszlatta a régi 
időkben keletkezett eme ködéit a téves vallásos 
nézeteknek. 

De hát ha ez így van, miért hogy mi 
protestánsok számban még nem erősödünk ? 
A vallás felekezetek a mint a 16—ik században, 
vagy legfeljebb később a harmincéves háború 
végeztével megalakultak, ekként vannak mai 
napság is. Itt amott erőszakos térítésekkel el-
ragadhattak egynehány százezer hivőt valamely 
felekezettől, mint p. o. hazánkban is tőlünk i - s ő 
Lipót, Károly, Mária Therézia idejében ; de az ily 
kivételes erőszakoskodásokat eltudva, a külön-
böző felekezetek híveinek száma oly arányban 
van egymáshoz, mint ezelőtt harmadfél száz 
évvel. A reformáció folyvást hódít, és híveinek 
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száma még sem növekszik, vagy legalább nem 
hódításáinak arányában. 

Isten országa nem úgy jő el — mondja 
sz. könyvünk — hogy ember azt eszébe ve-
hetné, és nem mondják, hogy ime az itt és 
amott vagyon, mivel az ti bennetek vagyon. 
Im itt kérdésünkre a felelet. Mi látni, észre-
venni szeretnők Isten országának növekedését, 
a reformatió szellemének hódításait: ez a szel-
lem pedig úgy hódit, hogy nem láthatjuk meg, 
hogy ime az »itt vagy amott vagyon.« Innen 
van az, hogy ha számba vesszük azokat, a kik 
a protestáns egyházhoz tartoznak külsőleg, 
mindig csak a régi szám jő k i ; de ha a pro-
testáns szellemtől áthatottakra gondolunk, úgv 
érezzük, úgy hisszük, hogy jelentékeny hódí-
tást tettünk s mienk nem csak a jövő — mely 
felől apáink is biztosak valának, de mienk 
már a jelen is nem csekély mértékben. 

De hát Urunk s az első keresztyének ide-
jében avagy nem ilyen formán volt-e ? Krisztus 
megmaradt a régi zsidóság kebelében, megülte 
a zsidó ünnepeket, elköltötte a húsvéti bárányt 
a régi szokás szerint, megfizette a szent sik-
lust : és e mellett meg terjesztője volt egy 
egészen új szellemnek. Pál letette a náziri foga-
dalmat, a zsidóknak zsidó volt : és mégis ő 
volt az, a ki először s legkiválóbb mértékben 

kiszabadította a keresztyén szellemet a zsidós 
burokból, ki alapjában megtámadta s megsem-
misítette a farizeusságot. Az igazi keresztyén, 
az igazi protestáns ember nem a külsőt, de a 
belsőt, nem az alakot, de a szellemet tekinti. 
Mit bánjuk azért, ha polgártársaink ezrei és 
tízezrei külsőleg a régi egyházhoz tartoznak is 
még, de az új szellem szolgálatában állanak. 
A szellem az, a mely megelevenít! 

A szellem! De hát akkor gyerünk egy 
lépéssel tovább. Ne habozzunk az Á után B-t 
is mondani. Hát nekünk, kik esetleg a protes-
táns egyházhoz tartozunk külsőleg, van-e szük-
ségünk egyházunkra, mint külső intézményre ? 
ennek külön rend- s szertartásaira, szokásaira, 
templomaira, iskoláira ? A szellem az. a mely 
megelevenít ! Bontsuk le egyházunk falait, 
döntsük le az elkülönítő korlátokat, hogy annál 
szabadabban egyesülhessünk egymással, kik 
különben is egy szellem fiai vagyunk. A mi 
templomunk falai is régiek már, negyedfél 
száz évesek, nem illenek be a modern idők 
keretébe ! 

Ez utóbbi szavakat nem én mondom, 
hanem mondják némely nagyon felvilágosodott 
s erősen szabadelvű hitrokonaink, kik midőn 
látják, hogy egyházunk jobbjai, épen ez újabb 
időben igyekeznek legjobb belátásuk szerint 
Sionunk falait erősítgetni; midőn láják, hogy 
úgy az egyik mint a másik protestáns egyház 
vezérférfiai erő feszítéssel dolgoznak egy egye-
temes avagy egy közpénztár felállításán s fel-
virágoztatásán, alsó s felsőbb iskoláink eme-
lésén, azokban a protestáns szellem erősbité-
sén ; a kül és belmiszíó munkásság megindí-
tásán, protestáns irodalmi társaság szervezésen 
s több effélén, kik midőn — mondom — lát-
ják az ilyeneket, nem csak látják, de hallják is 
az ezek érdekében áldozatra hívő szavakat: fel-
ébred bennök az egyetemes keresztyénség, sőt 
az egyetemes emberiség gondolata, kiemelked-
nek a partikuláris egyházak szűk keretéből, az 
ő keblök az egész emberiségért dobog ; régi, 
avult intézmény már ő előttük e mi negyed-
fél száz éves egyházunk, ők a legújabb kor szel-
lemének fiai, nem tartoznak egyik látható egy-
házhoz sem, nem áldoznak egyik felekezet val-
lási céljaira sem. A szellem az, mely megele-
venít. 

Legyen szabad az ilyeneknek egy hozzánk 
közelfekvő analógiával felelnem. A mai kor 
valódi műveltjeinek lelkében, azt hiszem, leom-
lottak bizonyos tekintetben a nemzetiségi s szü-
letési válaszfalak. Ember, embertestvéreinkűl 
tekintjük még a más világrészek lakóit is, s ha 
a körülmények úgy hozzák, áldozunk tehetsé-



günk szerint a horvát, a svájci, a francia káro-
sultak, nyomorban szenvedők részére: gyámo-
lítunk oly árva-kór-menházakat, melyek vallás 
és nemzetiségre való tekintet nélkül veszik fel 
gondját a mindenektől elhagyatottaknak, sőt a 
nálunknál boldogabb anyagi helyzetben levő 
protestáns hitrokonok áldoznak évenként mil-
liókat oly célból, hogy a más világrészek po-
gány lakosaihoz a legfőbb szellemerkölcsi kin-
csek elvitethessenek, hogy azok is valóban test-
véreinkké tétessenek. A nemzetiségek szűk vá-
laszfalai közül kiemelkedénk s rajta vagyunk, 
hogy mások is minél inkább kiemelkedjenek 
s tekintsék az egész emberiséget egy testnek, 
magukat e test tagjainak s minden más tagot 
testvérekül. 

Es mégis mikor volt a nemzetegyéni ér-
zület erősebb, mint mai napság ? s nem csak 
nálunk, sokak által chauvinistáknak kikiáltott 
magyaroknál, de a németeknél, ángoloknál, 
franciáknál is és másoknál. S talán nem kép-
telen paradox állítás, ha azt állítjuk, hogy mi-
nél műveltebb valamely nép, annál élénkebben 
él benne az egyetemes emberiség érzete, annál 
őszintébb testvéries érzülettel viseltetik minden 
embertársa iránt; de egyszersmind annál erősebb 
benne a saját nemzetéhez való ragaszkodás, 
annál nagyobb benne a saját anyagi és szellemi 
erősödése és felvirágoztatása iránti érdekeltség 
és áldozatkészség. És igen helyesen. Egy tes-
tet, egy organismust képez az egész emberiség. 
Az egyes népek a testnek egyes tagjait képezik 
s az egész test akkor lesz igazán ép, erős, 
rendeltetésének megfelelő, ha minden egyes tag 
ép, erős, hivatását teljesítő. Vagy más szava-
kat használva : Az emberiség életében, a világ-
történelemben minden egyes népnek megvan a 
maga hivatása, s a népnek s az embernek kö-
telessége, hogy érezze az egész emberiséghez 
való tar tozását ; de ép oly kötelessége, hogy 
fő erejét s legnemesb áldozatát önnön népe 
hivatásának betöltésére szentelje. 

Ez áll a vallás felekezetre nézve is. A gond-
viselés mindegyik elé külön hivatást rendelt. 
Döntsük le keblünkben — bizonyos mértékig 
— a vallásfelekezeti válaszfalakat s tekintsük 
testvéreinkül a mi szokásainktól eltérő módon 
imádkozót is: de a mellett erősítsük hova t o -
vább jobban azt a láncot, mely bennünket saját 
felekezetünkhöz kapcsol. Örvendjünk, ha fele-
kezetünk szelleme terjed, hódít, hiszen az ter-
mészetes. A középkori katholicismusnak meg 
volt a maga szép dicső hivatása, meg van, 
megmarad örökre annak érdeme; de a mi egy-
szer hivatását már betöltötte, virágzása fokát 
elérte, annak rendeltetése a lassúbb vagy gyor-

sabb hanyatlás, az alászállás. A protestantismus 
ellenben az uj kornak s a jövőnek vallása, 
ennek van élete, ennek jövője. S mint egykor 
a katholicismus ütötte reá a maga bélyegét az 
összes politikai s társadalmi intézményekre: úgy 
viszont —a dolog természetéből folyik — hogy 
a mint az uj kor tovább fejlődik, annál erő-
sebben át van, s át lesz hatva a modern népek-
nek egész politikai, társadalmi élete, az embe-
rek gondolkodásmódja a protestántismus szel-
lemétől Alkotmányosság, népképviselet, saj tó-
szabadság, szabad kutatás stb. mind a protes-
tántismus jellege és gyümölcse. 

Am de, ha a protestáns szellem ilyetén 
terjedését s erősedését tapasztaljuk, ez ut ne a 
felekezeti egyházunktól való elidegenedést vagy 
épen elfordulást szülje bennünk, hanem épen 
megfordítva, a protestáns szellemnek minden 
ujabb diadala figyelmeztessen bennünket arra, 
hogy a mi felekezeti egyházunkat rendelé Isten 
azon hódító szellem keretéül, meleg ágyául, véd-
bástyájaul; e felekezeti egyházat kell nekünk to -
vábbra is egész erőnkből támogatnunk, erősbít-
nünk, ha a protestáns vagy mondjuk, ha a m o -
dern kor szellemét minél általánosabb diadalra 
akarjuk juttatni. Örüljünk, ha látjuk, hogy a 
külsőleg más felekezethez tartozók műveltjei is 
bírják már és érzik a protestántismus szellemének 
üdítő erejét, ha korunk N. Konstantinjai a XVI-ik 
század reformátorai által életre költött szellemben 
ismerik fel azt a jelet, mely alatt győzhetnek; de 
azért őrizzük féltékenyen, tatarozzuk, erősítsük 
azokat a védfalakat, melyek három század vi-
harjai ellenében megoltalmazták azt ma napság 
egyre terjedő, ujabb diadalokat arató, de a vég-
győzelemtől még messzelevő protestáns szel-
lemet. Farkas József. 

„Zörgesselek és megnyittatik !" 

Ezelőtt pár hóval Nemes Árpád mező-bodonyi 
ref. lelkész barátom egy gyűjtő ív kíséretében küldött 
levelében azon szíves kéréssel fordult hozzám : roskadó 
félben levő s pár év óta hatóságilag bezárt templomuk 
felépítésére gyűjtenék itt a fővárosban valamicskét. Bizo-
nyos fajó mosoly lebbent el ajkamon a meleghangú s 
teljesen jogosult kérő szavak olvasása közben ; fájó 
mosoly, mondom, mert míg egyfelől ismerve a neve-
zett ref. községnek nemzeti s vallási szempontból való-
ban véd- és vég-bástya szerepét, egészen ijesztő kép-
ben tárult lelki szemeim elé azon eloláhosodott s nagy 
részben hitvallást cserélt, egykor szinte történeti neve-
zetességgel birt község képe, századok viharaiban m e g -
bámult s poriadásnak indult szentegyháza falaiban: 
addig másfelől gúnyosan mosolygott rám korunk anya-
gias elvekbe merült démona, mely míg hiúsága, élv 
vágya oltárainak emelésére százezreket, milliókat pocsé-
kol, kacagva lépeget el a vallás és erkölcs örök tűz-



helyei mellett s legtöbbször csupa divatból dob egy 
fillérkét ezek kitatarozgatására, kivéve ha magát az épít-
ményt talán épen stylja miatt többre becsüli a célnál, 
melynek szolgálatára építtetett. De meg kinek is kerülne 
az ország minden roskadozó félben levő templomára 
hacsak néhány fillére is? Hisz magában a fővárosban 
száz meg száz pompás palota, kávé-, sörház, bor-csarnok 
s több eíféle évenként gomba módra terem mintegy 
varázsütésre, a nélkül, hogy a lakosság számához mér -
ten végtelenül kevés templomban szorongásról való 
panaszszót hallanánk; vagy ha esetleg egyik-másik 
felekezetnél hallunk is enemű hangoka t : elnyeli azokat 
a közöny, a részvétlenség pusztasága, mert hiszen ma-
napság az emberek túlnyomó része aligha nem szín-
házakban kávéházakban, s orpheumokban véli feltalálni 
az üdvösséget. Nem akarom vádolni korunkat, mely a 
humanismus terén igazán nagyszerű alkotásokat képes fel-
mutatni ; de nem hallgathatom el abbeli meggyőződé-
semet sem, hogy a vallásos és egyházi élet felvirágoz-
tatása érdekében tized részben sem teszi meg köteles-
ségét. így történik aztán meg sokunkkal, hogy ha a 
fentemiitetthez hasonló célú gyűjtő ívet valamelyik is-
merősünknek odanyujtunk, ez az egy példány helyett 
3—4 darabot tart elénk, más vagy hason célút s sok-
szor igazán nehéz megmondani : adni könnyebb-e pár 
krajcárt valamely jótékony célra, vagy a gyűjtés külön-
ben kedves kötelességét magunkra vallalni ? 

Az imént emiitetthez hasonló eset történvén velem 
is nevezett barátom gyűjtő ivével, gondolkozóba estem : 
mi módon tehetnék mégis valamit nemcsak ama szegény 
egyház, de összes hazai, segélyre szoruló egyházaink 
érdekében. Gondolkozásom eredményét az alábbi sorok-
ban fogják találálni t. olvasóim, melyekhez csak annyit 
tartok szükségesnek előre bocsátani, hogy a Columbus 
tojásának feltalálását nem tulajdonítom magamnak, mert 
hiszen a mit elmondandó vagyok, nagyon sokan már 
rég ismerik s élvezték is, s én csak megbizatásszerü 
kötelességet teljesítek a reá való mutatással. 

Még Leidenben időzésem alatt többször panasz-
kodtam egykori szeretett tanáraimnak hazai prot. egy-
házaink egyikének-másikának siralmas helyzetéről. A 
többek között L. W. E. Rauwenhoff egyetemi tanár 
előtt is számtalanszor felhő zvan e k érdést, ő, mint a 
németalföldi Gusztáv-Adolf fiók-egylet elnöke csaknem 
szoról-szóra a következő szavakat mondot ta — később 
irta — nekem : Miért nem fordulnak önök hozzánk 
kéréseikkel ? mi szívesen segítünk a mennyit tudunk s 
az évről-évre megújított kérés idővel sok bajt m e g o r -
vosolhat. Mi évenként számos kérvényt kapunk Magyar-
országból, sokszor is segítjük a kérőket, bár az egyes 
helységek nevéből nem tudjuk megítélni, vájjon magyar-
ajku községek-e azok s a protestantismus melyik árnya-
latához tar toznak? De ez nem is kérdés. Mi nép, nyelv, 
s confessionális tekintet nélkül segítjük azon egyháza-
kat, melyekben kellő anyagi támogatás nélkül a protes-
tantismus veszélyben forog. A kérvények, melyek hoz-
zám intéztetnek, rendesen ismertek a német Gusztáv-
Adolf-egylet előtt is, mely mindig pontosan utána jár, 
vájjon igazán segélyre szorul-e azon község, mely 
hozzánk folyamodik, de azért ez egylet nem bir döntő 
befolyással arra nézve, hogy mi kit segéljünk, kit ne. 
Csupán annyit kérünk, a mely egyházközség hozzánk 
folyamodik az egyházi hatósága, az egyházmegye vagy 
kerület feje aláírásával igazoltassa kérelme jogos voltát 
s igazságát. Kiírandó a kérvényben, melyet az egyház-
tanács intéz hozzánk, hogy minő célra kíván segélyt s 
minő anyagi viszonyok között él az illető egyházköz-

ség, s mennyire vojna szüksége célja elérése végett. A 
kérvények vagy németül (latin betűkkel) vagy latinul 
írandók s legkésőbb minden év júniusáig benyújtandók ; 
a később küldött kérvények más évben vétetnek tekin-
tetbe. A megszavazott segélyt egyenesen az illető egy-
ház községnek küldjük rendesen az év vége felé. »A 
községek egyszerre ne várjanak sokat, de újítsak meg 
évenkint kérvényeiket s így kevés segélyük idővel ki-
nőheti magát.« — A kérvények L. VV. E. Rauwenhoff 
leideni egyet, tanár, a hollandiai Gusztáv-Adolf fiók-
egyletének elnökéhez intézendők Leiden. (Hollandia). 
Breetstraat. 

Im ezt gondoltam én Nemes Árpád barátom leve-
lére válasz gyanánt elmondandónak. Használjak fel 

j az alkalmat hazai szegény ref. egyházaink s a ki esetleg 
többet akar ez ügyről tudni, alólírott szívesen fogja tá-
jékoztatni, sőt a kérvényeket is szívesen eljuttatja rendel-
tetésök helyére. Eddig is számos hazai, leginkább német 
ajkú s lutheránus egyház részesült holland tes tvére-
ink jótékonyságában, de sokan talán nem is ismerték 

, eddig a szeretet ezen élő kútfejét, legalább magyar ajkú 
egyház községek neveivel csak ritkán találkozom az évi 
értesítőkben. A mult évben Kis-Szt-Miklós község kér-
vényét küldöttem el Rauwenhoff hoz, s mint tudom, ioo frt 
segélyben részesült is, melyet remélem, ez évben is meg 
fog kapni. M.-Bodony erdélyi község is rég kaphatott 
volna már szép összegecskét, ha a Nemes Árpád bará-
tom által jól ismert félreértés egy bizonyos asztalfiók 
vagy papírkosárba nem dobra volna kérvényét. — A se-
gély nyerésnek út já t -módját elmondtam, s jó lélekkel 
ajánlom az érdekeltek figyelmébe. 

Nehéz időket élünk, az egyházra, különösen ránk 
protestánsokra nehéz feladat vár, ha megakarunk ma-
radni eddigi dicső posit iónkon. A pénz, e fő - fő hatalom, 
e négyszögű világkerék az istenházán elkezdve a családi 
tűzhelyig érezteti kigyómarását, s ki tudja, nem érjük-e 
meg, hogy az emberek azon templomba tolonganak leg-
inkább, hol a cifraság legjobban elvakítja az értelem 
szemefényét. Mi, kiknek nem telik fényűzésre, szem-
kápráztatásra, legalább roskadozó szentegyházainkat óvjuk 
meg a végpusztulástól, hisz az Úr lelke ott is velünk 
van, hol festők és szobrászok nem keltek birokra egy-
mással, hogy az égiekről annál inkább a földiekre v o n -
ják a figyelmet. 

»Zörgessetek és megnyittatik!« 
Budapest, 1888. február hó. Szalay Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gyorsírás érdekében. 

A gyorsírás a jelen évtizedben óriási léptekkel 
terjedt, ugy annyira, hogy nemsokára a műveltek köz-
tulajdonát fogja képezni, s még is sokan vannak, kik nem 
tudják miben áll a gyorsírás lényege, mi gyakorlati e lő-
nye van a közönséges írás felett. 

A gyorsírásnak két egymástól különböző célja van. 
Egyik az, hogy segélyével a szó abban a pillanatban, 
melyben a szónok ajkáról ellebbent, papírra vet te t ik ; a 
a másik, hogy a közönséges írás jegyeinél egyszerűbbet 
alkalmazhatunk jegyzeteinkben, levelezéseinkben, miután 
a közönséges írás jegyei távolról sem nevezhetők folyé-
konyaknak és egyszerűeknek s így a tudományos férfiak 
igényeit ma már ki nem elégíthetik, különösen azokét, 
kikre nézve az idő pénz. 

Ha Guttenberg találmánya a műveltség általánosí-



tása által a szellem haladására is hatott , a mi kétség-
bevonhatatlan t ény : a gyorsírás hatása szintén számba-
vehető, mert ez által az emberiség vezércsillagai inten-
zívebb fényt nyernek. A gyorsirás önálló jelentősége 
számba sem vehe tő ; segédeszköz szerepében azonban 
elsőrangú közművelődési tényezővé valt. 

Azon tény, melylyel a művelt európai államok hiva-
talosan decretálják a gyorsirás tanításának és használatá-
nak kötelező voltát, azt mutatja, hogy fontos tényezővé 
vált, nem csak a parlamentben, hanem az emberiség 
életében is. 

A gyorsirás alapítójául T i ró t jegyezte fel a tö r t é -
nelem (Kr. e. 63-ban Rómában élt.) Művészete annyira 
elterjedt, hogy Justinián császár megtil totta a gyorsírás-
nak okmányokban és végrendeletekben hasznalását. A 
T i ró - ró l nevezett Írásbeli jegyek elsajátítása tette képessé 
a rómaiakat arra, hogy a senatusban és a forumon tar -
tott, igen sokszor előre ki nem dolgozott szónoklatokat 
az utókor részére megörökítsék. Á római birodalom 
bukása után csak is a papok használták magán jegyze-
teik készítése alkalmával egész a 17—ik századig, a mi -
kor John Willis, Shelton Tamás és több angol gyarló 
gyorsirási rendszerek után Taylor lépett fel »Stenogra-
phia«-jávai, mely több mívelt nép nyelvére áttétetett . 
Őt Pit tman követte 1837-ben »Stenographie« cimű m ű -
vével. Pit tman gyorsírása elődeit felülmúlta, mivel vele 
szóhűen Írhatunk, az előzőket a kézellenes vastagítások 
tették a gyakorlati téren alkalmatlanná. 

Németország fia, Gabelsberger volt az, ki gyors -
írási rendszerével oly sikert ért el, hogy a bajor ország-
gyűlésen 1822-ben a szónoklatokat gyorsirási jegyeivel 
szórói-szóra leirta. Művét 1833-ban tette közzé, s oly 
hódítást tett, hogy ma már minden európai nyelvre át 
van téve. Az ő és a Stolze rendszere az, mely nemcsak 
a magyar, hanem az összes európai parlamentekben is 
dominál. 

Hazánkban a gyorsirás az 1832-iki országgyűlésen 
használtatott először s felvirágoztatására gr. Andrássy és 
gr. Károlyi György 100 aranyat tűztek ki, melyet Bor -
sos »Tachygraphia« cimű műve nyert el. Az 1843-ik 
évben Dobrossy »Gyorsirás Taylor rendszer utáncc cimű, 
Gyurits Antal pedig az 1844-ik évben »A gyorsirás el-
méleti és gyakorlati tekintetben« cimű művével lépett 
fel. Az 1861-ik évben Gaszner Lajos és Nagy Miklós 
tettek kísérletet gyorsirási műveikkel, de a gyakorlati 
versenytéren igen gyarlóknak bizonyultak. 

Országgyűlési gyorsirodánknak máig is élő két jeles 
tagja, Fenyvessy Adolf és Markovits Iván a magyar 
gyorsírás megalkotóiként tekintendők; az előbbi a Stolze, 
az utóbbi a Gabelsberger gyorsírását tette át nyelvünkre 
a 60-as évek elején. Mindkét rendszer a szónoklalok hű 
leírására egyaránt képes, hogy mégis a Gabelsberger-
Markovits rendszer vett nagyobb lendületet, annak oka 
a rendszer könnyebb elsajátitásaban rejlik. 

Hazánkban a budapesti központi gyorsíró körön kívül, 
a vidéki gyorsíró-körben is többen sajátítják el évenként 
a gyorsírást, de nálunk egyáltalában nincs annyira elter-

* jedve, mint Németországon, legkevésbé sem annyira, a 
mennyire azt gyakorlati becsénél fogva megérdemelné. 
Hogy egy lassú beszédű szónokot kövessen valaki, arra 
egy félévi napontai egy óra tanulás teljesen elégséges ; 
de oly nagy mérvű gyakorlottság megszerzésére, hogy 
azt, bármily sebes beszédű szónoklat felvételére hasz-
nálni lehessen, ehhez kitartás és bizonyos virtuositás szük-
séges. A gyorsírás gyakorlása fejleszti a szem formai 
érzékét, ügyesebbé, ruganyosabbá teszi kezünket s ez 
által különben rosz közönséges írásunk jobbá tételét 

eszközli. Jegyeinek sok és különböző combinatiói által 
figyelmünk folytonos ébrentartására ösztönöz és minden 
tetteinkben gyors elhatározáshoz szoktat. Gyorsirásunk 
titokszerű jegyei eszközlik, hogy stenographalt irataink 
általunk bárhol elhagyatván, sokszor nagv kellemetlen-
ségből ment meg bennünket. 

Ez ismeág bírása becses mind azokra nézve, kik 
nagyobb mérvű írásbeli tevékenység kifejtésére vannak 
utalva. Az egyetemek és felsőbb tanintézetek modern 
berendezése, a tanuló ifjaknak múlhatatlan kötelességükké 
teszi a folytonos jegyezgetést s ezt a közönséges irás 
jegyeivel a legnagyobb megfeszítés mellett sem képesek 
végezni, míg a gyorsirás segélyével könnyen eszkö-
zölhetik. 

Az a hírlapíró, ügyvéd, államférfi stb. kinek se -
gédre van szüksége, ez állást elnyerni óhajtók közül 
biztosan azt fogja választani, ki egyszersmind ügyes 
gyorsíró is, ki képes az ő óriási elfoglaltatása közepett, 
segítségére lenni azáltal, hogy nem kénytelen Írnoknak 
órák hosszáig diktálni csendesen, hanem az elmondás 
ideje alatt szóhűen leíratott beszéde. A gyorsírás kü lö-
nösen óriási fontossággal bír az országgyűlési beszédek 
felvételénél, hol egy hosszabb szónoklat alkalmával, a 
szónok beszédének első része már a gyorsíró által a 
szomszéd teremben közönséges írásra áttétetett, sőt ki 
is nyomatott , mielőtt a beszéd elvégeztetett volna. 

Ma, midőn majdnem minden nagyobb állású egyén 
állandóan alkalmaz gyorsírót s más pályán levők is 
kezdik belátni a gyorsirás fontosságát s illően díjazzák 
a gyorsírókat, igyekezzék minden életre való ifjú korán 
elsajátítani e praktikus és naponként fontosabbá váló 
ismeágat. — A tanárkar, ha a tanuló ifjak figyelmét e 
tantárgy elsajátítására felhívja, úgy néhány év alatt a 
németországihoz hasonló lendületet veend honunkban 
is a gyorsirás, e hatalmas közművelődési tényező. — 
Az a tankönyv, melyből a gyorsirás saját szorgalom-
mal könnyen elsajátítható, minden könyvkereskedésben 
kapható. Király Gyula, 

ref. s.-lelkész. 

T A R C A . 

Az oroszországi búcsújáróhelyek. 
(Felolvasás.) 

Tisztelt társaság! 
Ha meg akarjuk ismerni valamely nép psvchologiá-

ját, ha lelkében, mint nyitott könyvben akarunk olvasni : 
tanulmányozzuk mindenek előtt hitéletét és egyházi viszo-
nyait, mint a melyek rend szerint félreismerhetlen jelek-
kel adják tudtunkra az illető nép vezérlő ösztöneit , 
vele született tehetségeit, érzelmeit, gondolkodás- és 
cselekvésmódját, vagyis egész szellemi irányát. 

Ily meggyőződéstől vezetve kerestem föl a mult 
nyáron az oroszok valamennyi nevezetesebb búcsújáró-
helyét, melyekről, saját tapasztalataim alapján, ez alka-
lommal szólani kívánok. 

Három nagy lavra, vagyis bucsújáróhelyeken épült 
anyakolostor s egyszersmind metropoli ta székhely van 
Oroszországban, u. m. a barlangi lavra Ivievben, a szent-
Szergiusz lavra Moszkva mellett és a Nevszki lavra P é -
tervá.rott. 



K i e v. 

A Deneper partján hármas halmon épült Kiev nevét 
a lengyel Kijóvnak ejti, Debreczenyi Márton Kióvnak 
i r t a ; nemzetközi neve Kiew, a németek ujabban Kieff-
nek írjak. Látszik hogy nincs jó hallásuk, mert ha volna, 
bármely orosz ajakról kivehetnék, hogy e hely neve Kív. 
így ejti minden orosz ( í rva : Kiebb.) 

E várost nem hiába nevezte II. Sándor cár az 
oroszok Jeruzsálemének. Templom templomot ér benne. 
130,000 lakosára nem kevesebb mint hetven _templom 
esik, melyek jobbára a X. és XI. századból valók, s any-
nyiban magyar vonatkozásúak, mert többnyire magyar 
fajta népeken, t. i. besenyőkön és kunokon nyert győ -
zelmek emlékére építtettek. A honfoglaló magyarság is, 
hazai krónikáink szerint Kieven keresztül haladt hazája 
felé, mely vándorlás máig élő emlékjele: a várost kö -
rülvevő rónaságnak vengerszkoe polje, vagyis magyar 
mező nevezete. 

Debreczenyi Márton »Kióvi csatája« szintén egy 
itt vívott harcra vonatkozik, melyben I. Jaroszláv le-
győzte a besenyőket 1037-ben. E diadal emlékére, épen 
a csata színhelyére építtette a nagyherceg, a máig azon 
mód fennálló Zsófia templomot (szobor Szofiaszkaja), 
byzanci művészekkel, egészen a konstantinápolyi Aja 
Sophia mintájára. Odébb, ezzel egy vonalban, szintén 
magaslaton emelkedik a még 1008-ban alapított Szent-
Mihály kolostor, Kiev legrégibb szentegyházával. Mihály 
őrangyal, a város védszentje, kinek briliánsokkal ékes 
arcképe, Miklós cár ajándékából került a kolostor bir-
tokába. Az oroszok előtt főkép szent Borbála ezüst sír-
emléke miatt nevezetes ez az egyház, reánk nézve 
azonban az oldalába falazott vörös homokkőbe vésett 
lapos dombormű miatt. Két páncélos lovas vitéz van 
azon kivésve, amint egy földön fekvő, csúcsos sisakú, 
szakállas bajuszos harcost hosszú pikájukkal átdöfnek. 
Amazok oroszok, ez a letiport ember azonban bizonyára 
kun vagy magyar, kinek arca és ruhája azt hiszem leg-
régibb, eddig ismeretlen emléke a magyar typus és vi-
seletnek. Ugyanily szakállas bajuszos, s hasonló ö l tö-
zetű harcosok, hosszú egyenes sípokat — talán az ősi 
tárogatót — fúvó alakok kíséretében láthatók az elébb 
említett Zsófia templom falfestményein, mely tény még 
inkább megerősíti bennem a véleményt, hogy e marcona 
vitézek nem ábrázolhatnak másokat, mint kunok, bese-
nyők vagy magyarokat. 

Ugyanazon időtájban épült Kiev legnagyobb neve-
zetessége, a Pecserszkája-lavra, a legtiszteltebb búcsú-
járóhely az egész orosz birodalomban. Egy Hilarion 
nevű szerzetes 1017-ben a Deneper partján emelkedő 
krétasziklába odút vájt magának s eltemetkezett oda 
elevenen, kegyes merengésekben, aszkétai gyakorlatok-
ban töltve idejét, mint egykoron az ó-keresztyén ana-
choréták. Példája követőkre talált. Egy Szamoila nevű 
jámbor ember búcsúra ment Jeruzsálembe, visszajö 

fölkereste az Athosz-hegyí kolostort , hol Antoniusz 
neve alatt beállott barátnak. 1040-ben hazájába térve, 
ő is barlangot (oroszúl Poszcsara, innen a Pecserszkaja-
lavra neve) vájt a kievi magaslat oldalába, s társakat 
gyűjtve maga köré, megalkotója lett a barlanglakó szer-
zetesek gyülekezetének. A szent életű embereket elárasz-
tották adományokkal, melyekből 1055-ben négy byzanci 
épitészszel kezdik építtetni a Pecserszkaja-lavra máig 
fennálló, Mária mennybemeneteléről nevezett székes-
egyházát, melynek fundamentomába hét szentnek K o n -
stantinápolyból hozott ereklyéit rakták. E templom az 
Aja Sophia mintájára készülvén, mint minden orosz 
templom, szintén központi kupola építésen alapszik, 
a mi azt jelenti, hog}^ közepén nagy kupola, sarkaiban 
pedig számos, mintegy tizennégy kíssebb kupola d o m -
borodik. Tervrajzán a symbolicus kereszt, mint a m e g -
váltás jelképe van kifejezve. Ha ugyanis a kupoláknak 
megfelelő körök központjai t az alaprajzon összekötjük 
egymással, egy X alakú keresztet nyerünk, mely más-
kép szent András keresztjének is neveztetetik, mert 
András vértanút ily alakú keresztre feszítették fel. Viszont 
ó-keresztyén szentegyházak alaprajza a nagy J betű alak-
ját mutatja, mely Antal keresztnek neveztetik, mert 
szent Antalt ily alakú kereszten végezték ki. A csúcs-
íves r. katholikus templomok alaprajzában a Krisztus 
keresztjének is nevezett latin keresztet látjuk, melynek 
felső szára rövidebb mint az alsó. A kereszt hosszának 
megfelel a főhajó, a végén lévő záradékkal vagy apsisszal, 
szélességének a két oldalhajó. 

A Pecserszkaja székesegyház orientálva van, mint 
minden régi templom, azaz szentélye az épület keleti 
végén van. Kelet, mint hitünk bölcseje az a szent táj, 
mely felé fordulva végzik imáikat úgy a római k a t h o -
likusok mint a görög or thodoxok. Budapesten is a k ö -
zépkorból való legrégibb egyházakban, u. m. a plébánia 
templomban Pesten és a Mátyás templomban Budán, 
a szentély keletre néz. 

A Pecserszkaja székesegyházától néhány ölnyire, 
— orosz szokás szerint, mel}r azonban gyakran előfordul 
Felső-Olaszország és Szepesség renaissance-kori egyházi 
épületeinél is : elkülönözve all a szerfölött magas, szintén 
vastagon megaranyozott kupolával borított harangtorony 
(kolokolnya), rendkívül mély hangon búgó nagy ha-
rangjával, és tíz kíssebb haranggal. 

A lavrába lépve, azt hisszük vásárba jutottunk. 
A pitvarban cseng-peng a pénz, melyet oly egyének 
forgatnak, kik emlékeztetnek a János evangyelístánál 
előforduló (II. 15) ama pénzváltókra, kiknek Jézus 
wpénzeket elhinté, és az asztalokat elfordítá.« Bazilita 
barátok, a szent hely őrei árulják ott a viasz g}rergyát, 
és az ostyát. A gyertyaöntés és ostyasütés kizárólagos 
szabadalma s legfőbb, dúsan hajtó jövedelemforrása a 
szerzeteseknek. Egy másik asztalnál két-három fiatal 
barát szántja a papirost nagy szorgalmasan, irásbelileg — 
voltakép egy .nyomatott blanquetta kitöltésével, bizonyít-

az illető hivő csakugyan itt járt zarándokla-



ton, s megnyerte bűneinek bocsánatát. Mellettük egy 
őszbe csavarodott szerzetes szedi be a bizonyítványok 
taksáját. Egy harmadik emeltebb asztalnál ornátnsban 
lévő barát egy csiptetővassal három szögalakú darabkát 
csíptet ki a feléje nyújtott ostyából, mi által a szent-
ség jelvényét üti az ostyára. 

Az ostyaszentelővel szemközt foglal helyet a 
gyűrűs barát. Előtte hosszú, keskeny asztal rovátkos 
fiókjaiban nagyszámú jegygyűrű tündöklik, melyek elárusí-
tásával Oroszországban mindenütt a barátok és pópák 
foglalkoznak. A menyasszony számára való mátkagyűrű 
arany, sárgaréz, türkizes ezüst vagy kékköves ón -gyűrű ; 
a vőlegényé arany, ezüst vagy ón sodrony-karika. A jegy-
gyűrűket családi ereklyéül őrzik, de két ízben (pl. az 
anyáét vagy apáét) nem szabad használni; hogy miért 
nem ? arra nézve a mátkagyűrűkkel kereskedő barátok 
és pópák tudnának megfelelni. 

Nagy ügygyel-bajjal át törtetve a szentegyház vá-
sárhoz hasonló előcsarnokán, egyszerre a templom bel-
sejébe lépünk, hol szemünk világát pillanatra elkapja a 
falak mentén s a papi emelvény körül fölállított ezer 
meg ezer kissebb-nagyobb gyertya fénye, s mellünk el-
szorul a fojtó szagtól, mely a gyertyákról s az egymás 
hátán szorongó embertömeg lehelletétől árad szerteszét. 
A jelenet kábító és kápráztató hatását még inkább f o -
kozza az, hogy a templom zsúfolva van aranynyal ezüst-
tel, mely csillogó szikrákban veri vissza a gyertyák 
minden oldalról reá eső sugarait. Belsejében »paraszt« 
vagyis sujtásozatlan tér, — a mint Arany mondta — 
nincs egy tenyérnyi sem. 

A szentélyt a közönségtől a képekkel és faragvá-
nyokal ékeskedő Ikonostas választja el. Három ajtó van 
rajta. A középső a legnagyobb; wkirályi kapunakcc hív-
ják. Ennek függönyei t a szertartás alatt időnként félre-
vonják, úgy hogy a mögöt te fungáló pap láthatóvá lesz. 

A templomban egyáltalában nincsenek székek. Az 
orosz hívő, a mint a templomba lép, arcra borúi, m e g -
csókolja a kövezetet, rajta tartja egy ideig homlokát, s 
aztán mindvégig állva imádkozik, keletre fordult arccal 
keresve a kegyelemképet. Mária megdicsőülését ábrá-
zolná e szent kép, melyet egész Oroszországban leg-
régibbnek tar tanak; állítólag még 1070-ben hozták ide 
Görögországból. Valóban erős hit kell ahhoz, hogy e 
kép meredt vonásaiból a megdicsőülést olvassuk ki. 

Nyugaton az egyházi festészet a nép szellemének 
leghívebb tükre. Apránként bontakozott ki az ősi f o r -
mákból, a merev, symbolicus alakokat átváltoztatta élő 
egyének képmásaivá, a meredt szemekbe életet öntött , 
emberi érzelmeket s értelmet lehelt arcukra. Az egyházi 
művészet folytonosan haladt a korral, úgy hogy a műis-
merő pontosan meg tudja mondani, ez vagy ama 
szent kép, mely korból való. 

Ellenben az orosz egyházban a szent képeket ma 
is szolgailag azon mód, ama byzanci typusok szerint 
másolják, melyeket Konstantinápolyból ezer esztendővel 
ezelőtt kölcsönöztek. A régi byzanci alakokat hűségesen 

s szigorúan megtartot ták az ikon-okban, melyek fesze-
sek, ódon szabásúak, nincs bennök semmi kifejezés és 
perspectiva. 

Az előbbi képek mintegy bizonyság jelei a nyugati 
keresztyénség fejlődő, haladó irányzatának ; emezekben 
világosan láthatjuk a keleti keresztyénség egy helyben 
maradását, fejlődés-képtelenséget, tespedését, megcson-
tosodott mozdulatlanságát. 

A Pecserszkaja-lavra székesegyházának aranyozott 
ezüsttel dúsan megrakott főoltárán, arany szekrényben 
őrzik Szent-Vladimír koponyáját. Szvétoszlavics I. Vla-
dimír, Szent-István magyar király kortársa, ugyanazt a 
helyet foglalja el az orosz történelemben, mint a mienk-
ben Szent-István. Neki is »apostoli« a mellékneve, mert 
ő tette államvallássá a görög keresztyénséget O r o s z -
országban. Szobra ott all Kiev egyik főterén, s róla 
nevezik az 1833-ban Vilnából ide helyezett egyetemet 
Vladimír egyetemnek. 

Szívesen szabadulunk a székesegyház tikkasztó gőz-
köréből, hogy széttekintsünk az érdekesnek ígérkező te -
lepen. Első pillanatra látjuk itt, hogy a Pecserszkaja-
lavra több, mint a mennyit neve mond. N e m csupán 
anyakolostor, nem csupán metropolitai székhely, nem 
csupán papnevelő szeminárium, hanem egész hegyeket 
völgyeket elboritó kerített város, melynek belsejében 
minden épületcsoport megint külön be van kerítve. 

A legközelebbi völgyben s az egyik magaslaton 
emelkednek a magas fallal környezett zarándok-xeno-
dochiumok. Egy-emeletes barakk, tégla- és faházak, 
mindenik bejárata előtt földszintes faház, »kontor« 
vagyis iroda felirattal, és sorszámmal: 1—2 egész 
16-ig. E faházak hasonlók a katonák főőrségeihez, 
olyan formák, mint a minő volt Budán a Hauptwache. S 
nincsenek is őrség híjával. Mindenik előtt lócákon, pisz-
kos tölgyfa asztal mellett ülnek az őrségre rendelt, 
vagy inkább napos barátok, kik az érkező zarándokokat 
fogadják, beírjak nevüket, s szállásjegyet adnak számukra. 
Idegen ember bízvást kalandozhat e xenodochiumokban; 
menten fölismerik, s számba sem veszik többé. Több 
ily zarándok telepet megnéztem, s mindnyáját egyfor -
mának találtam. Egymásnak háttal támasztott , lejtős, 
negyedméternyi magas fapadolat, azaz kaszárnyai prics 
van a szobák közepén, hol a zarándokok elhelyezked-
nek ; az épület végében vas tűzhelyek állnak, hol f r u -
galis ebédjöket készítik a kegyes vándorok. 

A zarándok-kaszárnyával egy vonalban vannak a 
katakombák. Nyolc ölnyi mély alagutakba szállunk le, 
melynek keskeny folyosóin jobbra balra 118 szent szer-
zetes el nem rohadt hullái fekszenek bebalzsamozva, 
drága terítőkkel letakart koporsókban. Itt alussza örök 
álmát Nestor szerzetes is, ki történelmi évkönyveinek 
egy részét kétségkívül e barlangokban irta. Közhiede-
lem a nép soraiban, hog}' a szent tetemek évenként 
egyszer, szent Pál napján megelevenednek, kora reggel 
kikelnek síri ágyukból, s csak a lemenő nappal térnek 
oda vissza. Hiedelmeknek nincs szükségük a tapasztalat 



próbájára, itt azt meg sem lehetne tenni, mert ama szent 
napon a sirüregek el vannak zárva. 

A dohos, fojtó legű kriptáktól a legközelebbi tem-
plomig nagy utat kell tennünk. De bármily idő legyen, 
száraz lábbal tehetjük meg sétánkat Mert a Pecsersz-
kaja-lavra minden szent épülete, tekintettel a zordon 
orosz égaljra, födött folyosókkal van összekötve egymás-
sal. Hegyen-völgyön húzódik át e végtelennek látszó 
folyosó, s egész hosszaságában, falai mindenütt el van-
nak borítva kemény táblákra húzott, s jobbára könyvek-
ből kivágott szent képekkel. 

A képek tisztelete sehol sem oly általános, mint a 
görög keleti egyházban. A szentkép (obraz), mindig 
előtte égő lámpával, ép úgy föllelhető minden egyes 
orosz ember lakásában, mint akár a kályha. Ok kép-
imádás dolgában is ott állnak, a hol ezer évvel ezelőtt 
a byzanciak, kik úgylátszik onnan indultak ki, hogy a 
logikusok okoskodhatnak elvont fogalmakról, de a tu-
datlan tömegnek képek kellenek. Abstract fogalmakat 
nem lévén képes felfogni, a szent tanokat meg kell 
előtte testesíteni, meg kell mutatni előtte az egész 
szent történetet, az Isten ábrázatját és a megtestesült 
ördögét. 

A jövendő életről való hit a képek révén gyö-
kerezett meg az oroszoknál; nem is olyan az, mely ké-
sőn támad valamely népben, vagy a mely hosszas 
tanulmány és reflexió gyümölcse volna. E hit eredete 
— eltekintve a kijelentéstől — mindenhol áttetsző, közös 
forrásra vezethető vissza t. i. arra az iszonyodásra, vagy 
visszatetszésre, melyet természetszerűleg költ fel minden 
épérzékű emberben a testi halállal való teljes megsem-
misülés eszméje. Ezt az általános psychologiai momen-
tumot zsákmányolja ki az orosz papság, midőn feltárja 
a tömegek előtt a jövendő élet gyötrelmeit, hogy an-
nál erősebben tartsa féken a jelenben. 

Ha a pecserszkajai katakombák völgyébe szállunk, 
ott egy aranyozott tetejű templomra bukkanunk, mely 
kívül belül csodás képekkel van ellepve. Ördög és po-
kol, kísértés és elkárhozás ábrázolatai váltogatják benne 
egymást. 

Im itt a kísértés képe. Egy fehérleplü szende kis 
lány áll előttünk, kit egy-egy angyal fog közre, gondosan 
takargatva nagy szárnyaival. Kell is óvni ok a szende 
kis csemetét, mert jobbról-balról négy-négy ördög kap-
dos feléje: az egyik csoport aranyakkal tömött erszényt 
csillogtat előtte, a másik egy írást feszít elébe s kínálja 
a tollat, hogy irja alá — bizonyára az ördöggel való 
szövetséget. Az ördögök tetőtől talpig feketek mint a 
korom, csak arcuk redői vannak vörössel megvonva. 
Farkuk oly hosszú, hogy mint az ostorinda nyúlik 
titánok, vagy derekukra van többszörösen tekerve, — 
mint a Dante Poklában szereplő Minoszé. Hosszú, 
hegyes karmaik görbék, — a néptudat mindenütt így 
képzeli az az ö rdögö t ; nálunk is körmös angyal annyi 
mint ördög. Lábuk, mint a madár lába: négy ujjok 
van rajta elől, egy meg hátúi. Valamennyien meztele-

nek, csak a főördög nézi vörös köpenybe burkoltan, 
szolga szellemeinek üzelmeit. 

Ehhez hasonló óriási kép ábrázolja a végitéletet. 
Közbül a Krisztus ül magas trónuson, orosz püspöki 
koronát hordva homlokán. Lábainál jobbfelől, halvány 
alakok, anyaszült meztelen emelkednek ki a földből, 
míg egy másik csoport már kilépett sírjából s az ár-
tatlanság jelképes fehér leplébe burkolózva várja ama 
nagy bírónak Ítéletét. Az Úrtól balra lángnyelvek csap-
nak ki a földből, s azok közt sötét alakok kígyók-
ként tekergőznek kínjokban, arcukon tükröződő rémes 
meglepetéssel fogdosva homlokaikon nőtt szarvaikat. 
Ezek a gonoszok, az elkárhozottak, kik ördögökké 
válva süstörögnek a Gyehennáo. 

Kissé távolabb megint feltűnik a pokol képe: 
emberek, kötélre függesztve pörkölődnek a földből elő-
törő lángokon; a mi valóban nagy csoda. A kötelek 
kenderköteleknek látszanak; hogy esik, hogy el nem 
égnek? Talán bizony patent angol vassodrony-kötelek? 

Egy kissebb képen, láncra vert emberekkel megra-
kott kocsit hajt a sátán egyenesen a pokol torkába, mely 
voltaképen egy lángokádó szörnyetegnek derékszögre 
kitátott szája. A pokol ilyetén ábrázolása nem ismeretlen 
előttünk. A lőcsei parochialis egyház falfestményein is, 
légben repkedő ördögök terelnek egy sárkány szájából 
kitörő lángok közé, azaz a pokol fenekére, szamár hátán 
ülő s vállaikon a renyheség jelvényét, a »he ver és párnáját« 
emelő egyéneket, kik csüggedetten kiáltnak fel : 

. . . wir sind verloren 
lm Gottesdienste wir traege woren (t. i. waren). 

A kerített lavra roppant térségein barátok, koldu-
sok, katonák és zarándokok raja hullámzik. Kiev első-
rendű erősség. Igen nagy helyőrsége van, mely ottlé-
temkor sátortáborban volt a lavra és a Deneper közti 
hegyoldalon, honnét délutánonként s az esti misékre 
nagyszámmal jöttek a templomba. A zarándokok száma 
évenként vagy 300,000-re rúg ; asszony igen kevés 
van köztük. 

A barátok magas fekete csákóikban, s kötélövezte 
fekete tógájukban, mindannyian marcona, katonás alakok. 
Szőrbeborúit ábrázatjokon rengeteg, többnyire szőke vagy 
gesztenyeszín szakáll hullámzik, s hátok közepét verdesi 
szerfölött dús hajzatuk, melyet a fiatalok hátúi, hogy ne 
aggasson, csomóba szoktak kötni. A kinek bodor haja 
van, annak a feje igazán olyan, mint a szénás szekér. 
Átalában rémséges piszkosak, megjelenésök, maguktartása 
annyira világias, hogy nincs egy vonás rajtuk, mely a 
nyugati szerzetesekre emlékeztetne. 

Oroszországban két osztálya van a papságnak: a 
fekete: csornoje duchovenssztvo és a fehér-papság: bje-
loje duchovenssztvo; amazok, t. i. a barátok csakug}^an 
feketében járnak, míg emezek, a világi papság, nem fehér, 
hanem barna vagy kék ruhában. 

A fekete barátok, mindannyian sz. Bazilrendi szer-
zetesek, jobbára Moszkva és Kiev táján laknak, nőt len-
ségi fogadalmat tesznek, s a felsőbb papság egyedül az 



ő soraikból kerül ki. Az egyházi kormányzatot tehát telje-
sen kezeikben tartják, s jó részben ezért oly gyűlöltek 
a világi papság előtt. Egyedül a bazilita főpapok ér int-
keznek a kormánynyal, melynek feltétlen szolgái, n e m -
csak azért mert valóságos államegyházat adminisztrálnak, 
hanem azért is, mert ellenkező esetben ki vannak téve 
a már gyakran rebesgetett esélynek, hogy az ál lamkor-
mány rá teszi a kezét roppant vagyonukra. 

A tavaly elhunyt Katkov, hírneves moszkvai jour-
nalista, ki II. Sándor cár alatt a pánszláv cári politikát 
trombitálta világgá, lapjában, a Moszkovszkija V jedo-
moszti-ban, gyakran szóbahozta a zárdák eltörlését, s 
vagyonuknak nevelési célokra való lefoglalását. O azon-
ban e részben csak a mumus szerepét játszotta, Jules 
Simon ama szellemes mondása ér te lmében: »il faut á 
tout gouvernement un spectre et une fanfaré : le spectre 
lui est aussi utile pour ramener les hésitants, que la fan-
faré pour exalter les fidéles.« A kormánynak ugyanis 
nincs komoly szándéka a fekete papság ellen és pedig 
két okból. Először azért, mert vagyonuk nagy része 
ingóság. Ha valamelyik kolostor archimandritájának (apát) 
fekvő birtokot ajánlanak, kenetes hangon mondja : jobb 
szeretnék ugyanannyi értékű drágakövet, mert azt köny-
nyebb kiosztani a szegények közt. Tényleg azonban 
úgy all a dolog, hogy az orosz barátok soha egy kope-
ket sem adnak a szegényeknek. Hanem igenis okultak 
a maguk kárán. Nagy Péter, Erzsébet és II. Katalin 
nagy érvágást ejtettek fekvő birtokaikon. Attól tartanak, 
hogy ez ismétlődhetik. A földbirtok nem mozdul, arra 
kezet lehet t enn i ; ellenben a drágakő lenge jószág, s a 
barátok, mihelyt neszét vennék az elkobzásnak, bizo-
nyára eltennék láb alól a rajok bizott ingó-kincseket. 
Ez az egyik ok, a miért a kormány nem tartja célrave-
zetőnek a zárda-vagyon elkobzását. A másik ok más 
természetű. Nemcsak Grenville C. Murray, ki mint ide-
gen csak ha l lom-iuondom után beszél az orosz belalla-
potokról, de Tikhomirov is (La Russie politique et 
sociale. Paris, 1886. p. 174.), ki született orosz, erős 
gondolkodó s kitűnő megfigyelő tehetség: nyíltan azzal 
vádolja a fekete papságot, hogy a politikai fanatizmust 
terjeszti és gyalázatos rendőri kémkedést űz a kormány 
szolgálatában. »A pópa — úgymond — olykor kény-
szerítve van arra, hogy jelentést tegyen a rendőrségnek 
arról, a mit neki meggyóntak. Ez a föladás kötelező, 
abban az esetben, ha a pópa úgy véli, hogy a bűnös 
nem mondot t le vétkes szándékáról.« Az egyháziak ki-
átkozással sújtják a cár ellenségeit, s imájukba szövik, 
h o g y : »irtsd ki uram a bősz ellenségeket, kik össze-
esküvéseket koholnak.« 

Oroszországban az egyház és az állam mintegy 
összenőtt egymással, s épen azért jobban mint bárhol, 
egymásra van utalva. Az Európában példátlan orosz 
állami és egyházi egységnek amaz érdekközösség az 
alapja. S a meddig a fekete papság eltörlése be nem 
következik, bizonyos, hogy a Szent-Oroszországban, 
a Szvétája Russy-ban az állam és egyház szoros uniója 

nem forog veszedelemben. Ha már most tudjuk, 
hogy nagy autokraták, mint V. Károly, II. Fülöp, 
XIV. Lajos, mi mindent áldoztak ily egység eléré-
seért, mely valóban kiszámíthatlanul fokozza az állani 
ere jé t : természetesnek találjuk, hogy a cári politika 
dédelgeti a fekete papság intézményét, melyben saját 
nagy hatalmának legbiztosabb, ez idő szerint pótolhata t -
lan támaszát látja. 

Ballagi Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Kalászat Ballag i Gézának „ A politikai irodalom 

Magyarországon 1825-ig" című müvéből. 

A mint már lapunk legközelebbi számában jeleztük, 
egy rendkívül érdekes, nagy gonddal és tudományos 
apparatussal összeállított s minden tekintetben figye-
lemre méltó terjedelmes monografia hagyta el a napok-
ban a sajtót. A munka érdemleges méltatása s szakszerű 
ismertetése és bírálata nem lehet a mi feladatunk, már 
csak azért sem, mert a mű tartalmának túlnyomóan 
nagy része a politikai irodalommal foglalkozik s ügyet 
csak ott s annyiban vett az egyházi viszonyokra és 
egyházi körből kikerült röpiratokra, a hol és a mennyi -
ben ezek egyenesen belejátszanak a politikába s egy-
szersmind világot vetnek a rajzolt kor küzdelmeire, t ö -
rekvéseire és egész irányzatára. De azzal mégis kedves 
kötelességet vélünk teljesíteni, ha a becses munkából 
minket is közelebbről érdeklő néhány szemelvényt mu-
tatunk be t. olvasóinknak, hogy ez által míg egy-
felől felhívni kívánjuk reá szíves figyelmüket, másfelől 
meg elismerésünknek adjunk kifejezést a szerző bámu-
latra méltó szorgalma s kiváló írói egyénisége iránt. 

* * 
* 

Miután a cenzúra, illetőleg a sajtórendszabályok és 
a politikai irodalom fejlődése között szoros összefüggés 
van — a mint ezt szerző az előszóban bővebben kifejti 
— azért a cenzúra történetének is adja vázlatát s itt 
emlékezik meg a protestáns egyház körében gyakorlott 
cenzúráról is. Álljon itt ez érdekes ismerte tés : 

.oAz 1620-ban tartott besztercei országgyűlés h o -
zott egy végzést a sajtóra vonatkozólag, mely szerint 
minden, bármely hitfelekezethez tartozó pap, javadalmai 
vesztésével és száműzetéssel fenyegettetik, ha szóval, 
vagy Írásban a törvényesnek nyilvánított három hitvallás 
valamelyikét^ gyalázza, vagy hitfelekezetet hitfelekezet 
ellen lázít. Úgyde emez országgyűlés határozatait csak 
az ezen országgyűlésen királylyá kiáltott Bethlen Gábor 
erősítette meg, II. Ferdinánd ellenben semmiseknek nyil-
vánította. 

A besztercei végzésre az adott okot, hogy egy-
részről a nagyszombati és a pozsonyi kath. nyomdák, 
másrészről a protestánsok nyomdái egymásután bocsá-
tották világgá ama polemikus műveket, melyek csak a 
vallási gyűlöletet szították anélkül, hogy a két felekezet 
közt felmerült s mind élesebbé vált érdekellentét ki-
egyenlítésére tettek volna valamit. 

A katholikus írók a velők egy valláson levő ki-
rály oltalma alá helyezték magokat s készséggel e l fo-
gadták a király által önkényüleg életbe léptetett cenzú-
rát és szabadalmi rendszert. Ezek az intézmények a fe -
jedelem kezében védelmet nyújtottak a katholicismusnak 
nemcsak a protestánsok támadásai ellen, hanem a saját 
kebelében előforduló esetleges széthúzó irányzatok ellen is. 



A protestánsok ellenben — a mi igen természe-
tes — nem bízhatták sorsukat a velők ellenséges vi-
szonyban álló fejedelem önkényére ; hanem a cenzúra 
életbeléptetésével önmaguk gondoskodtak saját védel-
mökről. Különös jelenség, hogy ép az az egyház, mely-
nek sarkelve az egyéni szabadság s mely ennek az elv-
nek akár a koronás, akár a tiarásfejedelem altal való ko r -
látozása ellen mindenkor fennen és erélyesen tiltakozott, 
hogy ez az egyház a saját kebelében nem tűrte a szabad 
vélemény-nyilvánitást. Ez a tény paradoxonnak látszik 
első pillanatra, holott megszűnik az lenni, ha e lgon-
doljuk, hogy a prot. egyház akkor, a mikor még sokkal 
fiatalabb és fejletlenebb volt, semhogy a legcsekélyebb 
ellenséges támadás is befolyással, még pedig hátrányos 
befolyással ne lett volna jövendő fejlődésére, mindent 
kénytelen volt megragadni, a mivel lételét biztosíthatni 
vélte s így a római kúria találmányát: a cenzúrát is el-
fogadta csupán azért, mert ez által hitte elejét vehetni 
a saját kebléből származható támadásoknak. 

Az egyházi cenzúra nyomai a protestánsoknál már 
a XVI. században és a XVII. század első felében föl— 
lelhetők. Az utólagos cenzúra ebben az időben már a 
kánonok alapján gyakoroltatott . A Zoványi-féle kánon-
könyv 88. pontjaban ugyanis kimondatik, hogy a gúny-
iratok szerzője a nyelvvel vétkezők büntetési súlya ala 
esik (poena emendandae linguae). Az előleges cenzúra 
azonban a XVI. században s a XVII. legelején még 
csak annyiból állott, hogy a prot. tudós püspökök, p ro -
feszorok approbatioval lattak el egy-két könyvet s ezen 
approbatio altal a tudatlanabbakra nézve az jelentetett 
ki, hogy az illető iró műve a prot. vallástételek ellen 
semmit nem tartalmaz s ígv bárki által jó lélekkel olvas-
ható. Alvinczi Péter pl. 1609-ben egy levelében azt irja, 
hogy „ P á z m á n y Péter ellen írtam egy könyvecskét Sze-
nior uram ő kegyelme cenzúrája után, mostan nyomta t -
ják Debrecenben.« Erdélyben pedig a gyulafehárvári f ő -
iskola kötelékébe tartozó egyének műveinek cenzuraja-
val a nevezett főiskola tanárait bizta meg Bethlen Gábor, 
a főiskolai törvényekben elrendelvén, hogy »semmi oly 
irás, akár nagy, akár kicsiny ki ne nyomattassék, a mely 
előbb az összes tanároknak mindnyájoknak bírálata alá 
nem volt vettetve«, egyszersmind meghagyván a főiskolai 
nyomdásznak, hogy »semmit ki ne nyomtasson, a mi a 
tanács bírálatit ki nem állotta.« Megjegyzendő, hogy a 
gyulafehérvári tanári kar a könyvek vizsgálatára vona t -
kozó kiváltságát, tudtunkkal, még akkor is élvezte, a 
midőn már a cenzúrát az egyházkerületek vették kezökbe. 

Később egyes városi magisztrátusok és prédikáto-
rok gyakoroltak tényleg az előleges cenzúrát a nélkül, 
hogy erre akár a kormány, akár az állam és egyházi 
törvényhozás altal felhatalmazásuk lett volna. 

Debrecen városa pl. Fodotik Menyhért typografus-
sál 1633-ban szerződést kötött , melynek utolsó, vagyis 
5. pontja így hangzik : »Semminemű újítást a könyvek 
kibocsátásában,sem valami hiábavaló pasquillust, de kivált-
képen theologiát a város becsületes prédikátorai és a 
becsületes tanács hire nélkül ne merészeljen.« S az ér-
demes magisztrátus ezt a szerződést ugyancsak komolyan 
vette, a mit mutat a többi közt az a történeti tény, 
mely a debreceni egyházmegye jegyzőkönyvében van 
megörökítve, hogy t. i. Töltési Jstván nyomdászt a fő -
biró tömlöcbe vettette, mivel Pósaházi Jánosnak Coccejus 
és Cartesius ellen irott műveit engedély nékül ki merte 
nyomatni . 

Az előleges cenzúra, mint törvényes intézmény a 
szathmár-németi i zsinat által honosít tatot t meg a ref. 
egyház kebelében. 1644 körül Szilvás- Újfalusi Imre és 

többen az egyház elfogadott kormányzati rendszere ellen 
kezdtek izgatni; könyveket irtak, melyekben a püspöki 
igazgatást keményen megtámadták s a presbyteri rend-
szer behozatalát sürgették. Ezek az izgatások adtak 
okot az 1646-ban tartott szathmár-németi i zsinat 25. 
kánonjára, mely szerint senkinek sem szabad valamely 
könyvet az egyháztól magától kiválasztott tudósok m é g -
vizsgálása és helybenhagyása nélkül kinyomatni, ezen 
kánon áthágója az illető könyv elkobzásával és még 
súlyosabb büntetéssel is fenyíttetvén. Ez a rendelet 
aztán a későbbi egyházi zsinatok és kerületi gyűlések 
által ismételtetett. így a fekete-ardói félegyetemes zsinat 
második végzésében ki van mondva, hogy »akárki min-
dent ne nyomtattasson.« 

Egész határozottsággal állíthatjuk azonban, hogy a 
zsinatok ebbeli végzései sohasem hajtattak végre rend-
szeresen és következetesen, a mit leginkább bizonyít 
egyfelől az a tény, hogy nincs oly ref. szertartási könyv 
(agenda), mely cenzori approbatioval volna ellátva, sőt 
a magyar prot. egyháznak hivatalosan helyben hagyott 
biblia fordítása sincs. Már pedig az kétségtelen, hogy 
ha a cenzúra következetesen gyakoroltatik, ép ama művek 
nem kerülték volna ki a cenzúra figyelmét, melyek a 
wHelvetica confessio« altal több helyen hangsúlyozott 
»tantisztaság« megőrzése szempontjából a legszigorúbb 
cenzúrát igényelték. 

A szathmár-németi i zsinat fennebb említett végzése 
kétségtelenül a zsinatot összehívó Rákóczi György feje-
delem sürgetésére iktattatott a kánonok közé. Rákóczi 
a mint szükségesnek látta a túlsó tábor íróinak féken 
tartását, úgy saját egyházaban se lehetett barátja a ko r -
látlan sajtó szabadságnak. Hogy mennyire érzékeny volt 
a sajtónak különösen a vallásfelekezetek ellen intézett 
támadásai iránt s mennyire irtózott a vallásbeli gúnyo-
lódásoktól, azt a követicező eset eklatánsul bizonyítja. 
A fejedelem neje, a kegyes Lorántffy Zsuzsáttna, 1641-ben 
Gyulafehérváron egy theologiai könyvet adott ki ;>Mózes 
és a próféták« cím alatt. Ez ellen valaki (a gyanú Rajki 
Gáspár, Erdélvből akkor tájban kiszökött jezsuitára esett) 
egy gúnyiratot irt, melyben a fejedelem személye is 
megsértetett . Mire Rákóczi belső emberét, Bogáti An-
drást Bécsbe küldte az udvarhoz, hogy ott panaszával 
eszközölje ki először azt, hogy ama gúnyirat koboztas-
sék el, másodszor, hogy annak szerzője büntet tes-
sék meg. 

A felhozott példából azonban azt is lehetne kö-
vetkeztetni, hogy Rákóczi csak akkor vette zokon a 
vallás feletti gúnyolódást, a mikor ez által saját feleke-
zete és saját személye volt érdekelve. A bécsi ország-
gyűlésen ellenben megmutatta, hogy ő felekezet és fe-
lekezet között nem tett különbséget s a mint ő meg-
követelte, hogy a saját felekezetének hitágazatait t iszte-
letben tartsak, úgy a sajtónak a többi vallásfelekezetek 
elleni izgatását sem tűrte meg. A déési országgyűlés 
altal ugyanis kimondatta, hogy bárkinél volnának oly 
könyvek, irások és káromlásokra formáltatott képek, 
melyek az unitaria religio ellen valók: mindazokat, 
minden ember, kinek birtokában vannak, tartozzék a 
folyó 1638. év. Sz.-Márton napjára a fejérvári káptalanba 
bevinni. Ennek utána pedig afféle könyveket, írásokat és 
képeket senkinek szabad ne legyen írni, nyomtatni, tartani, 
avagy másunnat az országba behozni »sub poena notae 
infidelitatis.« 

A szathmár-németii zsinat az egyházi előleleges 
cenzúrára nézve csak általánosságban határozott . A kér-
déses kánon végrehajtásának szabályai részletesebben a 
gyakorlat által állapíttatak meg. 



Minden superintendentia önállólag gyakorolta a 
cenzúrát, oly formán, hogy a cenzori tiszttel eleintén 
a széniorok, illetőleg szuperintendensek, később pedig az 
egyházkerület által a papság köréből választott egyház-
kerületi könyvvizsgálók bízattak meg. Az író, mielőtt 
könyvét a nyomdába adta volna, benyújtotta azt az egy-
házkerülethez. Az egyházkerület aztán soha sem egy, 
hanem két vagy három cenzornak adta át megbírálás 
végett s a mennyiben a bírálók úgy találták, hogy az 
illető munka tartalma sem az ország törvényeivel, sem 
a vallás alapigazságaival nem ellenkezik, a nyomtatási 
engedélyt rendszerint meg is adta. 

A cenzori approbatió példájául álljon itt a Tóth 
Ferenc egyháztörténetének címlapján olvasható két cen-
zori jegyzet. Az egyik így hangzik : »Mivel a törvénynek 
rendeléseihez van alkalmaztatva, azonban hasznos munka 
is : kinyomattathatik. Laky Mihály túl a dunai ref. 
superintendentiaban törvényes könyvvizsgáló.« A másik 
előbb kelt approbatió, egyszersmind ajánlat is és így hang-
zik : »Ezen igen nagy mértékletességgel és szorgalom-
mal írt históriát, melynek címje s tb, ; — mivel ez kü -
lönben is sem a vallás fundamentumaival, sem a hazai 
törvényekkel nem ellenkezik, az én ítéletem szerint bíz-
vást ki lehet nyomatni. 0svaid Sigmund a pápai ref. 
collegium curatora és a dunántúli superinten. könvv-
vizsgálója«. 

Ugyancsak a gyakorlat szabta meg azoknak a bün-
tetését, kik cenzori approbatió nélkül adtak ki olyan 
könyveket, melyeknek tartalma ellenkezett az egyház 
tanaival, vagy a melyeknek hangja és modora a t isztes-
ség szabályait sértette. A leggyakrabban alkalmazott 
büntetés nemek vol tak: a reversalis-adás, a deprecatió 
(megkövetés) és a könyv elkobzása. 

A reversalisban, mely ünnepélyes formában állít-
tatott ki s a superintendentialis gyűlésen felolvastatván 
rendszerint jegyzőkönyvbe vétetett , az író fogadást tett, 
hogy az egyházkerület előleges jóváhagyása nélkül soha 
többé nem ad ki semmiféle könyvet. így terjesztettek 
pl. a nyughatatlan vérű Tolnai János elébe aláirás végett 
1647-ben egy reversalist, melynek 4. pontjában Tolnai 
igéri, hogy »imide-amoda illetlen Írásokat, izengetéseket 
nem tészen és akármiféle könyvek kieresztésében is magát 
a püspök s az eklézsia híre, tetszése nélkül nem 
egyelíti.cc 

A deprecatió szintén az egyházkerületi gyűlés színe 
előtt ment végbe. A „ Vallási egyesülés ideájának" szer-
zőjét (.Pap István vilonyai ref. prédikátor) , — hogy a 
sok példa közül egyet említsek — a Tatán 1823. m á -
jus 29—31-én tartott superintendentiális gyűlésen Már-
ton István, Sebestyén István és Koimár József recenzió-
inak meghallgatása után deprecatióra és reversális adásra 
büntették. 

Végre az incriminált könyv elkobzása az egyházi 
közigazgatás által történt. Az állami közegeket az el-
kobzás foganatosítása céljából már csak azért sem lehe-
tett igénybe venni, mivel az egyházi cenzúráról a ko r -
mánynak akkor még hivatalos tudomása nem volt. 

Az egyházi cenzúrának a reformátusok legfőbb 
hasznát abban látták, hogy saját körükben a pártütők 
száma megfogyot t s a nyugtalan elmék újításának m e g -
akadályozásával az egyház belső békéje annyira a meny-
nyire megóvatott . A polemikus irók magasra lángoló 
szenvedélve kizárólag az ellentáborra tereltetett.« u O 

(Folyt , köv.) — y — 

B E L F Ö L D . 

Egy kedves ajándék története. 
(Három levélben.) 

1. 

Szilágyi Benő ref. lelkész úrnak Gyomron. 

Nagytiszteletü úr ! Egy darab száz forintos arany-
járadék kötvényt szelvényeivel, s az erre vonatkozó 
alapítványi levelet oly kéréssel van szerencsém ide csa-
tolni, hogy ezeket további intézkedés végett elfogadni, 
s ez alapítványnak rendeltetése céljára leendő fordítása 
fölött mindenkor őrködni méltóztassék. 

Fogadja stb. Budapest, 1888. febr. 20-án. Tisza 
Lajos, m. k. 

2. 

Alapítvány-levél. 

Az ifjú gróf Eszterházy Lászlónak és gróf Teleki 
Katinkának 1888. január 31-én tartott esküvőjére u ta -
zott násznép, a mellékelt száz forintról szóló arany-
járadéki kötvényt oly feltétel mellett bocsátja a gyömrői 
ev. ref. népiskola tulajdonába, hogy az 

1-ször ,,Katinka alapíivány" néven alapszerüleg 
kezeltessék; 

2-szor évi kamatja fordíttassék az iskola legjobb 
tanulói között jutalomkép kiosztandó népszerű olvasó 
könyvek vásárlására. 

Budapest, 1888. febr. 20. A násznép nevében 
Tisza Lajos, m. k. 

5-
Nagymélt. Tisza Lajos úrnak Budapesten. 

Nagyméltóságú gróf, kegyelmes u runk! Az a kel-
lemes meglepetés, melyben az ifjú gróf Eszterházy 
László és gróf Teleki Katinka folyó évi január 31-diki 
menyegzőjére utazott násznép nevében Excellentiád a 
gyömrői ev. ref. népiskolát, a száz forintról szóló aranv-
járadéki kötvény kegyes ajándéka által részesítette, ked-
ves kötelességünkké teszi, hogy hálás köszönetünket 
úgy Kegyelmességed, mint a nagylelkű s fenkölt g o n -
dolkozású násznép iránt mind magunk, mind egyházunk 
nevében őszintén tolmácsoljuk. 

Midőn ezennel kijelentjük, h o g y , a z alapító levél-
ben foglalt feltételeket kötelességszerűleg híven megtar -
tandjuk: egyszersmind örvendünk rajta, hogy a »Ka-
tinka alapítvány« szerencsés inventiója által, az előttünk 
különben is kedves és drága név, még késő uno-
káink előtt is örökre áldott és kegyeletes emlékezet-
ben marad. 

Hálás köszönetünket megújítva mély tisztelettel 
maradunk Gyomron, 1888. febr. 26. Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgái, a gyömrői ev. ref. egyházi és iskolai 
e lőjáróság: Szilágyi Benő lelkész, T. Kovács István, 
Potondi Mihály, T ó t h János, Potondi András, Katona 



András, Farkas András, Karsai János, Füstős János 
elöljárók. 

Ehhez nem kell commentár. Adjon Isten ország-
szerte sok ilyen násznagyot és sok ilyen násznépet hazai 
iskola ügyünk előmozdítására. 

Közl i : Sz. B. lelkész. 

Erdélyi egyházkerületünk és a papi fizetések 
emelése. 

Ismeretes e lap olvasói előtt, hogv Szász Domokos 
erdélyi püspök a mult évi Konventhez egy nagy fo n -
tosságú indítványt nyújtot t be, melynek az a célja, hogy 
a Közalap segélyével az építkező szegény egyházak hat -
hatósabb módon gyámolíttassanak és a csekély javadalmú 
papi állomások jobb fizetéssel láttassanak el. Az egye-
temes Konvent az indítványt az egyházkerületekhez tette 
át véleményezés végett, minek előkészítése céljából az 
erdélyi egyházkerület állandó Igazgató Tanácsa egy 
jól átgondolt körrendeletet küldött az egyházmegyék-
hez, utasítva őket, hogy egyházmegyei tanácsukban az 
ügyet tárgyalják és úgy készítsék elő, hogy a május 
havában tartandó tractualis közgyűlések a megállapítandó 
javaslatokat junius 15-ig Szász Domokos püspökhöz, 
mint az egyházmegyei javaslatok alapján a kerületi köz-
gyűléshez beadandó munkálat elkészítésére kinevezett 
bizottság elnökéhez múlhatatlanul terjeszszék föl. 

A körrendelet érdemleges részét, mint egyetemes 
érdekű intézkedést, a konventi határozat előre bocsátá-
sával a »Prot. Közl.« után szószerint ide irjuk. 

Az egyetemes Konvent Szász Domokos indítvá-
nyára, s az erre vonatkozó módositványra, melyet Fejes 
István konv. képviselő nyújtot t be, a következő hatá-
rozatot hozta : 

»Az egyetemes Konvent a bizottság által ajánlott 
indítványt, mint termékeny eszmét, melynek szerencsés 
megoldása s kivitele által egyetemes egyházunkban, az 
annyi s oly sokféle szükségek jelentékeny részének 
megszűnése remélhető, véleményezés végett az egyház-
kerületekhez küldi meg, felhiván az egyes egyházkerü-
leteket, hogy a nagyfontosságú s egyetemes egyhá-
zunkra messze kiható ügyet beható tanácskozás tárgyává 
téve, az indítványban foglalt föltételek és kiviteli m ó d o -
zatok felett nyilatkozzanak, nevezetesen a közalap évi 
kiosztásra kerülő bevételei egy részének a célba vett 
módon leendő felhasználásáról véleményt mondjanak 
és sorolják fel azon tőkéiket, a melyek a tervbevett 
előlegezésekre alkalmasok. 

Minthogy pedig az országos közalapból, annak 
jelenlegi helyzetében, a létező összes szükségleteket sem 
a segélyezés eddig gyakorolt módja mellett, sem a jelen 
indítvány életbe léptetésével, nem lehet mind kielégíteni 
és minden bajt és szükséget orvosolni ; ezen kívül, 
némely fenforgó és a közalap igénybe vétele nélkül 
magukban is orvosolható szükségek és bajok elenyész-
tetését és orvoslását más módokon, például, afliliacióval 
s több, egymáshoz közel fekvő, kisebb egyházközségek 
egybecsatolásával, körlelkészségek szervezésével, a lel-
készi és tanítói állomások egy képesített egyénben egye-
sítésével, vagy más eszközökkel és módokkal is lehet 
megkísér lem: felhivatnak a kerületek, hogy az indítvány 
kapcsában benyújtott módositványnak, úgy a fönnebb 
érintett eszméknek és módozatoknak is figyelembe vé te-
lével az 1885. évi Konvent 52. sz. határozatában, az 
országban levő összes ref, lelkek számba vételét és lelki 

gondozásban részesítését célzó intézkedésre való tekin-
tettel vegyék számba és írjak össze mindazokat az egy-
házközségeket és lelkészi állomásokat, a melyek jelen 
helyzetükben szükséggel, nyomorral küzdve, fenn nem 
tar tha tók; jelöljék ki, hogy a fönnebb érintett módok 
közül melyik által volnának azok mindenikében a bajok 
orvosolhatók s a mennyiben a bajok s általában a tar t -
hatatlan állapot elenyésztetése az egyházkerületek hatás-
körében álló eszközök és intézkedések körét túlhaladja 
s a Konvent intézkedésének, jelesen a közalapból, a 
javaslatban foglalt módon való alapos fölterjesztésnek 
tartandó fenn, azokat a sürgősség sorrendjében az 
egyetemes Konventnek, már a legközelebbi ülésére m u -
tassák be.« 

Hogy eleget tehessen kerületünk — mondja a 
Körrendelet — a Konvent e fölhívásának s a konventi 
végzésben körilirt munkálat folyó évben tartandó ker. 
közgyűlésünk jóváhagyása alá terjesztethessék s a jövő 
év elején egybe hívandó Konventhez felküldhető legyen : 
Igazg. Tanácsunk elérkezettnek tartja az időt a munká-
latok haladéktalan foganatba vételére. 

IgazgatóTanácsunk, az indítványnak az egyházi 
építkezésre vonatkozó segély-nyújtást tárgyazó részét 
külön véve tárgyalás alá, a papi fizetések emelését tár-
gyazó kérdés érdemét illetőleg, az egyházmegyék figyel-
mét különösen arra hívja föl, hogy 

Először, miként lehetne apasztani a létező nagy 
mérvű szükségeket ; azaz, miként volna keresztül vihető 
az, hogy feles számú gyarló papi állomásaink javadalma, 
egyes gyönge egyházközségeknek, anyaegyházi jellegük 
fentartása mellett, körlelkészségekbe csoportosítása által, 
a tisztességes megélhetés színvonalára emeltessék föl. 
Egyházkerüeltünkben, ugyanis, megközelíti a 300-at azon 
erőtlen egyházközségek száma, melyek ez idő szerint, 
csupán saját fogyatékos erejükre utalva, külön papi állo-
másokat tartanak fenn, holott azokat illendően javadal-
mazni képtelenek. Arra, hogy egy pap, a mai viszonyok 
között , a legnagyobb takarékosság mellett is, fentarthassa 
magát s családját, a legmérsékeltebb számítás mellett is, 
múlhatatlanul szükséges évenkint legalabb 600 frt értékű 
javadalom. Arra pedig távolról sem lehet kilátás, hogy 
a jelzett 300 papi állomás javadalma, külsegély útján, 
ily összegre állandóul kiegészíttessék, mert egyenkint 
csak 100—100 frt külsegélyt véve számításba, évenkint 
30,000 frt. folyósítására volna szükség, a mi 600,000 frt. 
tőkének megfelelő lenne. Javaslataikban, ennélfogva, az 
egyházmegyék, első sorban, jelezzék azt, hogy geogra-
phiai fekvésüknél fogva mely erőtlen egyházközségek 
múlhatattanul csoportosítandók a papi állomásnak közös 
erővel fentartása végett. Az Igazg. Tanács, a ker. köz-
gyűlés jóváhagyásának fentartasával, már ez úttal elvileg 
kimondja azt, hogy az oly egyházközségeket, melyek 
önerejükön legalabb 500 frt értéket képviselő papi ja-
vadalomról provideálni nem képesek s ennek dacára, 
ellenzik egy, vagy több közel fekvő egyházközséggel a 
társegyházi viszonyba, illetőleg, körlelkészi kötelékbe 
lépést, a konventhez intézendő fölterjesztésében, az ál-
landóul segélyezendők soraba nem fogja fölvenni. Ki-
vételt ez általánosan követendő elv alól csak oly egy-
házközségek képezhetnek, melyeknek csoportosítása, 
izolált voltuknál fogva, teljességgel nem keresztül vihető, 
vagy a melyekben oly imminens felekezeti, avagy nem-
zetiségi veszélyek forognak fenn, melyek a papi állomás-
nak önállóan fentartását múlhatatlanul megkövetelik. 
Megjegyzi azonban Igazg. Tanácsunk erre nézve is azt, 
hogy a körlelkészek számára, a helyi viszonyok figye-
lembe vételével, megállapítandó részletes utasítások g o n -



doskodnak arról, hogy a körlelkész rövid időközökben, 
körlelkészsége egyes pontjain megjelenjék, végzendő ily 
helyeken is a lelki gondozás minden kötelességét. A 
körielkészségek szervezésére nézve figyelmeztetnek végül 
az egyházmegyék arra is, hogy javaslatuk kidolgozásánál 
ne vegyék tekintetbe azt, hogy a csoportosításra utalt 
egyes egyházközségekben jelenleg élő és működő papok 
vannak, hanem azoktól eltekintve, készítsék el a kö r -
lelkészségek tervezetét, melynek gyakorlati keresztül 
vitele egyes papok nyugalomba lépése, más állomásra 
átmenetele, avagy áthelyezése s halálozások folytán tö r -
ténő üresedései* következtében, successive lesz eszkö-
zölhető. 

Másodszor, jelöljék meg az egyházmegyék azon 
egyházközségeket, melyeken a papi s tanítói állomások 
egyesitbetők s illetőleg, pnp-tanitói állomások szerve-
zendők. Feles számmal vannak, ugyanis oly egyházköz-
ségeink is, melyekben a helyi viszonyok mindkét állo-
másnak külön, és pedig gyarlón dotált fentartását nem 
követelik s a két szűkös javadalom egyesítése a papta-
nitó tisztességes javadalmazását biztosítja, önként ér te-
tik, hogy az erre vonatkozólag teendő javaslatokban 
tekintettel kell lenni a kántori teendők végzésére, mert 
túlkövetelés volna, kívánni egy embertől azt, hogy egy 
személyben legyen pap, tanító és énekvezér is. Melles-
leg, e pontnál megjegyzi Igazgató-Tanácsunk, hogy 
azon papjelölteknek, kik a papi oklevél mellett tanítóit 
is szereznek, a pályázhatásra nézve, törvényhozási 
úton, előnyök lesznek biztosítva s a pap-tanítói állo-
mások szervezésére vonatkozó javaslatok alapján, a 
kérdés ez ágára nézve külön előterjesztést fog tenni. 

Harmadszor. A konventhez intézendő részletes 
munkálatnak s illetőleg, az egyes papi állomások állandó 
segélyezésének a konvent által elvileg helyeselt fönnebbi 
indítvány értelmében, egyik alapelve az lesz, hogy oly 
egyházközségek papi állomásainak jobbítása vétetik célba, 
a melyek készeknek nyilatkoznak arra, hogy az allandó 
segélynek megfelelő alaptőkék létrehozását eszközlik és 
pedig oly képpen, hogy az alaptőke i ' / 2 % - á t a kerület 
központi pénztárába kamatos kamataival, tőkésítés végett 
32 évig beszolgáltatják. E szerint, ha például, valamely 
egyházközség kivánja azt, hogy papi állomása javára évi 
100 frt azonnal kifolyósíttassék, köteleznie kell magát arra, 
hogy az annak megfelelő 2000 frt alaptőke létrehozása 
végett, annak 11/2%-át. vagyis 30 fr tot , a tőkeképzés 
időtartamáig, beszolgáltat. A főt. püspök ur fönnebbi 
indítványának e szerint az egyházközségekre nézve evi-
dens előnye az, hogy az egyházkerület részükre a papi 
fizetés javításának alaptőkéjét s annak jövedelmét 32 
évre előlegezi, ez által hosszú időt engedvén nekik arra, 
hogy nagyon csekély megterheltetéssel a papi állomás 
javadalmat véglegesen biztosító s az egyházközségek 
tulajdonát képező alaptőkét létre hozzák, esperes urak 
utasíttatnak, hogy az általuk közelebbről végzendő vizi-
táció alkalmával, az egyházközségeket a kérdés ez ágára 
nézve is kellőképpen fölvilágosítsák s azoktól az ezekre 
vonatkozó nyilatkozatokat vegyék be. Végül. 

Negyedszer. Tájékozásul értesít tetnek az egyes 
egyházközségek arról, hogy az egyházkerület által e lő-
legezendő, de 300,000 frtot teljességgel túl nem halad-
ható tőke-összegnek, az egyházközségek által eszköz-
lendő végleges tőke-képzés időtartama alatt 5 % - o s 
kamat terhét részben az egyházkerületnek, részben az 
egyetemes egyháznak segélyforrásai fogják fedezni s ennek 
mikéntjére nézve, az egyházmegyei javaslatok fölterjesz-
tése után, az ezen javaslatok alapján, az egyházkerületi 
közgyűléshez terjesztendő munkalat elkészítésére főt. 

püspök ur elnöklete alatt kinevezett bizottság, az Igazg. 
Tanácsnak külön előterjesztést fog tenni. 

Az erdélyi ref. egyházkerület áll. Igazga tó -Taná-
csától, Koloszvártt, 1888. február 13-án tartott üléséből. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 

1. Irodalmi értesítő. Az »evangy. szövetség« a 
napokban adta ki 13. és 14. röpiratát, u. m. Schulze e r -
furti lelkész »A kath. és ev. erkölcsiség közötti különb-
ségei s Warneck »A római ellenségeskedés az; evangy. 
egyház iránt« c. iratát. Utóbbi első fűzetét képezi »A jelen-
legi romanismus a pogány misszió világánál tekintve« 
című értekezés-sorozatnak, mely egyenként meg fog 
jelenni a »szövetség« röpiratai között. A Harnaclc — 
Schürer-féle »Theol . Literaturzeitung« ez évi 3. száma 
érdekesen ismerteti a többi között Criegem 12. G. A. 
egyleti beszédét, Achelis marburgi tanár akad. beszédei-
nek 2. füzetét, Harnack pedig Kurtz, volt dorpati theol. 
tanár egyháztörténeti tankönyvének 10., s a kitűnő kri-
tikus Weivgarttn, boroszlói theol. tanár »Zeittafeln zur 
Kirchengeschichte« cimű művének 3 —ik, teljesen javított 
és átdolgozott kiadását. Knrtz egyháztörténetének ismer-
tetésénél egyebek között kiemeli Harnack, hogy az 
»tárgyilag véve az egyháztörténet leggazdagabb konpen-
diumaa, hogy a középkori történet bővítve és átalakítva 
van Müller Károly tanár „korszakalkotó waldensi studi-
umai" alapján. A 19. század egyházi jelenségeinek és 
theol. irányainak megitélésénél or thodox luth. állás-
pontja dacára »az ujabb kiadásokban részrehajlatlanabb 
és igazságosabb.« Tessék ezzel most már e Lapokban is 
érintett Zahn »Abriss«-ját összehasonlítani, mely a le-
hető legigazságtalanabb módon ismerteti a 19. század 
prot egyházi és irod. mozgalmait, a midőn egyebek 
között a modern szabadelvű theol. mozgalmakat „ m o -
dern hitetlenség"-nek, BeyscJilag tanárt, ezen még mindig 
positiv irányú theologust »nyughatatlan természetű em-
bernek« stb. nevezi. Egyoldalúbb, fanatikusabb pártszel-
lemből eredő művet aligha olvastam 4 évi tanárságom 
alatt. Hiába a római fanatizálás, gyanúsítás és rágal-
mazó ellenségeskedés már a szabad protestantismusba is 
behatolt, s mi tán észre sem veszszük, hogy egy darab 
veszedelmes katholicismussal van dolgunk. Weingarten 
tabelláiból az »ecclesia catholica« keletkezésére nézve 
következő tételeket emel ki Harnack : »Ha Péternek 
Rómában való működését (Lips ius nyomán) mondának 
tekintjük, úgv az nem keletkezhetett judaisztikus Pál-elle-
nes irányból, hanem a kath. hagyományfogalom ap. 
successióinak kifolyása ;« »a zsidókeresztyénség Jeruzsá-
lem elpusztulása után jelentéktelen szektává l e t t« ; »a 
zsidókeresztyénség jelentéktelen a gör . - róm. világra, s 
csak a keletre nézve fontos,« »a kath. egyház lényegileg 
a kisázsiai s a római egyháznak műve«, míg »a római 
egyház a keresztyénség szellemi és csalhatatlan köz-
pontja, a melynek primátusa a római császári korszak 
pogany-vallásos világnézetének bevitele az egyházba;« 
»a magistratus maiores és minores különbsége pár -
huzamosan halad az ordines majores és minores 
3. századbeli egyházi különbségével;« »a traditió fogal-
mának külső felfogásán, mint történeti fictión, tiévsze-
rint az apostoli püspöki egyház, és csalhatatlan charis-
matikus igazságainak fictióján alapul a ker. tannnak 
különbsége a kathoiieismusban ;« »különbséget kell tenni 
az eredeti s a mérsékeltebb montanismus közöt t« stb. 



Ezen s más hasonló tételekben nyilvánul Weingarten fel-
fogása a régibb egyháztörténetről, mely téren azonban 
ma már nem egyedül áll. 

2. Az ó-kath. egyház köréből. Mult hó 25-én ült 
össze Bonnban Reinkens püspök elnöklete alatt az ó-kath. 
zsinat, a melynek tárgyát Rieks, volt heidelbergi ó-kath. 
lelkész s az ó-kath. Merkúr volt szerkesztőjének ismere-
tes egyházkormányzati fegyelmi ügye képezte. A zsinat 
egyhangúlag elitélte nevezett lelkészt, állásától fe l füg-
gesztette, s egyszersmind kimondotta reá nézve azt is, 
hogy az ó-kath . ügy szolgálatába többé nem léphet. Erre 
a személyesen is jelen volt Rieks kijelentette, hogy többé 
nem áll az ó-kath. hitvallás álláspontján, s mint hallom, 
már a porosz protestantismusba lépett át. Az ó-kath. 
zsinatnak döntő Ítéletét valamennyi német ó-kath. egy-
ház képviselősége helyesléssel fogadta. Ezen kellemetlen 
s már e Lapokban is röviden érintett kellemetlen inci-
dens dacára bensőleg szépen halad az ó-katholicismus 
ügye. A bonni egyetem ó-kath. theol. fakultásán jelenleg 
7 német és 2 osztrák theologus tanul, a kiknek számára 
mult év december hó i - j é n ó-kath. gyűjtésekből konviktust 
nyitottak. 

3. Rövidebb hírek. A német-svajci protestant is-
musnak 2 nagy halottja van. A legközelebbi napokban 
hunyt el dr. Stáhelin, a buzgó baseli lelkész, s 
dr . Schmidt Waldemar lipcsei egyetemi theol. tanár. Stahe-
lin szül. 1829. Baselben; 1860 óta baseli lelkész, ki szá-
mos egyesületnek buzgó és tevékeny tagja. Művei közül 
megemlí t jük: IV. Henrik francia királynak áttérése a 
katholicismusra, 1856., a melyért a königsbergi egyet, 
theol. fakultása a theol. dr. címmel tisztelte meg, s 
wKálvin János 1 8 6 0 - 6 2 a című 2 kötetes s szélesebb k ö -
rökben is ismeretes művét, mely a »Leben und Schriften 
der V á t e r . . . der ref. Kirchecc vállalatban jelent meg. 
Schmidt IV. szül. 1836. Meissenben, tanult a lipcsei és 
göttingai egyetemeken, gymn. vallástanár lett Zwickau-
ban, végül 1866. rendkívüli, 1876. rendes tanára lett a 
lipcsei egyet, theol. fakultásnak. 1876. tisztelte meg a 
göttingai theol. fakultás a theol. Dr. címével, 1886—87 
pedig az egyetemi rektori tisztet viselte Lipcsében, f jan. 
31-én tüdőgyuladásban. 1869. kiadta »Jakab levelének 
tanfogalma,« 1882. »Az apostolok cselekedeteinek könyve 
Stephanusrólcc című művét. Hercog Realencyklopadiájának 
II. kiadása számára ő szerkesztette a »hermeneutika,« 
»az új szövetségi kánon,« »Pal apostol« s más c. cikke-
ket, s ezen felül kiadta Meyer ephesusi kommentárjának 
5. és 6. kiadását (1878. és 1886.). A német protestáns-
egylet pünkösd táján Bréma városában tartja r. évi köz-
gyűlését, értekezésül a pápasághoz való viszony s az 
ismeretes Hammerstein-Kleis t -féle javaslat van fölvéve. 
A swedtnborgianusok jan. 29-én ünnepelték alapítójuk 
Swedenborg Manó 200 évi születésnapját. 

4. A Thümmel-ik\t pörben dr. Nippold jénai theol. 
tanár »egyháztörténeti és egyházjogi szempontbók írt 
jeles röpiratára figyelmeztetjük olvasóinkat, mely kimu-
tatja, hogy „a mi Pecci grófnak Romában jogos, az 
Thümmel lelkésznek Remscheidban méltányos" s neveze-
tesen élesen világítja meg az egész pörnek büntetlenül 
maradt római provokátióit, s az elberfeldi kath. egyház-
felügyelőnek hamis esküjét, mely állítólag mai napig bün-
tetlenül maradt. Míg a protestantismus ellen ilyen nyilt sé-
relmek napirenden vannak, addig másrészt hódolatát fejezi 
ki Berlin Róma előtt, a melyről Beyschlag helyesen jegyzi 
m e g : hogy ilyen hódolatokat evangy. hitünk főellen-
sége előtt nem lehet összeegyeztetni a reformáció m e g -
tisztult evangyéliumának nyílt hitvallásával. Hogy a dol-
gok Németországban idáig fejlődtek, annak oka maga 

a német protestantismus azon türelmetlen és szeretetlen 
eljárása, a melylyel az egyes theol. pártok egymás ellen 
viseltetnek. Elszorúl a prot. ember szíve, ha Luthardt 
luth. lapjának legközelebbi számában azt olvassuk : »nem 
lehet eléggé figyelmeztetni arra, miszerint korunkban 
Róma, az unió, szekták és materialismus ellen nincs más 
gyógyszer, mint az Írásból s egyházunk (az egyedül 
üdvözítő luth. egyház) hitvallásaiból merített tannak 
(tehát dogmatikai tanrendszernek) szilárd megállapítása.« 
Tehát Luthardtnál Róma, unió, történetileg föllépett egy-
séges protestantismus, szektaság és materialismus egy ka-
tegóriába esnek! Ezt sugallják állítólag »a jelen német 
egyházi ál lapotok! »Ez ugyan szép luth. theologia, m e g -
köszönné azt Luther, a keresztyénség nagy reformátora. 
»Uram bocsáss meg néki, mert nem tudja mit cselek-
szik !« mondaná az írás. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
Luther Márton. Életrajz. Irta : Gyurátz Ferenc ev. 

lelkész. A 21 ívre terjedő érdekes munka Pápán jelent 
meg. Ára 1 frt 30 kr. Addig is, míg részletesebben is-
mertetnők, a jónevü szerző ez újabb művét igen mele-
gen ajánljuk t. olvasóink szíves figyelmébe. Örvendetes 
jelenség, hogy ág. hitv. testvéreink minő élénk munkás-
ságot kezdenek kifejteni ama régi alapoknak felmutatá-
sában, melyeken hitük felépült s ama kitűnő alak élet-
rajzának feldolgozásában, a kinek korszakalkotó m ű k ö -
désével kezdődik egy új világ. A hitéletnek élesztésére 
kétségtelenül igen sokat tesz a vallási téren működöt t 
kiváló egyéniségek felmutatása, mert mint Eötvös igen 
szépen m o n d j a : »Az emberi nemnek szüksége van nagy-
szerű példákra, hogy a serdülő ivadék fölfelé tekinteni, 
nemes célokért lelkesedni, értök fáradni, nekik áldozni 
tanulj 011.« 

Halotti beszédek és imák. I r t a : Kupai Dénes 
runvai ev. ref. lelkész. Annak idején már közöltük az 
ezen munkára kibocsátott előfizetési felhívást, most kész-
séggel jelenthetjük a kész munka megjelenését. A mű 
Eerenczi B. kiadása, Miskolcon. Ára 1 frt 20 kr. Rész-
letes ismertetésére rövid időn sort kerítünk. 

Franklin-Társulat kiadásában megjelent, a Jeles 
í rók Iskolai Tárának XXXI. füzete gyanán t : Botond. 
Regényes költői elbeszélés, irta Cucor Gergely, magya-
rázta Vozári Gyula, főgymnáziumi tanár. Ára 40 kr. 
Továbbá : Rhetorika. A gymnáziumok VI. osztálya szá-
mára irta Góbi Imre, gymn. tanár. Ára 1 frt 60 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adományok, Király ő felsége az 

alsó-sajói evangélikus, a ménes-gyoroki és nórápi r e for -
mátus és a homoród-szentmártoni unitárius egyházköz-
ségeknek részint iskola-, részint templom-építési célokra 
egyenként 100—100 fr tot adományozott . 

* Az »Irodalmi Társaság 4 -ba szerkesztőségünk 
útján közelebbről beléptek : alapitó tagokul a ceglédi egy-
ház 200 frttal, melynek 5 % - á t fizeti, a gyomai egyház 
100 frttal, melynek kamatját fizetendi; rendes tagokul 
évi 6 frt fizetés mel le t t : Garzó Gyula és Kálmán Farkas 
lelkészek Gyomán, Balogh Sándor lelkész Pálfán (mező -
földi egyházmegye) Bachát Dániel ág evang. lelkész és 
főesperes Budapesten; pártotó tagul 3 frt fizetéssel Nagy 
Gida esperes Diós-Jenő (Nográdmegye) . — Debreceni 



laptársunk közlése szerint a tiszántúli egyházkerületből 
még beléptek: alapítókul a máramaros-ugocsai tractus, 
a mező- túr i egyház, a mező- túr i gymnasium, a hajdú-
böszörményi egyház mindannyian i o o — i o o frttal, s végre 
a gavai egyházközség 50 frttal. Ezekkel és a korábban 
kimutatott tagokkal van ez egyházkerületben p partfogó, 
53 rendes, 45 pártoló és 36 segélyező tagja az írod. 
Társaságnak. 

* A val lás-erkölcs i felolvasások sorozatában f. hó 
i - é n este 6 órakor dr. Pulszky Ágost egyetemi jogtanár 
tar tot t nagyon becses szabad előadást »A vallas a tö r -
ténelemben« cím alatt. A nagy mezőn mozgó kérdésnek 
azon oldalat fejtegette, hogy a vallásoknak minő szere-
pük volt a kulturális és állami intézmények létrehozása 
és fenntartása körül. Különösen kiemelte a vallások je-
lentőségét egyfelől az egyetemleges felelősség, más 
felől az egyéni szabadság meggyökereztetésében. A bud-
hizmus, mahomedanismus, keresztyénség, katholicizmus 
és protestantismus között e szempontokból érdekes pár-
huzamot vonva, meggyőzőleg mutatta ki a keresztyén-
ség határtalan előnyét a többi vallások felett. Az elő-
adást, szerző szívességéből, nem sokára közölni fogjak. — 
Jövő alkalommal György Aladár fog felolvasást tartani 
A szeretet munkájáról Budapesten. 

* Egyházi felügyelő beiktatása. A pesti evang. 
magyar egyházközség febr. 25-én Sárkány József elnöklete 
alatt közgyűlést tartott , melynek tárgyát az uj felügyelő, 
Fábiny Gyula, beiktatása képezte. Mindennekelőtt az ed-
digi felügyelő, Sárkány József kir. tablai alelnök, m o n -
dott köszönetet a közgyűlésnek és tiszttársainak eddigi 
támogatásukért , azon meggyőződésének adva kifejezést, 
hogy teljes megnyugvással adhatja át a felügyelői t iszt-
séget ama férfiúnak, kit a közgyűlés osztatlan bizalmá-
val megtisztelt. Visszapillantást vetett tizenegy évi m ű -
ködésére és megjegyzi, hogy ez idő alatt az egyház 
tekintélye nemcsak gyarapodott , de iránta a rokonszenv 
is minden oldalról növekedett. A lelkes éljenzéssel foga-
dott beszéd után Horváth Sándor lelkész, majd Busbach 
Péter búcsúzott el az érdemekben gazdag felügyelőtől, 
mire Földvári Mihály, Zsigmondy Pál és Cséry Lajos 
tagokból álló küldöttség ment Fabiny Gyuláért, kit a 
terembe léptekor nagy éljenzéssel fogadtak. Sárkány 
József üdvözlő beszéde után Fabiny Gytila letette az 
esküt, majd köszönetet mondot t a közgyűlésnek a beléje 
helyezett bizalomért és Ígérte, hogy minden törekvése 
oda fog irányulni, mikép működésével az egyház m e g -
elégedését kiérdemelje. 

* Irodalmi értesítés. Több oldalról ismételt kér -
dezősködésekre, a m. t. érdeklődők szíves tudomására 
hozom, miszerint a Bod Péter egyháztörténetének első 
része a ránk jövő húsvéti ünnepek alkalmára szét tog 
küldetni. A 3-ik, 4-ik Liber egyszerre, egyidejűleg van-
nak nyomás alatt s ez év végére, talán hamarabb is, 
az egész mű elhagyja a sajtót. Mély tisztelettel kérjük 
a vállalat pártfogóinak becses türelmét s bizodalmát, 
melyet azon tudatban remélünk továbbra is megnyer -
hetni, hogy mi munkánkkal egyetlen napot sem szüne-
telünk. — Budapest, 1888. február hó. — Szalay Károly. 

* Az erkölcsnemes i tő egylet nevében Péchy T a -
más alelnök és T ö r s Kálmán titkár fölhívást intéztek az 
ország összes közhatóságaihoz. Arra kérik, hogy a 
vidéken, saját hatáskörükben, minél nagyobb mérvű 
mozgalmat indítsanak erkölcsnemesítő fiók-egyletek ala-
kítása iránt. A felhívás szerint csakis ily módon lehet-
séges, hogy az egylet közerkölcsiségi, közművelődési és 
hazafias céljai a megérdemelt országos fölkarolásban 
részesüljenek s maga az egylet az egész országra kiter-

jedő, hatalmas szervezetet nyerjen. A mennyiben az ala-
kulás megkönnyítése céljából szükségesnek látszanék, a 
titkári hivatal egyszerű megkeresésre szívesen szolgál 
az egylet alapszabalyaival, melyek a fiók-egyletekre 
vonatkozó rendelkezéseket is magokban foglalják. Vala-
mint oly »Utasítás«-sal is, mely az ily fiók-egyletek 
létesítésének legkönnyebb és legcélszerűbb módját is-
merteti. 

* Jelentés az ,,Evangéliomi lelkészi tár1' szá-
mára beküldött pályázatokra vonatkozólag. Van szeren-
csém értesíteni pályaműveket beküldött lelkésztársaimat, 
hogy főt. Filó Lajos, nt. Láng Adolf, nt. Garzó Gyula 
és nt. Gulyás Lajos lelkész társaim bírálatához a magamét 
ts kapcsolva pályadíjakat nye r t ek : Lévay Lajos sárke-
resztúri, Berki József zalátai, Sántha Károly sárszentlő-
rinci, Margócsi József losonci, Biki Károly györgyte-
leki lelkésztársak. A többi művek beküldőinek zárt levele 
felbontatlanul megsemmisí t te tvén: felhivatnak pályázó 
lelkésztarsaim, miszerint levelező lapon, vagy zárt levél-
ben szíveskedjenek tudatni, megnevezve műveiket, hogv 
a lelkészi tár kilencedik évfolyama számára átengedik-e 
műveiket ? melyekből lehető simítással a jobbakat szíve-
sen közlendem. Minden pályamunkát átolvasván, köte-
lességem lelkésztársaim figyelmét felhívni, miszerint a 
Bibliát behatóan tanulmányozni, annak mélységét búvá-
rolni igyekezzenek. — A tudósításokat húsvétig kérvén, 
s a pályázó társaknak köszönetemet nyilvánítván Isten 
aldásanak kívánásával s testvéri üdvözlettel vagyok 
Kecskeméten, 1888. febr. 23. — Czelder Márton, az 
»Evangyéliomi lelkészi tár« szerkesztője. 

* A zsidó gimnasium eszméje ismét fölmerült 
a pesti izraelita hitközség legközelebbi közgyűlésén. 
Ullmann Sándor orsz. képviselő hozta szóba s indítvá-
nyozta, hogy a gimnasiumi alap létesítésére vegyenek 
föl egy bizonyos összeget már a mostani évi költség-
vetésbe is. Az elnöklő Wahrmann Mór ellene szólt. A 
középiskola létesítését nem tartja a felekezet kötelessé-
gének, az az állam dolga, a zsidóság ép úgy viseli a 
közterheket mint más felekezet. A terv ellen szólt T e n -
czer Pál is, míg Kármán Mór a zsidógimnásium mellett 
érvelt. A közgyűlés pedig nem hozot t a kérdésben k o n -
krét határozatot , hanem egyszerűen tudomásul vette az 
évi jelentést, melynek kapcsán az indítvány megtétetett . 

* Rittberg Ínséges egyházunk ügyét s lelkészé-
nek alábbi kérelmét melegen ajánljuk olvasóink munkás 
szeretetébe. A buzgó lelkész, ki hatósági engedélylyel 
jelenleg Budapesten gyűjtöget egyháza számára, szerkesz-
tőségünkben személyesen is előadta a hitközség valóban 
nehéz helyzetét. 

Az 1794-dik évben keletkezett Rittberg t emesme-
gyei ev. ref. vallású magyar ajkú egyházközségre hívjuk 
fel a nemes szívű, áldozatra kész hitsorsosok és világi 
javakkal bővebben megáldott honfiak becses figyelmét. 
Nevezett egyházközség közel egy év század óta küzd 
az idegen ajkú s vallású nép tengerében nemzetiségéért s 
vallásáért, nem hiába küzdött eddigelé; mert amazt 
szeplőtelen tisztaságában, emezt szűzies egyszerűségében 
híven megőrizte. 

Száz év egy gyenge, kicsiny község életében nagy 
idő! De még nagyobbnak tűnik fel, ha meggondoljuk, 
hogy e kicsiny községet a nemzetiségi gyűlölet szülte 
csapásokon kívül még természeti — elemi csapások is 
sújtották. 

Neyezetesen az 1858—1860-ik évek között fel-
épített s 60,000 frtba került díszes temploma, a hiányos, 
sőt lelkiismeretlen építés következtében alig pár évig volt 
csak rendeltetése dicső céljára használható; akkor falai d ü -



ledeztek, repedeztek, úgy annyira, hogy előbb közbizton-
sági szempontból bezáratott — majd az 1869-ik évben 
hatóságilag lebontatott. Az óta, tehát 18 hosszú éven 
át, romokban hevert az erkölcsiség véghetetlen nagy 
karára. 

E tizennyolc év alatt, a rittbergi kisded gyülekezet 
mindent megtett arra nézve, hogy a romokat eltakarítsa 
és az Úrnak hajlékát önerejéből megépítse. Hanem, ama 
nemes törekvése, hogy mindezt önerejéből eszközölje 
— a felette az óta átzúgott mostoha évek aldastalan 
voltán sokáig megtörött. 

Nem csoda ez; mert hiszen a hetvenes évek kez-
detétől fogva mostanáig alig volt év, melyben örven-
dezve arathattak sokat ott — a hol sírva vete t tek; el-
lenben nagyon sok év volt olyan, melyben aszaly, jég-
verés s más elemi csapások következtében alig-alig 
termett vető magjok s szűken volt meg betevő falatjuk 
is, úgy hogy az 1872—1875 - 1879 —1880—1881. évek-
ben inségi-kölcsönre szorultak. 

De bár ily áldástalan évek jártak is felettük, mégis 
mivel folyvást szemeik előtt lebegett az a nagy cél, 
s mivel emberi számítás szerint, méltó okuk volt biza-
lommal tekinteni a jövőbe, a mult 1887-dik év tava-
szán megkezdették — néhány ezer forint tőkéjökkel, 
egy új templom építését. 

Azonban csalódtak, mert az 1887-dik év is, mely-
hez oly szép reményeket kötöttek — mostoha volt hoz-
zájok, kalászos növényeik nagy részét több ízben történt 
jégverés seperte el, kapás növényeiket pedig a tartós 
hévség forrázta le. És most a jobbára földmivelésből élő 
község népe, úgy szólván, ínséggel, nyomorral küzd, s 
nincs reménye, hogy a megkezdett művet, mely ott all 
csonkán, azt egy torzó, önerejéből bevégezhesse. 

Ily körülmények között a nevezett egyházközség 
a legnagyobb bizodalommal fordul a nagy érdemű, al-
dozatrakész közönséghez, a végett, hogy Istentől nyert 
javaik némi csekély részével kegyeskedjenek segítsé-
gükre lenni szent célúk elérése, templomuk felépítésé-
ben s ez által tegyék lehetővé, hogy csaknem egy század 
óta oly hőn ápolt vágyuk elvégre valósággá váljék, s a 
kik eddigelé az idegen ajkú s vallású nép tengerében 
csak egy kis sziget valának, fölépítendett templomukban 
egy új védő bástyát nyervén — a vallás-erkölcsi és nem-
zeti élet téréin rájuk néző nagy hivatásuk felé biztosabb 
léptekkel haladhassanak. — Szives ádományok alólirthoz 
küldendők Rittbergre (Temesmegye, postahely). 

Budapest, 1888. febr. 17. — Zöld Mihály, rittbergi 
ev. ref. lelkipásztor. 

* Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, Buzogány 
Áron közoktatási miniszter nyug. osztálytanácsos meg-
halt. Nem volt még öreg ember, csak 53 évet élt, de az 
utóbbi évek nagyon megtörték. Betegeskedett s kedélye 
is elborult. Tavaly visszalépett hivatalától, melyben részt-
vett a közoktatás újjászervezésének nehéz munkáiban. 
Még báró Eötvös József hivta őt meg a minisztériumba 
titkári ranggal, hogy képviselője legyen ott az unitárius 
felekezetnek. Buzogány Áron akkor tanár volt a kolozs-
vári gimnáziumban s ugy emlegették, mint finom mű-
veltségű és sokat tanult embert. Székely nemes család-
ból származott, de atyja a szabadságharc áldozatául esett 
s Buzogány Áron nehéz küzdelmekkel vergődött fel. 
Fiatal korában kiküldték Ferenc Józseffel, a mostani 
unitárius püspökkel a németországi, párisi s londoni 
egyetemekre. Ot t szerzett tudományát s tapasztalatait 
aztán alkalma nyilt gyümölcsöztetnie a népoktatás szer-
vezési munkái közt. Meg is tette legjobb tehetsége sze-

rint. Mikor tavaly visszavonult, sokan kívánták neki, hogy 
tálalja föl a megérdemlett pihenést. De nem találta meg. 
Arca a szenvedés nyomait viselte, egyenes magas alakja 
meghajlott. Febr. 25-én aztán jobb létre szenderült. Ö z -
vegyén kívül négy gyermeke (három leány s műegye-
temi hallgató fia) maradt, kiknek fajdalmát az általános 
részvét enyhítheti. Febr. 27-én délután 4 órakor temet-
ték el, a közoktatásügyi minisztérium számos tagjának és 
nagy részvevő közönségnek jelenlétében. Béke hamvaira! 

* Szerkesztői üzenetek, F. J. úrnak E. Szives 
küldeményét s a bejelentett Ígéretet köszönettel vettük. 
A cikk a jövő számban. K—d S. úrnak. Jövőre maradt, 
hogy egyszerre közülhessük. — P — r József úrnak. 
Tudakozódásaira válaszunk: 1. Kovács A. egyházjogtana 
még nem jelent meg 2-ik kiadásban, de közrebocsátása 
tervben van. Prot. egyhazjogtant Csecsetka S. pozsonyi 
evang. theol. tanár adott ki a mult év végén. 2. Eötvös 
K. L. Egyházi közigazgatás kézikönyvének i - s ő füzete 
a napokban hagyja el a sajtót. 3. Az egyházkerületi 
jegyzőkönyvek tárgymutatója némi pótlások megtétele 
végett szerzőjének viszszaadatott, s a mint ezek is ké-
szen lesznek, a kinyomatásnak semmi sem áll útjában. 
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HIRDETESEK. 

A nagy-röcei ágostai hitvallású evangélikus egy-
háznál egy segéd-lelkészi állomás betöltetni fogván, az 
ezt elnyerni óhajtók szabályszerűen felszerelt folyamod-
ványaikat, alólirott elnökségnél folyó 1888. évi május 
hó 31-ig nyújtsák be. 

Feltételek a következők: 
1. Készpénzben évi fizetés 300 frt o. ért. 
2. Természetben lakás és fűtés. 
Kívántatik a magyar és tót-nyelvekben való töké-

letes jártasság. 
Kelt Nagy-Rőcén, 1888. évi február hó 20-kán. 

Stefancsok Károly, Reusz Lajos, 
felügyelő. 2—3 ev. lelkész. 

Régi könyveket, 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. szá -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

9—10 Budapes t , IV. Egye tem-u tca 2. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőt s Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélvegdíj 

külön 30 kr. 

1)110 Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Katholikus propaganda, 
Ha az ember ide s tova jár, tényeket figyel, 

tapasztalatokat g y ű j t : fel fog tűnni az a terv-
szerű és rendszeres actió, melvet a protes tán-
t ismus ellen ujabb időben a katholicismus kifejt 
különösen a proselvta-csinálás terén. Nem csu-
pán az elkeresztelési üzelmekre, nem is csupán 
a vegyes házasságok körüli törvénysértő eljá-
rásokra gondolok, hanem a proselvta-csinálás-
nak különösen azon módjá t értem, mely a 
változott időkhöz alkalmazkodva többé már 
nem erőszakosan térít, hanem anyagi előnyök 
nyújtása, szorult helyzetek felhasználása, elége-
detlenség kizsákmányolása utján végzi akna 
munkáját . Erre akarom felhívni anyaszentegy-
házunk örállóinak figyelmét jelen alkalommal. 

A modern proselvta-csinálás egyik jellem-
vonása a régi erőszak helyébe lépett fortély és 
ravasz kiszámítás, mely egyházunknak nem 
egyeteme ellen intéz támadást, hanem egyes 
gyengébb pontokon veti ki hálóját, melybe bó-
dító csalétkekkel keríti be a könnyen hívő t a -
gokat s ha egyszer közülök néhányat sikerült 
megfogni, a többiek — a még kívül állók — 
látván a bennt levők lakmározását, m o h ó vágy-
gyal kívánkoznak a dobszó mellett kínálgatott 
boldogság élvezetéhez. 

Több éve működik itt a »Tiszaháton« 
igazán tiszta magyar ))kálvinistacc nép között , 
egy jól szervezett, állandó propaganda. A harc-
vonal meglehetős hosszúságban terjesztetett ki, 
ugy látszik kikerestetett az alkalmas rés, melyen 
majd betörni lehessen. Erre muta t legalább azon 
körülmény, hogy most itt, majd amot t fogott 
az aknaásáshoz, s ezen idő alatt több helyütt 
próbát tett a gyenge oldal kipuhatolására, kém-
lelte a talajt, várta, leste a kívánatos alkalma-
kat, hol, mikor és minő eszközök felhaszná-
lásával vívhatná meg a protestant ismus várát 

s foglalhatna magának biztos állást, honnan 
mind tovább, tovább terjeszkedhetnék. Es ma 
már, a vakandok túrás, a szívós kitartás, az 
egyes kínálkozó alkalmak kizsákmányolása foly-
tán sikerült az ellenfélnek lábát megvetnie, 
erős állást foglalnia el, mert egy eddig teljesen 
kálvinista lakosságú helységben a római ka tho-
likus lelekezetbeliek szervezkedésének e lőmun-
kálata foganatba vétetett . Ugyanis megyénk 
közvetlen szomszédságában, a Tisza folyó bal-
partjain két római katholikus parókhia azon 
különleges hivatással és feladattal van felru-
házva, hogy ne csak a saját híveit részesítse 
kellő lelkigondozásban, hanem itt a jobb par-
ton a protestántismusnak eddig erős alapon 
álló épületébe is becsempéssze a róm. katholikus 
klérus hatalmát és befolyását. 

Mi, a kik itt közelben vagyunk és kiknek 
testünkből való testet és csontokból való cson-
tot érintettek a propaganda bántálmai, huza-
mosabb időn át éreztük az időszakos s egyes 
helyeken történt csúzos megtámadásokat , m e -
lyeknek megorvoslására, sőt végleges s alapos 
gyógyítására az illetők nem is késtek, az álta-
luk jónak felismert gyógyszereket alkalmazni ; 
ámde a proselyta-csinálással megbízot t róm. 
kath. plébánusok és az ő nagy emberismeret-
tel választott bérenceik, a többszörös kudarc 
után sem riadtak vissza akna-munkájuktól , 
épen ezen szívós, kitartással, gyakran megdöb-
bentő zavarokat idéztek elő közelükben lekvő 
egyházainkban. Ha egyikből kiszoríttattak, más 
helyre vetették egész erejüket, nyomoztak foly-
vást egy központot , hol mint gócpontban leté-
tessék azon erő, mely a most még egymástól 
távol szétszórtan lézengő tagokat nemcsak 
összegyűjtse, hanem azt mint erődített váracsot 
felszerelven, igéző pompájának körébe vonván 
a kiszemelt áldozatokat, minél inkább ter jesz-
kedhessék. 



PROTESTÁNS E G Y H Á Z I ÉS ISKOLAI L A P . m 

A rom. kath. propaganda által ez a góc-
pont itt, a mi vidékünkön megtaláltatott, egy 
sajátságos és eléggé nem fájlalható viszonyok 
között levő egyházunkban, mely eddig még 
csak mint filia szerepelt, de ez idószerint már 
a körül belül 140 lelket számláló egyedül id-
vezítő egyház híveinek számára egyik érsekség 
által egy templom építésére tizenegy ezer forint 
van kiutalva, s biztosra vehetjük, hogy a fénynyel 
és pompával felépítendő templom nem fog 
sokáig plébánus nélkül hagyatni, s rövid időn 
a már több éven működő kántor mellé a pá-
pista pap is sorakozik. 

Itt már önkéntelenül is felmerül előttünk 
az a kérdés, honnan meríti a róm. katholikus 
propaganda a maga hódító hatalmát, s minő 
eszközökkel juttatja sikerhez a proselyta-csiná-
lás művét? 

Mindenekelőtt korunk anvagelvüségének 
fegyvereit viszi ellenünk csatába. Az emberi 
önzésre és szűkkeblüségre fekteti a fősúlyt és 
itt nem is vall kudarcot, mert a mi protestáns 
egyházunk pusztán csak a hívek áldozatkész-
ségére támaszkodik, és ezt a belhivatalnokok 
javadalmazása, a soha nem szűnő közmunkák, a 
jótékony intézetek felsegélyezése, a domesztikai 
ellenszenves kivetés, stb. által főleg a mai 
terhes és összeroskadással fenyegető anyagi hely-
zetben túlságosan is igénybe vévén, nincs mit 
csudálni, ha a hitben nem erősek, a protestáns 
egyház hitelvei és feladata körül tájékozatlanok 
sietnek megszabadulni az unott terhektől s a 
kecsegtető ajánlatoknak s hitegetéseknek ellent-
állani nem tudván talán nem is akarván, mennek 
oda, a hol nem kell papot és rektort fizetni, 
nem kell építkezésre adózni, saját és jószáguk 
erejével izzadni, nem kell domesztikát fizetni, 
hanem mindezeket helyette más végzi, sőt ha 
az építkezéseknél vagy javításoknál dolgozik, 
busás napszámot kap. És itt mindezt tettleg 
be is váltja a róm. kath. propaganda, ott van 
a templom építésére szánt 11,000 frt, ott van 
az érsekség költségén felépült kántori lakház és 
iskola helyiség, melynek ez évben történt javí-
tására ugyancsak az előbbeni pénztár 500 frtot 
adott az ezen összegből megvásárolt építési 
anyagok szállításaért, valamint a teljesített kézi-
napszámokért is kettős díj fizettetett a prose-
lytdknak, mert más emberfia sem fuvarosnak, 
sem napszámosnak be nem vétetett. Kántor 
fizetésről szó sincs. Nagyon valószínű, hogy 
a plébánus is ingyen végzi cifra ruhájában a 
tömjénfüstös szertartásokat. 

Most már hasonlítsuk össze ezen helyzettel 
a mi ott fennt álló egyházunk szükségletének 
csak is egy részét. A nem rég épült lelkészi 

lak összeomlással fenyegetvén, tetemes költség-
gel javítandó; a templom — mely szintén a hívek-
erőfeszítésével emeltetett — befejezésre vár ; a 
harangok elhelyezendők, mert most faállványon 
az utca közepén fedél nélkül függenek. Mind 
ezeknek költsége az egyháztagok természetben 
teljesítendő igás- és kézi-munkáján kívül nagv 
összeget tesz ki s miután a mondhatni semmi 
jövedelem forrással nem rendelkező egyház pénz-
tára ezen összeget nem fedezheti, ismét és 
ismét a hívek zsebét kell igénybe vennie. 

Van is láttatja, van is sikere a róm. kath. 
propaganda ezen hadviselésének. Ilyen például, 
hogy van már olyan egyházunk, melyben a 
vízkeresztet az ev. reformátusok még csak délig, 
a másikban már egész napon ünnepélyesen meg-
ülik, mert — úgy mond a róm. kath. propa-
ganda szája — »nem tudni bizonyosan kará-
csonyban vagy vízkereszt napján született-e a 
Krisztus, jobb tehát mindkettőt megszentelni, 
mint sem bűnt követni el a bizonytalanság 
miatt.« Mily diplomatikus fogás, ily ürügy alatt 
csempészni be a protestánsok közé a »Vizke-
resztcc, e kiválóan pápista ünnep megszentelését. 
A másik elszomorító tény az, hogv a tőlünk 
áttért szülők, hét éven felül álló — és így 
magukkal nem vihetett — gyermekeiket hitfe-
lekezetünk iskolájába vallás órára sem bocsátják. 
Járnak azok a pápista kántor elé, s hogy ott 
minő vallásos elvek és ceremoniális szokások 
gyökereztetnek meg náluk, azt mondanom sem 
kell. Es a mint az illető lelkipásztor nyilatko-
zatából kivehető, ő ugyan tett erről — a kir. 
tanfelügyelőnél — jelentést, de azzal utasít ta-
tott el, hogy ezt a hitfelekezetek maguk között 
hozzák tisztába. 

Végül a domesztikai fizetéssel való izgatás 
is megtermelte reánk nézve keserű, a róm. kath, 
propagandára nézve édes gyümölcsét, mert az 
említett filiában, egyike a legjobb módú gaz-
dáknak, oly makacsul megtagadta a reá eső 
csekélység befizetését, hogy inkább átmenni 
kész a pápistákhoz, mintsem ezt a kicsike ál-
dozatot meghozza. Természetes, hogy ily elő-
kelő ember példája ragadós s megtörténhetik, 
hogy e gyülekezetünk Yg-dát magával viszi. 

Kérdés: minő ellen- és óvszer alkalmaztassék 
ezen liloxeraszerű veszedelmes pusztítás ellen?! 

A mi a protestáns hívek vállaira nehezülő 
terhekből kovácsolt érvet, az ezektől mentesség-
Ígérgetésével kedvezően előkészített talajt illeti, 
egyéni véleményem az volna, hogy a hol az 
építkezések s más rendkívüli szükségletek telje-
sítése által túlterheltség mutatkozik, s világosan 
bebizonyul, hogy ez a hívek áldozatkészségét, 
munkaerejét annyira kimeríti, miszerint az a 



protestantizmus egyes tagjainak különválása 
vagy éppen tömeges elszakadásával fenyeget, 
oda egyházunk fensőbb hatóságai minden ren-
delkezésük alatt álló pénztárból, a viszonyok 
által megkívánt lehető legnagyobb segélyezést 
fordítanák s az ilyen gyülekezeteket is részel-
tetnék legalább oly mérvű anyagi támogatás-
ban, mint amaz egyes missziói köröket, m e -
lyeknek kikerekítése és lélekszáma csak a papi-
roson van megírva, s az ott elérendő eredmény 
nagyon is problemátikus színben áll előttünk. 

A vízkereszt és más par excellence pápista 
ünnepek becsempészése, az ev. reform, hívek-
nél ez utolsó kenet s bármely róm. kathol. 
szertartás és szokások megkedveltetésének és 
behozatalának ellenében egyedül a lelkipászto-
rok, tanítók és a presbyterium odaadó lelkiis-
meretes buzgalma, lelki ébersége és erkölcsi 
bátorságában vélem a hathatós ellenszert, oly 
módon, hogy már az iskolai tanítás és neve-
lésnél a gyermekek lelkébe hitfelekezetünk szel-
leme jókorán beplántáltassék, a mi hit és erköl-
csi elveink, szertartásaink s ünnepeink célja és 
jelentősége kellőleg megmagyaráztatván, azok 
folytonos ismétlés tárgyát képezzék, és pedig 
nemcsak a mindennapi, hanem főleg az ismétlő 
iskolákban is, melyek egy részében most — 
fájdalom — nemcsak hitfelekezetünk, de még 
az általános vallás és erkölcsi oktatásnak is vajmi 
kevés nyomaira találunk. 

Itt ezen a helyen kell megemlítenem azon 
égető szükséget is, mely nálunk protestánsok-
nál a nép kezébe való olcsó és könnyen érthető 
olvasó könyvekben mutatkozik. Bizony-bizonv 
nagy igazságot mondott ki K. Tó th Kálmán 
úr, hogy a »Protestáns Irodalmi Társaságcc 
kimondhatatlan szolgálatot és hasznot tenne 
egyházunk egyetemének, ha lebocsátkoznék 
azokhoz, »a kik nagy részben alkotják az egy-
házatcc t. i. lebocsátkoznék a néphez, adna an-
nak kezébe oly olcsó, eszéhez, felfogásához s 
iskolázottságához mért könyveket, melyekből 
okulást és prot. hitében megerősítést merít-
hetne. Ez is egyik óvó vagy épen gyógyszer 
lenne a róm kath. propagandával szemben. 

Szükséges még, ha bár nem igen biztos kilá-
tással,a törvény utján való erélyes fellépés is, t. i. 
az ev. ref. 7 éven túl levő gyermekek római 
kathol. szüleit bírság és minden más jogunk-
ban álló eszközök alkalmazásával kényszeríteni 
arra, hogy ily korú gyermekeiket legalább vallás 
oktatásban részesítés végett iskoláinkba jönni 
engedjék. Valamint ugyan ily erélyes és tör-
vényszerű elbánással kell véget vetni a pápista 
papok mindennemű oly beavatkozásának, mely 
a prot. hivők lelki gondozása és a saját maguk 

szertartásának azok körüli végbevitelével akarja 
magát érvényesíteni. 

Végre azzal zárom be fejtegetéseimet, hogy 
nagyon célszerű és üdvös hatásúnak tartom, ha 
az illető — ily események hullámaitól közvet-
lenül érintett — lelkésztársaink, ha más okból 
nem is, de éppen ezen kritikus helyzetre való 
tekintetből összejöveteleket, értekezleteket tar ta-
nának, a melyeken is a baj okainak tanulmá-
nyozása, az óvszerek, az ellen akció módozatai-
nak keresése és megállapítása igen érdekes és 
messze kiható megbeszélések s tanácskozások 
tárgyául szolgálhatnának, mert az ilyen egye-
sült közös erővel történendő működés és fel-
lépés minden oldalról biztosabb kilátásra és 
kedvezőbb sikerre nyújtana reményt. 

Sütő Kálmán, 
b.-somi ev. ref. lelkipásztor. 

Az illeték-egyenértékre vonatkozó 1887. XLV. 
törvénycikk. 

E lap 1882-ki évfolyamában (18. sz). az 1881. 
XXVI. tc. alapján az i l leték-egyenértékről tanulságos 
s figyelemre méltó cikk látott napvilágot. Mivel pedig 
ezen törvénycikk némely határozatai az 1887-ki XLV. 
tc. által módosít tat tak, azt hiszem, nem hálátlan munka 
ezen ujabb törvényes intézkedést megismertetni. 

Ezen törvénycikk szerint »illeték-egyenérték 1888. 
évtől kezdve tiz évre való érvénynyel szabatik ki. Az 
il leték-egyenérték érvényessége tekintetében 1888. ja-
nuár 1 -jével megkezdett első évtizednek, valamint min -
den későbbi évtizednek leteltétől számított 90 nap alatt, 
szabadságában áll az illetékkötelezett félnek új bevallást 
benyújtani s annak alapján a terhére előírásban levő 
il leték-egyenérték helyesbítését kérelmezni. Viszont a 
kincstár is jogosítva van minden évtized kezdetével 
akár egyes illetékkötelezett jogi személyekre nézve, 
akár általánosságban új bevallást, elrendelni. — Ha az 
illetékköteles fél a fentebb megállapított 90 nap alatt, 
ujabb bevallást nem nvujt be, akkor az évtized végével 
terhére előírásban álló illeték-egyenérték folytatólag 
további tiz évre érvényben marad.« (8. §.) 

A tiz évi időtartam közben is keletkezhetik vala-
mely új illetékköteles jogi személy. Például új gyüle-
kezet alakul, iskola alapíttatik, melyek i l leték-egvenér-
tékköteles vagyonnal birnak. — A tiz évi időtartam 
közben is változás merülhet fel a vagyon állagára nézve, 
teszem azt adásvevési, csereszerződés, ajándékozás ala-
pítványozás által. Ugy az egyik, mint a másik körül-
mény az 1881. XXXIV. tc. értelmében (4. §.) az ille-
ték kiszabási vagy adóhivatalnál bejelentendő ; még pedig 
a) ingatlannak szerzése, kicserélése stb. a csere, a szer-
ződés létesítésének időpontjától számítandó 8 nap alatt, 
b) ingó vagyonnál a változást követő naptári év első 
havában, oly módon, hogy a létesítő okirat, eredeti 
vagy hitelesített példánya becsatoltassék. Ha az okirat 
eredeti példánya mutattatván be, nyomban vissza is kíván-
tatnék, akkor ennek egyszerű másolata is becsatolandó, 
máskülönben az eredeti okmány az il leték-egyenérték 
kiszabása előtt vissza nem adatnék. 

E bejelentés alapján az i l leték-egyenérték a ro év-
ből még hátra levő időre iratik elő, illetve igazittatik 



ki megfelelően. (9. §.) Ugyan is midőn az i l le ték-egyen-
érték alá tartozó jogi személy ingatlant szerez, ez in-
gatlanra nézve az i l leték-egyenérték a szerzés időpont -
jától fogva őt terheli. Midőn pedig magán személy tulaj-
donába megy át valamely vagyon, akkor az előirt ille-
ték-egyénérték az átruházás napjától fogva nem jár. 
Midőn végül az ingatlan átruházásánál érdekelt mind 
két fél i l leték-egyenérték alá eső jogi személy, akkor 
az átruházott tárgy utan járó il leték-egyenérték az új 
tulajdonosnak terhére átiratik, mellőztetvén a rendes 
vagyon átruházási illeték. 

Megemlítvén, hogy az 1881. XXVI. tc. 24. §-a , 
mely szerint mind azon ingatlanok, melyek föld- és 
ház-adónak alávetve nincsenek, mégis a szentegyházak, 
imaházak, s isteni tiszteletre szánt ingóságaik, az ille-
ték-egyenérték alól mentesek — áttérek azon kér -
désre legalább is mily nagy összegek veendők az ille-
ték-egyenérték alá eső föld- és ház-birtok, továbbá a 
királyi kisebb haszonvételek értékéül ? A törvényszerű 
legkisebb érték, melyen alul az il leték-egyenérték ösz-
szegét felvenni nem szabad a földbirtoknál, házbir-
toknál, házosztály adó alá tartozó házaknál s a kir. kis-
sebb haszon élvezeteknél különböző. 

Ugyan is a föld birtoknál a kataszteri tiszta jövede-
lemnek legalább 20-szoros összege veendő, oly földbir-
toknál azonban, mely valamely visszabályozó társulat 
kötelékébe tartozó község árterében fekszik, a szabály-
szerű módon megállapított visszabályozási járulék a 
tiszta jövedelemből levonásba hozandó, ha csak ez a 
költség a kataszteri tiszta jövedelem megállapításánál 
majd figyelembe nem vétetett. 

A házbér-adó alá tartozó házaknál a megelőző év-
ben a házbér-adó alapjául vett tiszta jövedelemnek leg-
alább 16-szoros összege veendő fel Budapest fővárosá-
ban, legalább 15-szörös összege Budapest főváros 
ó-budai részében, valamint minden városokban és köz-
ségekben, melyek az általános házbér-adó alá tartoznak, 
legalább 12-szeres összege másutt mindenütt , s így tehát 
a legtöbb helyen. 

A ház-osztály alá tartozó házaknál a megelőző 
évre kivetett ház-osztályadónak 6o-szoros összege ve-
endő fel legalább. 

A kir. kisebb haszonélvezeteknél az 1875. XXII . 
tc. értelmében a járadék aiapjául vett jövedelemnek 
15-szörös összege veendő fel. 

A földbirtoknál, a ház-adó alá tartozó házaknál, a 
kisebb kir. haszonélvezeteknél e megfelelő adó alapjául 
szolgáló tiszta jövedelem hiteles bizonyítvány által m u -
tatandó ki, ellenben az illetékköteles ingó vagyon é r -
téke a fél bevallása vagy szükség esetében hivatalos uton 
beszerzendő adatok alapján határoztatik meg. (4. §.) 

A kivetett i l leték-egyenérték jogossága és helyes-
sége ellen az illetékköteles fél fellebbezhet a pénzügyi 
igazgatósághoz, utolsó fokban pedig a pénzügyi köz-
igazgatási bírósághoz Budapesten. (8. §.) 1881. XXXIV. 
tc. (34. §.) , , . . 

Az illeték-szabási hivatal által megszabott illeték 
egyenérték jogossága s helyessége ellen a fizetési ív 
kézbesítése napjától számítandó 30 nap alatt birtokon 
belül, ezen utóbbi határidőn túl pedig további 60 nap 
alatt birtokon kívül fellebbezhetni. A j n á s o d f o k u határo-
zatok csak e kézbesítésük napját követő 30 napi határ-
időn belül fellebbezhetők. 

A fellebbezési orvoslatok kimerítése vagy azok el-
mulasztása folytán jogérvényessé vált i l leték-egyenérték 
változatlanul fenmarad egész tíz évi időtartam alatt (8. §.). 

Ki tartozik fizetni az il leték-egyenértéki a d ó t ? . . . 

Rendszerint az" illeték-köteles vagyon élvezetére j ogo -
sított személy. (7. §.) Ha azonban az i l leték-egyenérték 
viselését a tulajdonos jogi személy magára vállalta, s 
egy azt illetékes felsőbb hatóságának reá nézve kötelező 
erővel bíró intézkedése folytán viselni tartozik, akkor a 
fizetés kötelezettség első sorban a tulajdonos jogi sze-
mélyt terheli, azonban az illeték-köteles vagyon jöve-
delme a folyó illeték-egyenértéki tartozásért feltétlenül, 
ha pedig az illeték-köteles vagyon élvezetére jogosított 
személy változott, csak annyiban kezeskedik, a mennyi -
ben e tartozás a folyó évet megelőző két évnél régibb 
hátralékot nem képez. 

Kund Samu. 

I S K O L A Ü G Y . 

Külföldi oktatásügyi mozgalmak. 
A katekizmus átalakításának kérdése. E kérdés 

közelről érinti hazai egyház- s iskolai érdekeinket és 
méltó arra, hogy ne csak tudomásul vétessék, de egy-
szersmind megfontolás tárgyául is szolgáljon. 

Németországi paedagogusok több év óta os t ro-
molják a népiskolai katekizmus hagyományos alakjának 
s tanmódjának hiányait, és azon fáradnak, hogy a kate-
kizmust egyházi s paedagogiai érdekeknek megfelelően 
átalakítsák, javítsák. A mozgalomra vonatkozólag követ-
kezőleg szól a góthai Paedagogisches Jahrbuch 1885-iki 
évfolyama: »Ami a katekizmus iskolaszerű átdolgozásá-
nak kiválóan útjában áll, az a katekizmusok szerkezeté-
nek tradicionális típusa, a maga elvont-rendszerező 
hajlamával és dogmatikailag deductív tanmódjával. Ez a 
tanmód semmikép sem tehető olyanná, hogy a gyer-
meki szellem azt befogadja s megkedvelje, minden sok-
ratesi mesterkéltségek és bibliai történetekkel s kegyes 
adomákkal való összekapcsolásának dacára«. A javítási 
kísérleteket a Jahrbuch következő összefoglalással jel-
lemzi: » i . A katekizmus tanítás nemcsak illustrálandó 
bibliai történetekkel, hanem genetikai tanmóddal szük-
ségkép alapíttassék az üdv-történetre , illetőleg ennek 
klasszikus korszakaira. 2. Az utolsó iskolai evben az 
egész nyert katekizmusi anyag még egyszer átismételte-
tik és állandóvá tétetik Luther katekizmusa nyomán 
3. Behatóbb ismeretébe nem szómagyarázattal vezet te-
tik a t anu ló ; azaz a katekizmus tételei nem a tanítás 
alapjaiképen, hanem eredményeképen tárgyalandók.« 

Ugyané tárgyra vonatkozólag jelentékeny bírálatot 
olvasott fel Klug dahle-i lelkész az »Ev. tanítók és is-
kolabarátok westfáliai egyesületének« 1885-iki tavaszi 
gyűlésén. Klug szavai hazai viszonyainkra is illenek. 
Mindenekelőtt a tradicionális katekizmust és tanítását 
crux fidei és noli me tangere jelzéssel illeti. Értekezésé-
nek magva három kérdés köré csopor tosu l : I. Mi t ra-
dicionális a katekizmusban és tanításában ? II. Miben 
állnak annak veszélyei (gyarlóságai ?) III. Melyek a 
javítás feltételei ? 

Első kérdés : mi tradicionális a katekizmusban és 
tanításban ? Fele le t : tananyag és tanmód. A népiskola 
— mondja Klug — a tradicionális katekizmushoz van 
kötve anélkül, hogy határozottan kijelöltetnék neki, 
mennyi tananyagot vegyen át a terjedelmes katekizmus-
ból és hogyan tárgyalja azt. Tradicionális eljárással, szó-
magyarázatokkal szoktak foglalkozni, egyes szent irási 
idézetek és énekversek bevonásával. Szemléltetés nélkül 
üres fogalmakkal, abstractiókkal mesterkélnek, még pedi -
addig, míg minden a tanulóra ráragad. A magasabb isg 



kólák megkíméltetnek a káté-kényszertől . Másként áll a 
dolog az egyháznál, mert sok és sokféle tananyaggal 
birkózik. Az »unió-katekizmus« 80 oldalán 166 kérdést 
foglal magában feleletekkel és szent írási mondatokkal, 
melyek emlézendők. Van oly katekizmus is, mely 100 
oldalon 320 kérdést, sőt amely 180 oldalon 574 kérdést 
tartalmaz. Mindehez még tömérdek bibliai mondat járul. 
Valóban a dogmatikai anyagnak nagy tömege, melynek 
legyőzése rendszeres berendezése által még nehezíttetik. 
— A tananyag methodikai tárgyalása is tradicionális. 
A kérdések szószerint értelmeztetnek, bibliai helyek és 
(ritkábban) énekversek bevonásával ; ritka esetben szol-
gál például a bibliai történet. Hz oktatás befejezését a 
confirmatió képezi, melylyel a 14 éves gyermeknek 
»érettségi bironyítvány« adatik életbeli, egyházi, sőt égi (?) 
útja számára. Ez a rendes lefolyás ; a kivételek ritkák. 

Második kérdés : miben állnak a tradicionális káté-
oktatás veszélyei (gyarlóságai ?) Klug számos feleletet 
ád, még pedig először magát az oktatást tekintve. 
1. Mellőztetik a genetikai tanmenet. A katekizmusi egyes 
tételek, a szent írási idézetek, énekversek, történetek mind 
csak »disjecta membra« (széthányt tagok), melyeket 
mesterkélten kell egységbe hozn i ; uralkodó az oktatás 
dogmatizáló jellege. 2. A tanításból hiányzik a szemlél-
tető kezelés. N e m a tantételeknek, hanem a tör ténetek-
nek kellene a tanításnál alapul szolgálniok. A történet 
becses nyersanyagot nyújt, melyből az egyházi hitvallás 
fogalmai elvonandók. Jézus sem adta a dogmatika 
»rendszerét« tanítványainak, nem is oktatta őket egyes 
dogmatikai tételekkel, hanem igenis idő és alkalom sze-
rint szcmléletileg-épületcs tanmóddal nyúj tot t nekik 
utravalóul arany életszabályokat és hitszabályokat. A 
katekizmusi szokásos oktatás is tanulhatna Jézustól vala-
mit. 3. Til takozni kell a káté-tanítás emléztető mamája 
ellen. A beemlézet tananyag mennyisége gyakran a 
keresztyén jellem ismertető jele gyanánt tekintetik, holott 
nem fő érdek a tudás, hanem inkább a lelkiismeret. 
Szívet s kedélyt kell nemesíteni. 4. Panaszolkodni lehet 
akár az egyház akár az állam nyomasztó befolyásáról. 
Az egyház kívánja pl. a bibliai tör ténetek könyvnélkü-
lözésé t ; az 1884. jul. 24-diki miniszteri (porosz) rende-
let pedig a perikopák emlézését rendeli e l ! 5. A confir-
matió teljesen vizsgálati színezettel bír. Nem érzület-
vizsgálat az, hanem csak dogmatikai dísz-mars. Ezen-
kívül figyelembe veendő még az is, hogy a lelkészi okta-
tás idő tekintetében sokszorosan összeütközik az isko-
lai oktatással. — Ámde Klug szerint nem csak az okta-
tás, hanem a cselekvő személyek is sértetnek a tradi-
cionális káté-oktatással. A puszta dogmatika köveket ád 
a gyermekeknek kenyér helyett. A dogmatika törvényei 
legfeljebb a bűn tudatát, de nem az attól való szabadu-
lást idézhetik elő. A családban arra kell oktatni, hogyan 
kell cselekedni. Hol van olyan anya, ki gyermekeit a 
német nyelvre tanítván vele először a grammatika egy 
cursusát átvenné ? 

Ha mindezen visszaélések (»veszélyeké) dacára a 
gyermekek mégis szellemi életet vagy mélyebb benyomá-
sokat merí tenek a káté-oktatásból, oka az, hogy a t a -
nító személye mellett a gyermekek benső hitében és 
meleg szeretetében maga a confirmatiói cselekvény m a -
radandó nyomokat hagy, és mivel a gyermek vallásos 
igénye magától mohón szed fel minden szellemi m o r -
zsákat. — Egy másik cselekvő személy a tanító, aki 
érzi, hogy a tradicionális eljárással meggyőződése elle-
nére téves útra került . A kérdések átlag nagyon nehe -
zek, azért nem eredményeznek feleleteket vagy leg-
alább nem üde feleleteket. így nem lehet az egyház-

tagokban meggyőződést és hitvallási hűséget fejlesz*-
t en i ; e vonások nélkül pedig az egyház tagjai 
ártanak magoknak és hitsorsosaiknak. Szenved a csa-
lád, egyház és polgári község. A katekizmus, mely-
nek épen az életben sok kérdésre felelnie kellene, gyű-
löletessé válik és félretétetik, tradicionális modora miatt. 
Sokan a confirmatió után hátat fordítottak már az egy-
háznak. Sok szülő csak szokás és megszólás miatt 
küldi gyermekét az iskolai káté-oktatáshoz és a confiiv 
ma t ióhoz ; s ez a leggyengébb út a képmutatáshöz, 
melyet községnek s államnak fájdalmasan éreznie kell. 

Harmadik kérdés : melyek a káté-oktatás javításá-
nak teltételei? Sok katekizmus — mondja Klug —- ke-
rül ki a sajtó alól. Ez áram megakasztandó. Helyes cél-
hoz csak akkor lehet jutni, amikor már egyezség jött 
létre a mellőzhetetlen javítási feltételekre nézve. A legelső 
és legkiválóbb föltétel : egyezség létesítendő az elvekben, 
melyek helyes paedagogiai berendezést és kezelést biz-
tosíthatnak az iskolai és templomi káté-oktatásnak. T h e o -
logiának s paedagogikának szövetkeznie kell, és kijelölniök 
kell az iskola és templom feladatát, miáltal a két feladat 
összefüggésbe is kerülne. »A paedagogikának még azt 
is meg kell mondania, hogy a tulajdonképi templomi 
vallásoktatás (sa jnos!) még soha semmi egyházban nem 
engedte meg vállásos classikusok (bibliai könyvek s 
tör ténetek) megszólalását és nem használta fel ezeket 
hivatásuknak megfelelően. Az ó-kor i művelt nemzetek 
ismeretére vezető philologusoknak — bár egynémely 
végzetes balfogásokat követtek el — soha sem jutott 
eszökbe az, hogy classikusaikat zugba tegyék és helyet-
tök a görög és római míveltség elvont katekizmusát cmléz-
tessék! Epen úgy egy német tanító, ki a német nemzet 
javait (hazát, anyanyelvet, erkölcsöt, érzületet, művé-
szetet s munkát) kedvesekké és becsesekké tenni akarja 
az ifjúság előtt, bizonyára nem esik bele a tévedésbe, 
hogy elvont katekizmus alakjába erőszakolja bele a tö r -
téneti, költészeti és népismereti irodalom »szellemét.« 
És ha talán mégis oly hibába esett volna egyszer, a ta-
pasztalat bizonyára arra tanítaná, hogy az az út nem 
ismeret- , szeretet- , becsüléshez vezet, hanem alapos rá-
galomhoz és megvetéshez.« 

Klug szerint legcélszerűbb intézkedés volna az, 
hogy az iskolának s egyháznak hivatott képviselői az 
ügyet együttesen megbeszélnék. Ebez az egyházi gyű -
lések, zsinatok és tanítói értekezletek elég alkalmat 
szolgáltatnak. 

Mindenek előtt szükséges 1. visszatérni a bibliához és 
bibliai történethez. Ez legyen az első igaz forrás, melv a 
jó káté-tanítás legjelentékenyebb ismertető jeleit, a szem-
léletet s épülést mintákul nyújtja. 2. Az énekes könyv 
nagy mérvben használtassék az oktatásnál (KI. aligha 
veszi észre, hogy ezzel épen a »tradicionális tipust« 
támogatja, mely terjengő »alapos« bizonyítékokkal, szó-
idézetekkel hajhász vallásosságot. Sok bizonyíték s idé-
zet eltemeti a lényeget és gyanússá teszi épen azt az 
igazságot, melyet támogatni akar. Gyermekeknek nem 
bizonyíték kell, hanem tanulságos szemlélet és t ény! ) 
3. Magának a káténak gyarlóságai vizsgálat alá vétesse-
nek. 4. Az új (t. i. bibi. történeti) anyag már magában 
kizárná az oktatásból a túlságos dogmatikai anyagot ; a 
gyermekeknek szánt minimumot meg kell állapítani és 
célszerűen elosztani. 5. Az egyes részleteket is g o n d o -
san át kellene dolgozni és különösen azok tanítását e lő-
venni, melyek az egyházi hitvallást megszilárdítanák a 
gyermekben (Klug úr, talán akarata ellenére, itt inkább 
a tanulást, mint az épülést szorgalmazza ; a felekezeti 
hitvallási oktatást jobb volna a confirmatióhoz át tenni!) . 



6. A káté-oktatást nem szabad külön iskolai órákra és 
saját tanmenetére utasítani, hanem az egyes részletek 
csak mint a bibliai történet kísérői használtassanak lel ; 
így az egész vallásoktatás egységessé válnék. A templomi 
oktatás csak mérsékelten tágítaná és behatóbban tár-
gyalná az iskolai tananyogot. 

Ezek szerint a katekizmus csak bolygója volna, nem 
pedig vezércsillaga az oktatásnak. Eddig az ügyet lejére 
állították, ezután ismét természetes lábaira kell állítani. 
Még ott is, hol a meglevő katekizmus megtartatnék 
(— ez hiába volna!), az oktatást a történet talajára 
kell alapítani úgy, hogy a katekizmus egyes szakaszait 
megfelelő bibliai történetek előznék meg. 

Klug óhaja szerint a káté-tanításának menete már 
a semináriumokban jelöltessék ki, s ez a következő: 
ij bibliai alapvetés; 2) fogalmak elvonása; j ) maga a 
tanulság mint vallástani tétel; 4) alkalmazás az életre. 
— Az egyes tanítás pedig következő fokozatokon ha-
ladjon : 1) szemléltetése, illetőleg elsajátítása a concrét 
anyagnak ( történet) ; 2) ez anyag megítélése egyes gon-
dolatok, igazságok, elvek, szabályok elvonása és elsajá-
títása véget t ; j J a tanultak alkalmazása, illetőleg össze-
foglalása. 

Legyen szabad az előzőket nagyjából egyrészt 
összefoglalni másrészt kiegészíteni. 

aj A katekizmus átalakítását, javítását a paedago-
gia és vallás-egyházi élet érdekei követelik. 

b) A reformátori tradicionális katekizmuskoból 
csakis a tartalmi vezéreszmék vehetők igénybe. 

c) Az oktatáshoz alapvetőkül nem kell kizárólag 
csak bibliai történeteket venni. 

d) Óvakodni kell nehéz, meglepő, erőltetett és 
nagy számú abstractióktól. 

e) A szokásos kátémagolás kérlelhetetlenül szám-
űzessék, tiltassék ; sőt még az értelmes tanulást is ok-
vetlenül épülés, kedélynemesítés koronázza. 

/ ) A nyelvezet az irodalomban használt, egyszerű 
s világos legyen. 

g) A felekezeti váltanok lehetőleg későn, pl. a 
confirmatió alkalmával adassanak elő. 

Ennyi e tárgyról, talán bővebben mint amennyire 
külföldi mozgalom megérdemelni szokta. Azonban a 
tárgy jelentősége tiltja a rövidséget. Máskor másról, 
talán rövidebben. 

Fabriczy János, 
tképző tanár. 

T Á R C A . 

Az oroszországi búcsújáróhelyek. 
II. 

M o s z k v a . 

A mint Kiev az orosz zarándoklatok, úgy Moszkva 
a nagy-orosz nemzeti élet főhelye. Mátuska Moszkvának, 
Moszkva anyácskának hívja az orosz, gyöngéden óhajtva 
kifejezni, hogy e város nemzetének bölcseje, igazi fészke. 
Mi is e városról neveztük az oroszt a múltban mosz-
kovitának, majd moszkónak, jelenleg muszkának. 

Az orosz nép faji tulajdonságai e városban nyil-
vánulnak legigazabban s legszembeötlőbben. Én ama nép 
itt nyilatkozó jellemének csak egy vonását emelem ki, 
azt a mely leginkább megragadott. Oroszországban min-

den nagyszabású, s mindenekfölött a népben élő amaz 
akarat, hogy nagygyá, elsővé akar lenni a világon. S a 
colossalis világbirodalmak alakulásának emez alapfeltétele 
Moszkvában négy oly tárgyat teremtett, melyhez fogható 
csakugyan nincs a föld kerekségén. 

Ot t van a Cár-kolokol, a világ legnagyobb harangja. 
Húsz ember kényelmesen elfér öblében, mert magassága 
nyolc méter, szélessége is csaknem ugyanannyi. Ere-
anyagának szélessége fent 37, lent 56 centiméter. A le-
hetetlenséggel keltek tusára, hogy megalkossák e világ-
csudát, e 195,000 kilogramm súlyú harangot. Az orosz 
ipar alacsony fokon állott, művészete által kitűnőt vagy 
épen páratlant nem teremthetett. De hatalmában állott 
ormótlan nagysággal tündökölni. Nemzedékek dolgoz-
tak ez egyetlen vállalat nyélbe ütésén. Moszkvai feje-
delmektől eredt a gondolat, s moszkvai harangöntők 
öntötték meg egymásután három ízben a kolokolt. S 
valahányszor leesett a toronyból, mindannyiszor, el nem 

; csüggedve fogtak hozzá még nagyobb harang készítésébe. 
Utoljára, negyed izben, 1737-ben zuhant le a toronyból, 
s akkor 11,000 kiló súlyú darab letört belőle; maga a 
harang több ölnyire fúródott a földbe. Nagy fáradsággal 
vájták ki onnét, s nem kísértve tovább az istent, talap-
zatra helyezve állították föl a földön, az Iván Veliki 
nagy temploma előtt. 

A Cár-kolokol párja a Cár-puska; puska oroszul 
a. m. ágyú, cár-puska tehát : az ágyúk fejedelme, melv 
a Kreml-kaszárnya előtt tátja egy méteres száját. I. Eeodor 
Ivanovics öntetté, Csochoff András orosz ágyúöntővel, 
1586-ban. Az ágyú közel hat méter hosszú, 40,000 ki-
logrammot nyom, s 2000 kilogrammos bombák va-
lók bele. 

A szellemdús Herzen, Moszkva szülötte, tréfásan 
lógta íel e két specialitást. »Moszkva •— úgymond — 
nevezetes harangjáról, melylyel nem harangoznak, cs 
ágyújáról, melylyel nem lőnek.« 

A legnagyobb könyv, Nagy Péter cár anyjának 
ajándékából jelenleg a moszkvai Usszpenszki-székesegy-
ház tulajdona. Ez egy igen köpcös evangeliumkönyv, 
mely a templom sekrestyéjében külön állványra van 
helyezve. Súlya hatvannyolc ki logramm; vert aranynyal 
és drágakövekkel ékített táblája 200,000 rubel értékű. 

Szintén Moszkva dicsekvésének tárgya a legna-
gyobb kupola, mely az 1881-ben fölszentelt Megváltó-
templomát borítja. E középső kupolának aranyozása és 
kifestésé egy millió rubelbe került, s belső freskóinak 
méreteiről némi fogalmat adhat az, hogy a Megváltónak 
kereszt-alakban áldásra kitárt karjai tizenöt méternyi 
hosszúak. 

Mind e műveknek ugyanaz a szellem adott életet, 
melyből ered az oroszok világuralmi törekvése. Ugyanaz 
az előretörő, önmagán kivűl minden egyebet megvető 
szellem, mely ama közmondásban, mondhatnók moszkvai. 
ködiitben nyer kifejezést: »Moszkva fölött nincs más 
csak a. Kreml, és a Kreml fölött csak a menyország!« 

Aki Moszkvába megy, legelőbb is a magasan fekvő 



Kreml legmagasabb tornyába hág fel, hogy élvezze a 
kilátást. Azt a nyolcvankét méteres tornyot a nép Iván 
Veliki-nek, Nagy-Iván-nak keresztelte, népetymologiával 
torzítva el, XVI. századi építőmesterének Jean Viliers-
nek nevét. Mikor Madame de Staél körültekintett e to -
ronyból az alant elterülő városon, mondják így kiáltott 
f e l : »Voilá Romé tatare !« A kilátás onnét valóban sa-
játszerű, páratlanul bizarr. Kliséé Reclus, Hindosztan 
nagv városaiban látott ilven formát. Moltke szerint, »ki 
a várost innét meleg, verőfényes napon nézi, annak 
ugyan eszébe sem jutna arra gondolni, hogy itt ugyan-
azon szélességi fok alatt van, mely alatt a rénszarvasok 
legelnek Szibériában, s a kutyák síkjégen húzzák a szán-
kót Kamesatkában. Moszkva határozottan délvidéki vá-
rosnak tűnik föl, mely azonban idegenszerű, soha sem 
látott sajátságokkal van felruházva. Ugy véljük Iszpahán, 
Bagdad vagy valami afféle hely van előttünk, hol Sehe-
razáde szultánnő regéi játszanak, egyike ama városoknak, 
melyeket csak képzelmünk idézhet föl, de a valóságban 
láthatatlanok.« 

A városnak 800,000 lakosa van. Építkezési modora 
terjengő. Igen sok középülete s kerttel ellátott magán-
háza van, úgy hogy területe nem kevesebb mint száz-
húsz négyszög kilométer. E szerint épen akkora helyen 
terül el mint Paris, melynek több mint háromszorannyi 
a lakosa. Szemünk nem visz annyira, ameddig szélső 
házai terjednek. S a merre csak nézünk, mindenütt 
mintha csak valami szeszélyes tündér készakarva hal-
mozta volna össze a keleti népek minden kuriozitását 
és bizarr épületét, hogy mint egy óriási rareesJiew-ban, 
ritkaságok tárházában tegye ki közszemlére. Irn itt van 
előttünk a Kreml ódon, fogasolt bástyasora, a várost 
átszelő, kanyargó, ide-oda bódorgó Moszkva vize, par t -
jain Velence palazzoira, China kajsza házaira vagy stvl 
nélkül való modern nyugat-európai palotákra emlékeztető 
épületekkel, odébb apró faházak s köröskörül tömérdek, 
lehető legkülönfélébb izlésű, de a tatár építkezési modor t 
mindenütt többé kevésbé feltüntető, arany vagy zö ld-kupo-
lás, piros fehér zöld, vagy kék sárga, vörös és fehér tetejű 
tarkabarka cifrábbnál cifrább templom és torony. Mert 
Moszkváról azt mondták ugyan, hogy annyi benne a 
templom, mint ahány nap van az esz tendőben; de ez 
nem felel meg a valóságnak. Moszkvában nem 365, hanem 
390 templom van. Ebből görög or thodox 383, ág. evan-
gélikus 2, református 1, továbbá 1 lengyel-, 1 francia-
katholikus, 1 angol, r örmény. Az orosz templomok 
közül 8 székesegyházi, 21 kolostori, 258 parochialis, 
6 udvari, 59 házi templom, 23 imaház, 8 templomi ká-
polna. Mindenik templomnak neve van ugyan, de mivel 
például 40 Szent-Miklós, 22 Troica vagyis a szenthá-
romság, 14 Szent-Iván tiszteletére emelt templom áll 
Moszkvában, mindeniknek külön jelzőt is ragasztanak 
nevéhez, mely néha meglehetős furcsa, így pl. van egy 
templom melynek »a tyúklábú szent Miklós«, egy másik-
nak »bagolyszemű szent Illés« a neve. Nálunk bezzeg 
nincs szükség ily jelzőkre ! Mert ha Moszkva az a város? 

melyben földrészünkön aránylag legtöbb a templom, 
úgy bizonyára ép oly joggal, saját tapasztalatunkból 
állíthatjuk, hogy — talán az egyetlen Berlin kivételé-
vel -— nincs Európában egyetlen város sem, hol arány-
lag oly kevés lenne a szentegyház mint a magyar 
fővárosban. 

Moszkvát nem hiába tartják a szent Oroszország 
szent városának. Sehol annyi keresztet nem vetnek mint 
itt. Az orosz mindenütt gyakran hányja a háromszoros, 
csonka keresz te t : ha felkel, ha enni készül, ha leül, 
ha feláll, ha fürdeni akar, ha üzletet köt, ha kocsira 
száll, ha kocsiról leszáll, stb. végre, ha szentkép vagy 
templom előtt megy el. Már pedig sehol a föld hátán 
nincs az útban annyi szentkép és egyház, mint Moszk-
vában. 

A Kremlnek egyik, a Megváltóról nevezett kapuja 
is a szentek tiszteletében részesül és szent kapunak 
neveztetik. A kapu két oldalán két kis imakápolna van ; 
fölötte meg mindkét felén a szmolenszki Megváltónak, 
a Kreml fő-főpár t fogójának nagy képe, melyet Alexej 
Michajlovics cár 1647-ben függesztetet t oda. A kép előtt 
ormótlan nagy lámpa lóg vastag láncokon, örökké égő 
mécsessel. Alexej elrendelte, hogy a kapun egyetlen 
orosz se menjen födött fővel keresztül, s ma is, nincs 
rá eset, hogy e helyen orosz ember messziről le ne 
vegye fövegét. Idegen ember is kénytelen meghajolni 
e szokás előtt, s ha nem tenné, menten fülébe harsog-
ják : Sljapa, sljapa ! le a kalappal! 

Másik ily szent specialitása Moszkvának az ibéri 
Isten anyjáról nevezett kápolna, az Iverszkaja Csaszov-
nya, Oroszország egyik legnevezetesebb kápolnája. Nincs 
az az orosz, ki, bármily sietős a dolga, legalább egy 
percre be ne térne, hogy keresztet vessen magára, s 
megcsokolja a kis Jézus lábát. Itt nincs kivétel senki 
számára. Aki bemegy, úgy kell tennie, mint a tömeg, 
máskép ugyan meggyűlik a baja. 

E kápolna igen kicsiny, de annál nagvobb kincset 
zár magába. Itt van Moszkva leghíresebb szentképe, a 
csudatévő (csvdotvorm') ibéri Isten anyja képe, melyet 
böjtök és imádkozások között, pontosan másoltatott 
Pachomiosz archimandrita, az athoszhegvi ibéri kolos-
tor eredeti példányáról, és a melyet 1648-ban Alexej 
Michajlovics cárnak küldött ajándékba. Isten anyjának 
képe sötét barna színű, mint minden orosz szentkép, s 
arcán mint a csensztochovain, egy sebhely látszik, tnelvet 
tatár-kéz ejtett volna rajta. Egyébként ritkán van ot thon, 
mert gyakran hordják, hatlovas kocsin, lívrés inasok 
kíséretében, Moszkva utcáin át a betegekhez és családi 
ünnepekre, hogy az illető ház minden zegében-zugában 
meghurcoljak, s aztán tovább menjenek vele, (és a száz 
rubelig terjedő tiszteletdíjjal), egy másik családhoz. Mi-
alatt az eredeti távol van, egy másolat pótolja helyét, 
melyet azonban ugyanoly tiszteletben részesítnek a jövő 
menők, mintha csak az igazi volna. 

Szintén a Belvárosban (Kitaigorod) emelkedik a 
szent Bazil székesegyház, a legbizarrabb épület, melyet 



életemben láttam. Ez már igazán, Hogy egy hazai kife-
jezéssel éljek, tarkább mint a rác oltár. Oldala s teteje 
minden részében más és más színekre van festve, kupo-
lái pikkelyesek, girizdesek, kockások, némelyik úgy teker-
gőzik mintha egyet csavarintottak volna rajta; — de a t i -
zenegy közül nincs két egyforma. Az egyik olyan mint 
a-Zi. ananász, a másik mint egy tövével fölfelé fordított 
fekete retek, a harmadik mint a foghagyma, a negye-
dik mint a vöröshagyma, az ötödik mint egy kocsá-
nyán álló fenyőtoboz, a hatodik mint a nyakas körte, 
a. hetedik mint a cantaloupe-dinye, . . . s ki írhatná le 
mind a tizenegyet ? Egy percig szinte kétkedünk, vájjon 
építményre nézünk-e vagy valami szörnyeteg növényre ? 
S e pagoda-szerü bizarrság, melyet Napoleon turkomán 
mecsetnek nevezett, mégis annyira tetszik Moszkva köz-
népének, annyira t ud ja benne szeretni, csodálni a párat-
lant, a rendkívülit, hogy a monda szerint Rettenetes 
Iván cár, építészének — mikor befejezte az épületet — 
kiszuratta szemeit, hogy ne tudjon többé ily mesterművei 
alkotni. 

A Kreml szent helyei közt előkelő rangot foglal el 
a Mária mennybemeneteléről nevezett (Usszpenszkij) 
székesegyház, mely a cárok koronázó- , s az orosz 
patriarchák temetkező temploma. Itt mutogatják az 
Udvezítő keresztjének egy szögét, Isten anyjának szem-
fedőjét s fehérruháját, valamint arcképét melyet Byzanc-
ból még 1154-ben vittek Kievbe, honnét T imur -Lenk 
közeledtének hirére, 1395-ben hoztak ide, hogv meg-
védje a várost. E kép kerete 200,000 rubelre, a szent 
szűz homlokán lévő smaragd meg 30,000 rubelre van 
becsülve. Az ikonosztáz és az oltár szerelvényeinek 
aranysúlya 5400 kilogrammra rúg. 

Az Uszpenszkivel szemközt fekszik Mihály ő r -
angyal székesegyháza (Archangelszkij szobor), a cárok 
temetkező temploma, számos ereklyével, melyek közt 
ép a legfontosabbak, Yszevolodovics szent Mihály tetemei, 
némileg minket is érdekelnek amennyiben ezt a szentet 
a hazánk elpusztításából épen hazatérő Batu khán gyil-
koltatta meg. 

A cári temető közvetlen szomszédja Gyümölcs-
ol tó-Boldogasszony székesegyháza (Blagovjéscsenszkij 
szobor), hol hajdan a cárokat keresztelték és eskették. 
A régi cároknak aranyozott ezüsttel pántolt kicsiny fa-
székeit ma már a cári család nem használja ; nem akar 
kivételt tenni a gyülekezetben, s ennélfogva, ha egy 
vagy más tagja jelen van az istenitiszteleten, a cári szék 
előtt, a kövezeten állva vesz részt abban, csak úgy mint 
az utolsó muzsik. A templom kövezete — a persa sah 
ajándéka — szines jáspis és agát. Ereklyéje majdnem annyi 
mint ahány szent van a kalendáriumban. Az ereklyék 
(moscsi ) közé számítják nemcsak a szentek piszkos kopor -
sókban elhelyezett tetemeit, hanem a cárok aranyláncra fűz-
zött, drágakövekkel díszített amuletjeit is, valamint'a »Doni 
Isten-anyja« képét, melyet Dmitri Donszkoj 1380-ban 
nagyhercegi fekete főzászlójára varratva vitetett maga 
előtt a kulikovói csatában, és a melynek oltalma alatt 

harcolt 1591-ben Godunov Borics a tatárok ellen 
Moszkva falai tövében. 

Szintén a Kreml büszkesége a szent Elek templom, 
védszentjének ezüst sarkophagban nyugvó csudatevő 
holttestével és a Csudov-monaszt j í r vagyis a csudák 
kolostora, egykor a metropoliták székhelye ; jelenleg, 
országszerte ismeretes szerzeteseinek gyönyörű szép 
összharigzatos éneklése által. Idegenre nézve érdekes még, 
a bejárata fölött függő szentkép miatt, mely élőiről nézve 
Istent, jobbról nézve a szent lelket, balról nézve Krisz-
tus képmását tünteti fel. A monostorra l egy tagba építve 
emelkedik az apácáknak a mennybemenetelről nevezett 
roppant kolostora. A XIV. században alapított klas-
t rom (Yozneszenszkijzsenszki monaszt j i r ) úgynevezett 
nyári templomában (Ljetny szobor) nyugszanak az 
1407-től 1728-ig elhunyt nagy fejedelemnők és cárnők 
t e t emei ; téli templomában ki van állítva a kazáni 
Is ten-anyja igen tisztelt képe, s Moszkva dombormíyü 
címere: szent György a sárkánynyal. 

Moszkva legszentebb helye azonban, nincsen magá-
ban a városban, hanem attól északkeletre mintegy nyolc 
mérföldnyire fekszik, A Szent Szergiuszról nevezett 
szentháromság kolostora (Szergjeja Troickaja- lavra) ez, 
mely a kievi lavra után a leggazdagabb s leghíresebb 
búcsújáróhely egész Oroszországban. 

Magas, fogasolt, nyolc kapuval megszakított kőke-
rítés veszi körül a lavrát, melyet 1609 és 10-ben, t izen-
hat hónapon át hiába ostromoltak a lengyelek. Kívülről, 
középkori várnak néznők. De a falakon belül kerülve, 
templomok, kápolnák, monostorok városának tűnik föl. 
Különböző ízlésű, s különféle színekben pompázó t izen-
két templom, császári és archimandritai palota, theo lo -
giai akadémia, számos klastromi épület, zarándok-xeno-
dochium s egy vásár-csarnok foglal benne helyet. 

Nálunk hajdan a pálosokat és a clarisszákat tar tót -
rák a leggazdagabb szerzeteseknek. A nemzet kegyelete 
különösen fölkarolta ama két rendet, mert per excellen-
tiam magyar nemzeti szerzetekűl nézte. Ugyanily n e m -
zeti érzet tette dúsgazdagokká a nagy-orosz, tehát 
kiválóan nemzeti lavra bazilita-barátjait. Katalin cárnő 
koráig 120,000 jobbágya volt a moszkvai Szerg iusz-mo-
nos to rnak ; azok ugyan nincsenek többé kezük közöt t , 
de azért gazdagságra ma sem vetekedhetik egy lavra 
sem a moszkvaival, melynek évi jövedelme, 1872-ben, 
hivatalos becslés szerint 800,000 rubelre rúgott , a mi 
egyenértékű egy millió o. é. forinttal. 

E lavra számos temploma között a szentháromság-
ról nevezett (Troicki Chram) főegyház a legrégibb. 
Szergiusz archimandrita építé e helyen az első f a t em-
plomot, melyet kevéssel halála után a tatárok fölégettek. 
Szergiusz utódja, Nikon metropoli ta eltakaríttatá a r o -
mokat, s ím azok alól egészen ép állapotban kerültek 
elő Szergiusz tetemei. E csoda híre gyorsan elterjedt az 
országban, a hívők seregestől jöttek Szent Szergiusz 
hamvaihoz, melyek fölé 1422-ben Nikon patriarcha, 
byzanci ízlésben építteté a máig álló templomot. Ez 



kicsiny és a lacsony; állandóan zsúfolva van ájtatos 
népséggel. Az ikonosztáz mellett emelkedik Szent 
Szergiusz drágakövekkel díszített ezüst koporsója, a 
szentnek fára festett képével, melyet Nagy Péter had-
járatain mindig magával hordott . A koporsó födele 
nyitva, a szentnek tetemeit drága bársony borítja, s ezen 
fekszik egy arany kereszt, melynek megcsókolásáért töri 
magát ide a tömérdek nagy-orosz zarándok. 

Valóban, csak azért a csókért jönnek ide! N i n -
csen bibliájuk vagy imakönyvük. Hiába is volna, leg-
többjük nem tudná olvasni, mert az orosz nép 9 / l 0 - e d -
része se írni se olvasni nem tud. Prédikációt, mely 
másutt a felolvasott evagyelium magyarázatából áll : itt 
ugyan nem tartanak ; még szószék sincs a templomban. 
Zene hangjai nem emelik leiköket; az orosz egyházban nin-
csen se orgona, se valami egyéb zene. Csupán a barátok 
és a diakónusok éneke zendül meg időnként. A hívek 
összes részvétele az isteni tiszteletben arra szorítkozik, 
hogy a miséző pap által ó-szláv, tehát előttük értelmetlen 
nyelven mondot t imákra szintén ó-szláv mondatkákkal, 
énekelve felelgetnek. Ez is ugyancsak szűkkörü, mert 
mindössze három mondásból áll, u. m. Uram könyö-
rülj ! Goszpodi pomiluj! — Uram kérünk téged ! Gosz-
podi pomolimszal és : Add meg Urunk ! Podal Gosz-
podi ! 

Az egész isteni tiszteletben semmi sincs, a mi az 
értelemhez szólana, vagy nemesebb érzelmeket ébresz-
tene, s ez az, mely ezt az egyházat oly éles ellentétbe 
heh 'ezi a mai katholieismussal, de még inkább a p r o -
testáns egyházzal, mint a mely per excellentiam tanító 
egyház. 

A székesegyháztól az egyházi kincstárba mentem, 
mely — ha e helyet Moszkvához számítjuk •— Moszk-
vának ötödik, párját nem lelő nevezetessége. Ez egy 
egészen külön épület, hova egy barát vezetése alatt 
nyolcan-t ízen mentünk egy csoportban. Mintha csak a 
mesebeli Dárius kincsét látnók, úgy tűnik föl előttünk 
az a rengeteg kincs, melynek arany és drágakő értékét 
650 millió rubelre becsülik. Püspöki koronák, pásztor-
botok, miseruhák szem nem látott fénynyel kiállítva 
láthatók ott üveg alatt. Az egyházi szerelvények, dísz-
öltönyök, mind igen cifrák, és sajátságos jellegűek főkép 
az igaz gyöngygyei való pazar díszítés-módnál fogva. 

Számos kuriozitás is ki van ugyanott állítva, 
mint levelek, kéziratok, egy metszett agát, melynek bel-
sejében egy kereszt, előtte térdelő szerzetessel együtt 
látható. De a legnevezetesebb, vagy legtiszteltebb tárgyak 
Szent Szergiusz szőrcsuhája és fapohara. 

A kincstár és a székesegyház közöt t a szent stá-
ciók mentén árulják a szent képeket melyekkel az itteni 
klastrom képgvártó-műhelye látja el az összes nagy-
orosz piacokat. Az ostya és viaszgyertya-üzlet az ö t -
kupolás, freskókkal ékes, Godunov Borics cár és csa-
ládja síremlékeiről nevezetes Usszpenszkij-székcsegyház-
ban igen lanyhán megy, ellenben a Troicki Chram-
ban még a kievi Pecserszkaja vásárjánál is élénkebb. 

S mindenekfölöt t az amuleteknek van itt oly kelete, 
minő sehol másutt. 

Minden orosz, rend szerint azon védszent oltalma 
alá helyezi magát, a kinek nevére keresztelték. Fürdőkben 
tapasztaltam, hogy minden orosz keresztet vagy egyéb 
jelvényt visel nyakában; ez oly szabály, mely alól, mint 
értesültem, nincs kivétel. Még a hitetlen oroszt is r á -
kényszerítik vagy valamikép ráveszik családja tagjai, 
hogy varázsszerrel lássa el magát. A cárok többnyire 
kereszt alakú amuletet hordanak mellökön, melyet ho l -
tuk után utódaik a Gyümölcsoltó Boldogasszonyról n e -
vezett moszkvai székesegyházban állítnak ki közszem-
lére. Háborús világban számos ilyen amuletre bízza éle-
tének oltalmazását az orosz katona. Karacs Teréz napló-
jából tudjuk, hogy az 1849-ben Miskolcon százanként el-
halt orosz katonák meztelen mellükön rézlemezű keretbe 
foglaltan viselték egyebek közt Kossuth Lajos medaillon 
arcképét. A dolognak az lehet a kulcsa, hogy Kossuth 
ily miniatűré arcképét, melyet a felvidéki városokban 
kereskedők áruigattak, az oroszok szentnek nézték, 
megvásárolták, s annak védelme alatt folytatták a harcot 
Kossuth népe ellen. 

Ballagi Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Kalászai Ballagi Gézának „A politikai irodalom 

Magyarországon 1825-ig" cimű művéből. 

(Folytatás.) 

Kiváló érdekkel birnak reánk nézve Ballagi m u n -
kájának, melyet minél tovább forgatunk, annál inkább 
látjuk mint hazai protestáns egyházunk és irodalmunk 
egyik legbecsesebb forrás művének is értékét, még ama 
részletei, melyekben II. József korát ismertetvén ki ter-
jeszkedik a türelmi pátensre s ennek úgy a katholíku-
sokra, mint a protestánsokra gyakorlott hatását rajzolja. 

»A katholikus körből ez időben különösebben két 
figyelemre méltó munka okozot t feltűnést, az egyik 
Bartholottusnak, a másik Vitolának műve. Bartholottus 
és Vitola, mindketten a róm. kath. klérus tagjai voltak, 
amaz theologiai tanár és plébános. Felszólalásuk épen 
állásuknál fogva birt különös nyomatékkal. Minthogy a 
felekezetek közt levő ellentétek kiegyenlítésén fáradoz-
tak : minden felekezetből csatlakoztak hozzájuk a béke-
szeretők és a türelmes gondoskozásuak, sőt nem az ő 
felekezetökhöz tartozó papok gondolkoztak róla, hogy 
műveik a magyar közönség körében elterjedjenek. Bar-
tholottus nagy tudományos apparatussal készült, rend-
szeres művét Dési József somosdi prédikátor s a ma-
rosszéki ref. traktus jegyzője (1784-ben) , Vitola k ö n y -
nyebb modorban, de nem keveseob alapossággal irt 
brosürjét Szerencsi Nagy István győri ref. prédikátor 
ültette át nyelvünkre (1781-ben) . 

»A cél — irja Bartholottus — melyre nézve én, 
katholikus vallásbeli és papi személy, ezt a kedves és 
kellemes vizsgálódást pennámra vettem, nem egyébb, 
hanem hogy minden katholikus, főképen pedig azok, 
kikre a lelkek üdvössége körül forgalódó szent hivatal 
vagy eddig biztatott, vagy azután ajánltatik, a különböző 
vallások iránt való szeretetet szívökbe hatalmasan be-
oltani serénykedjenek, hogy e szerint mindnyájan ha 

22 



szintén vallásuknak külső gyakorlásában különböznek is, 
mindazáltal a külső társaságra nézve egyességre és bol-
dogul élhessenek.« 

A nemes gondolkodású iró e cél elérése végett a 
lelkiismeret szabadságát, a józan ész, az egyházi törvé-
nyek s egyházi tekintélyek véleménye alapján igazolja. 
Tárgyilagosságát mi sem bizonyítja inkább, mint hogy 
bevallja, miszerint a katholikusok, türelmetlenségük által 
a legtöbbet vétettek a lelkiismeret szabadsága ellen s 
»épen türelmetlenségükkel teszik tűrhetetlenné saját 
vallásukat.« 

Szerinte a reformáció üdvös hatással volt a ka tho-
Iicismusra s az esíész emberiségre. »Ha a reformátorok 
— úgy mond — ezelőtt mintegy harmadfélszáz eszten-
dőkkel a sok rendbéli babonaságok ellen trombitát nem 
fúttanak volna : bizonyára mind a babonaság, mind pedig 
annak szülő anyja, a tudatlanság, sokkal nagyobban és 
szélesebben uralkodnának és az egész világ siratná a 
maga cifra babonaságait. Mert ámbár a reformátoroknak 
sokféle hirtelenkedésöket és minden dolgaikat sem én, 
sem azoknak értelmesebb követői nem javaihatjuk i s ; 
ugyancsak a vallásnak megújításával, melyet azok kez-
dettenek, hogy mind a tudományokra mind a katholika 
vallásra igen nagy haszon ne következett volna, az iránt 
kételkednünk nem engedi mindenkinek jelen való álla-
potja, melyben csak az egy emberséges mérséklésnek 
zabolája kivántatik« stb. 

Vitola pedig a következő három kérdést veti lel 
munkájában: » i . Vájjon az igaz katholikusnak szabad-e 
a hamis vallásban levőket megszenvedni ? 2. Meddig 
mehet ez a megszenvedés az Isten megbántása nélkül ? 
3. Vájjon minden efféle megszenvedés a katholika anya-
szentegyháznak nincsen-e ártalmára ? 

Az első kérdésre azt feleli, hogy jó katholikusnak 
csak az tekinthető, ki a hamis vallásban lévőket is m e g -
szenvedi. Keresztyén és üldöző, két egymást kirekesztő 
fogalom, a melyet lehetetlen együtt gondolni. A máso-
dik kérdésre nézve kimondja, hogy az eretnekek ellen 
semmi más fegyverrel nem kell élni, csupán csak azzal, 
melyet Krisztus adott az egyház kezébe. Végre a har -
madikat akként dönti el, hogy eretnekség az anyaszent-
egyháznak kárt nem okozha t ; a mik kárt okoznak neki : 
a papok botrányos visszaélései, pl. a képek babonás 
tisztelete, a fraternitások, mesés ereklyék stb. A legtöbb 
visszaélést követték el szerinte a barátok. Az üldözések-
ben is az övék a főérdem ; az inquizició hasonlóképen 
az ő művök volt. 

A szerző szabadelvűsége azonban a következő 
szavakban kulminál : »Miért kelljen nékem az én fele-
barátomat azért gyűlölnöm, hogy ő az ő lelkére nézve 
halálos be teg? Á hit Isten ajándéka. Mikor valakit a 
mi atyánkfiai közül látunk, hogy neki nincs hite, akkor 
tartozunk a minden jóknak adóját kérni, hogy azt adja 
meg néki ; de senkibe is azt bottal belé nem verhetjük. 
A vallásnak lakóhelye a szív, azt pedig nem lehet kény-
szeríteni.« 

* * 
* 

Protestáns részről a türelmi rendelet kiadatása 
alkalmából nagy számmal jelentek meg az elismerő és 
hálálkodó nyilatkozatok. 

Ilyen volt egy „hálás protestáns" Pozsonyban m e g -
jelent, németnyelvű röpirata, melyet Kényt János, a 
népies iskola tagja, az új Zrinyiász szerzője magyarra 
is lefordított s melyben, midőn a hálás protestáns, József 
jótéteményeit megköszöni hitsorsosai nevében, inti 
egyszersmind őket, hogy magukviseletével bizonyítsák 
be, hogy József kegyeire érdemesek vo l tak ; a császár 

rendeleteinek engedelmeskedjenek; az adót jó szívvel 
fizessék ; ha kell, véröket is áldozzák fel az uralkodóért 
s a katholikusok és a többi felekezetek iránt atyafiságos 
indulatot tanúsítsanak. Ha — úgymond — a protes-
tánsok így viselik maguka t : az ország békessége hely-
reáll s Ausztria hatalmától ellenségei rettegni fognak. 

Igazi ékesszólással ír a, toleranciáról a „Magyar 
öröm" ismeretlen szerzője. »Jöjjetek ki — így kiált 
föl — ti setétben ülő, gyászruhákban járó, szegény árva 
eklézsiák, kik olyak vagytok, mint a pásztor nélkül 
való nyáj, melynek nincsen vezére, mint az árva, kinek 
nincsen édes atyja, mint az ügyefogyot t , kinek nincs 
birája, mint a fészkétől megfosztot t madár, melynek 
nincs nyugodalma. Jöjjetek ki és örvendjetek e király-
nak, mert templomot hágy néktek építtetni, papokat 
enged vitetni, mint jó atya, megtanít imádkozni, 
kik most sokan azt sem tudjátok, van-e Isten, van-e 
Krisztus. « 

A fentebbi iratokkal egy kategóriába sorozhatok a 
protestánsok háláját tolmácsoló alkalmi egyházi beszé-
dek, valamint azok a füzetek is, melyekben egyik-másik 
egyház új imaházának megnyitása, a türelmi rendelet 
kihirdetése, valamint a császár nevenapja alkalmával 
tartott ünnepélyes istenitisztelet van leirva. 

A dunamelléki helv. hitv. superintendentia által a 
dömsödi templomban rendezett hálaünnepélyen Tormási 
János, a halasi eklézsia papja, a dunamelléki super inten-
dentia történetirója ; a borsodmegyei reformátusok által 
a miskolci ref. templomban rendezett hála-isteni tiszte-
leteken Miklós Sámuel, miskolci ref. t aná r ; a lőcsei ev. 
gyülekezetben Hermáim János, a csalóköz-somorjaiban 
Palumbini Jónás Sámuel, a kőszegiben Asbóth János 
Gottfried, a nagyváradi ref. gyülekezetben Keresztesi 
József, a várad-olasziban ugyanaz tartotta a türelmi 
rendelet kibocsátásakor az alkalmi beszédet, melv mind 
megjelent nyomtatásban is. 

Keresztesi a Váradon, Tisza István és László há-
zuk udvarán felvont sátor alatt tartott istenitiszteletet 
részletesen leirja naplójában, megjegyezvén, hogy az volt 
123 esztendő óta az első prot. istentisztelet Váradon 
s hogy az ő prédikációja a konzisztorium jóváhagyásával 
látott napvilágot. A Várad-Olasziban elmondott prédi -
dikációjáról pedig Keresztesi azt irja naplójában: »A 
József napján elmondott prédikcáiónak kiadására is ma-
gok a romano-cath . urak kényszerítének, mely hasonló-
képen Miller úr által megvizsgáltatott (NB. Miller Fer-
dinánd nagyváradi akadémiai tanár volt a cenzor) és 
hírem nélkül a consiliumra felküldetett és helybenha-
gyatott . Ezen prédicaciók (t. i. a váradi és váradolaszi pré-
dikációk) ldnyomatására sokan ajánlották magukat, de 
az utána való járást akarván elkerülni, többnyire a ma-
gam költségén jöttek ki Váradon. Az új esztendeiből 
1300 s a József napjából 1060, melyeknek nagy része 
ajándékon osztatot t el.« 

Megjelentek továbbá Torkos Mihály, ev. super in-
tendensnek a pozsony-szentgyörgyi ev. templom, Szabó 
Sámuel, nagyenyedi tanárnak és Benkö Ferenc nagysze-
beni lelkésznek (majd később a nagyenyedi főiskola 
tanárának) a nagyszebeni ref. templom, Szalai Sámuel 
tiszáninneni ref. superintendensnek és Megyaszai Gyula 
Jánosnak a báji ref. templom, Scholtz Jánosnak a ma-
tejóci ev. templom fölszentelési ünnepén tartott prédi-
kációik. 

Végre a pozsonyi, a soproni, a késmárki, a p o -
zsonymegyei bazini, a győri, a rajkai, a szepesmegyei 
nagylomnici, a sopronmegyei ág falvi, a rozsnyói, a sze-
pesmegyei matheóci, valamint a Vasmegyébe keblezett 



borostyánkői ág. evangelikus egyházak az általuk r e n -
dezett hála-istenit iszteletet kü lön-kü lön emlékfüzetekben 
örökí te t ték meg. 

A türelmi pátens a pro tes tánsokra bizonyos k ö t e -
lessége t rót t , melyet azok igyekeztek is lehetőleg b e -
tö l ten i , hogy ez által is kimutassák a kegyes uralkodó 
iránt érze t t hálájukat. Szabadságukat ugyanis v isszanyer-
vén, m é l t á n követe lhet ték tőlük elhanyagolt belső e g y -
házi ügye ik rendezését . Míg el voltak nyomva , há t ra -
maradot t sága ikra nézve e lnyomatásuk szolgált mentségül . 
De mos t , m i d ő n ismét szabadon mozogha t t ak , ezzel a 
mentséggel nem állhattak többé elő. S valóban, nem is 
késtek k ö z ü l ö k egyesek rámutatni a bajokra, melyeknek 
orvoslásáról okvetlenül gondoskodn i kellett, hogy a prot . 
egyház megfele lhessen hivatásának s megmutassa , hogy 
mél tó volt az ura lkodó bizalmára, ki első sorban épen 
a pro tes tánsoktó l várta, hogy segíteni fognak neki a i 
fölvi lágosodás ter jesztésében. 

H o g y a magyarországi evang. egyház a felvilágo-
sodás ter jesztését illetőleg még nem felelt meg a jogos 
várakozásoknak, ezt a tételt fej tegeti egy Nothanker 
nevű . iró „Freimüth ige Betrachtungen" című tanu lmá-
nyában. 

Nothanker figyelmezteti az evangélikusokat , hogy ! 
nem elég t emplomoka t építeni, prédikátoraikat r e n d e - j 
sen fizetni, a nyilvános istentiszteleteket szorgalmasan | 
látogatni s adományképen nyer t jogaik felett ő rködni ; ; 
hanem igyekezzenek egyszersmind az egyházat olyan 
állapotba helvezni, hogy az betöl thesse hivatását, melyet 
a felvilágosodás századában kijelöltek számára. Az evan- ; 
gelikusok istenitisztelete nem lélekemelő ; papjaik d o g -
matikusok, a helyet t , hogy első sorban kateeheták len-
nének ; t emplomi felszerelésük bot rányos : vallási énekeik 
s i lányak; iskola épületeik r o z z a n t a k ; tanítóik rosszak, 
mer t roszul f izetvék; tanrendszerők silány, iskoláikban a 
fegyelem sok kívánnivalót hagy h á t r a ; iskoláik k ö n y v -
tárral n incsenek fölszerelve stb. Az elsorolt h iányok p ó t -
lására hívja föl tehát őket s kívánja, h o g y a kor ura l -
kodó szelleme minél előbb hassa át az ő in tézménye i -
ket is. 

N e m kevésbé túlszigorú kritikát gyakorol hi t felei-
vel szemben Mikovics András, midőn konstatál ja, hogy 
papjaik — kevés kivétellel — türelmet lenek s nem bír -
nak e legendő műve l t ségge l ; hogy istenitiszteletök nem 
lé l ekemelő ; hogy egyházi énekeik s i l ányak ; iskoláik I 
hátra vannak maradva. 

Kovács nevű író „Freimüthige Betrachtungen über 
vcrschiedcne Gegenstánde aus dem heutigen Lutherthum in 
Ungarn" című röpiratában, valamint egy ismeretlen iró 
a fentebbi munkára adot t „ Widerlegung"-jában még 
nyersebb őszinteséggel szellőztetik a lutheránus egyház 
belső bajait. 

Kovács szemére veti a prot . papságnak, hogy 
egyrészről üres szólamokkal a toleránciát prédikálja, m á s -
részről a vallásfelekezeti különbségek tapintatlan előtérbe 
tolása által a kedélyeket elmérgesít i s a türe lmet lenséget 
ápolja. Tagadja , hogy a prot . lelkészek csakugyan a fe l -
vi lágosodás ügyének barátai, mer t hiszen maguk sem 
felvi lágosodott emberek. A legnagyobb két visszaélés a 
protes tánsok részéről a gyónáspénz szedése, mely sokkal 
botrányosabb, mint a milyen volt Tetzel üzérkedése a 
bűnbocsátó cédulákkal ; a másik a német egyetemekre 
menő papjelöltek koldulása. 

A protes táns iskolák tanrendszeréről és tanszerve-
zetéről Kovács megvető leg nyilatkozik, előre bocsátván 
abbeli meggyőződésé t , hogy a kálvinista iskolák sokkal 
jobbak, mint a lutherásusok. A német nyelv, a t e r m é -

sze t tudományok, a mathesis elhanyagolása, a latin nyelv 
túlságos kultiválása s a metaphysikának a tanítás k ö z -
pont jává való tétele, ezek jellemzik a prot . iskolák t a n -
rendszerét . És ezeken a bajokon és h iányokon nem lehet 
segíteni, mer t hát a pro tes tánsok elbizakodottságuk miatt 
a maguk fejők után indulnak s olyan tanrendszer kell 
nekik, a milyen más iskolának nincsen, a mi egészen 
extra. Ehhez járul, hogy tanáraik roszak, silányul f izet-
vék, úgy hogy önképzésre nem marad ide jük : iskolai 
elöljáróik pedig tudat lanok. 

A „ Widerlegung" szerzője egy hú ron pendül K o -
vácscsal s nemcsak, hogy nem cáfolja meg, a kit cáfolnia 
kellene, el lenkezőleg megerősí t i annak állításait. Célja, 
úgy látszik, nem az volt, hogy észrevételeivel az e g y -
házi ügyek rendezését e lőmozdítsa , hanem ellenkezőleg 
az, hogy a magyar lu theránus egyházat rosz hirbe ke4-
verje. E mellett , minden sorából kirí a magyarok iránti 
gyűlölete. Azt mondja , hogy Magyarországon egyiptomi 
söté tség uralkodik, h o g y a magyaroknak söté tséghez 
szokot t szemei nem tűrik a vi lágosságot , hogy egész 
Magyarországon egyetlen világos eszű emberek van s ez 
Stretschko, a pozsonyi luth. iskola rektora. 

Kovácscsal és a »Wider legung« szerzőjével s zem-
ben egy ismeret len iró veszi aztán a keztyüt s „ Vor 
und zvider das Lutherthum in Ungarn" cím alatt k i m u -
tatja, hogy még sem oly kétségbeej tő a lutheránus egy -
ház helyzete, mint a milyennek azt roszakarói festik. 

A szerző alaposan ismeri a magyarországi lu the-
ránusok egyházi és iskolai viszonyait , sőt , úgy latszik, 
személves ismeretségben volt az egyház kiválóbb férfi -
aival is : ennélfogva a legilletékesebben szólhatot t belé 
a vitába. A »Wider legung«-ga l csak az előszóban s r ö p -
irata végén foglalkozik, mivel műve már akkor a cen -
zúrához be volt nyúj tva, a mikor a »Wider legung« 
megjelent . Kovács röpiratára ellenben pon t ró l -pon t r a 
reflectál. 

Kovácsot kü lönösen abban hibáztatja, hogy egye -
sek hibáiért az egész egyházat teszi felelőssé. L e g t ü z e -
sebben cáfolja Kovács amaz állítását, mely szerint a 
magyar lu theránusok közöt t a felvilágosodás nem t e r -
jedhet, mer t roszak az iskoláik. Elismeri, hogy van 
egy-ké t hiányosan berendezet t i skolá juk; de tagadja, 
hogy az iskola ügyet általában elhanyagolnák. Tagadja , 
hogy a felvilágokodás akadályául szolgálna pl. az, hogy 
némely lutheránus iskolában a német nyelv nem taní t -
tatik elég alaposan. A pro tes táns iskolákban ki tűnő t a n -
erők működnek , pl. Pozsonybun Stretshko, Sabel,, IVer-
ner ; Lőcsén Chrastina, Toperczer, Kriebel; Késmárkon 
Potkonitzky, Klanitza. Az iskolai elöljárók közt pedig 
igaz, hogy vannak, a kik keveset tudnak s »csak V e r -
bőczy chaotikus jogrendszerében (!) birnak némi jár tas-
s á g g a l ; de általában el lehet mondani , hogy a többség 
hivatásának magaslatán áll. 

Úgy a lutheránus egyház szervezetét tárgyaló 
művek, mint a pro tes tánsok hibáját to lmácsoló alkalmi 
iratok megjelenésére , te rmészetesen a türelmi rendelet 
adott alkalmat. S ha e rendelet hatásának megí té lésére 
az imént bemuta to t t hálálkodó nyi la tkozatok is be fo -
lyással l ehe tnek : akkor az újabb kori pro tes táns irók 
amaz állítását, hogy a türelmi parancs a pro tes tánsokat 
egyáltalában nem elégítette ki, mer t nem úgy in tézke-
dett felőlük, mint bevett , hanem csak, mint megtűr t 
felekezetről — legalább is túlzot tnak kell tekintenünk. 
A százados e lnyomatás és ü ldözte tés után, a szabad-
ságnak az a jóllehet csekélyebb mér téke is, melyet a 
császár engedményezet t , kétségkívül jó hatással lehetet t 
a protes tánsokra . Ha még sem voltak megelégedve, 



nem annyira az bánthatta őket, hogy kevesebbet kap-
tak, mint a mennyire jogosan igényt tarthattak, hanem 
inkább az, hogy a gyakorlatban igen sokszor azt a ke -
veset is megvonták tőlük. 

A türelmi rendelet végrehajtását a klérus, a hol 
csak lehetett, megnehezítette, sőt számos esetben meg 
is akadályozta, a mit a rendelet feltűnő hiányai mellett 
annál könnyebben tehetett , mert politikai befolyásával 
nem szűnt meg egyszersmind hivatalos hatalma is. Ezért 
irta az egykorú kálvinista prédikátor Keresztesi — a ki 
különben Józsefről szintén azt tartotta, hogy »a p ro -
testánsoktól ugyan megérdemli a maga országaiban, 
hogy az ő hamvait szentnek tartsák« — akkor, a mikor 
a debreceni eklézsia a toleránciáért hálát adandó, ünne-
péi ves istenitiszteletet rendezett , hogy »frustra canitur 
tr iumphus ante victoriam.« 

(Vége köv.) —y — 

K Ü L F Ö L D . 

A protestáns pap-képzés je len állapota 
Franciaországban.*) 

A protestáns egyház, különösen az újabb időben, 
igen nagy gondot fordít leendő papjainak kiképezte-
tésére. E törekvését, hogy t. i. azok, a kik a papi pá-
lyára szánják magukat, minél magasabb szellemi niveau-ra 
emelkedhessenek jövő nemes, felséges hivatásukhoz ké-
pest — látjuk mindenütt , bel- és külföldön egyaránt. A 
körülbelül 700 református és 90 lutheránus lelkészt szám-
láló Franciaország sem marad cl e tekintetben a többi 
protestáns egyházaktól. 

Mielőtt a leendő francia protestáns papok a theo-
logiai pályára lépnek, általános képzettségben részesülnek. 
A polgári törvény megkívánja, — hogy a »Baehelier és 
Lettres« fokozatot , a mi körülbelül az angol »Master 
of Arts« (Magister Art ium)-nak felel meg, mindenik 
leendő pap megszerezze magának. Hogy ezt elnyerhessék, 
a »Lvceés«-be járnak, a mely intézetek olyan formák 
körülbelül, mint az angol »Public Grammar School«-ok, 
vagy nálunk a gymnasiumok. A mint a gyermek a 
népiskolát elvégzi, attól kezdve a Lyceés-kbe jár mind-
addig, míg csak a »Bachelier és Lettres« fokozatot — 
mint 18—19 éves fiatal ember — meg nem szerzi. 

Azonban a tapasztalat azt mutatta, hogy a »Lyceés«-k 
nem adnak kellő, előképzettséget az ifjaknak, hogy pap-
növendékekké lehessenek; részint azért, mert némely 
tanulók igen magas korúak arra nézve, hogy a klasszi-
kái tanítás rendes kurzusát hallgathassák, vagy nem 
képesek a magas tandíjat fizetni; részint és főképen azért, 
mert azokban a tanítás — különösen a felsőbb osztá-
lyokban — egészen vallástalan. 

Ezért a francia protestánsok k ét előkészítő theo-
logiai iskolát alapítottak. Az egyiket Párisban 1852-ben, 
a melyből eddigelé — a klasszikai képzést illetőleg — 
több, mint 170 pap került k i ; a másikat pedig Turnon-
ban (Ardéche) , a mely azonban idáig csak 3—4 ifjút 
küldött a theologiára. 

A mint az ifjak „Bacheliers és Lettres" lettek, egye-
nesen a theologiai facultásra mennek. E facultásokat az 
állam támogatja. A tanárokat a kormány nevezi ki, de 
törvényileg gondoskodot t az egyház, hogy a tanárok 

*) E közleményben előforduló adatok »Az Egyetemes Presbyteri 
Szövetség* 1884-ben Beifatsban tartolt 3-ik egyetemes gyűlésének jegyző-
könyvéből vannak véve. 

kinevezésénél kellő befolyással birjon. Két protestáns 
fakultás van ez idő szerint Franciaországban, az egyik 
Montauban-ban egészen református, a másik Párisban 
vegyes, református és lutheránus. A tanárok száma 
Montaubanban 7 rendes és 2 magán tanár, Párisban 
6 rendes és 4 magán tanár. Mindkét facultással egy-egy 
semminarium van összekötve, a mi egyszerűen együt t -
lakás, convictus, melynek igazgatóját a vallásügyi mi-
niszter nevezi ki. Az állam stipendiumokat ad az olyan 
szegényebb sorsú papnövendékeknek, kik a maguk ere-
jén nem bírják költségeiket fedezni. 

A Montauban-i theol. facultást I. Napoleon ala-
pította, de csak 1810 januárjában nyílhatott meg hat 
professorral. Egy néhány éven át sokan csüggedetten 
néztek az intézetre, mert szegény volt valóban képzett 

j emberekben ; mások gyanakvólag, mert túlságosan rat io-
nalistikus színezetet kezdett nyerni. De lassanként kez-
dett felvirágozni az intézet a kitűnő tanárok vezetése 
alatt. Kiválóbb tanárai voltak : 

Dániel Econtre, a dogmatika tanára és a facultás 
decánja 1812—1818-ig, ki kevés munkát hagyott ugyan 
maga után, de korának egyik legtehetségesebb e m -
bere volt. 

Adolph Monod, ki 1836-tól 1847-ig a szónoklat-
tannak, ethikának és héber exegesisnek [volt tanára. 
Franciaországnak kétségkívül legnagyobb szónoka volt. 
Több kiváló munkát hagyott hátra, melyek között 
legnevezetesebb az „ A d i e u x a son Eglise" című műve, 
melyet sokan Protestáns Imitatio Christinek neveznek. 

Egy másik kiváló tanára volt a montauban- i facul-
tasnak: Francois Bonifas, ki az egyháztörténetet taní-
totta 1866-tól 1878-ig. Csaknem úgy tekinthető ez a 
fiatal korában (41 éves volt) elhunyt tanár, mint az 
utolsó két századnak egyetlen valódi theologusa. G y ö -
nyörű munká i : „/ ' optémisme de Lcibnitz„la theoric 
de lá Redemption dans Schleiermacher" és „a IJ unité 
dé 1 Enseignement apostoliqiu" stb. a theologia mes ter -
művei. Csak sajnálni lehet, hogy annak a nagy tehet -
ségnek oly fiatalon kellett a tüdővész áldozatául esnie! 
Ennyit a montauban-i theologiai facultás múltjáról. 

A párisi facultas története rövid. Az 1870—71. háború 
alkalmával a franciák elvesztvén Elszász-Lotharingiát, 
ezzel együtt a protestánsok is elvesztették straszburgi 
theol. facultásukat. Az akkori francia közoktatás-ügyi 
miniszter áttette a facultást Párisba és 1877-ben meg-
nyílt 4 tanárral, kik közül kettő Straszburgból jött. Pár 
hónappal később 4 magán tanárt neveztek még ki a 
facultásra és utoljára 1879-ben 2 rendes tanárt. 

A mi a francia protestáns theol. facultásokon a 
tananyagot illeti, erre nézve álljanak itt a következők : 
A theol. tanfolyam csak 3 évre terjedvén, Párisban az 
első évi theol. tanfolyamon, Montauban pedig a két 
elsőn a theol. tudományok bevezető ágait tanítják : 
hébert, újszövetségi görögöt , phi losophia-történetet a 
valláshoz való viszonyában, az egyházi atyák műveit. 
Héber archeológiát és theol. encyclopaediát. 

Az ifjak kötelesek 3 éven át az előadásokat p o n -
tosan látogatni és vizsgákat tenni az ó - és ú j - tes ta -
mentomi exegesisből, a speculativ theologiából, egyház-
történelemből és practica theologiából. 

A harmadik év végén lehet megszerezni a Bae-
calaureatus Theologiae fokozatot. Ekkor az ifjak egy-egy 
tételt kapnak, melyről értekezést kell irniok. Az érteke-
zésnek legkevesebb 60 lapra kell terjedni. Az értekezés 
egyes tételeit az illető köteles három tanárral szemben 
a körülbelül két órán át tartó vitatkozás alatt megvédel-
mezni. Ha az ifjú sikerrel megállta helyét, a facultás 



ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi miniszter megadja 
neki a Baccalaureatus Theologiae címet. Ha valaki ezt a 
címet megszerezte, attól kezdve úgy tekintetik, mint a 
ki alkalmas a papi szolgálatra. Minden francia prot. pap 
baccalawcatus Stientiarum és baccalaureatus Theologiae. 
Még két magasabb tudományos rang fok van. A licen-
tiatus és doctoratus. A baccalaureatus theologiae fokozat 
megnyerése után egy évre lehet valaki licentiatus. Ekkor 
egy általános vizsgát kell letennie az összes theologiai 
tudományokból és két dolgozatot kell írnia : az egyiket 
latinul legkevesebb 50 lapra terjedőleg, a másikat f ran-
ciául, a mi egész egy könyv. A licentiatus megszerzése 
után egy évre lehet valaki Doctor theologiae. Ekkor már 
nem kell vizsgát tenni, hanem írni kell egy tudományos 
értékű munkát, a melynek legkevesebb 400 lapra kell 
terjedni. Az utóbb említett két rangfokozatot minden 
theologiai tanár köteles megszerezni. 

A mi a theologiai képzést és különösen annak 
tudományos jellegét illeti, mondhatjuk, hogy az teljes, 
az az semmiféle theologiai tudomány ágat — legyen 
az előkészítő, rendes- vagy segéd- tudomány — el nem 
hanyagolnak. A tanárok nemcsak hogy maguk nagy 
figyelemmel kisérik a német theologia fejlődését, hanem 
megkívánják növendékeiktől is a német nyelv tanulását, 
hogy képesek legyenek a német theologiai irodalom 
kiváló termékeit olvasni. 

A tanárok theologiai irányát illetőleg — bár van-
nak köztük modernek és or thodoxok — általánosságban 
mondhat juk, hogy azok evangeliumi alapon állanak. 
Befolyásuk hallgatóikra határozottan és a szó teljes értel-
mében keresztyén, a mit világosan mutat azon körül-
mény, hogy a kezeik alól 7—8 év óta kikerült theolo-
gus ifjak — egynek kivételével, ki abba hagyta a papi 
pályát — mindnyájan az evangeliumi elvek híveinek 
vállották magukat, sőt ahoz a párthoz tartoznak, mely 
feladatául tűzte ki magának az egyház ős zsinati szer-
vezetének visszaállítását. 

Kiválóbb tanárok jelenleg Montauban-ban Monod, 
ki dogmaticát tanít és Bruston a héber exegesis tanára. 
Párisban Sabaticr, ki új-szövetségi exegesist ad elő. A 
theologusok száma Montauban-ban 57, könyvtáruk 20,000 
kötetből áll. A párisi facultáson 32 növendék van és 
könytáruk 6000 kötetet tesz ki. 

A francia protestáns egyháznak arra a célra, hogy 
papjait kiképezze, évenként körülbelül 200,000 frank áll 
rendelkezésére, mely összegnek egy részét az állam adja 
segélyképen, a többi pedig az egyesek és egyházak 
önkénytes adakozásaiból kerül ki. 

Szots Gerő, 

I R O D A L O M . 
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Szakfolyóirat. 

Szerkeszti és kiadja : Garzó Gyula. Főmunkatársak : Köny-
ves T ó t h Kálmán és Barakonyi Kristóf. Nyolcadik 
évfolyam, január—februátusi kettős füzet. E folyóirat ez 
évben azért indult meg — mint a kiadói nyilatkozat-
ból olvassuk — január helyett március e lsején; mert 
a kiadó-szerkesztő mindaddig nem kívánta folytatni a 
vállalatot, míg csak annyi megrendelő nem jelentkezett, 
a mennyi az alapkiadásokat biztosította. Ezt különben 
előre is kijelentette. Most már az ügybarátok lelkesült 
sorakozása, a vállalat jövőjét biztosította s tudja a kiadó, 
hogy kik azok a megrendelők, a kikre biztosan támasz-
kodhatik, a kik nemcsak a füzeteket fogadják kedvesen, 
de c mellett kötelezettségeiknek is eleget tesznek. Ez 

első füzetben, F. Varga Lajos folytatja — a már végé-r 
hez közeledő korinthusi első levelet, szokott élénk m o d o -
rában, s elhalad a 15-dik rész 20-dik verséig. Az ez 
évben következő öt füze t : április, juni'is, augusztus, 
október, december hónapok végén fog megjelenni. 

Helyreigazítás. A »Magyar Prot . Egyh. és Iskol. 
Figyelő« a mult évi utolsó füzetben, a wTizenhárom 
egyházi beszéd, illetőleg pályamunka birálata« cimű 
cikkembe sok, oly nyomdai hiba. csúszott be, a melye-
ket az ügy kára nélkül helyreigazítás nélkül nem hagy-
hatok. Azért történik pedig c helyen a helyreigazítás; 
mert a »Figyelő« a jelzett utolsó füzettel — a mint 
tudjuk — bevégezte pályafutását. Lap 458, alulról 5-ik 
sorban : »vízverő« he lye t t : vízmérő. Lap 459, felülről 
3 —Ik sorban : »melynek« helyett : melyeknek. Ugyan e 
lapon felülről 18—ik sorában: »a midőnw he lye t t : s a 
midőn. Lap 460, felülről 6—ik sorában : »mélyébe tanul-
mányozás« helyet t : mélyebb tanulmányozása. Ugyan e 
lap felülről 11-ik sorában: »gépies« he lye t t : képics. 
Lap 461, alulról r 1 -ik so rában : »a kidolgozás alaki 
szépségére is kellő gondot fordítni el nem mulasztjuk« 
he lye t t : élénk figyelemben tartjuk azt a homiletikai sza-
bályt, hogy ott, a hol a partitio tartalmát maga a szö-
veg adja, a tartalotn kifejezésének alaki mérete nem 
lehet soha önkény szerű s kiterjedő oda nem tartozó dol-
gokra is. Lap 463, felülről 22-ik sorában: »sirásnak« 
he lye t t : leírásnak. Lap 464, alulról 15—ik sorában: »a 
hivogató« helyett : hívogató. Lap 465, felülről 7—ik sorá-
ban : »e Malakiás« he lye t t : a Malakiás; felülről 9-ik 
sorában : »s benne« he lye t t : a benne; felülről 17—ik 
sorában: »jó proposito« he lye t t : jó a propositio; alul-
ról 8—ik sorában : »a helyett a hová megy« he lye t t : a 
helyet stb. Lap 467, alulról 4-ik sorában: »úgy« helyet t : 
így. Lap 468, alulról 14—ik sorában : »a fenségesebb« 
helyet t : legftnségesebb. Lap 469, felülről 13 —ik sorá-
ban : »mellőzöm« helye t t : mellőztem. — Garzó Gyula. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* Lelkészválasztas. A vértesaljai egyházmegyébe 

kebelezett biai egyház lelkészi állomására f. hó 4-én egy-
hangúlag Dézsy Mihály helyetes lelkész, korábban a ceg-
lédi egyház adminisztrátora választatott meg. A jeles 
képzettségű és a gyakorlati életben is derekasan fo rgo -
lódó ifjú lelkésztársunknak, valamint a gyülekezetnek is 
gratulálunk! 

Az Irodalmi Társaság alakuló gyűlése, mint ille-
tékes helyről értesülünk, április hó közepére. (15—16. 
napjaira) fog össze hivatni Budapestre, a Baldácsy-
bizottság közgyűlésével egyideüleg. Az összehívást a 
református és evangelikus egyetemes Konventek világi 
elnökei fogják eszközölni, oly módon, hogy a pár tfogó 
és alapító tagok külön levélben, a többi tagok általá-
nosságban hírlapiiag hívatnak meg az alakuló gyűlésre, 
a testületek pedig küldöttek által való képviseltetésrc 
fognak fölkéretni. A jelentkezések és ajánlatok a nevezett 
elnökökhöz nagy részben már beérkeztek, de még foly-
tonosan eszközölhetők. Az alakuló gyűlés részleteiről a 
szétküldendő meghívók adnak bővebb felvilágosítást, 
mit annak idején mi is közlünk olvasóinkkal. 

* Az Irodalmi Társaságba szerkesztőségünk utján 
a hét folyamán belépésre jelentkeztek: alapító tagokul 
Szalay József lelkész Martoson (Komáromm.) 100 frttal, 
Szemes L^ászló egyházmegyei tanácsbiró Szent-Jánoson 
(u. p. Bors, Biharmegye) azon feltétel alatt, hogy a 100 frt 
tőkének 5 °/0 kamatját élete végéig fizeti, de halálával a 



további kötelezettség megszűnik s családján az alapítási 
összeg be ne hajtassék. Rendes tagul évi 6 frt fizetésé-
vel Andrássy Kálmán lelkész Bujon (Szabolcsin.) ; far-
toló tagokul: Pap Elek lelkész Zsigámon (Komáromm.) , 
Szabó Zsigmond lelkész Deákiban (Komáromm.) . — T a g -
sági díjat, 5 frtot fizetett Hoivath József lelkész Lábodon. 
— Debreceni laptársunk a Hódmezővásárhelyről, jelent-
kezett s általunk már bejelentett tagokat közli, kikkel a 
tiszántúli egyházkerületben 9 pártfogó, 44 alapító 53 ren-
des, 46 pártoló és 36 segélyező tagja van az Irodalmi 
Társaságnak. 

* Budapesti reform, fögymnáziumunkban a nem 
régen alakult és Somogyi I\. tanár elnöklete alatt m ű -
ködő „ I f j ú s á g i zene egy/ sülit", f. hó 4-én tartotta meg 
Il- ik matinéját, az egyhá/i tanács-teremben. Az előadást 
szép számú közönség hallgatta végig és örömmel győ-
ződött meg az életrevaló egyesület gyors haladásáról. 
A műsor Bethoven, Beriot, Servius, Verdi, Gcnée darab-
jaiból és Forrai Miklós karnagy csinosan szerkesztett 
nyitányából állott. A jól összeállított programúi és az 
összevágó előadás az egyesület elnökének jó ízléséről s 
a vezető karnagy és zenekari tagok dicséretes buzgal-
máról tevének szép bizonyságot. Az egyes szereplők 
közül különösen Forrai Miklós és Puky Endre hegedű-
játékukkal, Weiss Arthur pedig csinos gordonkajéká-
val tűnt ki. 

* A valláserkölcsi felolvasások idei sorozatában 
f. hó 8-án GyiUgy Aladár olvasott fel igen szépen írt 
és becses tartalmú értekezést e cím alatt: »A szeretet 
munkája Budapesten«. A felolvasás a Budapesten fennálló 
emberszereteti intézményeket és ezek működését ismer-
tette s a felebaráti szeretet nagy hódításairól és jövő 
feladatáról értekezett. A szép számú közönség nagy 
érdeklődéssel hallgatta s a végén zajosan megéljenezte 
a lelkes előadót. A dolgozatot nem sokára közöljük. — 
Jövő alkalommal Péterfy Sándor praeparandiai tanár fog 
felolvasást tartani e cím alat t : »Apró képek az egyházi 
és iskolai életből«. 

* Püspöki előterjesztés az egyházi építkezések 
ügyében. E cím alatt erdélyi egyházkerületünk nagy-
tevékenységű püspöke egy részletes munkálatot ter -
jesztett az Igazgató Tanácshoz, melyet az február 19-én 
és 20-án tartott nagy gyűlésében egész terjedelmében 
magáévá tett. A közel két nyomtato t t ívre terjedő elő-
terjesztést egész kiterjedésében közölte a »Prot. Közlönycc 
9—ik száma, melyből a tervezet lényegét átvenni mi is 
érdemesnek tartiuk. Előre bocsátva, hogy Erdély külön-
böző vidékein felekezeti és nemzeti érdekeink megvé-
dése végett bizonyos építkezéseket múlhatatlanul végre 
kell hajtani, a dolgozat első része részletesen indokolja 
a szükségletet, második fele pedig kimutatja a felhasz-
nálható fedezeti alapokat. E szerint építeni kellene 19 új 
templomot , 6 paplakot, 44 iskolát és 5 taní tó lakot ; 
restaurálni : n templomot, 2 paplakot, 12 iskolát és 
3 tanítólakot. Mindez építkezések öszszes költsége kitesz 
Öszszesen 181,500 frtot. E költségek fedezésére a nem 
régen alapított központi építkezési alap-pénztárban ren -
delkezésre áll 44 ezer frt, mihez 137,500 frt kölcsönt 
kellene fölvenni. A kölcsön a conversio tőke- többle té-
ből és a házi pénztárból vétetnék föl 5% kamatra, 
i ' / 2 ° / 0 -os 32 évi törlesztésre. A kölcsön törlesztésére 
32 évig leköttetnék az építkező egyházak részéről éven-
ként 3335 frt 70 kr, az egyházkerület részéről 3252 frt 
s a Közalapból 5209 frt 80 kr szintén évenként. És 
így a 137,500 frt tőkeszükséglet fedezésére a nevezett 
három forrás 32 éven át minden esztendőben együt t -
véve 11,797 frt 50 krt fizetne. A közalapi segély meg-

j nyerése végett az erdélyi egyházkerület indokolt kér -
vényt fog intézni a Konventhez, hogy a kerület által 
előlegezendő tőke összegek kamatjárulékának terhében 

' a fennebbi számokból látható aránvban. az egyetemes O j 
egyház is osztozzék. 

* Az Irodalmi Társaság pártfogó tagjai. A k o n -
venti elnökökhöz beérkezett és a lapok utján nyilvá-
nosságra jutott jelentések szerint a Társaság 500 fr tos 
part fogó tágjául jelentkeztek : I. a dunamelléki egyház-
kerületből: 1. maga az egyházkerület, 2. gróf Tisza Lajos 
főgondnok, 3. pesti egyházmegye, 4. solti egyházmegye, 
5. tolnai egyházmegye, 6. halasi egyházközség, 7. pesti 

i egyházközség; II. a dunántúli egyházkerületből: 8. maga 
az egyházkerület, 9. Tisza Kálmán főgondnok, 10. a 
veszprémi egyházmegye; III. tiszántúli egyházkeru étből: 
11 —14. maga az egyházkerület (négyszer 500 frttal), 
15. Vályi János, 16. hódmezővésárhelyi gyülekezet, 
17. debreceni egyházmegye, 18. felsőszabolesi egyház-
megye, 19. heves-nagykúnsági egyházmegye ; IV. ti-
szái inneni egyházkerületből-. 20. maga az egyházke-
rület. 21. báró Vay Miklós főgondnok. 22. báró Vav 
Béla. V. Az erdélyi egyházkerületből (hivatalos jelentés 
még nem érkezett) 23—24. maga az egyházkerület 
(kétszer 500 frttal). — Az evangélikus egyház köréből : 
25. az egyetemes konvent, 26. báró Prónay Dezső, 
egvet. felügyelő. 27. báró Prónay Gábor, 28. dunántúli 
egyházkerület, 29. pozsony városi esperesség, 30. a bá-

i nya kerület, 31. a békési esperesség, 32. a tiszai egyház-
kerület. E 32 pártfogó által megajánlott összeg 16 ezer 
frt tőkét, illetőleg annak megfelelő 5 °/0 kamatot kép-
visel. 

* Egy gimnázium megszűnése . Miskolcról irják, 
hogy az ottani szép multu ág. hitv. algimnázium, melv 
az újabbi időben, különösen volt nagyérdemű igazgatójá-
nak, Szánthó Jánosnak halála óta a lét és nem lét között 

I lebeg, ez év nyarán végleg meg fog szűnni. Vagyona 
40,000 frt, melynek hovafordításáról ev. papi körökben 

i élénk eszmecsere foly. Miskolci hirek szerint némelyek 
e jelentékeny tőkét az eperjesi ág. ev. theologiának sze-
retnék juttatni, de azon feltétel alatt, hogy a hittani 
intézet tétessék át Miskolcra. (D. pr. K). 

* A vallások muzeuma. Ilyen is lesz Parisban, 
talán már nem sokára. Monumentális épületén már két 
év óta dolgoznak. A Trocadero mellett emelkedik, nem 
messze a készülő világ-csodájától: a 300-méteres to rony-
tól, mely már nyolcvan méternyire mered az égnek. A 
vallások múzeumában képviselve lesz a világ összes le-
tűnt és élő vallása. Az épület görög- római stylben 
készül, főhomlokzata hetven méter hosszú, közepén pa-
villonnal, melyet óriási szfinx koronáz meg. A civilizált 
népek által követett vallások, meg a görög és római a 
földszinti termeket fogják megtölteni jellemző tárgyaik-
kal. Az első emelet termeiben Brahma, Visnu és Siva 
kapnak szállást; a szomszédságban Confucius és Mexikó 
régi lakosainak bálványai. A többi emelet az öt világrész 
exotikus istenségeinek van szánva. Afrikát 2750 külön-
böző vallás fogja képviselni. 

* Az újpesti ág. evangel ikus egyházban, f. hó 
4-én egyszerű de szép ünnepélyességgel iktatták be az 
egyház uj felügyelőjét, Gömöry Oszkár miniszteri taná-
csost és Antony István h. felügyelőt. Az ünnepélyes 
szertartást Láng Adolf pestmegyei esperes végezte nagy 
számú közönség és a környékbeli papság jelenlétében. 
Az ünnepélyt kedélyes hangulatú közlakoma fejezte be. 

* A battonyai ev. ref. egyházban, a hol szinten 
unitárius mozgalmak mutatkoztak, a miatt, hogy a lel-



készjelölő bizottság nem vette fel a jelöltek közé az 
egyház korifeusainak kiszemeltjét, csillapulni kezdenek a 
kedélyek s abban vélik az élessé vált ellentétet kiegyen-
líthetni, ha a kijelöltek önként visszalépnek s közülök 
rendeletileg egyik sem kiván »saját veszedelmére« Bat to-
nyára menni. Bárha tudjuk, hogy a jelölő bizottság he-
lyesen járt el, sőt erkölcsi indokai is voltak szavazásá-
nál, erkölcsi indokok, a melyeket nem mellőzhetett , 
mellőzni nem is volt szabad: mégis talán nem csalódunk, 
mikor hangsúlyozzuk, hogy nem éppen mondható sze-
rencsétlennek a battonvaiak új iránya s kétségkívül bókülés 
felé hajló törekvése, miután ott, a hol az ellentétek oly 
felette élesre köszörülődtek, nem a »summum jus« 
hanem a »modus vívendi« elvei szabják meg az egyedül 
helyes eljárás módozatait . 

* Dr. Sommervi l le mező-berényi (Békésm.) fellé-
pése, nagy hatással volt azon háborgó hívekre, a kik 
dacolva egyházi hatóságukkal, az unitárizmus felé kacsin-
gatnak. Midőn ugyanis az agg misszionárius — többek 
között — ezeket mondot ta : „inkább kivánnék itt e tem-
plom kövén rögtön szörnyethalni, mint megtagadni az én 
Krisztusomat," oly megdöbbentő hatás mutatkozott az 
egész gyülekezeten s oly zavarba jöttek maguk a hábor-
gók is, hogy ezt leírni teljes lehetetlen. Midőn pedig a 
szent szolgálat végeztével, Sommerville a paplakra ment, 
a jó̂  öreg szélhűdött lelkész derék neje, sírva nevezte 
az Úr vándorszolgáját »Isten angyalának« a ki e viszál-
kodó egyházba »éppen a legjobb időben érkezett.« 

* A kath. püspökök jövede lme. A kongrua-kérdés 
most ismét napirendre vetette azt is, mi jövedelmök 
van az egyes főpapoknak. Hivatalos kimutatás is készült 
róla. Mindent pontosan persze abban sem lehetett föl-
számítani ; a tényleges jövedelem nagyobbocska is lehet 
a kimutatott összegeknél. Elég megemlíteni azt, hogy a 
kimutatás az adókönyvek alapján készült. Közlik belőle 
huszonegy püspökség adatait. E s z e r i n t : a hercegprímás 
évi jövedelme 355,931 frt, az egri érseké 108,443 frt, 
a kalocsai érseké 320,386 frt, a Csanádi püspöké 109,448 frt, 
a győrié 113,45s frt, a kassaié csak 28,884 f r t ; ellen-
ben a nagyváradi püspökség 294,905 fr tot jövedelmez 
évenkén t ; a nyitrai 106,378 frtot , a pécsi 101,540 fr tot , 
a rozsnyói 35,458 frtot , a szatmári 52,868 frt, a szé-
kesfehérvári 24,490 frt, a szepesi 61,630 frt, a szom-
bathelyi 48,990 frt, a váci 108,640 frt, a veszprémi 
171,716 frt, a besztercebányai pedig 57,760 frt. Az 
eperjesi, lugesi és munkácsi görög kath. püspökök 
csaknem egyformán dotálvák : jövedelmök valamivel 
több évi 16,000 forintnál. 

* Egy kis helyreigazítás, Révész Mihály kedves 
öcsém dr. Sommerville m.-túri első tanításáról írván e t. 
lap 7. számában, ezt mondja : (215. hasáb :) »legkiemelke-
dőbb mozzanat a publicanusok festése, különösen zsidóból 
lett árvákat, Özvegyeket fosztogató, zsaroló adóhaszonbérlő« 
stb. Nekem ez az aláhúzott kifejezés nagy szeget 
ütött a fejembe. Hogy mondhatot t ilyet az öreg úr, kinek 
jól kell tudnia, hogy a római törvények oly humánusak 
voltak e tekinteben, hogy nemcsak az özvegyek-árvák voltak 
adómentesek, hanem a nyolc gyermekű apa — egyenlő 
viszonyok közt — kevesebb adót fizetett, mint a két 
gyermekű. Nem is az öreg úr színezett erősen, hanem 
a tudósítás volt hibás. Az illető passzus így van : az 
öreg úr leírván Zákeust azt m o n d á : />ma is vannak 
Zákeushoz hasonlók, sőt vannak kik tovább mennek 
mint ő, nem irtóznak embertársaikat zsarolni, még az 
özvegyeket-árvákat is fosztogatni« stb.*) a mint ezt 

*) E szavakra osont ki egy ügyvéd a teremből. K. 

\ Turgonyi lelkésztársam, s a buzgó Dómján János uram 
sajátkezű jegyzete bizonyítják. — Kálmán Farkas. 

* Gyászhír, ld. Dicsöfi József nyug. lelkész és 
! a debreceni főiskolai anyakönyvtár könyvtarnoka, mint 

részvéttel értesülünk, f. bó 6-án életének 67-ik évében 
elhunyt. Dicsőfi morvaországi születésű volt s azokkal 
a cseh-morva ifjakkal jött hazánkba, kik a század elején 
a pataki és debreceni collegiumokban készültek a papi 
pályára. Magyarhont megkedvelvén, itt maradt, névben, 
szívben megmagyarosodot t (előbbi neve Rostomili volt), 

; és a magyar ref. egyháznak szentelte életét. Előbb deb-
! receni segédlelkész, majd balmaz-ujvárosi német ref; 

lelkész volt, utoljára a debreceni collegium könvvtárnoka. 
Szép családot alapítot t : egyik fia, D. József, debreceni 
theol. tanár, a másik fia D. Sándor a debreceni törvény-
szék jegyzője, kiket többi négy testvérükkel és most 
már özvegy édes anyjukkal, Borbélly Katalin úrnővel 
első sorban sújtja az apa és férj halála. Béke az elhunyt 

: hamvaira! 
* Szerkesztői üzenetek. M—y Ferevc úrnak N. V. 

\ A várt folytatást jelen számra már későn kaptuk, köszön-
! jük. A kiadó hivatal intézkedett. — G. Gy. úrnak Gy. A 

F. úr pazarul árasztott »iehd ön tvények a szerk. kosárba 
temettettek. — V. S. úrnak K j. Ter jedelmes is, bevég-
zetlen is, kidolgozatlan is. Jelen alakjában nem közölhető. 
— Z. J. úrnák S—k. A küldemény megjött , nem sokára 
megemlékezünk róla. — Sz. L. úrnak Szt. J. A kívánt 
módon bejegyeztük, többen is vannak, kik így jelentkeztek: 
valószínű, hogy az alakuló gyűlés akceptálni fogja. Fel-
hívást és Alapszabalytervezetet nem sokára küldünk. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot. árvaházra: Gyikó Ferenc 

törökszentmiklósi ref. leik. a templom perselyében talált 
i és a »budapesti prot. árvaház részére« felirattal ellátott 
! 1 frt. — Kovács Antal terehegyi ref. leik. esp. a íe lső-

baranyai esperességben gyűjtött 60 frt. A részletezett 
kimutatás később. — Csepregi György új f. varsándi 
lelkész 4 frt (3 forint 58 kr az egyház adománya). — 
Zeke Lajos siklósi ref. leik. 12 Irt. (Ebből 8 frt a leik. 
úr alapítványa után 1887-re járó kamat 3 frt 36 kr. 
perselypénz, 30 kr. Z. D. J. 20 kr. Z; V. és 14 kr. Z. J. 
adományai). 

A budapest-budai ev. ref. templom építésére 
újabban következő adományok folytak be: Perselypénz 
1888. januárius 22-től március 4- ig 10 Irt 49 kr. Lisz-
nvói ref. pap Dénes Antal 1 frt 88 kr. Técső i ref. egy-
ház 2 frt 11 kr. Adamecz Ferenc, Endes György és 
Micskei Sándor gyűjtéséből 17 frt. Scháffer Mária 80 kr. 
Barabás Sámuel, Borosnyai Károly, Fehérváry György, 
özv. Fóris Jánosné, I lőke László, Hrazdil Péter, Incze • 
Miklós, Máté Pál, Miklós József, Paulovits Ferdinandné, 
Pettkó Béla, Szabó Sándor és Vécsey Lajos 1 — 1 frt. 
Dr. Barsi József, Horkay András, Dr. Kovács Imre, 
Nagy Gyula, Obernyik István és Takách László 2—2 frt. 
Nagy F. Károly 2 Irt 50 kr. Drágotáné, Csorba Tekla 
és jurányi Vilmos 3—3 forintot. Borosnyai Oszkár és 
Dr. Kiss Károly 5—5 frt. Tó th Lajos 7 frt. Bartalos. 
Sándor utján a 19. számú kis gyűjtő könyvvel 8 irt 90 kr. 
Összesen 81 frt 19 kr. A p. e. h. takarékpénztárban 
21,037 frt 7 kr van elhelyezve. Budapesten, 1888-ik 
évi március 5-én. — Szőts Albert, pénztárnok. 

# A Mária-Dorothea egyesület j a v á r a : Fóthról 
Molnár Júlia ő nagysága 5 frtot küldött szerkesztősé-
günkhöz, hogy azt a nevezett célra juttassuk. 
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H I R D E T E S E K . 

A nagy-rőcei ágostai hitvallású evangélikus egy-
háznál egy segéd-lelkészi állomás betöltetni fogván, az 
ezt elnyerni óhajtók szabályszerűen felszerelt folyamod-
ványaikat, alólirott elnökségnél folyó 1888. évi május 
hó 31-ig nyújtsák be. 

Feltételek a következők: 
r. Készpénzben évi fizetés 300 frt o. ért. 
2. Természetben lakás és fűtés. 
Kívántatik a magyar és tót-nyelvekben való töké-

letes jártasság. 
Kelt Nagy-Rőcén, 1888. évi február hó 20-kán. 

Stefancsok Károly, * Reusz Lajos, 
felügyelő. 3—3 ev. lelkész. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / rmmmtm;:/ / / / 

i"̂ -̂ ** / x I ^ j ^ ^ T , 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebe-
lezett kis- és nagybákai egyesült egyházak lelkészi állo-
mására. 

Évi javadalom 600 forint, mely áll a nagybákai 
határban levő 24 hold, és a kisbákai határban fekvő 
28 és 4/s hold tagos birtokból, életnemű jövedelmekből 
és stolárékból. 

így ezen papi állás az egyházkerületi osztályozás 
szerint a I l l- ik osztályba tartozik. 

A megválasztandó lelkész állomását, mivel kegye-
lem évért való folyamodás nyújtatott be, az özvegy és 
családja érdekében, valószínűleg csak az 1889-ik év 
tavaszán foglalhatja el. 

Pályázati határidő az 1888-ik év márc. 25-ik napja, 
a felszerelt pályázati kérvények nagyt. Lukács Ödön 
f.-szabolcsi ev. ref. espereshez Nyíregyházára küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. márc. 5-én. 

l E B é - ^ é s z : B á l i n t , 
püspök. 

• ^ J L . I - R Z R J ^ ÍZ; 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyében levő 
ramöcsaházai egyház lelkészi állomására. 

Rendes évi javadalom 500 forint, mely áll 46 osz-
tályozott hold földből, életneműekből, és stólából. 

így ezen papi állás az egyházkerületi osztályozás 
szerint a IV-ik osztályba tartozik. 

A megválasztandó lelkész folyó év tavaszán állo-
mását elfoglalni tartozik. 

Pályázati határidő az 1888-ik év márc. 25-ik napja. 
A pályázati felszerelt kérvények nt. Lukács Ödön 

felső-szabolcsi ev. ref. espereshez Nyíregyházára kül-
dendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. márc. 5-én. 

I E 2 , é T 7 " é s z B á l i n t , 
püspök. 

:E>.A_ T-iiz-J^ z ^ T . 
A debreceni theologiai akadémiában egyik rendes, 

tanári székre, melyhez főtantárgyul az új-szövetségi Írás-
magyarázat tanítása van köttetve, pályázat nyittatik. 

A megválasztandó tanárnak tantárgyai jelenleg követ-
kezőkép vannak beosztva : 

Új-szövetségi Írásmagyarázat egész éven át, heti 
4 - 4 órán. 

O - és új-szövetségi bevezetés egész éven át, heti 
3 — 5 órán. 

Vallásbölcsészet egész éven át, heti 3 — 3 órán. 
O-szövetségi történet, beleszőve a héber régiség-

tant (minden második évben), heti 2 — 2 órán. 
Uj-szÖvetségi görög nyelv (minden második évben), 

heti 2—2 órán. 
A iőtantárgyon kívül a többi tudományok a körül-

ményekhez képest módosítás és változtatás alá eshet-
nek, és főkép ha a vallásbölcsészet elvétetik e tanszék-
től, szakjához tartozó más tantárgy tanítása fog a meg-
választandó tanárra bizatni. A tanórák számát rendkívüli 
szükség esetében szaporíthatónak kívánja tekinteni az 
egyházkerület. 

Tanári fizetés : évi díj 1400 forint, lakbérfejében 
300 frt vagy természetben lakás, ha sor szerint tanári 
lakot nyer. 

A megválasztandó a tanári nyűg- és gyámintézet-
nek a meghatározott feltételek mellett köteles és jogos 
élvezője lesz. 

Hivatalát az i88s/<> tanév kezdetével foglalja el, 
szakkörébe eső tanári székfoglaló beszéd tartásával. 

Pályázóknak figyelmökbe ajánltatik köznevelési s 
közoktatási szervezetünk 142. §-a , ennek alapján az 
egyetemes Konvent által a theologiai tanárok minősí-
tését meghatározó feltételek. Az új-szövetség írásmagya-
rázatban való jártasságon kívül az ó-szövetségi írásma-
gyarázatban való képesség is igazoltassák. 

Pályázók kérvényöket hiteles bizonyítékokkal fel-
szerelve a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hiva-
talához Debrecenbe, 1888. ápril 15-kéig adják vagy 
küldjék be. 

Debrecen, 1888. márc. 7-én. 

R é v é s z B á l i n t , 
p ü s p ö k . 

Régi könyveket. 
különösen magyarországi nyomtatványokat a tör-
ténelmi szakból , továbbá irodalom-történeti 
és szépirodalmi műveket a XVIII. és XIX. szá -
zadból, valamint XVI. és XVII. századbel i ma-
gyar theologiai irodalmat folytonosan vesz 
méltányos áron 

D o b r o w s k y Ágost 
könyvkereskedése 

10—10 Budapest , IV. Egyetem-utca 2. 

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

Fele lős szerkesztő és k i adó - tu l a jdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle művészet i intézet Budapes ten . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29, sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

T08~ Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ~fS(X 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfize-
tésük az első negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézet kérdéséhez. 
ii . 

Ama fogadtatás, melyben a Konventnek 
— az egyetemes nyugdíj-intézet felállítására vo -
natkozot t — első tervezete részesült, s pedig 
egész magyar reform. Sionunk részéről; sőt az 
a — mondhatnám- — közhangulat , mely a leg-
közelebbi Konventen több jelesek, s különösen 
az autonomia egyik leglelkesebb bajnokának, Fe -
jesnek ajkain jutott kifejezésre : meggyőzhetet t 
minden komolyan gondolkozó reform, egvház-
tagot a felől, hogy papságunk a századok foly-
tán kifejlett közjogi állását feladni, í a helyette-
síthetés jogát a bizonytalan nyugdíj kétes értékű 
Ezsau-lencséjéért eladni nem hajlandó. Fejes 
1. az ő tartalmas beszédében, merem mondani, 
mindnyájunk érzületének adott h a n g o t ; s ezért 
hiszem, hogy már a tavaszi gyűlések kezdete 
előtt bizton elmondhat juk, hogy a Konvent 
tervezete felett, a Fejes I. által felhozott okok -
ból a magyar papság már meghúzta a lélek-
harangot, s halála bizonyos. És — fájdalom — 
ezzel a kérdés, s vele az olyannyira szükséges 
gyámintézet ügye jó időre, talán egészen az 
újabb Zsinatig elodáztatott . 

Megtudjuk érteni a Konvent helyzetét is. 
A zsinati törvény világos kifejezése értelmében 
a nyugdíj- intézet kérdését magától el nem ej t -
heti; mert e k k o r a törvénynek nem végrehajtója, 
de magyarázója lenne. Azonban a nyugdíj eről-
tetése mégis rendkívül óvatosságot követel. 

Elaggott lelkészek nyugdí jazása! . . Ruga-
n y o s kifejezés ez nagyon. Tudjuk-e , hogy mi -
csoda bűvös barlang kapuját nyitjuk meg e ki -
fejezéssel ? Micsoda szellemek áradnak onnan 

elő, melyeket többé visszaszorítani nem lehet? 
Az egyház közjaváért lángoló várja onnan az 
egyházak nyugalmát visszaadó szellemet. Az 
önkényes uralomra v á g y ó : azt a szellemet, 
mely az út jában álló egyént félre mozdítani se-
gíti. A hivatalt leső: az aranyalmát hozó lel-
ket és a tömeg salakja a boszuállás mindig 
karddal fegyverzett, de sohase igazságos ö rdö-
gét. — Mert a törvény §-a olyan archimedesi 
pont, mely ha egyszer meg van, kis szellemek 
is belefogódzhatnak, s ingathatlannak hitt való-
ságok ingattatnak meg alapjukban. 

Mondják talán, hogy ott van az egyházi 
hatóság, mely nem enged jogtalanságot ejtetni 
bárkin is. Igaz, de tegyük fel, hogy egyházunk 
egy-egy dicsőségét, aggott oszlopembereinek bár-
melyikét is ha a §-ba kapaszkodó rosz akarat 
akár csak egy szóval is állásában megingatni 
próbálná: van-e, lesz-e hatóság, mely a mél -
tatlanul támadot tnak élte alkonyán méltó 
elégtételt adhatna ? — Nem, — nem ! a t ö r -
vény e §-a, zsinati magyarázat, mondjuk, vál-
toztatás nélkül, súlyos következmények nélkül 
még csak meg sem kísérelhető. Az elaggott 
szót törölnünk kell onnan. — »Magna fűit 
quondam capitis reverentia cani« — mondja 
Ovid. De ha már ő így szó l : » f ű i t quondam«, 
mi bizonnyal, a mi századunkban, ez igét bá t -
ran a plusquatn perfectumba tehetjük. Pedig, ne 
titkoljuk, az ősz fő nagyobb tiszteletre és be-
csületre egyetlen pályán se méltóbb, mint 
épen az egyházi vezetés élén. A megőszült 
lelkipásztort, mint atyját tiszteli a gyülekezet, 
s intéseinek, tanácsának a vallás-erkölcsi életre, 
kétségtelenül több és nagyobb a sikere, hatása, 
mint az ifjúi tűznek, mely gyújt ugyan, de a 
leégett helyen újat építeni vajmi kevéssé ké-
pes. Hadd legyenek hát az elaggott öregek 
továbbá is a gyermeki tisztelet tárgyai a g y ü -
lekezetekben, kiket ifjú és öreg, apró és nagy 



sírva kísérjen az örök nyugalomra. Hogy ezzel 
magyar népünk jobbjai gondolkozásának adok 
én kifejezést, azt szépen illusztrálja az az eset is, 
hogy a f.-baranyai egyházmegye egyik elag-
got t tanító kényszer-nyugdíjaztatását kimondván, 
a kegyeletes nép kimondá, hogy az őket föl-
nevelt tanítót a parochiáról akarja nyugalmára 
kisérni. E kegyeletet ne gyöngítsük, sőt táp-
láljuk, erősítsük ; mert sok szép erénynek bő 
forrása az. 

Ez az oka, hogy mint eddig, ugy ezután 
is tárgyalásunkban a nyugdíj-intézet tervére 
csak annyiban reflectalunk, a mennyiben elve-
inkkel összhangzásba hozható. 

Vannak — elismerjük — esetek, hol a 
helyettesítés elegendő gyógyszerül nem szol-
gálhat, mint pl. súlyosabb gutaütés, bénulás, 
elmebetegség, vagy egyáltalán : a minden — s 
nemcsak a szószéken való — szolgálatra kép-
telenség ; midőn a gyülekezet, s átalán az egy-
ház közjava, a vallás-erkölcsi cél követeli a 
szerencsétlen lelkész nyugalomba helyezését ; 
de ez, a nyugdíjazások eseteit felette reducálja, 
s épen azért ezek segélyezésének kérdése is 
egészen más szempontok alá esik, mint az — 
úgynevezett — nyugdíj-intézeteké, s igen szé-
pen kombinálható egy egyetemes gyám-intézet 
tervével, a mint azt Fejes I. is kifejezte. 

Mi marad hát fenn egyetemes és eluta-
síthatlan szükség gyanánt ? Mi más, mint az 
egyetemes gyám-intézet. Ez elodázhatlan szük-
séget képez immár; mert azt továbbra is el-
tűrni nem lehet, hogy lelkészeink özvegyei és 
árvái koldusbottal kezükben, koldus kenyéren 
tengődjenek; s hogy a kik az irgalmasságot 
prédikálták : azoknak szerettei annak jótétemé-
nyét ne érezhessék. 

S e pontnál kérdésünkhöz érkeztünk, me-
lyet korábbi fejtegetésünk végén tűztünk ki : 
»hogyan lehetne az egyetemes gyám-intézetet 
úgy felállítani, hogy az egyházmegyénként m ű -
ködjék ? 

Hogy e kérdésre felelhessünk, fel kellene 
tennünk, hogy a gyám-intézet terve már meg-
állapíttatott, s itt csak a végrehajtásról, a keze-
lésről van szó. Az első feladat volna tehát 
egy a reform, egyház többsége által elfogad-
ható, biztos számadatokon nyugvó tervezet 
megalkotása, jobban mondva a szükséges sta-
tisztikai adatok nyilvánossá tétele. 

Nem ma foglalkozom először e kérdéssel, 
sőt elégszer sajnáltam, hogy helyzetem meg-
foszt az eszközöktől, melyek nélkül ily nagy 
feladathoz kezdeni sem lehet. S ha én — az 
ismeretlen kicsinység — a visszautasítástól 
nem tartok vala, már rég — a konvent terve-

zete előtt — megkerestem volna az egyház-
megyéket az ide vonatkozó statisztikai adato-
kért. S most, midőn egy nagy tekintélyű ható-
ság vette kezébe az ügyet, óhajtva vártam a 
kívánt adatokat, hogy azokkal számolhassunk. 
Hiába! úgy látszik, azok a bizottság titkai 
maradnak. 

Mi legyen a magy. ref. egyház idevonat-
kozó szükséglete ? Azt ma sem tudjuk ; pedig 
ez a Jő kérdés. 

Hány papi özvegy- és árva van az egy-
házban ? 

Mit kívánunk ezeknek (a gyám-intézet 
tagjait értve) személyenként segélyül adni ? 

Miből állítjuk elé az erre szükseges ösz-
szeget ? 

Ez a három kérdés lehet alapja egy életre 
való tervezetnek. 

Es mit felel ezekre a Konvent tervezete ? 
Az elsőre: semmit. 
A másodikra : ,,annyit, a mennyi jutni fog" 
A harmadikra: eszközöket sorol elő, a 

nélkül, hogy az előállható mennyiséget számok-
kal is akarná kifejezni. 

Egy kis próba számítással — a mult alka-
lommal — megkísértettük annak igazolását, 
hogy ez eszközök elégtelenek. 

A nagy céllal szemben — kétségkívül 
— óriási az összeg, melyet számításba kell 
vennünk. De visszariadni nincs okunk. Ha 
gondosan felhasználtatnak, sőt szaporíttatnak 
e célra mind azok a tényezők, melyek arra 
felhasználhatók: az egyházi életben eddig ta-
pasztalt hű, és gondosan ellenőrzött kezelés 
mellett a fedezet — idővel megleend. 

É n felhasználtatni kívánnám e célra: 
1. A közalap összes — kiosztásra kerül-

hető — évi jövedelmeinek 20%-át ; mert a lel-
készi állások szilárddá tételét, maguknak az 
egyházaknak szilárdítására a leghathatósabb esz-
köznek szemlélem. 

2. Belépési díjul minden lelkésztől az egy 
özvegyre és egy árvára megállapítandó (özve-
gyeknél 250, árváknál 100 frt) évi segély 6 — 
sőt szükség esetén 8%-ét, tehát 21—28 frtot. 

3. Évi járálékul minden lelkésztől az emlí-
| tett segély 3 sőt 4°/0-át, 11 —14 frt. 

Jegyzet. E két pontnál helyesebnek tartom, 
ha a °/o a nyerendő segélyre, s nem a fize-
tésre számíttatik. Ezt pedig nem érdek m o n -

i datja velem. 
4. A kegyévek esedékes jövedelmét. 
5. E célra tehető hagyományokat. 
6. Egyházkerületeknél, vagy egyházmegyék-

nél özvegyi segélyül — gyám-intézetek keretén 
kívül — évenként kiosztatni szokott segélyeket, 



midőn az eddigi — nem tag — özvegyek 
azokat többé nem igényelnék. 

7. Minden gyülekezet lelkésze esetleges 
nyugdíjazásánál 10 frt, az özvegy segélybe lé-
péskor 2 írt. 

8. Minden gyülekezetből, a keblében fenn-
tartott lelkészi állomások után némi mérsékelt 
összeget. 

9. A Baldácsy-alapítványból gyámsegélyre 
kiosztandó részt. 

Ezek így egyenként és összesen jelenté-
keny jövedelmi íorrást képezhetnek. 

De kell is. 
Hozzávetőleg — számításunk szerint — a 

szükséglet 30 év múlva meg fogja közelíteni 
az V* milliót, melynek előállításához 5 millió 
tőke igényeltetik. Ámde a felsorolt évi járulé-
kok — számításom szerint — maguk 1 — i l f 2 
millió tőkét képviselnek, s ezekkel 30 év alatt, ; 
még kedvezőtlen esélyek számbavétele mellett 
is — 3 millió tőkét — helyesen körvonalozott 
alaszabályok mellett — előteremteni nem volna 
lehetetlen ; mert az első tíz év — mely előtt 
teljes gyámdíj ki nem adathatnék — okvetlen 
nagy tőke gyűjtést eredményezne, mi a kiadá-
soknak (későbben tör ténő) gyorsabb emelkedé-
sét szépen kiegyenlítené, s a maximumra ju-
táskor egyensúlyba kellene jönniök. 

Ily nagy tőkére levén szükség, kívánnunk 
kell, hogy az se Budapesten, se az ország más 
helyén egybe ne halmoztassék, hanem nagyobb 
részében maradjon az egyházmegyék kebelében. 
Ha sikerülni fog egy egyetemes tervezetet el-
fogadtatni, s az egész ref. papságra kötelezővé 
tenni : abból még nem következik, hogy belőle 
nagy apparatussal, sok hivatalnokokkal és TtCVés 
haszonnal működő pénziíitézetet létesítsünk. 

Mihelyt az egységes tervezet elfogadtatott : 
a törvény kívánalma szerint való intézet már 
megalakulhat. De maga a kivitel mindig az ok-
és célszerűség kérdése leend. 

A legtöbb egyházmegyében van, s a hol 
nincs, tervezni kellene — özvegy-árva gyám-
intézetet a lelkészi karból, melyek — mint az 
intézet fiókjai — az egyházmegye közvetlen, 
éber és gondos felügyelete mellett az országos 
gyám-egylet ügyeit csekély kiadással, s nagy 
hűséggel és odaadó buzgalommal kezelhetnék és 
kezelnék. 

Az egyes egyházmegyékben lenne hát az 
intézet alapja megvetve, honnan (a gondos 
részletezéssel kidolgozott) alapszabályok szi-
gorú követésével indulnának ki a gyám-intézet 
ügyei, meghatároztatnék a beveendő összeg, 
javaslatba hozatnának a segélyezések, s ellen-
őriztetnék a megyei pénzkezelés. 

Ezeknek lenne koronája a Konvent által 
választandó igazgató-tanács, s ennek felügyelete 
alatt kellene — az alapszabályban szigorúan 
korlátozott s körülirt hatáskörrel, s teendőkkel 
megbízott — főpénztárt létesíteni : »a magyar-
országi ev. ref. lelkészek gyám-intézetének or -
szágos pénztára« címmel; jól megválasztott 
pénztárnok és alkalmas könyvvezetőkkel. E 
pénztár készítené el a fiókok számára a pontos 
kezelési utasításokat, küldene hiteles fő- és 
segéd-könvveket, s venne számot mindeniktől. 

Mint az orsz. tanítói nyugdíj-intézeteknél 
a befizetések úgy mint az utalványozott nyug-
díjak kiszolgáltatása nem a főpénztár, hanem az 
egyes adóhivataloknál történnek : épen úgy le-
hetne, s kellene tenni a mi gyám-intézetünk-
nél is. Mert ha pl. F.-Baranyából bejönne bi-
zonyos összeg, de a melyet megközelítő, eset-
leg — később — meg is haladó összeg utal-
ványoztatnék ki, nem ér tem: miért kellene ez 
összegeket előbb Budapestre és onnan ismét 
vissza sétáltatni ? Ellenkezőleg, a fiók beszedvén 
a beveendőket, kifizetvén az utalványokat, csak 
a íölösleget szolgáltatná be, mint ezt a kir. 
adóhivatal teszi. 

A tőkesítendő összegek pedig (ilyen a be-
lépés díja is) jobban célszerűbben — el sem 
helyezhetők mint az egyes egyházmegyékben, 
így pl. Felső-Baranyában 64 lelkész, meglevő 
gyámpénztárunkba különbség nélkül 42—42 frt 
összeget tartozik a belépés díjául lefizetni. S a 
64 közül 1 — mond : egy — lelkész fizette le 
készpénzben ez összeget, a többi szívesen tartja 
azt magánál szabályos kötvényre kölcsönül — 
8°/0-os kamatra. S évtizedek alatt nem volt rá 
példa, hogy e címen csak egy krajcár is elve-
szett volna. 

Kisded egyesületünk immár 20,000 iorint 
tőkével rendelkezik, s könnyen és veszteség nél-
kül gyümölcsözteti azt 8°/0-al reform, híve-
ink, magunk között, s forgathatna 6—7°/o-<d 
100,000 forintot is. Ily gyümölcsöző, s hatá-
rozott szabályok mellett veszélytelen, s hozzá 
méltányos (mert illő, hogy a kiktől származott, 
azok, s ne az üzérek lássák hasznát a kizárólag 
tőlünk gyűlt tőkének) elhelyezése a gyűjtendő 
tőkealapnak mindenkor nagyobb biztosságot 
nyújtana, mint a legjobb papirosok, melyek, ha 
jók: drágák; ha ellenben olcsók, úgy bizony-
talan haszonnal járnak; mindkét esetben pedig 
a börze érzékeny hajszálán függenek. S mint 
ezt a »hírlapírók nyugdíj-egyesületének legkö-
zelebbi számadása mutatja (honnan pedig a 
hozzáértő, s körültekintő egyének nem hiány-
zanak) 10,000-ekre rugó vagyon veszteséget 



okoznak kisebb összegnél is. Millióknál 100,000-
rekben kell számítanunk. 

Nincs az a pénzintézet, sem papír, mely a 
tőkét biztosabban jövedelmeztetné, mint az egyes 
vidékek népe, a helyi viszonyokhoz mérten 
igénybe véve. (PL erre a vidéki kis takarékpénz-
tárak kiváló virágzása). 

Emez igen hasznos tényező felhasználása 
pedig egy, a fővárosban székelő intézet által 
nem, hanem csak jól rendezett vidéki fiókok 
által, jobban mondva az egyházmegyéknek en-
gedélyezett bizonyos megszabott hatáskör, s 
közvetlen befolyás utján történhetik. 

Bármilyen legyen a megalakulandó intézet, 
az az egyházmegyék közbenjárásának igénybe-
vételét nem mellőzheti, sőt nem is szabad mel-
lőznie. Maga ez egy tény megkívánja, hogy az 
intézetnél igazi és élettel teljes tevékenysé-
get követeljünk az egyházmegyéknek. Ez a te-
vékenység, a nagy organismusban való e rész-
vétel — abban a tudatban, hogy az intézet 
virágoztatásával saját családaink boldogságát 
munkáljuk — ez a tevékenység, mely az egész 
ország legkülönbözőbb részeiben szakadatlanul 
foly: ez lesz azon ezerszálu gyökér, mely az 
életnedvet az izmos tölgy derekába vezeti s azt 
százados életre táplálja, növeli, erősíti. 

Tagadom, hogy ez kivihetetlen volna, vagy 
hogy az egységet kockáztatná. Hiszen az intéző 
hatalom a központi vezetés kezébe lenne letéve. 
A tőketermészetű jövedelmeknek más célja úgy 
sincs, mint a leghasznosabb gyümölcsöztetés, 
s ez más uton, iív mértékben el nem érhető. 
A folyó jövedelmek jelzett kezelése pedig épen 
célszerűség kérdése. S ha már a helyesen szer-
kesztett alapszabályok értelmében az egyházme-
gye minden év elején megállapítja, s az igazgató-
tanács helybenhagyja az év költségvetési elő-
irányzatát : az egységnek semmi veszélyezteté-
sét sem látnám abban, ha azt az egyházmegyei 
pénztár eílectuálná, s év végén működéséről 
beszámolna; mert hiszen lényegében még is 
csak az igazgató-tanács akaratának lenne vég-
rehajtója. 

És ha a gvám-intézet tőkéi — óhajtás 
szerint — felszaporodnak, mily szép kapcso-
latba lenne az hozható a Szász D.-léle indít-
vánnyal, melyből — mindig közvetlen felügye-
let mellett — egyházak volnának talpra állít-
ha tók; s míg ezek a gyám-pénztárt táplálnák, 
maguknak is tőkét gyűjtenének a hangya kö-
vetkezetes szorgalmával, lassanként. Az önse-
gélynek bizonyára szép példája lenne ez. 

* 

S most foglaljuk össze eddigi teljegetése-
ink főbb eredményeit: 

1. Lelkészi nyugdíj-intézetet — a szokásos 
értelemben véve — nem akarunk. Szolgálatra 
— minden tekintetben — képtelenné lett lelké-
szeket azonban a gyám-intézet által segélyezni : 
igen; és pedig legalább is az átlagos évi fize-
téssel, az az : 800 írttal. 

2. A gyám-intézet megalakítását immár 
elodázhatlan szükségnek nyilvánítjuk. Ámde kí-
vánjuk, hogy annak szervezete autonómiánkkal 
szoros kapcsolatba és öszhangba hozassék. S 
mert az eddig előterjesztett tervezetek erre nem 
reflektálnak, azok elfogadása nem is remélhető. 

3. Óhajtjuk, hogy az egyetemes gyám-intézet 
központi vezetés alatt, egyházmegyei fiókok által 
működjék. E fiókok az egyházmegyei közgyűlés 
hatósága alatt álljanak, mely szintén bizonyos 
cselekvő hatás körrel felruházandó, szigorúan 
körül irtt alapszabályok szerint, a kerületi el-
lenőrzés, s a teljes hatalommal felruházandó 
intézeti igazgató tanácsnak tartozó felelősség 
mellett. 

4. Kivánjuk, hogy az alakulandó tőkék is 
— a lehetőség és célszerűség határai közt — 
az egyházmegyei jiókok által gyümölcsöztessenek : 

\ azonban mindenkor a főpénztár számlájára, s az 
igazgató-tanácscsal szemben való teljes felelősség 
mellett. 

5. A főpénztár legyen valóságos, e célra 
berendezett hivatal; nem pedig valamely pénz-
intézet egyik jövedelmező mellékága. A csak-
nem 60 egyházmegyei fiók pénztár kezelése 
annak úgy is elég tenni valót adand. 

6. Kivánjuk, hogy a gyámsegély összege 
— biztos számítás alapján — s szigorúan kör-
vonalozott rendszabályok mellett, már eleve, 
tisztességes jix összegben állapíttassék meg. 

7. Az így előálló SZÍllí'Séfjlet arányában 
állapíttassék meg a fedezet. Nevezetesen : 

aj emeltessék fel a Közalap javadalma ; 
bj vettessék a % tartozás magára a segély 

összegére, mert ezt a legszerényebb fizetesű 
lelkész is szívesen teljesíti, ha tudja, hogy azzal 
szemben családja tisztességes segélyre tarthat 
igényt; 

cj használtassanak fel minden e célra for-
dítható összegek, és 

dj vonassanak be, habár szerényebb ösz-
szeggel (a szolgálatra képtelenné vált lelkészek 
nyugdíjazása tekintetéből) a fenntartó testüle-
tek is. 

8. Hogy a kitűzött célra szolgáló leghe-
lyesebb tervezetet nyerhessük, felkérjük a mé-
lyen tisztelt konventi bizottságot, hogy az — 
1884-ben összegyűjtött — ide vonatkozó sta-
tisztikai adatokat közrebocsátani szíveskedjék, 
vagy az egyázi lapok útján, vagy — még 



I S K O L A Ü G Y . 
Külföldi oktatásügyi mozgalmak. 

1. Próbabiblia (Probebibel). 

Egyike a legérdekesebb s egyszersmind legfonto-
sabb tanügyi kérdéseknek a vallás tanításának kérdése 
és módszere. Minél inkább fejlődik és terjed a népok-
tatás — s kérdést sem szenved, hogy fejlődik és ter -
jed — minél tökéletesebbé válik a népiskola módszer-
tana általában és részletesen az egyes tantárgyaké, minél 
alaposabban ismerkedik meg velők a tanítóság és érté-
kesíti gyakorlatilag: annál szükségesebbé lesz a vallás 

oktatás módszerének reformja. Nagyon jól tudják ezt 
Németországban, s azért serényen folyik is a munka, 
egyelőre csak akademice, minek a gyakorlatban még 
kevés látszata van. 

Igv a mult években különösen élénk vita tárgyát 
képezte a próbabiblia és iskolai biblia (Schulbibel) kér-
dése. Kétségtelen, hogy Luther születésének négyszám-
dos évfordulóján a protestáns nép alig kaphatott volna 
nagyobb és méltóbb ajándékot, mint Luther bibliájának 
reveviziójat, mely munkán Németország legtekintélye-
sebb theologusai 16 évig lelkiismeretesen dolgoztak. De 
a bírálatok általában olyanok voltak, hogy elismerést 
vajmi keveset lehetett észrevenni ; a bírálók egyik része 
panaszkodott, hogy a bizottság nagyon is aggodalma-
san ragaszkodik Luther fordításaihoz, másik részük azzal 
vádolja a bizottságot, hogy a bibliát meghamisította s a 
jtitheri bibliai hitet megingatta. 

Az iskola pro et contra foglalt állást a biblia 
átdolgozásával szemben. így a »\Vürttembergisches 
Schulwochenblatt« (36. évf. 52. sz.) elismeri ugyan, 
hogy Luther bibliafordításának revíziója jogos és kívá-
natos, s hogy a próbabiblia elismerésre méltó munka, 
de nyelvészeti tekintetben még sem felel meg a pae-* 
dagogia kívánalmainak, s azért azt követeli, hogy a 
szöveg végleges megállapításánál nemcsak theologiai 
szakférfiak, hanem praktikus tanférfiak is hallgattassanak 
meg és működjenek közre. Ellenben a »Christlicher 
Schulbote« (1885. 15. sz.) szerint Luther bibliája a 
reformáció legnemesebb öröksége és azért változatlanul 
meghagyandó, már csak azért is, mert az evang. népis-
kola a bibliában bírja a maga középpontját. De elismeri, 
hogy a módosított helyek helyesebbek és az eredeti 
szövegnek jobban megfelelnek, mint Luther fordításá-
ban. Emil Zittel: Die Revision der Lutherbibel (Ber-
lin 1885.) cimű kis füzetben teljesen elveti az új átdol-
gozott bibliát; Dr. Rathmann: Zur Beurtheilung der 
Probebibel (Zeitfragen des christiichen Volkslebens 
XI. k. 2. f. Heilbronn) cimű füzetben rokonszenvvel 
fogadja ugyan azt, de inkább referál mint sem bírál; 
Emil Müíler: Die Sprache der revidirten Bücherbibel 
(1885. Bernburg) és »Gutachten über die von der 
Halleschen Revisions-Kommission herausgegebenen P r o -
bebibel« (1885 Halle), mely német nyelvészektől három 
véleményt tartalmaz, a biblia nyelvészeti oldalával fog-
lalkoznak és csaknem kivétel nélkül több újítást köve-
telnek. 

2. Az iskolai biblia (Schulbibel). 

Egy másik nem kevésbé érdekes tárgy, mely a 
német tanügyi sajtót és tanító-egyleteket foglalkoztatja, 
az iskolai biblia kérdése, vagyis a népiskolai használatra 
tervezett biblia kérdése. Ezzel szemben is két felé ágaz-
nak el a vélemények. Az iskolai biblia behozatala mel-
lett általában a következő okokat szokták felhozni: 

Az evangy. egyház alaki elve és az általános pap-
ságról szóló tan szerint minden keresztyénnek joga van 
a teljes Szentírásban búvárkodni; ebből folyólag az 
evangy. népiskola kötelessége a reábízott gyermekeket 
ugy nevelni, hogy haszonnal olvashassák a bibliát. De 
paedagogiai okok az ellen szólanak, hogy a fent neve-
zett cél elérésére a népiskola a teljes rövidítetlen Szent-
írást használja, mert a bibliában vannak egész szakaszok, 
melyek a népiskolai vallástam'tasra feleslegesek és nem 
használhatók; Luther fordításában vannak elavult és 
azért érthetetlen nyelvformák, némely helyek pedig, 
szakértők véleménye szerint, helytelenül vannak fordítva 

inkább — külön nyomtatványban, minden 
egyes lelkésznek rendelkezésére bocsátani mél-
tóztassék. 

Ezek alapján hadd készítsenek az egyház-
megyék tervezeteket ; azok közül az egyház-
kerület fogadja el a legjobbat ; s az 5 egyház-
kerület által beterjesztendők közül válaszsza ki 
a legjobbat a Konvent. 

És én hiszem, hogy bölcs compromissum 
útján, azt az egyetem is elfogadja, s rövid időn 
felépül a derék épület, ha az építést — mint 
kell — alőlról, s nem a tetején kezdjük el. 

Csak azt ne feledjük, hogy nagy eszmék 
kiviteléhez nem csak lelkesedett vezetőkre, de 
minél több és buzgóbb munkásra van szükség; 
s hogy a lelkesedés egy intésre, egy felhívásra 
nem gyulád fel. — El kell találni a hangot, 
megszerettetni az eszmét, kitanulni s kifejezést 
adni a közhangula tnak: s magától is fel-
lobog. De hogy igazán lelkesedésre gyúljak, 
szükségem van a tárgy pontos ismeretére, s 
annak jósága felől való szilárd meggyőződésre, 
s végre azon tudatra, hogy a javamra célzó 
intézkedésnek magam is nemcsak szenvedő, de 
cselekvő munkása is lehetek. 

Legyen az építész a tervező. De tervezete 
feleljen meg ízlésünknek, s célunknak, kölönben 
a tervnek — bár mily szép legyen is egyébként 
— kivitelére nem vállalkozunk. 

Itt az idő, hogy gondolkozzunk, s adjunk 
kifejezést óhajainknak a régóta tervezett és 
kivánt intézmény megalakítását illetőleg. 

Ez bátorí tot t íel gondolata im közzététe-
lére. Lehet, hogv állításaim egyenként és ösz-
szesen elesnek, ha jeleseink azzal foglalkozni 
méltónak tartják. — Nem bánom, csak hadd 
jöjjön már egyszer valahára jótékony mozgásba 
ez a Bethesda tava, melytől egyházunk egye-
temének ama nyomorékja i : özvegyeink és árvá-
ink várják gyógyulásukat. 

Nagy-Váty, 1888. március havában. 
Morvay Ferenc, 

ref . lelkész.' 



és azért tévútra vezethe tnek; sok tárgy túlhaladja a 
gyermekek értelmi körét , s számos hely vagy elbeszélés 
a bibliaban oly dolgokat foglal magában, »melyeket 
minden nevelt ember leggondosabban szokott a gyer -
mekek előtt elrejteni.« Azonban a biblia helyébe nem 
léphet bibliai kivonat, a mely legjobb esetben csak 
nehánv szószerinti helyet tartalmaz, egészben véve pedig 
a biblia tartalmát csak általános vonásokban ; mert ilyen 
könyvnek tartalma sohasem pótolhatja a bibliát. Továbbá 
ilyen kivonatnak hasznalata azzal a veszélylyel jár, hogy 
a gyermek nem alapíthatja a maga hitét alaposan és a 
kívánt mértékben a bibliára s végre nagyon nehez volna 
oly fajta könyve telőállítani, mely az érdeklettek nagyobb 
részét kielégíteni képes volna. 

Ezért a teljes biblia oly könyv t. i. az iskolai 
biblia által helyettesítendő, mely Isten igéjét Luther 
fordításának kifejezése és elrendelése szerint előadja, és 
csak azok a helyek volnánaK kihagyandók, illetőleg más 
alakba öntendők, melyek paedagogiai szempontból az 
iskolaba nem valók, t. i. a keresztyén vallástanításban 
értékkel nem bírnak, és melyeket a gyermekek vagy 
meg nem értenek vagy melyek erkölcsi szempontból 
kifogás alá esnek. Ennél fogva az iskolai biblia készíté-
tésénél lehetőleg a nyelvkutatás eredményére és a nép 
nyelvfejlődésére is kell tekintettel lenni ; helytelenül 
fordított helyek elavult vagy olyan kifejezések, melyek 
azóta más jelentést nyertek a legnagyobb gonddal és 
lelkiismeretességgel kijavítandók és jobbak által helyet te-
s í tendők; illetlen vagy botránkoztató kifejezések a 
finomabb érzésnek megfelelőbbekkel kicserélendők vagy 
egészen kihagyandók. 

Ilyen és hasonló okoknál fogva az iskolai biblia 
eszméjét számos tanítógyülés örömmel fogadta ; mások 
ellenben annak elvetése mellett érveltek. Az iskolai biblia 
ellen fel szokták hozni, hogy ilyen bibliai kivonatok által 
a biblia szentsége és tekintélye csorbát szenvedne a nép 
előtt, s nem illik a biblia formáján, mely mostani alak-
jában a reformációnak öröksége, változtatni, annál is 
inkább, mert ezen változtatás által a biblia ellen fe lho-
zott hiányok sem pótoltatnának k i ; és mert a. bibliai 
kivonatok által csak új hiányok keletkeznének, u. m. 
hogy a gyermekek nem lennének otthonosak a bibliában 
és hogy épen a kivonatok által ösztönöztetnének a 
hiányzó helyeket ot thon a bibliában felkeresni, holott a 
tanító és a szülők éberségét az illetlen helyek élét 
vehetné. Az iskolai biblia helyett azonban ők is célsze-
rűnek és szükségesnek látják Luther fordítását kijavítani, 
mert ez által a biblia iskolai használatán könnyíttetnék, 
a biblia olvasása ot thon is előmozdíttatnék, a biblia te-
kintélye emeltetnék és a vallásosság előmozdíttatnék. 
(Paed. Jahrbuch. 1886.) 

A felhozott ellenvetések dacara a német tanítóság 
nagy része az iskolai biblia behozatala mellett nyilatko-
zik és különösen a mult évben élénk viszhangot talált a 
tanítók körében, oly annyira, hogy egy német tanférfiú 
Iskolai bibliai tervesetet (Entwurf einer Schulbibel, Gera 
und Leipzig 1887.) is adott ki, melynek előszavában el-
mondja, hogy már évek óta meg volt győződve arról, 
miszerint a teljes biblia, mert a tanuló ifjúság számára 
nem alkalmas könyv, átdolgozásra szorul, mely a paeda-
gogiai és erkölcsi követelményeknek megfele l ; és mi-
után még Luthert , Dr. Schützet, Palmert, Dr. Deliust 
s más tekintélyeket idéz annak bebizonyítására, hogy az 
iskolai biblia általánosan érzett szükségletet kielégítene : 
áttér arra a fontos kérdésre : melyek volnának az iskolai 
biblia kellékei ? Miután szerző több mint tíz év előtt az 
iskolai biblia szükségét érezte és a könyvpiacon ilyen 

könyvet talált (Schulbibel. Biblische Gesíhichte und 
Lehre ím uhrkundlichen W o r t e für die höheren Abtei-
Jungen der evangelischen Schule, bearbeitett von Dr H o f -
mann ordent. Professor der Theologie an der Univer -
sitát Leipzig), mely azonban az ő iskolai bibliai eszmé-
nyének sehogyan sem felelt m e g : maga látott hozzá 
azon elvek feltalálásához és felállításához, melyeken 
annak nyugodnia kel l ; és miután az elvekkel és magá-
val az anyag terjedelmével tisztaba jött, s a szakértők 
véleményét is kikérte, végre 1883-ban fogott a munka 
megírásához, melynek előszavában beszámol a „ Terve-
zet" alapelveiről. 

Ezek következők : 
1. Az anyag megválasztását az evangelikus népis-

kolai vallás oktatás kettős célja határozza meg, u. 111. a 
gyermekek bevezetése a Szentírás értelmébe és az egy-
ház hitvallásába. 2. Hogy a gyermek a Szentírást m e g -
értse, mindenekelőtt szükséges, hogy tájékozva legyen 
benne. A tájékozottság függ az egyes könyvek egy-
másutánságának ismereté től ; azért az iskolai bibliában 
a bibliai könyvek ugyanabban a rendben következnek 

' egymásután a mely rendben a tanulók a felsőbb osztá-
j lyokban a bibliai könyvek sorát emlézik s így először a 

történeti, erre a tan, továbbá a prófétai, s végre az 
apokryph könyvek következnek. 3. A fejezetek és ver -
sekre való beosztás is ugyanaz mint a Szent í rásban; 
mert más eljárás az iskolai bibliát izolálná a vallásos 
irodalomban, s mi nélkülözhetővé és feleslegessé is tenné. 
4. Az ó- tes tamentomi történet ismerete, a biblia ma-
gyarázata és a káté iránti tekintetből az apokryphi köny-
vek nagyrésze az iskolai biblia tervezetébe is felvétetett. 
5. Hogy a tanulók a Szentírásban is otthonosak legye-
nek, kénytelenek különösen a felsőbb osztályoknak a 
bibliai történeteket magában a Szentírásban is olvasni 
és azért az iskolai bibliai ó- tes tamentomban a Krónikák 
könyve a Királyok könyvével, és az új tes tamentomban 
a négy evangyélium egygvé alakíttattak át. Ez által a 
bibliai helvek felkeresése az ó- tes tamentomban ugyan 
nem lett megnehezítve, de az új - tes tamentomban igenis 
s ezért függelékül mind a négy evangyeliom csatoltata-
tott az iskolai biblia mellé. 6. A szükséges szó- és 
tárgy-magyarázatok betűrendben állíttattak össze egy 
külön szó- és tartalomjegyzékben. 7. Bortányos kifeje-
zések Hofmann eljárása szerint illőbbekkel pótoltattak, 
hasonló tartalmú egész hífejezések k imaradtak; kiha-
gyattak oly részek is (különösen Mózes öt könyvéből), 
melyek a ker. vallás tanításban lényegtelenek vagy is-
métlődnek. 8. Ha a szükség úgy hozta magával, hogy 
történeti tények, melyeket a Szentírás csak hiányosan 
nyújt, kiegészítésre szorultak, úgy a kiegészítő részek a 
szöveg közé apró nyomással vétettek fel, ugyanaz tö r -
tént, ha valamely apostol életrajzának kiegészítéséhez 
a keresztyén legenda is felvétetett, vagy ha több feje-
zetben elszórva fordulnak elő az egyes részletek, melyek 
csak együttesen alkotnak valamely bibliai történeti képet 
vagy rajzot. 9. A könnyebb emlézés céljából gyakran több 
részre osztattak az egyes fejezetek, és az új fejezetek új 
felírással lettek ellátva. A régi fejezetek címei, melyek a 
e fejzetek lényeges tartalmát nem jelölik meg, Hofmann 
példája szerint másokkal pótoltattak. Ezt különösen a 
zsoltároknál és a prófétai könyvekben találjuk. Ellen-
ben különböző fejezetekben elszórt rokontartalmú részek 
ha csak lehetséges volt, kikerekített képekké lettek ösz- , 
szevonva, mint pl. a Szövetség sátrának beszenteléséről 
szóló fejezetek (II. Mózes 35. és 3 6 ; 33. és 40. f.) 
10. Lényeges külső változást szenvedett az iskolai bib-
lia azáltal, hogy a fejezetek számai nem a szöveg fölé, 



hanem annak bal oldalára kerültek, miről szerző azt hiszi, 
hogy a Szenttörténet ezáltal könnyen áttekintést nyert. 

Ezeken az elveken épült fel a »Tervezet«, mely 
pontosan mind azokat a fejezeteket és verseket idézi, 
melyek a szerkesztendő iskolai bibliában fe lveendők; 
egyszersmind, a szükséges változásokat és kibővítéseket 
adía, a mint azt a »Tervezet« névtelen szerzője óhajtja. 
Minthogy a könyv mindent tartalmaz, mit laikusnak 
tudnia kell a bibliából, úgy látszik, mintha Luther bib-
liáját egészen ki akarná szorítani a családból. Ez azon-
ban csak látszat, mert törekvése oda irányul, »hogy az 
iskolai biblia a kiskorúak könyve legyen, a teljes biblia 
pedig a nagykorúak kezében maradjon.« 

Gamauf György, 
t.-képző tanár. 

T A R C A . 

Az oroszországi búcsújáróhelyek. 
III. 

S z e n t - P é t e r v á r . 

Még egy lavra van Oroszországban, mely azonban, 
össze sem hasonlítható a már említettekkel. A pé ter -
vári Nevszki-lavra (Szvje to-Troicko Alekszandro-Nevsz-
kaja lavra) ez, mely egykorú a hivatalos orosz főváros-
sal. Nagy Péter azért alapította, s azért ajándékozta 
meg 1724-ben Nevszki-Szent-Sándor amaz ereklyéivel, 
melyeket addig a vladimiri kolostor ő r z ö t t : mert ú jon -
nan alapított fővárosa virágzásának legbiztosabb zálogául 
tekinté, ha azt a nemzeti szent helyek nimbusával veszi 
körül. 

Nevszki Sándor vladimiri nagy fejedelem, n e m -
zeti hős és szent volt, ki olyanforma helyet foglal az 
orosz történelemben, mint a miénkben Szent-László. 
Amaz a tatár-uralom idején a »hitetlen« svédek, ez a 
»pogány« kunok ellen küzd, mindkettő óriás termetű : 
egy fejjel magaslottak ki vitézeik közül. Még az sem 
igen tesz különbséget a két szent hős között, hogy 
Nevszkit, mint Oroszország védszentjét, egész O r o s z -
ország tiszteli ; mert Szent-Lászlót, az egész középko-
ron át, épen úgy imádta egész Magyarország. N é z e -
tem szerint jobban tisztelték mint Szent-Istvánt, kinek 
imádását újabb keletűnek tartom. Szent-István képe 
soha nem fordul elő régi pénzeinken, míg ellenben 
Szent-Lászlóé Nagy Lajostól Mátyás király koráig min-
dig, s csak Mátyás alatt váltja fel Szent-László alakját — 
nem Szent-István, hanem a Boldogságos Szűz, mint 
»Patrona Hungáriáé.« 

A pétervári várszerű lavra templomai közt legkü-
lönb a szent-háromság székesegyháza, melyet még Nagy 
Péter kezdett építtetni 1715-ben, állítólag azon a helyen, 
hol Sándor, Oroszország védszentje, 1241-ben megverte 
a svédeket és a német lovagrendet. A templom építését 
II. Katalin fejezte be 1790-ben. Itt nyugosznak Nevszki-
Szent-Sándor tetemei egy öt méter magas tömör ezüst 
pyramis tetejére helyezett ezüst ravatalon. Az angya-
loktól támogatot t s szentek életeit ábrázoló katafalkhoz 

•legföljebb ha a prágai Nepomucenus Szent János halotti 
dísze fogható. Itt is mint Prágában minden vert ezüst-

tel van borítva, Erzsébet cárnő bőkezűségéből , ki 
1752-ben e katafalk felállítására engedett át a kolivani 
újonnan nyitott ezüstbánya termeléséből 1800 k i logramm-
nyi ezüstöt. 

Nevszki-Szent-Sándor képe olajszínű, fára van festve 
s ezüsttel díszítve, mint minden orosz szent kép. Mert 
Oroszországban annyira tisztelik az ikonokat, hogy nem 
örömest engedik meg hamar pusztuló anyagokra alkal-
mazni. így a XVII. században eltiltották festett üvegeken 
tüntetni íöl a szentek képeit, mer t az üveg nem tartós, 
törékeny holmi. De még másra is ügyelettel voltak e 
tárgyban. Egész a XVI. századig kizárólag a m o n o s t o -
rokban készítették a szentképeket. Attól fogva laikusok 
is gyártják, de mindig erős egyházi ellenőrzés alatt. A 
zsinatok, a szentkép-készítők számára pontos utasításo-
kat, rendszeres ikonographiai kézikönyvet szerkesztettek, 
mint egykor a byzanciak. Mert az átöröklött mintáktól 
való legcsekélyebb eltérés is eretnekség számba jő; olybá 
vennék mintha akár a lithurgia szövegén változtatnának. 
S nem elegendő, hogy a művész értse a mesterségét, 
hanem tiszta kezűnek, tiszta életűnek is kell lennie, 
hogy méltó legyen pl. a Boldogságos Szűz képmásának 
elkészítésére. Az 1550-iki zsinat 43. törvénycikke m e g -
szabja, hogy »a szentképfestő alázatos, szende, szerény, 
komoly legyen, ne veszekedjék, ne részegeskedjék, ne 
legyen tolvaj, vagy orgyilkos, s általában őrizze meg 
lelki-testi tisztaságát. Az a melyik nem tudná megtar -
tóztatni magát, törvéityes házasságra lépjen. Illő, hogy 
a festők gyakran látogassák a papokat, tanácsot kér je-
nek tőlük, s rendeleteik és utasításaik szerint éljenek, 
böjtöljenek, imádkozzanak s tartóztassák meg magukat.« 
(Ld. Etude d'iconographie chrétienne en Russie, par 
J. Dúmouchel , d'aprés Bouslaief Moscou, 1874.) Szóval 
a szentkép-készítés egy neme az isteni szolgálatnak, 
melyet csak igazhitű, tiszta életű ember végezhet. T é n y -
leg máig jobbára a barátok monostoraiból kerül ki a 
legtöbb szentkép, s még arra is ügyelnek, hogy ne 
minden jö t t -ment kereskedjék velők. Még napjainkban 
is tiltakoznak az egyháziak az ellen, hogy a zsidók, 
mint nem igaz hitűek, a szentképekkel vásárt űzzenek. 

Mikép a kievi és moszkvaiban, úgy a pétervári 
lavrában is több temető van. Orosz főemberek, kivált a 
katonák, nagyon sokat adnak arra, hogy tetemeik a 
monos torok szentelt falain belül helyeztessenek örök 
nyugalomra. E szokás dús jövedelemhez juttatja a bazi-
litákat. A lavrák nyílt temetőiben szabott ára van a s í r -
helyeknek ; ellenben a lavrai templomok sírboltjaiba 
temetkezésért tetszés szerinti, azonban a szabad égalatti 
sírhelyek árát okvetlen jóval meghaladó alapítványnyal 
kell fizetni. 

A Nevszki lavra temetői közt kiválóan nevezetes 
a Gyümölcsol tó-Boldogasszony kryptája, melyben a 
cári család több tagja nyugszik, egyebek közt Natália, 
Nagy Péter testvére, s egy másik Natália, I. Pál cár első 



felesége. Továbbá Pánin gróf, I. Pál nevelője, gróf 
Razumovszki, herceg Beszborodko, s a kit legelőbb kel-
let volna említenem : Szuvorov, kinek sírján eme, saját 
maga által készített katonás rövidségü fölirat olvasható : 
»Itt nyugszik Szuvorov.« A Szent-Lázár feltámadásáról 
nevezett szentegyházban s a hozzátartozó temetőben is 
síremlék siremléket ér. Ez az orosz főnemesség temet -
kezési helye, a Trubeckóiak, a Suvalovok, a Seremetjevek 
stb. sírjaival. 

A pétervári lavra metropolitai székhely; roppant 
épületei egyik szárnyában papi szeminárium, 240 n ö -
vendékkel, s egy felsőbb papi akadémia (duchovnaja 
akademija) 120 hallgatóval foglal helyet. E hallgatókból, 
valamint a fölszentelt bazilitákból alakítják azt a remek 
chorust, melyet a moszkvai Csudov muzseszkoj m o -
nasztjir énekkara mellett, Oroszországszer te a legkülönb-
nek tartanak. 

A régi zsidók harsogó trombitákkal, hárfával és a 
szintén pengető psalteriummal dicsérték az Urat. A római 
katholiküs egyház a ceremoniális éneklés kisérése, vala-
.mint a hívek áhítatának emelése végett, a M I I . század-
ban behozta a víz-orgonát (o rgánum hydraulicum), 
majd a XlII-dikban a fu j ta tó-orgonát (orgánum pneu-
maticum). A renaissance művészi szelleme mise-közben 
többféle hangszert kezd alkalmazni; fra Angelico és 
Rafaello lantot, hegedűt, traversát és virginát adnak az 
angyalok kezébe. S már Voltaire, a korabeli francia 
katholiküs lithurgiát tekintve, méltán nevezte a nagy 
miséket »a szegények operájának (l 'opéra des pauvres).« 

Egyedül a katholiküs hierarchia feje, a pápaság, 
maradt e részben is hűséges megőrzője az ó-keresztyén 
traditióknak. A pápa, saját vatikáni kápolnáiban máig 
nem engedi meg emberi kéz alkotta hangszerek penge-
tését. Oly istenitiszteleten, melyben a pápa is részt 
vesz, nincs más zene mint az emberi hang, az ének. 
Még orgona sincsen, mely — miután századokig mindig 
csak ö dög kintornája (quinterna diaboli) gyanánt emle-
gették, újabb időben a protestáns templomokba is szél-
iére fölvétetett.*) 

A zene minőségére nézve, a római pápaság — • de 
csak tulajdon palotája kápolnáiban — a Milanóban 
érvényben lévő ambrozianus ritus és az orosz egyház, 
teljesen egy alapon állnak: az ó-keresztyén hagyomá-
nyok alapján. A görög-or thodox egyház, a mint a képző-
művészetek közül csupán a mindenek fölött spirituális 
festészetet veszi igénybe, úgy zene dolgában is egyedül 

*) Még 1674-ben a protestáns Mihály deák, pápista erőszakos-
kodásnak bélyegzi codexében (közölve: ^Egyetemes Philologiai Köz-
löny* 18S8. évf. 160. lap), a zene bevitelét a gyülekezetekbe: 

Ez alatt nyögődnek most sok ekklézsiák, 
Kik tanítójoknak híröket sem hallják, 
Mise hallgatásra erőszakkal hajtják, 
Ha azt nem követik, pénzzel bírságolják. 

Az szent irás helyütt virginát nyomtatják, 
Az dudát közöltök nagy dallal fujtatják.. . . 

a legszellemibbet, az imádsággal legjobban megférő 
éneket. Lelketlen fa vagy érc-hangszereket nem szen-
vedhet az Isten házában. Isten dicsőítésére kizárólag az 
emberi hangot, az élő muzsikát tartja méltónak. És pedig 
a lavrákban — a laodiceai zsinat határozataival megegye-
zőleg — csupán a barátok, diakonok, akadémikusok és 
szeminaristák énekét. Nők egyáltalán nincsenek a karban ; 
egyedül az apácaklastromokban szabad szervezni m e r ő -
ben apácákból álló énekkarokat. A nép nagy áhítattal 
hallgatja a barátok én ek é t ; sokan szemlátomást csak 
annak a kedvéért mennek a misére, mert a mint vége 
az éneknek, rendesen egyszerre igen számosan hagyják 
el a templomot. Az az ének valóban fenségesen komoly, 
egyszerű és természetes, a basszus uralkodik benne és 
sohasem csap át vontatot t vagy »birbitelő« hangokba, 
mint pl. a spanyol papoké. 

A kincstár itt is — t. i. a Nevszki lavrában — 
szerfölött gazdag. A drágaságok és ritkaságoknak hosszú 
sora van kiállítva, mint aminők : Szent-Sándor koronája 
a Nevszki-Sándor rend nagy keresztje, melyet II. Kata-
lin hordott , két arany kehely Katalin, egy Erzsébet, 
egy Mencsikoff herceg ajándékából, drágakövekkel és 
gyöngyökkel pazarul kirakott püspöki koronák, Nagy P é -
ter és Katalin életnagyságú képei, Nagy Péter által esz-
tergályozott püspöki pásztorbot, valamint az az ágy, 
melyben meghalt , stb. 

Szóval van itt mit nézni a templomban és a 
kincstárban s van itt mit hallani, a karének megzendii-
lésekor. Mindamellett az egész telep, több okból, még 
csak egy napon sem említhető a másik két lavrával. 

A kievi nagy monos tor nemcsak a görög keresz-
tyénségnek, de azzal együtt az orosz nép polgárosodá-
nak is kiinduló pontja volt. Az látta le századokon át 
püspökökkel az orosz egyházat. O t t másolta le Szent-
Hilarion a szent könyveket, melyeket Nikon kötöt t be 
a Szent-Theodosius által szőtt szövetekbe , ott írta 
Nesztor az ország, Simon és Polycarpus az egyház 
első krónikáit, Gergely barát a szentek életét. O t t m ű -
ködött Agapith szerzetes, az első orosz orvos, és Aiyp 
barát, az első orosz festő. Szóval Kiev lavrája azt a 
missziót teljesíté, mit nálunk a benedictinusok, s maga 
Kiev olybá veendő, mint nálunk Esztergom. 

A Moszkva melletti Szergius lavra hasonlóan nagy 
történeti múlttal dicsekszik. A nagy-oroszok ősi szent 
helye, maga Moszkva városa meg az orosz művelődés 
tekintetében afféle mint nálunk Debrecen. Az orosz Al-
föld fővárosa, még úgyabbati mint a hortobágyi m e t -
ropolis a magyar Alföldnek. 

Mi ezekkel szemben Pétervár ? Újdonsült , nem-
zetközi jellegű hivatalos főváros, de még ez sem oly 
mérvben, mint nálunk Budapest, melylyel állami és tár-
sadalmi centralisatio dolgában csupán Franciaország 
Párizsa mérhető össze. S a mint Pétervár csak az orosz 
birodalom s nem a Szent -Oroszország vagy az orosz 
nép valóságos főhelye : úgy lavrája sem emelkedhetett 
az ősi alapítású nemzeti lavrákkal egyenlő színvonalra. 



Még csak nem is állandó búcsújáróhely. Már pedig, a 
mint a periodicus források sohasem érnek fel az állan-
dóan csörgedezőkkel: úgy a csak időszakonként lá to-
gatott ' búcsújáróhelyek sem állják ki a versenyt a vál-
takozva kissebb-nagyobb mértékben ugyan, de időhöz 
nem kötöt ten, szakadatlanul látogatott búcsújáróhelyekkel. 

Csupán egy alkalom van, midőn Pétervár helyze-
téből folyólag, a pétervári lavrában annyian vagy tán 
még többen fordulnak meg, mint a moszkvaiban vagy 
a kieviben. Háború kitörésekor tódul a Nevszki-lavrába 
a sok katona, hogy megszenteltesse a barátokkal fegy-
vereit. 

Európában még csak három nép van, melynek 
harcosai mindenkor megszentelt fegyverekkel mennek 
tűzbe. Az egyik a török, mely Konstantinápolyban a 
szelamlik vagyis a szultánnak a mecsetbe menetele nap-
ján, a szent pénteki napon áldatja meg imámjaival hadi 
szere i t ; a másik a spanyol, mely kibontott zászlókkal, 
hadi rend és teljes katonai díszben, csengő muzsikával 
vonul nagy misére, s annak végeztével szentelt vízzel 
hinteti meg a fegyvereket ; a harmadik az orosz, mely 
a fegyverek megáldatása után szent amuletekkel is bőven 
ellátja magát. 

Ily rendkívüli alkalmak kivételével a pétervári lavra 
nagyobb néptömeget csupán bizonyos meghatározott 
szent napokon lát falai közt, nem úgy mint a Pecserszkaja-
vagy a Szergiusz-lavra, hol permanens a búcsújárás. 
»Kiev — mondja Anatole Leroy-Beaulieu (Revue des deux 
mondes, 15 aout, 1887.) — a keresztyén-világnak, sőt 
talán a föld kerekségének legnagyobb búcsújáró helyévé 
lett. Mondják, hogy egyetlen évben, 1886-ban, közel 
egy millió zarándok fordult meg ottan.« A szent földre 
is orosz za rándok , még pedig közönséges paraszt 
ember több megy évenként, mint egyéb keresztyén 
együttvéve. 

És e kitünőleg búcsújáró nép, semmi vonzódást 
nem érez a pétervári lavra és szent ereklyéi iránt. Mi-
kor például én jártam ott, tavaly július végén, csupa 
idegent, más helyről való oroszt és külföldieket láttam 
a monostorban, igazhitű paraszt búcsússal azonban nem 
találkoztam. Hogy miért n e m ? azt hiszem nyitjára 
akadtam. 

Az orosz népnek mindenesetre legjellemzőbb voná-
sai közé tartozik a traditiók tisztelete, az a conservatizmus, 
mely pl. nem engedi meg, hogy hűtlenné váljék a régi 
két lavrához, s odaszokjék a friss alapítású pétervárihoz. 

Ez a conservatizmus elvitázhatlan s világosan tük-
röződik vissza nemcsak politikai, hanem egyházi insti-
tutióikon is. 

Ide s tova ezer esztendeje, hogy az orosz nép a 
görög-or thodox vallásra tért, s azon nagy idő alatt 
úgyszólván minden változás nélkül őrizte meg ősei h i -
tét. Az isteni szolgálatot nem igyekezett művésziebbé 
tenni , mint a román népek, s nem törekedett hitéleté-
nek bensőségét gyarapítani, mint a germán fajok. 

Hitelveik ma is a 325-től 869-ig tartott hét első 

egyetemes zsinat határozataiban gyökereznek, a mi azt 
jelenti, hogy ma is a kora-középkor álláspontján veszte-
gelnek. Még a pápaság is, valahányszor kísérletet tett 
visszahódításukra, saját benső természete ellenére, al-
kalmazkodni próbált dogmatikájukhoz. Bele egyezett, 
hogy a görög szertartásból maradjon ki, hogy a szent-
lélek a fiútól is (filioque) származik. 1438-ban a firenzei 
zsinat a görögökre való tekintetből minősíté puszta vé -
leménynyé, facultativ hitcikkelylyé a purgatórium tanát, 
melyet azok mindig elvetettek. A világi papok házasságára 
s az úrvacsorának mindkét szín alatti kiszolgáltatására 
szintén szemet hunyt a pápaság; mert a g ö r ö g - o r t h o -
doxok passiv ellenállása, conservativ magatartása nem 
engedett egy hajszálnyit sem, minek következtében, 
napjainkban a dogmatikai ellentétek a két egyház között 
kiegyenlíthetetlenekké valtak. A pápaság egyetemes püs-
pökségén kívül ugyanis két oly dogma hirdettetett ki? 

melyeket a keleti egyház semmikép sem hozhat össz-
hangba saját tanaival. Az egyik »Szűz Mária szeplőtlen 
fogantatásának« 1854-ben kimondott dogmá ja ; a másik 
az 1870-iki, t. i. »a pápa személyes csalhatatlanságának 
dogmája, mihelyt ex cathedra beszél.« 

Ezek a — legalább formailag mindenkép újítások-
nak veendő dogmák, meglábolhatlan örvényt támasz-
tottak a Curia és a görög egyház között. A cári egyház 
midőn ama dogmákat visszautasította, méltán hivatkoz-
hatott volna a traditiók föltétlen tiszteletére, mely nálok 
erősebb mindennél, s melylyel a cári politikának min-
denkor számot kell vetnie. 

Nyilvánvaló ez, a naptár és az ünnepek sokat 
bolygatott kérdésében. A Julianum kalendárium, mely 
ma már tizenegy évvel marad hátra a napév m ö g ö t t : 
sokak szemében mintegy kifejezi azt a hátramaradást , 
melyben az orosz világ van a nyugat-európaival szem-
ben. E naptár érvényben tartása egyértelmű lenne azzal, 
mintha Caesar óta nem mozdult volna a világ. Minda-
mellett, Oroszország nem csak ősi földjén tartja érvény-
ben azt az ócska s hibás naptárt, hanem rákényszeríté 
Lengyelországra is, Kopernicus hazájára, mely akkor a 
midőn orosz kézre került, már a Gergely-féle naptárt 
használta. 

Az orosz kormány azonban nem vetheti el a juliusi 
naptárt. Mihelyt a nép lelkiismerétéről van szó, a cári 
mindenhatóság sem érzi magát korlátlannak. A néphit, 
vagy a nép előítéletei még az autocratiánál is erősebbek. 

A Gregorianum-kalendárium elfogad sában azt a 
nehézséget, hogy az egy pápa műve s arról neveztetik, 
még valamikép le lehetne győzn i ; de nem lehetne a 
nép ellenzését, mely a napok megállapított rendjének fel-
forgatásában minden fennálló elleni forradalmi merényle-
tet látna. Orosz államférfiak s írók is úgy gondolkodnak, 
hogy a kalendárium megváltoztatása — bármennyire 
diktálná a józanész — a nép hagyománytisztelete miatt 
teljes lehetetlenség. 

Oroszországban tömérdek az ünnep, melyeket 
azonban nem úgy ülnek meg mint az angolok, kiknek 



áhítata az ó-zsidók szombatnapi kegyes gyakorlatára 
emlékeztet. Az orosz ember az ünnep felét a t emplom-
ban, felét a kocsmában ( traktir) tölti. Tét len, buta nyu-
galom és az ivás lévén összes élvezete : azokat igyek-
szik kielégíteni. Megjegyezték, hogy az oroszban az ü n -
nep szó (prazdnik) a »renyhe« szótól (prazdnyi) szár-
mazik. S mivel a renyheség minden rossz forrása, a 
gyakori ünnep igen gyakran vezet erkölcstelenségre. A 
kormány efféle, de még inkább közgazdasági indokokból, 
megvizsgáltatta a dolgot a töldmivelés-ügyi enquéte-tel , 
mely kimutatta, hogy O-Oroszországban egy év alatt a 
görög-or thodoxoknak mindössze csak 245 munkanapja van, 
míg a róm. katholikusoknak 270, a protes tánsoknak 290 
munkanapjuk. Erre a kormány, a vele kapcsolatban lévő 
pétervári szent-synodus, mint legfőbb egyházi hatóság 
révén és nevében, rendeletet adott ki, hogy némely 
ünnep nem observálandó. 

A rendeletnek azonban, bár teljesen törvényes fo r -
mában, a szent-synodus által dekretáltatott, a gyakor-
latban semmi hatása nem lett. így pl. Szent Illyés és a 
kazáni Is ten-anyja a legkedveltebb ünnepek máig, bár 
hivatalosan kitöröltettek az ünnepek sorából. 

Épen Szent-Illvés napján, aug. i - se jén (jul. 20.) 
Szent-Pétervárot t lévén, tanuja voltam a processiónak, 
mely a kazáni székesegyháztól (Szobor Kazanszkoj 
Bozsiej Mater) kiindulva tesz körutat a városban. A 
csudatévő Istenanyja-képet — melyet 1721-ben szintén 
Nagy Péter hozatott Moszkvából Pétervárra, hogy a hely 
szentségét s látogatását emelje — azt a nagy erek-
lyekép-táblát négy ember veszi a valiára, s tengernyi 
néptől körülvéve hurcolja meg a városban. Bár folyvást 
a legszélesebb utcákon, a Nevszki-Prospecten, a Bolsaja 
Szadovaján stb. mennek, mindamellett iszonyú a to lon-
gás mindenütt , mert sok az ember, s mindenik a szent-
képhez akarna érni menetközben. Ezért töri magát ezer-
rneg ezer ember, s ezért verekednek a kép közvetlen 
közelében. A kép előtt lovas rendőrök nyitnak utat, s 
nyomukban siketitő zaj, lárma, szitok és ütlegelés közt 
gyorsan viszik tovább a képet: 

Szóval Szent-Illyés napját ma is csakúgy ünnep-
nek nézik, s akként ülik meg, mint elődeik. A nép con-
servatizmusa hitbéli dolgokban századok óta visz-
szataszít minden változtatást, a legparánvibbat sem 
engedi meg. 

Midőn a XVII. században Nikon moszkvai patri-
archa a biblia fordítását, az ének- és imakönyveket 
revideálni vagyis többé-kevésbé újítani merészelte : a 
miatt az 1666-ki moszkvai zsinaton tömérdeken sza-
kadtak el az egyháztól, kik magukat aztán ó-hi tűeknek 
(sztarovjerci) nevezték, míg ellenfeleiktől szakadároknak 
(raszkolniki) bélyegeztettek. 

S mi volt a botránykő, melv a szakadást előidézte ? 
— Merő apróságok. Az ó-hi tűek először is máskép írják 
Jézus nevét, mint a görög-or thodoxok. N e m első eset, 
hogy pusztán philologiai kérdés vallási térre tereltetett. 
Vuk szerb költő ellen is egész vallási háborút indítot-

tak a papok a miatt, hogy a latin alphabetum jottáját 
bemerte vinni a cyrill-irásba. Vagy nálunk a »keresztyén« 
és »keresztény«, mely voltakép orthographia vagy kiejtés 
dolga, egész a mai korig érő állandó vitát idézett elő ; 
a katholikusok következetesen keresztényt, a kálvinisták 
keresztyént irnak és mondanak.*) 

De mind ez alig számít a sztarovjercik fö lháboro-
dásához képest, kiket ilyenfajta eltérés indított első sor -
ban az elszakadásra. A többi ok is hasonló ehhez: a 
sztarovjercik nem három újjal vetik a keresztet, mint a 
görög-keletiek, hanem csak ket tővel ; kétszer éneklik az 
alleluját, s nem há romszor ; az úrvacsoránál nem annyi 
darab kenyeret használnak, s az oltár és a templom 
körül nem keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre 
mennek. Dogmatikai különbség nincsen a két egyház 
között . De a külső ceremóniáktól való legcsekélyebb 
eltérés, az egyetlen ezred év alatt, elegendő volt arra, 
hogy néhány millió orosz örökre odahagyja azt az egy-
házat, mely a hagyományos szokásokat csak érinteni is 
merészelte. Ebben nagy tanulság rejlik. Mutatja, hogy a 
traditionalis cári politika mennyire a népben gyökerezik, 
mennyire kifejezője a minden újítástól iszonyodó nép -
szellemnek. 

Ballagi Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Das Urchristenthum, seine Schriften und Lehren, 
in geschiehtlichem Zuscimmenhang beschrieben von Ottó 

Pjleiderer. Berlin IS8J. VIII és 8pi. I. 

Eenti cím alatt jelent meg Pfleiderer Ot tó tó l mult 
év végén egy terjedelmes munka, mely a London és 
Oxfordban 1885-ben a Hibbert-alapítvány megbízásából 
tartott hat fölolvasásnak kibővítése. A szerző ál láspontjá-
nak jellemzésére legjobban az előszóból átvett eme sza-
vak szolgálhatnak : »E könyv összehasonlítva az 1873-ban 
megjelent »Paulinismus« c. művemmel, tanúsítani fogja, 
hogy én egyet-mást az exegesis terén javítottam ugyan, 
de egyetemes felfogásomat a Paulinismus jelleméről s 
helyéről az őskeresztyénségben nem csak hogy nem 
változtattam, hanem még szilárdabb alapokra fektettem 
s következtesebben keresztül vittem. Baurtól való el té-
résem ez által jelentékenyen nagyobb lett, mint eddig 
volt. Egyébiránt tiszteletemet e nagy theologus iránt, 
kinek művei az őskeresztyénség tudományos felfogására 
Úttörők voltak, nem csökkenti az, ha én azon meggyő-
ződésre jutottam, hogy az ő nézete az őskeresztyén-
ségről annyiban téves volt, a mennyiben a Paulinismus 
és a zsidó keresztyénség közötti ellentét, mely mint 
Baur helyesen felmutatta, az apostoli korszakban meg-
volt ugyan, de az ezutáni időben nem volt többé, mint 
ő vélte, a fejlődés mozgató elve, mivel a pogány keresz-
tyén egyház kezdettől fogva a heilenismus talaján, mely 

| amaz ellentét körén kívül feküdt, képződött és fej lő-
dött. Baurnak e tévedésére fölhívni a figyelmet, ez Ritscht 
tagadhatatlan érdeme ; de bármily éles eszűleg is járt el e 
tudós a Baur-féle elmélet bírálatában, én nem vagyok 
képes az ő hypothezisében a Baur-féle kritika tovább 

*) »Kálvinista, mert a keresztyén szót mindig erős »ty«-vel 
»ny« nélkül ejtette.* Kálmán Dezső : Csalánlevelek. Kölesd, jSS2, 53. lap-



fejlesztését látni, sőt inkább kénytelen vagyok ebben az 
ó-protes táns theologusok dogmatikai nézetéhez való visz-
szatérést pillantani meg, a kik szerint az őskori egyház 
tana az .apostoli tantól való eltérésből s így visszaesés-
ből magyarázható ki. Különösen feltűnő lesz ez Ritschl 
tanítványánál, Harnack-nál, a ki szerint a Hellenismus 
a Gnosticismus segélyével hirtelen a keresztyénségbe 
nyomult s azt maga alá vetette s elvilágiasította. Én 
úgy vagyok meggyőződve, hogy a sülyedés-elméletnél 
— így lehetne ez elméletet röviden megjelölni — az 
apostoli tbeologiáról oly fölfogás uralkodik, mely a tö r -
téneti kutatást nem állja ki. Mert a hellenismus nem 
volt idegen a páli theologiára nézve sem s a de tero-
páli s jánosi theologiában pláne uralkodó szerepet ját-
szott. Ha tehát a hellen gondolkodásmód, mint ilyen 
a keresztyén igazság elferdítése volna, mint eme theo-
logusok fölteszik, úgy a következő különös zárlathoz 
kellene jutnunk, hogy a keresztyén theologia már az ő 
új testamentomi kezdetében a keresztyén igazságtól 
eltért. E zárlat lehetetlensége amaz elméletet elfogadha-
tatlanná teszi. 

Miután a föntelmondot tak szerint én a Ritschl-
féle nézetet ép oly kevéssé fogadhatom el, mint a mily 
kevéssé maradhatok meg a Baur véleménye mellett, 
előttem csak egy lehetőség mutatkozik, mely oly közel-
fekvő s egyszerű, hogy csodálkozhatunk, hogy eddig 
még nem lett mint egyedül helyes elismerve. Mivel a 
pogány keresztyén egyház a páli Krisztushirdetés által 
egy a keresztyénség előtti hellenismus által elkészített 
talajra lett építve, épen ezen hellenismus s ama Krisz-
tushirdetés voltak azon tényezők, melyek összeköt te tésé-
ből a pogány keresztyénség sajátossága, előállása pilla-
natától kezdve, legjobban kimagyarázható, s amelyek 
kölcsönös viszonyából, a mint t. i. az egyik tényező a 
másikat áthatotta, túlsúlyt vett rajta vagy engedett túl-
súlyának, az őskeresztyén s ó-kor i egyházi tan fejlődési 
formái erőtetés nélkül fölmutathatok. E nézet bebizo-
nyítása céljából lőn jelen könyv megírva ; itt csak any-
nyit említek még meg, hogy mellette nem csak egysze-
rűsége, hanem azon előny is szól, hogy így az egyes 
tanok elfogulatlanabb s méltányosabb megítélése lehe-
tővé lesz téve, mely az eddig követett szokás szerint 
egyszerűen lehetetlen volt, a mennyiben eddig egy 
Normal typus lett fölállítva s ezután lettek a némileg 
eltérő tanok meg- és elítélve — elég legyen csak a 
Jakab apostol levele szokásos méltánytalan megítélésére 
hivatkoznom. Épen ez az, a mi a tárgyilagos történetírást 
a dogmatikustól megkülönbözteti , hogy előbbi minden 
egyoldalú előítélet nélkül minden sajátos s a kor viszo-
nyai által keltett képződésnek jogát csonkítatlan hagyja. 

Persze, nem titkolhatom el, hogy épen emez ob-
jektív történeti megírása az ős keresztyénségnek az erős 
dogmatikai ragaszkodáshoz, mely theologiánkat — s 
nem csupán a confeszonálist uralja — oly kevéssé illik, 
hogy a theologiai többségnél könyvem előnyös fogad-
tatásra nem számíthat. De én úgy vagyok meggyőződve, 
hogy mindaddig, míg protestáns tudományos theologia 
létezik, ennek föladata épen abban áll, hogy a keresz-
tyénség történetének megbízható s pontos kutatása által 
minden szűkkeblű dogmatismusnak útját állja s érzé-
künknek s tekintetünknek a jogot a keresztyén külön-
böző felfogásához megadja. A történet az az igazság, 
melyet Isten alkotott, a dogma az igazság, melyet e m -
berek a lkotnak; ezért életföltétele a protestántismusnak, 
hogy a történelem szabályozza a dogmát s ne a dogma 
a tör ténelmet , nem egy hittan, legyen e hittan konfesz-
szionalis vagy önmaga alkotott, előítéleteivel kezdje 

meg a theologiai történész munkáját, hanem azzal a 
rokonszenves tisztelettel a tárgy iránt, mely mindenütt , 
különösen pedig a vallások történeténél, a helyes fö l -
fogásnak föltételea. 

Ennyit az előszóból, a többire nézve utalunk m a -
gára a műre. 

B E L F Ö L D . 

Tizedik egyetemes ima-egyesülés a vasárnap 
teljes mecjszentelése érdekében. 

(1888. ápril x—8.) 

2. Mózes 20, S: » Megemlékezzél a szombatnapról, hogy 
azt megszenteljed. < 

János Jelenései i, 10: ^Lélekben elragadtattam az Úrnak 
napján. < 

Máté iS, iq: »Ha kettő közületek egy akaraton lészen 
a földön, minden, valamit kérnek, meg-
adatik nekik az én mennyei Atyámtól.* 

A multévi imára való felhívás közzététetett angol, 
német, francia, holland, dán vagy norvég, svéd, magyar, 
cseh, olasz, spanyol, görög, görög- tö rök , ő rmény- török , 
bolgár, örmény és arab nyelveken. A külön l enyoma-
tokban eszközölt köröztetés 248,000 példányra, a társa-
ságnak 1878-ban tör tént megalakítása óta legnagyobb 
példány számra rúgott , mi az egész időszak alatt 
1,163,000 példányt tesz ki. Nagymérvű gyarapodást 
nyert ezen köröszetés a különféle országok hírlapjaiba 
igtatás által. Világszerte számos ima-gyütés tartatott és 
sok családi és magános ima mondatot t e célra. Mind-
azáltal a multat csak a küzdelem kezdetének kell tekin-
tenünk és szükség, hogy a terjesztett felhívások, a ta r -
tott összejövetelek, a mondot t imák száma még száz-
szorosan növekedjék, hogy biztosíttassék az Úr napja 
egyetemes megszentelésének áldása és az ezzel járó 
jótétemények. 

Imádkozás alapjául ajánltatnak a következő tárgyak. 

I. Adassék Istennek hála a vasárnap megsztntelé-
sének az elmúlt kevés esztendő folytán vett előmene-
teleért. 

Míg sok helyütt megdöbbentően növekedik a va -
sárnap megszentségtelenítése, addig másutt mégis hala-
dás történik a nyugalom napja érdekében. E haladás ész-
leltetett azon fokozot t érdeklődésben, melylyel minden 
országban felkarolták ez ügyet. Kitűnik ez az imádko-
zási szellemnek ez ügyre vonatkozó gyarapodásából. 
Kitűnik ez azon üzleti helyiségek számából, melyek az 
európai kontinensen az Úr napján csukva tartattak. 
Kitűnik ez számos város azon fokozott erélyéből, 
melylyel e napon a nyilvános házak teljesen zárva ta r -
tását eszközlik. Látható ez sok városrészben a vasárnapi 
postai szolgálat korlátolásából és különösen azon egy-
értelműségből, melylyel kérvényezték a törvényhozás 
előtt, miszerint teljes vasárnapi nyugalom adassék a 
postai szolgáknak, lévén 3741 kérvény 279,884 pártoló, 
és csupán 4 kérvény 515 ellenző aláirással beadva. 
Imádkoznunk kellene, hogy a hála szelleme nyilvánuljon 
ezen jótéteményekért és hogy teljes eredmény k o r o -
názza a még fenmaradt rosznak elhárítására irányzott 
törekvést. 

O lvasandó : 103 Zsol tár ; 116. Zsol tá r ; 5. Mózes 
5, 12—15 ; Ézsaiás 55. 

II. Kormányzó és más befolyásos munkaadó ható-



ságok szolgáltassanak példát az Úr nápjának megszen-
telésére. 

Itt kü lönösen felhivatnak azok, kiknek mód jukban 
áll, hogy megdicsőí tsék az Úrnak napját. Felelősségüket 
növeli befolyásos állásuk. Ennek megvalósí tása helyett 
azonban számos vidék kormányzó i csapat-szemlék, sz ín-
házak és bálok látogatása, kihallgatásoknak és v á -
lasztásoknak napjává változtatják. Ujabban L o n d o n b a n 
gazdag és magas társadalmi állású egyénekből kör a la -
Kult oly célból, hogy az Ú r napján mindennemű világi 
mula tságokat rendezzen, mi által nagy mérvben kétségbe 
van vbnva e nap szentsége. Ugyanazon fővárosban egy 
nagy tekintélyű egyén szabadságot adot t arra, h o g y 
nyi lvános díszkertek tavain csónakázhassanak e napon , 
elvonva ekként ifjakat és öregeket a vallásos oktatástól . 
Semmi erőfeszí tést nem kellene kímélni, hogy e l foj t -
suk az ekként előállott bajokat. N a g y o n sok ima szük-
séges mindenfelé azokért , kik befolyásosak és hatalmasok. 

Olvasandó : Jeremiás 17, 19 — 2 7 ; 2. Zso l t á r ; 
5. Mózes 6, 1 — 9 ; Ámos 8, 4—10. 

III. Hogy megakadályoztassék a világi gyönyörűsé-
geknek és üzleteknek hajhászata az Urnák napján. 

Milliókra megy azon névleges keresz tyéneknek 
száma, kik minden vasárnap hajhászszák a földi ö römeke t 
és mill ióknak kell dolgozniok mások úgynevezet t felvi-
dítása érdekében. Fon tos megjegyzésünk e részben 
az, hogy e helyett , sok alkalommal, mennyivel többet 
tehe tnének a vallásos oktatásnak bővebb ellátására a 
nyuga lom napján. Európa népességének számos nagy 
központ ján híja van a kívánatos délutáni vagy esti is teni-
tiszteleteknek. Az úgyis csekély számú t emplomok va -
sárnap nem nyítvák másod ízben. Ezért kutat a nép 
közönségesen más, nem a lélekre ta r tozó dolgok után. 
Kétséget nem szenved, hogy sok az evangelista t evé -
kenység a szegényebb nép körül, de ez mégis nagyon 
csekély a lakosság nagy tömegének hiányaival szemben. 
Ha fentebbi tanácsunk elfogadtatnék, nem sokára jobbra 
forduló változás felelne meg az imádságnak. Mindazok, 
kik istenitiszteletet gyakorolnak, ugy rendeznék dolgai-
kat, hogy elkerüljék azon világi kísértéseket , melyek az 
emberek ezreit tartják vissza a kegyelem eszközeinek 
hasznalatától. 

O l v a s a n d ó : Ézsaiás 58, 13, 14 ; 4. Mózes 26, 27 — 
3 5 ; Nekemiás 13, 15 — 2 2 ; Lukács 8, 11 —15. 

IV. Hogy az Isten iránti szeretet töltse be mindazok 
szíveit, kik a keresztyénséget vallják és hogy az Úr nap-
ját fordítsák Isten dicsőítésére, saját és mások lelki 
javára. 

A nyugalom napja Isten mellett i bizonyság a vilá-
gon és eszköze az örök boldogságra való előkészületnek. 
Ezek miatt gyűlölik azt a világias emberek. H o g y igazán 
megtar tsák e napot, m e g kell az embereknek térniők és 
megtaní t ta tn iok abbeli kötelességökre, Jiogy a pa rancso-
lathoz képest megszentel jék e napot , mind saját kegyes -
ségük öregbí tésére , mind jót t eendők másokkal, kik 
m é g távol vannak Istentől . Világi munkátó l pihenés 
nélkül e napon a lelkek hódításának munkája csak igen 
szűk kor lá tok és felette komoly akadalyok közt lenne 
elérhető. Vajha mindazok, kik vallják, hogy az igazságot 
ismerik, szíveikre vennék ezeket és buzgó erőfeszítéssel 
eszközölnék, hogy fentebbi kéréseikre megjöj jön a gyors 
válasz. 

O l v a s a n d ó : János 15, r — 1 7 ; Rómaiak 8, 1 — 1 7 ; 
Ap. Cselek. 13, 4 2 — 5 1 ; 72. Zsoltár. 

* * 

* 
Kiadta : A „ Vasárnapszentelésiimatársaság<LÍ N a g y -

britanniában, mely a keresztyénség minden részéből 
megnyer t képviselőkből van megalakítva. 

* * 
* 

Tisztelet tel fe lkére tnek a lelkészek, hogy e fe lh í -
vás lenyomatai t osszák szét híveik közt s t emplomban, 
f. é. ápril 1—8, kivált reggeli könyörgések alkalmával, 
mond janak a fentebbi pon tokra vona tkozó imákat, fe l -
olvasva egyúttal az egyes pon tok ra vona tkozó szentírási 
helyeket. Viszon t felhívatnak a hívek,- hogy házaiknál 
hasonló m ó d o n imádkozzanak a vasárnap megszente lé -
seért és a vasárnap rontásának megszűnéseér t . 

Czelder Márton, L á n g Adolf, 
kecskeméti ref. lelkész, mint pestm. ev. főesperes, mint a 

a fenti társaság biz. tagja. fenti társaság biz. tagja. 

K Ü L F Ö L D . 
Katholicismus és Protestantismus az 

amerikai Egyesült-Államokban. 
A katholikus egyház sehol a föld kerekségén nem 

tud felmutatni oly fe l tűnően gyors emelkedést , mint az 
»Egyesül t -Al lamokban« a X l X - i k században. E körü l -
mény, t. i. a katholikus hívek és egyházi vagyon b á m u -
latos szaporodása az »Egyesül t -Ál lamok« tö r téne tének 
ritka tüneménye . N e m lesz azért érdektelen, ha e ritka 
esemény okait kutatjuk és általában foglalkozunk egy 
keveset az »új világ« ama nevezetes részének egyházi 
viszonyaival. 

Az »Egyesü l t -Ál lamok«-ban a kathol ic ismus gyors 
ter jeszkedését két fő -ok ra lehet vissza vinni. Az egvik 
a tör téne lemben, a másik a bevándorlásban keresendő. 

A két óceán közöt t és a nagy tavaktól a mexikói 
öbölig, a katholicismus akadálytalanul hódí to t t tért. 
Kathol ikusok voltak Amerika első kutatói . Dé l -Amer ika 
egészen az övék volt. Br i t t -Amerika szintén. Jezsuita 
misszionáriusok fedezték fel a gyönyörű Mississipi v ö l -
gyét. Flór idától Kaliforniáig — beleértve Texas t , L o u s i -
annát, Mexicót — a katholikus egyház misszionáriusai vol -
tak az egyedüli keresztyén felekezet. Az északi részeken 
(Michigan, Illinois, Wiscons in ) kizárólag kathol ikusok 
birták a földet . Francia és spanyol kathol ikusok n a g y -
ban reménykedtek , hogy az egész országot feloszthatják 
egymás k ö z ö t t ; de e r eményük bizonyos — előre nem 
látott — körü lmények miat t meghiusult . Ugy W o l f e 
hódításai, mint a pro tes tan t i smus győzelmei gondv i se -
lésszerűek voltak, hogy az »Egyesül t -ÁI lamokban« az 
angol-szász civilizatió és vallásos gondolkozás lettek 
dominálóvá. Általaban a kathol icismus gyors eme lkedé-
sének egyik oka abban keresendő, hogy Amerikának a 
kathol ikusok által megszállot t eme részein semmi néven 
nevezendő protes táns egyház nem létezett a jelen szá-
zadig. 

A másik okot a rendkívül nagymér tékű bevándor -
lásban fogjuk megtalálni. Egyet lenegy ország sem tud, 
sem az ó - , sem az ú j -korban , sem az ó - , sem az új világ-
ban oly gyors népesedés t felmutatni , min t az amerikai 
))Egyesült-Államok« a jelen század folyamán. Az »Egve~ 
sül t -Államok« összes lakossága 1800-ban 5 és 1j2 millió 
volt és 1880-ban 50 millió, mely szám 1884-ben több 
mint 55 millióra emelkedett . T e h á t 84 év lefolyása alatt 
több mint 10-res növekedés. 3 páratlan gyors népese -
dés leginkább a bevándorlás e redménye . Az ó-vi lág el-
özönlö t te az új világot. Ehhez hasonló népvándorlás nem 
volt a föld színén soha. N e w - Y o r k n a k egyetlen <igy k i -
kötőjébe évenként 3/4 millió emigráns érkezik a föld 



minden részéről, és ez óriás tömeg legnagyobb részben 
kelta népekből áll és így katholikusokból. Csak a leg-
utóbbi években kezdett a teuton elem túlsúlyra jutni. 
Az olasz, francia, ír és spanyol bevándorlók, kik földet 
nyertek, % - a d részben ka'tholikusok voltak eredetileg. 
Á kelta-elem az »Egyesült-Allamok« mai népességének 
körül-belül felét teszi. Ebből magyarázható meg, hogy 
a katholikus egyház még a nemzeti szaporodásnál is 
sokkal gyorsabb növekedést muta t ! Némely évtizedekben 
aránylag 3-szor gyorsabb volt a katholicismus emelkedése, 
mint a nemzet szaporodása általában. Például az egész 
népesség szaporodása 1840-től 1850-ig 36°/0 volt, míg 
a lakosság katholikus részének emelkedése ugyan-
azon idő" alatt I25° 0 . 1850-től 1860-ig az összes 
lakosság növekedése 36%, a katholikusok szaporodása 
109% volt Egy másik összehasonlítás szer in t : 1830-ban 
katkolikusok az összes lakosság '/,,,,-ét tették, 1840-ben 
, ./18-át, 1850-ben %-ét és 1860-ban ' /8-át. A katholi-
kus egyházi vagyon is époly hirtelen nőtt és annak 
növekedése jóval meghaladja az egész nemzeti vagyon 
emelkedését. Saját jelentéseik szerint egyházi va-
gyonuk volt 1850-ben 9 és fél millió dollár értékű, 
1860-ban már 26 és 3'4 millió értékű, 1870-ben pedig 
61 millió értékű volt. Tehá t 20 év alatt több mint 50 
millió dollár emelkedés! Ma pedig valószínűleg 200 
mill ió dolláron felül van egyházi vagyonuk értéke, 
melyhez a hívőknek absolute semmi jogcímük sincs. A 
katholikus egyházi vagyon emelkedését a nemzeti 
vagyon emelkedésével összehasonlítva az e r e d m é n y e z : 
A nemzeti vagyon növekedése 1850-től 1860-ig i2>°/0, 
a katholikus egyház vagyonának emelkedése pedig 
ugyanazon idő alatt 189%. 1870-től 1880-ig a nemzeti 
vagyon emelkedése 86%, a katholikus egyházé pe -
dig 125%. 

Más tekintetben is nagyon sokat haladtak előre. 
Dioecesisük és vicariatusuk 1850-ben volt 2 9 ; 1883-
ban 72. Templomuk , kápolnájuk és missziói köz-
pontjuk volt 1850-ben 1830; 1883-ban pedig 9139. 
Papjuk volt 1850-ben 1302; 1883-ban 6835. Majdnem 
kétannyi mint mindenféle pap Irlandban. Papnöven-
dékük volt 1850-ben 322, 1883-ban 1651. Zárdájuk 
1850-ben 35, 1880-ban 176. Gyűlésük 1850-ben 65, 
1880-ban 673. Felekezeti iskoláik 1860-ban kezdettek 
dominálni, hogv elvonjak a gyermekeket a »Public 
School«-októl . Felekezeti iskolaikban 1860-ban 57,611 
növendék neveltetett és e szám 1884-ben 418,834-re 
emelkedett ! Theologiai semmináriumok 22 van, melyek-
ben évenként több száz növendék pap tanul. És a bel-
földön képzett papok mellé külföldről is sokat impor-
tálnák, kik mindnyájan eg)^ bibornok, 13 érsek, 57 püs-
pök és apostoli vicarius vezetése alatt allanak. 

Ezekhez kell még számítanunk azt a páratlan 
hierarchiai szervezetet, melyet az ó-világban szerzett 
százados tapasztalatok után tökéletesítve vittek be az 
új -vi lágba; mely absolut központi ellenőrzés alatt áll, 
mozgatva az egész gépezet Kómából ; mely titkait híven 
őrzi és lelkesedik a propaganda i rán t ; mely furfangos, 
támadó, fáradhatlan és változhatlan a dogmában, de 
mégis alkalmazkodó az emberi természet különböző 
phasisa ihoz; mely bölcsőtől a koporsóig erős kezekkel 
tartja híveit és soha semmiben sem feledi a maga cél-
jait és törekvéseit. A katholikus egyház hívei — alta-
lánosságban szólva — alacsony fokán állanak a művel t -
ségnek ; de annál nagyobb pénzbeli erejük és társadalmi 
befolyásuk. A központi helyeken egymás után emelked-
nek a szebbnél-szebb székesegyházak ! Ugy látszik, a 
katholicismus Amerikaban és különösen az Egyesült- j 

Államokban törekszik megerősíteni Európában ingadozó 
trónját. Hogy stkerülend-e ez, azt a jövő fogja megmu-
tatni ; de nem valószínű. 

A katholikusok még ezzel a ritka eredményűvel 
sincsenek megelégedve, sőt panaszkodnak, hogy Ameri -
kaban sok veszteséget szenvedtek. Minden esetre a 
papismusra nézve igen erős az Atlanti óceánon túl a 
levegő, melyben a vallás szabadság és Krisztus evan-
géliuma az oxygen. Az ezután jövő nemzedék aligha 
betudja szívni azt a nélkül, hogy meg ne fáznék a 
pápista hit iránt. Vannak olyan intézmények, melyek 
nem bírták ki egészségesen a hosszú utat az Atlanti 
tengeren. Es a katholicismus épen ilyen intézmény. A 
katholikusok olyan országokból, hol a pápai hatalom 
árnyékában biztosan érezték magukat, elköltöztek egy 
oly continensre, melyen lassanként elolvadrak a pápai 
kezekből, mint a hó meleg tányéron. 

Hivatalos jelentéseik apadást mutatnak. Minden jel 
arra mutat, hogy a katholikus egyház rohamos emelke-
désében a dagály te tőpontot ért el. Most az apály 
következik. Sisyphus felgördítette már a követ a hegy-
tetőre. A nagymérvű bevándorlás többet tett annak az 
egyháznak javára, mint valaha tehet. Bevándorlás nélkül 
valószínűleg rég kihalt volna a papismus az Egyesült-
Államokból. Nőni , gyarapodni fog, mert a növedekés 
Amerikának természete, de többé oly rohamosan soha. 

A katholicismussal szemben az evangéliumi alapon 
álló protestáns egyházak — bár relatíve — folyton 
növekednek, a mi a tiszta, egészséges hit terjedését 
jelenti a nép között és a mi egy szervezett, elvekkel 
biró és megbízható gátat képez a pápista ár ellen. Ezen 
egyházak növekedése bevándorlás által aránylag csekély 
volt. Ezek nyilt csatatéren harcoltak és küzdelmük 
eredménye az, hogy 1850-től 1880-ig 5 % - t e l gyorsab-
ban szaporodtak, mint aránylag az összes népesség. E 
30 év alatti gyarapodás sokkal nagyobb, mint a meg-
előző 50 év alatti. Es jóllehet a katholicismus — mint 
láttuk — sokat nőtt az összes népességhez viszonyítva, 
de a protestantismus még többet nőtt a katholicismushoz 
viszonyítva. Például az utolsó 30 év alatt több, mint 
1 és 3/4 millió communicanssal volt nagyobb a pro tes-
táns egyházak növekedése, mint az egész katholikus 
egyház emelkedése. A papokat il letőleg: míg a ka tho-
likus papok száma 1850-től 1880-ig csak 5100-al 
emelkedet t : addig ugyanazon idő alatt a presbyterianus 
papok száma 4276-tal, a baptistáké 11,428-al és a 
methodistáké 15,430-al növekedett , nem szólva a nagy 
számmal lévő más protestáns felekezetekről. Az összes 
protestáns felekezetek papjainak növekedése 44,315 volt. 
És így p. o. csak az 1870-től 1880-ig terjedő tiz év 
alatt több, mint 6-szor gyorsabb volt a szaporodás a 
protestáns népességnél, mint a katholikusnál. 

A katholikus egyház sokszor említette, hogy az 
»Egyesült-Allamokban« a katolicismus szabadelvű egy-
ház és alkalmazkodott a XlX-dik század felvilágosult 
szelleméhez. Kétségtelen, hogy ott a katholicimus — a 
protestántismus által ösztönöztetve — több intézményt 
átvett a protestáns egyháztól, minők pl. : a vasárnapi 
iskolák intézménye, melyet igen ügyesen fel tudnak 
használni saját céljaikra; a liturgiában a prédikációnak 
nagyobb cultiválása, melyet a nép óhajára kezdettek 
gyakorolni. Továbbá tartanak »missio« név alatt isteni-
tiszteleteket; készítenek és áruitatnak t ractatusokat ; ke-
vesebb nyilvánosságot engednek különös babonaik-
nak stb. 

Ilyen és ezekhez hasonló módosítások tör téntek 
rajta, mert azokat a szükség és okosság így kívánta az 



új világban. De a lényeg semmit sem változott. A rend-
szer egészben véve ott is ugyanaz, mint mindenütt a 
íöld hátán. A hierarchia ép oly vakon követi a Vat i -
cant ott is, mint bárhol a világon. 

Feltétlen eszköze egy külföldi egyház fejedelem-
nek, a ki anathemával sújtja az amerikai nemzeti élet 
minden alapvető elvei t ; a ki ellensége minden intéz-
ménynek, a politikai jogoknak, a vallás szabadságá-
nak, az állani semlegességének, a polgári házasságnak, 
a szabad sajtónak, az állam és egyház különválasztásá-
nak. A hierarchia ott sokkal inkább titkos társaság, 
mint a szabad kőmivesség, melyet pedig következetlenül 
elité] és működésének célja nem az, hogy a népet 
emelje, hanem az, hogy a nép emelje őt. Á püspökök 
hatalmukat ott is kizárólag a pápa kegyéből élvezik, A 
pápa hatalma felettük ott is absolut. Áz ő érdemük ott 
si az engedelmesség. Szabadelvű papok sohasem fo g -
lalnak el expositus állásokat. És ha valaki helyeselni 
merészelte valaha azt, a mit Róma roszszalt: az mind-
járt alázuhant a magasságból és lett ismét alázatos 
szolga, hogy felemelkedhessék. A bibliát ott is úgy 
gyűlölik, mint bárhol a földön. Nem egyszer történt , 
hogy azt ünnepélyesen megégették. 

A katholicismus az „Egyesült-Államokban" hívei-
nek számához és vagyonához képest sokkal kevesebbet 
áldoz humanitárius célokra, mint akármely más feleke-
zer. Például külmissziókra> évenként csak 20 ezer dol-
lárt áldoz, míg a presbyterianusoknak csak egy ága 
3-szor annyit és az összes, protestáns felekezetek 3 millió 
dollárt évenként! 

Ily protestáns buzgóság és áldozatkészég mellett, 
mely évenkém 3 millió dollárt tud össze hozni adako-
zás útján csak külmissziói célokra: nem lehet félni az 
Egyesült-Államokban a katholicismus hódításaitól. Külön-
ben is a katholicismus oly exoticus növény, mely bajo-
san lesz acclimatizálható ott, hol az angol-szász vallásos 
gondolkozás dominál. Az egész amerikai nemzeti élet 
kiáltó protestantismus a katholicismus ellen. 

Szőts Gerő . 

I R O D A L O M . 
Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Nélkülöz-

hetetlen utmutató lelkészek, bírák, ügyvédek tanítók s 
egyházi ügyekben működő tisztviselők számára. Irta Eötvös 
Károly Lajos, kir. tanfelügyelő. A nagybecsű munká-
ból, melynek részletes programmját már annak idején 
közöltük, előttünk fekszik az első füzet, 1—4 íven, a 
„Hatóságok" focim alatt szólva az egyház és állomról, a 
kiraJyi jogokról, az <gyhazak viszonosságáról, az 1868. évi 
LIIL. törvénycikkről, a vallás gyakorlatról, az egyházak 
kormány alkataról, az egyházi hatóságokról a róm. és 
gör. kath. egyházakban, a gór. keleti egyházi hatóságok-
ról és a prot. egyházi hatóságokról, majd ismerteti az 
egyházközségi szervezetet a katholikusoknál és végül e 
füzetben az erdélyi róm. kath. autonóm egyházközségről 
kezd szólani. Tárgyalása világos, könnyen áttekinthető 
és mindenütt egyenesen a gyakorlati szükséget tartja 
szem előtt. A munka 80—90 nagy 8-ad ívre terjedő 
két erős kötetben fog megjelenni három hetenként kibo-
csátandó, öszszesen 20—22 négy íves füzetben, k ime-
rítő betüsoros tárgymutatóval. Egy-egy füzet ára 30 k r ; 
a kiadó Horuyánszky-cég egyszerre az egész műre elő-
fizetést is elfogad 6 írtjával, a füzetek por tomentes 
küldésével. Megrendeléseket elfogad minden hazai könyv-
árus. A kiadó vállalat kilátásba helyez egy gondos szer-
kesztésű, diszes kivitelű nagy egyházi közigazgatási tér-

képet is, melyet a megrendelőknek ingyenes mellékletül 
fog adni. A szerző neve, melyet t. olvasóink csak a 
legelőnyösebben ismernek lapunk hasábjairól s máshun-
nét is, a legnagyobb ajánlat a most megjelenő mű mel-
lett s ha mégis a legmelegebben felhívjuk a munkára 
b. figyelmüket, ezt csak azért tesszük, hogy újólag, ismé-
telten kifejezzük így is nagy rokonszenvünket a buzgó 
munkás iránt, ki világi téren működve is mindég egy-
házunk építésében fáradozik rendkívüli elfoglaltsága 
mellett. Örömmel várjuk az egész munka megjelenését 
s őszinte szívből kívánunk szerzőnek lelki és testi erőt, 
hogy minél előbb befejezhesse nagy szabású művét és 
mi azon szerencsés helyzetben lehessünk, hogy azt rész-
letesen ismertethessük. 

Buzgóság könyve. Irta Sántha Károly. E címmel 
jelent meg a Luther-társaság kiadásában s Hornyánszky 
Viktor könyvnyomdájában egy igen díszesen kiállított, 
2 iV 2 ívre terjedő imakönyv Sár-Szt. Lőrinc köl tő-pap-
jától. Az imakönyv a szerző édesanyjának és feleségének 
van ajánlva igen lendületes, meleg sorok kíséretében. A 
tartalom a következő főcímek alá van beosztva: Ajánlás, 
Imádkozzál, Miatyánk, Templomban, Reggeli-, estveli-
és ünnepi imák, Család, Keresztviselés, Megnyugvás, 
boldogság és hála, Konfirmáció, bűnbánat, Gyónás, és 
úrvacsora, Haza cs Király, Betegségben, felgyógyulás-
kor. Halál, temető, ítélet és Egi hangok. Az imák vál-
takozva vannak kötött és kötetlen formákban írva. 
Addig is, míg részletes ismertetésére és méltatására sort 
keríthetünk, szívesen ajánljuk olvasóink b. figyelmébe. A 
könyv egyelőre háromféle kiállításban jelent m e g : kö te t -
len példány ára 1 frt 50 kr, kötöt té 2 frt, díszkiadásé 
velin papíron, aranyvágással 2 frt 50 kr. Megrendelesek 
Falvay Antal igazg. tanárhoz (Budapest, Deak- tér 4. sz.) 
intézendők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás. Az alsó-baranya-bácsi egyház-

megyébe kebelezett csúzai egyházban a folyó hó 8-án 
megejtett választás alkalmával 97 szavazattöbbsággel 
Hetissy Viktor drávafoki lelkész, az előnyösen ismert 
egyházi író választatott a gyülekezet lelkipásztorává. 
Lelkésznek és gyülekezetnek örömmel gratulalunk ! 

* Az Irodalmi Társaságba való belépésüket a hét 
folyamán lapunknál bejelentet ték: rtndes tagokul Sántha 
Károly evang. lelkész Sár-Szent-Lőrincen, id. Thun 
Károly lelkész Zánkán (Zalam.) Bicző Pál lelkész Pátkán ; 
pártoló tagul Bartalos Dezső lelkész Tótvázsonyban. 

* Az Irodalmi Társaság alapító tagjainak száma, 
mint a hivatalos és hírlapi jelentkezések összeszámlálása 
folytán örömmel látjuk, elérte már a 150-et, s így ez 
úton is 15 ezer frt értékű alapítvány van biztosítva a 
társulat számára. Ezzel azonban az alapítók névsora rnég 
koránt sincs befejezve, minthogy az ország több részei-
ből pl. az erdélyi egyházkerületből még be sem érkez-
tek a jelentkezések. Az alapító testületek és magánosok 
közül 110 a református, 36 az evangélikus és 4 az uni-
tárius egyház köréből való. Az alapítók névsorát egész 
teljességében közölni feleslegesnek tartjuk, minthogy egy 
év óta lapunk majd mindenik számában volt róluk s zó ; 
de van még egy néhány név, mely eddig fölemlítve nem 
volt. Ezek a következők: Szász Károly püspök, Várady 
Károly egyházm. gondnok, Göde Károly lelkész Decs, 
Galamb Gyula Pécs, Szilády Áron, Ballagi Mór, Karsay 
Sándor püspök, Budai evang. gyülekezet, Pesti evang. 
gyülekezet (kétszer 100 frttal) Orosházi evang. gyüle-



kezet, íd. Dániel Gábor unit. főgondnok egyenként 
' i o o — i o o frttal. 

* A val lás-erkölcs i felolvasások ez évi soroza-
tának negyedik estéje f. hó 15-én ismét nagyszámú és 
előkelő közönséget gyűjtöt t össze az ág. evang. főgymna-
zium deáktéri dísztermébe, hol Péterfy Sándor tani tónő-
képezdei tanár sok melegséggel és kedélyességgel írott 
apró képeit az egyházi és iskolai életből eleitől végig 
nagy figyelemmel hallgatta meg a figyelmes hallgatóság. 
Az egyházi képek egyikében N. -Csoó evang. lakosságának 
valláserkölcsi életét mutatta be a régi articularis világból 
az elnyomás és üldöztetés idejéből; másikában a saját 
gyermekkori reminiscentiáit újította fel, nagy hatást kel-
tett bensőséggel; míg a harmadik kép a falusi evang. is-
kolai életből volt merítve, különösen kidomborítva benne 
a Gergely-járás érdekes szokása. Az érdekesen össze-
állított és szépen előadott képeket meleg rokonszenvvel 
fogadta és lelkesen megtapsolta a közönség, mely előtt 
kihirdettetett, hogy a jövő csütörtökön a felolvasások 
böjti ciklusa bezáratik. A felolvasás kéziratát szerző 
lapunknak volt szíves átengedni s mi azt nem sokára 
szintén közrebocsátjuk. — Az utolsó felolvasást Szalay 
Károly ref. főgymnáziumi tanár tartja jövő csütörtökön e 
cím alat t : »Egy lap a régi Róma vallás-erkölcsi életé-
nek történetéből.« 

* A gyermek-istenit iszteleteket illetőleg lapunk t. 
barátjától Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelőtől a követ-
kező szíves értesítést vettük. Eddig az ő tankerületében 
hét helyen szervezték a gyermek-istenitiszteleteket u. m. 
Etfalván, Bodolan, Rétyb n, Erősdön, Kovásznán, Fel dő-
li oly on és Sepsiszentgyörgyön, mely utóbbi helyen a pol-
gári iskola díszterme zsúfolásig megtelt igazán ájtatos 
hallgatókkal; jövő hónaptól fogva a templomban ren-
deztetnek majd e kiváló nevelő hatású összejövetelek. 
S a mi még örvendetesebb: már irodalma is lesz a 
gyermek-istenitiszteleteknek. Ugyanis B-.nke István sepsi-
szentgyörgyi ev. ref. tanár átdolgozta a dr. Felméri Lajos 
által lapunk 1885. évi folyamában (7. sz.) oly igen me-
legen ajánlott gyermek-prédikációkat, melyeket Vaughan 
Jakab híres angol hitszónok Brightonban 1878-tól 
1881 - ig elmondott . Ugyanő lefordítja Molenkamp kitűnő 
holland katekhetának Oosterzee utrechti volt theol. tanár ál-
tál kiadott gyermek-istenitiszteleti beszédeit, a magyar 
életviszonyokhoz alkalmazva. Örvendünk ez irodalmi m u n -
kásságban is élénken nyilvánuló lendületnek a vallás-erköl-
csi nevelés áldástermő mezején. Előre fölhívjuk hi tok-
tató lelkészeink figyelmét a külföldi szakirodalomból át-
ültetett e kiválóan becses művekre. íme egy mustár 
magnyi hit kell csak és élet fakad n y o m á n ; egy 
igazán buzgó ember kell csak, kinek vannak eszméi és 
gondolatai s az lelkesítetni tud sokakat, a jó mag jó ta-
lajban terem hatvan és százannyit! Ilyen buzgósággal 
és ilyen arányú munkával bizony jobban építjük a 
Krisztus anyaszentegyházát, mintha szűkkeblű part icu-
larismussal és felekezeti féltékenykedéssel civakodunk és 
régmúlt idők kisértő szellemeit idézzük fel sírjaikból, 
hogy rideg, kiaszott alakjaikkal ijeszszük vissza azt az 
ébredni és az egyház iránt érdeklődni kezdő új irányát 
a társadalomnak, melynek a vallás és egyház megint 
tetszeni kezd. A háromszékmegyei példára lelkesülve, 
vajha minél több helyütt próbainak meg igazán a Krisz-
tushoz hívogatni azokat, kiknek legelső sorban igérte a 
nagy gyermekbarát a mennyeknek országát! 

* Hálátlanság. Bőnyön (Győrm.) a róni. kath. 
egyház számára mult évben Zalka János győri püspök 
iskolát és templomot építtetett, s ez ideig több mint 
100 éven keresztül a reformátusok és evangélikusok 

harangoztatták ki a katholikusok halottait, sőt gyerme-
keiket a ref. egyház ingyen látta el könyvekkel és más 
tanszerekkel. A fölvilágosodott püspök;mult évi aug. 14-én 
történt templomszentelés alkalmával beszédjében a leg-
szebben emlékezett meg a testvér felekezetek e szívessé-
géről s köszönetét nyilvánitá érette. De fajdalom, az ő sze-
retetre buzdító szava híveinél kiáltó szó lett a pusztában, 
mert a legelső gyűlésök alkalmával egy közbirtokos in-
dítványára elhataroztak, hogy protestánsokra nem ha-
rangoztatnak. Fülünkbe jött e határozat, de azt hinni 
nem akartuk, mert lehetlennek látszott előttünk, míg nem 
a következő eset e hálatlanságról meggyőzött . A napok-
ban meghalt egy köztiszteletben álló református kovács-
allatorvos, ki veg\ res házasságban élt. Neje katholikus 
lévén igen kérte a plébánust, hogy harangoztassa ki a 
katholikus templomban is, de a banai plébánus, kinek Bőny 
filiaja, határozottan megtagadta e kérést, azt mondván, 
hogy ezer forintért sőt semmiért sem harangoztatja ki, 
s az özvegynek hiába volt minden esdeklése, kérése 
nem teljesíttetett. E hálátlansághoz nem kell commentár . 
Hogy erről a győri püspök úrnak tudomása lett volna, 
egyaltaiaban nem hisszük, mert akkor nem köszönte 
és nem dicsérte volna meg oly melegen a testvér egy-
házak keresztyéni szeretetét. Uram, irgalmazz nekik, 
mert nem tudják, mit cselekesznek. (Sz. A.) 

* Halálozások. Bátorkeszin e hó 7-én elhunyt Kováts 
József, ref. lelkész, a magyar pomologusok nagy érdemű 
Nesztora, munkás élete 8r -d ik évében. Ötvenhárom éven 
át volt buzgó lelkésze a bátorkeszi egyháznak, a komá-
romi egyházmegye pedig tanácsbirái sorába választot ta; 
de országos hírt és elismerést mint pomológ szerzett. 
Bátorkeszi gyümölcsösét évtizedek kitartó, szakavatott 
munkájával az elsők egyikévé fejleszté az országban. 
Számos érmet és kitüntetést nyert az országos és n e m -
zetközi kiállításokon s a gyümölcsészet előmozdítása 
körül szerzett kiváló érdemeit a király is arany érdem-
kereszttel jutalmazta, míg az orsz. gazdasági egyesület 
tiszteletbeli tagjai sorába választotta. Több gyermeke, 
uonkája gyászolja. Béke hamvaira! — Kerek S ndor a 
f.-baranyai tractus turonyai egyházának buzgó lelkésze 
f. hó 12-én rövid szenvedés után jobb létre szenderült. 
Mint körlelkész körútjaban meghűtöt te magát, hagvmázba 
esett, mely az erőteljes férfiút övéi és gyülekezete mély 
fajdalmára sirba döntötte. Temetése f. hó 14-én volt nagy 
részvét mellett. Nyugodjanak békében pora i ! 

A D A K O Z Á S O K . 
A felső-baranyai ref. egyházmegyéből , az 1888. ja-

nuár 23, márc. 5-ig tartott Canonica vizítatio által a 
protestáns árvaházra következő adományok gyűj te t tek: 

Aderjás egyház 50 kr, lelkész Kovács Bálint 1 frt, 
Beczefa egyház 50 kr, lelkész Munkácsy Lajos 50 kr, 
Belvárd egyház 50 kr, lelkész Nagy Bertalan 50 krajcár, 
Besence egyház 50 kr, lelkész Szűcs József 50 krajcár, 
Páprádi leány-egyház 1 frt, Bisse egyház 50 kr, lelkész 
Nagy István 1 frt, s - le lkész Kiss Lajos 30 kr, tanító 
Lukács Sándor 20 kr, Bogdása egyház 50 kr, lelkész 
Horváth József 50 kr, tanító Ürögdi József 50 krajcár, 
Markóci leánv-egyház 50 kr, tanító Sütő Pal 50 krajcár, 
Botyka egyház 1 frt, lelkész Füstös János 50 krajcár, 
Kis-peterdi leány-egyház 50 kr, tanító Kecskeméti József 
1 frt, Büdösfa egyház 50 kr, lelkész Biczó Ferenc 50 kr, 
tanító T ó t h Pál 20 kr, konfirmáltak 85 krajcár, Csarnota 
egyház 50 kr, lelkész Szentgyörgyi József 1 frt, Csehi 
egyház 50 kr, Csepel egyház 50 kr, lelkész V. Molnár 
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A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolá-
jában két tanszékre pályázat nyittatik: 

a) A theologiai akade'mián philosophiai s nevelés-
tani tanszékre 1200 frt azaz ezerkétszáz frt évi fizetés-
sel, melyből 300 frt lakbér. Heti óraszám 12 — 14. 

b) A főgymnasiumban a classica philologiai tan-
székre 1000 frt azaz ezer frt évi fizetéssel, melyből 
200 írt lakbér. Heti óraszám 20—21. A megválasztott 
tanár tanít I—III. osztályban latin nyelvet, esetleg a 
körülményekhez képest magyar nyelvet. 

Mindkét tanszék javadalmához ötöd éves pótlék 
járul az 1887-diki székesfehérvári egyházkerületi gyűlés 
92-ik jk. sz. alatt körvonalozott módozattal. 

Á pályázati kérvényhez melléklendők : a) kereszt-
levél, bj erkölcsi bizonyítvány azon időtől kezdve, midőn 
iskolai tanulmányait bevégezte, cj a jelzett tanszakra 
vonatkozó tanári oklevél, d) szolgálati bizonyítvány 
e) orvosi bizonyítvány a testi épség bizonyítására. 

Pályázó csak ev. ref. vallású lehet, megválasztatása 
esetén jogos, egyszersmind kötelezett tagja leend a 
tanári nyűg- és gyám-intézetnek, székét szaktudományára 
vonatkozó értekezéssel tartozik elfoglalni az 1888—89-ik 
tanév megnyitásakor. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvény 1888. május 
1 - ig főtiszt, s nagys. Pap Gábor püspök úrhoz küldendő 
Révkomáromba. 

Kocs, 1888. márc. 9-én. László József, 
főiskolai egyházi gondnok . 

UJABB EGYHÁZI BESZEDEK. 
Hetesy Viktor. Ünnepi egyházi beszédek s váz-

latok. Francia szónokok műveiből átdolgozva 
és fordítva. Ára 1 frt 20 kr. 

Hetesy Viktor. Egyházi beszédvázlatok. Bonne-
fon wL'anuée pastorale recueil d'analyses et 
de plans de sermons et d'homiliescc cimű 
munkája után. Ára 1 frt 20 kr. 

Prédikátori tár. Szerkeszti: Szász Gerő. Üj 
folyam. I. kötet. Ára 2 frt. 

S z á s z Károly. Csak a Krisztust! Alkalmi és 
közönséges egyházi beszédek. Ára 1 frt 80 kr. 

r Megrendelések utánvétel mellett teljesít-
tetnek s 5 frtot meghaló rendelést bér-
mentve küldök. Kisebb rendeléseknél leg-
célszerűbb a mű árát 10 krral megtoldva 
előre beküldeni, mely esetben a küldeményt 
szintén bérmentesítetem. 

K Ó K A I L A J O S 
könyvkiadóhivata la 

Budapest, IV. Károly-utca. 

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

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő ós k i a d ó - t u l a j d o n o s : Dr. B a l l a g i Mór. D E U T S C H M . - f é l e m ű v é s z e t i i n t é z e t B u d a p e s t e n . 

István 50 kr, tanító Szigeti Károly 20 kr, Czún egy-
ház 50 kr, lelkész Horváth Pál 50 krajcár, tanító Sütő 
László 20 kr, Dancsháza egyház 1 forint, lelkész Kossá 
János 1 frt, tanító Fazekas József 50 kr, Drávafok egyház 
50 kr, lelkész Hetessy Viktor 1 frt, tanító Garzó Pál 50 kr, 
Dráva-Palkonya egyház 1 frt, lelkész Szabó József 50 kr, 
tanító Dávid Lajos 30 kr, Dráva-Szabolcs egyház 50 kr, 
Garé egyház 50 kr, lelkész Nagy Imre 50 kr. Gyűd 
egyház 50 kr, Haraszti egyház 50 kr, lelkész Svarkav 
Lajos 50 kr, tanító Homonnay Bertalan 50 kr, Harkány 
egyház 1 frt, lelkész Fábián Mihály 50 kr, Híd vég lel-
kész Szűcs János 1 frt 20 kr, konfirmáltak' 36 kr, Hirics 
egyház 50 kr, Ipacsfa egyház 50 kr, lelkész Borbély 
László 1 frt, Iványi egyház 50 kr, lelkész Kinizsi László 
r frt, Kákics egyház 50 kr, lelkész Kis Józset 50 kr, 
tanító Füstös Mihály 50 kr, Marócsai leány-egyház 50 kr, 
tanító Varga Pal 30 kr, Katádfa egyház 50 kr, lelkész 
Kovácsi István 50 kr, Kémes egyház 50 kr, lelkész Vágó 
Lajos 50 kr, tanító Vitányi Sándor 50 kr, Piskii leány-
egyház, 50 kr, tanító László János 20 kr, Ivís-Csány-
Oszró egyház r frt, lelkész Iványos Soma 1 frt, helye-
tes tanító Molnár Aladár 50 kr, Kis-Harsány egyház 
50 kr, lelkész Hofler Károly 1 frt, Kis-Sz.-Márton egy-
ház 50 kr, lelkész Molnár István 50 kr, Kistótfaln egy-
ház 50 kr, lelkész Máté Balázs 50 kr, Kórós egyház 
50 kr, Kovácshida egyház 1 frt, Lúzsok egyház 50 kr, 
lelkész Fejes Sándor 50 kr, Nagy-csányi leány-egyház 
50 kr, tanító Fejes Zsigmond 50 kr, Magyar-Peterd 
50 kr, lelkész Mészáros István 1 frt, Márfa egyház 2 frt, 
lelkész Bóna Sándor 50 kr, Mecske egyház 1 frt, lel-
kész Nagy Imre 1 frt, tanító Csáth Ferenc 50 kr, Mind-
szent egyház 25 kr, lelkész Király Imre 20 kr, Bogádi 
társ-egyház 25 kr, Nagy falu egyház 50 kr, lelkész Dombi 
Vince 50 kr, tanitó Váradi Gyula 50 kr, Konfirmáltak 
50 kr, Beremendi leány-egyház 50 kr, tanitó Bozzai 
István 50 kr, Nagy-Harsány egyház 1 frt, helyettes lel-
kész Bálint Károly 50 kr, tanitó Makai Márton 50 kr, 
Nagy-Peterd egyház 1 frt, lelkész Farkas Emil 50 kr, 
tanitó Rekettye Pal 20 kr, Baán László postamester 
50 kr, Nagytótfalu egyház 50 kr, lelkész Dányi Gábor 
1 frt, Nagy-Vátv egyház 50 kr, tanitó Üveges Sándor 
50 kr, Okorág egyház 50 kr, lelkész Fejér Ambrus 50 kr, 
Monosokori leány-egyház 50 kr, Old egyház 50 kr, 
lelkész Beregszázi Gusztáv 50 kr, tanitó Biczó Lajos 
50 kr, Piskó egyház 50 kr, lelkész Paál József 50 kr, 
tanitó Losonczy Fernc 20 kr, Kemsei leány-egyház 50 kr, 
tanitó Hetesy Károly 50 kr, llaád egyház 1 frt 64 kr, 
Rónádfa egyház 50 kr, Sámod egyház 50 krajcár, Sellye 
lelkész Bosznay Sándor 1 forint, tanító Zsoldos Lajos 
50 kr, Szaporca egyház 50 kr, lelkész Szigethy Bálint 
50 kr, tanító Szabó Sándor 20 kr, Tésenfa tanító Tatay 
Ambrus 20 kr, Szava egyház 20 kr, lelkész Czi'icz Lajos 
1 frt, tanító Tó th István 50 kr, Szerdahely egyház 
50 kr, lelkész Badicz György 1 frt, Sz.-Erzsébet egyház 
50 kr, lelkész Szűcs Endre 3 frt, Tót-keresztúri leány-
egyház 25 kr, tanító Hazay Gábor 20 kr, Siklós egyház 
r frt, Sósvertike egyház 50 kr, lelkész Vámos Károly 
>0 kr, Terehegy egyház 1 frt, lelkész Kovács Antal 
6 frt, Túrony egyház 50 kr, Zaláta egyház 50 kr, lelkész 
Berki József 1 frt tanító ifj. Somogyi Pál 1 frt, Vaiszló 
egyház 1 frt, lelkész Bátory István 1 frt, Vejti egyház 
50 kr, lelkész Szendy Lajos 50 kr, tanító Gaál Ferenc 
20 kr, Viszló egyház 50 kr, lelkész Ambrus József 
50 kr, tanító id. Somogyi Pál 1 frt, Kossá Ferenc mér -
nök 2 frt. Összesen 104 frt 30 kr. — Kovács Antal, 
esperes. 
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SZERKESZTŐ- E l ő f i z e t é s i á r a : Hirdetések dija : 
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
H e l y l i e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért és 

K I A D Ó - H I V A T A L : félévre 4 frt 50 kr., egész évre í) frt. Előfizethetni 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdíj 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. si. 1. em. minden kir postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 80 kr. 

Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésük az első negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. ""̂ 2® 

g - y p é n t e j f 

d f h égi Szenvedő, Üdvözítő Urunk, 

© Előtted, Szent előtt mind arcra borulunk! 

Hálával áldozunk te nagy szerelmedért, 

Ki bűneink sokát elvetted, ontva vért. 

Mit vérrel öntözél a Golgota-hegven, 

Keresztfád, oh Uram, békét s vigaszt t e r e m ; 

T e töviskoronád elv drága minekünk : 

Még tövisedről is örömrózsát szedünk. 

jézus, T e adsz nekünk türelmet, mely segít 

Békével hordanunk az élet t e rhe i t ; 

T e adsz nekünk hitet, mely rendületlen áll, 

Mint a zúgó habok között a sziklaszál. 

Ha minden elhagy is, reményünk összedűl, 

Még akkor sem vagyunk elhagyva, egyedül ; 

Elég volt az Neked, elég az minekünk, 

Hogyha velünk van egy : a mi jó Istenünk ! 

Az Is ten volt V-eled, mert Istennel valál, 

Nem vont el Tőle, nem, sem élet sem halál, 

Még a kinos kereszt kínos halála sem, 

Hogy égi példa légy, ha Rád tekint a szem. 

Örökké Rád tekint egész világ szeme, 

Feléd dobog szivünk, Atyánk egyetlene, 

Királyi széked, a kereszt dicsfényben áll, 

Mi a te néped és T e a győző Király ! 

Igazság s szeretet Királya, oh Urunk, 

Előtted, Szent előtt, mind arcra borulunk : 

Engeszteld az Atyát, mert bűnünk súlya nyom, 

Té r j hozzánk s mondd e szó t : irgalom, irgalom ! 

Sántha Károly. 



A szeretet munkája Budapesten. 
A magyar főváros humanisztikus intezetei-

ről, polgártársaink emberbaráti törekvéseiről 
fogok szólani; azokról az épületekről, melyek-
ben itt, a nagy város szüntelen zaja és évről-évre 
élesedő élethalál harca között, a szeretet ütött 
tanyát; azokról az egyénekről, kik a jelen ma-
teriálisztikusnak nevezett korszakban a nyomor 
megelőzését s a szenvedők könnyeinek letör-
lését tűzték ki életfeladatokul. 

Bevezetésként is elmondhatom, hogy ma 
már itt Budapesten sem kell a szeretet mun-
kájának első csiráiról beszélni. 35 kórház, 
18 árvaház vagy menház s 40-nél több más-
nemű különféle humanisztikus intézet áll fenn 
Budapesten; évről-évre mintegy 1200 árva, 
500 elaggott szegény s legalább két ezer más-
féle szerencsétlen nyer közköltségen ellátást s 
közel kétszáz jótékony egyesület segít a ható-
ságoknak, az egyháznak s a jótevő magánosok-
nak, hogy a jó tett áldása elhatoljon azokhoz is, 
kik a közintézetek gyámolítását igénybe nem 
vehetik. Az állam és főváros évenként több 
százezer forintot szentelnek Budapest szegényei 
és nyomorultjai javára : a főváros társadalmá-
nak évi adománya, a mennyire azt megbecsülni 
lehet, nagyon megközelíti, ha túl nem haladja, 
az egy millió forintot, tehát minden lélekre, a 
csecsemőket s magukat a földhöz ragadt sze-
gényeket is beleszámítva, évenként legalább két 
forint könyöradomány jut. 

A nagy pályaudvarból bejövő idegen a 
magyar fővárosból legelőször a Kerepesi-út 
ronda végső házait látja s a legelső középület, 
a magyar királyi fegyház, undort vagy kicsinylő 
mosolyt ébreszthet; de ha útja jobb felé fordul, 
társadalmi életünk szép bizonyítéka, egy kis 
humanisztikus telep, teljesen elmossa azt az 
előbbi keserű emléket. A beteg állatok gyógyí-
tására szánt csinos épületcsoport mögött hatal-
mas lak emelkedik fel, a legnagyobb és leg-
szebb az egész környéken, elegáns lépcsőháza, 
csinos folyosói, tágas termei kastélyra emlé-
keztetnek : ez a szép épület az izraelita siket-
némák számára készült. A legközelebb eső 
hatalmas épület szintén emberbaráti céloknak 
szolgál : a fővárosi szegények háza ez, hol 
évről-évre sok száz öreg megnyugodva tölti 
el zaklatott életének utolsó napjait. — Köz-
vetlen szomszédságukban van a hajléktala-
nok menedékhelye, a nagyvárosi élet egyik 
fájdalmas sebének e gyöngéd szívre mutató 
tapasza, a protestáns árvaház csinos célszerű 
épületben, a kisdedovó képezdében elhelyezett 
kisded árvaház, kissé távolabb az Erzsébet fővá-

I rosi leányárvaház palotaszerű épületével, két 
| más árvaház leányok számára, a magyar gaz-
| dasszonyoké s az izraelita nőegyleté, majd az 

izraelita sinlők menedékhelye. 
Pedig mindez a magyar fővárosnak mint-

egy negyedszáz négyszög kilométernyi beépített 
területéből csak egy kis sarokban van. Mennyi 
emberbaráti célú középület található a többi he-
lyeken! Az éjszaki határszélen az Angyalföld-
nek nevezett rét lombos fái közé rejtve hatal-
mas épület áll: anyagi érdekeket nem mérlegelő 
könyörület emelte a gyógyíthatlan elmebetegek 
számára. Messze délen ismét egy tekintélyes 
középülettel találkozunk : egy regékben gazdag-
közei mult idő romjai, a 48-as honvédek talál-
tak itt menedékhelyet. Nyugot felé a város leg-
utolsó épülete egy Klotild főhercegnő védnök-
sége alatt álló jótékony nőegylet háza, igénytelen 
épület, de a szeretetről nevezték el s abban az 
épületben évről-évre egész sereg vesztének in-
dult gyermeklélek mentetik meg. Végre ott a 
messze keleten, a hol a nap sugarai először jut-
nak el a főváros épületeihez, előőrsként csinos 
új középület áll, a humanizmus egyik modern 
eszméjének emelt templom : a rabsegélyző egy-
let menedékháza. S a közbeeső háztenger között 
mennyi humanisztikus középület van, mennyi 
ezek között méltó büszkeségünk! A Mayer-féle 
községi árvaház, a hülyék intézete a tanítók 
árvaháza szomszédságában, az izraelita fiárvaház, 
a zsidó árvaleányok menedékhelye : mind új 
s egészen célszerűen berendezett épületek s a 
Stefánia szegény gyermekkórház, az Erzsébet 
kórház s a nagytemplom-utcai bölcsödé pedig 
oly mintaintézetek, a minők külföldön is a rit-
kaságok közé tartoznak. 

A legváltozatosabb kaleidoskop nem mu-
tathat fel oly tarka képet, mint a minőt a 
szeretet munkájának egyes nvilvánulásaiból már 
eddig bemutattunk. De ez a változatos kép is 
halvány s nagyon igaztalan a valósághoz képest. 
Hiszen a szeretet leleményes. Az egyik ember-
barát kezénél fogja a világtalanul született vakot, 
hogy az örök sötétség enyhítéseid megismer-
tesse vele a tudás és a kedélyvilág elévülhetet-
len kincseit; a másik sötét és nyirkos pincela-
kásából vezeti ki a pusztító kór által megtá-
madott ártatlan gyermeket s elviszi őt a feny-
vesek üde levegőjében lekvő szünidői gyer-
mektelepekre, hol erőt nyer a test, eloszlik az 
arc halványsága és a kőfalak rideg világában 
növekedett kicsinyke megszereti a csodás szép 
természetet. Amott tudós férfiak állanak össze 
mentő társulattá, hogy a telefon csengésére kor-
és rangkülönbség nélkül bárki hívását követve 
mindent elfeledve rohanjanak megakadályozni 



a szerencsétlenséget, enyhíteni a beállott bajt; 
itt csendes apácák, kiknek hite megtiltotta, 
hogy anyák legyenek, elhanyagolt csecsemő-
ket vállalnak fel gondozásra s más helyen jó 
öreg urak hintenek morzsát a lég dalnokainak 
s veszik oltalmukba a kínzott oktalan állato-
kat. Karácsony táján mintha megmozdulna a 
főváros egyetlen rengeteg szíve, nincs oly vá-
rosrész, hol a szeretet ünnepet ne ülne; ezer 
és ezer ruhadarabot osztunk ki a szegény 
gyermekek között, megnyílik a zárdák és nép-
konyhák ajtaja, hogy szüneteljen az éhezés. 
A társadalom legelőkelőbb tagjai s a napról-
napra tengődő napszámos versenyeznek egy-
mással segélyalapok létesítésében; a nemzetlét 
megizmosodásában érdemeket szerzett iró, mű-
vész, tanító és tudós özvegyeiről és árváiról 
első sorban Budapest társadalma gondoskodik ; 
itt gyűltek össze a tőkék, melyekből kamat nél-
kül kölcsönt nyer a törekvő kezdő iparos, a 
szigorló orvos és tanár, itt halmozódtak lel 
milliókká a betegsegélyző egyesültek vagyonai. 
De még mindig új képek tárulnak elébünk. A 
Tabitha-egylet derék hölgyei kézimunkáikat 
ajánlják fel a szegényeknek s más társaikkal 
együtt gondosan felkeresik a szemérmes kol-
dusokat. Amott gyönge nők állottak össze, 
hogy harcot vívjanak a sötét gyermekhalandó-
sággal, az angyalcsinálók légiójával; egy másik 
csoport felkeresi a kórházakban szenvedőket, 
hogy örömet okozzon nekik; amott fát, élelmi 
szereket s kenyeret adó munkát visznek a 
nyomorultak házába, itt gondoskodnak szegény 
leányok kiházasításáról, ingyen uszodákat ren-
deznek be, koldusoknak- népkonyhára szóló 
bárcákat osztanak ki. Egyik testület a cseléd-
elhelyezők áldozatait veszi pártfogásába, a másik 
a tudatlanul maradt felnőtteknek nyújt segít-
séget, hogy minél hasznosabb tagjai lehessenek 
a társadalomnak. 

De ki győzné mindezt egyenként leiso-
rolni? Száz és száz változatos alakban tűnik 
lel előttünk a nagy társadalmi munka, egyik 
alig hasonlít a másikhoz s mindannak dacára-
egy és ugyanazok mindannyian: az örök sze-
retet művei, a mindenható szeretet nyilvánu-
lásai. Ki ne hallotta volna már az apostoli szót : 
nagy a hit és a remény, de mind a három 
között legnagyobb a szeretet! Legnagyobb, 
mert ez éltet igazán, legnagyobb, mert ez hozza 
közelebb egymáshoz az embereket. A hit elő-o j 
térbe tolása mételyezte meg a keresztyénséget, 
mely egykor a szeretet vallása volt, ez hozta 
létre az inquisitiót s a felekezetek tömkelegét; a 
remény megtompítja az akaraterőt, növeszti az 
önzést s bádgyattá teszi a földi paradicsom 

| képét: a szeretet az, mely éltet a megaranyo-
i zott jelenben a jövőért, a szeretet az, mely 

mesterséges válaszfalakat rombol, épít, de, melv 
diadalmaskodik vér nélkül örömkönnyekkel. 

A szeretet e nagy hatalma indította tevé-
kenységre fővárosunkban is ugy az egyeseket, 
mint az egyesületeket s testületeket. 

A siketnémák izr. intézetében s az izrael. 
fiárvaház épületén íel van irva az a szó, hogy 
az alapító egy névtelen. Fél milliót meghaladó 
összeget adakozott ez a névtelen a két ember-

i baráti intézményre. Másfél évtizede hala e 1 
halála előtt meghagyta, hogy nevét soha se 
emlegessék. Végrendeletében egy új kórházat 
alapított, az izr. ösztöndíj egyesületnek s más 
jótékony testületeknek ezreket hagyott, de mind-
ezt szülői nevére vagy névtelenül. Elrendelte 
azt is, hogy őt kora hajnalban, egész csöndben, 
kizárólag csak az imaszemélyzet kísérete mel-
lett, gyászének, halotti beszéd nélkül temessék 
el soron levő egyszerű, közönséges helyen, 
sírjára egyszerű követ állítsanak, gyász- vagy 
emlék-ünnep érette soha se tartassék. Az a 
névtelen halott életében is jó formán a névte-

i lenek közé tartozott. Vagyonos, de nem nagyon 
: gazdag kereskedő, ki mindenét másoknak adta. 

Mogorva visszavonult életet élt, az ifjú korában 
kiállott szenvedések magányba űzték érzékeny 
kedélyét, érezte, hogy egy megvetett fajhoz 
tartozik, élete keserű volt. De még sem. A 
kedélyéletben gyökeret vert emberszeretet hul-

j lámölő olaj. O sem lehetett boldogtalan, mert 
tudott szeretni. Az önzetlenül nyújtott adomány 
hatalmasan kamatozó tőke : nincs melegítőbb a 
földön, mint az arcon lepergő könycsepp melege. 

A magán jótékonyságnak is van közöttünk 
egy ideális alakja : egy nő, ki megtanult szen-
vedni. Elete regény, inasoknak igen érdekes, 

j önmagának a kín kútforrása. Hazátlan, mert 
két hazája van s évek és évek teltek el, míg 
családot talált, hogy idegen legyen közöttök. 
Felekezeti hitét nem tudom, de az élő ember-
szeretetet nem lehet rajta fel nem ismerni. 

í Oda tartozik azok közé, kiknek lelke az arc 
felületén lebeg. Nyomot hagyott rajta a bánat, 
nyomát azoknak az egymást folyvást üldöző 
pillanatoknak, midőn a lelki örömöt is beár-
nyékolta egy elüzhetlen ellen, az emlékezet; 
de a bánat jelei mellett ott van a kedélyben-
sőség egész varázsa, mely boldogít. Házi álla-
tai, sőt a főúri parkjában gazdasági célokra 
használt oktalan barmok is bámulatos ragasz-
kodást mutatnak iránta. Es ez a nő nem muló 
kedvteléssel, özönnel önti jótékonyságának ál-
dását. Bámulatos éles tekintettel különbözteti 
meg mások igazi vagy tettetett szenvedéseit, 



s — mert látnia adatott a setétséget — sok-
szor mélyen sújtja a jótettel űzött üzérke-
dés : de nem vonul vissza, a szív melege, ez az 
ő élete. 

De miért soroljam fel egyenként őket? Ki 
ne ismerné azt a századával egykorú öreg urat, 
ki fürgeséggel vesz részt mindenütt, hol a sze-
retet munkájáról van szó, ki kifogyhatatlan a 
tervelgetéshen, de a végrehajtásban is nagy és 
nehéz részt vállal magára ; ki ne hallotta volna 
nevét ama fővárosi nőknek, kik a legutóbbi 
évtizedek alatt nemcsak a fővárosi élet, de az 
egész magyar társadalom tényezőivé lettek ? Ok 
és társaik végzik itt a fővárosban a szeretet 
munkájának egy nagy részét, a hatósági tevé-
kenység s az önsegély eredményre nézve na-
gyobb, de kevésbé fárasztó működésével kar-
öltve. Az ő működésük az, a hol az ember-
szeretet hatalma legmesszebb világít, az ő mű-
ködésük az, mely a sajtót leginkább igénybe 
véve legtisztábban tárja íel a hiányokat s is-
merteti meg ennek a gyosan fejlődő nagy vá-
rosnak sötétségeit. 

Még most sem ismerjük e sötétséget 
eléggé. Kevesen hatoltak el Budapest főváros 
pincelakásaiba, hol a legutolsó megszámolás 
szerint 40,000 égvén lakozik, negyven ezer, 
sokkal több ember, mint Kolozsvár vagy Fiume 
népessége, több mint a mennyi Aradon, Te-
mesvárt, Kassán s más műveltséget terjesztő 
központban lakik. Pincelakó a főváros lakos-
ságának közel tizedrésze, az Erzsébetvárosban 
s Józsefvárosban minden hatodik ember s ezen 
pincelakások között vannak azok a bún és ra-
gálvgvártó lyukak, gyakran ablak nélkül, hol 
10 — 15 ^ b b egyén is összezsúfolva küzd 
a nyomorral kor és nem különbség nélkül. Pe-
dig öt évvel a legutóbbi népszámlálás előtt még 
majdnem 10,000-el volt kevesebb ezeknek a sze-
rencsétlen pincelakóknak a száma. Óriási gya-
rapodás, gyorsabban haladó arány, mint az összes 
népességé, mint a paloták számáé. Még kevesen 
ismerik a gyárak életét, Budapest lőváros ipara 
e hatalmas lüktető erének vérkeringését. Pár 
évtized előtt még Eldaradonak tartották a gyár-
munkások sorsát a magyar fővárosban, ma ezer 
és ezer ember szenved ily helyeken. A gőz-
malmok s szeszgyárak munkásai 18 — 24 órát 
dolgoznak néha egy folytában, óránként 6 — 
10 krajcár bérért; a hosszú munka közben alig 
van egy negyedórai szünet, mert megállítják a 
gépet olajozás végett. A nyomdákban, dohány-
gyárakban, varró-műhelyekben a szegény nők 
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egy óráig tartó nehéz munkáért 3 — 6 krajcár 
bért nyernek, a szappangyárakban két krajcárt. 
»A fővárosi pálinka gyárakban — így van leírva 

a gvárfelügyelő miniszteri biztos hivatalos je-
lentésében — majdnem kizárólag felvidéki mun-
kásokat alkalmaznak, mert ezek munkabére 2 és 
3 krajcárral olcsóbb. Hogy e munkások ily 
olcsón megélhessenek, a gyárak háló helyet 
adnak nekik. Egy nagyobb szobában vagy te-
remben deszka emelvényre szalmát hintenek 
vagy szalmazsákot helyeznek el és betakarásra 
egy-egy pokrocot adnak. Itt hálnak — illető-
leg mert más lakásuk nincs — itt laknak a 
gyári munkások. Agyneműről vagy mósdó hely-
ről itt szó sincs és a termek tisztántartása és 
szellőztetése sem teljesen kielégítő. E munkások 
— így fejezi be leírását a rideg hivatalos jelen-
tés — ezek a munkások emberhez nem illő 
módon élnek. Mintha hű társa volna ez a rajz 

I annak a modern fővárosi regévé vált nézetnek, 
hogy minden budapesti palota építése egy-egy 
szerencsétlen napszámos vérét követeli meg ! 
De nincs jogunk a halottakat tartani a legszeren-
csétlenebbeknek. Oda lenn már nem fáj semmi. 
Többet szenvednek azok, kik hosszu-hosszu 
napokat élnek át szárnyaszegett hittel, még 
többet, kiknek már megmerevült önnön fájdal-
muk, mert szeretteik nyomorát érzik. A szemér-
mes koldus félénken kopogtat egyik-másik ajtón, 
a szemérempir lassanként eltűnik arcáról, a 
szerencsétlenből bűnös ember lesz. A becsüle-
tes munkást olcsó, de egészségtelen lakásán 0 0 
megtámadja az emésztő kór, satnyuló egészsége 
kihat nemzedékekre, meggyökerezik köztük a 
nyomor s lassanként elválhatlan társává lesz a 
proteus alakú vétek A sül védés fokairól na-
gyon-nagyon nehéz a visszatérés : csak az 
prédikál könnyedén az erényről, ki maga nem 
tanult meg éhezni. 

A nyomor és bűn alkotta sötétség ellen 
küzdenek a jótékony egyletek. A mint tisz-
tábban látják a sötétséget, izmosodik az emberi 
szeretet ereje; a bánat letörlött könyének szá-
mával arányban nő a résztvevő szív lelemé-
nyessége az eszközök megtalálásában. Bálok, 
hangversenyek, sorsolások már nagyon közön-
ségessé lettek; az emberszeretet a pénzgyűjtés-
nek új módját találta ki. Az egyik egyesület 
az eldobott rongyokat s szivarvegeket gyűjti 
össze, a másik a felruházott gyermeket s a 
karácsonyfákat állítja ki közszemlére, a harma-
dik megadóztatja poharazás közben társait, kik 
egv-egy idegen szót mondanak, avagy pohár-
köszöntőket tartanak. Itt jubileumokat és halál 
eseteket használnak fel alapítványi helyek gyűj-
tésére, amott perselyeket osztanak szét heti 
betétekre, vendéglőkben, üzletekben s más 
nyilvános helyeken ; elvonnak valamit a kártya-
nyereségből, megadóztatják a hiúságot azzal, 



hogv a jótékony célú épület alapkövébe évti-
zedekre szóló emlék-sorokat rakatnak be velők 
s ismét máshelyen magas állású egyének meg-
jelenését s kézi munkáit használják tel pénz-
gyűjtésre. Uj évi köszöntések megváltása, al-
kalmi albumok hires emberek kézirataival, ván-
dor előadások, a sajtó dicsérete, a hatósági 
személyek pressiója, a részvét a temetéseknél, 
a szülők öröme s a lakodalmas nép lelkesedése 
mind-mind fel van használva már. És még is : 
a küzdelmet ez a változatos alak csak látszó-
lag könnyíti meg. Az adó sokfélesége itt-ott 
folyvást emelkedő ellenszenvet költ, s külön-
böző egyesületek nagy száma ürügy a fösvény-
nek, igaztalan teher a jószívű embernek. 

De a nagy nehézségek dacára a jótékony 
egyesületek évről-évre örvendetesen gyarapoi-
nak. A szeretet gyökeret vert közöttünk. A 
vöröskeresztegylet már többszörös milliomos, 
a sok ezer taggal biró általános munkás beteg-
segélyző-egvlet, a Stefánia gyermek-kórház egye-
sület s a régen alapított vakok intézetének va-
gyona meghaladja a fél milliót s legalább 20 
más egyesület több mint százezer forint értékű 
vagyon lelett rendelkezik, az összes budapesti 
jótékony egyletek évi kiadása pedig jóval meg-
haladja a fél milliót. Maga az izraelita nőegv-
let, e mintaszerűen vezetett testület, évenként 
több mint 40,000 frtot ad ki jótékony célokra, 
két árvaházában s magánosoknál száz árvale-
ányt nevel, száz ezernél több ebédet oszt ki 
szegények között, kiházasitásra, gyermekágya-
soknak, lakbér pótlékul s alkalmi adományok 
címén 20,000 frtot osztogat szét. 

S mindez elenyésző csekély kivétellel az 
utóbbi pár évtized eredménye, valamint épen 
korunkról, a hitetlennek s erkölcstelennek mon-
dott korról tudjuk azt, hogy a hatóságok s 
testületek külföldön is sokkal nagyobb gondot 
fordítanak a nyomor enyhítésére, mint bármi-
kor az előtt. Yéletlenség-e az, hogy az em-
berszeretet évezredeken át nem tudott oly 
fényes példákat felmutatni, mint napjainkban ? 
Xem, bizonnyal nem. Könyörület volt csupán, 
a mi a mult századokban az egyházat s egye-
seket jó tettekre buzdítá, az emberszeretet 
uralma csak most ver gyökeret, most ebben a 
korban, mely haldokolni látja a rabszolgaságot, 
az emberkinzást s a vallási türelmetlenséget; 
csak most ver gyökeret ebben a szép korban, 
midőn az általános művelődés, a nagyszerű 
találmányok s a mesés közlekedés mindinkább 
kevesebbé teszi ama milliók számát, kik absolute 
nem értik a nagy eszméket, az emberiség jövő 
szebb korának előhírnökét. 

Megújult az idő. Az Oberlinek s Peabodyk 

i emléke magasztosabbá lett s százezrek léptek 
követőik sorába. A humanisztikus eszmék fel-
lendülése nem véletlen. Az a melegség fakasz-
totta ki, melyet az emberszeretet emelkedő 
napjának ide elhatolt sugarai ömlesztenek. Meg-
újult az idő s nincs erő, mely ismét kedély-
ölővé tegye a részvétlenséget. A szeretet meg-
oszolva nő, a humanizmus nyújtotta segély 
alkotó erőt fakaszt. Ne dobják reám az elítélés 
kövét, hogy ábrándozó vagyok, hogy nem is-
merem a kor szellemét. Ma, midőn itt a mi 
földrészünkön évről-évre szaporodik ama milliók 
száma, kiknek mestersége az emberölés, ma, 
midőn még uralkodik az antisemitismus, ez a rút 
lelki betegség, mely ragályként terjeszti a gyűlö-
letet: még ma is láthatjuk itt, láthatjuk a föld-
gömb művelt emberek lakta vidékén mindenütt, 
hogyan nő és erősödik az az erő, melv a »leg-
nagyobb a három között«, mely valóban éltet 
s mely közelebb hozza egymáshoz az embert. 
Látom, örömmel látom, hogy Budapesten is 
otthont talált az emberszeretet s tudom, hogy 
az az otthon állandó leend; tudom, mert meg-
tanultam szeretni. 

G y ö r g y A l a d á r . 

I S K O L A Ü G Y . 

Külföldi oktatásügyi mozgalmak. 
3. Bibliai s z e m e l v e n y e k . 

Mennyire céltévesztett dolognak tekintik a német 
tanférfiak az egész bibliát az iskolás gyermek kezébe 
adni, mutatja az e téren megindult élénk eszmecsere. 
Számos tanító-egylet nyilatkozott az »iskolai bibliatt 
eszméje mellett, sőt mar »Tervezet« is keletkezet t ; 
némelyek oly iskolai bibliát kívánnak, mely a kijelentés 
tanából és történetéből a szükséges tudni valókat fog-
lalná magában. Ismét mások bibliai szemelvényeket kö-
vetelnek, különösen a kijelentés tanából, még pedig csak 
az ó- tes támentomból , az uj tes támentomot rövidítés nél-
kül és változatlanul hagynak meg a gyermekek kezeiben. 

Míg az iskolai biblia mellett Backhaus a p.omme-
rani tartományi gyűlésen melegen és behatóan szóllott, 
addig a »bibliai szemelvényeket mellett Miscbke b rom-
bergi tanító kardoskodik a »Paedagogische Zei tung«-
ban (1886). Elvei, melyeket több tanító-egylet is ma-
gáévá tett, a következők: 

1. A »bibliai kivonat«, illetőleg »szemelvények« az 
iskola számára gyakorlati és paedagögiai okokból jogos 
követelmény ; 2. a kivonatnak a kijelentés történetéből 
és tanaból a lényegesebb részeket kellene tartalmaznia ; 
de minthogy a bibliai tör ténetek különben is már a ki-
jelentés történetéből a lényeges dolgokat nyújtják, neve-
zett kivonatnak csak a kijelentés tanának szemelvényeire 
kellene szorítkoznia ; 3. a szemelvényeknek mindent kel-
lene tartalmazniok, mi az iskola számára jelentőséggel 
bír és a bibliai történetek mellet t egészen a konfirmá-
cióig a teljes bibliát pótolniok; 4. az anyag berendezése 
a szemelvényekben a bibliai könyvek rendjé t kövesse 



s fejezet és versbeosztás tekintetében is amannak kell 
megfelelnie; 5. a szemelvények szövege a revideált 
Luther-bibliából v e e n d ő ; 6. szentírási magyarázatok a 
szemelvények illető helyén adandók, a melyeknek fel-
adatuk volna az összefüggést az egész és részek közöt t 
kimutatni és a szemelvényeknek kikerekített képet adn i ; 
7. a bibliai szemelvények ára legfeljebb egy márka 
(60 kr.) lehetne. 

A szerző ezen elvek mindegyikét okadatolja. De a 
mivel az egyik a maga javaslatát támogatja, ugyanazt a 
másé mellett is lehet felhozni, és megfordítva ; a mivel az 
egyik a másik állítását cáfolja, ugyanazt a cáfolóra is 
lehet alkalmazni. Pl. ha az egyik az iskolai biblia elne-
vezésért rajong, mert »a bibliai kivonat nagyon is arra 
emlékeztet, hogy valami nincsen adva és ne is adassék«, 
és mert »a kivonat tapasztalatikig és fogalmilag olyan 
könyvet jelent, mely nagyobb műből legfeljebb néhány 
helyet idéz szószerint, lényegileg pedig csak általános 
tar ta lom-jegyzék;« úgv ennek okoskodása sem kifogás-
talan, mert az »iskolai bibliából is kihagyandónak itéli a 
teljes biblia nagy részét, és így ő is csak tartalom jelö-
lésre fog szorulni.« 

Első sorban tekintetbe veendő, hogy a különféle 
javaslatok és tervezetek közül melyiknek van legtöbb 
kilátása a megvalósulásra. E tekintetben a »Paedagogi-
sche Zeitung«-ban említett cikkíró az iskolai biblia kér -
désének egyedül elérhető és egyszersmind legegyszerűbb, 
legpraktikusabb megoldását a »Bibliai szemelvények«-ben 
látja, mert a tulajdonképi iskolai bibliának egyelőre 
Németországban kevés kilátása volna megvalósítására azon 
tényezők _ miatt, melyek szerkesztésénél közreműköd-
nének. Ép oly kevés kilátása volna »a bibliai kivo-
natnak«, vagy oly iskolai bibliának, mely egyszersmind 
»népbibiia« is akarna lenni, mint azt némelyek óhaj t -
ják, mert az egyház ilyen könyvet mint tankönyvet 
nem tűrne a maga kebelében, behozatala, használata s 
terjesztése ellen tiltakoznék és kiirtására minden eszközt 
felhasználna. A bibliai szemelvények választását paeda-
gogusokra is lehetne bízni, ép úgy mint paedagogusokra 
van bizva az irodalmi szemelvények készítése az iskola 
számára. 

Az egyház sem tiltakoznék oly könyv ellen 
és ép úgy felkarolhatná, mint a bibliai történeteket , 
annál is inkább, mert nem lehetne azzal vádolni, hogy 
a teljes bibliát akarja az iskolából kiszorítani, mint azt 
az iskolai biblia ellen szokták felhozni. Mert az csak olyan 
iskolai könyv akar lenni, mely a gyermekeket a teljes 
biblia olvasására és használatára előkészíti ; konfirmacio-
kor kapnák a gyermekek a teljes bibliát kezükbe magá-
tól a lelkésztől. Továbbá az iskolai biblia kérdésének 
legegyszerűbb és legpraktikusabb megoldásának tekintik 
a bibliai szemelvényeket. A biblia t. i. kijelentési történe-
tet és kijelentési tant tartalmaz. Az előbbit ismerik a 
gyermekek a bibliai történetek tankönyvéből, melynek 
használati jogosultságát senki sem vonja kétségbe, s 
melynek használatát maga az idő is szentesítette. így a 
gyermekek kezében még csak a kijelentés tanából a cél-
szerű szemelvények iskolai könyve hiányzik, mely min-
den szükségest magában foglalna, és egyszersmind az 
iskolai idő rövidsége miatt még válogatást is engedne 
a szemelvényekben; s ezért ilyen könyvbe nevezetes 
és olvasásra méltó történeti események is volnának 
felveendők. Az iskolai szemelvényekbe való anyag kivá-
lasztása nem járna nehézséggel ; mert általában ismere- , 
tes, mily anyag dolgozandó fel a vallástanításban. Min-
denki elismeri, hogy a bibliai történetek elegendőképen 

ismertetik meg a gyermeket a kijelentés történetével, s 
így a tervezett bibliai szemelvényekben csak a kijelen-
tés tana volna figyelembe veendő. 

A szerző a szemelvények tartalmát illetőleg igyek-
szik kimutatni, mely bibliai könyvek volnának felhasz-
nálandók. Szerinte Jób könyvének tartalma egészben 
véve a gyermekek gondolkodása körén kívül áll, mert 
eszméjének tárgyalási módja rájuk nézve igen m a g a s ; 
s így néhány fontosabb szemelvény teljesen kielégítő, 
mert a többi úgy sem értékesíthető az iskolában. A zsol-
tárok közül a tartalmilag legszükségesebbek és legfőb-
bek kiválogatandók, melyek egyszersmind a zsoltárok 
legfőbb nemeit képviselnék; 15—20 mindenesetre ele-
gendő volna. Ugyan az áll Salamon Példabeszédei és Sala-
mon Prédikátor könyvéről. Salamon Énekek éneke álta-
lában nem való az iskolába. A Prófétákról a gyermekek 
legalább is oly jó fogalmat kapnak ily szemelvények-
ből, melyek a nevezetesebb próféták könyvéből vétetnek 
és velők, a mennyire lehetséges, behatóan tárgyaltatnak. 
Ugyanez áll az apokryphus könyvekről, a mennyiben 
tanulságos tartalmúak s az iskolában is értékesíthetők. 
Minthogy a legtöbb tanitó-egylet az egész új tes-
támentom megtartása mellett nyilatkozott, szerző is bele-
nyugodni látszik a kívánságba, annál is inkább, mert az 
egész biblia iskolai használata elleni támadások első sor -
ban az ó-szövetség ellen irányulnak. Az új-szövetség, 
mely a keresztyénekre nézve fontosabb s tekintélyre 
nézve magasabban áll mint az ó-szövetség, bizonyára 
fel nem idézte volna az iskolai biblia kérdését. Dacára 
ennek, kívánatosnak s célszerűnek tartja az új tes támen-
tomból is mintegy a bibliai történetek kiegészítéseid a 
tanulságos fejezetekből szemelvényeket adni. így az 
evangeliomokból első sorban a példázatok és Jézus 
egyébb beszédei volnának figyelembe veendők, s aztán 
egyházi használatuknál fogva a még ezekbe benn nem fog-
lalt vasárnapi evangyeliomok is. Az apostolok tö r t é -
netéből kevés böngészet is elegendő volna a biblia tö r t é -
net kiegészítéséül. Az apostolok leveleinél fősúlyt kellene 
fektetni : mindazokra a fejezetekre, melyek az illető 
apostol működését jellemzik, másrészt azokra, melyek 
vasárnapi epistolák gyanánt használtatnak. János apos-
tol Jelenéseit illetőleg nincsen eltérés arra nézve, hogy 
ezen könyv tartalmánál fogva az iskolai használaton 
kívül áll. 

A szerző e mellett felvenedőnek tartja a szemel-
vények közé mindazokat a bibliai verseket is, melyek az 
élet és iskola számára jelentőséggel birnak, mert ezek 
is sok tekintetben az egyes könyvek tartalmának jellem-
zéséhez lényegileg hozzájárulnak. Mikép kellene annak 
történnie, kimutatta szerző Tromnau kartársával együtt 
kiadott »Religiöser Le rn - und Merkstoff« (Berlin) 
című füzetben. A bibliai versek ilyetén válogatása s bibliai 
könyvek rendje szerint jobban s könnyebben vezetné be 
a gyermekeket az illető könyv tartalmába, a mint azt 
jelenleg az egész biblia használata teheti. A szemel-
vények mellett még az is szól, hogy nehezebb volna 
megállapítani azt, a mi kihagyandó, t. i. az iskolai bib-
liából, mint azt, a mi belefoglalandó t. i. a szemelvé-
nyek közé. De különösen egy körülmény tenné lehete t -
lenné az iskolai bibliát, t. i. az ára, mely kétségtelenül 
magasabb volna, mint a bibliai társaságok által kiadotté. 
Azonban az iskolai biblia ellen felhozott ellenvetés, 
hogy a gyermek ennek használata által a teljes bibliát 
és annak használatát nem ismerné meg, ép oly alapta-

, lan a bibliai szemelvényeket illetőleg is ; mert a remek 
Írókból kiválogatott szemelvények által épen előkészí-

i tetnek és fogékonyokká tétetnek a tanulók, hogy ére t -



tebb korukban a teljes írót haszonnal és élvezettel 
olvashassák. (Paed. Jahrbuch 1887.). 

A német evang. népiskolai vallás-tanítás terén alig 
van élénkebben vitatott kérdés, mint az iskolai biblia 
kérdése. Abban megegyezik minden tanférfi, hogy Luther 
biblia fordítását revisió alá kell venni ; de már arra 
nézve, mily terjedelmű legyen az, elágaznak a vélemé-
n y e k : a többség a teljes biblia használatai ki akarja küszö-
bölni az iskolából, de végleges megállapodásra még nem 
jutottak, vájjon iskolai biblia, vagy bibliai szemelvények 
pótolják azt. Úgy látszik, mintha a többség az utóbbi 
felé hajolna. Szinte kíváncsiak vagyunk, mi lesz a tár -
gyalás eredménye. 

Gamauf György, 
t.-képző tanár. 

T Á R C A . 

Az oroszországi búcsújáróhelyek. 
IV. 

C s e n s z t o c h o v a . 

Pétervárból haza jövet, még egy búcstíjái óhelyet 
látogattam meg, az Orosz-Lengyelországban fekvő csensz-
tochovai pálos zárdát, melyről érdemesnek tartok néhány 
szót szólani. 

Varsó és Krakkó között , a vasút mentén fekszik 
Csensztochova városa, melytől nyugati irányban, félóra 
járásnyi távolságra, hegynek menő négyszeres fasor v é -
gén emelkedik a Fényes halom (Clarus mons, lengyelül 
Jaznagóra), a búcsúsok célpontja. 

Földrészünk minden nevezetesebb búcsújáróhelyét , 
Gibraltártól a Finn-öbölig, autopsia után ismerem. S 
így saját tapasztalatomból állíthatom, hogy a mint a 
görög-or thodoxoknál Kievhez, úgy a római katholiku-
soknál Csensztochovához fogható nincsen. 

Nemcsak az évenként több mint százötvenezerre 
menő búcsúsok száma, de főkép azok magatartása teszi 
ezt páratlanná a katholikus egyházban. A mint ugyanis 
belépnek a templomba — vagy ha oda be nem férnek, 
a kegyelemképnek a templom külső falaira kifüggesztett 
másolata előtt, — térdeplés helyett arcra vetik magukat. 
A mozdulat oly heves és oly hirteleni, hogy homlokuk 
többnyire nagyot koppan a kövezeten. Ekkor szétvetik 
karjaikat, s így, a symbolicus latin kereszt alakjában a 
földön arcukra borultan várják végik a misét. A hivők 
ily exaltatiója sehol másutt nem látható. S ez ép oly 
megragadó, mint maga az isteni tisztelet. 

Reggel hat órakor megkondúl a monos tor vala-
mennyi harangja, az erkélyen eljátsza a zenekar az ü d -
vözlő hymnust, s benn a templomokban megkezdődnek 
a szent misék. A főtemplomban hatezer ember fér e l ; 
egy-egy fülkében, a karzaton, a templom oldal- és mel-
lékhajóiban kissebb-nagyobb csoportokba verődnek össze 
a hívők, s úgy vesznek részt a misében, mely alatt a 
főhajóban az üdvözlet első részét egy fiatal szerzetes 
solo énekli lengyel nyelven, második részét pedig a 
nép veszi át tőle orgonakisérettel. Az exaltatio mind 

nagyobb, nőt tön nő, míg vége felé — énekben és a rco-
kon kifejezve — legmagasabb fokra hág. A jelenet meg-
rázó hatású ; a ki egyszer látta, sohasem felejti el. 

Az isteni tiszteletet pálosok végzik, kiknek ö l tö-
zete fehér kámzsa, csuklyás vállkendővel. Egy öregebb 
még visel szakállat, a többi nem. Ha kimennek a zárdá-
ból, a rend szabályai értelmében fekete köpenyt öltenek 
magukra. Mindössze tizenhatan vannak, s ennélfogva 
kivált nyáron, alig győzik a templomi szolgálatot és a 
lelki gondozást. Egyedül papokat fogadnak bennlakó 
vendégekül, de a vendéglátás fejében, felkérik őket, hogy 
a gyóntatásban segítségükre legyenek. Még a mult évti-
zedekben több magyar származású szerzetes lakott köztük, 
u. m. egy Eszterházi, továbbá Páter Chlebek és Páter 
Adrianus Nitsch, Páter Tiburtius és Páter Anastasius 
Rác, Nyitra Ivánkáról ; ma már egy magyar sincs a 
zárdában. 

Csensztochova pálosait igen kedves, rokonszenves, 
egyszerű embereknek találtam. A mint megtudták, hogy 
magyar vagyok, oly lábra helvezkedtek velem szemben, 
mintha régi jó barátok lettünk volna. I:gy álló hétig 
reggeli hat órától esti kilencig dolgoztam magyar - tá r -
gyú művekben gazdag könyvtárukban, *) honnan d. e. és 
d. u. ki-kihívtak uzsonnára, mely tokaji borból és egy 
szelet sonkából állott. A szomorodnival tüzesen tudnak 
koccintani, s rendesen hozzáteszik : 

Vengér polák, dva bratanki, 
I do szabii i do szklan ki (v. hulanki). 

azaz : magyar és lengyel két jó barát, akár ivás akár 
kard dolgában. 

Megajándékoztak egy tekercs szentelt gyertyával, 
s megmutatták a legújabb csudát. A kegyelemkép éjsza-
kára fehér lepellel van leborítva. Minapában szentség-
törő kéz nyúlt hozzá éjnek éjszakáján; tenyere azonban 
az érintés percében egyszerre lángot vet, megpörköli a 
vásznat s mind az öt ujja nyoma, élesen körvonalzott 
égés-fol t alakjában marad vissza rajta. 

Az a csudatévő kegyelemkép, a zarándoklatok cél-
pontja, »Fekete Szűz« nevet visel. Az ájtatos hagyo-
mány szerint Szent Lukács evangelista festette Jeruzsá-
lemben (»imago Thaumaturgae Virginis á D. Luca Hie-
rosolymis depicta, inde Constantinopolim, post in Rus -
siam translata.« (Andr. Eggerer) Fragmen panis corvi 
proto-eremitici . Viennae, 1663. p. 172.), a Szent-Szűz 
ciprusfa asztalának deszkájára. A Boldogságos Szűz képe 
görög ízlésben van tartva, vagyis aranyos mezőben, 
feketés barnára van kifestve. A kisded Jézust látjuk 
Mária bal karján, a mint jobbját áldásra emeli, mig bal 
kezében könyvet tart. A Szent Szűz sötétbarna arcán 
két mély vágás nyoma látszik, melyet állítólag egy tatár 
ejtett volna rajta. A kép egyébként igen kicsiny és je-
lentéktelen. Egy ébenfa oltáron áll, mely négy oszlop-

*) Erről bővebben írtam : »A csensztochovai pálos nyomda ma-
gyar tárgyú termékei* cimű közleményemben : Magyar Könyvszemle, 
18S7. évf, 139—152. lap. 



pal s hat ezüst angyalkával van díszítve. Az oltáron s 
körülötte jobbra-balra, tömérdek fogadalmi tabla, s fo -
gadalmi jelvény : ezüst vagy viasz kéz, lab, szem, fül, 
s több efféle emberi testrész, mely a csudatévő Boldog 
Anya közbenjárása folytán gyógyult meg. 

A Fekete Madonna mellképének másolatai nálunk 
is igen elterjedtek. Özvegy báró Pető Jánosné varazsd-
megyei Lepoglaván a csensztochovai Boldogságos Szűz 
képmásával díszített oltárt allíttatott még 1672-ben 
( B e n g e r : Annalium eremi-coenobit icorum ord. fratrum 
eremitarum S. Pauli primi eremitae vol. II. Posonii , 
1743. p. 107.) A csensztochovai Máriakép jelenleg is 
látható a budapesti egyetem templomának főoltárán, 
valamint az esztergomi Bakocs-kápolnában, úgy hogy 
a nálunk is ismertebb szentképek közé sorozandó-
Engem például itthon figyelmeztettek arra a sajátsá-
gára , hogy akármiként forgassuk, nézzük bár jobbról 
vagy balról : Szűz Mária mindenkor a szemünkbe néz. 

A labyrinth-szerű zárda és templomai, ö t - szögle -
tes csillagalakú várerősség közepén emelkednek. A külső 
várkapu fölött a Lubomirszki-címer díszlik, kőből kifa-
ragva ; e fölött Isten Anyja, s egyéb szentek képe e 
fölirattal: Sub tuum praesidium. Felvonó hídon keresz-
tül jutunk a második kapuhoz, melyen Szaniszló Ágost 
lengyel király márványba vésett képét szemlélhetjük. A 
harmadik kaput a pálosok által különösen tisztelt »hét -
fájdalmú Szűz« képe *) díszíti s a negyediket Ulászló 
opoliai herceg képe, a mint a Fekete Szűz ikonát átadja 
a pálosoknak. 

A négy kapun áthaladva nagy kockakövekkel ki-
rakott tágas térre jutunk. Előttünk a főtemplom, h o m -
lokzatán a Mária-kép nagy másolatával. E főtemplom 
tornya mérföldekre ellátszik; mert egy végetlennek látszó 
rónaság egyetlen dombját koronázza, s különben is 
rendkívül sugár, magas. A hét emeletes építmény há-
rom íelső emelete bádoggal borított fából van, melynek 
legtetején a pálosok jelvénye: egy fekete holló a mint 
a pusztában tengődő Remete Szent Pálnak egy cipót 
visz a szájában. 

Nemcsak a városon belül, de az előtte elterülő 
széles domboldalon is, hajnalhasadtától késő estig állan-
dóan tömérdek zarándok és koldus zsibong. Egész vá-
sár folyik ottan. A vár tövében négy sorjával fölállított 
fabódékban árulják a szent tárgyakat, s közhasználati 
iparcikkeket. A domb másik felén szabad ég alatt négy sor 
lacikonyha. E két telep között és körül, a Jaznagóra 
bogárhátú lejtőjét a kocsikon jött zarándokok beláthat-
lan sokasága lepi el. Augusztus 24-től szeptember i - i g 
— mialatt Csensztochovában tartózkodtam — a búcsú-
sok száma napról-napra szemmel láthatólag növekedett, 
azon arányban a mint közelebb-közelebb esik Kisasz-
szony vagyis a főbúcsú napja, szeptember 8-ika. 

A tömeges búcsújárásban a vallási eszmén kívül 

*) Borsod megyei Sajó- Laci mellett ma is fennáll a »hét fáj-
dalmi! Szűzről* címzett kápolna, melyet a pálosok építtettek. 

kétségtelen része van a politikának is. A ki Jaznagó-
rára megy, hogy a Régin 1 Regni Poloniae előtt bemu-
tassa hódola tá t : az nemcsak vallásosságát, hanem egy-
szersmind jó lengyel hazafi voltát is demonstrálja. 

A Lengyelország minden részéből idesereglett hivők, 
szabad ég alatt ütik föl sátraikat. Nagvobb részök 
kocsin és gyalog érkezik, vasúton aránylag kevesebb, 
hérfiak és nők körülbelül egyforma számmal ; természe-
tesen közönséges, kirívó köznépi viseletükben. Mert a 
zarándokok külső jelvényt, tapasztalatom szerint, csupán 
Francia- és Spanyolországban hordanak. 

Franciaországban a Lourdcs-ba és Pa ray- le -Moni -
alba kéjvonatokon utazó zarándokok mellén : fehér me-
zőben kék keresztkével ékesített kokárdakat láttam. 

Spanyolországban pedig, San Jago de Compos te l -
laban a teljesen középkori zarándok-cos tume szemléle-
tében gyönyörködhet tem. Compostellaban a zarándokok 
keresztben végződő hosszú bottal járnak, melyen vizes 
edényül szolgáló karcsúnvaku kabak vagy lopótök lóg. 
Hagymával, sajttal és kenyérrel tömött koldustarisznya 
íitveg vállaikon, s nagy karimájú kalapjuk zsinórra füg-
gesztve veri hátukat, mint a gvűdi vagy radnai búcsú-
sokét. Rongyos ruhájok barna daróc, megrakva kagylók-
kal, mint a zarándokság ősi jelvényeivel. A tengeri 
kagyló régi symbolum, melyet a középkorban a szent 
földre menő continentalis népek zarándokai azért ag-
gattak magukra, hogy szembetűnően igazolják, hogy 
csakugyan elmentek földetlen földig. 

Ha behatóbban szemügyre vesszük a lengyelek 
szent helvét, teljesen azt a hatást gyakorolja ránk, 
mintha magyar zárdában lennénk. Ennek az a magyará-
zata, hogy Remete Szent Pal szerzete az egyetlen m a -
gyar alapítású római kath. szerzetrend : boldog Eusebius 
esztergomi kanonok műve ; és speciáliter a csensztocho-
vai rendház első lakóit hontmegyei Mária-Nosztráról 
telepíté, ide még 1382-ben, Ulászló opoliai herceg, előbb, 
Nagy Lajos korában, Magyarország nádora. 

A pálosok magyar és lengyel provinciája közti 
kapcsolat mindvégig szorosan fennmaradt . Mindkét p r o -
vincia fővezére vagyis generalisa Magyarországon lakott, 
és pedig a török hódításig Buda-Szent-Lőr incen, aztán 
Mária-Thallban Pozsonymegyében. A pálosok anyako-
lostorának emlékét máig őrzi a budai hegyekben a 
Jánoshegy mellett, a Szép Juhásznővel szemközt eső 
domboldal, melyet a budai hegyek közt a török puszti-
tását szerencsésen átélt legrégibb lakosság, t i. a töki 
parasztok, máig Pálhegyének neveznek. 

A magyar pálosokkal való szoros összefüggés 
magyarázza meg, hogy a csensztochovai klastrom minden 
zegében zugában magyar vonatkozású tárgyakra buk-
kanunk. 

íme, mindjárt a templom bejáratánál Szent István 
és Szent László magyar királyok és Szent Imre magyar 
királyfi életnagyságú képe. Szakállas bajuszos álló ala-
kok ; az előbbiek jobbjában jogar, baljában az ország 



almája, vállaikon aranynyal áttört fehér palást. Szent 
István szőke fürtjein a német -császári korona. 

A zárda előcsarnokát alighanem Utjesenovics 
György, — ama híres Fráter György — egykor itteni, 
majd sajó-ládi pálos perjel, később váradi püspök és 
bíbornok építtette. Én legalább arra magyarázom, hogy 
az egész pitvar kizárólag az ő életéből vett frescókkal 
van borítva. Az első falfestmény Fráter Györgyöt , r end -
társaitól körülvéve, mint csensztochovai pálos perjelt 
állítja szem elé. A másodikon püspökké avatják (»Fac-
tus Episcopus Yaradiensis, llegii Thesauri Praefectus«) 
Izabella királyné jelenlétében. A bejárat fölött lévő, el-
mosódot t feliratú harmadik festményen, a pápa lábainál 
zsámolyon térdeplő Martinusiust III. Július pápa és 
V. Károly császár a kardinálisok gyülekezetében a bíbor-
ral övezik. A negyediken meg van örökítve a mint az 
alvinci kastélyban leszúrják (»Cardinalis Martinusius . . . 
á subordinatis sicariis transfigitur«), s a felirat szerint 
»Jézus Mária !« kiáltással kileheli lelkét. A bibornok pálos 
ruhában van lefestve, holott tudvalévő, hogy nyusztpré-
mes hálóköntösben volt mikor meggyilkolták. A gyil-
kosok négyen vannak, mi szintén ép úgy nem egyezik 
a történelmi valósággal, mint e képsorozat több jele-
netének részletei; a »Jézus Mária« kiáltás azonban his-
toricum. Végre az utolsó fresco Fráter Györgyöt a 
ravatalon mutatja bibor palásttal borított pálosrendi fehér 
csuhában, hosszú ősz szakállal. Ez is aligha felel meg a 
valóságnak. Utjesenovics, a trakostyáni várban, gróf 
Draskovics Iván birtokában máig meglévő olajba festett 
XVI. századi képe (kőnyomatban közli Og. Utiesenovic : 
Lebensgeschichte des Cardinals Georg Utiesenovic, ge-
nannt Martinusius. Wien, t88 i . ) szerint, borotválkozott . 

A földszinti folyosókon a magyar pálosok őseinek 
arcképeit látjuk olajfestményeken megörökítve. O t t van 
Szent András Zoérardus és tanítványa Szent Benedek 
(»Zorardi vitae aemulus«), a nyitrai remeték, Bol-
dog Vác (»Beatus Waac«) stb. valamint Salamon 
magyar király képmása, e fölirattal : wSalornon Rex 
Ungariae, belli domestici pertaesus, reiectoque regni 
terreno, solitariam vitám exemplo S. Gerardi arripuit et 
Paulinus Eremita factus. Vixit sanctissime. A.1 i ro6 .« 
A király pálosrendi fehér kámzsát visel, melynek ko r -
dáját veri ősz szakálla. 

Az első emeleti folyosókon igen nagy kép tárja 
föl azt a jelenetet, a mint Nagy Lajos magyar király 
fényes kísérettel viszi Szent Pál tetemeit Buda-Szent- . 
Lőrincre. *) Ezzel egy sorban Lukács atya, hársfaágat 
tartva kezében, jelenik meg Nagy Lajos előtt. Odébb 
Ferenc atya, a mint megfogja a szarvast, Tamás atya, a 

*) V. ö.: »Az felől megmondott étsek (Demeter) azért és legát 
nagy sok pispeköket és egyházi népeket egybe győjtvén, és sok sze-
gények b dogok hozjájok g) ülvén, vevé fel az szent testet, és vivé 
Szent-Lőrinc mártírnak egyházában Buda felött, Mindszent havának ti-
zennegyed napján, azaz Szent Bereck konfessornak másodnapján;* stb. 
> Remete Szíz Sz. Pál ősönknek kihozásáról.* Közli Toldy: Magyar 
szentek legendái. Pest, 1859. 152. 153. 1. 

mint Mátyás király előtt, — a felirat szerint — jöven-
dőt m o n d : »B(eatus) F( ra ter ) Thomas ordinis Paulini 
generális, dono prophetiae illustris, Matthiae, Ungariae 
regi, victoriam et diem obitus praedixit. A(nno) i^G.v. 
Számos nagy kép mutatja boldog Eusebius esztergomi 
kanonok életeseményeit. Egy régi, a XVII. század ele-
jéről való festmény Bertalan pécsi püspök vonásait őrizte 
meg (Bartholomeus Quinque-ecclesiensis episcopus pr i -
mus, Paulinos Eremitas in claustrum congregat, stb.). 

A második emelet folyosója kizárólag magyar pau-
linusok arcképcsarnoka. O t t látjuk a rendből kivált 
Frá ter Domonkos (»operíbus charitatis erga pauperes 
illustris, mercedem caelestem recepit a. d. 1370a), és 
Péter nyitrai püspök (1405), Mihály zágrábi püspök, 
Dénes kalocsai érsek (1370), István szerémi püspök (1577), 
Szakolyi János csanádi püspök (»B. F. Joannes Z a k o l i . . . 
a rchiepiscopatum. . . Colocensem sibi oblatum reiecit et 
plenus bonis operibus caelum adiit a. 1404.«), valamint 
dicső elődjének, a róla Gellérthegynek nevezett helyen 
vértanúi halált halt Szent Gellértnek arcképét, ki a fö l -
irat szer int : »e Palaestina Paulinum Eremum in Unga-
riam primus intulit et coluit.« Szent Gellért borotvált 
fejű, csak nagy agya fölött van olyan forma üstöke, 
minő a XVII. századi magyarok közt volt divatban. 
Zsinóros fehér ruha van rajta, mellette vörös süveg; a 
földön látjuk elterülve, körülöt te a pogányok, kik — a 
legendától eltérőleg — agyonkövezik a szentet. 

Érdekes és ritka példány Fráter György képmása, 
melynek fölirata: 

F. Georgius Martinusius, primum ordinis generális, 
deinde episcopus Vesprimiensis et S(acrae) R(omanae) 
E(cclesiae) cardinalis, regni Ungariae thesaurarius et 
gubernátor, a perfidis occisus. Vindicante Deo caedem 
innocens deciaratus. A.1 r 551. 

Végre ott van még annak a — tudtommal egyet -
len, eddig ismeretlen képe, a kit legelőbb kellett volna 
említenem, t. i. Báthori Lászlóé, a biblia legrégibb 
magyar fordítójáé. Báthorit vörös kordával övezett pálos-
rendi fehér ruhában látjuk, összerogyva, öt barát álta 
fönntartva, támogatva. Képe alatt e sorok : 

B. F* Ladislaus Bathoreus, mundi spretis illecebris, 
rigoretn vitae monasticae constantissime tenuit et mis-
sae sacro peracto officio, in manibus fratrum laetus 
expiravit. A_i 1457. 

A kincstár is tele van magyar emlékekkel, melyek 
közt legnevezetesebbek Báthori István kardja és feszü-
lete, valamint a Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya 
által a klastromnak ajándékozott szebbnél szebb, drága 
gyöngygyei és aranyfonállal kivarrott dombormívű mise-
mondó ruhák. 

Látnivaló, hogy Csensztochova Fényeshalma való-
ságos magyar muzeum. Mind a mellett hire s neve ujabb 
időbben nálunk teljesen elhomályosúlt. Azt hiszem leg-
inkább azért, mert magyar katholikus papoknak — kik 
a dolog természeténél fogva leginkább érdeklődnének e 
hely iránt, igen meg van nehezítve az oda utazás. Még 
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protestáns lelkészek is bajosan juthatnak orosz területre. 
Épen most, f. évi február havában történt , hogy S o m -
merville skót prédikátor Szalay József ref. lelkész kísé-
retében Bukarestből Oroszországba akart menni. De az 
orosz konzul kijelenté előttük, hogy prot. lelkészeknek 
csak akkor állíthat ki útlevelet, ha azok föl tudják m u -
tatni a pétervári görög-or thodox synodus engedélyét. 

Római katholikus papoknak mielőtt az orosz határt 
átlépnék, reversalist kell kiállítaniok, hogy nem titkos 
jezsuiták; s nekik is mint a zsidóknak, a követség útján 
egyenesen az orosz belügyminisztériumhoz kell fo lya-
modniok útlevélért. így esik, hogy harminc év le for -
gása alatt, a monos tor könyvtárában őrzött vendég-
könyv tanúsága szerint, mindössze két magyar katholikus 
pap fordult meg Csensztochovában, u. m. Dr. Zalka 
János, it t jártakor (1862. aug. 8.) még széplaki apát és 
esztergomi kanonok, jelenleg győri püspök, és Bunyi-
tay Vince váradi megyebeli szentszéki ülnök, m. aka-
démiai tag. 

Közönségünk ismeretei gyér voltának tulajdonítom, 
hogy oly csekély érdeklődést gerjesztett nálunk a f. évi 
január hóban lapjainkban regisztrált rövidke közlemény, 
mely szerint a csensztochovai klastromot orosz katona-
ság szállotta meg, s kiverte onnét a barátokat. 

E hírnek, ha eléggé ismerjük Csensztochovát, 
mindenkép megrázó hatásúnak kellett volna lenni, épen 
mi nálunk, és pedig a következő okokból. 

Csensztochova mint várerődí tmény elsőrendű fo n -
tosságú. Ez az egyetlen magas halom, mely a porosz 
határ mentén elvonuló nagy sikság fölött mintegy ural-
kodik. Stratégiai értéke megbecsülhetetlen. 

Csensztochova utolsó menhelye volt egy magyar 
eredetű institutiónak, a pálosok rendjének, mely a m o -
nostor elfoglalásával kitöröltetett az élők sorából. 

Csensztochovát oly tiszteletben részesíték a lengye-
lek, mint akár a mohammedánok Mekkát vagy Medinát. 
S az az orosz kormány, mely mind eddig nem mert 
hozzányúlni, mely inkább lassú kihalásra szánta a benne 
lakó szerzetet, a mennyiben nem engedte meg újabb 
rendtagok fölvételé t : most egyszerre, egy csapással 
megsemmisíti . Ez a tény föltárja előttünk* az orosz 
hatalom elszántságát. 

Az időpontot valóban jól választotta meg. A ka-
tonáival megrakott Lengyelország moccanni sem mer. 
Egy hang sem emelkedik e despoticus rendszabály ellen, 
melynek kíméletlenségére ugyancsak ráillik Beranger 
híres mondása : a kik a hatalom harangját húzzák, azon 
kívül semmi más hangot nem ha l lanak . . . . 

Mi azonban kezünkbe vesszük a szent könyvet , s 
abból olvassuk, minő váratlan fordulatot vehet gyakran 
az erőszakos politika. Töménte len sokaságáról méltán 
nevezhetjük az orosz sereget »Sisera hadának,« melyről 
így emlékezik a biblia: 

»Oszvegyüjté annakokáért Sisera minden szekereit, 
kilencszáz vasszekereket és minden népet, mely vala 
vele, a pogányoknak városából Harósethből a Kison 

patakja mellé.« S két sorral alább olvasható ama had-
nak vége : »Es megrontá az Ür Siserát, és minden sze-
k e r e k e t . . . és leszálla Sisera a szekérből és fut vala 
gyalog.« 

Ballagi Aladár. 

K O N Y V I S M E R T E T E S . 

Halászat Ballagi Gézának „A politikai irodalom 
Magyarországon 1823-ig" című müvéből. 

(Vége.) 

Az nagybecsű munkából adott szemelvényeink be-
fejezéseid hadd álljon még itt egy töredék a II. Lipót 
korából, az 1790—91-iki hires országgyűlést közvetlen 
megelőzött időből. 

Az ezen korban íratott prot. röpiratok közül úgv 
tárgyilagosságánál, mint erélyes és még sem durva m o -
doránál, valamint ritka világos előadásánál fogva a szó 
szoros értelmében kimagaslik Csebi Pogány Ádám „ lén-
iámén"-je. E műben a következő három tételt kívánja 
igazolni . 1. Hogy a róm. kath. vallásról az evangelikus 
vallásra való áttérés nem büntethető cselekmény; 2. hogy 
azon törvények, melyek az evangélikusokat Dalmáciában, 
Horváth és Szlavonországban ingatlan birtok szerzésé-
től és birtoklásától eltiltják, tovább fenn nem állhatnak ; 
3. hogy egyetlen szabad államnak, vagy városnak sem 
lehet szabadalma az evangélikusok kizárására. 

Az első tétel igazolásául hivatkozik a józan észre, 
a társadalmi szabályokra, Jézusnak a szentírásban fog-
lalt parancsaira, az első századok szent atyáinak irataira 
s végre Magyarország törvényeire. Művének ez a része 
a legsikerültebb; ebből tűnik ki leginkább észjárásának 
fegyelmezettsége, alapos történelmi tájékozottsága, ál ta-
lában ismereteinek bősége. Kiváló elmeéllel tárgyalja a 
protestánsok ellen Ferdinánd\ I. Miksa és Rudolf alatt 
hozott törvényeket, melyek bármily szigorúak is külön-
ben, a gyakorlatban lényegesen módosultak s enyhén 
alkalmaztattak. 

Legszerencsésebb az uralkodó vallás fogalmának 
ostromlásában. A józan észre támaszkodva kimutatja, 
hogy miután az uralom fogalma oly subjectumokat fel-
tételez, melyek felett uralkodni l ehe t : a róm. kathol. 
egyház, ha uralkodónak vallja magát, legfölebb saját 
hívei felett gyakorolhat uralmat. Azután az uralkodó 
vallás elnevezésének jogosultságát kétségbe vonja már 
csak azért is, mert uralkodói jelleget az első keresztyén 
egyház nem követelt magának, Jézus és az apostolok 
sem ismertek uralkodó vallást, végre mert a katholikus 
egyházat hazai törvényeink sem nevezték soha uralko-
dónak annyival kevésbé, minthogy ilyen elnevezés más 
európai államokban sincs és nem is volt soha hasz-
nálatban. 

A második tételt szintén erős logikával s a magyar 
közjogban a legapróbb részletekre kiterjedő jártassággal 
tárgyalja, különösen hangsúlyozván ama körülményt, 
mely szerint egész Európában sincs példa rá, hogy 
valaki vallása miatt birtokszerzési képességétől megfosz-
tatnék. A magyar országgyűlés azonban .ezt a felfogást 
mint tudva van, nem tette magáévá. Az 1790/1. 26. t ö r -
vénycikkben ugyanis kimondatott , hogy az evangéliku-
soknak törvényileg megállapított jogai egyedül Ma-
gyarország kebelében birnak érvénynyel, Dalmácia, H o r -
vátország és Szlavónia ellenben helyhatósági törvényeik 
további használatában meghagyatnak, ennélfogva az 



evangélikusok azokban az országokban sem bir tokszer-
zési, sem köz-, avagy magán-hivatal viselési képesség-
gel nem birnak. 

Végre a harmadik tétel igazolásául Pogány idézi a 
többi közt a bécsi és linci kékekötések megfelelő p o n t -
jait, melyekből kitűnik, hogy egyetlen egy város vagy 
országrész sem ruháztatott fel privilégiummal az evan-
gélikusok kizárására. De ilyen privilégium, mely más 
jogainak világos sérelmét vonná maga után, jogilag is 
képtelenség; méltányossági szempontból pedig határo-
zottan elitélendő, mert az evangélikusok ősei ép úgy 
részt vettek a honfoglalás nagy munkájában s ép úgy 
fenntartói a magyar államnak, mint a katholikusok, úgy 
hogy csak a roszakarat foghatja rájok a hazaíiatlanság 
és államellenes törekvések ocsmány vádját. 

A Pogány Ádám-féle »Tentameti«-en kívül az ezen 
korban keletkezett röpiratok között megemlékezik Bal-
lagi a „Status catholic-ic et evangelicae religionum in 
regno Hungáriáé" cimű röpiratról ; majd ismerteti Szemere 
Ferenc prot. ágensnek művecskéjét ; Keresztesi József-
nek egy cím nélkül megjelent költeményét, melyben 
szerző ama véleményének ad kifejezést, hogy kár a tü -
relmi rendeletet bolygatni, mert egy vallásügyi törvény 
még attól a kevéstől is megtalálja íosztani hitteleit, a 
mihez József kegyelméből nagy nehezen hozzájutot-
tak ; mert 

> Ezután is királyi kéz hajódat ha nem tartja, 
A bécsi frigy, bár jóra néz, távol esik révpartja ; 
I.ehetnek törvényid készen, de ha a király nem lészen 
Ezeknek pártfogója, megtágul a csomója.* 

A prot. írók közül állásánál fogva egészen illeté-
kesen szólhatott az egyházát érdeklő ügyekhez Nagy 
Sándor, a magyarországi helv. hitvallást követők ágense. 
Az ő nyilatkozatát méltán tekinthették a protes tán-
sok hivatalos nyilatkozatának. 

Nagy Sámuel „Brevis et siucera deductio Status 
religionis evangelicomm" cimű iratában egyenesen a ki-
rályhoz fordul, hogy hitsorsosinak elnyomott helyzetén 
javítson. Az igazságszerető fejedelmet felvilágosítandó, 
őszintén, szenvedély nélkül, de igazságának tudatában 
egész határozottsággal írja le a prot. egyház százados 
sérelmeit. Műve a hazai prot. egyház dióhéjba foglalt 
története. Nem polemizál senkivel, dogmatikus fej tegeté-
sekbe nem bocsátkozik, hanem históriát ír, hogy ma-
gukból az eseményekből győződjék meg a fejedelem, 
mily alaptalanok a vádak, melyekkel a prot. egyházat 
roszakarói illetik. Függelékül közli az ág. és helv. hi t -
vallás liaknak a felséghez intézett feliratát. 

A prot. irók általában a törvény védsáncai mögé 
vonultak, a minek következtében ellenfeleik egyenes 
úton nem férhettek hozzájuk, hanem rabulisztikával, 
zofizmákkal igyekeztek őket állásukból kiforgatni. A kath. 
körből kikerült röpiratok közül azonban csak az érde-
kesebbeket kívánjuk bemutatni. 

Egy röpirat „ Vindiciae cleri Hungáriáé contra sup-
plicem libellum Samuelis Nagy", mint címéből is látható 
Nagy Sámuellel polemizál s annak a klérus ellen inté-
zett vádjait utasítja vissza. — A szerző merészsége 
nagyobb vitatkozó képességénél. A cujus regio, ejus 
religio elvéből indulva ki, vallásszabadságról tudni sem 
akar annyival kevésbé, mert a protestánsok vallássza-
badságát biztosító törvényeknek a klérus mindenkor 
ellentmondott . A békekötésekben foglalt engedményeket 
barmikor visszavonható kegyelmi tényeknek tek in t i ; az 
evangélikusoktól erőhatalommal elfoglalt templomok 
tulajdonjogát a kath. egyház számára vindikálja; a róm. 

kath. vallásnak, mint uralkodó vallásnak még erőszakkal 
való terjesztését is szükségesnek tartja. 

A „Censura tentaminisu c. röpirat Pogány Ádám 
művére reflectál s annak különösen az áttérésekre v o -
natkozó részével foglalkozik, s annak kiindulási pontját 
tartja teljesen elhibázottnak. A »Tentamen« ugyanis ab-
ból indul ki, a hogy a kath. vallásról az ev. vallásra 
való áttérés nem egyébb, mint külső kifejezése a vallási 
meggyőződésünkben történt változásnak. A Censura 
szerzője ezzel szemben azt vitatja, hogy mivel a róm. 
kath. vallás az apostolok ideje óta egész napjainkig 
continuata successione virágzik, s az egész világon élő 
keresztyének egyedül üdvezítő vallásának tekintetik, 
ellenben a helvét és ágostai hitvallások hamis konfesz-
sziók : a vallási meggyőződésnek az igaz hit rovására 
történő változtatása nem engedhető meg. 

Ügyes tollal, rendkívüli zofiztikával van írva az 
„Examen" stb. című röpirat, a mely hogy minő zofiz-
mákkal é!, erre nézve pl. csak egyet említünk. Pogány 
azt írja a többi közt, hogy ha a katholikusok az apos -
tasiát azért kívánják büntettetni, hogy a büntetéstől való 
félelem visszatartsa a híveket vallásuk elhagyásától : akkor 
okot szolgáltatnak arra a gyanúra, hogy a katholikusok 
nem meggyőződésből, hanem a büntetéstől való félelem 
miatt ragaszkodnak vallásukhoz. Erre az Examen szer-
zője azt feleli, hogy ha ez az okoskodás áll, akkor jo-
gos ama gyanú is, hogy midőn a házasságtörésre és 
lopásra büntetést szab a világi törvény : az emberek a 
házasságtöréstől és lopástól csak a büntetéstől való 
félelemből és nem belső morális okokból tartózkodnak. 
Mintha bizony az Examen éles eszű szerzője nem ismerte 
volna a különbséget a külső polgári cselekvények és a 
belső vallási meggyőződés köz t ! De hát nem azért volt 
ő zofista, hogy helyesen distinguáljon. 

Formájánál fogva igen érdekes Zsolnay Dávid 
kanonok „Processus"-a, melyben költött alakokat állít 
egymással szembe, hogy egy szintén költött törvény-
széki tárgyalás alapján elverje a port a protestánsokon. 
A szerző fantáziájában törvényszékké alakult ország-
gyűlés előtt Lölkös Szeverinus ügyvéd előadván a p ro -
testánsok követelményeit, a kath. prokurá tor pedig a 
maga allegációját, az országgyűlés a következő ítéletet 
hirdeti ki a civódó felek előtt. Mivel a bécsi, nikols-
burgi és linci békeszerződésekből, valamint egyébb 1 el— 
mutatott okiratokból nem tűnik ki, hogy a protes tánso-
kat a vallás szabadság megilletné : ennélfogva törvényes 
állapotukban (!) továbbra is meghagyandók. Minthogy 
továbbá a protestánsok által állítólag szenvedett injuriák 
és üldöztetések bebizonyítva nincsenek, de annál világo-
sabban kiderült, hogy a protestánsok a szentesített t ö r -
vényeket nem tartjak tiszteletben; minthogy másrészről 
panaszaikkal az országgyűlést folytonosan zaklatják, s 
annak működését megnehezí t ik: ennélfogva megtartván 
az 1604-ben és 1715-ben megállapított jogaikat és prae-
rogativáikat, ezentúl semmiféle ügyökkel az országgyű-
lésnek ne alkalmatlankodjanak. 

A legingerültebb és legtürelmetlenebb a kath. irók 
között Magyar Dániel Györffi József egész határozot t -
sággal állítja, hogy a Magyar Dáhicl álnév alá Szeitz, a 
hires egri szervita rejtőzött, valamint egy 1792-ben meg-
jelent röpiratban is olvassuk, hogy Magyar Dániel álnév 
alatt Szeitz Leó i r t ; de Szeitz ezt tagadja. »Némelyek 
— úgymond — azt is fogták reám, hogy én voltam 
az a Magyar Dániel, ki a protestánsok ellen valameny-
nyire keményebben i r t ; de én kész vagyok akármikor 
is azon megesküdni s életemet is belékötni, hogy én 
nékem se hirem, se tanácsom nem volt abban a m u n -



kában, jóllehet azt most nem régen ismét Győrffi József 
is nagy hamisan reám fogta.« 

Annyi bizonyos, hogy Magyar Dániellel egyhúron 
pendül Szeitz s azt, a mi mind a két irónak famózus 
sarktételét képezi, hogy t. i. igaz magyar hazafinak csak 
a róm. kath. magyar tekinthető, nem Magyar Dániel, 
hanem Szeitz bocsátotta szárnyra e lőször ; a különb-
ség köztük legfölebb az, hogy Szeitz kifejezéseiben óva-
tosabb. 

Magyar „Igen rövid megjegyzések" cimű két lapos 
kis iratában egész cynismussal nyilatkoztatja ki, hogy 
»ezen Magyarországnak törvényes népe és örököse a 
róm. kath., következésképen ezen nép és király között 
vagyon megosztva a törvénytevő hatalom, a minthogy 
a hazánk minden törvényei nem is ismernek ezenkívül 
semmi más vallásuakat hazafiaknak, hanem oly törvény-
telen lakosoknak, a melyeket mind a király, mind a 
haza örökös népe köteles üldözni és kii/tani, ha igaz 
útra térni nem akarnak.« 

Azután a bécsi és linci békekötéseket törvényte-
leneknek állítja s ennél fogva sürgeti, hogy azok „.ötökre 
kitörültessenek az igaz törvények közül, mivel különben 
az eretnekek megszenvedése országunkban, mind a szent 
korona díszét, mind az apostoli és Mária nevezetét (az 
egész világ helyben hagyásával) megpiszkolja, megcson-
kítja és mindazokra minket is méltatlanokká tészen.« 

E képtelen beszéddel szemben egy ,,'gaz katholi-
küs magyar" egész komolyan bizonyítgatja, hogy a 
prot. ember is lehet jó magyar hazafi s viszont wlegyen 
bár valaki százszor róm. kath., de ha nemzetsége nem 
nemes magyar, Magyarországnak jussaival és szabadsá-
gával nem élhet« stb. Győrfji József\ veszprémi ügyvéd 
„Napra forgó virág" cimű iratában szintén szembeszáll 
Magyar Dániellel, ki a protestánsok üldözését főkép 
azért tartja indokoltnak, mert „Szent Istváns" első ma-
gyar király a magyarokat a pogány sötétségből kivezet-
vén őket általában az egy igaz üdvözítő róm. kath. hitre 
térítette és megparancsolta, hogy semmi más idegen 
vallás meg ne szenvedtessék országában azon okból, 
mivel a róm. kath. hiten kívül a többi tudomány mind 
hamis és eretnekség (S. Steph. L. i . c. i.).« Győrffi 
ezzel szemben dogmatikai alapon azt igyekszik kimu-
tatni, hogy a róm. katholikusok Szt. István vallásától 
idő folytán teljesen eltértek, ennélfogva, ha Szt. István 
megparancsolta is, hogy semmi más idegen vallás meg 
ne szenvedtessék az országban, csak a mit ő hisz és 
vall : ezt a törvényt a róm. katholikusok saját vallásuk 
terjesztésére s a protestánsok üldözésére nem használ-
hatják fel. Szent István hitének örökösei nem a római 
katholikusok, hanem a protestánsok, kik ezt a hitet egész 
tisztaságában helyreállítván, azt a legújabb időig híven 
megőrizték. 

Legrészletesebben foglalkozik a szerző a szűz Mária 
fogantatásának dogmájával, mire nézve kifejti, hogy a 
boldogságos szűz Máriát a protestánsok tisztelik az első 
magyar király wpéldája szerinte és nem a katholikusok, 
kiknek Mária-kultusza későbbi találmány. 

Győrffi dogmatikai fejtegetései politikai szempont -
ból is figyelmet érdemelnek, a mennyiben a kath. egy-
ház kizárólagos uralma ellen irányulván, a vallásszabadság 
útját egyengették. 

Hrabovszky György a palotai ev. gyülekezet hír-
neves lelkésze egy prédikációjával kiván bizonyságot 
tenni Magyar Dániellel szemben a protestánsok hazafias 
érzületéről. Ezt a templomi szónoklatot még 1789-ben 
tartotta ; de akkor a censura akadályokat gördített köz-
rebocsátása elé, ennélfogva csak 1790-ben jelent 

meg némi módosítással és mintegy feleletül Magyar 
Dánielnek. A prédikáció tárgya azonban — abból a cél-
ból, hogy a protestánsok hazafiságát dokumentálja — 
nem szerencsésen volt megválasztva. Tárgyát ugyanis 
Józsefnek egy merőben törvénytelen és alkotmány sértő 
rendelete képezi s a szónok ennek a végrehajtására 
buzdítja hitfeleit. 

Szeitz a Hrabovszky prédikációjára nem reflectál 
sehol sem, úgy látszik nem értesült idejében ennek meg-
jelenéséről; hanem annál inkább foglalkozik az »igaz 
katholiküs magyar«-ral , a ki ellen ir „Mcsoda vallású 
volt Szent István király" cimű füzetében is. Ebben az 
igaz katholiküs által sarokba szorított egri barát fu r -
fanggal segít magán. A főkérdést, hogy t. i. magyar 
hazafi lehet-e vagy sem a protestáns ember is, csak 
mellékesen egy jegyzetben érinti, érezvén mintegy maga 
is, hogy elhajította a sulykot, midőn a hazafiság eré-
nyét kizárólag egy vallásfelekezet részére foglalta le. 
Azt hogy csak a róm. katholikusok az igaz magyarok, 
úgy kívánja érteni, a mint Sz. Pál mondta : »mert nem 
mindnyáján, kik Izraelből vannak, azok izraeliták«, vagy 
a mint a Galatabelieknek irja : »értsétek meg azért, hogv 
a kik a hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.a »Más 
értelemben pedig és testiképen s vilagiképen örömest 
megengedi, hogy a prot. magyarok között is vannak 
igaz magyar hazafiak.« 

Szeitznak az igaz kath. magyarral folytatott polé-
miájában szövetségese is akadt a „Barátságos válasz" is-
meretlen szerzőjében. A »Barátságos válasz« a főkérdést 
látszólag a protestánsok javára dönti el. Igaz — úgv-
mond — hogy a prot. nemesek vitézséggel szerzett 
nemessége, vallásuk miatt, a XVI. században veszélyben 
fo rgo t t ; »de minekutána a bécsi és linci szövetségek 
által ezek a törvények (t. i. a XVI. századbeliek) fel-
retétetvén, a tilalom és büntetés alól felszabadultak és 
vallásuknak a szövetségeknek értelméhez szabatott sza-
badság engedte te t t ; már most nemességükről és igaz 
magyar hazafiságukról kérdés nem lehet, miglen azon 
szövetségek mellett meghagyatta/na k.« 

Csakhogy e látszólagos engedményt csakhamat 
illuzoriussá teszi az által, hogy ama békeszerződések 
érvénytelenségére és felbonthatóságára nagyon is n y o -
matékosan figyelmezteti olvasóit. A pártütők által ki-
csikart szerződéseket egyszerűen föl kell bontani s a 
protestánsok honfiusága nyomban megszűnik, — ezt 
olvassuk ki következő soraiból : »A fejedelem vagy a 
király és az ország között való szövetségről igaz, hogy 
a nemzetségek törvényein fundáltatik, csakhogy a bécsi 
és linci szövetségek nem a király és az ország, hanem 
a királynak és az országnak némely páitiitö lakosa és 
azoknak vezérei között lettek. Ha mindazonáltal azok a 
szövetségek a nemzetségek törvényén fundál ta tnak: a 
nemzetségek törvényei szerint a szövetség csak addig 
tart, mig meg nem szegettetik s fel nem törettetik ; mi-
helyt megszegettetik s fltöretet ik a szövetségnek vége 
vagyon.« 

Míg az irodalomban a katholikusok és pro tes tán-
sok közt ezek a csatározások folytak, az alatt az o r -
szággyűlés meg ugyancsak belemelegedett a vallásügyi 
vitába. 

E vitáról, annak irodalmi mozzanatairól, befejezé-
séről s az 1790/1 : 26. törvénycikknek a protestánsokra 
tett hatásáról igen élénk képet ad szerző, a részletek-
ben sok újabb adattal gazdagítva e nevezetes országgyű-
lésnek és az ezen alkotott törvényeknek eddig feldolgo-
zott történetét. A helyett azonban, hogy további m o -
zaikszerű töredékeket mutatnának be a nagy tanulmány-



nyal írt érdekes munkából s e l forgácsolnók az t : i smé-
telten a legmelegebben ajánljuk t. olvasóink b. figyel-
mébe. Ugy hisszük, hogy a bemuta to t t részletek eléggé 
é tvágyger jesztők voltak. A prot . egyház- és i roda lom-
tör téne t iránt é rdeklődőnek nélkülözhetet len for rásmunka, 
a melyben azonban nemcsak rendkívül nagy anyag 
gyű j temény van, hanem az adatok fel is vannak már 
kritikailag is dolgozva. Ballagi kritikája pedig egészséges 
objectiv, helyes érzékkel bíró tiszta tör ténet i kritika. Es 
ha egyébb é rdeme nem volna is művének, már m a g á -
ban az is elég volna, hogy annyi száz meg száz apró 
röpiratnak emlékét megmente t t e az elveszéstől és igen 
helyesen látta meg szerző, hogy e röpke ívekben, — m e -
lyeket a nagy társadalmi mozgalmak szele kap fel, s 
melyek egy-egy pillanatnyi szükség által te remtetnek, 
vidra vannak csak szánva, — sokkal jobban visszatük-
röződik valamely kornak képe, mint bármelyik nagy 
műben, vagy legalább is ez apró tükördarabokban mégis 
különböző fénytöréssel mutat tat ik be a kép és vá l toza to-
sabban, m i n t bármely ki tűnő velencei tükörben, a mely 
minden k i tűnősége mellett is, mégis csak egy képet ad 
és pedig a legtöbbször m é g szépítve is. —y.— 

R É G I S É G E K . 

Az utrechti és leideni egyetemeken járt ma-
gyar ifjak névjegyzéke. 

— Ajánlva Thúry Etele urnák. — 

(Folytatás.) 

1733. Pétzely Imre, Fáy János, Csúzi András ( D e b -
recen,) Szegi Nagy Boldizsár (u. o.), Uj falusi Dániel 
(u. o.), Szoboszlai Péter , Lovasi Péter , Egyházi Sámuel, 
Molnár Mihály, Solymosi János , Fogaras i Mátyás, Tokay i 
György , Nagy István. (13) . 

1734. Zágoni Már ton, Seres Mihály (Debrecen) , 
Földesi István (u. o.), Szathmári Orbán Sámuel (u. o.). (4) . 

1735. Borosnay Zsigmond (Erdé ly ) , Baktsi László 
(u. o.), Sárói István (Debreben) . (3) . 

1736. Abats Már ton (Erdé ly) , Peremar ioni Ferenc 
(Debrecen) , Marosi János (u. 0.), Szendi Mihály (u. o.), 
Szent Péteri György , Szombati Gergely. (6) . 

1737. Lisznyai Ferenc (Erdély) , Marcus János 
(u. o.) . (2 ) . 

1738. Tzeglédi Pé ter (Debrecen) , Szent Péter i 
T s e h Jónás ( L o s o n c ) . (2) . 

1739. Vetsei Gergely (Debrecen) , Motsi István (2) . 
1740. Janki Pé te r (Debrecen) . 
1741. Kabai András (Kaba) , Makiári János ( Jász-

berény) , Mihályi János ( C s e g h e ) , Kevi András ( D e b r e -
c e n ) . ' ( 4 . ) _ _ 

1742. Kevi András, Szondi György , Szilágyi György , 
Medjágói Mihály. (4) . 

1744. Marusi ( M a r o s i ? ) András (Sz t -Pé t e r ) , G y ö r -
kéi György , Major Mihály, Eőri O . György , Ó n o d i 
Sámuel. (5) . 

1745. Zoltán József (Erdé ly) . 
1747. Dantsházi N. József (Debrecen) . 
1748. Dávid Miklós, Jónás János , Regetzi István, 

Soos István (neveiket beirta Páldi Is tván) , Kuthy István, 
D o m o k o s Lajos. (7) . 

1749. Viszlai István (Debrecen) , Néme th i István 
(u. o.), Körös i Huszt i József (Erdély) , Huszár Mihály 
(u. o.), Lapai József, Gonday János, Matoltsi György 
(Debrecen) . (7) . 

1750. Szalay György , Bibarczfalvi Szabó János , 

Sárkány A n d r á s T ó t István, Szőllösi H. János, Diószegi 
T ö r ö k István, Székely Ferenc , Bereti István, Szalántzi 
János, Dantsházi N. Sámuel , Száz Marton (Debrecen ) , 
Budai József (u. o.), Sárvári János (u. o.), Viszollyi 
Bárány András (Erdé ly) . (14) . 

1751. Jan tsó Gábor (Erdé ly) , Baktsi László (u. o.), 
Paldi István (u. o. Ut rech tben volt 1747 május i - t ó l 
1751. julius n - i g ! ) , Czire (Csire , Cz ike? ) János ( D e b -
recen) , Soos Imre (u. o.), Kabai János (u. o.), Dósa 
József (Erdé ly) , Danyai M. (u. o.), Szabó B. Sámuel (u. o.), 
Szilágyi István (u. o.), Benkő József, Váradi Mihály, 
Szalay István, Székely Ferenc , Szent Péter i T s e h János 
( L o s o n c ) . (15) . 

1752. Vacai (Vácz i? ) György , T u n y o g i Miklós, 
Gencsy János György , Szent Simoni István (Erdély) , 
Szathmári Is tván (u. 0.), Eperjesi Zs igmond (u. o.), 
Bara István (u. o.). Tsu tak Fe renc (u. o.) Hötsch (Kots i ?) 
Ferenc (u. o.) (9) . 

1753. Vaali István, Kolmár Ferenc , Kolosvári Sá-
muel, Szathmári Ábrahám. (4 ) . 

1754. Veszprémi István, Desi H. István (Erdé ly) , 
Ikafalvi János (u. o.) Mátyus István (u. o.) , Csepeli 
Ferenc (Debrecen) . (5) . . — -

1758. Dombi Sámuel, Pétsy Pé ter (Erdély) , Pataki 
Sámuel (u. o.) (3) . 

1759. Szen t -György i Sámuel (Pa tak) , Kalorsányi 
János (Debrecen) , Dalnoki László Ferenc (Erdé ly ) (3 . ) 

1762. Benedek János (Erdély) , Farkas István. (2) . 
1764. Zágoni Gábor (Erdély) . 
1765. Őri Fü löp Gábor. 
1768. Polgári Mihály. 
1770. Szathmári Paxi Mihály 
1772. Pesthi Szegedi Sámuel (Erdély) . 
1773. Madas István (Debrecen) , Szőke Mihály 

(Kecskemét , ) Kolosvári Zs igmond (Erdély) , Fábián László 
(u. o.), Körösi G y ö r g y (u. o.) (5) . 

1774. l lé ty József, Méhes György , Fogarasi Pap 
József, Kállai Imre (Debrecen ) , Szikszai Benjámin (u. o.), 
Kőrössi János (u. o.), D ö m s ö d Dániel (u. o .) , Molnár 
József (u. o.) Kovásznai István (Erdé ly) , Te tz i Miklós 
(u. o.) Ivolosvary Sámuel (u. 0.) Vatay István (Pa tak ) (12.) 

1775. Motsi István ( K ő r ö s ) , Miklósfalvi András 
(Erdély) . (2) . 

1776. K o n k o l i ( - u s ) T e g e Mihá ly , Hosszutalvai 
Horvá th Sámuel (Erdé ly) , Zoltán József (u. o.), (3) . 

1777. Vandza Mihály (Erdé ly) , Pap Sámuel (u. 0.), 
Szabó József (Debrecen) , Literáti Sámuel (u. o.), Szalai 
Mihály (u. o.), Har tsa Dósa János (u. o.), Szana István 
(u. o.), Peterdi József (11. o. j , F o d o r András (u. o.), 
Panyai János (u. o) , I íomját i Ábrahám (Pa tak) , N á d a s -
kai András (Pa tak) , Szombathi János (u. o.) Per jés i 
Ferenc (u. 0.), Kassai Sámuel (u. o.) (15) . 

1778. T s e r n a t o n i Vajda Sámuel (Erdé ly) , Göde 
István (Pa tak ) (2) . 

1779. Liö tső (?) András (Debrecen) . 
1780. Balfi Ferenc , Rendek Mihály (Benedek? ) , 

Keresztesi József, Kérészi István, Borosnyai Nagy Pal 
(Erdé ly) . (5) . 

1781. Kolosvári György (Erdé ly) , N e m e g y e i János 
(u. o.). N a g y István (Debrecen) , Kis András ( P a t a k ) , 
Kilagyi (Sz i lágyi?) P. János (u. o.) (>) . 

1782. Szent Pál, Kemenszki János , Molnár G y ö r g y 
(Erdély) , Bodola Sámuel (u. o.) (4) . 

1783. Kazai János, Szilvási Máit011, Kencz György , 
Patay Péter , Marosi György (Erdé ly) , Nagy István 
(Mitske) , Galamb Zsigmond (Debrecen) , Sápy Sámuel 
(u. o.), Retsev János (u. o.) (9) , 



1784. Endrédy Ács József (Debrecen) , Pollya János 
u. 0.), Szentesi Dániel (u. o.), Keck Henrik Dániel 
u. o.), Zilahi Sámuel (Erdély), Horváth Sámuel (11.0.) 

Szalay János, Boros Sámuel (Patak), (8) . 
1785. Csorba István (Patak), Rozgonyi József 

(u. o.), Péczeli Sámuel (Debrecen) , Zabolai István ( E r -
dély), Tserná toni V. György (u. o.), Erdélyi Sámuel 
(u. o.) (6) . 

1789. Szilágyi Mihály (Patak), Szokolyai Harto, 
(Szántó ?) István (u. o.), Látzai József (11. o.), T ó t -
falusi Mihály (u. o j , Szoboszlai András (u. o.), Szen-
tes Sámuel (Debrecen) , Szalai István (u. o.), Saator 
János (u. o.), Kovács József (u. o.), T ö r ö k András 
(u. o.), Somodi István, Naszalyi János, Matti Tó th 
Ferenc, Nádaskay Dániel, Musai János. (15). 

1790. Bodnár Nathanael. 
1791. Tarczali József, Rakasy György, T o o t h R. 

János, Tállyai György, Szathmári Paksi Dániel, Szilágyi 
István, Borosnyai Lukács Simon (Erdélv), Benkő Mihály 
(u. o.), Mohai János (u. o.), Kováts József (u. o.), 
Móré Pál (u. o.), Maller Pál (Debrecen) , Csabay A n -
drás (Patak) , Csesznock (?) István (u. o.), (14). 

1794. Bartha György, Kertvélesi Pál. (2) . 
1796. Tó th János. 
1803. T ó t h János. 
1816. Davidházi Sámuel, Debreczeni Tüdős József, 

Budai Antal, (mindhárman Göttingában is voltak.) (3). 
1828. Ferentzy József (Rima-Szombath, Patakon 

végzett). 
1829. Thátos Jónás, (P.-Mikola, Göttingában volt 

1827. nov. 23-tól kezdve), Csethe Lajos (Halas, Göt t in -
gában tartózkodott ápril 29-től szept. 26-ig) , Kupi Varjú 
István (Pápa) , Bödögei Német János, (u. o.), (4). 

1847. Tó th János (Tanv , Komárommegy ej . 
1856. Tó th Dániel (Pápa). 
1857. Borostyán Sándor (Kecskemét) , Dúzs Sán-

dor (Duna-Szentgyörgy) . (2). 
1858. Miskolci Károly (Sárkeresztur), Horváth 

Pál (Decs) . (2). 
1859. Warga János, Bernáth Dezső (Sáros-Patak) , 

Magyar Antal (Debrecen) , Schreck Imre, (Öt tevény , 
Győröt t tanult). (4) . 

1861. Kovács Géza (Komárom, Pápa), Öreg Já-
nos (Pátka, Pest) , Könyves T ó t h Kálmán (Debrecen) . (3) . 

1863. Nagy László (Gidófalva Nagy-Enyed) , K o -
vács Albert (Mező-Bánd, u. o.). (2) . 

1864. Bosznay Sándor (Hedrahely, Pest) , Kovács 
Albert, Dömsödi Hajós Zsigmond (Cegléd, Pest) , Baló 
Sándor (Mező-Bánd, Nagy-Enyed) . (5). 

1865. Sándor Domokos (Bözöd, tanult Marburg-
ban is), Szász Béla (Nagy-Enyed , volt Jénában), 
Kálosi Lipót (Tass Pest) . (3) , 

1866. Jeskó Lajos (Csernye, volt Haliéban), Bi-
hari Péter (Zsadány, Debrecen), Kovács Ö d ö n (M.-
Bánd, Nagy-Enyed) . (3) . 

1867. Dósa Dénes (Ilyetalva, Nagy-Enyed) , Mak-
kai Domokos (Galambod, Nagy-Enyed) , Nagy Gusztáv 
(Gyönk, Pest , ) (3). 

1869. Kacz Lajos (Komárom, Pest) , Székely 
Eerenc (Nemegye, volt Tübingenben) . (2) . 

1870. Nagy Elek (Debrecen) , Nagy Albert (M. 
Vásárh. Nagy-Ényed) , Lőrinczi Dániel (Bergenye). (3). 

1871. Keresztes József (Nagy-Enyed) , Páll Károly 
(Körispatak, Nagy-Enyed) , (2). 

1872. Szász Ferenc (Nagy-Enyed) , Deák Mihály 
(Alvintz, volt előzőleg Bécsben), Benkő Lajos (Pé te r -
laka), Fejes Dániel (Nagy-Abony) . (4) . 

1873. Lakatos Sámuel (Sellye), Benkő Gyula, 
Benke István, Fejes Dániel. (4). 

1874. Japchen Ede (Lőcse) , Nagy József ( N a g y -
Enyed). (2). 

1875. Petri Elek (M.-Vásárh. Pest) , Molnár Albert 
(Hédcrfája, volt előzőleg Lipcsében), Szőts Farkas (volt 
a Marburgi egyetemen) Szőts Sándor mindketten fedd-
ről). (4) . 

1876. Nagy József (Abod f ), Farkas Károly (Ma-
gyaros), Tavaszy József, Takács József, Tó th Sándor, 
Csák János, Bary Zsigmond. (7) . 

1877. Nagy Károly (Nagy-Enyed) . 
1878. Kenessey Jenő (Küngös) , Horváth József 

(Gyalakuta). (2). 
1879. Böjthe Ö d ö n (Jára), Szabó Géza (Boldog-

falva). (2) . 
1880. Bartalus János (Szent-Benedek) , Molnár 

Albert (N. -Kőrös) , Köblös István (Retteg) . (}) . 
1881. Nagy Zsigmond (Szolnok), Kenessey Béla 

(Szeged), Kőpataky Gyula (M.-Vásárhely). (3). 
1882. Szalay Károly (Sárospatak), Bartha Dezső 

(Középlak), Dézsi Mihály (Szalk-Szt .-Márton), Kovács 
Ákos (M.-Vásárhely). (4) . 

1883. Zsigmond Károly (Kökös) . 
1884. Keck Zsigmond (Cservenka), Vásárhelyi 

Boldizsár (Lőrinczfalva), Nagy Elek (Csókfalva). (3) . 
1885. Rákosi György (Lukafalva), Antal Géza 

(Ta ta ) , Tó th József (Kuczura). (3) . 
1886. Antal Géza, Dávid Gyula (Debrecen) , Józsa 

Zsigmond (Enyed) , Kiss Albert (u. o.). (4) . 
1887. Ugyanezek. 
Ha leszámítjuk is azokat, kik beiratkozva nem vol-

tak, de azért az előző századokban az utrechti egyete-
men néhány hetet, hónapot vagy épen évet töltöttek, 
még így is elég tekintélyes a szám, mintegy hatodfél-
száz. Hátha még hozzá vesszük, hogy elegen voltak 
olyanok, kik csak hoszpitál tak! Hogy többet ne m o n d -
jak, Miskolczy, Szíjgyártó János naplójában 14 év között 
11 olyat említ, kiknek nevét a mi névsorunkban hiába 
keresnők s a névsorban említettek közül csak háromnak 
nevét találhatni a naplóban.*) Azt hisszük, nem m o n -
dunk sokat, ha az utrechti egyetemen járt ifjak számát 
800-ra tesszük. 

A n t a l Géza. 

I R O D A L O M . 
A Pallas részvénytársaság kiadásában megje lent : 

Volapük-nyelvtan, gyakorlatokkal és példákkal, valamint 
volapük-magyar és magyar-volapük-szótárral . Dr. Kerck-
hoffs Ágoston után a magyar nyelvre alkalmazta Zsig-
mondy Béla. 8-r . 126 lap. 

Szabadkán Székely Simon kiadásában megje lent : 
Az 1887. 45. t. c. 4—9. §-ainak magyarázata : Az ille-
ték-egyenérték kézikönyve. 2-dik bővített kiadás. Irta 
Róka József, 111. kir. pénzügyi fogalmazó. 54 l ap ; ára 
30 krajcár. 

Schwartz Manó könyvnyomdájában Dunaföldvá-
ron megjelent : A ntadocsai ev. reform, egyház története 
1800-tól 1888-ig. Irta Molnár Sándor ev. ref. lelkész. 
Gondosan írt, csinos kis egyházrajz, mely valószínűleg 
a küszöbön álló püspöki vizitáció alkalmából készült. 

*) Lásd Dúzs Sándor: >Hogy utazott ioo évvel ezelőtt a magyar 
calvinista candidatus.c Protestáns új képes naptár 1885. 



K Ü L Ö N F É L E K . 
* Az Irodalmi Társaságba való belépésület a hét 

folyamán szerkesztőségünknél bejelentették : alapi'ó tagul 
az ó-butai egyház a ioo frt alapító tőkének 5 °/0 kamatjával, 
rendes tagokul beiratkoztak Szőts Gerő vallástanár Buda-
pesten, az evang. tanítóképző intézet Sopronban, Kapi 
Gyula ev. tanitóképezdei igazg. tanár Sopronban, az 
evang. fögymnasium tanár testülete Iglón, az alsó nóg-
rádi iv. papi értekezlet, melynek megbízásából Maróthy 
Emil vanyarci lelkész, mint az értekezlet pénztárnoka a 
6 frt tagsági díjat e Lap szerkesztőjéhez be is küldötte. 

* Egyházi alapítvány. Az egyházias buzgóságáról 
országosan ismert gróf Teleki család egyik szép lelkű 
tagja, ifj. gróf Eszterházy Laszlóné szül. TtLki Katinka 
grófnő, kinek nevére az esküvőjén megjelent násznép a 
gyömrői egyháznál a nem rég ismertetett »Katinka-
aíapítvány«-t tette, most — talán némi viszonzásául az 
iránta tanúsított figyelemnek — maga is egy száz fr tos 
alapítványt tett le a gyömrői egyháznál, melyben a nemes 
grófnő kereszteltetett, confirmáltatott és januárban tar-
tatott esküvője alkalmával egvházi áldásban részesült. 

* Az országos prot. arvaház köréből a köve t -
kező, valóban nagy becsű sorokat vettük. Az 1887. évi 
december hó 30-án elhalt Sehneider József budapesti 
nagykereskedő, nejével szül. Mosánszky Zsuzsánna ú rnő-
vel közösen alkotott végrendelettel 10,000 azaz tízezer 

frtot hagyományozot t az orsz. protestáns árvaháznak, 
mely hagyomány az özvegy halála után lesz kifizetendő. [ 
Eddig az értesítés, melyhez bizonyára nem szükséges 
commentár . Ily nagy szabású tett önmagában hordja 
dicséretét. A legjellemzőbb e fejedelmi adomámban az, 
hogv a fennkölt lelkű hagyományozó róm. kath. vallású 
volt, ki ennélfogva e nemes tettével nemcsak embersze-
retetének adta fényes bizonyságát, hanem vallási türel-
mének is ritka példáját szolgáltatta, midőn az igazi 
szükséget felismerve, páratlan bőkezűséggel segít rajta ! 

* A vallas-erkölcsi felolvasások böjti ciklusában 
az utolsót Szalay Károly főgymn. tanár tartotta az 
evangélikusok deáktéri dísztermében, nagy számú k ö -
zönség jelenlétében. „Égy lap a régi Róma vallás-erköl-
csi pletének történetéből" cimű értekezése abból az alap-
elvből kiindulva, hogy mindennek, a mi földi, sőt egy-
kor magának a földnek is el kell múlnia, rövid voná-
sokban ismerteié azon jeleket, mélyek egy nemzet vagy 
népcsalád elmúlásának előhírnökeiként tekintendők. Ezek: 
a nyelvképző erő, a politikai életerély, a vallásos hit, 
a költői és művészi teremtő erő és a nemzeti erkölcsi-
ség hanyatlása. E kórjeleket az Augusztus-korabeli R ó -
mán mutatta ki, különös tekintettel a vallás-erkölcsi 
állapotokra. Érdekesen és erős színezéssel világítá meg 
azon kor bűne i t : a vallásos hit hanyatlását az erköl-
csi fogalmak meglazulását, a családi elet elfajulását, a 
telhetetlen kínesszomjat, melyek az elsatnyult Rómát 
feltartóztathatlan romlásra vezették. E sötét képpel 
szembe állítá az ép akkor született keresztyénség 
egyszerű és fenséges tanait, melyek egy nagy testvér-
családdá egyesiték az emberiséget. Végül korunk vallás-
erkölcsi állapotának kórjelenségeire mutatva, lelkes sza-
vakkal buzdított a vallás és erkölcsiség hű szeretetére, a j 
hitélet ápolására. A szépen irott értekezést nagy tetszés-
sel fogadta, s végül zajosan megéljenezte a hallgatóság. 
Az idei hat felolvasó estély látogatottsága ujolag bebi-
zonyította, hogy mily lelkiszükséget pótolnak ezek a 
vallásos emélkedések. Réméljük, hogy folytatásuk, talán 
még ez év őszén, következni fog. 

* A Luther-társaság 1887-ik évi működéséről a 
szűkebb körű végrehajtó bizottság külön Jelentést bocsá-
tott ki, melyből örömmel győződtünk meg e szép hiva-
tási! társaság haladásáról. A Jelentés főbb adatai szerint 
az „Évkönyv"-'öw kívül a társaság kiadta a Gyurátz-féle 
„Hit oltára" című imádságos könyvet 2000 példányban ; 
pályázatot hirdetett Luther életrajzának népszerű m e g -
írására és a beérkezett 4 pályamű birálat alatt v a n ; kiadta 
Sántha Károly sárszentlőrinci lelkész „Buzgóság könyvt" 
című imádságos könyvét, mely ép a napokban hagyta 
el a sajtót ; elhatározta egy népies naptár kiadasát, 
melynek programmja most van birálat alatt és e lfoga-
dás esetében már ez év őszén megjelenik. A tag-gyűjtés 
munkájában is szorgalommal és szép sikerrel fáradozott 
a zsenge egyesület, mert míg 1886-ban 198 volt, most 
259-re emelkedett a tagok száma, kik felerészben a 
bányakerületből, és egv ötöd részben Budapestről valók. 
A társaság öszszes vagyona készpénzben, ér tékpapírok-
ban, követelésekben és raktáron levő kiadványokban 
5373 frt 5 kr, miből 4430 frt 5 kr a tiszta vagyon. A 
Jelentés további része a társaság tisztviselőinek, igaz-
gató-tanácsának, szűkebb körű bizottságának és különféle 
tagjainak névsorával ismertet meg, legvégül pedig az 
Alapszabályokat közli. A szépen fejlődő társaság ügyeit, 
s különösen a titkár azon jelentését, hogy a kiadványo-
kat közvetlenül a biz. jegyzőnél (Falvay Antal, igazg. 
tanár, Budapest, Deák- tér 4. sz.) lehet megrendelni, 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

* Szíves kérelem. A budapesti reform, fögymna-
sium új épületének 1888. szept. havában történő m e g -
nyitási ünnepélye alkalmából, tisztelettel felkérem mind-
azon urakat, egykori tanitványainkat, kik az 186%-ik 
évtől az r 88"/-—ik év végéig ezen iskolában tették le 
az érettségi vizsgát, legyenek szívesek tartózkodási helyü-
ket, társadalmi állásukat f. év junius elejéig velem köz-
leni, hogy a megnyitási ünnepélyre kiállítandó értesítőbe 
neveikkel együtt közzé tehessük. Budapesten, 1888. már -
cius 18-án. — Vámos Mihály. 

* Az utrechti egyetemet veszede lem fenyegeti . 
Erre vonatkozólag a következő sorokat vettük. Az 
1888—ik évi március 6-ika emlékezetes lesz Hollandia 
történetében, pedig nem történt egyéb, csak egy egy-
szerű képviselőválasztás. Bennünket magyar ref. t heo-
logusokat is közelről érdekel ez a választás. Pár szóval 
e lmondom miér t? Hollandiában, ha az apróbb, néhány 
tagot számláló pártoktól eltekintünk, három nagyobb 
párt van. u. m. kormánypárt, mely ép ugy mint nálunk 
szabadelvű nevet visel, antirevolutionaris, mely név alatt 
Kuyper pártja szerepel s nltramontan. Ez ideig a kor -
mánypárt volt többségben, de a március 6-iki választás 
e többségnek valószínűleg végett vetett. Valószínűleg 
mondtuk, mert bizonyosan még nem tudható. A kor -
mánynak van eddig 31 helye, az ultramontánoknak 20, 
antirevolutionistáknak 17, a többi helyen szűkebb körű 
választás lesz 14 nap múlva; a képviselők száma össze-
sen 100-ra rúg s így az uralkodó pártnak legalább 
51 tagja kell hogy legyen. Hollandiában megtör tént az, 
hogy Kuyper (szigorú kálvinista) az ultramontánokkal 
s szociálistákkal karöltve küzdött a szabadelvűek ellen, a 
kik — ezt jónak tartom megjegyezni, — legtöbbnyire csak 
politikai téren szabadelvűek, mert hogy többet ne m o n d -
jak, az utrechti mérsékelt o í thodox theologiai tanárok is 
e párt körébe tartoznak. így valószínű, hogy a szűkebb 
körű választásoknál a 14 szükséges szavazat az ul tra-
montánok, Kuyper követők s szocialisták Összeműkődése 
folytán megkerül, a minek következménye lesz, hogy a 
szabadelvű párt kisebbségben maradván, eme három jut 



k o r m á n y r a . N y í l t t i tok , hogy. ez e s e tben az u l t r a m o n t á n 
S c h a e p m a n lesz m i n i s z t e r e lnök s k ü l ü g y m i n i s z t e r , és 
ez a K u y p e r k ö v e t ö k segé lyéve l ! D e m o n d h a t j a v a l a -
mely ik o l v a s ó m , mi t é rdeke l ez m i n k e t ? ! E r d e k e i a n y -
ny iban , h o g y nyi l t t i tok az is, m i s z e r i n t ez e s e tben az 
utrechti egyetem megszűnik egyetem lenni. H o g y a k a t h o -
l ikusok r o s z s z e m m e l néz ik a ref. hi t v é d b a s t y a j a t U t -
r e c h t e t , az k ö n n y e n é r t h e t ő ; de h o g y K u v p c r jobban 
g y ű l ö l j e a m é r s é k e l t o r t h o d o x , vagy h o g y p a r l a m e n t i 
s z ó l á s m ó d d a l é l jünk , az inkább jobb oldal fe lé ha j ló 
U t r e c h t e t , m i n t az inkább bal telé ha j ló G r o n i n g e n t vagy 
az egészen m o d e r n L e i d e n t : ez a ki a d o l o g b a n inc s 
b e a v a t v a : a n n a k b i zonyá ra é r t he t e t l en . D e m e g v a n 
ennek a g y ű l ö l e t n e k az oka is. K u y p e r s ze re t e t t v o l n a 
a 7 0 - e s évek v é g e felé theo log ia i t aná r l enn i az 
u t r ech t i e g y e t e m e n , de n e m lehe te t t . Ha n e m a k a r j u k 
is ál l í tani , h o g y K u y p e r p u s z t á n s z e m é l y e s i n d o k o k -
ból m ű k ö d i k , k é n y t e l e n e k v a g y u n k e l i smern i , h o g y 
a s z e m é l y e s b e c s v á g y nála n a g y o n is. e rős k ü l ö n b e n mi 
okbó l , mi o k b ó l n e m , e lég az hozzá , h o g y K u y p e r és 
S c h a e p m a n e g y ü t t e s e n az u t r e c h t i e g y e t e m e l tö r lésé t 
i r ták zász ló jukra , s ez u tóbb i ez e s e tben U t r e c h t e t e g y 
k a t h o l i k u s e g y e t e m székhe lyének n é z t e ki. A s t i p e n d i u m 
b e r n h a r d i u u m , m e l y n e k segé lye o ly sok m a g y a r i f júnak 
t e t t e l e h e t ő v é sze l lemi s z o m j a cs i l lapí tását , k é t s é g e s 
s o r s n a k néz e lébe. Az a lapí tó levél t a r t a lma i smere t l en , 
e l ő t t ü n k , s így s e j t e l m ü n k s incs mi f o g vele t ö r t é n n i 
ha az u t r e c h t i e g y e t e m m e g s z ű n i k , a mi p e d i g , m i n t 
m o n d ó k , S c h a e p m a n és K u y p e r p r o g r a m m j á t képez i . 
Mi r e m é l j ü k , h o g y egy i n t éze t e t , m e l y e t p r o t e s t á n s h i t -
b u z g ó s á g eme l t , h a r m a d f é l s z á z év múlva , u l t r a m o n t a -
n i s m u s és p i s z k o s b e c s v á g y n e m f o g n a k m e g s e m m i -
s í the tn i . — Antal Géza. 

* A » K l o t i l d - s z e r e t e t h á z e g y l e t e * f. hó 2 3 - á n t a r -
t o t t a r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é t gróf Anlrássy Gyuláné 
u r n ő e lnök le te alatt . R o s t a h á z y K á l m á n a le lnök az e g y e -
sület g y á s z á n a k ado t t k i fe jezés t S o m o g y i K á r o l y a p á t -
k a n o n o k halála fö lö t t , ki 6 0 0 0 f r t ta l az egy le t e lső 
a lapi tó i k ö z é t a r t o z o t t . D r . KüfFer Béla t i tkár fe lo lvas ta 
az évi j e l en tés t , m e l y b ő l k i e m e l e n d ő , h o g y 50 íiu van 
je lenleg az i n t éze tben , egy íiu el látása évi 161 f r t 81 krba 
kerül . Az egy le t v a g y o n a 69 ,815 f r t 45 kr . A z u t á n a 
k ö z g y ű l é s az a le lnöki á l lásról l e m o n d o t t b. Aczél Bé láné 
he lyébe m e g v á l a s z t o t t a e g y h a n g ú l a g Jalics I g n á c n é a s z -
s z o n y t a l e l n ö k n ő n e k . Falk Z s i g m o n d lovag p é n z t á r n o k 
b e m u t a t t a az évi k ö l t s é g v e t é s t 9700 f r t r e n d e s bevéte l le l 
és 9 9 0 0 f r t k iadásta l , m e l y e t a k ö z g y ű l é s he lyben h a g y o t t . 
A közgyű lé s vég re k i fe jez te r é szvé t é t W e i s z B. E. e lnök 
g y ö n g é l k e d é s e fö lö t t , m e l y őt az ü lésen való m e g j e l e -
n é s b e n akadá lyoz ta . 

* Március t i z e n ö t ö d i k é n e k 4 0 - i k é v f o r d u l ó j á t 
o r s z á g s z e r t e n a g y le lkesedésse l ü n n e p e l t é k m e g n e m c s a k 
p o l g á r t á r s a i n k , h a n e m p r o t e s t á n s i skolá ink ső t n é h o l 
egyháza ink is. L a p u n k is több felől k a p o t t szép le í rásoka t 
a nagy nap e m l é k é r e r e n d e z e t t hazaf ias ü n n e p é l y e k r ő l , 
m e l y e k n e k ré sz l e t e s köz lé sé tő l a z o n b a n l apunk célja és 
ke r e t e ( h a e g y e t k i adunk , m i n d n y á j á t k ö z ö l n ü n k ke l l ene ) 
m o s t is v isszatar t . Csak á l t a l ánosságban e m l í t j ü k fö l , h o g y 
deb recen i , pataki , ko lozsvá r i , p o z s o n y i , epe r j e s i , s o p r o n i , 
stb. fő i sko lá ink t anu ló i f júsága ének , szavalat , és a lkalmi 
beszédek ta r tásáva l f e j ez te ki hazaf ias l e lkesedésé t és 
n e m z e t i k e g y e l e t é t a n a g y nap e szméi i ránt . N a g y o n 
h e l y e s e n tevék . T ö b b s z ö r k i fe jez tük e he lyen , h o g y p ro t . 
i sko lá inknak a t iszta hazaf ias é rzés ápo lása és ü n n e p é -
lyes ny i lván í tása o ly s zen t h a g y o m á n y a , m e l y e g y i d ő -
ben k izáró lag p r o t e s t á n s i sko lá ink é r d e m e vol t . I l lő, 

h o g y m o s t m i k o r a n em ze t i á l lam e s z m é j e más k ö r ö k -
ben is m i n d i g n a g y o b b és sz i lá rdabb t é r t fogla l , mi az 
e g y k o r i z á sz ló t a r t ók , ne deg rada l juk m a g u n k a t k ö z -
k a t o n á k k á ! 

* H a l a l o z á s . A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i f ő g v m n a s i u m 
egyik jó n e v ű t aná ra , Gál Mihály f. h ó 2 0 - k a n dé le lő t t 
9 ó r a k o r h o s s z a s s z e n v e d é s u t án é l e t ének 5 5 — ik tanar i m ű -
k ö d é s é n e k 2 2 - i k é v é b e n e lhuny t . T e m e t é s e e h ó 2 2 - é n 
m e n t v é g b e a háznál t a r t o t t imával és g y á s z b e s z é d d e l . 
A b o l d o g u l t b a n egy buzgó odaadássa l m ű k ö d ö t t t an f é r f i ú t 
v e s z t e t t a p r o t . i sko laügy . Áldás e m l é k é r e b é k e h a m v a i r a ! 
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H I R D E T I S E K . 
Z F L A - T - t l T ^ 2 2 T . 

A pes t i e g y h á z m e g y é b e kebe l eze t t kis oroszi-i 
ref. e g y h á z lelkészi á l l omásá ra . 

Az évi j avada lom 7 0 0 fr t , s így ezen e g y h á z 
I Y - d i k osz t á lyú . 

A ke l lően fe l sze re l t pá lyáza t i k é r v é n y e k a f. évi 
ápril 2 0 - i k á i g nt . Szánt hó János e s p e r e s ú r h o z K o s d r a , 
(u . p. Y á c ) k ü l d e n d ő k . 

B u d a p e s t e n , 1888. m á r c i u s 2 4 - i k é n . 
S z á s z K á r o l y , 

püspök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : Dr. B a l l a g i Mór . 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s . 

Fele lős szerkesz tő és k i adó - tu l a jdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 

UJABB EGYHÁZI BESZÉDEK. 
c 

H e t e s y V ik tor . Ü n n e p i egyház i beszédek s v á z -
la tok. F r a n c i a s z ó n o k o k m ű v e i b ő l á t d o l g o z v a 
és fo rd í t va . Ara 1 f r t 2 0 kr. 

H e t e s y V ik tor . E g y h á z i be szédváz l a tok . B o n n e -
ton » L ' a n n é e pa s to r a l e r ecue i l d ' ana lyses et 
de p lans de s e r m o n s et d ' homi l i e s« c i m ű 
m u n k á j a u tán . Ara 1 f r t 2 0 kr . 

P r é d i k á t o r i tár . S z e r k e s z t i : Szász Gerö. Ü j 
f o lyam. L k ö t e t . Á r a 2 f r t . 

S z á s z K á r o l y . Csak a K r i s z t u s t ! Alka lmi és 
k ö z ö n s é g e s egyház i beszédek . Ára 1 f r t 8 0 kr . 

| M e g r e n d e l é s e k u t ánvé t e l me l l e t t t e l j e s í t -
t e t n e k s 5 frtot m e g h a l ó r e n d e l é s t b é r -
m e n t v e kü ldök . K i sebb r e n d e l é s e k n é l l e g -
cé l sze rűbb a m ű árá t 10 krrol m e g t o l d v a 
e lő re bekülden i , m e l y e se tben a k ü l d e m é n y t 
s z i n t é n b é r m e n t e s í t e t e m . 

K Ő K A I L A J O S 
könyvkiadóhivatala 

B u d a p e s t , IV. K á r o l y - u t c a . 
2—3 



Harmincegyedik évfolyam, 14. sz. Budapest, 1888. április 1, 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

K 

S Z E R K E S Z T Ő -

és 
I A D Ó " H I V A T 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. I. 

A L : 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n h á z h o z h o r d á s s a l s v idékre p o s t a i k ü l d é s s e l 
f é l é v r e 4 f r t 50 kr. , egész é v r e 9 f r t . E l ő f i z e t h e t n i 
m i n d e n kir. p o s t a h i v a t a l n á l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Hirdetések dija: 
4 h a s á b o s pet i t s o r t ö b b s z ö r i b e i k t a t á s á é r t 
5 kr., e g y s z e r i é r t 7 kr . s o r j a . — B é l y e g d í j 

k ü l ö n 3 0 k r . 

Tel jes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. ' WS 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizetésük az első negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

i s 

ily nap viradt ránk, mily sugárzó! 
A menny mint egy nagy béke zászló! 
Felénk szeliden integet. 
Az élet győzöt t a halálon, 
Lebbenj tova, oh síri álom — 
Megnyílni látom az eget. 

Kik éltek, tűrtek és szerettek, 
S a sírba megsiratva mentek 
A drága szent porok közé; 
Kiknek szíve, — T e láttad Isten — 
Oly tiszta fényes lőn a hitben, 
Míg ut jokat köny öntözé. 

Kik bujdosván itt, fennre törtek, 
Bár napjaik búbajba tölték, 
S úgy rogytak össze félúton; 
Kiket az eszmények világa 
Titokszerűen vont, hiába, 
Túl a magas csillagzaton. 

Kik születő sok ezredévnek 
Ragyognak, mint a vezér-szövétnek, 
S fölemészték ö n m a g u k a t ; 
Kik érted haltak, oh szabadság, 
S harci paripák eltaposták 
S szél szertehordta porukat. 

Kik az igazságért, erényért 
És a nagy Isten nagy nevéért 
Életöket feláldozák : 
T i jók, ti vértanuk, dicsőek, 
Őrtornyai tenger-időnek, 
Mutassátok a szebb hazát 1 

Mutassatok ma fel a mennyre, 
S a koszorúra s hálakönnyre, 
A mely most sírotokra hull : 
S kik vándorlunk a földi pályán, 
Függvén szemünk az égi pálmán, 
Mi lábunk meg nem tán toru l ! 

S á n t h a Káro ly . 



Affiliálás és lelkésztanitóság. 
Szegény gyülekezeteink züllésnek indult ál-

lapotán és belhivatalnokaik Ínséges helyzetén 
segíteni: végre-valahára komoly törekvése kezd 
lenni egyetemes egyházunknak. A sajtó útján 
fel-felhangzott panaszok és a Közalapnál éven-
ként megforduló kérvények által feltárt szomorú 
képek, a közegyház ügyeit intéző köröket is 
meggyőzték lassanként a felől, hogy a szenvedő 
tagok pusztulása az egyetemes egyházorganis-
musnak gyengítésére vezet, melyet nem lehet, 
nem szabad közönyös szemmel nézni. Ezt 
olvastam ki közelebbi konventünk ama végzé-
séből is, melyet a Szász Domokos-féle indít-
vány alkalmából hozott, mely szerint: »mint-
hogy az országos közalapból, annak jelenlegi 
helyzetében, a létező szükségeket sem a segé-
lyezés eddig gyakorolt módja mellett, sem a 
jelen (t. i. a Szász Domokos-féle) indítvány 
életbe léptetésével nem lehet mind kielégíteni 
s minden bajt és szükséget orvosolni, ezenkí-
vül némely fennforgó és a Közalap igénybe 
vétele nélkül magukban is orvosolható szüksé-
gek es bajok elenyésztetését és orvoslását más 
módon pl. affiliatióval több egymáshoz köze-
lebb fekvő kisebb egyházközség egybecsatolá-
sával, körlelkészség szervezésével, a lelkészi és 
tanítói állomások egy képesített egyénben egye-
sítésével, vagy más módokkal vagy eszközök-
kel is lehet sikeresen megkísérlem : felhívatnak 
a kerületek, hogy az indítvány kapcsában be-
nyújtott módosítványnak és a fennebb érin-
tett eszméknek és módozatoknak figyelembe 
vételével . . . . vegyék számba és írják össze 
mindazokat az egyházközségeket és lelkészi 
állomásokat, melyek jelen helyzetükben, szük-
séggel, nyomorral küzdve fenn nem tarthatók; 
jelöljék ki, hogy a fennebb említett módok közül, 
melyik által volnának azok mindenikében a 
bajok orvosolhatók ; s a mennyiben a bajok s 
általában a tarthatatlan állapot elenyésztetése az 
egyházkerület hatáskörében álló eszközök és 
intézkedések körét túlhaladja s a Konvent in-
tézkedésének jelesen a közalapból való fölsegé-
lésnek tartandó fenn, azokat a sürgősség sor-
rendjében az egyetemes Konventnek már a leg-
közelebbi ülésére mutassák be.« (1887. évi 
konv. jk. 89. sz. hat.). 

E nagy fontosságú határozat nemes inten-
tiója iránt teljes elismeréssel hódolva, az Ínsé-
ges egyházak és szűkölködő lelkészek fölsegé-
lésének említett módozatjai közül ez alkalommal 
az affiliatio és a lelkész-tanítóság kérdéséhez 
kívánok röviden és gyakorlati szempontból 
hozzá szólani. Teszem ezt nemcsak azért, mert 

a kérdés aktualis természetű, hanem azért is, 
mert valóban fontos és közérdekű, kivált ha 
meggondoljuk, hogy két ezer gyülekezetünknek 
közel egyharmad része olyan, melyre az ala-
pos fölsegélés gyökeres kúrája ráfér. 

A mi az affiliatiót illeti, ennek én elvi 
barátja nem vagyok, mert ezt sok tekintetben 
hátrányosnak, s a legtöbb helyen kivihetetlen-
nek tartom. Legfőbb hátrányát abban látom, 
hogy a gyülekezeti élet a lelkesz távolléte miatt 
nagyon megszenvedne, mert a lelkész helyben 
lakása és a hívekkel való folytonos érintkezése 
egyik lényeges feltétele annak, hogy mindenek 
ékesen és szép rendben menjenek a gyülekezet-
ben. Távolból és időközönként való érintkezés-
sel nagyon hiányosan lehet valamely eklézsiának 
mind vallás-erkölcsi, mind anyagi ügyeit intézni. 
Anyagilag sem lehet, ez uton fölszülni az ele-
sett egyházakat, mert az affílatio csak egyik 
hivatalra, nevezetesen a lelkészi állomásra lévén 
kiterjeszthető, (a tanítóságok egyesítését elkép-
zelni sem tudom) két egyház társítása által a 
meglevő 4 belső hivatalnok csak egygyel keves-
bíthető, a kinek így lennmaradt fizetése sem lesz 
elég az egyesített lelkészség bármily szerény s a 
meghagyott külön tanítói hivatalok munkatöbb-
letének illő díjazására. Illusztráljuk példával a dol-
got. A. Ínséges gyülekezet fizet most lelkészének 
400, tanítójának 200 frtot, tehát mindkét hivatal-
nokát nyomorúságosan képes fenntartani, ha-
sonló helyzetben van a szomszéd B. eklézsia, hol 
300 és 150 frton tengődnek a belső emberek, de 
affiliatióval segíteni vélnek nyomorúságos hely-
zetükön, mert községeik nagyon közel feküvén 
egymáshoz, a társítás mintegy önként kínálko-
zik. Affiliatio esetében a mostani két lelkész 
egyesített javadalma 700 frt lenne, a mi az 
eddiginél föltűnően jobb volna. De e javulás csak 
látszólagos és a papiroson mutatkoznék, a való-
ságban pedig nagyon devalválódnék. Mert az ily 
kis gyülekezetekben, gazdálkodásra, földműve-
lésre van kényszerítve a lelkész, s azt a kis 
ekklézsia adminisztrálása mellett jól el is vé-
gezheti; de az affiliatio után a két gyülekezet 
lelki ellátása már nem enged kellő időt a gaz-
dálkodásra s igy a nyert jövedelem többlet jó 
része a haszonbérlőnek, felesnek vagy gazdasági 
megbízottnak zsebébe vándorol. Ehhez járul 
még ama másik körülmény, hogy a társegy-
házba való gyakori járás akár fuvarpénz, akár 
fogattartás alakjában (a mi 200—250 forintba 
lalu helyen is belekerül) oly költségbe veri a 
társított egyházak lelkészét, melyet az össze-
kapcsolás előtt egészen elkerülhetett. A lelké-
szen tehát nem igen lesz segítve a társítás által. 
A tanító anyagilag a társítás után is jó formán 



a régi állapotban marad, ámbár kötelességei 
jelentékenyen megszaporodnak. Nevezetesen a 
pap legjobb esetben is csak minden második 
vasárnap fungálhatván, két hetenként a tanító 
prédikálna, a hétköznapi imádkozást vagy min-
dig vagy hetenként felváltva ő végezné, a con-
firmándusokat neki kellene tanítania, mely több 
rendbeli újabb kötelességekért a tanítót a sze-
gény gyülekezet leglölebb a lelkészi fizetés egy 
részének átadásával jutalmazhatná, mi által még 
kevesebb maradna a lelkészi állás fölsegélésére 
szánt évi javadalomból. És ha mindez így meg 
csinálható volna is, vájjon nem volna-e némi 
kockáztatás abban, hogy a gyülekezet lelkészi 
gondozásának jelentékeny része a tanítói kai-
kezébe helyeztetnék, azon tanítói karéba, mely-
nek soraiban oly sok a vallás-erkölcsi és egy-
házi szempontból megbizhatlan elem ? Aztán föl 
volna-e segítve az a 150 frtos tanítóság a 
külön lelkészi állás megszüntetésével neki ren-
delt 50—80 frt fizetés javítással? lehetne-e az 
így megjavított 200—230 frtos állásra oly ta-
nítót találni, ki a tanítói hivatal mellett a papi 
teendők reá várakozó részét tisztességesen el-
végezi ? 

Mindezen okoknál fogva az affíliatio alkal-
mazását én nagyon ritka és kivételes esetekre 
szorítanám, csak olyanokra, melyekben a tár-
sítás a gyülekezet vallás-erkölcsi és iskolai 
érdekeit nem sértené és általa a belhivatalno-
kok valamelyikének anyagi helyzete valósággal 
javíttatnék. 

Másként áll a dolog a lelkész-tanítósággal. 
El kell ismernie minden gondolkozó embernek, 
hogy elvi szempontból a lelkészi és tanítói 
foglalkozások egyesítése ellen érdemleges kifo-
gás nem tehető. A protestáns egyház eredetileg 
csak lelkész tanítókat ismert, protestáns gyüle-
kezeteinek legelső papjai egy személyben papok 
és tanítók valának, a prot. papi hivatal eszméjénél 
fogva per eminentiam tanító természetű ma is, 
sőt szegényebb egyház vidékeken, kisebb gyüle-
kezetek kebelében kezdettől máig egy személy 
végzi az eklézsia papi és tanítói teendőit, a 
mint erről kiki meggyőződhetik, ha kezébe veszi 
egyházunk egyetemes névtárát, melynek bizony-
sága szerint jelenleg is 76 lelkésztanító műkö-
dik a reform, anyaszentegyházban. 

Gyakorlati szempontból is csak előnyei 
mutatkoznak a lelkésztanítói intézmény széle-
sebb körű kiterjesztésének, azaz életbelépteté-
sének mindazon kis egyházközségekben, melyek 
a két egyházi hivatalnokot állásszerűleg díjazni 
nem képesek. Az előnyök részint vallás-erköl-
csiek, azaz a gyülekezet belső életét illetők, 
részint anyagiak, azaz a hitközség és a hiva-

talnok külső viszonyaira vonatkozók. Az egy-
házi élet szellemi gondozásában a lelkész-tanító 
határozott előnynyel bír a körlelkész felett: 
állandóan a gyülekezetben lakik, minden nemű 
lelkészi szolgálatot rendesen és minden koc-
káztatás nélkül végezhet, a cura pastoralist a 
szülők és gyermekekkel való szüntelen érint-
kezés utján folyvást gyakorolhatja stb., míg a 
körlelkész a papi funkciókat csak bizonyos 
időben, nagy fáradsággal, szüntelen ide-oda 
járva végezheti, mint egy felszentelt legátus. 
S ha kényelmetlen és egészségrontó e lelkész-
kedés, kivált télviz idején —• a körlelkész sze-
mélyére nézve, nem kevésbé hiányos és költ-
séges a társgyülekezeti tagokra nézve is, kik 
privát ügyeikben s a hivatalos időn kívül bi-
zonyára a maguk költségén és sok időpazar-
lással vehetik igénybe a lelkész útbaigazítását, 
tanácsát és szolgálatát. Ezzel szemben mily jól 
tevő és megnyugtató a hívekre nézve azon 
bizonyosság, hogy lelki atyjuk osztatlan erővel 
nékiek áll szolgálatukra, s nála bármely pilla-
natban megtalálhatják azt, mire vallás-erkölcsi 
és egyházi életükben szükségük van. 

De még szembeötlőbb a lelkésztanítóság 
életbeléptetésének anyagi előnye különösen a hi-
vatalnokra nézve. A 3—400 frtos papság igazi 
nyomorúság, melyben a legerősebb erkölcsi 
erejű ember is elfásul, keseredetté lesz vagy 
legjobb esetben, az élet gondok által nyo-
matva kaszát-kapát vesz kezébe a biblia és a 
tudományok helyett. Az ilyen embertől kép-
telenség azt kívánni, hogy hivatalának éljen, 
hogy önművelődését folytassa, hogy olvasson, 
tanuljon, irodalmat pártoljon, vagy műveljen. 
Nemcsak kezét, de szivét és elméjét is eldur-
vítja a napszámra végzett paraszti munka. Hát 
még a félannyi fizetésen nyomorgó tanító ?. .. 
Ha ellenben a két kis fizetés összefoglaltatik, 
a helyzet szembetünőleg javul, a két szűköl-
ködőből lesz egy tisztességes szegénységben élő, 
még mindig nagyon szegényes, de mégis élhető 
existentia. Az ilyen belső ember már inkább 
rászorítható, hogy álljon utána hivatalának, a 
durva paraszti munkától már jó részben meg 
van kiméivé s egy pár forintocskája az önmű-
velés eszközeinek beszerzésére is marad. 

A lelkész-tanítóságok felállítása azon helye-
ken, hol a két külön hivatal kellő dotálása nem 
vihető keresztül, országos egyházi szempontból 
is felette fontos érdekeket érint. Az unalomig 
sokszor ismételtetett, de elvitázhatlanul igaz az 
a szomorú tény, hogy legvitalisabb egyházi ba-
jaink főforrása az egyházi hivatalnokok szegé-
génysége, s néhol nyomorúságos fizetése. A sze-
gényes anyagi állapot nem alkalmas arra, hogy 
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törekvő és tehetséges fiatal embereket tereljen 
az egyház szolgálatába ; de még kevésbé ked-
vező arra, hogy a már ott levőkben fenn-
tartsa és fokozza az élet- és munkakedvet, nö-
velje és kielégítse a nemes ambitiót, sőt inkább 
állandó fészke és folytonos kovásza a megha-

sonlásnak, az elkedvetlenedésnek, a testületi 
szellem hanyatlásának. És e gyászos kór jelen-
ség egyház pusztító erejének legsötétebb bizo-
nyítékai azok a nyomorban sínylődő hivatalno-
kok, kik Istennel és magukkal meghasonolva 
csak terhére és szégyenére vannak az anya-
szentegyháznak. Én a lelkésztanitóság minél 
szélesebb körű alkalmazását már csak azért is 
pártolom, mert általa minden nagyobb áldozat 
nélkül kevesbítendőnek tartom az oly nyomo-
rúságos existentiák számát, minőket az ország-
nak különösen felvidéki és erdélyi részein min-
den lépten-nyomon láthatni. Két, rongyos éhező 
hivatalnok helyett mindig szívesebben látok 
egyet, kinek van mit egyék, mivel ruházkodjék 
s kitől el is várható, hogy azokban szorgalma-
toskodjék, melyekre elhivatott. 

Helyén volna még azon néhány ellenve-
tésre is kiterjeszkednem, melyeket a lelkésztaní-
tóság ellen felhozni szoktak; de a tárgy terjedel-
messége miatt a kérdés ez oldalának megbe-
szélését egy másik alkalomra tartom fenn. Most 
még csak annyit jegyzek meg, hogy ha a kér-
dés így tétetnék fel," affiliálás-e vagy lelkész-
tanítóság : én minden habozás nélkül az utób-
bira adnám szavazatomat, mert ebben a kis 
és szegény gyülekezetekre nézve egy életképes 
intézményt látok, míg az affiiliatiot nagyon 
ritka esetben és csak kivételesen alkalmazható 
kisegítőnek tartom. 

Sütő Kálmán, 
b.-somi ev. ref. le lkipásztor 

T Á R C A . 

A vallás a történelemben. 
(1888. március i-én tartott felolvasás), 

A tárgy, melyről előadni szerencsés vagyok sokkal 
nagyobb keretű, semhogy rövid egy óra alatt teljesebben 
csak vázlatát is tehetne adni, mert végre is a vallás hatása 
a történelemben szinte mérhetetlen. Ha minden egyes 
eseményt, a melyben a vallás, a vallási érzelmek és 
mindazok, a miket a vallás keretébe felölel, az egyesek 
és a társadalmak cselekvőségére hatással voltak, egyes 
mozzanataikban elemezni kivánnók, akkor az emberi 
tevékenység összeségére kellene kiterjeszkedni, akkor 
mindazt, mi e világon az emberiség előhaladására v o -
natkozólag eszközöltetett, mindazt a mi nemes és lélek-
emelő, és igen sokat abból, a mi ellenkező természetű, 
fel kellene venni a fejtegetések körébe ; ma azonban 
csak sokkal kisebb térre van alkalmam és tehetségem 

kiterjeszkedni: azon mozzanatokra szorítkozom, a melyek 
ben a vallás, mint az emberi közösségek működő indoka, 
mint az embert a társadalmi együttlétre vonatkozó cse-
lekvőségében ösztönző, arra irányadó jelentkezik, a hol 
a vallás nem annyira az egyéneket lelkesítő, a sziveket 
és kebleket átható alakjában, hanem azokban az alakokban 
tűnik fel, a melyekben politikai irányzatoknak, általános 
törekvéseknek szolgál alapjául, gyakran egyszersmind 
céljául. 

De mielőtt ennek egyes eseteibe és példáiba bo -
csátkoznám, és — ha csak nagy vonásokban is — azon 
törvényeket iparkodnám vázolni, a melyeket e tekintet-
ben a történelem kutatása előttünk felderít, még előze-
tesen egy más jelenségre kell szives íigyelmöket felhív-
nom, és ez az, hogy ma azon javak közt, a melyeket a 
polgárosodás áldásai gyanánt szoktunk emlegetni, a 
melyekben korunk műveltségét és haladását leginkább 
kifejezve látjuk, első sorban a meggyőződés, a lelki-
ismeret szabadsága áll, azon szabadság, mely ma, hál— 
Istennek, mindegyikünknek adva van, hogy gondolaa 
tait szabadon követhesse elméjében, hogy azoknak szia 
badon adjon kifejezést, és hogy meggyőződéseit az e te-
legkomolvabb feladatai felett, és a felett, a mi ez éléten 
túl is fekszik, szabadon nyilváníthassa. Ezzel kapcsolatban 
áll természetesen a vallás, az istenitisztelet szabadsága, 
azon szabadság, hogy mindenki azokkal sz övetkezhes-
sék, kikkel a közös hit köteléke egyesíti, mindazon cse-
lekményekben, melyeket lelki üdvösségére, melyeket 
esetleg meggyőződése megerősítésére, vagy áhítatának 
kifejezésére szükségeseknek tart, azon szabadság, a 
melyet ma mindennél többre szoktunk becsülni, és mél -
tán, hogy kiki saját belső világa szerint szabadon imád-
hassa istenét. 

Ezen szabadság ma világszerte, mondhatjuk, el van 
ismerve, el van ismerve mindenütt , hová a keresztyén 
polgárosodás terjedett , következményeivel együtt, kivé-
vén talán az egy Oroszországot , a hol egyébiránt t ö r -
vényesen szintén elismerésben részesül, csak tényleg 
látjuk gyakran legalább a vallási egyenlőséget, sőt a 
meggyőződés szabadságát is korlátolva; korlátolva van 
az ezenkívül, de csak részben, néhány mohamedán o r -
szágban, ott, hol a mohamedanismus még tisztán áll 
fenn, a mi egyébiránt a föld szinének már csak kevés 
pontjára vonatkozik, s megmaradt ősi erélyével és türel-
metlenségével. 

Csupán egy tekintetben szenved a polgárosodás 
ez általános vívmánya ma megszorítást , és ez az : hogy 
minden állam azt követeli, hogy a vallásszabadság és 
meggyőződés ne tekintessék oly eszköznek vagy ürügy-
nek, a melyre hivatkozva a polgár az állam iránti álta-
lános kötelességeinek teljesítése alól kimenekedhessék. 
így bátran állíthatjuk, hogy azon javak közt, a melyek-
nek ma általában birtokában vagyunk, a vallásszabadság 
talán a legjobban biztosítottak egyike ; de ha csak rövid 
időre ezelőtt visszagondolunk, látjuk, hogy nem volt 
ez mindig így ; mai állapotunknak, e tekintetben e l h a l a -
dásunknak becsét csak akkor érezzük, hogyha a mult idők 
viszontagságaira visszaemlékezünk. Gondoljunk csak a mult 
század küzdelmeire és szenvedéseire Magyarországon is 
— pedig a mult század aránylag felvilágosodott és sze-
líd erkölcsű század volt — gondoljunk a regnum Mari-
anum következményeire, gondoljunk — hogy felekeze-
tieskedéssel ne vádoljanak — a katholikusok szenvedé-
seire Irlandban, gondoljunk azon bánásmódra, melyben 
az or thodox egyházak a heterodoxok híveit mindenüt t 
részesítették; gondoljunk arra, hogy mi volt az általános 
felfogás Magyarországon, vagv közelebb Horvátországban, 



mi volt Olaszországban, Délnémetországban csak rövid 
évtizedekkel ezelőtt, és látni fogjuk, hogy a kincs, melyet 
valóban megbecsülhetlennek érzünk, melyet a vallás 
lényegétől is ma már elválaszthatlannak tartunk, aránylag 
mi uj időben szereztetett meg az emberiség részére. Ha 
visszaemlékezünk arra, hogy az üldözők névsorában 
kiket olvasunk, hogy azon névsorban nem hiányzanak 
a legnagyobb lángeszűek, nem a legforróbb szeretettől 
áthatott szívek, nem a legkiválóbb elmék, nem gyakran 
még azok sem, kiktől a vallási regeneratió és a vallá-
sosság bensőbbé válta az új korban tulajdonképen ered, 
— csak Genfre és Calvinra hivatkozom például — akkor 
érezzük, hogy minő kivételes kincs ez, melyet a modern 
európai keresztyén polgárosodás tagjai számára biztosí t ; 
sőt ha csak két századdal hátrább tekint szemünk, ha csak 
a harminc éves háború előtti időket, vagy még a re -
formátiót közvetlenül megelőző korszakot nézzük, m e g -
győződhetünk arról, hogy az egész állami rend lénye-
gileg nem oly valamin sarkalt, a mit ma már te rmé-
szetesnek, magától ér tetődőnek tartunk, hanem ennek 
ellenkezőjén: a vallási meggyőződés kényszerén, a vallás 
egységének foga lmán; viszont némileg meghökkenünk, 
és az emberiség és a polgárosodás haladása fölött e 
tekintetben kételvünk ébred, ha távolabbi időkre és távol j ' 
fekvő világrészek példájára gondolunk. 

Sok esetebn látjuk, hogy a barbár, a teljesen ide-
gen, a miénktől minden tekintetben elütő műveltségű 
népeknél a tűrelmetesség uralma régente is fennállott. A 
Keleten, Chinának és Japánnak népei hosszú ideig, ad-
dig a mig egyáltalában az idegentől és az idegennel együtt 
ennek tanaitól nem féltek, teljesen szabad tért engedtek 
saját körükben az ott keletkezett legkülönbözőbb meg-
győződéseknek. A régi Indiában évezredek előtt a vallási 
türelmetességet majdnem ugyanazon szavakkal és ér-
vekkel hirdették, a melyekkel Spinozától fogva mai napig 
a legkiválóbb európai gondolkodók védik. Alig tiz esz-
tendeje, hogy India észak-nyugati részében számos fel-
iratú követ találtak ama korból, a mely Nagy Sándor 
idejét körülbelül a második nemzedékben követte, m e -
lyet tehát 300 vagy 250-el Kr. e. jelezhetünk. Ezen fel-
iratokban látjuk, hogy egy igen hatalmas indiai fejede-
lem, a kinek más nyoma a történetben alig maradt 
meg, Priyadasi, rendeleteket, tesz közzé, melyekben val-
lási meggyőződését és azon törvényt hirdeti, a melyet 
alattvalói részére megállapít ; ezen rendeletek, szövegé-
ben találjuk a követkevő tételeket: 

»Priyadasi király, az istenek kegyeltje, kívánja, hogy 
minden felekezet mindenütt lakhassék, miután megany-
nyian az érzékek szolgaságát és a lélek tisztaságát tűzik 
ki tanaik céljául; de a lélek — tudjuk — mindig m o z -
gékony és ingatag akaratában, mozgékony és ingatag 
ragaszkodásában, és ennek következtében nem akarjuk, 
hogy annak külső korlát gátat képezzen.« 

Ismét egy igen hosszú és igen érdekes feliratban, 
melynek kezdete az, hogy »mindent a vallásért és min-
dent a vallás által, mert a vallás az erkölcsök biztosí-
tékait, kiterjeszkedik arra, hogy a legkülönbözőbb fele-
kezeteknek egyetértésben kell együtt élni, mert m e g -
annyinak célja közös ; az egyetértés az egyedüli jó, azon 
értelemben, hogy kiki szívesen hallgassa meg mindegyik 
másnak a hitét. Oly kijelentések ezek, a melyek bámu-
lattal töltenek el azon kor iránt, a melyben ezek kel-» 
tek, de a melyek sem a görög bölcsészettel, sem a keresz-
tény tannal semminemű összefüggésben nincsenek, sőt 
a melyek annyira általános tanok alapján eszközöltettek, 
hogy még máig sincsen teljesen tisztázva, vájjon a budd-
hismus tanait fogadta-e el Priyadasi hivatalos vallásul, 

vagy pedig az ind philosophiának valamelyik ágát, mely 
azonban a buddha tannal mindenesetre szoros rokon-
ságban állott. 

Látjuk tehát, hogy nem mai keletűek, hogy nem 
csak a kereszténység kebelében nőttek kizárólag azon 
elvek, a melyeket ma mint maguktól értetődőket, de a 
melyeket még csak két század előtt is mint a többség 
részéről visszautasítottakat találjuk. Igaz, hogy azon 
vallási tűrelmetesség, melyet egy kezdetleges, félművelt, 
vagy a miénktől teljesen elütő miveltségű népnél talá-
lunk, gyakran nem vallásosságból, hanem közönyös-
ségből e r ed ; részben mivel minden polytheistikus val-
lás, mely bő körre terjed ki, türelmetes, mert minden 
nép saját isteneit magára vonatkozólag méltán hata lom-
mal bírónak ismeri el, s mihelyt több ilyet ismer el, nincsen 
ok, hogy a mást tisztelőt, ha különben ellenségének 
nem tekinti, meggyőződéseiben, áldozataiban korlátolja. 
Lényegileg tehát ezen kezdetleges tűrelmetesség, mely 
külsőleg annyi tekintetben hasonlít a mienkhez, annak 
következménye, hogy akkor a vallás nem annyira az 
emberi meggyőződés fo lyomát^ának , a vallás lényege 
nem annyira az emberi meggyőződésben rejlőnek tekin-
tetett, mint inkább törzsi, népies sajátságnak, mely 
szükségkép különbözik az emberek eredete szerint, k ö -
rülbelül úgy, a mint hogy a római birodalom bukása után 
tudjuk, hogy a különböző barbár királyságokban, sőt 
még Nagy Károly birodalmában is a különböző törzs -
beliekre vonatkozólag egy és ugyanazon államban egy 
és ugyanazon király uralma alatt, egy és ugyanazon 
helyen különböző jog alkalmaztatot t ; mert azt t a r to t -
ták, hogy a jog a vérhez van nőve, a törzsi sajátságok-
hoz tartozik, épen úgy, mint a nyelv. 

Nálunk sem egy, sem más tekintetben nincsen ez 
így. Mi nem azt tiszteljük másban, hogy eredeténél, 
hogy magánvonatkozásainál fogva esetleg más körhöz 
tartozik, mint mi, és nem ezért engedünk neki szabadságot, 
a mi tökéletesen összeférne azzal, hogy türelmetlenek 
legyenek az emberek a saját körükhöz tartozók irányá-
ban, ha azok annak szokásaival, annak hitével ellenkez-
nek ; hanem mi a meggyőződés szabadságát tiszteljük. 
Mi tudjuk, hogy a vallás a lélek benső hitéből fakad, 
hogy becse lényegileg abban áll, hogy azon aspiratiok-
nak ad kifejezést, melyeket kiki a legmagasabb iránt 
táplál, hogy azon érzelmeket gyűjti egybe, a melyek a 
végtelen, az általános, még az emberszeretetet is felül-
múló meggyőződés és kegyesség iránt a szívben lakoz-
nak. Nálunk ma még az is, a ki meg van győződve 
hogy az ő hite az egyedül üdvözítő, nem kételkedik 
abban, hogy ezen hitnek arra, hogy becses — de többet 
mondok — arra, hogy tiszteletre méltó legyen, teljes sza-
badon kell az illető által elfogadtatnia, és hogy minden-
kinek első kötelessége : őszintén, a maga módja, a 
maga tehetsége, a saját meggyőződése szerint benső-
leg imádkozni ; nem számítja be 111a még a legtürelmet-
lenebb, a dogma kizárólagosságát és kizárólagos üdvö-
zítő erejét fentartó egyház sem a leggyőzhetlen tudat -
lanságot olyannak, a mely erkölcsi hatálylyal járna, a 
mely az erkölcsi értéket lényegesen csökkentené. 

Egyébiránt hasonló gondolatmenetet találunk az 
Antoninok korában Rómában is, csakhogy egy különb-
séggel. Mig ma ezen gondolatmenet áthat mindenkit, a 
ki vallásos meggyőződéssel bír, és ennek folyománya, 
ennek mulhatlan kiegészítő része, addig az Ántoninok 
korában még csak néhány kiváltságos bölcsésznek volt 
sajátja, néhány egyénnek, a kik messze kiemelkedtek 
a többiek fölé, és a kiknek nyilatkozatai, évezredek mul -' J 1 



tával is, mint a lángész rendkívüli és kivételes szavai 
jelentkeznek. 

Igaz, hogy az ó-kor i Rómában azon közöny mellett, 
a mely a rendkívül complicált és már-már a romlás 
csiráit is magában rejtő társadalomban általános volt, 
igaz, hogy ott, a hol művelt társadalom lehetségessé 
tette a türelmetességet azon alakban, hogy az idegen 
istenségek tisztelete a honiaké mellé a Pantheonba egy-
szerűen felvétetett, igaz, hogy ott e türelmetességnek 
határai mégis szűkebbek voltak, mint a minők ma, egy-
szerűen azért, mert a polgári kötelességek teljesítése 
szempontjából az emberi szabadság határa szűkebbre volt 
vonva, és áldozatok igényeltettek a császárok iránt is nem 
vallási, hanem politikai okokból. Hiszen nem képzeljük 
és nem képzelhetjük, hogy oly felvilágosodott emberek, 
mint Traján vagy minő Marc Aurél volt, magukat k o -
molyan isteneknek vagy istenekhez hasonlóknak tartották 
vo lna ; hogy oly férfiak, a kik az önmegalázás szélső ha-
táráig mentek, majd csaknem odáig, a hova a keresz-
tyénség szentjei, hogy ezek ezt személyiségük iránti 
tisztelet nyilvánítása gyanánt követelték volna ; de köve-
telte más, követelte az állami rend, a melynek megtes -
tesítése volt a császári tekintély. És, ha a keresztyének 
üldöztettek, ez nem a keresztyén tanokért magukért vo l t ; 
hanem azért, mivel e tanok össze nem fértek azon 
szokásszerű, azon régi tiszteletnyilvánítási módokkal, a 
melyek maguk össze voltak a vallási cselekvőséggel 
forrva, és a melyeket az állam méltóságának, fenha tó-
ságának elismerése szempontjából mulhatlanul megköve-
teltek. 

Ilyen volt a katonai eskü is, melyet le nem te-
hetett az, ki az eskü szigorú formaságaiban is tenségé-
nek, meggyőződésének legdurváob megszegését látta. 
Ez mutatja, hogy itt a vallásosság lényegileg nem m e g -
győződésen sarkalt, hanem a külső szertartásban és 
áldozatokban nyilvánult. Vallásos embernek tartotta 
magát Cicero, vallásosnak számos római nagy állam-
férfiú, pedig hite abban, a mit a tömeg vallásnak 
tartott , egyáltalán nem volt meleg, sőt egyáltalán nem volt 
komoly; hanem teljesítette híven, gondosan a külső szer-
tartásokat, teljesítette egész aggodalmassággal mindazon 
alakiságokat, melyeket általában az ó-kor i vallások m e g -
követeltek, és evvel azt hitte, eleget tett feladatának. O t t 
tehát a vallás lényegileg a külső jelekben, az áldozatok-
ban, szertartásokban, nem pedig a belső hitben és m e g -
győződésben re j le t t ; a belső hitet és meggyőződést egy 
egészen más tényező képviselte, mely nálunk ismét el-
térő szerepet játszik : a bölcsészet. Ez képviselte akkor a 
hitet, pedig ma magát nem a hit, hanem a tudomány 
tar tományához számít ja ; a bölcsészet, a mely akkor még 
öntudatosan kiterjeszkedett számos olyanra, a mit egyál-
talán soha a tudomány körébe nem számítottak, kiterjesz-
kedett az ember viszonyára a végtelenhez, kiterjeszkedett 
a csodákra, a nélkül, hogy az illetők előítéletesek lettek 
volna, kiterjeszkedett sok mindenre, a mit ma merőben 
a hit birodalmához számítunk. 

Ennek következtében szerfelett érdekes, hogy a hit 
és tudás, a hit és a bölcsészet, a hit és a kétely között i j 
modern ellentét az ó-korban, egyáltalán nem forgot t f e n n ; 
mert ez csak ott létezhetik, ennek harca tulajdonképen 
csak ott kezdődhetik, a hol a vallás nem külsőségekbe, 
nem szertartásokba, hanem egyedül és merőben a lelkiisme-
retbe helyeztetik, de a lelkiismeret még oly kevéssé van 
hozzászokva e tekintetben saját jogainak szabad gyakoro-
lásához, hogy ennek lehetőségét másban sem ismeri e l ; 
és az, a ki azt hiszi, hogy meggyőződése igaz, nem 
képes azt felfogni, hogy más hasonló erejű meggyőző-

dése nézetének igazsága felől, azt a magáétól különböző 
eredményre vezethesse. 

De azért azt találjuk, hogy annak dacára, hogy 
így nagyrészt teljesen más téren mozog és az emberi 
természet másnemű indokaira, másnemű alkatelemeire 
hivatkozik a vallás az ó-korban, mégis, akkor is mint 
fontos államalkotó elem jelentkezik, és hogy valamint 
az új-kori államszervezetekben igen számos intézményt 
lelünk, a melyet csak a vallási meggyőződésnek és így a 
hit befolyásának tulajdoníthatunk, nem kevésbé van 
ez így az ó-korban, és egyáltalan azon népeknél, a melyek-
nél ma is a vallás lényegileg a külsőségekben, a szer-
tartásokban találja kifejezését. Ennek pedig van egy 
igen mélyen rejlő oka, a mely ok még ma is szerepel, 
és mely működésében és következményeiben ma szintén 
érvényesülni látszik; és ez az, hogy meg van az ó-kor i 
népeknél még talán mélyebben, mint a hogy mi azt ma 
felfogjuk és megértjük, az egyetemleges felelősség esz-
méje ; megvan azon felfogás, hogy valamint a család 
egyik tagja a másikért, illetőleg a családatya családja 
minden egyes tagjának cselekményeért jogilag felelős, 
valamint az egyik rend az állam irányában hozzátar to-
zóinak minden cselekményeért, sértéseiért szavatol, vala-
mint az egyik állam felelős alattvalóinak cselekményei-
ért, esetleg sértéseiért más állam, a külföld irányá-
ban, úgy felelős mindenki a ki egy közönséghez tartozik 
azon közönség minden tagjának hite, illetőleg eljárása 
tekintetében az istenség előtt. 

Innen az a gondolat — melynek eredetét igen 
érdekes és tanulságos volna kutatni, de messze vezetne 
ma •— innen azon hit, hogy az egyesek bűnei megbün-
tettetnek nemcsak nemzedékeikben, családjaikban, hanem 
megtorlásukat lelik azon bajokban, a melyek hozzátar-
tozóikat széles értelemben, a melyek polgártársaikat 
sújtják. Innen az, hogy az ó-szövetség szerint Dávid király 
vétkeiért lakol az egész zsidóság; innen az, hogy midőn 
Agamemnon bűnt követ el, szenved érte az egész sereg; 
innen, hogy mikor a római parancsnok a jövendőmon-
dásra használt, de várakozásának megfelőleg nem visel-
kedő csirkéket a tengerbe hányja, ez egész Rómára a 
legnagyobb szerencsétlenséget idézi f e l ; és innen ennek 
megforditot t ja : azon eszme, hogy egy egyénnek a tá r -
sadalom érdekében való önfeláldozása az egész társada-
lomnak, az egész közönségnek, az egész államnak javára 
szolgál ; innen az a hit, hogy mikor Curtius az örvénybe 
ugrik, egész Rómát váltja m e g ; innen az a meggyőző-
dés, mely Deciust arra készteti, hogy az ellenség előtt 
magát első sorban a halálnak szentelje és áldozza fel, 
hogy ezzel hadseregének és hazájának a győzelmet 
biztosítsa. Ekként ez önfeláldozás kötelessége mint pol -
gári kötelesség, mint az egyetemes mint a közös fele-
lősség gondolatának kifejezése jut felszínre. 

Igaz ugyan, hogy ezen önfeláldozásra való kész-
ség és azon érzelmek, melyek ezt kisérik, másképen is 
nyilatkoznak; nyilatkoznak, mint a szeretet művei, már 
az ó-korban, nyilatkoznak különösen ilyen alakban már 
Indiában i s ; de általában azt tapasztaljuk hogy azon 
mértékben, a melyben az érzelmi mozzanatok előtérbe 
lépnek, a háttérbe szorul az egyetemleges felelősség érzete, 
a megváltás eszméje. Látjuk, hogy számos esetben s o -
rolja fel a legenda és a történet ilyen önfeláldozás pél-
dáit, melyekben az, a ki magát feláldozza, ezt szeretet-
ből eszközli, de e mellett épen nem azok üdvére, 
a kiket szeret, nem is azon célra, hogy azok, a kik-
nek érdekében cselekszik, jobb sorsra jussanak. Például 
hozom fel Buddhát, kinek esetében megvan a szeretet, 



de nincs meg az egyetemlegesség és ebből kifolyólag a 
megváltás eszméje. 

A legenda itt egész a rendkivüliségig, egész a 
szertelenségig nagyítja az önfeláldozás esete i t ; de ezen 
önfeláldozás csak az ő személyes tulajdonságainak neme-
sítésére, csak általános önzetlenségének kimutatására 
szolgál, és nem közvetlenül azok megváltására, a kikért 
történni látszik. Pl. Buddha, mikor látja, hogy a tigris 
éhezik, odadobja magát martalékul a fenevad éhségének le-
csillapítására ; Buddha lemond a hatalomról, lemond a 
világi gyönyörökről azért, hogy az örök igazságot m e g -
ismerje ; de mindezt mégis nem mások, de a saját ked-
veért teszi, bár nem önzésből, hanem azért, hogy az 
önzés érzetéből váló kivetkőzés által a tökéletes böl-
cseségig eljusson. Gyönyört , előnyt okoz azoknak, a 
kiknek számára áldozatot h o z ; de azokat az ő műve által 
meg nem váltja, azok magasabb tökélyre az által, hogy 
ő maga magasabb tökélyre jut, nem emelkednek. 

(Folyt, köv.) Dr. Pulszky Ágost. 

B E L F Ö L D . 

Dr. Sommerville úr Turkevében. 
Dr. Sommerville úr visszatérve oroszországi és r o -

mániai útjából a turkevei gyülekezetet részeltette azon 
szerencsében, hogy lelkészei többszöri meleg meghívá-
sára ott megjelent. Nagytiszteletű Végh Sándor úr házá-
nál talált az öreg, de lánglelkű apostol szíves, igazi 
magyaros fogadtatást. Március n - é n délután tartotta 
meg beszédét zsúfolásig telt templomban három ezernyi 
gyülekezet előtt a szokásos segédlet mellett. Beszédje 
alapjául felvette Ézsaiás LX. r —8 verseit, de a beszéd 
tárgya főként a 8-ik vers körül forgott . Fő t é t e l : a bű-
nösök megtérése. Az első részben tárgyalja a bűnös fel-
rebbe rését biztonságából s mutogatja, hogy a bűntudatra 
ébredés első feltétele az üdvözülhetésnek. A második 
részben szól a felébredt bűnösnek Krisztushoz repüléséről 
a galamboktól vett három hasonlat alapján, három alá-
rendelt részben, nevezetesen: a galambok repülnek ha-
zafelé : a) mert közéig az éj = a halál, s elfut az 
alkalom napja, melyen készülhetnénk az örök é le t re ; 
b) mert zivatar közéig = lelki romlás ; menedékről kell 
gondoskodn i ; c) mert ragadozó madár közéig s előle 
elbújnak a szikla hasadékokban = a halál félelmei elől 
a Krisztushoz menekülés, kinél örök élet vagyon. Har -
madik részben szól a menedék helyről, hova a bűnösnek 
menekülni kell. A jó cselekedetek, melyekben sok ember 
annyira bizakodik, csak szennyes, bűzhödt r o n g y o k : 
Kr. érdemének van egyedül idvezitő hatása. Negyedik 
részben tárgyalja a felébredt bűnöst, amint ez menekülő-
félben van. A saját fészkére berepülni nem merő galamb-
hoz hasonlítja a Krisztus felé közeledő, de egész hatá-
rozottan hozzá menni tar tozkodó embert. Krisztus a 
hozzá menő lelkeket megfogja s örömmel viszi mennyei 
atyja elé. Végül hivatkozva arra, hogy mivel a textusban 
nem egy hanem sok galambról van szó, mi is ne egyen-
ként, hanem az egyesek példájától lelkesülve seregestől 
meneküljünk Idvesítőnkhöz. Talán említenem is felesle-
ges, hogy beszédét a világ legkülönbözőbb tájairól 
összegyűjtött illustrációkkal élénkítette. 

Mind a beszéd, mind különösen az élénk menetű 
s hitteljes angol énekek, nagy tetszésben részesültek. 

A rokonszenv legszebb nyilvnnulásai közt hagyta 
el az agg lelkész Turkevét , hol nyilatkozata szerint 

bevégezte missziói útját, s most Budapesten keresztül rég 
elhagyott hazájában szeretteihez tér vissza. Rokonszen-
vünk és az isteni gondviselés legyenek kísérői! 

Itt letehetném tollam, sőt le is tenném, ha nagyt. 
Kálmán Farkas úr ezen becses lap u - d i k számában 
közölt „Egy kis helyre igazit ás a" nem kényszerítene az 
elferdítés helyreigazítására. Nt. Kálmán Farkas úr azt 
mondja, hogy dr. Sommerville nem beszélhetett, nem is 
beszélt özvegyeket, árvákat fosztogató publikánusokról, 
hanem a tudósítás volt hibás, melyet én küldtem be e 
lap 8-dik számába. Ha csak annyit mondok, hogy én 
szem és fültanuja voltam Sommerville úr előadásának s 
beszédét lehetőleg leírtam, nt. Kálmán Farkas úr pedig 
tudtom szerint ugyanakkor Gyomán volt : ebből kétség-
telen, hogy én jobban és biztosabban tudhatom nagyt. 
Kálmán Farkas úrnál, hogy mit mondot t Sommerville, 
és a midőn az én tudósításom helyre akarja igazítani, 
oly dologhoz szól, amihez nem szólhat illetékesen. Ha 
nt. Garzó Gyula, Turgonyi Lajos urak, vagy más fültanu 
szólalt volna fel tudósításom helyessége ellen, a felszó-
lalás nem tűnnék fel előttem oly viszásnak, de még 
akkor is utasítva érezném magam, tudosításom helyes-
sége s Sommerville beszédének alapossága mellett szót 
emelni az igazság érdekében. 

Jegyzeteimben, melyeket Sommerville beszéde alatt 
tettem, háromszor fordul elő az árvákat és özvegyeket 
fosztogató, rabló, epitheton ornans, s azt mondom, hogy 
emlékezetem szerint a kérdéses szavak használatát még le 
sem jegyeztem mindenkor, nem gondolom, hogy elfer-
dítném az igazságot. 

De ha dr. Sommerville mondta a kérdéses szava-
kat, akkor nt. Kálmán Farkas ur szerint az öreg ur nem 
ismeri, hogy a római törvények mily humanusak voltak 
az árvák- és özvegyekkel szemben. Azt bajos volna meg-
mondani, hogy az öreg úr mit ismer és mit nem ismer, 
de én elhiszem neki, hogy a publikánusok az árvákat és 
özvegyeket zsarolták. 

Hogy Rómának az adóztatást illetőleg humánusnak 
állított törvényei, mennyiben tették humánussá az adó-
szedőket, mutatja Cicerónak azon nyilatkozata, hogy a 
publikánusokat ugy nézték, mint megannyi tolvajt és 
zsebmetszőt. Teocr i tus t pedig mikor kérdezték, hogy 
melyik a legkegyetlenebb vadállat, azt mondá : »A vadon 
fenevadai közt a medve és oroszlán, a város fenevadai 
közt pedig a publikánus és a parasita.cc Már ha fenevad 
volt a publikánus, aligha kérdezte, hogy árvával, vagy 
özvegy gyei van-e dolga, hanem aki körmei közé akadt, 
széttépte. Igaz, hogy a mózesi törvények báránylopási 
büntetésétől eltekintve is, a római törvények a zsarolás 
négyszeres visszafizetését rovták a publikánusokra, de 
az is igaz, hogy ez a törvény a kizsaroltakra nézve csak 
irott malaszt maradt. 

De eltekintve a publikánusok inhumanitásától, elte-
kintve a zsidóknak a publikánusok iránt tanúsított r o p -
pant gyűlöletétől, melyszerint azokat a gyülekezetből 
kizárták, a templomból kitiltották, jótékony célra fel-
ajánlott összegeiket visszautasították, kétségkívül a kí -
méletlen fosztogatás miat t : lássuk, hogy a zsidó özve-
gyek és árvák fel lehettek-e mentve az adófizetés alól. 
Ha megkérdezzük a józan észt, hogy lehetséges-e az, 
hogy gazdag özvegyek és árvák adómentesíttetnek, más 
szegényebbek pedig csak azért, mert esetleg sem nem 
árvák, sem nem özvegyek, megadózta tnak: az tagadó 
feleletet fog adni. Az új-szövetségben ide vonatkozó olyan 
helyet nem ismerek, mely posítive megoldaná ezen 
ké rdés t ; azt is nagyon sajnálom, hogy hiteles forrás 
hiányában a római jog alapján nem szólhatok hozzá a 



hódított tar tományok adóztatási viszonyaihoz : azonban 
az új testámentomban mégis találtam egy helyet, mely 
legalább némi tájékoztatásul szolgál nekem. Máté XVII. 
24-ik magyarázata közben mondja Starke, hogy különbség 
nélkül minden 20 éves és azon felüli zsidó, még a ké -
regető is tar tozott fizetni fél sekelt a templom számára; 
hasonlóképen Róma számára is fizetni kellett évenként 
minden zsidónak két drakhmát. Ha igaz Starke állítása, 
akkor az özvegyek sem lehettek adómentesek, dr. S o m -
merville pedig jogosan mondhat ta a publikánusokat az 
árvák és Özvegyek fosztogatóinak. 

Dr. Sommerville bizonyára nem szorult arra, hogy 
illetéktelen támadások ellen az én csekély személyem 
védelmezze: de ennyit elmondani jogosítva éreztem 
m a g a m ; azonban utolsó esetben dr. Sommerville maga 
adhatja leghitelesebb magyarázatát saját szavainak és ha 
épen szükséges, bizonyára adni is fogja. 

Révész Mihály. 

Dr. Sommerville az ellennézetek tüzében. 
Nem kívántam szólni; de ha szólnom kellett: 
Nem ülhettem némán foirásaim mellett , . . 

Hogy gyuladt ki a tüz ? Éppen Mezőtúron vol -
tunk belemerülve az angol énekek tanulásába, midőn 
keresztül hangzott a közbeeső szobán: »tűz van, vizet!« 
Dr. Sommerville szobájában lángba borult az egyik füg -
göny, melyet oltani mindnyájan berohantunk. El is o l to t -
tuk szerencsésen s nem maradt a bajnak más nyoma, 
mint egy-két égési seb tenyereinken. Ekkor mondot ta 
Dr. Sommerville, a kegyes öreg : »az istenfélő emberek 
hogy megrémülnek egy kis tűztől is, míg az istentele-
nek nem félnek a pokol tüzétől sem.« De nem erről a 
tűzről akarok most szólni hanem a másikról, melynek 
kettős lángja Gyomán és Budapesten lobbant fel, t. i. 
az ellennézetek tüzéről, melynek lángjai közé Dr. S o m -
merville jutott. A fővárosi tüzet, mely e lap 11-ik szá-
mában lobbant fel, ismerik és látták e lap o lvasó i ; a 
gyomait pedig megismertetem én, úgy a mint fellob-
bant, híven és igazán. Dr. Sommerville ugyanis Mező-
túron Lukács ev. 19: 1 - 9 felett tar tot t beszéde által 
felbuzdíttatván, én is prédikáltam, illetőleg homiliát m o n d -
tam Zakeus felett s a többek között én is hangsúlyoz-
tam, hogy — hány kizsarolt özvegy és árva panasza is 
emelkedhetett az égre e publikánus ellen ! Midőn ki jöt-
tünk a templomból, e passust Kálmán Farkas társam 
kifogásolta. Én erre azt feleltem: »édes barátom téve-
désben vagy.« De ő nem engedett, sőt azt m o n d á : 
„én tudom stb. stb. s kész vagyok felvenni a vitát bár-
kivel is irodalmi téren.« Ezt követőleg jelent meg, e 
lap 7—ik számában Révész Mihály segédlelkész úr köz-
leménye, mely Dr. Sommerville Mezőtúron mondot t 
beszédének a kivonatát is hozta, azon jegyzetekre támasz-
kodva, melyeket nevezett segédlelkész úr, az eredeti 
angol után gyorsirt. Ez ellen szólalt fel Kálmán Farkas 
társam hangsúlyozván hogy — a már általa nekem 
szemben is incriminált passus, t. i. az özvegyek és árvák 
zsarolása »nagy szeget ütött a fejébe.« Azzal vélte tehát 
kivetni a szeget, hogy e lap 11—ik számában gyújtotta 
— a tüzet, illetőleg tette közzé az . ,Egy kis helyreiga-
zítástazon előttem is nyilvánított célzattal, h o g y : 
»meg van igazítva a »szerencsétien« tévedés. A szom-
szédnak szólt tehát (mert Révész úr itt a szomszédban, 
t. i. Túrkevében lakik) az én t á r sam; de úgy hogy a 
komám *) értsen belőle. Megértettem. Nem tagadhatom, 

*) Komák is vagyunk. G. Gy. 

hogy első pillanatra a közlemény kellemetlenül hatott 
reám, annyira, hogy még ezt is m o n d t a m : »nem jól 
cselekedted!« Később azonban meggondoltam, hogy a 
mit ő kezdett\ azt jogom van folytatni, miután meggyő-
ződésünk nyilvánítása, nincs alárendelve, sem a kollegiá-
lis viszonynak, sem a komaság érdekeinek. Az ő kezeiből 
nyert jogommal élek e szerint, midőn folytatom a mit 
ő elkezdett. Ha tehát azt gondolná valaki e sorokat 
olvasva, hogy — a villám lecsapott a két gyomai pap 
közé: fektesse megnyugvását az ezen pont előtti sorokra 
s legyen meggyőződve a felől, hogy ez a cikk, mely-
nek útját maga Kálmán Farkas társam készítette, nem 
fogja megrendíti ni bennünk azt a tiszteletét, melylyel egy-
más meggyőződébe iránt viseltetni tartozunk. Ez a t isz-
telet a villámhárító ! 

Ha az dönthetné el a kérdést, hogy mit irogatott 
össze Dómján János uram, a ki a képzett theologus 
Révész Mihálylyal állíttatik szembe ; vagy hogy mint 
emlékezik Turgonyi lelkésztársunk, a kivel meg én nem 
értek egye t : körülbelül ott végződnék az ügy, hogy a 
két tanú a két tanút ellensúlyozván, a phis és a minits 
megsemmisítenék egymást. De megálljunk csak ! Van itt 
még egyéb is, t. i. a római törvény, melyet Kálmán 
Farkas társam idéz. Ezt — mint mondja — ismernie 
kell Dr. Sommervillenek, s jói kellett tudnia, hogy a 
római törvények oly humanusok voltak e tekintetben, 
hogy nemcsak özvegyek-árvák voltak adómentesek, 
hanem a nyolc gyermekű apa — egyenlő viszonyok 
közt — kevesebb adót fizetett, mint a két gyermekü.« 
Itt a hangsúly erre van fektetve: „e tekintetbenÉ11 
pedig azt mondom, hogy nem helyesen, miután a „Le.x 
Júlia és Papia" (Kr. u. 8.) nem az özvegyeket és 
árvákat, hanem a családalapítókat jutal-
mazta, midőn Rómában, három, Itáliában 
négy, a tartományokban pedig öt gyermeket 
mentesített a fejadó alól. Ez az idézet tehát, még 
ha helyesen alkalmazta volna is ezt Kálmán Farkas tár-
sam, az ellennézetek tüzét el nem olthatja. Törül jük le 
tehát az egész helyreigazítást, hogy a tabnla rasá-ra, 
teljes pontossággal felírhassuk a mi következik. A kérdés 
közérdekű, nemcsak azért, mert Dr. Sommerville személye 
körül forog, hanem még azért is, mert a publikánus ok 
zsarolásait, igáz világításban szemlélninekünk lelkészek-
nek is közérdekünk. N e m úgy gondolom szerint irok, 
hanem, olyan forrásokra támaszkodom, a melyekhez nem 
fér semmi kétség, és a történet szellemére, mely vi-
lágot vet azon pontokra is, melyek csak a sorok 
között olvashatók. Ezért vagyok jó reményben, hogy a 
források felett, Kálmán Farkas társammal kezet szorí-
tandunk s azt fogja mondani maga Sommerville is : »az 
ily vitát, én magam is hasznosnak tekintem.« 

E tör ténet i alapvetés után pedig felkérem a jó 
öreg Ballagit, kinek egész élete az igazság őszinte ke-
resésének fáradságában emésztődött fel, hogy e cikk 
előtt is nyissa meg lapja sorompóját , és adjon alkalmat 
arra, hogy az a mi őt egész életén keresztül boldogí-
totta, az igazság őszinte keresésének öröme jusson nekem 
is osztályrészül, a ki »nem kívántam szólni, de ha szól-
nom kellett : nem ülhettem némán forrásaim me l l e t t « . . . . 

Hogy Dr. Sommerville ismeri kétségkívül, a lex 
Júlia et Pa pia Poppaea házassági ügyre s az állam javára 
szolgáló intézkedéseit, a felől én magam is teljes m é r -
tékben meg vagyok győződve. De az már aztán m e g -
vallom nem fér a fejembe — és itt részünkön van 
Dr. Sommerville is! hogy miként lehetett ezeket az 
intézkedéseket az „e tekintetben" kategóriája alá venni s 
összeköttetésbe hozni, az özvegyek és árvák adómentes-



ségi kérdésével? Hiszen történeti t ény , 1 ) hogy az álla-
mot alapjában megrendítet t közerkölcsi hanyatlás, és a 
házassági élettől való idegenkedés provokálta ezeket az 
intézkedéseket, a melyeknek célja egyenesen abban ha-
tározódott , hogy a közerkölcsiség niveau-jának emelése 
s a házasság iránti hajlam ébresztésében, egyrészről 
sújtva, másrészről pedig jutalmazva, magának az állam-
nak tegyenek szolgálatot. 

De a •— humanitás ?! E szónak a jelentése tagad-
hatatlanul nagyon kedves s nagy értéke van e kedves-
ségnek, nemcsak az özvegyek és árvákkal, de minden-
kivel szemben ; arra azonban mégis nem terjedhet ki 
befolyása, hogy fel ne tegyem ezt a kérdés t : vájjon 
maga az állam-e, vagy talán a publikánusok voltak hu-
manitással ? Kálmán Farkas társam szerint, az állam 
humanitása adta a hivatolt adómentességet . Hogy ez 
állítás kellő világítás mellett legyen elbírálható, egy kis 
alapvetésre van szükségünk. Salus reipublicae suprema 
lex es to! Az antik világ ez általános elve volt az ural-
kodó elv Rómában is. Ki nem látná át már első tekin-
tetre, hogy az elv mellett az individualismus kérdése, 
még csak szóba sem jöhetett. De nem így a zsidóknál, 
a kik között már maga az absolut szellem personifika-
tiója, egyénítése, az örök Egybe vetett hit, arra utalta 
e népet, hogy önmagában is fölkeresse az egyéniség 
jelentőségének méltóságát. A haza üdve, az igéret föl-
dének virágzása, fő gondja volt ennek a népnek i s ; de 
e haza tulajdonképeni urának a Jehovát ismeré, s e f ő -
urának szolgált nagy buzgósággal, mióta őt Mózes Isten 
népévé, Esdrás pedig Isten községévé tette. Ezt a népet 
hódították meg a rómaiak, ezt a községet zsarolták a 
publikánusokkal összejátzó prokurá torok! Ez elvi ellentét 
világosítja meg a humanitás kérdését s azt a példátlan 
szívósságot, ellenszenvet, makacsságot és gyűlöletet, 
melynek, a magát egyéni méltóságában és legszentebb 
érzésében sértve és megtiporva érzett zsidó, szemben a 
rómaiakkal nyíltan is kifejezést adott. Ha tehát a nép 
csak nyögöt t igája a la t t ; de erkölcsileg meg nem h ó -
dolt soha: lehet-e még csak képzelni is, hogy a rómaiak 
— csak özvegyek és árvákkal szemben is! oly humani-
tást tanúsíthattak volna, mely hódítási politikájukkal és 
a provinciákban alkalmazott adózási rendszerükkel 2 ) 
homlokegyenest ellenkezett ? Nem, és százszor ismételve 
mondom, hogy : nem! Az adónak nemcsak a föld, de a 
provinciának minden lakosa is alá volt vettetve. És ennek 
elvi jelentősége volt a leigázott népek közö t t ! Erre 
vonatkozólag jegyzi meg Tertullian 3 ) . . . Sed enim agri 
tributo onusti viliores, hominum capita stipendio censa 
ignobil iora; nam hae sunt notae captivitatis. S hogy e 
jelt, illetőleg a szolgaság bélyegét a nők is visel ték,4) 
mutatja az, hogy nekik is volt fejük, másrészről pedig 
azon előny, hogy egy zsidó nő passiv sexuahs befolyá-
sán kívül, positiv tevékenységgel is beléphetett a hazafias 
tettek küzdterére, a mint erről az ó- tes támentomi iratok 
is fényes bizonyságot tesznek. 

De volt földadó is, melyet hasonlóképpen mindenki 
fizetett, a kinek csak vagyona, illetőleg fekvőbirtoka 
volt. Hogy pedig a zsidó nőknek volt vagyonuk, jól 
tudjuk csak Mózes könyvéből is, a hol ez van i rva: 
»mikor valaki meghaland, és fia nem leend annak: akkor 
adjátok az ő örökségét az ő bátyjának.« 4. Móz. 27 : 8. 
Vájjon képzelhető-e, hogy a rómaiak, e rájok nézve 

1) Institutiok, dr. Bozóky. 345. 1. IV. és 346. 1. jegyzet, n . 
2) Römische Staatsverwaltung, v. Joachim Marquard. Bd 2. 

S. 177. 
s) Tertullian Apol. 13. 

Joseph. Ant. 12, 4, 1. 

előnyös rendszabályt, felfüggesztették volna ? Erre nem 
találunk adatokat.1) Elvileg tehát — az, az özvegyek és 
árvák adómentessége nem volt, sőt nem is lehetett ki-
mondva ! 

De talán hát a publikánusok^ Lépj e lőZakeus! De 
mégis ne siessünk; mert előbb, legalább főbb vonások-
ban, a provinciális adó nemeit kell, ha csak kivonatilag 
is megtekintenünk. Mint már mondot tam, az adó kétféle 
volt, t. i. fejadó és földadó. Ezek közül az első tűlaj-
donképpen vagyoni adó volt, melybe csupán a földadó 
alá eső tárgyak nem voltak betudva. A föladó pedig 
a gabonának tizedéből, a bornak és gyümölcsnek ö t ö d é -
ből állott. Jegyezzük meg azonban, hogy ez alá csak a 
magánosok földbirtoka e se t t ; mert a kincstári uradal-
makat a bekebelezésnél a fiscus foglalta le. E kettős 
adón kívül pedig volt még re7idkívüli szolgálmány is, 
valahányszor csak Itáliában gabonaszükség volt, a m e n y -
nyiben t. i. minden ily alkalommal megszabott áron 
kellett a provinciabelieknek gabonát szállítani. Majd 
állambirtokba vétettek a vámok (határvám, útvám, h íd-
vám) s a városi octroi nemcsak hogy lefoglaltatott 
Róma javára, sőt e mellett még tetszés <2) szerint emel-
tetett és szaporíttatott is. Ki nem ismerné el tehát, mit 
a régi író 3) mond, h o g y : a palestinai zsidók nehéz 
f e j adót fizettek?! Csak egyetlen előnyt találok a nőkre 
nézve ; de a mi az önérzetes zsidók között , az egyéni 
méltóság szempontjából csakis római előny lehetett, a 
mennyiben t. i. a nők ketten 4) tettek egy emberszámot. 
De ez már talán kívül esik vitánk keretén. N e m baj, 
miután itt az időhatárok átlépése, kérdésünk ügyének 
nem szolgálhat a hátrányára. 

Most jöjj már Zakeus! és valld m e g : humánus 
voltál-e, a zsidó özvegyek- és árvák iránt ? O nem fe -
lel, nekünk magunknak kell tehát megvizsgálnunk a pub-
likánusok bérletét és zsarolásait. A történet tanúsága 
szerint publicánusoknak jelesebb értelmében azok nevez-
tettek, a kik az állammal üzleti összeköttetésben állottak, 
szorosabb értelemben pedig, a kik az adók, vámok be-
szedését, valamint a bányák és államjavadalmak mívelé-
sét és használását, az állampénztárban fizetett határozott 
összegért bizonyos időre kibérelték. És ezt a határozott 
összeget meg kellett fizetniök, tekintett nélkül arra, 
hogy nyereségük volt-e, vagy veszteségük. Míg tehát 
az állam e rendszerben, megkímélte az adóbehajtási köl t -
ségeket, addig másrészről — főként a provinciákban ! az 
adózó népet dobta áldozatul a publikánusok zsarolásai-
nak.5) Ezért írja Liv. 45, 18 : ubi publicanus est, ibi 
aut jus publicum sanum, aut libertatem sociis nullám 
e s s e . . . Sőt már 214 körül Krisztus előtt Theokr i t , 6) 
a híres syrakuziai köitő dialógusában ís e jellemző s o -
rokat találjuk : »Melyek a legragadozóbbak a vadállatok 
között? Felelet : A hegyek között a medvék és az orosz-
lánok, a városokban a publikánusok és kémek.« Jegyez-
zük meg azonban, hogy voltak albérlők is, a minő volt 
éppen a zsidó Zakeus, kinek személye körül viránk 
forog. Égyébként ezek is éppen úgy megfizették a kikö-

') Láss bővebben ezekről : Hausclike : Ueber die zur Zeit der 
Geburt Jesu Christi gehaltenen Census. U. e. Ueber den Census und 
die Steuerverfassung der früheren römischen Kaiserzeit. Berlin, 1847. 
8. És : Radbertus, zur Geschichte der römischen Tributsteuern seit 
Augustus in Hildebrand's Jalirbücbern fíir Nationalöconomie und 
Statistik. Bd IV., S. 342—427; Bd V., S. 135 — 171; 241—315; 
Bd Vllf., S. 81 —126; 3 8 5 - 4 7 5 . 

2) Tac. ann. 13, 51 ; Asbóth: »A szabadság®. LIV. r. 286—8. 1. 
3) Appion, de reb. Syr. 50. 
4) Codex Justinianeus, lib. II., tit. 47, lex 10. 
5) Weber: Világtört. I. k. 358. 1. J. Maquard., R. Statsv. S, 289. 
e) Dachsel's Bibel. Bd IV., Anh. S. 72. 



töt t bérösszeget a főbérlőknek, mint a főpublikánusok 
az államnak. 

Ha most már figyelembe vesszük az ő érdekü-
ket, mely folytonosan arra sarkantyúzta őket, hogy a 
bérletbe bele ne bukjanak; ha megtekintjük az adóne-
meket és egyéb terheket, melyeket a provinciák népének 
fizetniök és emelniök kel let t ; azt a ravasz fogást is, mely 
szerint azoknak, a kik nem tudtak fizetni, nagyon szívesen 
adtak előleget, a mely által az adóalap magánkötelez-
vénnyé vált, melynek alapján később a tartozás uzsorás-
kamatostól hajtatott b e ; végre pedig azt a szabad kezet, 
zsarolásra kedvező helyzetet, a melynek a publikánusok 
urai vo l tak : oly természetesnek fog feltűnni előttünk 
mtnden zsarolásuk, hogy az ellenkezőt még csak fel té-
telezni is képtelenek vagyunk. Nyitva volt előttük az út 
minden zsarolásra, miután maga az állam is velük szem-
ben csaknem egészen tehetetlen vo l t ! A prokurátorok 
lettek volna ugyan az állam nevében el lenőreik; de ezek 
meg rettegve politikai befolyásukat és hatalmukat, miu-
tán a főpublikánusok a tekintélyes lovagrend kebeléből 
valók vol tak! inkább osztozkodtak *) velük a nyeresé-
gen, semminthogy a kizsaroltak mellett szót emelve 
gyülölségüket povokálni merészelték volna. Rendkívüli 
eset volt az, a mit Cicero, a kitűnő jogász és szónok, 
Verressel, Siliciai zsarolójával szemben kivinni tudott , 
miután nagyon meg volt nehezítve az idegenek keresete 
szemben a római polgárokkal, s még ha igazságuk volt 
is, csak az »igazgatás, nem pedig a jogálláspont szerint 
ítéltek ügyeik felett,« melynek aztán az volt a követ -
kezménye, hogy a vétkesek legtöbbnyire felmentettek, 
vagy pedig csak színből marasztaltattak el, csekély pénz-
összegnek fizetésére.2) 

De az albérlőkr A belemenetele egy zsidónak az 
ily bérletbe, a zsidók nézete szerint, a római fennható-
ság legbotrányosabb elismerésének tekintetett. Éppen 
azért tehát nemcsak az ilyen Zakeusok, de még ezeknek 
a családjaik is gyalázatosoknak tekintettek. Nem engedték 
még nekik, hogy a templomban vagy a zsinagógába belép-
jenek, a közös imádkozásban résztvegyenek, törvényesen 
tanúskodjanak. Sőt ki volt mondva, hogy náluk pénzt 
ne váltsanak, tőlük a szegények alamizsnát el ne fogad-
janak, mi több . . . azt a fél siklust, a melyet a templom 
számára a törvény minden zsidótól megkövetelt , a m e -
lyet megfizetett a Palestinán kívül lakó zsidó, sőt még 
a koldus is! 3) még azt a pénzt sem fogadták el a pub-
likánusoktól s nem szennyezték be vele a templom 
kasszáját. 

Lehete t t -e az irántuk való gyűlölséget és m e g -
vetést ennél kihívóbban kifejezni? S ha ezt tudták, látták, 
érezték folytonosan a publikánusok, nem az tör tént -e 
itt ís, a mí történni szokott rendesen az ily körülmények 
között , hogy t. i. a harag haragot szült, s a megvettetés 
boszut ? 

Vallásos embernek kell annak nagyon lenni, a 
ki a mások ellenséges indulatát békével tudja elviselni, 
még akkor is ha gyengébb mint a minő az ő ellenfele. 
De hol volt a vallási érzet egy publikánusnál, a ki állá-
sánál fogva az őt gyűlölőknél sokkal erősebb volt, és 
a pénzt jobban szerette a Mózes törvényénél ? De m e g -
volt a vére, melyet mégis meg nem tagadhatot t ! Erre 
is azt mondom, hogy e vér felett is ki volt azonnal 

») J. E. Naquarnd: Rörn. Staatsv. Bd 2. S. 184. 
2) Weber : Világtört. I., 159. 1. 
3) Starke, Syoopsis biblioth. exeget. in vet. et nov. Testam. 

Des neuen Testam. Bd I., S. 271. 

állítva a halotti bizonyítvány, a mint az albérleti szerző-
dés aláíratott. A köztapasztalat bizonyítja, hogy mikor 
szakít valaki a régi szeretet tárgyaival, szakít akkor egy-
szersmind a kegyelettel is s oda irányul minden tö rek-
vése, hogy beföldelje azokat az emléktárgyakat : a melyek 
neki többé ö römöt nem adnak. Különben hogy az a 
zsidő vér elfajulása mire volt képes, még magában az 
Isten községében is, mutatja ez 1 ) a tö rvény: »egy öz-
vegyet vagy árvát is meg ne nyomorí tsa tok!« Sőt még 
ennél is jellemzőbbek Jézus ezen szánalommal fenyegető 
szavai: »Jaj nektek képmutató far izeusok: mert a sze-
gény özvegyeknek házokat 2) megemésztetik hosszú 
könyörgésnek színe alatt !« Vájjon a publikánusok, a 
»nemzet szemetjeia kevesebbre voltak-e képesek? Annak 
a mély értelmű példázatnak az alkalmazása, hogy Jézus 
a publikánusnak ad elsőséget a farizeus felett, nem e rő t -
leníti meg azt a kérdést, miután annak dogmatikai jelen-
tősége van, a mely vitánk keretébe nem tartozik. Bizony 
a kötél is ott szakad, a hol leggyöngébb, s kik g y ö n -
gébbek, a világon, mint a szegény özvegyek és árvák, 
kiknek neveit, éppen ezen az alapon, rendes templomi 
imáinkban ma is befoglaljuk ? Ezek az imák pedig ke-
resztyén gyülekezetek imádságai ? O t t végződik tehát 
a dolog, hogy ha azok a zsidó albérlők is, illetőleg 
publikánusok, kik a hatalmas rómaiaknak, rüt haszon-

ért,, eladták nemzeti Önérzetüket, állásukból kifolyólag 
arra a vigyázatra voltak utalva, hogy bérletükbe bele ne 
bukjanak : nem tekinthettek semmi egyébre, mint csu-
pán csak arra, a mi érdeküknek megfelelt, még ha 
patvarkodással 3) jutottak is ahhoz. Hol vagy Zakeus ? 
Im itt áll előttünk a maga teljes valóságában! Azért 
mondjuk, hogy : annak a fügefának, melyről ő leesett 
a kegyelem ölébe, nem volt sem azelőtt, sem aztán soha 
többé ilyen figyelemre méltó érett gyümölcse. Zsidó fel-
fogás szerint, a legnagyobb bűnös megtérése volt e z ! 

Most már végeztem. Kálmán Farkas társam azt 
mondot ta : »csak a kódexek, a történeti tények előtt 
adom meg magamat ?« Ezeket beszéltettem tehát én is, 
éppen a mint ő is szokta beszéltetni — énekirodalmi téren 
— a kódexeket. És lelkemből örülök az ő buzgalma felett, s 
nyereségnek tar tom, valahányszor az ő fáradtsága, valami 
eddig homályban lappangott, vagy téves felfogás által 
eltemetett igazság elismerésére elsegít bennünket. Ö r ü l -
jön hát ő is, midőn én fáradtam, s az ő kezeiből nyert 

jogommal élve, napfényre törekedtem hozni, egy éppen 
az ő téves felfogása által eltemetett nagyfontosságú igaz-
ságot. 

Dr. Sommerville úr pedig, fogadja szíves köszö -
netemet azért, hogy közöttünk véghezvitt önzetlen szol-
gálatával, alkalmat nyújtot t nekünk, az igazság őszinte 
keresésére, mely első és legnagyobb feladata az emberi 
munkálkodásnak. Most már kiszabadult a mi kedves 
öregünk, nemcsak a mezőtúri kigyuladás veszedelméből; 
de az ellennézetek tüzéből is. Sőt mint olvasom, fáradal-
mas és áldásos missziói kőrútjából, hazájába már vissza 
is tért. Áldassék az Úr neve, ki adjon mindnyájunknak 
áldást s békességet ! 

Garzó Gyula. 

Mózes II. k. 22, 22. 
2) Máté ev. 23, 14. 
3) Luk. ev. 19, 8. 



R E G I S E G E K . 
Az utrechti és leideni egyetemeken járt ma-

gyar ifjak névjegyzéke. 
— Ajánlva Thúry Etele urnák. — 

(Folytatás és vége.) 

II. Leiden. 1575. 

1617. Makai Rasorius István (bölcsészett.), Szilágyi 
János (u. o.). (2) . 

1622. Corvinus Mihály. 
1623. Csanaki Mátyás. 
1624. Ketskeméti Mátyás, Bakai Benedek, Gönczi 

Bálint, Barsi János, Bornemissza István. (5) . 
1625. VaradV Sámuel, Károli István, Kerussy (?) Is t-

ván, Szalánczi György, Jónás Balázs, Dengellady (?) Péter, 
Simándi János, Jeney Mihály, Tirnavius (Szombati ?) 
Pál, Debreczeni Gáspár, Marai Péter, Szeladinus András, 
Podáni István. (13). 

1626. Marossi János Sári István, Ketskeméti I s t -
ván, Debreczeni Gáspár, Kapornai Péter, Vannyai János 
Helmutsi (Helmetzi ?) Pál, Germatty (Gyarmathy ?) 
István, Iktári Betlehem Péter, Tótvár ad i Cornis Mihály, 
Dániel ( is) János, Bethlehem János, Abaffy László, T o e l t -
soki István, Tornai Gáspár, Darótzi Bálint, Zemolini 
György, G}mgyen Boldizsár. (18). 

1627. Kisvárday János, Keresztúri Pál, Tállyai 
János, Tsétsi György, Rozgoni Balázs, Helmetzi Már-
ton, Komáromi Forián Mihály, To roma i István (8). 

1628. Madarassy János, Szikszai Gergely, Nabrady 
János. (3) . 

1629. Demaxa (?) Péter , Kecskeméthy Mihály, 
Medgyesi Pál, Tornai István. (4) . 

1630. Ruskai András, Szepesi András, Thasnádi 
István, Eszéki kaposfalvi Sartoris Pál, Teolceki (?) 
Mihály, Hodászi Miklós. (6). 

1631. Vári Bálint, Szigethi László, Nádudvari 
András, Jenney István, Tsally Márton, Uzony Boldizsár, 
Ruskay András, Nabrady János, Medgyesi Pál, Gönczi 
Pastoris István, Hallerkői Haller Gábor, Meddycius 
(Medgyes i? ) István, Tho lnay János. (13). 

1632. Kolosváry István, Eszéki István, Diószeghi 
Pásztor Dávid, Coroneus Mihály, Géressi Mihály, Géressi 
András, Albensis Mihály. (7). 

1633. Tolmátsi György, Dezi Péter, Hopor t i I s t -
ván, Keresztúri István, Kismartai Lukács, Tasnádi István, 
Vári Miklós, Vári András/Albensis (Fehérvár i? ) Mihály, 
Vereci Ferenc, Medgyesi István. (11). 

1634. Thierr i Simon, (báró Haller Gábor famu-
lusa), Göntzi István, Szegedi István, Diószeghi István, 
Vásárheli János, Vati (Vasi, Váci ?) János, Debretzeni 
István, Erdőbényei Deal (Deák, Daal?) József, Keserűi 
Dayka Pál, Feveniesi (?) István, Seli, István, Cotsmeister 
János. (12). 

1635. Salárdi, Mihály, Thúry Mihály, Rumlinus 
Ferenc, Tóthfalusi István, Bobst Frigyes, Szatthmári Lázár 
Miklós. (6) . • 

1636. Arday Pál, Vásárhelyi János, Újházi Mátyás, 
Moháts i István, Ketskeméti Miklós, Debreceni Péter. 
Keserűi Pál, Kuty , János, Vásárhelyi Mihály, Ungvári 
Mihály, Kolosi Dániel, ( n ) . 

1637. Feveniesi (Fövényesi ?) István, Szikszai Bene-
dek, Szepsi István, Pankotai Ferenc, Szedzei (?) Já-
nos. (5). 

1638. Ujjasi Mátyás, Segesdi Bálint, Molnár János, 
Vári István, Tsernáthfalvi János, Rozgonyi Sutorius Já -
nos, Jakab Miklós, Pheltchasi (?) Péter , Keserűi Pál. (9) . 

1639. Torny i György, Pápai Nyikos János, Szent-
péteri Mihály, Thállyai Péter, Zabolay Miklós, Ripstein 
György János, Ujfalussy András, Szepsi János, Regety 
András, Pápai János, Rozgoni Sutorius János. (11). 

1640. Balyick (?) János, Harsányi Jakab, N agy Ári 
Benedek, Kokas-Szegny István, Bobst Antal. (5) . 

1641. Gidófalvi János, Gönczi Mihály, Szentpéteri 
Mihály, Győri István, Almási András, Tartzali Pál, 
Kapossi János, Iratosi Mihály, Sellyemi Pál, Farkasdi 
Péter, Zebegnyei János. ( n ) . 

1642. Serintius Péter , Árkosi Benedek, Gidófalvi 
János, Harsányi Jakab, Némethi János, Vimáni Mihály. (6) . 

1643. Haza András, Szepsi Gáspár, Szent-Péter i 
János, Huszthi Sándor, Rima-Szombathi István, Kazai 
János, id. Görgei Tamás, ifj. Görgei Tamás, Pápai 
János, Tartzaly Pál, Hentzi Dániel, Tolnai János, Szöl-
lősi János, Fongi János, Körösi Mihály, Kovásznai 
Péter, Raksányi Mátyás, Farkasdi Péter , Portshalmi 
János, Kálmáncsehi János, Maller Ferenc. (21). 

1644. Némethi János, Tsaholci Part János, Kajassi 
János, Kerter Ulrik György, Nógrádi Mátyás, Tets i 
István, Tzeglédi István. (7). 

1645. Vátri András, Szent Péteri János, Szőllösi 
János, Vilmányi Mihály, Pápai Imre, Bihari Ferenc. (6) . 

1646. Töl theki János, Tolnai Tamás, Nicolai János 
Váradi Mihály, Erisnus Bálint, Kaposi István, Kolosi 
Isiván. {7). 

1^47. Bihari Ferenc, Pápai Imre, Gönczi János, 
Komáromi János, Peeri István, Mányoki István, Szoko-
lai István, Komáromi István, Újvári Tamás, Vaaraugai-
nus (?) Lőrinc, Margithai Miklós, Eőri Bálint, Váczi 
András, Újvári Mihály, Diószeghi Mátyás, Illyefalvi Mik-
lós, Belényesi János, Somosi Miklós. (18) . 

1648. Fogarasi Ferenc, Balogh István, Sikó János, 
Kálnai Péter, Felfalusi Pál, Debreczeni Mihály, Borsai 
Ferenc, Apatzai Tser i János, Székelyhidi Topheus Mi-
hály, Lippai Sámuel. (10). 

1649. Bocsa Péter. 
1650. Detsi Gáspár, Enyedi János, Vári István, 

Felfalusi Pál, Tiszabetzi Gáspár, Preining János And-
rás. (6) . 

1651. Vásárheli Péter, Tarpay András, van Eck 
Menyhért . (3) . 

1652. Diószegi Pál, Enyedi Sámuel, Kállai András, 
Miskoltci Mihály, Szepsi Kováts András, Betskeházi 
István, Bathizt Gáspár, Kismarjai Pál, Somosi János. (9) . 

1653. Báthori Mihály, Bükösi István, Tsenger i 
István, Monarchentai (?) Pál, Gedőfalvi István. (5) . 

1654. Debretzeni János, Tiszabetzi Gáspár, Püs -
pöki János (Várad), Kölcséri Sámuel (u. o.), Pataki 
András. (5) . 

1655. Szántai István. 
1656. Szentgyörgyi Dávid, Német i István. (2) . 
1657. Losonczi János, Martonfalvi György, Envedi 

János, Arkosi Ferenc. (4) . 
1659. Nadányi János, Enyedi Gáspár. (2) . 
1660. Mathoícsi Miklós, Szentiványi Márkus Dániel, 

Francus Ádám, Erasmus Péter, Rimaszombathi Mi-
hály (5). 

1661. Rimaszombathi János, Kisvárday Lázár Já -
nos, Dobrai Mihály. (3) . 

1663. Bethlen Miklós, Nadányi János, Keapczy (?) 
Bálint, Junjussi (?) András, Szécsi István, Steinder János, 
Adami Erasmus Péter. (7) . 
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1664. Szombathi Mihály. 
1665. Szakács István, Pap András, Katona András, 

Pataki István, Köpeczi János, Szentgyörgyi Mihály, 
Sellyei András, Kabai Gerson, Sárospataki Mihály, Varadi 
Mátyás. (10). 

1666. Veszprémi István, Némethi Mihály, Szath-
mári András, Szaki Ferenc, Tolnai Mihály, Szentgyör-
gyi György, Tserná toni Pál. (7) . 

1668. Szilágyi Márton, Hunyadi Pál, Csekei Pál, 
Hunyadi András, Brower Sámuel, Sarandi János, Szenczi 
Pál, Körösi Gergely, Tölgyösi Balázs, Szoboszlai Sámuel, 
Fogarasi János, Sallay Pál, Szoboszlai Mihály, Mányoki 
János. (14). 

1669. Üjszállási Márton, Szigeti György, Szent-
mihályi András, Abadi István, Varsányi Dániel Gyön-
gyösi Mihály, Felvinczi Sándor, Enyedi János. (8) . 

1670. Tatai Kováts György, Módra Március Já -
nos. (2) . 

1671. Eperjesi Mihály, Fogarasi János, Bátorkeszii 
Szegi János, Pásztkai Szécsen József. (4) . 

1672. Kolosvári István. 
1674. Sonburgh György. 
1676. Magyari József, Vásárhelyi János, Bölini 

Sámuel, Invedecius Andrds. (4) . 
1677. Tartsali Pál. 
1678. Jablonczai János, Rozgonyi János, Köpetzi 

Balázs. (3) . 
1679. Zilahi Erdős István, Ghidófalvi Balázs, Kosma 

János, Szentesi István, Torony György, Ketskeméti 
János, Bélteki János, Pathai István. (8) . 

1680. Váradi Pál, Szikszói János, Dobrawitzai 
Sáfár Miklós, Szathmári János, Szatthmári Pap János, 
Mocsai István, Ketskeméti Selymes János, Soványi Sá-
muel, Pathai Sámuel, Bányai Péter, Várallyai Dénes 
Burghousen Gottfréd, Szilágy Mihály, Medgyesi Mátyás 
Kwapnai (?) Péter, Szathmárnémeti Sámuel, Gruber Áb-
rahám, Deretskei Pál, Almási Mihály, Szerencsi Ge r -
zson. (20) . 

1681. Újvárosi Demeter , Szondi János, Nánási I s t -
ván, Tunyogi Miklós. (4) . 

1682. Fejérvári István, Hunyadi Bánfi Ferenc, D e m -
jén Pál, Szombati István. (4) . 

1683. Sas Gerő, Gőbel Menyhért. (2) . 
1684. Procsi Jakab, Kiskomáromi István, Fusi L ő -

rinc, Enyedi István, Musnai Mihály, Debretzeni Pál, 
Csaholtzy Miklós, Szőllősi Pál, Zemlei Ferenc. (9) . 

1685. Kaposi Sámuel, Bihari János, Maccodi János, 
Nánási Mihály, Apáti Miklós. (5) . 

1686. Demjén Pál, Dobraji István, Nógrádi Ben-
jámin, Rapoti Mihály, Újhelyi István, Kondorosi János, 
Komáromi János, Enyedi Gáspár. (8). 

1687. Viszhi János, Felfalusi József, Drosi A n -
drás, Batay György, Csepreghy Mihály, Dombay János, 
Hevesi Mihály. (7). 

1688. Nagyváthy János, Bánky János, Szathmáry 
István. (3) . 

1689. Clausenburgher Dávid. 
1690. Enyedi Gáspár, Heidanus Dávid, Várady 

Sámuel. (3) . 
1692. Kolosi Márton, Szaniszló István. (2) . 
1698. Rimaszombati István, Szederkényi István, 

Solymossy Mihály. (3) . 
1699. Veszprémi János, Pelsőczi János, Ketskeméti 

István, Patay János, Beczéthei János, Fogarasi Sámuel, 
Weber János. (7) . 

1701. Zentsi Pál, Dobozi István, Azari István, 
Herczegh János, Mártonfalvi Sámuel. (5) . 

. 1702. Rayger Ferdinánd, Krida János. (2). 
1703. Hentzhidai Mátyás. 
1706. Hollets János, báró Szirmay Tamás. (2) . 
1713. Abrahámi Michaelsten. 
1715. Párizpápai Ferenc, Ajtay András, Détsi Zsig-

mond, Remethey János. (4) . 
1716. Miskoltzi Ferenc, Erdősi István, Komáromi 

Mihály, Kátay György. (4). 
1717. Milleter János, Bándi Mihály, Birtelins Is t -

ván. 

nos 

(3) . 
1719. 
1720. 
1721. 
1722. 

(3)-
1724. 
1725. 

Enyedi István. 
Enyedi János, Kameráti Pál. (2) . 
Hackle János, gróf Draskovich Lipót. (2) . 
Pataky Sámuel, Gaidó Dániel, Lukács Já-

Mylius János Frigyes. 
Prém János András. 

1726. Harkányi József, Fáy Sámuel. (2) . 
1728. Beregházi Mózes, Kováts Zsigmond. (2). 
1730. Buzinkay György, gr. Berini József, gr. Pálfy 

Miklós, Sághy József. (4) . 
1731. Kasza József, Borusnai Zsigmond, herceg 

Eszterházi Antal, Nagy Mihály, Spach János, Gyöngyösi 
Pál. (6) . 

1733. Baussnern Sámuel (jog.), Galanthai Eszter-
házi József (3 szolgával, köztük egy magyarral Jacobo-
vus Ferenccel). (3) . 

1734. Markusfalvi Deák Péter, Fáy József. (2) . 
1735. Huszti György, Soos János, Ágh István 

(orientalia). (3) . 
1736. Pálfi Benő (orient) . 
1737. Bardutz Pál, Gyula Szigeti István, Császár 

Péter. (3) . 
1738. Sóofalvi József, Deáki Sámuel, Szathmári 

Mihály (Toka j ) , Szilágyi Sámuel (Debrecen.) (4). 
1740. Bod Péter, Beczethai József. (2) . 
Í41. Wagner Mihály ( jog.) Lebo István, Jutze I s t -

ván, Yiski János, Páldi István. (2) . 
1743. Bartók Ferenc, Tserná tony Péter. (2). 
1745. Losontzi Gábor, Intze Mihály, Rothe Zsig-

mond. (orv.). (3) . 
1746. Székely István, Toldi Miklós, Szalai Sámuel, 

Gózon István. (4) . 
1747. Székel Ádám (jog.), br. Bánfi Farkas 

(jog-) ( 2 ) -
1748. Mokri Mihály. 
1749. Miskoltzi József, Pataki Dániel, Tsernátoni 

János, Málnusi László, Fejérváry Sámuel (bölcse-
sze t ) . (5) . ^ 

1752. Fsomós Mihály, Pataki Sámuel, Gy.-Szigeti 
Sámuel. (3) . 

1753. Tsutak Ferenc. 
1755. Desi István, Bodoki János, Nagy Kelemen, 

Nagy István. (4) . 
1756. T ő k e István (fik). 
1760. Széki gr. Teleki József (jog.), széki gr. T e -

leki Ádám, Balogh György, Kovásznai Sándor, Kovács 
László. (5.) 

1761. Szathmári Pap Mihály. 
1762. Deáki Pál. 
1763. Kiss Ferenc, Benkő László. (2) . 
1766. Intze István, Deák János, Zalanyi Péter. (3) . 
1767. Gyalai István, Gyöngyösi János. (2) . 
1768. Préme d'Arlaudy (med. cand.). 
1769. Denke Sámuel, Szegedi József. (2) . 
1770. Kiss Sándor. 



1772. Gondoffer Károly (fizika), Deák Péter, Szabó 
Sámuel. (3) . 

1773. Báthory György. 
1774. Lázár István. 
1775. Sövényfalvi János, Nánássi István. (2) . 
1776. Conradi József (orv.) , Hari Dániel, Katona 

Imre. (3) . 
1778. Jantsó József, Szabó Pál, Balog Józset 

(orv.). (3) . _ 
1779. Zai György, T ö r ö k István. (2) . 
1781. Kiss Mihály, Bodola János. (2) . 
1782. Erdélyi Sámuel, Pántzél Pál. (2.) 
1784. Ferentzi Ferenc, Miskolczi Ferenc. (2) . 
1785. Szombati Pál, Intze Sámuel. (2) . 
1787. Szegedi Sámuel, Bodola István. (2.) 
1788. Szilágyi Ferenc, Polgári Márton. (2). 
1790. Kolosvári István. 
1791. Molnár Imre, Ábrám János, Szász Ferenc. (3) . 
1793. Herepei László, Orbán Péter. (2) . 
1868. Kovács Ödön. 
A leideni egyetemen beiratkozott magyar ifjak 

száma megközelíti a 600-at. De mint ezt az Utrechtben 
járt magyar tanulóknál láttuk, itt is lehettek elegen a 
a kik hosszabb-rövidebb időre jöttek ki s nem iratkoz-
tak be, csak úgy hallgatták az előadásokat. Egy különb-
ség van a két egyetem között. Utrechtbe majdnem ki-
zárólag theologusok jártak, míg Leident orvosnövendé-
kek, jogászok (köztük néhányan főuraink közül) lá to-
gatták. Az oroszlán rész azonban itt is a theolgusokat 
illeti. A gröningeni s franekerai egyetemek közül úgy 
látszik az utóbbi (1811-ben megszűnt) látogatottabb 
volt, mint az előbbi, bár a két föntebb nevezettel egyi-
kük sem vetekedhetik. Talán lesz alkalmam az ezeken 
járt magyar ifjúk névsorának közlésére is. 

Antal Géza. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
1. »Az evangy. szövetség köréből.* Az evangy. 

szövetség áldásos működése iránt még mindig idegen-
kednek ama körök, a melyeknek Nitzsch egykoron azt 
mondot tá : „>hitvallás, varázs a te neved! Téged csak 
megnevezni, vagy aláírni, veled csak kérkedni, kell s olvasás 
sőt megértés nélkül is lecsillapulnak a hitetlenség büszke 
hullámai.« Gyakran halljuk — mondja Beyschlag »kék 
füzeteinek« legújabb számában — hogy csak a luth. egy-
ház összes hitvallásaihoz való merev ragaszkodás tesz 
bennünket győztesekké Rómával szemben, mi mellett 
amaz egyedül üdvözítő luth. felekezeti körök kétségtele-
nül arra a hitvallásra, ama »discordiára« gondolnak, a 
melyhez XVII- ik századbeli lutheránusok a kálvinisták 
ellenében görcsösen ragaszkodva a jezsuiták által csak-
nem megsemmisíttettek, mig a »szövetség« rövid evan-
gyeliomi hitvallása az összetartás s a Róma elleni eléggé 
indokolt szövetkezés tekintetében őket ki nem elégíti. 
Pedig a mai fegyveres béke s a Rómával kötött s máris 
gyümölcséről ismeretes „átmeneti" kiegyezés napjaiban 
igazán szüksége volna a német protestantismusnak a 
szükségesekben való unitasra s a mindenekben való sze-
retetre, a mennyiben a létért való küzdelem katholi-
cismus és protestantismus között épen napjainkban e rő-
sen előtérbe lépett. S e küzdelemben — fajdalom ! — a 
német protestantismus, az evangyéliom drágán megvál-
tott egyháza a tehetetlenségnek, egyenetlenségnek és 

szétszakadozottságnak jellegét viseli magán. Ha nem 
sikerül a türelmetlenség gonosz római szellemét az eltérő 
hittaxii nézetek iránt legyőznünk a közös eredet és kö -
zös veszély jó szellemének felismerése által, az esetben 
a reformátió egyháza keveset fog nyomni a latban a 
döntő elhatározás percében. Mindennek dacára a »szö-
vetség« terjedésének ügye örvendetes képet mutat, mely 
Beyschlag szerint a vehemens megtámadtatások mellett 
is közel 20 ezer tagot számlál. 15 főegylettel s közel 
40 fiók-egylettel bir, egyedül a luth. scholastikus dog-
matismus főhelye, a Kliephoth által fanatizált Meck-
lenburg maradt még mindig érintetlenül, állítólag a 
tiszta luth. hitvallás javára! Az or thodox körök t á -
madásai mellett Róma az ellenségeskedés és gyanú-
sítás kipróbált hagyományos fegyvereivel él a »szö-
vetség« -gel szemben, mely eljárás sokszor a személyes-
kedés terére is lép, mint példának okáért az evangy. 
hitvallásra tért boroszlói hercegprímás, a nemes lelkű 
és fenkölt gondolkodású Szdlnitzky-vQ 1 szemben, kinek 
áttérése nagy port vert föl az egyedül üdvözítő római 
akol pásztorai és juhai között. Á jezsuita Gury morá -
lisa azt mondaná e r r e : finis sanctificat média!« A 
»Westph. Merkur« pláne azt mondot ta az evangy. szö-
vetség üdvös és történetileg — tapasztalatikig igazolt 
mozgalmáról, hogy »immár véres zászlaját tűzte ki« — 
talán bizony — úgy mond Beyschlag az inqusitió pápái-
nak csalhatatlan rémeire gondolt abban a pillanatban. 
Legtöbb eredményt mutat föl a »szövetség« az irodalmi 
működés terén. A würtembergi u. n. „Zöld füzetek" 
érdekes dolgokat közölnek a würtembergi királyság fele-
kezeti viszonyairól, s közelebbi helyi jelentőségük mel-
lett egyetemes prot. érdekkel és értékkel is bírnak. A 
hassiai tartományegyházi »szövetség« pedig dr. Gott-
schick giesseni theol. tanár tollából igen tanúságos és 
érdekes röpiratot hozot t az evangy. hitegységről R ó m á -
val szemben, s azt az igazságot fejtegeti, hogy a külön-
böző (névszerint a »jobb« és »balpárti«) theol. i rá-
nyok jogosultsága nincsen érintve a »szövetség« esz-
méjében való egyesülés által, valamint azt is, hogy 
Rómával, a közös ellenséggel szemben el kell némulnia 
minden theol. ellentétnek az evangy. prot. össztartozás 
tudatában. Ilyen békehangok mennél ritkábbak ma a 
reformátió anyaföldén, hol Bismarck herceg még csak 
legközelebb mondotta , hogy »a politikában nincs morálfc, 
s a pápaságot pláne »belföldi institutiónak« qualifikálta. 
Az egyetemes »ev. szövetség röpiratai«-nak legközelebb 
megjelent, 12—15. füzete hasonlóan érdekes tar ta lom-
mal bir. Schulze erfurti lelkész »a kath. és evangy. er-
kölcsiség közötti különbségről«, Warnack, a külmisszió 
ügyének eme föJkennt harcosa »a pogánymissziói r o m a -
nismusról«, Weber gladbachi lelkész pedig »a társadalmi 
kérdés evangy. megoldásáról« értekezett. Utóbbira nézve 
hivatkozhatunk Uhlkom apát hasontárgyú jeles, s már 
2. kiadásban megjelent művére, mely Felméry Lajos s 
e sorok Írójának ismertetéséből Lapunk közönsége előtt 
is eléggé ismeretes. Hogy az »evangy. szövetség« bőke-
zűsége meddig terjed, mutatja azon körülmény, hogy 
hallei és frankfurt i ága 5 0 + 1 0 0 márknyi segélyben az 
ó-kath. mozgalmat is részesítette. Valóban dicséretre 
méltó áldozatkészség, mely nem kérd i : »ki az én fele-
barátom ?« Atyámfiai ! Az »ev. szövetség üdvös m o z -
galma ugyan német mozgalom, azonban az általa képvi-
selt igazság nekünk magyaroknak is szól! 

2. De nobís. Külföldi tar tózkodásom alatt, főleg 
a lázas schulvereinos időben számtalanszor győződtem 
meg arról, hogy a német egyházi és politikai sajtó nem 
igen elismerőleg szól rólunk magyarokró l ; de hogy 



pláne belföldi ember szolgáltasson erre anyagot , hol a 
sokat hangoz ta to t t »deutsche Gründlichkei t« a legtöbb 
esetben alaptalan térre sodortat ik , az: már igazán e lkép-
zelni sem tudtam volna. Mennyire csalódtam midőn 
Luthardt lipcsei theol. tanár »Allg. Evang. -Lutb . K. Z.« 
jelen folyamának 7. és 8. száma került kezembe, hol 
»Aus Ungarn« cím alatt valami magyarka félrevezeti 
időnként a német kedélyeket. Meglehetős politikai irá-
nyú köz leményét azzal kezdi, hogy az 1888. év nem a 
legjobb' kilátással köszöntö t t be Magyarországra nézve 
a mennyiben a közellévő orosz háborúban sokan j)vidám 
revancht látnak a ( s z o m o r ú ) világosi napért.« Majd 
rátér annak jellemzésére, hogy mily viszhangot keltett 
magyar főura ink- és papjainknál, a pápai jubileum, s 
eléggé érdekesen ismertet i a Szent Lász ló - és Szent 
István egyesület működésé t s a főpapoknak azon el já-
rását, hogy az 1608 óta hozot t országos vallási t ö r -
vényeket naponként lábbal t iporják. A jezsuita kol lé-
g iumokban nevelt Károlyi , Apponyi s másokról , kik 
a klerikálizmus törekvései t támogat ják, azt mondja , 
hogy »igaz hi tűségükkel formailag kérkednekcc, a f ő -
rendiház elhúnyt elnöke módjára naponként misét 
hallgatnak, s a püspökök áldásait térdelve f o g a d j á k ; 
hogy miniszterek tertiariusok (az esztergomi Csápori 
szerint : kömivesek) stb. s következtet i , hogy az i ro -
dalmilag is tevékeny katholicismus nálunk nagy ha ta -
lom, a melynek cél tudatos működése tiszteletre méltó. 
Kevésbé igazságos vagy legalább nem mél tányos a 
II. cikk, mely a mult évre való visszatekintéssel a két 
prot . egyházról beszámol. Elismeri, hogy a zsinat a ref. 
egyház életében örvendetes forduló pon to t jelez, a 
mennyiben az 5 super intendent iából álló egyetemes k o n -
ventben oly o r g á n u m o t teremtet t , mely az üdvös cen -
tralizatiónak szellemétől van áthatva, szóval elismeri azt, 
a mit én sem tagadok, hogy ma a ref egyház a ma-
gyar protestántismus szellemi erejének főképviselője és 
zászlóviselője. El ismerését azonban ront ja az a kö rü l -
mény, hogy élcel a »providentiális« miniszterelnökről a 
magyar öntudatról , s a Böhl-féle ref. dogmatikának az 
í rod . Társaság által állítólag tervezett magyar fo rd í tá -
sáról, s a mély rezignát ió hangján ekkép kiált f ö l : „Ar-
in es Lutherthum Ungarn/" Ferde patr iot ismus, az anya-
nyelv erőszakos elnyomatása, középiskolai t a n ü g y m a -
gvarizálása, Szalva ügye, panslavismus, »mely téren a 
tiszakeiület legtöbbször túllőtt a célon, a szász s az e r -
délyi magyar esperességi kérdés, — ezekről s más ezek-
hez hasonló kérdésekről lamentál a névtelen hős a 
» lutheránusok« helyzetét fö l tünte tő részben. A zsinat 
egybehívására nincs remény, a »Luther- társaság« 250 t ag -
jával kellő pártolás hiányában tengődik, mi mellett itt 
sem felejtkezik a »magyarizáló propagandáról .« Konklu-
síó: *) nincs a magyar protes tánt i smus mult évi é le-
tében biztató, tehát meglehetősen rosszul á l lunk! Elis-
merem, hogy sokban igaza is van, de még több benne 
az igaztalan és egyoldalii ; már ilyenekkel még sem kel -
lenne német prot . tes tvéreinket tőlünk elidegeníteni, kik 
ra j tunk úgy sem segíthetnek. Mondja el egyházunk ba-
jait — s i lyenekben nincs hiány — valamely hazai egy -

*) So bietet sich denn dem Auge in der jiingsten Vergangenheit 
kauin ein lichter Punkt auf dem es mit walirer Befriedigung ausreichen 
könnte. Es fehlt an dem Geiste, der alléin lebendig macht ; in der 
Sucht, um jetlen Preis der Welt zu gefallen, geht den ohnehin zersplit-
terten, durch kein Gemeingefühl zusammengehaitenen Kraften, der 
Sinn für die stille Arbeit ira Dinst des Gottesreichs verloren. Den Blick 
auf das Nebensachliche nnd Vergangliche gericbtet, lauft <Ue evang. Kir-
eke Ungarns Gefahr immer mehr von den Bahn abzuweichen, auf der 
sich die Vatei- bewegten . . . stb.< Luthard »Alig. Ev.-Luth. K. Z « 8-ik 
szám 183. lap. 

házi köz lönyben ha mindjár t névtelenül is, — hogy 
többen is hozzá szólhassunk; magam leszek az első, 
ki nem fog visszariadni a nyilt igaz szó kimondásától , 
de a németeke t kár hamis képek festésével fé l revezetni ! 
Ugyancsak egyoldalú a hlubokai pap életrajzát i smer te tő 
közlemény is, melyben nevezet te t »Illésnek« » feddhe te t -
len jellemünek« »alaposan képzett luth. theologusnakcc 
(,,a mi Magyaroszágon titkaság !) tartja, s a hol az "író-
nak a »magyar iga« iránt ellenszenve eléggé szembe-
tűnő. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
A »Magyar Könyvszemle« 1887-ik vagyis 12-ik 

évfolyama egy vaskos köte tben, mos t jelent meg. T a r -
talma rendkívül változatos. Maga a szerkesztő, Csőn-
tosi János emlékiratot közöl a nemzeti casinó k ö n y v -
tárának rendezéséről , a berni városi könyvtár hazai v o -
natkozású kéziratairól s a berlini könyvtár legújabb sza-
bályairól. Erdélyi Pál két igen érdekes pro tes táns emlé -
ket tesz közzé, u. m. Gálszécsi István Énekes -könyvének 
töredékét 1536-ból s Foktövi János ismeret len prédi -
kációs könyvé t 1614-ből, melyről lapunkban is volt már 
szó. Ballagi Aladár a szentpétervári császári könyvtár 
bő leírását adja, valamint a csensztochovai pálos nyomda 
magyar tárgyú termékeinek teljes sorozatá t teszi közzé. 
Jakab Elek a Bánffy-levéltár magyar tör ténelmi f o r r á -
sait, Majláth Béla egy ismeret len XVI . századi magyar 
For tuná t , Fraknói Vi lmos Vitéz János leveleit és b e -
szédeit ismerteti . Bózóky Alajos : a nagyváradi kir. j og -
akadémiai könyvtár , N a g y G y u l a : egy kéziratban m a -
radt magyar- la t in szótár töredék 1580 tájáról, Szilágyi 
S á n d o r : Borsáti Ferenc alkalmi kö l teménye 1656-ból , 
Reizner J á n o s : adalékok a hazai könyvtárak s tat iszt i -
kájához, Szádeczky Lajos : Báthory Is tván könyvésze -
téhez, Acsády I g n á c : egy nagyszombat i könyvkiadás 
1675-ben és J. Kemény L a j o s : Gallen János kassai 
könyvkereskedő hagyatéka 1583-ból , cimű cikkei egészí-
tik ki a becses füzetet , melyhez 5 darab műmelléklet van 
csatolva. A folyóirat előfizetési ára 4 f r t ; az eddigi év -
fo lyamok 1878-től 1887-ig együttvéve 20 fr t leszállított 
á ron kaphatók. 

Tanulmányok a m a g y a r prot. egyház és i ro -
dalom történetéből . Ir ta Zoványi Jenő. Az egyházi 
lapokban már megjelent öt tanulmányát adta ki mos t 
szerző egy kisebb füzetben, melyben ismertet i Melius 
Pé te r exegetikai működésé t , megfej teni igyekezik a 
Melius Pé ter születésére vona tkozó hypothes iseket , k u -
tatja a Jézus Sirach könyvének első magyar fordí tói t , 
majd kimutat ja a tör ténészek eddigi téves felvételével 
szemben, hogy nem csak egy Uzoni, hanem kettő, u. m. 
Boldizsár és Sz. Balázs szerepelt egyházi életünkben és 
végül Bornemisza Pé ter vallás felekezeti álláspontjára 
vonatkozólag hoz fel adatokat és annak a lutheri egy -
házhoz való tartozását vitatja. Elég készültséggel s sok 
forrás tanulmánynyal irt értekezések. A füzet ára 60 kr. 
Ajánljuk a tö r téne t kedvelők figyelmébe. 

A pápai ag. hitv. ev. egyház é v k ö n y v e az 
1887-ik évről. Szerkeszti Gyurátz Ferenc ev. lelkész. A 
nagy gonddal összeállított évkönyvből a következő é r -
dekesebb adatokat emelhet jük k i : a pápai evang. gyü le -
lekezetben, — melyhez egy c somó filia is tartozik — 
van összesen 2144 lélek. A szülöttek száma 84 volt, a 
halot také 82. Úrvacsorájával éltek 1086-an. Az a n y a -
gyülekezetben az iskolás gyermekek száma 155, az I. II. 



és III. osztály egy tanítónak, a három felsőbb pedig a 
lelkésznek és segédlelkésznek vezetése alatt áll. Az is-
kolai és népkönyvtár, — melyben ifjúsági iratok regé-
nyek, költemények, komoly művek stb. vannak, — 
1222 kötetből áll. A gyülekezetnél nagyobb adományo-
kat tettek Cser Sándor ( i o o fr t ) és Gyurátz Ferencné 
s Matus György (300 forintot) . A pénztári bevétel 
3167 forint 3 kr, míg a kiadás 2609 frt 34 kr. Alaptő-
kében különbözőleg elhelyezve 5387 frt 91 kr. van. A 
nőegyletnek pénztári forgalma 526 frt 60 kr. bevétel 
és 433 frt 10 kr. kiadás volt. Ujabban a lelkész buzgó-
sága egy árva-alapot is teremtett , melyre szintén fo ly-
nak az adakozások. A templom-alapra gyűlt 1591 frt 
77 kr, de a kiadás 1512 frt 72 krt tett ki. Az egyes 
filiák vagyoni állapotának részletes kimutatása után meg-
emlékezik az évkönyv Karsay Sándor püspök jubeleu-
máról s Gyurátz Ferenctől van benne egy igen meleg 
hangon irt tartalmas, vallásos elmélkedés »A boldogulás 
út já«-ról . Az évkönyv tiszta jövedeleme az ev. nőegylet 
pénztárának van szánva. Kapható Pápán a szerkesztőnél. 
Ára a nevezett jótékony célra tetszés szerint adott 
összeg. 

Konfirmációi káté. Ev. ref. helv. hitv. növendékek 
számára. Irta Szász Károly ref. püspök. Midőn a nagy nevű 
püspök e most könyvpiacra került kis munkája még 
csak kézirat gyanánt forgot t a növendékek kezén már 
megemlékeztünk róla, kiemelve akkor is erősen positiv 
egybázias jellegét és könnyed tárgyalási modorát . A káté 
ára kötve 25 kr. A Frankl in-nyomda igen szépen állí-
totta ki. A szerző neve a legjobb ajánlat a munkácska 
mellett. 

A »Hasznos Mulaltató« című ifjúsági lap közelebbi 
füzete beküldetett hozzánk. Ez is, mint a tizenhat éve 
fennálló lap minden száma, tele van az olvasni szerető 
ifjúság számára mindenféle kedves és hasznos közle-
ménynyel, versekkel, elbeszélésekkel, ismeretterjesztő 
cikkekkel, tréfás dolgokkal, számtalan feladványnyal. 
Egy csomó szép kép tarkítja a gazdag füzetet. Á lap 
ára fél évre 2 frt, mi Dolinay Gyula szerkesztő címe 
alatt Budapest, Kecskeméti u. 13. sz. küldendő. •—Vettük 
a , ,Lányok Lapja" utóbbi füzetét is. Ez érdekes kis lap 
már 14 éve hogy fent áll és kizárólag a serdülő leá-
nyoknak van szánva. Pompás közleményeiben, gyöngéd 
oktatásaiban, melyeket nagyobbára ismert nevű irónők 
irnak, és szép képeiban, sok-sok elmeélesítő tréfás fel-
adványaiban a leánykák nagy örömüket találhatják. Ára 
félévre 2 frt., mi szintén Dolinay Gyula szerkesztő címe 
alatt küldendő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkész választás. A panyolai egyházba Kovács 

Lajos mátészalkai s.-lelkész választatott- meg r. lelkész-
szé nagy szótöbbséggel. Szuhafőre (Gömörm. ) Keresz-
túry Károly zeherjei h. lelkész; G.-Szkároszra (Gömörm.) 
Nagy Béla jánosi s.-lelkész választattak meg rendes lel— 
készekül. (S. P. L.) 

* A pesti ev. ref. egyházmegye szokásos évi 
közgyűlését f. é. április 11-én d. e. 9 órakor tartja Buda-
pesten a ref. egyház gyűlés termében. Az azt megelőző 
napon d. u. 4 órakor előértekezlet lesz. 

* Az Irodalmi Társaság tagjainak száma mint 
értesülünk, immár haladja a 700-at , nevezetesen eddig 
32 pártfogó, 160 alapító, közel 200 rendes és 300-nál 
több pártoló tag jelentkezett, nem említve azon közel 
200 egyént és testületet, kik mint segítő tagok egy-

szer mindenkorra ajánlottak föl bizonyos összegeket a 
Társaság céljaira. Kétség kívül szép szám, szebb mint 
minőt bármely prot. tudományos irodalmi vállalat valaha 
fö lmuta to t t ; de bármily szépnek tűnik is fel e szám az 
első pillanatra, még mindig nem elég egy oly nagy 
vállalat biztosítására, annál kevésbé felvirágoztatására, 
milyennek az országos prot. irodalmi társaságnak lennie 
kell és a milyen a mi erőnk mellett lehet. Az ország-
nak még egész vidékei vannak, melyeken a mozgalom 
meg sem indult ; a dunamellék és Erdély csak most 
kezdte el a taggyűjtés munká já t ; az ág. evang. egyházi 
körök még föltűnő csekély számmal (alig 7 0 - e n ) jelent-
keztek, de úgy halljuk, hogy innen is várható. Az unitárius 
egyház 7, mondd hét taggal van képviselve. 

* Felhívás. Egyetemes konventeinktől nyert m e g -
bízatásunkhoz képest a Protestáns Tudományos Irodalmi 
Társaság alakuló gyűlése idejéül f . é. ápril hó 16-ának 
d. e. 10 óráját, helyéül a pesti ág. hitv. egyház iskolai 
dísztermét tűzvén ki, van szerencsénk erre az alakulandó 
Társaság pár t fogó- , alapító- és rendes tagjaiul jelentke-
zetteket tisztelettel meghívni. E gyűlés tá rgyai : Alakulás, 
az Alapszabályok megállapítása, tisztikar és választmány 
megválasztása. A gyűlés nyilvános levén, a terem karzata 
az érdeklődő közönség előtt nyitva álland. Budapest, 
1888. március hó 24. — Báró Vay Miklós, egyh. ker. 
főgondnok, a reform, egyetemes konvent világi elnöke. 
— Báró Prónay Dezső, a magyarhon, ág. hitv. evang. 
egyház egyetemes felügyelője. — E felhívással kapcso-
latban megemlítjük, hogy az alakuló gyűlést előző napon 
ápr. 15-én d. u. 5 órakor a kijelölt helyen előértekez-
let lesz. 

* Dr. Sommervi l le már befejezte öt hónapra ter je-
dett nagy missziói körútját. A mint a Debr. Prot. lap-
ban olvassuk Magyarországból Szerbiába ment át, hol 
Belgrádban Mijatovich volt államminiszter tolmácsolta 
csak magános körre engedélyezett előadását. Innen átment 
Bessarabiába, Kisseneffbe, hol Rabinovitzot, a híres re fo r -
mátor rabbit látogatta meg s nála töltött harmadfél 
napot. Majd Oláhországon s ismét hazánkon át Glas-
gowba utazott. Missziói útját a glasgowi »evangelizáló 
társaság« megbízásából és költségén tette. 

* Lelkészi jubileum ünneplésére gyűlt a napokban 
össze Zólyom városa és a megye értelmisége. Thébusz 
János zólyomi lelkész, a »Panszlavizmus és protes tánt iz-
mus« cimű annak idején nagy figyelmet keltett röpirat 
szerzője, ülte meg negyedszázados működése jubileumát. 
Az ünnepély eredetileg csak szűkebb körre volt tervezve, 
de az érdeklődés oly nagy volt, hogy a lakomára száz-
nál többen gyűltek össze a város és megye előkelőségei 
közül. Az ünnepeltnek lelkészsége alatt szerzett bokros 
érdemeit Drot tner Pál ügyvéd meghatóan ecsetelte, mire 
a jubiláns fejezte ki köszönetét a nem várt kitüntetésért. 
Motzkovcsák János főesperes mint lelkészt és a magya-
rosodás rendületlen apostolát, Nemeskéri Kiss Pál mint 
népének hű pásztorát és bölcs vezetőjét, Sebesztha kir. 
tanfelügyelő mint a tanügy buzgó munkását, Bakay P é -
ter körlelkész mint jó lelkésztársat köszöntöt ték föl az 
ünnepeltet. A helybeli egyház hívei közül is számosan 
adtak kifejezést kedves lelkészük iránti ragaszkodásuk-
nak. Táviratilag köszöntötték fel br. Radvánszky Béla 
főispán, az alispán nevében dr. Husszágh főjegyző, a 
besztercebányai tisztelők nevében Göllner Frigyes, ne -
meskéri Kiss Miklós stb. A kedélyes ebédnek s a lelkes 
pohárköszöntők sorának csak a késő est vetett véget. 

* Halálozás. A lelkészi karnak nesztora öreg Var-
jas Gábor miszlai ev. ref. lelkész a mult hó 24-én élte 
93 —ik boldog házasságának 60-ik évében végelgyengü-



lésben csendesen elhunyt. Temetése márc. 26-án ment 
végbe nagy részvéttel. Elhunytát özvegyén, Gángol Juli-
annán kívül még öt gyermeke, tizenegy unokája és hat 
dédunokája gyászolják. Az Úr, ki a maga kegyeltjét ily 
hosszú élettel s annak végén csendes halállal tüntette 
ki, adjon neki nyugodalmat, hátrahagyott kedveseinek 
pedig vigasztalást. Legyen áldott emlékezete! — Egye-
temes egyházunk konventi elnökét br. Vay Miklóst ismét 
súlyos csapás é r te : testvéröcscse Vay Lajos báró a mult 
hó 24-én d. u. 2 órakor Vattán 8<) éves korában el-
hunyt. Két ízben is volt Borsodmegye főispánja, a sza-
badságharcban pedig, mint őrnagy szerepelt. Az elhunyt 
báró mint családfő, gazda, jószívű emberbarát s egy-
szersmind, mint alapos tudományú, nagy műveltségű 
férfi tűnt ki. 1882-ben lemondván a főispánságról, mint 
főrendiházi tag vett részt a törvényhozásban; de az 
utóbbi években már egészen visszavonultan élt. — A 
család a következő gyászjelentést adta k i : 

Vajai báró Vay Béla Borsodvármegye főis-
pánja s a Szent-István rend kiskeresztese stb. saját 
— valamint neje Széki gróf Teleki Zsófia s gyer-
mekeik : báró Vay Elemér országgyűlési képvi-
selő. — Anna gróf Haller Jánosné\ ennek férje s 
5 gyermekük, — Mariska Hámos Aladátné s férje 
és 4 gyermekük, — LJlla gróf Pejacsevich Tódorné, 
ennek is férje s 3 gyermekük; — valamint test-
vérei : báró Vay Róza Melezer Gyuláne\ férje s 
gyermekeik: Melezer Géza országgyűlési képvi-
selő, L^ászló nejével Purgly Jankával, Aladár és 
néhai Melezer Sarolta férje Beniczky Aladár ; — 
néhai báró Vay Etelka férje Báiezay Miklós és 
gyermekei : Ilona Onody Gézáné s 1 gyermekük, 
István, Blanca Siráky Arpádné, László, Zoltán, 
Béla és Lajos; — báró Vay Ilona Keltz Pálné, 
férje s gyermekük Sándor; — báró Vay Lizinka 
Ibrányi Lászlóné, férje s gyermekeik Elsa, Alce, 
György és Johanna; — végre báró Vay Hedvig 
Eerentzy Emiiné s ennek férje nevében elszomo-
dott szívvel jelenti felejthetetlen édesatyjuk, nagy-
atyjuk, dédatyjuk és apósuk vajai báró Vay Lajos-
nak Borsodvármegye volt követének, két izbeni 
főispánjának — majd képviselőjének s az 1848-iki 
borsodi önkéntes nemzetőrök volt őrnagy-parancs-
nokának s vezérének f. 1888. évi március hó 24-én 
d. u. 2 órakor, élete 85-ik évében hosszas beteg-
ség utáni végelgyengülésben Vattán történt gyászos 
kimultát, Különös súlyosan érzi még e veszteséget 
a boldogult édes testvérbátyja id. vajai báró Vay 
Miklós ő exellentiája a magyar szent-korona őre s a 
főrendiház elnöke stb. stb. valamint sok más közel 
és távolabbi rokon. A boldogultnak hűlt tetemei 
f. hó 25-én d. u. 4 órakor Vattán rövid ima mel-
lett koporsóba záratván, a családi sírboltba Alsó-
Zsolcára vitetnek, hol is a ref. prot. egyház szer-
tartása szerint f. hó 27-én d. u. 3 órakor fognak 
örök nyugalomra tétetni. — Áldás és béke legyen 
hamvai felet t! 

* A békésbánáti ev. ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlését, részint gr. Ráday segéd gondnok távolléte, 
részint pedig a Békésmegyében roppant károkat tett, 
sőt a vasúti forgalmat is megállított árvízveszély miatt, 
későbbre halasztotta. Hogy mikorra ? e felől nem vagyunk 

sva; csak annyit tudunk, hogy a jövő ápril hó 
30-án tartandó egyházkerületi gyűlés után kerül rá a 
sor. Ez alkalomból talán lapunk több olvasóját fogja 
érdekelni annak megjegyzése, hogy Békés, Köröstarcsa, 
Gyula Gy. Vári, Mezőberény, Doboz, Szeghalom, Ladány, 
Szentandrás, Öcsöd, még mind állanak a beláthatatlan 
viztenger felet t ; de nem így sok helyen a belhivatalno-
kok földei és vetései, a melyek a mélységekben vannak 
s ez esztendőben nem lesz ébredésük. 

* Szerkesztői üzenetek. H—y Gy a. Budapest. A 
»versike« legméltóbb helye a papírkosár feneke. Hadd várja 
ott a föltámadást. Jó lesz még egy kis prosodiát ta-
nulni, mielőtt verseléshez fog. 

A D A K O Z A S O K . 

* Az országos prot. árvaház részére: Arday 
Janka D. zsarnói ref. leik. a tornai ref. egyházmegye 
részéről mint az alapítványa után 1888-ra járó kamatot 
6 frt. — Sárkány Sámuel pilisi evang. leik. egyháza 
részéről 6 frt. — Tóth Miklós tiszaroffi ref. lelkész a 
confirmáltak részéről 1 frt 36 kr. Szerk. 
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WT Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. Í M 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfize-
tésük az első negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

A prot, tudományos irodalmi társaság megalakulá-
sának küszöbén. 

Alig néhány nap választ el már csak attól, 
hogy az ige testté legyen, hogy összejőve, 
egyesült erővel alkossunk egy oly művet, mely 
a múltnak annyi mulasztásait lesz. helyre póto-
landó és a mely egyházi életünk számára egy 
jobb, szebb jövőt lesz előkészítendő. Mikor mint-
egy érezném, hogy miként siet rohanva az idő 
és mindjárt-mindjárt egyenes tevékenységre szó-
lít mindnyájunkat, még az egy talentumot 
nyert szolgákat is : újra elővettem azt az első 
felhívást, mely e mozgalmat megindította, az 
alapszabály tervezetet, mely formát s keretet 
akart ennek adni. Azután felidézgettem lelkem-
ben a multat, azt a régebbi törekvést, melyet 
ugyanily céllal a bold. Révész Imre indított volt 
meg a hatvanas évek legelején ; összehasonlít-
gatám a kettő szellemét, intentióját és ezzel 
mintegy egészen önként tértem rá a külső vi-
szonyok egybevetésére is. Mondhatom nem 
minden haszon nélkül való volt e munka. 

Kezdjük itt a legutolján. A »Prot. egyh. 
és isk. lapcc-nak 1863. szept. 20-iki számában 
Révész Imre »Nehéz idők és a magyar prot. 
irodalmi társulata címmel vezércikkezett. Bizony 
mi is írhattunk volna épen ilyen cím alatt s 
kezdhetnénk mi is tökéletesen úgy, mint ő 
kezdette : »Nehéz, igen nehéz idők vannak való-
ban !« O elmondja, hogy minő nagy az inség 
épen az alföldön, hazánk tejjel-mézzel folyó 
Kánaanjában és könnyebb arról prédikálni, hogy: 
»Uram tarts meg minket, mert elveszünket — 
ez háládatosabb théma, mint erről : »Mit féltek 
oh kicsinvhitűek ?« 

Sajátságos körforgása az eseményeknek, —. 
bizony nincs új a nap alatt! A Csallóközben 
inség, az alföldön víztenger, a felvidéken tűz-
tenger és észak felől a nyugtalanító, a helyzetet' 
bizonytalanná tevő háborús hírek. Hogy merjen 
megindulni ily viszonyok között a békességet, 
csendet és a bizonyos tisztességes jólétet meg-
kívánó tudomány? . ' . ' 

Hála Istennek! — és ez mutatja az idők 
nagy változásait minden ő körforgásaik mellett 
is — ezt a kérdést mi szerencsésebb kornak 
gyermekei még sem vagyunk kénytelenek fel-
vetni s ha ismételhetjük is némi igazsággal : 
»Annyi bizonyos, hogy igen sok gyülekezetünk-; 
ben majd magának a mindennapi kenyérnek; 
megszerzése, lelkészek s tanítók fizetésének ki-
szolgáltatása nem kevés gondot és erőfeszítést 
kiván« — azt már nem kell utána • tennünk 
»vajjon nem lenne-e jobb a magyar prot., iro-
dalmi társulat megalakulását magának az ügy-
nek érdekéből is, kedvezőbb időkre halasztani ?«" 
Nem bizony! Mondhatjuk rá teljes hittel és:, 
bizodalommal. És ha egyébbre nem alapít-5 

hatnók is bizalmunkat, elég volna a rég múlt 
példája. Avagy nem villámlások, mennydörgések 
és záporok között hirdettetett-e ki a zsidó társa-
dalmat íijjászülő mózesi törvény ? S avagy nem 
égi jelek: vér, tűz és füstnek oszlopai jelelték-e 
meg az ó-világot romba döntő isteni léleknek 
megindulását, hogy ez teremtsen egy új világot ? /: 
És hogy Istentől vagyon most e mi dolgunk, 
mutatja az, hogy nem esett össze és nem; mult él 
annyi controversiák, annyi féltékenykedés, hogy 
ne mondjam, annyi türelmetlenkedő szeretet len-
ség között. A negyedszázaddal ezelőtt elhintett-
életképes mag nem vesztette el még azóta 
csiraképességét, kihajtott s most majd 1 étő^' 
fává nő ! ' ' r / ; 

De nemcsak e jelekben s ezek dacára lehet 
az alakuló társulathoz reménységünk, hsmcftj 



abban is, hogy ha végig nézünk a folyton-
folyvást jelentkezőknek névsorán. Az első, Ré-
vész-féle indításnál, ha mindenkit felszámítunk, 
pénzzel adakozókat és erkölcsi támogatókat, 
összesen kerekszám kétszázra ment a jelentkezet-
tek száma s ma már a nyolcszázat íölözi a tagok 
összege. És ha jól indulunk, az érdeklődés csak 
nőni fog. Akkor 73 alapító jelentkezett 8300 
forinttal, ma közel járunk a 33,000 frthoz, csak 
az alapítóknak is majdnem megháromszorozó-
dott számával és körülbelül négyezer forint évi 
jövedelem van biztosítva a társulat számára. 

És mit akart a múltban az az egyesült 
kétszáz — s mit ma ez a nyolcszáz ember ? 

Eredetileg mindegyik egy protestáns tudo-
mányos irodalmi társaságot. Révész" annak ide-
jén ezt a kérdést vetette fel : » Vájjon micsoda 
az, a mi a protestantismusnak léteit, virágzást, 
erőt, dicsőséget és társadalmi beíolyást adott s 
adhat most és jövendőben ?« — és erre így 
felel: »Ha e kérdésre egyetlenegy szóval kel-
lene felelnem, azt mondanám, hogy az nem más 
mint a tudomány.« S midőn ezt bővebben ki-
fejtené, a többek között reá mutat arra, hogy 
a protestantismus mivoltával és életfeladatával 
a legszorosabban egybefügg a folytonos előha-
ladás, az igazság után való szakadatlan törek-
vés. (c »A protestantismus közértéiül, positiv alap-
okmányait megbecsüljük, nagy tiszteletben tart-
juk és használjuk igenis ; de nem mint holt 
betűket, hanem mint élő lelki kincseket, ta-
lentomokat, melyekkel kereskednünk kell, azaz 
fejlődnünk, erősbülnünk azok alapján. Róm. 
kath. atyánkfiai, saját elveikkel következetesen 
mondhatják ez t : »ezt vagy amazt elvégezték, 
megállapították már a tridenti zsinat kánonai 
vagy a pápai határozmányok stb. és abban meg 
kell nyugodni, mert különben anathéma !« Mi 
e félét nem mondhatunk soha; mi a reforma-
tió vívmányainak élő és a lelkiismeret szabad-
ságával egyező birtoklására és tovább fejleszté-
sére törekszünk s maga e törekvés már a tu -
dományossággal való szövetkezést múlhatatlanul 
megkivánja«. Majd aztán így folytatja: »Ha a 
protestantismusnak alaptétele az, hogy a theo-
logiai tudományos vizsgálódás feltétlenül és 
korlátlanul szabad, úgy hogy maga a bibliai 
kritika is, minden emberi tekintélytől épen oly 
független, mint bármely más műnek kritikája, 
s ha minden a prioristikus dogmatismus, mely a 
tételeket előre megállapítja s minden áron ér-
vényesíteni szeretné — merőben protestáns 
ellenes; ha továbbá semmiféle emberi vagy egy-
házi vélemény, tétel s intézmény csalhatatlansá-
got és vak engedelmességet nem követelhet; 
ha mondom mindezek a protestantismusnak 

alaptételei, — pedig ilyeneknek vallja, hirdeti 
ezeket a mérsékelt álláspontú Schenkel is: ak-
kor nem tudom még csak képzelni sem, hogy 
a prot. egyházi életnek lehetne valódi öntudata, 
sőt csak egyetlen egészséges lehellete is a tu -
dománnyal való józan és életerős szövetség 
nélkülcc. (Egvh. és Isk. Lap 1863 aug. 2.) 

»A mit mi akarunk — mondja a mult évi 
ápril 24-dikén megjelent felhívás — a magyar 
prot. egyház múltjának, történelmének felderí-
tése mindenek előt t ; a magyar prot. egyház 
szellemi, erkölcsi és tudományos érdekeinek fel— 
karolásacc stb. És »a tudományban nincs helye 
az irányzatosságnak; a tudomány az igazságot 
keresi s azt nem szabad sem elhallgatnia, sem 
elierdítnie, valamely különleges irányzat céljai 
kedvéért.« »Ne akarjon prot. felekezeti akadé-
mia lenni, a mit maga a korszellem mindjárt 
visszautasítana és rövid időn megbuktatna.« 

A fentebb idézetteket Révész Imre irta 
s az alábbiakat aláírásával pecsételte meg az 
összes protestáns egyházak püspöke és fő-
gondnoka. S mikor e nagytekintélyű férfiak 
különbség nélkül mindenik protestáns egyházat 
egyenlően bevették a társulat tagjai közé: akkor 
csak az országos törvények álláspontján voltak 
(mit tiszteletben kell tartania minden jó állam-
polgárnak), mely törvények 1868-ban egyenlő 
szabadvallás-gyakorlatot és teljes jogegyenlő-
séget biztosítottak mindnyájunknak. A midőn 
tehát most némelyek egyiket-másikat egyene-
sen ki akarják onnét zárni, magával az orszá-
gos törvénynyel jőnek ellenkezésbe, nem is 
említve azt, hogy a keresztyéni szeretet nagy 
törvényét helyezik érvényen kívül. Es itt tu-
domány műveléséről van szó és nem felekezeties-
kedésról. 

Szellemben, intentióban tehát a két törek-
vés egy protest. tudományos irodalmi társulat 
alakítására tökéletesen egyező volt. Külső ered-
ményben a mozgalom azonban mássá lett. Az 
első elaludt, a második élni kezd, s további éle-
téhez jogosult remények köthetők. 

A régebbi alapszabályok terjedelmesebb 
működési kört jelöltek ki a társulatnak, mint 
a mely működésében »kiterjed általában az is-
meretek minden ágára, különösen pedig magá-
nak a prot. elméleti és gyakorlati theologiának 
s az ezzel lényeges viszonyban álló bölcsészet-
nek, neveléstannak es történelemnek mezejére.« 
(2. §.). És »A magyar prot. irodalmi társulat 
mint ilyen, a valódi prot. műveltség és fejlő-
dés magasabb érdekeinek szolgál; de e mellett 
tiszteletben tartja az egyes hitvallásokat és hit-
felekezeti érdekeket is, minden oly tudomány 
mezején, melyek sajátlagos felekezti jellemmel 



birnakcc (4. §.). Ez aztán igazi tiszta fejű s 
nemes szívű íelfogás! 

Az újabb alapszabályok azonban látszólag 
szűkebb korlátok közé akarják terelni a társulat 
működését, a mennviben annak feladatául »külö-3 J 

nősen és első sorban a hazai prot. egyháztör-
ténelemnek művelését és terjesztését^ tűzik ki, 
(2. §.) s még a mi engedményt a tervezet a 
2. §-ban tenni látszik is a többi theol. tudo-
mányágaknak, visszavonja azt a 3. §-ban, midőn 
azt mondja : »E cél elérésére a társaság a hazai 
prot. irók és történetkedvelők egyesítése, egyes 
egyházkerületek és esperességek közre műkö-
désének bevonása, egyháztörténelmi dolgozatok 
irása és kiadása, valamint levél- és könyvtárak 
tanulmányozása és ismertetése által törekszik.« 
Szóval egy tisztán történelmi társulatot contem 
piál. Ezt a §- t okvetlen módosítani kell és pedig 
egyetemesebb szellemben s ezzel összefüggésben 
módosulni fog önkényt egy csomó más §. is. 
Az alapszabály-tervezet első cikkelyeire s álta-
lában egész tartalmára bizonyosan az adott 
okot, hogy a tisztán objectiv történelem meze-
jén vélték a tévézők leginkább egyesíthetni nem-
csak a különböző nézeteket, de törekvéseket is. 
Ha azonban csakugyan tudományos irodalmi tár-
saságot akarunk, a valódi tudomány mellett 
mindez ép úgy meglehet, mint a történelem te-
rén. Annak a szűkkörű alapszabály tervezetnek 
másrészről már csak azért is okvetlenül módosít-
tatnia kell, mert e társulat lesz hivatva egyházi 
életünknek mindamaz érdekeit előmozdítani, cul-
tiválni, a melyek csak irodalom által egyáltalában 
művelhetók és elérhetők: a tudományos műve-
ken kívül majd a népies irodalom felkarolása, 
vándorgyűléseknek s ezeken népszerű vallás-er-
kölcsi felolvasásoknak és magában a fővárosban 
és vidéki nagyobb városainkban a már megkez-
dett s nálunk épen igen látogatott ily nemű elő-
adásoknak tartása. Az irodalmi társulat szerintem 
nem csak a hazai egyház történelem terén, ha-
nem a theologiai tudományok minden más te-
rén is hivatva van az évek folyamán át úgy a 
speciális tudós, mint a népies irodalom számára 
egy új irói nemzedéket nevelni, hogy hazai 
talajból nőhessen ki idővel úgy a tudomány, 
mint a népies vallásos irodalom. Mert e téren 
is szent meggyőződésem, hogy — mint Széchenyi 
monda egy más tekintetben, — n e m kisebb a fel-
adatunk, mint hogy kifejtsük népünk eredeti, 
romlatlan ősi jellemvonásait, vallásos kedélyét 
és gondolatait az egész egyházi és theologiai vilá-
got egy eddig ismeretlen vagy félre ismert néppel 
és irodalommal ajándékozzuk meg. A keleti 
nyelvekhez legközelebb álló keleti nyelvre: a ma-
gyarra lehet a bibliát majd legszebben lefordítni. 

Az Írásmagyarázat e mi keleti nyelvünkön egészen 
más alapra lesz fektetendő, mint volt a nyugoti 
irodalmakban, melyek a keleti költészet és próza 
iránt kevés érzékkel birván, tömérdek dolgot 
belemagyaráztak a szent irásba. A dogmatika 
magyar talajon kell, hogy megszabaduljon a 
tömérdek elvont és a gvakorlati vallás-erkölcsi O j 
életre vajmi kevés hatással biró elemétől. A 
gyakorlati theologia a mi viszonyainkhoz alakul 
és nem külföldi formáknak lesz utánzója a 
buzgóbb és tehetségesebb ifjú papoknál és a 
seminariumokban. Végül a népies irodalom 
megszűnik hemzsegni angol matrózoktól, ten-
gerészkapitányoktól, rabszolga kereskedőktől stb. 
és lesz a mi jó, egyszerű volt patriarchalis vi-
szonyainknak stb. felelevenítője, táplálója és 
magyar földből kinőtt hazai érdekek szolgálója. 

így várok új eget és új földet. Hiszem, 
hogy az egyesült erőknek még a lehetetlennek 
látszó is lehetséges lesz. Szívemből óhajtom, 
hogy e reménységem meg ne szégyenüljön ! 

Kenessey Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
A magyarországi tanítók »Eötvös-alap« ját gyűjtő és kezelő országos 

bizottság közleményei. 

Tisztelettel alulírottak a következő bizottsági hatá-
rozatról értesítjük a magyarországi tanítói egyesületek 
illetőleg testületek mélyen tisztelt Elnökségeit valamint 
az »Eötvös-alap« ügyei iránt érdeklődő igen tisztelt 
Kartársakat: 

1. Azon több oldalról, az »Eötvös-alap« gyűjtő és 
kezelő országos bizottsághoz intézett kérdésre nézve, 
hogy egyes tanító-egyesületi avagy tantestületi körök 
beléphetnek-e országos jótékony intézetünk örökös ren-
des tagjai közé, az Eötvös-alapot gyűjtő és kezelő orszá-
gos bizottság f. évi január havában tartott rendes gyű-
lésén alapszabályaink 48. §-ának értelmében a következő 
hátározatot hozta : 

Tekintettel alapszabályaink 48. §-ának azon téte-
lére, miszerint az »Alap jótéteményeit osztó »országos 
bizottság« gyűléseire mindazon tanító-egyesületek és 
testületek egy-egy rendes képviselőt küldhetnek, a melyek 
az »Eötvös-alap« alapszabályzatának 6. §-ban foglalt C. 
pontnak megfelelőleg az »Eötvös-alap« pénztárában egy-
szer s mindenkorra legalább 100 frtnyi egyleti tagsági 
tőkét befizettek, habár azok nem küldhetnek is képvi-
selőt az országos képviseleti tanítói gyűlésre, az »Eöt-
vös-alap« gyűjtő és kezelő bizottság egyetlenegy tanítói 
testületi körtől, sőt még az egyes nagyobb iskolák tanítói 
testületétől sem tagadhatja meg azt a jogot, hogy a 
magyarországi tanítók Eötvös-alapjának örökös rendes 
tagjai közé léphessen és mindazon jogokat gyakorolja, 
a melyeket alapszabályaink mindazon tanítói testületek-
nek és egyesületeknek biztosít, melyek a 100 forintnyi 
egyesületi tagsági tökét az alap pénztárába beszolgáltatják. 

A midőn ezen elvi határozatot az illető ügybuzgó 



tantestületi körök és tanítótestületek tudomására juttat-
juk, egyúttal figyelmeztetjük a taní tó-képző intézeteket, 
polgári iskolákat, valamint nagyobb népiskolák tanítói 
testületeit is arra, hogy az Eötvös-alap örökös rendes 
tagjai sorába léphetnek és a ioo frtnyi tagsági tőkét az 
alapszabály 9. §-a szerint 25 fr tos részletekben is lefi-
zethetik négy egymásután következő év folyama alatt. 

2. Kérdés támadván az iránt, hogy mi módon 
értesíttessenek az illetékes tantestületek és egyesületek 
az »Eötvös-a lap« jótéteményeit kiosztó országos bizott-
ság gyűlésének idejéről, helyéről és tárgyairól, bizottsá-
gunk elhatározta," miszerint még f. február havában 
hivassanak fel az »Eötvös-alap« országos kiosztó bi-
zot tságába az alapszabályok értelmében egy-egy kép-
viselőt küldhető tanítói egyesületek és testületek mélyen 
tisztelt Elnökei arra, hogy legközelebb tartandó gyűlé-
seiken választassák meg képviselőiket és értesítsék erről 
minél előbb az »Eötvös-alap« gyűjtő és kezelő orsz. 
bizottság elnökségét, hogy ez a f: év. aug. 20-ik napján 
Budapesten tartandó orsz. osztó bizottsági gyűlésre 
.szóló meghívókat és a gyűlés tárgyaira vonatkozó köz-
leményeket jókor megküldhesse a megválasztott osztó 
bizottság^ egyesületi képviselő tagoknak. 

Ezen határozathoz képest ezennel tisztelettel fel-
kérjük a - mélyen tisztelt illetékes tanító-testületi és 
egyesületi Elnök urakat a kellő intézkedések megtételére, 
.hivatkozván alapszabályaink azon meghatározására is, 
miszerint az »Eötvös-alap« jótéteményeit osztó országos 
bizottságba csak azon tanító-egyesületek és testületek 
küldhetnek az 1888-ik évben képviselőt, amelyek a 
100 frtos egyesületi tagsági tőkét egészen vagy legalább 
is annak első 25 fr tos-részletét f. évi augusztus i - i g 
beszolgáltatják avagy már régebben befizették. Azon 
tanító-egyesületek és testületek szintén küldhetnek 
képviselőt az országos osztó bizottságba, melyek rendes 
egyleti tagjaik után a 10—10 kros tagsági illetéket az 
1887. évre f. év aug. i - i g beszolgáltatják. 

3. Több ízben megtörténvén, hogy a tanítók orsz. 
árvaháza számára az »Eötvös-alap« pénztárnokához és 
viszont a tanítók orsz. árvaháza pénztárnokához az 
»Eötvös-alap« számára küldöttek egyes lelkes gyűjtő 
Kartársaink és tanítói egyesületi tisztviselőink adomá-
nyokat, illetőleg évdíjakat, hogy ezeket az illető pénz-
tárnok urak szolgáltassák rendeltetésük helyeire: az 
»Eötvös-alap« gyűjtő és kezelő orsz. bizottsága a tanítók 
orsz. árvaházának bizottságával egyetértőleg azon kér-
déssel fordul az ügyfelekhez, gyűj tőkhöz és egyesületi 
tisztviselőkhöz, szíveskedjenek ezentúl az »Eötvös-alap« 
pénztárát illető összegekkel egyenesén Órley János pénz-
tárnok úrhoz (Budapest, VIII. kerület ősz-utcai is-
kola) küldeni, a tanítók országos árvaházára szánt 
adományokat pedig egyenesen Rohn József árvaházi 
pénztárnok úrhoz (Budapest, Krisztinavárosi tanító 
képző-intézet) in tézni ; minthogy ezáltal egyrészt jóté-
kony intézeteink pénztárnokai kiméltetnek meg az 
amúgy is nagy munkának fölösleges terhétől, másrészt 
a jótékony intézet központi pénztára nem terheltetik 
meg oly kiadásokkal, a melyek jogosan nem róhatók 
azokra. 

4. Tapasztalván az »Eötvös-alap« gyűjtő és kezelő 
orsz. bizottság, hogy az alap rendes tagjaiul beiratkozott 
6000-et jóval meghaladó rendes tagok közül az 1886. 
és 1887-ik évekre még igen sokan nem fizették be az 
1 — 1 forintnyi rendes tagsági dí jakat : ismételve felhívja 
a tagsági díjakkal hátralékban levő Kartársakat arra, 
hogy kötelezettségeiknek legkésőbb 1888. aug. i - i g t e -
gyenek eleget, annyival is inkább, mivel a rendes tagok 

sorából különben a 14. §. értelmében kitöröltetnek és 
mivel az így kitörölt Kartársak régi jogaikat csak oly 
módon szerezhetik vissza az Eötvös alapra nézve, ha 
újból való beiratkozásuk alkalmával nemcsak a be nem 
szolgáltatott évdíjakat pótolják, hanem még az örökös 
tagsági díjnak, azaz a 20 forintnyi összegnek egy ne -
gyedrészét is lefizetik. 

Amidőn ezen határozatunkat a tanító-egyesületek 
és testületek mélyen tisztelt Elnökségeivel ezennel k ö -
zöljük, egyúttal felkérjük őket arra, lennének szívesek 
egyesületeik tagjait alapszabályaink ezen intézkedésére 
figyelmeztetni, mert kötelességünknek tartjuk minden 
egyes rendes tagját az Eötvös-alapnak saját jogainak 
érvényben tartására ezúton is figyelmeztetni, nehogy 
később mi vádoltassunk kötelességeinknek könnyen vé -
telével. 

5. Hogy az »Eötvös-alap« rendes évi jövedelmeit 
gyarapíthassuk és a nagy közönségben az intézetünk 
iránt való érdeklődést felébreszszük, kérő leveleket in té-
zett bizottságunk hazánk nagyobb községeinek tekinte-
tes Elöljáróságaihoz, melyekben arra kéri fel az illetékes 
köröket , állítanának fel Budapest főváros példáját k ö -
vetve saját iskolai helységeikben egyes perselyeket, a 
melynek jövedelme harmadrészben az iskolához tartozó 
szegény gyermekek, harmadrészben a tanítók árvaháza 
és egy részben az »Eötvös-alap« részére volna idősza-
konként kiszolgáltatandó. Amidőn ezen kérésünk szét-
küldéséről a tanítói egyesületek m. t. Elnökségeit ezen-
nel értesítjük, felkérjük egyúttal, támogatnák illetékes 
helyeken a perselyek felállításának ügyét. 

6. Ugyancsak a perselyek felállítása érdekében, 
valamint az »Eötvös-alap« rendes évdíjas tagjai számára 
bizonyos kedvezményeknek kieszközlése céljából m e g -
kereste a magyarorsz. tanítók »Eötvös-alapját« gyűjtő 
és kezelő orsz. bizottság hazai fürdőintézeteink Igazgató-
ságait. Az ezen folyamodványokra vonatkozó határoza-
tukról később lesz szerencsénk a m. t. Kartársakat a 
»Néptanítók Lapja« és az ügyünk iránt érdeklődő többi 
paedagogiai szaklapok útján értesíteni. 

7. Alapszabályaink értelmében elkészíttette bizott-
ságunk az »Eötvös-alap« rendes tagjai alapítói és ö r ö -
kös rendes tagjai számára a tagsági okleveleket. Nehogy 
azonban ezen okleveleknek kiállítása és szétküldése 
alapunkat terhelje, elhatározta bizottságunk, hogy az ok -
levelekért mérsékelt díjakat szed. Az egyes rendes tagok 
számára kiállított oklevelek díját 50 krban, az örökös 
rendes tagsági oklevelek, valamint az alapító okievek 
díjait pedig 80 krban állapítván meg, felhívjuk mind-
azokat, a kik tagsági okleveleiket bírni óhajtják, fordul-
janak azért a kiszabott díjak beküldése mellett t. Őrley 
János úrhoz, az »Eötvös-alap« pénztárnokához. 

Amidőn ezen határozatainkról a hazai tanítói tes-
tületek mélyen tisztelt Elnökségeit s az »Eötvös-alap« 
ügye iránt érdeklődő Kartársakat ezennel tisztelettel ér te-
sítjük, egyúttal bizalommal kérjük a haza minden egyes 
tanítóját, fogadják szíves gondjaikba Eötvös-alapunk 
ügyét és tegyenek meg a maguk részéről is minden 
lehetőt jótékony intézetünk felvirágoztatásáért. 

Maradtunk kitűnő tisztelettel 
alázatos szolgái 

Péterfy Sándor, s. k. Luttenberger Ágost, s. k. 
elnök. titkár. 

Örley János, s. k. 
pénztárnok. 



T A R C A. 

A vallás a történelemben. 
(1888. március i-én tartott felolvasás). 

(Folytatás és vége.) 

Két különböző jellegű csoportba tartoznak tehát a 
vallások : olyanok, a melyek lényegileg a meggyőződés 
alapján állanak, melyek lényegileg a lelkiismeretben ke-
resik tulajdonképeni"becsüket, és olyanok a melyek ezt 
a szertartásosságban, a külsőségekben lelik. Mindaket-
tőben érvényesül az önfeláldozás, érvényesül mint a 
legmagasabb e r é n y ; de ott, a hol a meggyőződés szolgál 
kizárólag a vallás alapjául, ott nem használ a köznek, 
nem szolgál az egyetemleges felelősség kielégítése é r -
zetének ; ott viszont, hol az egyetemleges felelősség 
érzete van meg, megint nem szükséges, hogy az áldo-
zat épen önfeláldozásban nvilvánuljon, hanem ott más, 
önkéntelen áldozat épen oly kielégítő, épen azt a szol-
gálatot teszi mint a magasztos, az önkéntes áldozat, 
mint pl. Iphigenia esetében. 

Csodálatos dolog, hogy azután ott is, a hol merő 
külső viszonyokat tekintenek csupán az emberek és az 
istenség között irányadónak, a hol, mint rómaiaknál, 
merőben úgy nézik a vallást, mint bizonyos szertar tá-
sok végzését és bizonyos áldozatok meghozatalát azért, 
hogy ez által az isteni kegy és elnézés megszereztessék, 
mint szolgálatot, melyért viszontszolgáltatás jár, hogy 
ott mégis az egyetemleges felelősség ez érzete minő 
sajátságos tüneményeket idézett elő. Előidézte az egy-
ség érzetét azon társadalomban, a mely által az át 
volt hatva, az egység érzetét, mely ma is és méltán 
igen fontos szerepet játszik a keresztyén polgárosodás 
keblében is. Nem minden esetben, nem mindenütt 
egyformán, nem mindenek fe le t t ; de emlékszem még, 
a ki életem egy részén keresztül nem protestáns o r -
szágban nevelkedtem, azon csodálkozásra, a felfogás 
azon nehézségére, a melyet, mint a gymnaziumba járó 
ifjú érzetem, mikor előttem felhozni hallottam vádké-
pen a protestántismus ellen igen gyakran azt, hogy 
abból az egység hiányzik; nem értettem, nem tudtam 
megérteni akkor, hogy miben rejlik tulajdonképen azon 
érzület alapja, a mely, mikor a meggyőződés után való 
szabad kutatás különböző eredményekre vezet, ezen kü-
lönböző eredményeket nagyobb veszélynek látja, mint a 
meggyőződésnek esetleg részben elfojtását, és mely az 
egységre nemcsak külsőleg, hanem lényegileg, a gondol -
kozásban, nagyobb súlyt helyez, mint a gondolkozás 
önálló szabad kifejlesztésére. 

Mély benyomást hagyott hátra bennem ez akkor 
általam nem ismert, általában természetesen, mindenki 
előtt, ki a történetet tanulmányozza, ismeretes, és külö-
nösen pl. Bossuet-ban már igen részletesen megtalálható 
szemrehányás ; de annak tulajdonképeni értelmét csak 
az képes valósággal felfogni és méltányolni, a ki tudja, 
hogy ezen »egység« neve alatt nem rejlik valóban egyéb, 
mint az egyetemleges felelősség érzetének egy bizonyos 
kifejezése. Az, a ki a testvériséget valósággal komolyan 
oly értelemben veszi, hogy a testvériség az egész e m -
beriségre vonatkozólag oly kölcsönös összefüggést és 
felelősséget létesít, mint a minőt létesíteni szokott, vagy 
legalább kellene hogy létesítsen, egy jó család körében, — 
az, a ki meg van arról győződve, hogy az emberiség 
csak akkor juthat minden tehetségének kifejlesztésére, 

minden lényeges igényének és vágyának kielégítésére, 
ha annak minden tagja azonos irányban működik és dol-
gozik — a mi egyébiránt az újkori műveltségnek nem 
jelszava, és úgy látszik, nem lényeges feltétele a hala-
dásnak és nem törvénye a polgárosodásnak sem — a ki 
azon meggyőződésben van, hogy minden embertársának 
és neki magának is beszámíttatik nemcsak az, a mit ő 
tesz, a mit ő művel, hanem az is, a mit embertársa tesz, 
vagy embertársa hisz, mondom, a ki tehát a testvériséget 
így értelmezi, szükségképen sokkal nagyobb súlyt fog he-
lyezni az egységre, annak szemében sokkal lényegesebb 
tulajdonság lesz ez, mint annak szemében, a ki min-
denekelőtt a szabad feljődéstől, a tehetségek szabad 
érvényesülésétől és evvel együtt az emberi harmóniának 
nem egységes kényszerétől, hanem lassanként a cselek-
vőségek egyensúlyozása, a különböző osztályok művelt-
ségének kicserélése folytán várja létesülését. Lényegileg 
az egység és a szabadság, a meggyőződés és a külső, 
másokkal való együttcselekvés és együttérzés követel-
ményeinek ellentéte csak következtetések ellentéte, 
gyökerük azon ellentétben rejlik, mely a lelkiismeret 
követelményei közt egyrészt, az egyetemleges felelősség 
rendszere közt másrészt fenforog. 

Hogyan keletkezett először ezen ellentét, illetőleg 
miként nyilvánul ez a nagy történeti korszakokban ? 

Ha visszatekintünk az emberiség ős korának emlé-
keire, mindenekelőtt azokra, a melyeket nevelésünk és az 
ahhoz fűződő számtalan becses mellék-emlékezések foly-
tán mindnyájan a legjobban ismerünk, azokra, a melyek 
az ó-szövetségben foglaltatnak, látjuk, hogy ott, az 
egyetemes felelősség érzete már az Isten választott népé-
nek kifejezésében és fogalmában a lehető legerőteljeseb-
ben jut kifejezésre. Itt csakugyan a vallás az államala-
kulás alapja, csakugyan az. a meggyőződés, hogy azok, 
a kik az egyedül igaz Istent tisztelik, egymásért felelősek, 
és közösen tartoznak arra ügyelni, hogy az isteni intéz-
mények és rendelkezések megtestesít tessenek és meg-
tartassanak. Ezen meggyőződés vezeti őket először az 
igéret földjére, ez arra, hogy az idegenek ellen véde-
kezzenek, ez az állami szervezetre, ez annak szé t rom-
bolása után a babyloniai száműzetésből vissza egy szi-
gorú theokratikus és hierarchikus állam keretébe. 

De itt az egyetemleges felelősség fogalma csupán 
aránylag kis körre terjed ki, és ezen fogalommal telje-
sen megfér t az, hogy minden más-ember, mint ká rho-
zatra szánt, mint hamis isteneket imádó, mint örökre 
az illető polgárosodás és vallás keretéből kizárt fogas -
sék fel. 

Mi szüntette meg ezen fe l fogás t? Mi vezetett 
arra, hogy az egyetemes felelősség érzete mint az 
egész emberiségre kiterjeszkedő, értelmeztessék és mint 
olyan, mely egy állam szűk korlátain túl nagyobb keret-
nek szolgál alapjául ? Erre egy tényező vezetett csak, 
a mely a világtörténetben kivételképen, bár nagy tért 
elfoglaló kivételképen szerepelt, s a me lyn tk haladásunk, 
polgárosodásunk legnagyobb részét köszönjük ; ez pedig 
oly jelenség, melynek első sorban nem volnánk hajlan-
dók valami nagyobb erkölcsi fontosságot tulajdonítani, 
mert tulajdonképen nem valami magasztos erkölcsi eszmé-
ből, nem valami mély forrásból fakadt : ez a római bi ro-
dalom volt. 

A római birodalom egyetemessége, azon vágya, 
hogy az egész emberiség fölé kiterjeszkedjék, azon igé-
nye, hogy az egész világnak a békét megszerezze, de 
azért, hogy ott uralkodjék, ez tette lehetségessé a közös 
egyetemleges felelősség gondolatának kiterjeszkedését az 
egész emberiségre. Az emberi testvériségnek a forrása 



tulajdonképen Virgil azon sorában rejlik, a melyben büsz-
kén m o n d j a : »Tu regere imperio populos Romane 
mementó.« A »pax Romana« az egész emberiség fölé 
ter jeszkedet t ; a római birodalom .nem ismert más határt, 
mint a melyet a sivatagok és a lakatlan erdők alkottak. 
A föld azonos az »orbis Romanus-sal a melynek szélén 
talán még barbárok laknak, de a melynek keretén kívül a 
művelt emberiségnek nincs helye. 

A római birodalom e hivalkodása, e büszkesége 
látszólag a legnagyobb ellentében áll a mi erkölcsi esz-
méinkkel, az ember-szeretettel , az egyenlőség eszméjé-
vel, mely nem engedi hinnünk, hogy egyetlen nép, 
egyetlen törzs legyen hivatva arra, hogy minden 
más fölött uralkodjék, és úgy uralkodjék, a hogy az 
uralmat magának a római biztosítani akarta, karddal és 
erős akarattal, míg mi a hatalmat, a valóságos erőt, az 
általános uralmat csak a magasabb belátásnak, csak a 
mélyebb emberszeretetnek akarjuk tulajdoní tani ; és mégis 
— ilyenek a tör ténet viszontagságai, ilyenek az ellen-
tétek, a melvek közt a történeti bölcseletnek el kell 
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igazodnia — épen ezen meggyőződésünkkel ellenkező és 
látszólag az emberiség szolgaságát előidéző uralkodási 
vágy és annak következményei voltak azok, a melyek 
az egyetemes testvériség érzetének lehetőségét megadták. 
És nem hiába hivatkoznak erre mint rendkívüli tényre 
a keresztyén apologetikus írók, nem hiába hivatkoznak 
arra a történetírók, a keresztyénség csakugyan csak 
úgy nyerhette teljes jelentőségét, a vallás csak akkor 
jelentkezhetett mint oly tényező, mely az egész emberi-
ségre nézve érvényesülhet, a mely faj, a mely eredet, 
a mely polgári állapot korlátait nem kénytelen elismerni, 
sőt ledönteni képes, a mikor a római birodalom m e g -
állapította és megszerezte számára a keretet, melyben 
elveit érvényesíthette és terjeszthette. A, keresz ténység-
universalitása épen a római hagyománya alapján ala-
kulhatott egyedül, és így nyerhette csak azon kettős 
vonás t : a bensőséget és az egyetemlegességet, mely-
nek együttes birtoka megkülönböztet i minden más val-
lástól. 

Ez különbözteti meg lényegileg a buddhismustól, 
mely szintén azon ritka és kevés vallások egyike, a 
melyhez milliók és milliók járultak, a mely kezdettől 
fogva térítő hévtől volt áthatva, és a mely az embe-
riség nagy részét bizonyára a tökély és polgárosodás 
magasabb fokára emelte, mint a minőre nélküle vergő-
dött volna ; csakhogy a buddhismus soha sem szolgált 
intézmények, soha sem szolgált, legalább nagy mérvben 
és keretben nem, államok megállapodásának és fej lődé-
sének alapjául. Hiányzott a buddhismusban a felelősség 
érzete. Buddhának a világról és minden világi ö rö mö k -
ről való lemondása következtében Buddha sorsát oszt-
hatják azok, a kik hasonló lemondásra és önfeláldozásra 
képesek, de nem váltanak meg önmagukkal senkit, s ha 
példájuk lelkesít, ha szeretetük melegít is, de nem szol-
gál közvetlenül mások javára, mások előnyére. 

Ez különbözteti meg a kereszténységtől a m o h a m -
medanismust is, mely szintén térítő vallás, csakhogy 
karddal térít inkább, mint a meggyőződés hirdetésével, 
és a melynek lényege viszont nem a lelkiismeretben, ha-
nem bizonyos szabatosan meghatározot t külső cselek-
ményekben rejlik, a melyeknek sokkal nagyobb fon -
tosság tulajdoníttatik, mint a hitnek, a mely esetleg 
mögöt tük lappang. 

Az tehát a kereszténység rendkvüli államalkotó 
erejének és a keresztyénség sorsa rendkívüli kivételes-
ségének történeti szempontból fő titka, hogy a keresz-
ténység a két mozzanatot , a két utat egyesíti, és az 

egyedüli nagy vallás, a mely a két elvet összekap-
csolja : egyrészről a meggyőződést , mert a keresz-
ténység lényegéhez tartozik, hogy igaz keresztény csak 
az, a ki szívében hisz és a kit áthat az Isten iránti hit 
és meggyőződés ; másrészről az egyetemleges felelősséget, 
a mely kifejezését leli az eredendő bűn és az isteni 
megváltás azon két tanában, melyek épen e szempont -
ból méltán mondattak a kereszténység alaptanainak. 

E két elem, a melyek által a vallás nagy államalkotó 
hatást gyakorolt és a tör ténetben mint államalakulatokat 
megindító, intézményeket létesítő szerepelt, e két tényező 
egyedül és kizárólag csakis a kereszténységben egyesül ; 
s elég érdekes hogy a kereszténység újkori fej lődé-
sének azon két nagy csoport ja között , melyben a 
szellemi élet leginkább lüktet : a katholicismus és p ro -
testantismus között épen azon eltérő súly képezi a lé-
nyeges különbséget, a mely ezen elvek egyikének vagy 
másikának tulajdoníttatik. A protestantismusban a szabad 
meggyőződés, a szabad kutatás, a lelkiismeret elve válik 
túlnyomóvá, a mi érthetővé teszi, hogy a protes tant is-
mus aránylag az államalakulásokra közvetlenül kevesebb 
hatást gyakorolt , de ott, a hol irányadóvá vált, a hala-
dást, a fejlődést sokkal erőteljesebben tette lehetővé 
épen a szabadság mozzanata folytán, mint a katholicis-
mus, melyben ismét az egyetemleges felelősség elvének 
túlsúlya magyarázza meg azon irányt és befolyást, 
melyet az államéletre gyakorolni törekszik. 

Már most, midőn félek, hogy türelmükkel már is 
visszaéltem — mielőtt előadásomat, melynek tárgyát 
egyébiránt úgy is csak jeleztem, befejezném, — egy kér-
dést kell szükségkép felvetni, és ez az, hogy, ha t ény-
leg azt látjuk, hogy csak a keresztény vallás volt az, 
— mert csakis ez volt — a mely állandó és nagykörű 
polgárosodásra kiterjeszkedő államintézményekben lelt 
kifejezést, a mely az államalakulásokra lényeges befo-
lyást gyakorolt , és pedig azért, mivel úgy a szabadság 
mint a testvériség, úgy a lelkiismereti, mint az egye-
temleges felelősség elveit megtestesítette, ha az ma már 
ilynemű szerepét a politikai életre — legalább a mint 
látszik — befejezte, és ma már mindenütt inkább a 
meggyőződésben terjeszkedik, ma következményeit és 
gyümölcseit inkább az egyéni élet körében termi meg, 
mint az egyetemleges közösségben, — lesz-e még a 
vallásnak jövőben is ily államalkotó ereje ? 

A kik csak annak ismétlését hiszik lehetőnek, a 
mit a történelemben, a múltban már is szemléltek, vagy 
a kik csak azt várják, hogy ugyanazon módon lehet 
változott gondolkozás, másnemű igények, másnemű k ö -
vetelmények és másnemű lelki állapotok közt hatni, 
mint* a hogyan hatott valamely tényező a múltban — 
azok talán, ha igénylő feleletet is adnak erre, de oly 
alakban adják ezt, mint a minőben — azt hiszem — m i n -
denkinek, a ki mélyebbre tekint a történetbe, feltétlenül 
vissza kell utasítania. 

Valamint nem hiszünk a hazajáró lelkekben, úgy 
nem hiszünk abban sem, hogy oly alakban, oly in téz-
mények által gyakorolhasson valamely, bárminő fontos 
tényezője a polgárosodásnak újra hatást, mint a hogy 
gyakorolt akkor, a mikor titkát, körülményeit az embe-
rek még egyáltalán nem ismerték, a mikor indokai-
ról és következményeiről nem voltak és nem lehet-
tek felvilágosítva, és a mikor a közönségekre gyakorolt 
hatás csak egyesek által és egyesek érdeke közvetítésével 
volt lehető, míg ma az csak valóban oly tényezők mellett 
lehetséges, a melyek mindenki keblében érző húrt ér in-
tenek, a melyek mindenkire kiterjednek. A közvélemény 
ma sokkal hatalmasabb, az általános betekintés azon 



mozgalmakba, a melyek a po lgárosodás irányát m e g -
határozzák, sokkal egyetemlegesebb, mint a tör téne tnek 
bárminő előző szakában ; és ennek köve tkezménye az, 
h o g y egyszersmind csupán az és egyedül azon irány 
képes ma hatalmat gyakorolni a nagy tömegekre , a 
mely a nagy tömegek érzületére, nagy többségre t ámasz-
kodik, mer t végre is, a min t Spinoza állambölcsészeti m ű -
vében megjegyzi , mindig a többség képviseli a hatalmat , 
és csak az a k é r d é s : hogy ki bírja valóban, és minő esz -
közzel lehet megnyern i és vezetni. 

De a ki az emberi sors válságait és v iszontagsá-
gait tanulmányozza és azon csodálatos visszatéréseket 
ismeri, a melyek hasonló t ényezőknek vál tozot t kö rü l -
mények közö t t is te rmészetesen vál tozot t , de mégis 
mélyre ható e redményre vezetését eszközlik, alig fog kéte l -
kedni abban, hogy lesz még kor , a mikor ^ a lelki isme-
reti meggyőződés nemcsak azok iránt, a miket az e m b e -
rek közvet lenül hasznosaknak és célszerűeknek i smer -
nek fel, hanem a legtávolabb, a legáltalánosabb célok és 
eszmények irányában is dön tő hatást fog az emberiség 
sorsára gyakorolni . Ma, végre is az, a mi az államalákulá-
sokat i ranyozza és intézi, pusztán a meggyőződés azon 
eszközök tekinte tében, a melyek mellett , szabadabban vagy 
kevésbé szabadon, a lehető legtöbbnek lehető legna-
gyobb közvet len érdeke a lehető legmegfelelőbben é r -
he tő el. A nagy viták, a melyek a mai, nemcsak egyes 
államban fen fo rgó , hanem az európai művel t nemzetek 
közt általában fo lyta to t t polit ikára nézve fenforognak , 
általában gazdasági és politikai természetűek : arra v o n a t -
koznak, hogy kit kell, hogy illessen a hatalom, és hogy 
közvet lenül minő akadályai szünte tendők meg az emberi 
tevékenységnek. 

De lehetetlen az, ha a tör téne te t általában tek in t -
jük, hogy a politikai törekvések, h o g y az államala-
kulatok ö rökre csak e körül forogjanak. Sőt, valószínű 
másnemű fe l fogás é rvényesü l é se ; és itt ismét igen sa já t -
ságos és érdekes tüneménynye l állhatunk szemben. 

Valahányszor a tö r téne tben nagy vallási mozgalom 
merül t fel, az"̂  emberek az eszmények iránt f o g é k o n y -
sággal kezdet tek bírni, azokhoz való viszonyuk irányozta 
életüket, életüket tu la jdonképen a földön túli vagy föld 
felett iránti tekintetek szerint rendezték be, biztosak 
lehetünk afelől, hogy ily korszakban a fö ldön rendsze -
rint oly hata lom uralkodik, melynek uralmi eszközeit 
az emberek nem tartják megegyezőknek erkölcsi érzel -
meikkel és műve l t ségükke l ; s ismét megfordí tva , vala-
hányszor nagy hódí tó államok állanak fenn, va lahány-
szor a polgárosodásban oly korszakok következnek be, 
melyekben a fegyverek ereje látszik egyedül döntőnek , 
a katonai szervezet mindennél fontosabbnak, akkor m e g 
lehetünk győződve , hogy ha a népek lelkét kutat juk, 
hogy felébrednek a vallási szükségletek, a közvet len 
haszonnal ellenkező indulatok és érzelmek, és hogy ezek 
i rányozzák az embereket cselekvőségükben ; ekkor bekö -
vetkezik a legnagyobb látszólagos material ismus, a l eg -
nagyobb látszólagos élvhajhászat, a látszólagos_ legszol-
gaibb meghunyászkodás korszakában az emberi lelkiis-
mere t feléledése és felülemelkedése a közvetlen világi, 
a közvet len célszerűségi s zempon tokon . 

Ha pedig a mai po lgárosodáson végig tekintünk, 
nem tagadhat juk, hogy ha tökéletesebb is anyagi éle-
tünk, szabadabb is szellemi mozgásunk , mint a minő 
volt régebben, de mégis inkább, ha szembe állítjuk a 
művel t világ állapotát azzal, melyet eszmény gyanánt 
az e lő t tünk élő nemzedék ki tűzött , ezen eszménytő l 
n a g y o n távol esik, és nagy különbség van a mindegyi -
künk által szükségeseknek elismert katonai szervezet 

és azon hatalmi in tézmények közöt t , a melyek ma lé tez-
nek, és azok közöt t , a melyek felé az emberiség lelkiis-
mere te áhítozik, és melyeket az emberiség lelkiismerete 
kétségtelenül valamikor tényleg követelni fog, a m e -
lyeknek életbe léptetését mulhat lannak fogja tartani. 

Csak azon mozgalmakra utalok, melyekről minapi 
előadásában e lődöm emlékezett , melyek a leo-nasvobb 1 • 1 * ? J O oJ 
katonai birodalmat, Oroszo r szágo t á tha t j ák ; csak azon 
szellemi irányzatra és befolyásra, melyet ott oly kivá.ó 
ember i smerő és regényíró , min t To l s to j Leo gróf , 
példája gyakorolhat a tömegekre , a ki a szép i roda lom-
tól visszavonulva, magát teljesen a vallási életnek s zen -
telte, csak azon áhítatra, melynek nyomdoka i t épen ott 
találjuk legdúsabban, azon Oroszországban , mely a mai 
katonai állam mintaképe, csak ezekre utalok, hogy 
bátran felelni mer jek a kérdésre , melyet felvetet tem, és 
pedig igenlőleg : igenis, el fog következni ismét oly k o r -
szak, a hol az emberi lelkiismeret követe lményei , a hol az 
embernek az eszmény iránti v iszonyáról való m e g g y ő -
ződése nagyobb befolyást fognak magaviseletére, de 
fognak a közösségi in tézményekre és elvekre is g y a k o -
rolni, min t a minőt gyakorolnak ma. 

Valószínű, hogy e korszakot nem fogjuk megérni , 
de a kik megérik, minden esetre az emberi t ö r t éne lem-
nek olv új válsága előtt fognak állni, a mely érdekben 
nem lesz csekélyebb a legnagyobbaknál , melyeket e lő -
deink és mi szemléltünk. 

Dr. Pulszky Ágost. 

CIV. z s o l t á r . * ) 
(Saját dallamára). 

1. Áldjad, magasztald lelkem az Is tent , 
Dicsőségével ki betölt m i n d e n t ; 
Világossággal vagy te U r a m é k e s ; 
Erőd alkotni világokat k é p e s ; 
Bölcseségedet beszéli rendre , 
A te remte t t ség okszerű rende, 
S az abban élők egyesült szózatja, 
Gondvise lő- jóságod hangozta t ja . 

2. Kiter jesztet ted az eget, bőven 
Felruházván éltető e rőve l ; 
A benne bolygó vizfelhők csapatja, 
Kifogyhatat lan áldásod o s z t o g a t j a ; 
Helyrő l -he lyre hogy könnyebben szállna, 
Szel lőszárnyakat tet tél alája ; 
S előállni villámlás és szélvészek, 
Tisz t í tó elemként, szavadra készek. 

*) Nagy tiszteletű szerkesztő úr! Nem akarok ugyan Kálmán 
Farkas bátyám mesterségében kontárkodni s zenei mértékre, hangtani 
szabályokra hivatkozva arról beszélni, hogy a CIV. zsoltár régi meló-
diája nem jó, mivel a magyar rythmus reá csak nehezen alkalmazható, 
hanem magyarázati!! legyen elég annyi, hogy a mint minden keresés 
nélkül megtalálta Farkas bátyánk azt az imádságos kis éneklő Elvirát, 
a kinek hirtelen halálát vele együtt sokan megkönnyeztük: úgy én is 
mirfden keresés nélkül szólaltatom meg az én Bere Imrémet (egy szép 
adventi éneke a Prot. népkönyvtár XI. füzetében olvasható) aki mivel 
velem együtt nagyon szereti azokat a régi nótákat, új formában, szép 
hasonlatokkal óhajtja énekelni a CIV. zsoltár gyönyörű dallamát. Mert 
tagadha'atlan, hogy az, egyike legszebb zsoltár dallamainknak. Ezért 
maradunk a régi mellett; semmi kii'földi utánzatot nem találván abban, 
ha mi ugyanazon dallamon énekelünk, mint francia vagy hollandiai 
testvéreink. Kiváló tisztelettel vagyok Sopronban, 1888. március 12. 
Kész szolgája: Thúry Etele, 



3. Szóltál s a gáznemű folyótestek 
Élethozó földdé keményedtek ;**) 
S mint újszülöttre gondozó dajkája, 
Lágy pólyaként vizet adtál reája ; 
De midőn tetszésed látta jónak, 
Helyet mutattál tenger, folyónak 
S hogy vissza többé özöne ne té rne : 
Csudaerőd hegyeket tett eléje. 

4. Fák, füvek és színes virágokkal 
Ékesült a szárazföld azonnal, 
Elébb mit néma tétlenség emésztet t : 
Életre pezsdült az egész te rmészet ; 
A lomb között éneklő madarak, 
A vizben játszó férgek és halak, 
Hegy, völgy, liget élők ezer nemével 
Elteltenek neved dicséretével. 

5. T e reád néznek Uram mindezek, 
Hajlékot, tápszert tőled esdenek; 
S te mindeniknek sorsához illően 
Asztalt terítesz s hajlékot nyitsz ingyen ; 
Hogy szomj ne ölje epessze őket : 
Patakok szelnek erdők, s mezőke t ; 
Mindent — a mi él, örvendez tebenned, 
így elégít ki jóltevő kegyelmed. 

6. Mily bájoló vala kezdet óta 
Dicső mezében az égnek bolt ja! 
Szemléletére szem, lélek ha ger jed : 
Léted sugára reájuk k i te r jed ; 
Nap, hold, csillag számtalan ezerje, 
Felséges neved' egy-egy be tű je ; 
Önsemmiségében előtte nem mer 
Kétkedni benned, ha olvassa ember. 

7. Intesz s a nappal világossága 
Átalkonyúl sötét éjszakára; 
S mig fészkeikből a vadak kijőnek : 
Pihenést nyújtasz a szelid élőnek, 
Csend űl a földre, melyet elnyom a 
Szenderbe — mélyedett lég fátyola; 
Fenn és alant csupán a szellők járnak, 
Hirdetve léted' lombnak és virágnak. 

8. De reggel, mihelyt a nap szétömölt — 
Sugáriban úszik menny és a föld : 
Téged ' dicsérő élet és zaj lészen, 
S az éh-elégült vad nyugszik csendesen 
Fölkél az ember is — kezednek e 
Képed' visszatükröző remeke — 
És lelke önkényt hő imára gyulád, 
Hozzád emelvén hál'adó indulat. 

9. Ha végzett immár zsámolyod e lő t t : 
Munkára vígkedvvel buzdítod őt, 
És egeidből áldást hintesz rája, 
Mit megad szőlője és barázdája. 
Itt kalász hullámzik a szellőben, 
O t t bor fakad a szőlővesszőben: 
Hogy dolga után nyugalomban éljen 
S vigassága jóságodról beszéljen. 

10. Uram, te nagy v a g y ! . . Dolgaid n a g y o k ! . . 
Én elbeszélni némapor v a g y o k ; 

**) Mi ez?! Szerk. 

Gazdagságodat, melylyel ég, föld rakva, 
Halandó, hogy is vehetné a jakra! 
Bölcseségednek ékes és drága, 
Lélekbe, szívbe ömlő sugára ; 
Fénylő világát noha át nem látja 
Erőtlen elménk — de hittel imádja. 

11. Ha bűn miatt gyarló teremtményed ' 
Csapásodra méltónak Ítéled : 
Elrejted arcod s lészen a föld meddő, 
ínséget, sőt halált hozó esztendő ; 
De nem tart soká haragod súlya 
Szánó lelked' kibocsátod ú j r a : 
Megérzi minden : vidám lesz szivében, 
Ujúl a föld is méhében, színében. 

12. Dicsőség Uram, dicsőség neked! 
így zeng porában gyarló gye rmeked ; 
Fogadd el, kérlek, ha rebegő ajka 
Magasztalással neved' hangozta t ja ; 
Emeld, ha szárnyain érzetének, 
Hozzád röptében gyengül az ének : 
Oh, mert önmaga érezi, ismeri 
Nem lehet méltó hozzád senki, semmi. 

13. Mégis tenéked — teljes hatalom 
Teremtésidben örömöd vagyon, 
Ezt súgja szivünk, lelkünk erre ébred 
Áhítatából — társalogván véled. 
Add, hogy dicsőítésedre ezek 
Napról -napra tökélyesbüljenek; 
S legyen •— a bűn általad eltörölve — 
Ez egész föld imádásod szent helye! 

B e r e I m r e . 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Jezsuitismus és katholicismus.*) 

Egy ritka derék munka hagyta el e napokban a 
sajtót, mely méltó kiegészítésül sorozható Hase és 
Tscliackert prot. polemikái mellé. A midőn a tartalmas 
művet Lapunk olvasó közönségének bemutatni akarom, 
előre tudom azt s arra el is vagyok készülve, hogy az 
esztergomi egyedülüdvőzítőknek vádját vonom magamra, 
mivel a »jezsuitaszaglászok« módjára érinthetetlen, ma 
már csalhatatlan dolgokat bolygatni merészelem. A be-
vezetésen ( 1 — 4 1.) kívül az első fejezet (4—25) Loyola 
Ignácról, a loyolita csapatok alapítója és generálisáról, 
a 2-ik (25 — 48 1.) a társaság szervezetéről, a 3-dik 
(49—68 1.) a szellemi és vallási gyakorlatokról, a 4-ik 
(69—131.) a jezsuiták erkölcstanáról, a 5—ik (131 —170 1.) 
a jezsuiták politikai alapelvéről, a 6—ik (170 — 227) a 
jezsuita Mária-szentek s ereklyék imádásáról, a 7-ik 
(227 — 258. 1.) a jezsuiták padagogikájáról, a 8-dik 
(258—318. 1.) a jezsuita-rend történetéről s el lenrefor-
mátori működéséről, a 9—Ik (319—327. 1.) a jezsuita 
külmisszióról, a 10-ik (328—335. 1.) a jezsuita rend 
helyreállításáról s a római egyházban való jelenlegi ál-
lásáról, a 11-ik (336—355. 1.) az új róm. kath. contra-
reformátióról s a r2- ik fejezetben (356—363. 1.) egy 

*) Jesuitismus und Katholicismus. Eine Studie. Den Freunden des 
Evangelischen Bundes gewidmet von E. Eisele, Pfarrer in Neipperg 
bei Brackenbeim. Halle a. S. Verlag von Eugen Strien. 1888. Ara 
4 márka. 



»zárszó«-ban az eddigi fejtegetések eredményéről s a 
prot. ellenhatásról szól. A műnek meleg és kiválóan 
érdekes tárgyalását a függelékül csatolt mellékletek 
(364—390. 1.) rekesztik be. 

Kövessük most már ezen rövid tartalomjegyzék 
alapján Eisele jeles művének gondolatmenetét , a tanú-
ságok levonását t. olvasóink józan belátására és prot. 
érzékére bizzuk! 

r. Előszavában a műnek röviden összefoglalt p rog-
rammját adja a szerző, a mely szerint a róm. egyház 
— a vatikánumban a maga rendszerének legvégsőbb 
következményeit megvonva — magát ujabban a jezsui-
tismussal azonosította, mi által vallási, erkölcsi és poli-
tikai tekintetben oly mély űr támadt romanismus és p ro -
testantismus között , mely a szeretetteljes közösséget a 
2 egyház között kizárja és lehetetlenné teszi. S a jezui-
tismusnak a katholicismussal való azonosítása mellett 
a római egyház a jezsuita-rend ellenreformátor]' tenden-
tiáit is elsajátította, a melyeknek vezényszava a p r o -
testantismus kiirtásában áll. E ténynyel szemben a prot. 
öntudatnak fölébresztésére és céltudatos reactiójára van 
szükség, mely az igazság, a szeretet s az igazi vallásos-
ság és erkölcsiséggel való felfegyverkezésben áll. 

2. Bevezetését azzal kezdi, hogy a jezsuiták római 
főtemplomában Ignatius sírja mellett egy nagyobb m á r -
ványcsoportozat látható. E csoportozat a »vallást« sym-
bolizálja, még pedig olyképen, hogy a diadalmas keresztet 
kezében tartó női alak lábainál 2 pokoli lángoktól körül-
vett alak hentereg, mindegyik alak egy-egy könyvet 
szorít magához, a melynek egyikén »Luther,« másikán 
»Kálvin« nevével találkozunk. E csoportozat leghívebben 
ábrázolja a jezsuita katholicismus szellemét és célját, 
mely a reformátorok, eme pokoli szörnyszülöttek és mü-
veiknek a vallás szent nevébtn és isten nagyobb dicsősé-
gére való megsemmitésében áll. S tényleg a jezsuita-rend 
félelmetes jelenségének világosan kimondott , s soha 
szem elől nem tévesztett végcélja : a reformátió romjain 
helyreállítani Róma uralmát a maga középkoii fényében, 
a reformátió vívmányait állam és egyházban, tudomány 
és művészetben minden áron megsemmisíteni a józan 
és egészséges haladást föltételező szellem — és lelki-
ismereti szabadság helyére a nyomorul t szolgaságnak 
birodalmát felállítani s a világot a jezsuiták által csal-
hatatlanná tett pápának alávetni, hogy i lymódon betel-
jesüljön a gvelf Windthors tnak amaz ismeretes mondása : 
»Der Papst régiért die Welt.« A jezsuita-kérdés ma a 
legégetőbb kérdés, épen XIII. Leo pápa vetette azt föl 
1886. jun. havában a generálishoz intézett brevejében, 
Windthorst pedig a 1885. tartott miniszteri egyet. kath. 
gyűlésen »a jezsuiták visszatérésébencc formulázta a 
német kath. nép elodázhatlan követelményeit . S épen 
napjainkban diadalmaskodik Loyola fiainak fekete serege, 
mely a vatikánum óta a római egyházban egyedura-
lomra jutott, s a melynek az összes kényszer —, u. n. 
térítési eszközök rendelkezésére vannak bocsátva. 

3. Az első fejezetben Loyola Ignác életrajzát, e r -
kölcsi fejlődését és jellemét ismerteti a szerző, majd 
érdekes párhuzamot von Ignátius és Luther között . 
Forrásul felhasználja Huber, Zierngiebl, Hoffmann, Buss, 
Baumgarten, Ribadeneira és Ritschel művei t ; bő idéze-
teket hoz Wolfnak ismeretes 4 kötetes művéből is. A 
jezsuita-rend csakis Spanyolországon, „a revolutiók és res-
taurátiók eme chaosában" keletkezhetett, hol a lelki sötét-
ség a militarizmussal és fanatismussal párosult. Loyó lá -
ban a legellentétesebb tulajdonságokat egyesítve találjuk, 
u. m. aszkétai szerzetességet s a világban való gyakor -
lottságot, rajongó fanatismust és csendesen megfonto ló 

képességet, főleg azonban stratégiai zsenié volt, kinek 
seregébe még ma is a legtehetségesebb ifjak vétetnek 
föl. Luther és Loyola között a különbség igy formuláz-
ható, hogy míg előbbi »a ker. ember erkölcsi szabadsá-
gának «, Istenben s a lelkiismeretben megkötöt t szabad 
személyiségnek, addig Loyola a vak engedelmességnek 
a prófétája, a melynek alapján a ker. személyiség ideálját 
elérni lehetetlen. 

4. A jezsuita-rend szervezetének tárgyalásánál Eisele 
az »Institutum soc. Jes.« 1757 c. elaboratumot s az 
exjezsuita Bode »Das Innere der Gesellschaft Jesu« című 
művét használja forrásul. Már Toldy ' ) is kimondja : »A 
Jézus-társaság szervezetére nézve wtitkos társaság«, alap-
elve »a despotÍsmus«, támaszai »a lélek megrontása és 
a kémkedés.« Főleg itt a szervezetnél látható Loyola 
katonai szervező és kényuralmi talentuma, mely gráni t -
nál szilárdabb épületet teremtett . A - jezsuita szervezet 
ti tokzatos lényege az emberfeletti tekintélylyel felru-
házott generális egyeduralmában, a tagok feltétlen cada-
verengedelmességében, másrészt pedig a kölcsönös fel-
ügyelet, m o n d j u k : kémkedés következetesen kifejtett 
rendszerében leli magyarázatát. Míg eredeti, s a jezsuita 
rend tör ténete által kétségtelenül beigazolt célja a p r o -
testantismus kiirtásában áll, mely főcél egyesíti a világon 
elszórtan található 11 ezer pátert egy egyházpolitikai 
hatalommá. Hogy ezen katonai subordinatió, ama cada-
verengedelmesség homlokegyenest ellenkezik a valódi 
ker. engedelmességgel, a ker. ember szabadságával, az 
nem szorul bizonyságra. A jezsuita s áz Isten közé a 
Rómában székelő generális mindenható akarata lép, a 
kiben Krisztust sőt a mindenható Istent tisztelik, s a 
kinek parancsai Bode szerint az Isten erkölcsi követel-
ményeivel azonosak. A jezsuita engedelmesség lényegét 
maga Loyola fejtette ki 1553. márc. i 5-én kelt, s Eisele 
által is közölt levelében, mely coeca obedientia karrika-
túrája a ker. e >g:delmességnek, az ember rabszolgává, 
maschinává lesz alatta, a miért is a ker. embernek nem 
díszére, hanem szégyenére és gyalázatára válik. A k o n -
stitutiók« alapján a generális hatalma azonos az absolut 
diktatúrával, a legféktelenebb kényuralommal, ügy hogy 
ellene a köztársasági érzelmű Mari ina jezsuita is panaszt 
emel. Úgy a koadjutorok, mint a scholastikusok és p ro -
fessusok, a novitiátusokat nem is említve, az egyéniség 
megsemmisítése alapján neveltetnek, úgy hogy igaz 
marad egy kath. történetíró ama mondása : Si cum Jesu-
itis — non cum Jesu itis.« 2) 

5. A vallási gyakorlatok fejezetében a »LTber 
exercitiorum« s Bode műve alapján indul a szerző. Főleg 
ezen exercitia spiritualia fokozzák Loyola csapatának 
harcképességét, úgy hogy azok Bode szerint a rend 
velejét és vérét képezik. Célúk a teljes, úgy szólván 
apáthikus közönyösség állapotának előidézése, épazért 
keresztényellenes, pogányos és elvetendő valami. Ezen 
megtisztulás! utat nevezi Ignác purgativa, illuminativa és 
misticának s mindössze teljes 4 hétig tart. A lélek 
egyesülése az Istennel, az a gyakorlatok főcélja. Azon-
ban főleg itt nyilvánul az a körülmény, hogy a jezsui-
tismus ama vallási materialismusnak legkövetkezetesebb 
kifejtése, mely az érzékfölötti láthatatlan helyére, az 
érzékileg láthatót teszi, az istenországa helyére a látható 
egyházat, az Isten helyére a csalhatatlan pápát, a kit 
ugyanaz a hitbeli engedelmesség illet meg, min t . az 

') A jezsuiták Magyarországon és egyebütt, Budapest, 1873. 
2) Friedrich : »Beitrage zur Geschichte des Jesuitenordensc a 

»Histor. Abhandluligen der bayr. Akndemie der Wissenschaftt c. vál-
lalat XVI. kötetében. 



Istent. Ügy hogy a gyakorlatok által eszközlendő egye-
sülés az Istennel nem égyébb, mint a vallásos lélek 
egyesülése az egyházzal, azaz a pápával, a miért is a 
4. he/i gyakorlat az egyházi érzék megerősítésére s a pápa 
iránti vak, akarat nélküli engedelmesség előmozdítására 
és fejlcsztére megy ki. Az exercitiumokról szóló fejezetét 
azzal zárja be a szerző, hogy azoknak alapja és kiin-
duló pontja hamis, biblia- és keresztényellenes: s a mint 
Ignatius benső fejlődési menete alapján a vak engedel-
mességnek apostola lett, úgy exercitiumai is ama 
rabszolgai érzékit szülik, mely vak engedelmességben, 
és korlátolt fanatismusban más egyházak iránt a pápa 
egyházának eszközévé lesz. Mindezzel szemben a bib-
liai üdvut a Krisztusban való szabadságra, az isten-
fiuságra vezet. 

6, A jezsuiták erkölcstanáról szóló fejezettel a 
legkényesebb térre lépünk, a mennyiben már a közmon-
dás szerint is a »jezsorta elnevezés azonos az erkölcsi 
fogalmak elferdítésével, az erkölcsi undor kifejezésével, 
ügy hogy az osztrák Jenő herceg nem ok nélkül m o n d -
hatta ró luk : »moráljuk rosszabb a törökökénél . 3 ) E 
fejezetnél Henriquez ( f 1608), Sanchez ( f r 6 r o ) , Fil-
lucius ( f 1622), Gonzales ( f 1705). Escobar ( f 1669), 
főleg pedig a seminariumok általanosan elterjedett iskola-
könyvét, az ismeretes Gury-iéle compendiumot, s 
Ellendorf »Morál und Politik der Jesuiten« című művét 
használja. A nagyobb objektivitás kedvéért bő kivonat-
ban ismerteti Gury P. J. »Compendium theologiae m o -
rálisa Róma 1869 c. 2 kötetes művét (625 és 758. lap). 
Az első kötet több prot. tételt s annak szerzőit ariathe-
matizálja, s ezen ~ áldásokhoz csatolja IX. Pius pápa 
1864. dec. 8. ismeretes Syllabusát is, a melyben a re fo r -
mátió s a modern eszmevilág összes tanaira kemény 
átkot mond. Majd rátér »az emberi cselekedetek«, a 
»lelkiismeret«, a »p'a'rancsolatokc(, a »bűnök«, az »eré-
nyek«, a » i o parancsolat« (hol a 6. és 9-nél ha jme-
resztő dolgokat mond a fajtalanság minden neméről) , s 
»az egyház parancsai«-nak beható casuistikus tárgyalá-
sára. A 2. kötet szól »az egyes rendek kötelességeiről®, 
a »sákrámentomokról«, »az egyházi censurákról« s a 
»kánoni szabálytalanságokról^ Mint látjuk a jezsuiták-
7iál a morál a törvényről szóló végtelen számú §§-oknak, 
törvényes rendeleteknek végére mehetetlen tömkelegében v. 
is casuistikában vesz el, mely a benső és külső élet szám-
talan eseteire való vonatkoztatásában meglehetős éles é r -
telműséggel, de egyúttal hihetetlen laza morális szőrszálha-
sogatással van összeállítva. Az Isten iránt való szeretet 
s annak felebarátaink iránt való megvalósítása képezi a 
valódi érkölcsiség legbensőbb lényegét, alkotó életele-

. s) V. ö. Thoma »Wie das Volk spricht von Klöstern und Mön-
chen* c. cikkét a berlini Webszky-iéle »Prot. Kirchenzeitung* 1887-ik 
iS-ik számában, hol a jezsuitákról szóló részben következő közmondá-
sokkal jellemzi a loyölitákat: »Nem tudom, veres szakálu volt-e Júdás 

~r+> úgymond a kapucinus a jezsuitához — annyit azonban tudok, 
hogy Jézus társaságbeli, volt ;* »jezsuita az árulónak ujabbi neve;* »a 
jezsuiták az apostoloktól semmi egyebet nem örököltek, mint Júdás 
"táskáját éá csókját. Mindent az Isten dicsőségére! mondják a jezsuiták, 
"ha valami gonoszságot követtek el;* »a jezsuiták mint a kigyók csií-
szók és má'szók;* »a jezsuiták az úristennek udvari komédiásai;* »a 
jezsuiták a menyországot a nemes ércek oszlopaira építik;* »a jezsui-
táktól nem biztos maga az Isten sem az égben;* »a jezsuitát nem 
lehet öly feketére festeni, a milyen,« a miből következik: ihol két 
jezsuita Összekerül, ott sötétség uralkodik,« »a jezsuita az ördöggel 
ment az iskolába s vele cimborál;* »a jezsuiták az ördög utolsó csődje, 
a melylyel sokáig terhes állapotban volt.* A tapasztalás bizonyítja, 
hogy jezsuitákra, poloskákra, patkányokra és fogfájásra 100 meg 
íoo szer vanj jnely mit sem használ,* »jó volna a jezsuitákat elker-
getni, ha csak az ördögöt is el lehetne űzni,* végül tanyáikat »kaszár-
nyáknak és barakkoknak« tartja a nép. így traktálja a nép s a köz-
mondás a római egyház fekete seregét! Bizonyára van oka rá. 

mét. Mindezzel a jezsuiták »morálja« homlokegyenest 
ellenkezik, a mely nem az erkölcsi jellemnek, az önálló 
személyiségnek, mely fogalmakat a jezsuita morá l rend-
szer nem is ismeri, hanem a legmélyebb erkölcsi kisko-
rúságnak, a teljes rabszolga engedelmességnek fejlesz-
tésére megy ki, úgv hogy a jezsuitismusban az erkölcsi 
életnek ugyanazon külső felfogasával találkozunkmint a 
p haris fis musban, mely zsidó kasuistikáról Krisztus urunk 
elkeseredett küzdelmében azt m o n d o t t a : »a szúnyogot 
megszűrik, a tevét pedig elnyelik,« mire nézve hajmeresztő 
dolgokkal Fillucius szolgál (II. 93 és 286—294. 1.).. 
Épen a »probabilismus« legélesebb bizonyítéka annak,-
hogy a jezuitismus az erkölcsi autonómiának, az önálló 
erkölcsi személyiségnek fogalmát nem ismeri, mire 
nézve Huber (286. 1.) azt mondja : »A gyakorlatban a 
probabilismus, mely az embert az erkölcsi önállóság 
legalsóbb fokára aljasítja, arra megy ki, hogy a lelkiis-
meret szózatát a gyenge, bűnös akarat rabulistikája 
alapján elnémítsa s egy külső tantekintélyre való hivat-
kozással az erkölcsi élet kérdéseire vonatkozó önálló 
ítéletet suspendálja.« •—• A jezsuita morál főtörekvése 
épen a bűn s a tartozás érvényének kicsinyítésében 
nyilvánul, mi mellett főleg a „methodus dirigendae in-
tentionis" s a .,rcservatio mentalis" tana tesz bizonyságot, a 
mi mutatja, hogy a jezsuitáknak dupla nyélvök van. 
Eiscle e tanoknak bebizonyítása és szemléltetővé tétele 
céljából bő idézeteket hoz a jezsuita moralisták c o m -
pendiumából, mely kazuistikus tételekkel a judaisműs, a 
gyakorlatban pedig a legelvetendőbb pogányos erkölcsi 
érzület álláspontjára helyezkedtek, úgy hogy valóban a 
jezsuita csak egy bűnt ismer: nem szolgálni feltétlenül 
a szerzetet, s csak egy e rényt : bármify ú ton -módon 
használni a társaságnak. Eisele fölteszi mindezek után a 
kérdést : Tanitják-é a jezsuiták ama - hirhedt tételt: a 
cél szentesíti az eszközt? »Ve.rbis expressis« nem, azon-, 
ban a jezsuita moralisták száz meg száz tétele abban leli 
magyarázatát, hogy a cél az eszközöket szentesíti, s ez 
tényleg: a jezsuita morál lelke és magva, laza morális 
szabályainak magyarázati alapja. Hányszor olvassuk »ex 
honesta, ex rationabili causacc, vagy a hamis eskü m e g -
engedése stb., — mi más az a józan észre nézve, mint 
»a cél szentesíti az eszközöket«. Busínbaum különben 
világosan írja : »cum finis est licitus, etiam média sunt 
licita«, más szóval kifejezve : a cél adja meg a te t tek-
nek tulajdonképeni jellemöket, a cél határozza meg a 
cselekedetek erkölcsiségét, s jó vagy rosz cél által a 
cselekedetek jókká vagy roszakká lesznek. Mindezek 
folytán a jezsuita morál az erkölcsiség legteljesebb ellen-
téte, az erkölcsi fogalmaknak ördögi elferdítése és meg-
semmisítése,, a melynek gyökerei a középkori szerzetesi 
katholicismusra nyúlnak vissza, mely az »evangy. paran-
csoké és „1tanácsok" alapján egy „közönséges" s egy ma-
gasabb fokú, u. n. angyali, szerzetesi erkölcsiséget állí-
tott fel — az evangyeliumi erkölcsiség feltétlenségével 
szemben.. Végül fölteszi Eisele azt a gyakorlati egyházi 
fontosságú kérdés t : milyen állást foglaltak el a pápák e 
morállal szemben ? XI. Ince pápa (1676—1689) fellépett 
a jezsuita probabilismussal szemben s 95 erkölcstani 
tételeket is anathematizál ta; XI. Kelemen (1700—1721) 
pedig megtisztí totta a római erkölcstant a jezsuita m o -
ralisták istentelenségeitől. Ma már másként áll a dolog. 
IX. Pius a Syllabus, Inwaculata s a Vatikánum által 
kiszolgáltatta az egyházat a jezsuita-rendnek ; XIII. I .eo 
pedig magasztalja azt a rendet, 'a- mélytőL a nemeslelkű 
Wessenberg, a Rómától független német nemzeti ka-
tholicismus harcosa, azt- mondot ta , hogy »annak •tanai 
a ker. erkölcstan alapanyagát aláássák«, Möhler pedig, 



hogy »a k'er. erkölcstannak jezsuita tárgyalása a ker. éle-
tet a maga bensejében mérgezi meg.« A jezsuita morál 
a föltalált n-ik parancsolat a ker. erkölcsiség egyenes 
megtagadása. 

7. A jezsuita-rend politikai alapelvei a protes tán-
tismus megsemmisítésében, a középkori katholicismus s 
a pápai mindenhatóság terjesztésében kulminálnak. E 
fejezetnél Mariana, Heller. Ellendorf műveit s a Sy/la-
bust használja föl forrásul a szerző. De Bonali, azt hi-
szem, fején találja a szöget, ha a jezsuita-rendet ,}Jpoliti-
kai és vallási malitiáu-nak nevezi. A jezsuiták irataiból 
Aquinói Tamás segítségével kimutatja, hogy a pápai 
csalhatatlanságról és absolut teljhatalomról szóló jezsuita 
tan középkori s a vatikáni zsinat óta modern katholikus 
tan. A népsouverenitásról szóló jezsuita állambölcseség 
.szerint bármely nép kénye-kedve szerint változtathat a 
kormány formán, mely forradalmi nézetnek természetes 
következménye a zsarnok uralkodó elűzésének és m e g -
ölet és ének tana. E végből a jezsuiták az angyali doc-
torra hivatkoznak, a ki azt a tételt állította fe l : »a ki 
a haza felszabadításáért egy zsarnokot megöl, megdicsé-
rendő és jutalmazandó.« A zsarnokok elüzetésének és 
megöletésének theoriájával legbehatöbban Mariana f o g -
lalkozik, ki annak jogosultságát vitatja, s bő moralista 
idézetekkel támogatva állítja föl Eisele azt a tételt, hogy 
a pápai mindenhatóságról szóló tan szükségszerűséggel 
vezet a zsarnokok elűzésén k helyeslésére és magaszta-
lására, mi mellett a „.zsarnok" nagyon tág értelmezést 
nyer, úgy hogy alatta „eretnek király" is érthető, sőt 
Rainold »a zsarnokok legveszedelmesebb faját az eret -
nek királyokban látja. Mily értelme van mindezek alap-
ján XIII. Leo azon csalhatatlan szózatának, hogy »a 
reformátió a forradalmak szülő oka ?« A jezsuita-rend 
politikai alapelvei 1870 óta a római egyház tanai, a 
mennyiben a jezsuitákra nézve diadalmas vatikáni dek-
rétumok szerint a pápáé a döntő, elhatározó Ítélet a 
hi t - erkölcs- és kormányzás dolgában, mely jezsuita pápai 
eszmény szerint a pápa hatalma mindenre kiterjed, a 
mi a nap alatt van, s az ő csalhatatlan szózata valósá-
gos orákulum. S a vatikánum nemcsak benső egyházi, 
hanem jogi, állami jelentőséggel is bír, úgy hogy tény-
leg a vatikánum által az állam is a középkor ér telmé-
ben teljesen a pápának, mint a legfőbb bírónak .van 
alávetve vagyis a római egyház e terén is jezuitizálva 
van. Jogosan mondhat ta tehát Rauscher: »evidens az, 
hogy a csalhatatlanságban vetett hit által vezérelt kath. 
ember az államnak született ellenséged Egyetemes ká-
nonjogi tan az, hogy „Az eietnek fejedelem alattvalói a 
hűségi eskü alól feloldhatókvan-e nagyobb ellentét a 
róm. egyház s a modern állam ellentéténél? A Syllabus 
pláne az állami hatóságoknak egyenesen tudomására is 
hozza, hogy csak a római vallás a kizárólagos állam-
vallás, s minden más hitvallás kiirtandó. 

(Vége köv ) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
Az erdélyi ág. h. evang. magyar gyámintézet 

közgyűlése. 
Hosszufalu, 1888. márc. 20. 

- • ' Az erdélyrészi ág. h. evang. magyar gyámintézet 
f. évi március hó 12-én Hosszufaluban rendkívüli köz-
gyűlést tartott , a melyet Szmik Gábor főerdész, mint 
alelnök hívott össze. Az alelnök jelentéséből kitűnt, 
»h"ogv a gyámintézet tagjainak száma, mely alapításkor 

1885-ben 231 volt, nem hogy emelkedett volna, hanem 
1886-ban i éo - ra , 1887-ben 149-re, 1888-ban 89-re szál-
lott l e ; a jövedelem, mely 1885-ben 688 frt 79 kr. volt, 
1886-ban 121 frt 98 krra, 1887-ben 191 frt 80 krra, 
az 1888. évben 3 frt 50 krra sülyedt, sőt 1887-ben is 
csak Pap György zajzoni lelkész nemeslelkü 100 frtos 
adománya emelte azt, 191 f r t r a ; kitűnik, hogy ezen 
szomorú eredmény azon elhanyagolásból származik, a 
melyet a gyám intézet ügyeinek vezetése iránt az elnök 
Mihályi Károly apácai lelkész megbotránkoztató módon 
tanusított«. Már az 1886. évben ugyanis 6 választmá-
nyi gyűlés helyett csak 4 tartatott , 1887-ben csak 1, 
úgymint márc. 2-án, azóta pedig egy kerek év lefolyása 
alatt egyetlen egv s e m ; az országból 1886 és 1887-ben 
begyült adományokból, hirlapilag még egy krajcár sem 
lett nyugtázva és megköszönve ; a kultur-egyesület től 
érkezett átiratokat rendesen a választásra kitűzött ha -
táridő után terjesztette az elnök a választmányi gyűlés elé, 
a legsürgősebb határozatot az elnök — ha végrehajtot ta 
— néha 5 hónap múlva hajtotta végre ; rendes szám-
adás az egyesület fennállása óta (1885. noveinb.) még 
egy sem terjesztetett se a választmány, se a közgyűlés 
elé. Az 1887. évi már t . 25-ike óta pedig, midőn a jegyző 
Moór Gyida brassói lelkész ezen tisztéről lemondott , 
teljesen megszűnt az egyesület működni és még az 
egyesület iratainak, jegyzőkönyvének átvételéről s az 
új jegyző kezébe leendő átadásáról sem gondoskodot t 
az elnök mai napig se. Minek következtében általános 
lett az elkedvetlenedés és elhidegülés az egyesület iránt. 

Ily állapotban az ügyeket tovább hagyni nem le-
hetvén, kényszerítve érezte magát az alelnök egy rend-
kívüli közgyűlés összehívására, a mely a bajok orvoslá-
sáról gondoskodjék. A jelenlevők nagy figyelemmel hall-
gatták meg az alelnöknek az egyesület hanyatlását, t en-
gernyi számadatokkal, statisztikai táblázatokkal bizonyító 
szomorú kimutatását és neki a nagy buzgalommal és 
különösen meleg ügyszeretettel készített jelentésért forró 
köszönetet szavaztak. 

Ezután a bajok orvoslása kerülvén szőnyegre, 
mindenekelőtt kimondatott , hogy a beérkezett adomák 
nyolc a »Budapesti Hírlapban« és két egyh. lapban mi-
nél előbb nyilvánosan nyugtázandók. A többi hiányos 
megszüntetése csakis az elnöki tiszt rendes és lelkiis-
meretes ellátása mellett válván lehetővé a közgyűlés, a 
névszerinti szavazás után 7 szó kivételével *) az összes 
tagok hozzájárulásával a következő határozatot h o z t a : 
Miután Mihályi Károly elnök az által, hogy egy egész 
esztendeig egyetlen választmányi gyűlést sem hivott 
össze és általában 1887. márc. 25-dike óta egyetlen lé-
pést sem tett az egyesület ügyeinek vezetésében a leg-
nagyobb fokú hanyagságot tanúsította, sőt a f iók-gyám-
intézetek elnökeinek világgá bocsátott röpiratokban tö r -
tént megtámadása által az egyesület kebelében viszályt 
és egyenetlenséget támasztott , miután továbbá a brassói 
magyar evang. esperességet a melynek istápolására a gyám-
intézet alakult, 1887. márc, 15-iki közgyűlésen tartott 
megnyitó beszédében gyanúsította, később röpirataiban 
gyalázó kifejezésekkel illette, sőt megsemmisítése érdeké-
ben harcot indított és így a gyámintézet irányával, éles 
ellentétbe jött — a közgyűlés nem nézhetvén megnyug-
vással ilyen méltatlan kezekben az egyesület ügyeinek 
vezetését, az öszszes elnöki teendőket a legközelebbi 
rendes közgyűlésig az alelnökre bizza, 

*) A hét szó : Borzsa Mihály bácsfalusi, Kiss Árpád csernátfa-
lusi lelkészé és öt állami tanitóé volt. E/.ek kívánták, a régi állapotot 
továbbra is. . . ' . ' . . . . . ... 



A közgyűlés néma csendben íogadta a szavazás 
ezen eredményét s csak akkor tört ki viharos éljenzés-
ben, mikor az általánosan tisztelt és szeretett alelnök, 
a ki a 7 tagból álló ellenpárt szavazatát személye ellen 
irányulónak gondolta, azoknak felvilágosítása után, mely 
szerint ők is megnyugvással látják Szmik Gábort, az 
ügyek élén, az egyesület vezetésére késznek nyilatkozott. 

Miután még a pénztárvizsgáló bizottság jelentette, 
hogy a pénztár teljes rendben találtatott s az egyesület 
vagyona 1297 frt 24^2 kr., a közgyűlés az alapszabályok 
hiányainak pótlására egy bizottságot küldött ki, s azután 
szétoszlott azon reményben, hogy Szmik Gábor veze-
tése mellett az egyesület jövő közgyűlése örvendete-
sebb leend. Justus. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
1. A római egyház Angolországban Luthardt i. 

lapja jelen folyamának 7. számában a Londonban meg--
jelenő „Qtiartcrly Review" egyik legközelebbi száma 
után érdekes képet nyújt az angol katholicismusról a 
melynek fejlődése reánk magyarokra nézve sem lehet kö -
zönyös. Ugyanis a proselyta mozgalom óta ismételten is 
megjósolták, hogy a római egyház Angolországban óriási 
haladásnak fog örvendeni. Váljon megfelelnek-e a tények 
emez előfeltételnek ? — erre a kérdésre ád feleletet n e -
nevezett lapnak i. cikke. Mindenekelőtt összehasonlítva 
a római egyháznak 1850. s 1888. évi állását Angolor -
szágban, mely 38 év alatt a püspökök száma 9-el, a 
papok száma 1488-al, a zárdák és intézetek 570-el s a 
templomok 707-el szaporodtak* E számok csak Angol-
országra és Walesre vonatkoznak, míg Skóthon még 
nagyobb szaporodást mutat föl. Ezen jelenségnek meg-
magyarázása céljából nevezett »Review« több körül -
ményre figyelmeztet. E nagy szaporodás magyarázati 
alapja az oxfordi mozgalom kimenetelében s a nagy ír-
bevárdorlásban rejlik, mely rendkívüli okok figyelembe 
vétele mellett a római egyház Angolországban nemcsak 
hogy nem gyarapodott, sőt ellenkezőleg számra nézve ál-
landó veszteségben van. Ezen állítása beigazolása céljából 
hivatkozik nevezett angol prot. közlöny az 1878-ban 
közzétett konverti ták jegyzékére, az államilag vezetett 
házassági jegyzékre, s a »The Monthcc c. angol jezsuita 
közlöny egyik cikkére. Nevezet t cikk az angol és w a -
lesi katholikusok számát 1841-ben 800 ezerre tesz i ; 
azóta a lakosság száma 6o°/0-al gyarapodott , úgy hogy 
a konvertitáktól vagy bevándorlottaktól egészen elte-
kintve ama 800 ezer katholikusnak legalább 1 millió 
290 ezerre kellett megszaporodnia, mely számhoz hozzá 
véve az 1 milliónál is több bevándorlott ír katholikuso-
kat, az angol katholikusok létszámát legalább is 2 millió 
2po ezerre kellene tennünk. E helyett azonban tényleg 
csak 1 millió 370 ezer kath. lakik Angolhonban, úgy 
hogy szaporodás helyett tényleg majd 1 millió veszte-
séget tüntet föl a jelen angol katholicismus. De hát ki 
dézsmálja meg annyira az angol kath. egyházat, hol 
Manning oly mindenható szerepet játszik ? A kath. la-
pok erre egyértelmüleg azt felelik, hogy az angol állam-
agyház absorbeálja a romanismust, s ezt valószínűnek is 
kell tartanunk. Ángol papok igen ritkán térnek ma már 
át a katholicismusra, s a proselytaságnak köztük ma már 
alig van tere. A római lapok is elismerik, s az angol r i -
tualistikus lapok ezt örömmel fogadják, hogy az angol 
magas egyházi papok azért nem térnek át a katholicis-

musra, mivel saját hierarchilag szervezett egyházuk keb-
lében mindazt megtalálhatják, a mit a római egyházon 
csudálnak, rövidebben mivel az angol (ref. tanfogalommal 
biró) egyház szervezetileg maga is romanizálva van. Ma 
már ezen magyarázó adatokat örvendetesen tudomásul 
vesszük, mert magunk is eddigelé azon meggyőződésben 
voltunk, hogy a római egyház a szabad Amerika államai 
mellett legtöbb tért hódít épen Angolországban. Eacta 
loquuntur — így nyílnak meg a mi szemeink ! 

2. Vegyesek. Vatikáni adatok szerint a jubiláló 
pápa e télen több mint 64. ezer szomjúhozó ájtatos za-
rátidokot fogadott , még pedig 36 ezer olasz, 5 ezer f ran-
ciát, 4 ezer német, 2 ezer angol, 1500 magyar, 2 ezer 
spanyol, 1 ezer belgiumi, s még más nemzetiségű za-
rándokot. Hogy azok nem üres kézzel mentek »ad l i-
mina apostolorum« s »ad recreandam animam«, azt 
Pellegrina Amaza Waldens római lelkész eredeti tudósí -
tása alapján mult Szemlénkben kimutattuk. Ezenfelül 
készült még egy francia s egy német zarándokcsapat 
Rómába, mely utóbbi részére megengedte a pápa »a szent 
inquisitió officiumának leirata« nyomán, hogy úgy uta-
zása, mint római tartózkodása alatt kiki saját egyház-
megyéjének »bőjtmandátumához« tartsa magát, mire 
nézve' csakis a pénteki nap tesz kivételt. — A leg-
újabb népszámlálás szerint Bajorország 5.420,189 lakost 
számlál, még ped ig : 3.839,168 katholikus 1.121,114 
protestáns 53,697 zsidót s 6220 más felekezetű lakost. 
A statisztikai hivatal megbízható adatai szerint a római 
egyház Bajorországban 202 dekanátust, 2910 papi állo-
mást, a prot. egyház pedig 80 dekanátust, s 1880 papi 
állomást számlál. A zsidóság 36 hitközséggel b í r ; azon-
felül Münchenben még egy gör. kath. s anglikánus egy-
házközség is létezik. Á Hamburgban építendő új róm. 
katholikus templom javára, mely Windthorst kívánsága 
szerint »stella maris« nevet viseljen, 5 év alatt több mint 
35 ezer mark gyűlt be, mely összeghez maga a pápa 
10 ezer lírával járult. A püspöki methodisták Észak-
amerikában a folyó évre következő missziói összegeket 
határoztak meg : China és Futchowra 43 ezer, Északi 
Chínára 44 ezer, Nyugati Chinára 8 ezer, N é m e t o r -
szágra 22 ezer, Svájcra 11 ezer, Dániára 8 ezer, N o r -
végiára 15 ezer, Svédországra 29 ezer, a két Indiára 
82 + 24 ezer dollárt. Németország, Svájc, Norvégia és 
Svédország tehát a pogány országok kategóriájába esik r 
a melynek methódista megtérí tésére többet mint 87 eze 
dollárt fordítanak. Mily sötétség honolhat — jegyzi meg 
helyesen Luthardt lapjának 9. száma — azon országok-
ban, a melyeknek az amerikai-methódista megvilágosi-
tásra van szüksége! Ez már aztán türelmetlen szekta-
prot. felekezeti eljárás. Thimmel remseheidi lelkész, ki-
nek vallásfelekezeti pőrét a jénai Nippold egyik röpi ra-
tában egyháztörténet i- és jogi szempontból oly ékesen és 
férfiasan megvilágította, a dor tmundi munkásegylethez 
egy iratot intézett, melyben kijelentette, hogy az általa 
tervezett s az immár elhunyt császárhoz intézendő ke-
gyelemkérvényhez a maga részéről nem járulhat. »Mert 
itt nem egy ember«, úgy mond »hanem az evang. egyház 
jogairól van szó, a melyek szerint Rómával szemben 
annak legazentebb érdekeit védeni kötelességünk.« Bizo-
nyára férfias prot. szó, mely nem remeg a szabad bírálati 
szótól, mint Róma papsága. Berlin városának 38 evangy. 
prot . temploma van, a melyek közül 21 1831 óta épült 
s a főváros lakosságának óriási növekedésében leli m a -
gyarázatát. Azonfelül még néhány kápolnával bír az 
egyes belmissziói helyeken. Azonban e templomok Berlin 
protestántismusa szükségleteit kielégíteni nem képesek, s 
legalább is 45-re volna szükség. A lipcsei Luther-templom 



márc. i - j é n a tűzvész áldozata lőn. Nevezet t t emplom, 
melynek alapkövét Lu the r születésének 400-as jubileuma 
emléknapján 1883. nov. 11-én tették le, 225 ezer márkba 
kerül t s 1886. ápr. 4 - é n beszentel tetet t . Megrongálása 
annyival is inkább fájlalandó, mivel a T a m á s - t e m p l o m o t 
ez idő szerint restaurálják, úgy hogy Lipcse városának 
T a m á s - g y ü l e k e z e t e jelenleg t emplom használata nélkül 
van. Schlottmann Konstant in a hal le-wi t tenbergi theol. 
ó -szöve tség i tanszékére a tübingai Kautzsch, Hagenbach 
Ehcyklopaaiá jának ismeretes á tdolgozója hivatot t meg, 
ki a meghívás t el is fogadta , s tanszékét a jövő téli 
semester elején fogja elfoglalni. Magam részéről a vá -
lasztást eléggé szerencsésnek találom. A Lu the r - f é l e 
bibliai fordí tásnak revíziójára a bold. Sch lo t tmann e lnök-
lete alatt k iküldöt t bizot tság ápr. 4—14 . napjain összeül 
Halle városában, a melyhez ápr. 20- tó l kezdve az i sme-
retes hallei »próbabiblia« felülviszgálására kinevezett é r te -
kezlet fog csatlakozni. Kívánatos vo lna , h o g y e fon tos 
tárgyakban valahára végleges megál lapodásra jussanak. 

3. Irodalmi értesítő. Richtcr Fr. berlini lelkész az 
unió egyesületben tar to t t egyik jeles előadásában é rde -
kes pá rhuzamot von t a »protes táns-egyle t« s az »evangy. 
szövetség« közöt t , a melyet a berlini Wcbsky-féle »Prot . 
K. Z.« 8. száma egész te r jedelmében közölt . Richter 
alaposan kimutat ja a két egyesületnek az alapszabályo-
kon s a máris k ibocsátot t röpi ra tok irányán alapuló 
különbségét, — de benső egységét is. Mindket tő az evangy. 
pro tes tán t i smus jogos érdekeinek megvédésé t célozza, 
Róma óriási hatalmának ellensúlyozását, s a valódi 
evangy. szellemű katholikus mozgalmak előmozdítását , 
a kü lönböző felekezetek békés együt té lhe tésének m ó d -
ját, a keresztyén élet fejlesztését s az egyes t a r tomány 
egyházak közöt t i organikus összefüggésnek lehetővé 
tételét. Ugyanaz t hirdeti a p ro tes táns -egy le t is, mely 
hasonlóan az evangyel iom s a valódi pro tes tan t i smus 
körül i csoportosulásra hívta föl a prot . köröket . A p ro t . -
egylet s az evangy. -szövetség testvéri rokonsága ké t -
ségbevonhat lan s Bluntschli 1871. darmstadti ismeretes 
thesisei s a »szövetség« felhívása közt a legbensőbb r o -
k o n s á g észlelhető. A két egyesület közöt t i különbséget 
Rich te r a szövetségnek hitvallásszerű jellegében s az 
abból fo lvó szűkebb működési körébtn találja. Az »evangy. 
szöve tség« Jézus Krisztust , Is tennek egyszülött fiát, az 
üdvnek egyedüli közvet í tőjét s a r e fo rmát ió alapelveit 
vallja,« így hangzik annak hitvallása, a melynek apo lo -
getikai magyarázatá t Richter helyesen abban találja, 
h o g y a »szövetség« a »hitet lenség« vádját bizonyos 
o r t h o d o x körök részéről kikerülje, mer t máris halljuk, 
hogy a »szövetséga ellenei annak tagjait »félhivőknek« 
és »hi tet leneknek« qualifikáljak. Richternek i. v. d o g -
matikai fej tegetései t , a melyek szerint az »egyszülött« 
csak niceai dogmai meghatározás , mely nemcsak Kr i sz -
tus egyet lenis teni mél tóságát , hanem csudás születését 
is foglalja magában, s ily m ó d o n a szövetségnek d o g -
matikai alapot adna, nem fogadha tom el. S míg a „szö-
vetség": »a benső egyházi béke fenntar tására s az egyes 
t a r tomány egyházak kölcsönhatásának felelevenítésére« 
törekszik, addig a prot-egylet 1866. kasseli felhívása sze -
rint »a vallásos gondola tnak az evangyel iom positiv a lap-
ján való szabad tudományos fej lesztésében« áll a jelenkori 
egyház legfőbb feladata, a miből R. azt következtet i , 
hogy a »szövetség« nagyon szűk, ellenben a prot . -egyle t 
tág téren formulázta az evangy. egyház jelenkori feladatait. 
Erre nézve hivatkozik Schwarz »a prot . tanszabadság 
határai«, ScJu nkel »az unió elve«, Holtzmaim »a t ö r t é -
neti Krisztus kérdése« (1867) , Hanne »a biblia t ek in -
télye«, ( 1868 ) s Lipsius ( 1 8 7 2 ) thesiseire, mely u tób -

biak világosan kö rvona lozzák : »az evangy. egyház egye t -
len alapja Krisztus személye, tana és műve. A ker. ember 
egyetlen ismer te tő jele pedig a Krisztusról szóló evan-
gyél iomnak szabad meggyőződésse l való [elsajátításában, 
s a szeretet általi megvalósí tásában áll. Az »evangy. 
szövetség«-végzi R. üj egyházi egyesület, mely Róma 
hatalomtel jes egységével szemben a pro tes tan t i smus egy -
séges hatalmát nem képviselheti , a mennyiben az egy-
ház szabadsága és önállósága az egész német p ro t e s t án -
t ismus műve, a maga részéről azonban a legnagyobb 
lelkesedéssel csatlakozik az ev. szövetség mozgalmához . 
Lic. Hossbach pedig a 2 egyesület közöt t i különbséget 
— Richter említett előadására válaszul — a Pro t . K. Z. 
hasábjain közzétet t magyarázata ér te lmében köve tkező -
leg fo rmulázza : »Az ev. szövetség s a prot.-egylet közöt t i 
különbség nem a hitvallás formu(ázásában, hanem abban 
keresendő, hogy a pro t . -egyle t a római lényegnek 
elvetése mellet t benső egyházi célokat is követ , míg a 
»szövetség« kizárólag a római ellentétet tart ja szem 
előtt, s a benső egyházi kérdésekkel szemben semleges 
marad«. Különben ő is annak híve, mivel a pro t . -egyle t 
p rogrammjának egy részét a »szövetség« felhívásában 
is képviselve látja. — Dreyer gothai generalsup. »Undogm. 
Chr i s ten thum« c. legközelebb megjelent művének, » o r t h o -
doxiacc c. fejezetében különbséget tesz „naiv, képmutató,, 
politikai s tudatos vallási orthodoxia" közöt t . H o g y 
melyiknek mi a jellemző sajátsága arról érdekességénél 
fogva más alkalommal fogok beszámolni , úgy szintén 
Ziegler és Gass. »A ker. ethika tör ténete« 1886 s 1 8 8 1 - 87. 
cím alatt megjelent műveiről is. 

Dr. Szlávik Mátyás . 

Orosz szekták. 

A »Con tempora ry Review« e havi számában egy 
cikk jelent meg, valami Tsakn i nevű orosz író tollából, 
m e l y b e n ^ ' a z oroszországi fanat ikus szektákat ismertet i , 
melyek ott az ismert »erélyes« intézkedések dacára is 
szerinte ragályként ter jednek. A szelídebbeket bemuta tom 
e lap olvasóinak, mer t fájdalom az oroszoknak sok g a -
libát köszönhe t egyházunk is. A szombatosok a múl t -
ban, és az annyi sok papnak mél tán nem kevés a g g o -
dalmat okozó nazarénusok a jelenben, valószínűleg orosz 
talajból eredtek. Igaz ugyan, hogy a két szektának, leg-
alább általam ismert extravagantiái , kiválóan mérséke l tek-
nek mondha tók az oroszokéival szemben, de azért a 
rokon vonások sok p o n t o n fel ismerhetők. Oroszo r szág 
népe valóban érdekes talaj lehet ez idő szerint a tanul -
mányozó psychologus számára. Mily különböző, mily 
ellentétes charaktereket , nézeteket találhat ennek k ö r é -
ben. A mindent vakon, papja szavára »hivőt«, a mindent 
merészül megtagadót , a kétségbeeset t materiálistát , az 
á lmodozó myst ikust és spir i tual is tá t ; a pánszláv sov i -
nisztát és a nemzet i régi korlátról tudni sem akaró 
szociálistát, a közbeeső példányokkal egyetemben. 

A legvadabb és legbarbárabb szekta az, mely 
»csonkítók« — skoptsy — néven ismeretes, ők m a g u -
kat a Krisztuséinak vallják. Ezek a mul t század végéről 
datálódnak és virágzásuk te tőpont já t e század elején 
érték el, a mikor is a legmagasabb rangúaktól le a 
jobbágyokig voltak tagjai, a jelenben különösen a p é -
tervári és moszkvai gazdag kereskedők körül szerzi e 
ragályos betegség áldozatait. Borzasztó r í tusuk indikálva 
van a nevükben. Az a szekta szolgált egyszersmind k i -
indulási pontul több hasonló »confra terni tás« kele tkezé-



sere. Ilyenek az »utolsó napok apostolai« és a Radstock 
gróf által alapított pietisták. 

Húsz évvel ezelőtt állott elő az ugrók szektája a 
kaukázusi tartományban. Az orosz kormány ugyanis ide 
szokott »száműzni«, és itt aránylag nagyobb szabadság-
gal rendezhetik be a különös »prófétak« életmódjukat 
tanaiknak megfeleiőleg. Ezek az ugrók vallásos összejö-
veteleik alkalmával, a szent lélek kitöltetését várják. A 
•gyűlés kezdete egészen normál is : biblia olvasás, ének, 
ima. De a gyűlés vége felé a »lélek« szerintük egy-két 
kiváltságos egyént kiválaszt közege gyanánt, és ezen 
kegynek látható jelei az arc elváltozásában, test h im-
balásban, görcsös ugrándozásban stb. mutatkoznak. Egyéb-
ként. szigorú asketikus életet élnek, szeszes italt nem 
isznak, nem dohányoznak, disznóhúst nem esznek. A 
ker. esketés, temetés alkalmával az »egybáz« segédke-
zését igénybe nem veszik, ezek rendesen a communitás 
jelenlétében tartatnak, valamelyik »próféta« olvasván 
egy fejezetet a bibliából, imádkozik és ezzel vége a 
ceremóniának. Ok magukat — az »ugrók« csak csúf 
nevük lévén — »az igaz keresztyének « névvel titulálják.*) 

A »Sion gye rmekek az előbbiektől annyiban kü -
lönböznek,, hogy ezek' nem a »gyülekezet«-ben, hanem 
magányban várják a szt.-lelket és ennek elfogadására os to-
rozással, ugrálással, éheztetéssel praeparalják ki magukat. 
Ezek alapítója egy Roudometkin nevű egyén, ki követői 
szerint a Sión birodalmában v. i. Kr. ezeréves uralko-
dása alatt az O társulaldója fog lenni. Ez az úr egyszer 
már a mennybe is fel akart menni, hanem hívei kö -
nyörgésére lemondott merész szándékáról. Roudometkin 
szellemi királya a keresztyénségnek és apostoli collegi-
ummal is ellátta magát. N e m tudom nem »vaskalitka« 
lesz-e vége ? 

A communista ugróknál mindezekhez még com-
miinismus járul. Ezek a Kaukazusban több faluban ala-
kítottak testvéri közösségeket. Mindenki az »apostolok« 
lábaihoz rakja le vagyonát, a mint ebbe belép. Vallásos 
összejöveteleik alkalmával minden egyes esetben válasz-
tanak ki egy férfiút és nőt, kik előtt leborulva, általuk 
bűneik alul feloldoztatnak. Ennek az Isten káromlásnak 
is megvan a maga hasonmása, szelídebb, rendszeresebb 
és fénycsibb kiadásban. De mindezeknél még fanatikusabb 
dolgok történnek, mi lyenek: tömeges vagy egyenkénti 
öngyilkosságok, éhség vagy tűz által, önkeresztre fe-
szítés, stb. Tsakni úr igazi orosz realismussal sok con-
crét esetet beszél e l ; a kiszínezést elhagyva, csak egyet 
veszek át tőle. Egy paraszt a bibliát olvasva ama szilárd 
meggyőződésre jut, hogy a bűnös világ már nem sokáig 
állhat fenn, nézete szerint a sátán levén most fölényben, 
ennek hatalmától a lelket csak a test elvesztése árán 
lehet megszabadítni. Ennek értelmében egy csapat em-
bert reá vesz, hogy hason célból vele családostól, gyer -
mekestől egy közeli erdőbe kivonuljanak. S itt mind-
nyájan éhen vesztették el magukat. 

Más kategóriába tartoznak a híres regényírónak 
Tols to i grófnak nézetei, mik különben bármely irány 
regényéből megismerhetők. Szerinte az embernek min-
den bántalmat megtorlás nélkül tűrni kell, nem kell el-
itélni, nem szabad ölni, tehát nincs szükség törvény-

*) I-Ia valaki a »lélek kitöltéséről« itt elmondottakat mese be-
szédnek tartaná, azokat legyen szabad az Irwingianusokra utalnom. 
Irwing kivetői, most magukat a >kath. apostoli egyház« híveinek neve-
zik és majd minden tú'zással felhagytak. De Irwing idejében a 30-as 
és 40-es években a szt.-lélek kitöltése a gyülekezet egyes tagjaira napi 
renden volt, a mikor is az illetők érthetlen nyelven imádkozni vagy 
beszélni kezdtek, a korinthusi gloszolálá-k mintájára. Most is vannak 
»apostolaik, próféiáik, tanítóik* az 1. Kor. XII. 24. alapján. A naza-
rénusokhoz való hasonlóság meglepő. 

székre, hadseregre és börtönre. A világ törvénye a létért 
való küzdelem, a Krisztusé a lét feláldozása másokért. 
Boldogság, világbéke, erkölcsösség csak a Krisztus t ö r -
vényeivei való közösség által érhetők el, e tö rvények-
kel való közösség egyszersmind a valódi communismust 
és a természetes élet móddal való visszatérést is meg-
valósíthatóvá fogják tenni. Városokat gyárakat el kell 
hagynunk — mondja — és visszatérni a természet ölére, 
hol mindenkinek kötelessége saját kenyerét önkezével 
megszerezni, szóval minkenkinek dolgozni és produkálni 
kell. Rousseau, communismussal felspékelve, keresztyén 
melancholikus vallásossággal felékesítve. Tols toi és vele 
együtt többen tudvalevőleg v. ár realisálták magukra 
nézve a tanokat. Általában véve, a mit ez orosz fanati-
kusok prédikálnak, azt meg is teszik és ha nem csalódom, 
mindenütt ebben fekszik az ilyeneknek nagy vonzó ereje. 
P. o. a »tagadó« vagyis nihilista szerint az ember nem 
mondhat semmit magáénak jogosan csakis eszét és 
gondolatát, egyebet tehát büntetlenül el lehet venni és 
ezt a képtelenséget ők, ha szükség van reá, a legna-
gyobb következetességgel feltétlen szabályul tekintik 
magukra nézve. E tagadók különben a határtalan indi-
vidualismusnak hívei, szerintük mindenféle o.rganisatió, 
kötelék — állami, vagy családi, — mint az egyén sza-
badságának korlátozója elvetendő. Tudvalevőleg az orosz 
nőknek tetszenek ez elvek legjobban. 

A cikkírója szerint mind e mozgalmak magasfoktí 
pessimismusra vezetendők vissza. A finomabb érzésüek, 
tüzesebb fantasiával birók, a társadalmi rosz elől vagy 
öngyilkosságba menekülnek vagy ily extra vagans tanok-
ban keresnek és találnak maguk számára nyugalmat. — 
Ez igaz, a .hol a »tertium« nincs megadva. Oroszo r -
szágban egy holt, a különböző osztályok vallásos szük-
ségeit kielégítni nem tudó vagy nem akaró egyház van, 
egy embernek kezébe kerül egy biblia, olvassa, nem érti 
meg vagy félreérti, szóval az ilyen szekták keletkezése 
mindenütt nagyon érthető, hogy »erélyes« intézkedések 
az ilyenek ellen falra hányt borsó, abban azt hiszem 
senki sem fog kételkedni. — Mit el nem követtek itt 
Angliában az ilyenek ellen, s most hogy az állami és 
más egyházak felelevenültek, nemcsak hogy új nem áll 
elé, hanem a régiek is napról-napra fogynak. Az üdv 
hadseregének meetingjei ott a hol elegendő számú tem-
plom, vagy más helyiség van, nagyon gyérek. L o n d o n -
ban, hol az eset nem így áll grasszálnak az alsóbb nép-
osztályok körében és a mi » futkározó atyafiaink«-kai 
is, ha nem csalódom hasonló okok miatt, még nem 
számoltunk le. 

Pap I. 

I R O D A L O M . 
A Nemzeti Nőnevelés legújabb, áprilisi füzete a 

következő tartalommal jelent m e g : írásbeli dolgozatok 
az állami tanító nőképző intézetek felvételi vizsgálatául, 
Sebestyén Gyulától; Erkölcsi képek az elemi leányis-
kolából Nemecskay Irmától; A biblia kiválóbb nőalakjai 
(első közlemény) Kenessey Bélától. Mendlik Ferenc be-
fejező közleménye. A pénzről, különösen az osztr." 
magyar monarchia ércpénzéről és az arra vonatkozó 
számításokról. Az irodalom rovatban Komáromy Lajos 
ismerteti Vozáry : Czuczor Botondját s kisebb közlemé-
nyek vannak benne újabban megjelent müvekről, végül 
a szokásos nőne.velési szemlében több. apróság és a 
Mária-Dorothea egyesület részére gyűlt, adományok ki-
mutatása. A folyóirat előfizetési ára 2 frt egész évre. 



Első benyomások Kelet-Indiában. A Hindu-tár-
sadalom alaptörvényei. Előadás, melyet a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület ismeretterjesztő estélyen 
1888. jan, 29-én tartott Dr. Duka Tivadar ny. törzs-
orvos az angol királyi bengaliai hadseregben, a magyar 
t. akadémia 1. tagja stb. Az érdekes felolvasásban, mi -
után az előadó elmondot ta volna, hogy hogyan került 
a világosi katastrópha után külföldre, majd Kelet-Indiába, 
részletesen leírja Kelet-Indiát, ennek fővárosát Calcuttát, 
adja ennek rövid történetét , azután ismerteti Hindostán 
égalji viszonyait, a családi életet, a kaszt rendszert, e 
kasztokhoz kötött követelményeket, u. m. a házasságot, 
az étkezést, a mindennapi foglalkozást és a temetkezést, 
végül rövid, de igen tanulságos következtetéseket von 
le a kasztrendszer hátrányait illetőleg. A külföld előtt is 
nagy tekintélyű tudósunknak, egyházunk meleg szivű 
barátjának igazán értékes kis tanulmánya ez, melyet 
melegen ajánlhatunk olvasóink figyelmébe. A mi meglepő, 
hogy e lelkes hazánkfia oly hosszú távollét után is (sőt 
még most is Londonbari tartózkodik állandóan) még 
annyira jól bírja nyelvünket, bár ő maga engedelmet kér 
a nehézkes, döcögős irályért. A kissé nehézkes, angolos 
szófűzés azonban semmi esetre sem teszi élvezhetet-
lenné az érdekes tartalmat. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* A prot. irodalmi társaság alapitó tagjául leg-
újabban Verbay István csurgói ev. ref. lelkész jelentke-
zett roo frttal, s 5 f r to t , mint alapítványának egy évi 
kamatát, már szerkesztőségünkbe be is küldötte. Továbbá 
alapitókul jelentkeztek m é g : Egy névtelen Debrecenben, 
Nagy István lelkész Bissén (Baranyam.), Czi'tcz Lajos 
lelkész Szaván ( B a r a n y a m ) ; rendes tagnak évi 6 forint 
fizetése mellett ÍJrházi Sándor s.-lelkész Budapesten. 

* Az Irodalmi Társaság alakuló gyűlésére utazó 
vidéki tagok több oldalról kifejezett óhajtására a köz-
pontban lakók lépeseket tettek a vasúti igazgatóságoknál 
utazási kedvezmények kieszközlésére. E lépések azonban, 
mint sajnálattal értesülünk, nem vezettek sikerre, mert 
a 'mostanság szokásba jött szigorúbb gyakorlat egy magát 
még nem constituált társaság tagjainak, illetőleg az ilye-
nekül jelentkezett egyéneknek nem engedélyez utazási 
kedvezményeket. 

* Tisza Kálmánné mint a budai ref. egyház 
védasszonya az építendő templom javára nagyszabású 
előadást rendez f. hó 23-án Budapesten az opera házban. 
Az előadás tárgyában f. hó 5-én népes értekezlet tar -
tatott a buzgó védasszony lakásán, egyházunk számos 
kitűnőségének, a szereplő művészeknek és a sajtó 
néhány képviselőjének részvételével. A megállapodott 
programm szerint lesz drámai, népszínműi és operai 
előadás, felemelt helyárakkal. Az előadás iránt élénk 
érdeklődés mutatkozik, számos előjegyzés történt már 
az értekezleten is. 

* Az Irodalmi Társaság és a parokhiális könyv-
tárak. E cím alatt figyelemre méltó vezércikk jelent meg 
a Sárosp. Lapok húsvéti számában Radácsi György szer-
kesztő tollából. A cikk a Társaság jövőjét akkor látná 
biztosítva, ha megalakulása összeköttetnék parokhialis 
könyvtárak alakításával. Rámutat azon statisztikai tényre, 
hogy Magyarországon jelenlég 1980 reform. 612 agöst. 
hitv. és 106 unitárius tehát összesen 2698 protestáns, 
anyaegyház van, m e l y e t parokhiális könyvtárakká ala-
kulva, ugyanannyi taggal szaporíthatnák az Irodalmi 

Társaságot. Viszont a Társaság is tegve meg azon ker. 
szeretetből folyó engedményt , hogy az egyházak osz-
tályuk minősége szerint az I. osztályban 6, a II-dikban 
5, a III- ikban 4, a IV-ikben 2 frt évi fizetés mellett a 
társaság minden kiadványainak örökös tulajdonosaivá 
válhassanak. Ez uton nagyot erősödnék az Irodalmi 
Társaság, mert sok tagot és szélesebb körű olvasó kö -
zönséget nyerne ; más felől a protestáns papi és tanítói 
kar azon eleme, mely szegénysége miatt a tudományos 
műveltségben elmaradni kénytelen, az önművelésnek 
olcsó és biztos eszközéhez jutna ; végre a népies i ro-
dalom tervszerű művelése által maga a nép is bevonat-
nék az Irodalmi Társaság érdek-körébe, ő is közvet-
len hasznát venné a Társaságnak, midőn úgy szólva 
ingyen, jó népies olvasmányokat élvezhetne. A kivitel 
módjára nézve két dolgot ajánl Radácsi : mondja ki a 
Társaság alakuló gyűlése a gyülekezeteknek osztályuk 
szerinti tagsági jogosultságát s hogy az illetékes egy-
házi hatóságok határozzák el minden anyaegyházra 
nézve az Irodalmi Társaságba való kötelező belépést. 
Ajánljuk e nagy horderejű és termékeny eszmét mind 
az Irodalmi Társaság vezérférfiainak, mind az egyház-
kormányzóknak becses figyelmökbe! 

* A »Háromszékmegyei tanítótestület* legköze-
lebbi választmányi ülésének a szokottnál különösebb 
érdeket kölcsönzött két pályázati jelentés. Az egyik 
pályázat Eötvös K. Lajos pályadíjára vonatkozott , ki »A 
magyar foglalkoztató tanítási mód« megírására 2 darab 
aranyat tűzött ki. A beérkezett öt pályamű min-
denikében volt valami figyelemre és elismerésre méltó, 
de legsikerültebb a II—ik számú, melynek szerzője Vajna 
Mihály kovásznai községi tanitó, a pályadíjat el is 
nyerte. A Gönczy-jubileumra írott alkalmi óda — pá-
lyázat szintén szépen sikerült s a 3 beérkezett mű 
közül szintén a Vajna Mihály által irott lón a nyertes. 
Ezután elhatározta a választmány, hogy a Gönczy-jubi- , 
leumon f. évi május i - é n Eötvös K. Lajos, Málik József, 

. Erdélyi Károly, Kis Lajos és Gyöngyösi István által 
képviselteti magát s hogy a maga részéről a Gönczy-
jubileumraal kapcsolatos dísz-közgyülést tart május 
15 —16. napjain S.-Szentgyörgyön. 

* Az abauji egyházmegye tavaszi közgyűlése 
élénk érdeklődés mellett Göncön tartatott meg Fodor 
Pál esperes és Comáromy László gondnok elnöklete 
alatt. Isteni tisztelet után a közgyűlés az esperesi jelen-
tés felolvasásával kezdődött , mely a vallás-erkölcsi és 
iskolai életről örvendetes képet tárt fel. Az iskolázás 
külterjileg 200 tanítvánnyal növekedett és belterjileg is 
figyelemre méltó erősödést mutat. Az egyházias buzgó-
ság és áldozatkészség mind a 68 anyaegyházban elis— • 
merésre méltólag nyilatkozott. Még az Amerikába ki-
vándorolt hi trokonok sem feledkeztek meg itt hagyott 
egyházaikról. Az egyházmegyei választások közül t udo -
másul vette a közgyűlés, hogy Ujj János főjegyzővé, 
Kovács Béla dékánná, Idrányi Ferenc pedig gyáminté-
zeti pénztárnokká választattak. . A tiszáninneni egyház-
kerületben most élénk vitatárgyát képező azon kérdés-
ben : mikor változzanak a tanítók, tavaszszal-e vagy 
őszszel? a közgyűlés a tavaszi változás mellett foglalt 
állást. Az egyházmegyei pénztárak kezelésére alkotott 
szabályrendeletet a közgyűlés eltogadta, valamint az 
egyházközségek pénzügyeinek rendben tartására nézve 

, beterjesztett javaslatot is magáévá tette. E javaslat a 
gondnoki számadások egyöntetű elkészítését és a szám-
vizsgálat egyöntetű eljárását rendeli el. 

* Az erdélyi ev. ref. egyházkerületből a magy. 
prot. tud. irodalmi társaságba pártfogóul maga- az egy-



házkerület két 500 fr tos alapítványnyal lépett be. Ala- \ 
pitók lettek: br. Kemény Gábor, Szász Domokos , Szász 
Gerő, a nagy-enyedi Bethlen főiskola könyvtára, ugyan-
ezen főiskola ifjúsági olvasó-egylete, a nagy-enyedi ev. 
ref. egyházközség, Jósa Károly deési s.-lelkész, a kezdi 
ev. ref. egyházmegye papi értekezlete, Magyarosi István 
zilahi ev. ref. lelkész, a fogarasi egyházközség, a szászvá-
rosi Kún-tanoda, Bartalus János fogarasi lelkész és az orbai 
egyházmegye. (13.) Rendes lagokul je lentkeztek: n - e n . 
pártolókul: 87-én, segélyezőkül pedig ketten r — 1 frttal 
egyszer s mindenkorra. Szász Domokosnak f. é. márc. 
26-án kelt jelentése szerint még folynak az aláírások s 
az egyes egyházmegyékben az ez évi tavaszi közgyűlé-
seik megtartása után még várhatók jelentkezések, melyek 
kimutatását utólagosan fogja a püspöki hivatal felterjesz-
teni a konventi elnöknek. 

* A budapesti ág. evangel ikus egyház templom 
alapjára nagyon szepen folynak az aláírások és adomá-
nyok. Mint a lapok írják, eddigelé már 72,449 frt gyűlt 
össze e célra. Az adakozók közül 9 oly egyén van, ki 
5000 — 5000 irtot írt alá és szintén 9, a ki 1000 —1000 
frttal járul azon szép cél előmozdításához, hogy a fővá-
rosi gyülekezetnek magához és Budapesthez méltó t em-
ploma legyen. Az eddig összegyűlt összeg még világért 
sem elég egy díszes templom előállításához, de az 
evangel. prot. ügybuzgóság bizonyára előteremti a még 
hiányzó nem kis summát. Ideje is, illő is már , hogy a 
fővárosi protestáns egyházak kiemelkedjenek azon szé-
gyenletes szegénységükből, melyben őket az előző szá-
zadok pápista nyomása juttatta ! 

* Síremlék Simén Domokosnak. Unitárius körök-
ben mozgalom indult meg, hogy Simén Domokosnak, a 
korán elhunyt jeles tudósnak és theologiai írónak sírem-
léket állítsanak. Az eszmét a »Gagy- és Nyikómenti 
unitárius papi önképzőkör« vetette fel, melynek területén 
fekszik az a kis székely falu, Kis-Kadács, hol Simén 
D. hamvai jeltelen sírban pihennek. Nevezett lelkészi kör 
tisztelettel fordul az elhunytnak volt tanítványaihoz, 
barátjaihoz és tisztelőihez, hogy e cél kivitelében t ámo-
gassák: legyenek munkások arra, hogy f. évi sept. r i - é n , 
Simén temetésének 10-ik évfordulóján, az emlékkő lelep-
leztethessék. Adományokat elfogadnak : Boros György 
theol. tanár Kolozsvártt és Németh István lelkész mint 
bizottsági pénztárnok Alsó-Siménfalván, (u. p. Székely-
Keresztur). Az adományok f. évi junius 30- ig külden-
dők be. 

* A japán bibliai-fordítás akadályai. A szentírás 
első japán fordítása e napokban fog megjelenni T o k i o -
ban és pedig az eredeti szöveg érdekes módosításával. 
Nagy nehézséget okozott ugyanis a fordítónak, hogy a 
bibliában előforduló állatok, madarak, rovarok és fák 
közül a mennyei birodalom és szomszédsága nagyon 
sokat nem termel. Az ott hiányzókat tehát japán ész-
járáshoz valókkal kellett helyettesíteni. A fordítás az 
amerikai biblia-társaság egyik tagjának, dr. Hepburn-nek 
a felügyelete alatt készült. 

* Halálozások. A fővárosi köz- és egyesületi élet 
egyik kimagasló alakja, Weisz Bernát Fenne, március 
31-én életének 88-ik évében jobb létre szenderült. Weisz 
neve a humanitárius mozgalmakkal szorosan össze volt 
forrva, de különösen az iskolai takarékpénztárak lelkes 
fölkarolásával jutott országos hírre. O volt ez intéz-
ménynek meghonosí tója hazánkban és buzgó ter jesz-
tője élete utolsó lehelletéig. Nyugojdanak békében porai ! 
— Deák György csorvási ev. ref. lelkész-tanitó, ki a 

hódmezővásárhelyi ev. reform, egyházban mint káp-
lán, majd mint időközi lelkész működöt t a 70-es 
évek elején, márc. hó 24-én életének 49-ik, házas-
ságának 9—ik évében Csorváson hirtelen elhunyt. Béke 
poraira! •— Tőkés József n.-sajói ref. lelkészt súlyos 
csapás érte : neje szül. Tóth Irma aszszony életének 
30-ik, házasságának 6-ik évében elhunyt. Mélyen lesúj-
tott férje és 4 kicsiny árvája gyászolják kora halálát! 

* Rövid hírek. Szász Károly dunamelléki reform, 
püspök f. hó 8-án Kúnszentmiklósra és onnan Halasra 
utazik ; utazásának ottani gymnasiumok meglátogatása 
képezi célját. — A beregi reform, egyházmegye tava-
szi közgyűlése mult hó utolsó napjaiban tartatott meg 
Beregszászon] a viszonyokhoz képest kellő érdeklődés 
mellett. A közgyűlés folyamáról szóló részletes tudósí-
tást későn kapván a jövő számban közöljük — A tiszán-
inne i egyházkerület közgyűlése folyó hó 24. és köv. 
napjain Miskolcon fog megtartatni. — Adakozás. Mint 
Nagy-Becskerekről tudósítnak, Eötvös K. Lajos há rom-
székmegyei buzgó tanfelügyelő 20 fr tot küldött oda a 
templom fűtési alapra. — A kecskeméti polgári iskola 
tanítótestülete szép példáját adta a kartársi kegyeletnek. 
A »Mária-Dorothea egylet«-ben 50 frtos alapítványt 
tett az iskola elhunyt tanítónőjének : Ráday Margit g ró f -
nőnek emlékére. — A hertclendy-falvi református csán-
gók, mint egyik fővárosi lapnak írják, a községi temetőből 
az idegen vallású tót és német nemzetiségű lakosok által 
kizárattak, úgy hogy közelebbről egy kis egy éves fiúcska 
koporsóját csak a temetőkerítés egyik részén tudták a 
sírkertbe bevinni. Az egyháztanács e sérelem orvoslása 
végett már felterjesztést tett az illetékes egyházi felső-
séghez addig pedig abban állapodott meg, hogy az 
egyháztagok halottjaikat a saját kertjeikbe fogják elte-
metni. 

* Szerkesztői üzenetek. Th—y E—e úrnak. Sopron. 
Miután b. könyvismertetését egész terjedelmében -egy-
szerre akarjuk közölni egy kis türelmet kérünk addig, 
míg sort keríthetünk rá. Valószínűleg a legközelebbi 
számban már. — K. úrnak B. S. Jelen számra későn 
érkezett. 
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I M I HIRDETÉSIEK, — 

A külső-somogyi egyházmegyébe kebelezett miszlai 
reform, egyház lelkészi hivatalára pályázat hirdettetik. 

Ezen hivatal évi jövedelme 700 forintra rúg, s így 
IV-edik osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi május 
15-ikéig nt. Szalay Ferenc esperes úrhoz Nagy-Szokolyba 
(posta állomás) Tolnamegyébe küldendők. 

Budapesten, 1888. április hó 4-ikén. 

Szász Károly, 
püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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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 á r a : 
H e l y i b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előf izethetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; he lyben ak iadóh iva ta lban . 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

Ü T Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

5 5 L E G Y E N ! ' 
A ^Protestáns Irodalmi Társaság« m e g a l a k u l á s á r a . 

^ zaj riad ? Mi zúg keresztül 
ül tünk éjén át s vaj' mi rezdül? 

Az ókort újkor sepri el. 
Egy új Pünköst szélvésze támadt; 
Újulni látom már hazámat, 

Az Úr ismét csodát mivel. 

O h jöjjetek, kiket hiába, 
Sikertelen kisérte, bánta 

A nagy világ rossz szelleme ! 
Emeljük a zászlót magasra, 
S ne féljünk elmenni a harcba, 

Hisz rajt' a Krisztus szent neve 1 

O h sok a baj, erős az ellen. 
Egy kis sereg mit ér az ellen ? 

Pedig kicsiny sereg vagyunk. 
De ránk tekint Jézus a mennyből, 
»Kicsiny sereg!« oda tekints föl! 

O általa megtartatunk. 

Ámbár sokan együtt kiáltják, 
S a szent irókat tépve bántják, 

Sokan, kik itt vannak velünk: 
»Az Istennek örök igéje 
Csak szent regéknek gyűjteménye,« 

Azért mi még sem engedünk. 

És bár legyen erőnk parányi, 
A bűn körültünk milliárdnyi, 

Kétségbe még sem eshetünk : 
Ki Szent Lelket küldött le hajdan, 
Kinek hatalma változatlan, 

»Erős vár a mi Istenünk.« 

Az »irva« mondot t szent beszédre 
Több áldást küld, mint Péterére, 

Mert milliók hallják meg azt. 
Megismerik az Úr szerelmét, 

- A mely felülmúl véges elmét 
S mely ad erőt, hitet, vigaszt. 

Hisz' ő benne velünk az Isten, 
S a Szent írás nincs-e kezünkben, 

Az Úr kétélű fegyvere? 
Bár egyfelől vakhit gúnyoljon, 
Vagy túl a kétség ostromoljon : 

Mindkét felé vághatsz vele. 

Emitt rablánc és nagy sötétség, 
Elzárt írás, hogy meg ne értsék 

Az üdvre vágyó emberek. 
Tan , szertartás egész sereggel, 
Miket gyarló ember talált fel. 

Jézust keressz? Alig leled. 

Amot t a csábitó lidércfény, 
wKrisztus nem Isten« így kísértvén, 

Mocsárba visz, hol cserbe' hagy. 
De mindenkor csak azt feleljed : 
»Krisztusban az Isten jelent meg« 

S ennél szilárdul megmarad;! 

»Uram, kinek »Legyen« szavadra 
Fény állt elő egy pillanatba' : 

Hallasd most is »Legyen« szav ad! 
Adj áldást az új alkotásra 
S hogy sírját senki meg ne ássa, 

O h adj erőt, s hatalmad add! 

Bár oly dicső, nehéz a munka, 
Uram ne hagyj, ne hagyj magunkba', 

Vezess az igazság után. 
Hogy a mit hirdetünk a népnek, 
Mind megfeleljen szent igédnek 

S ne légyen az ál- tudomány!« 

Most már rajta, előre bátran! 
Az Úr velünk lesz a csatában 

És így miénk a győze lem. . . 
Tűnik az éj s a nap sugára 
Új és dicső fényt vet a tájra, 

Az Úr igéje z e n g : »Legyen!« 
Szabó Aladár. 



Az irodalmi társaság alakuló gyűléséhez! 
Meleg szivvel, örvendező lélekkel üdvözöl-

heti minden protestáns ember egyházunk azon 
jeleseit, kik a deáktéri evang. díszteremben 
öszszesereglettek, hogy az irodalmi társaság 
megalapítása által a prot. egyházi irodalom, a 
tudományos és vallás-erkölcsi élet fejlesztésére 
egy nagy szabású intézményt létesítsenek. Meleg 
szívvel, örvendező lélekkel üdvözli Lapunk is 
e vallásépitő és egyházszilárdító szép kezde-
ményezést, melynek mind eszméje fölvetésében, 
mind előkészítése munkájában neki is van némi 
érdeme, s így most midőn a protestantismus 
minden rétegében kedvező fogadtatásra talált 
ige testté válni készül: azt hiszem, hogy egy-
házunk számos jeleseivel együtt nekünk is van 
okunk, nekünk is van jogunk szívből örven-
deni s az eszme pártolóinak, a főváros protes-
tánsai nevében is, szívből jövő Isten hozottat 
kiáltani! 

Örömre hangoló a mozgalom eddigi folya-
mában a protestantismus mindenik árnyalatá-
nak az anyagi pártolásban nyilvánult érdeklődése. 
Az alakulásra való »Felhívás«-t aláirt püspö-
kök és főgondnokok' meg lehetnek elégedve az 
egyházi körök eddig tanúsított pártolásával, 
mert a hatóságok és magánosok előleges jelent-
kezése tisztán önkénytes elhatározásból oly 
impozánsul mutatkozik, minőt nálunk protes-
táns irodalmi és egyesületi vállalkozás eddigelé 
soha elérni, sőt még csak megközelíteni sem 
volt képes. Harmincnégy ezer írt tőke termé-
szetű adomány s e mellett közel harmadfél ezer 
frtra tehető évi járulék megajánlása majdnem 
800 testület és magános részéről: a mai mos-
toha viszonyok között elvitázhatlanul oly fényes 
anyagi eredmény, melyre méltó önérzettel tekint-
het minden protestáns ember. Különös elismerés 
illeti meg az eddigi siker elérésében a ref. pap-
ságot, mely különösen Dunántulról és Tiszán-
túlról tömegesen belépett a társaság tagjai közé. 
Dicséretre méltó érdeklődést tanúsítottak a 
mozgalom iránt a református egyházkerületek 
és egyházmegyék elöljárói is, kik felénél jóval 
nagyobb részben sorakoztak a mozgalom zász-
laja alá, ebben is jó példát mutatva alantasaik-
nak, egyházközségeknek és egyeseknek egyaránt. 
És hogy a legnagyobb áldozattevőkről, a moz-
galom pártfogóiról se felejtkezzünk meg, tűzzük 
a megérdemlett elismerés koszorúját teljes tisz-
telettel azon Vayak, Tiszák, Prónayak, és Tele-
kiek fejére, kik dicső emlékű őseikhez méltó 
buzgalommal és áldozatkészséggel támogatják 
az üdvösnek felismert egyház-irodalmi mozgal-
mat. A protestantismus e világi oszlopemberei-

nek lelkes példája bizonyára érdeklődésre fogja 
buzdítani világi uraink azon részét is, mely 
eddig még távol tartja magát a hazai protestan-
tismus e nagy horderejű vállalatától; mert hinni 
szeretjük, hogy a kik még kívül állanak a moz-
galom árján, azokat nem a közöny és nem a 
kicsinylés tartja vissza a tényleges részvételtől, 
hanem részint az ügy fontosságának kellő fel 
nem ismerése, részint azon túlzott óvatosság, 
mely a hasonló vállalkozások eddigi sikertelen-
sége miatt az aggodalmasabb lelkűeknél gyö-
keret vert. De reméljük, remélni szeretjük, hogy 
mind az eddigi jelentkezők szép és tekintélyes 
száma, mind az alakuló gyűlés bölcs indítása 
ezeket is meggyőzi egy ily vállalat tudományos 
és gyakorlati szükségességéről, s a tényleges 
működés megkezdésének idején ők is ott lesz-
nek azon buzgó egyháztagok sorában, kik az 
Irodalmi Társaságban egy hatalmas védbástyát 
akarnak emelni az egyházi irodalom meddő-
sége és a hitközöny vallásernyesztő sivársága 
ellen ! 

A társaság az eddigi pártolás által anya-
gilag biztosítottnak tekinthető, mert azon 
4000 frt évi jövedelem, mely a mai napig alá-
íratott, ha nem is nagy, de oly tisztességes 
anyagi erőt bocsát az egyesület rendelkezésére, 
melylyel már kezdeni lehet valamit. Fő dolog 
e tekintetben a bölcs gazdálkodás : a legsajgóbb 
sebek gyógyítása, a legégetőbb irodalmi szük-
ségletek kielégítése, hogy ez által a társaság-
életképes, szükségpótló s népszerűségben is foly-
ton emelkedő intézménynyé izmosuljon. Egész 
lélekkel azon kell hát lennünk, hogy a társaság 
szellemi oldala is oly alapra fektettessék, mely 
míg egyfelől szabad és szélesebb fejlődésre nyit 
utat, addig másfelől a jól felfogott közszükség 
minden jogosult követelményének kielégítését 
biztosítsa. 

Az eddig nyilvánosságra jutott kívánalmak 
körülbelül úgy formulázhatok, hogy a prot. 
irodalmi társaság az alapszabály-tervezetben is 
különösen kiemelt egyháztörténelem művelése 
mellett, ölelje fel a theologiai tudományok 
minden többi ágait és fordítson kiváló gondot a 
népies vallásos irodalom felkarolására. Az alap-
szabályoknak ezen irányban való megalkotása 
feltétlenül szükséges, ha azt akarjuk, hogy kezde-
ményezésünk a közszükségnek megfelelő legyen. 
És én azt hiszem, hogy e tekintetben alig lesz 
véleményeltérés az alakuló gyűlésen, kivált ha 
meggondoljuk, hogy ezen célok kijelölését han-
gosan sürgették az eddigi felszólalások. Az e 
tekintetben való kilátások tehát szintén elég ked-
vezők sőt egészen megnyugtatók. 

Van azonban az eddigi felszólalásokban 



és a vonakodók magatartásában egy olyan 
csomó, melynek szerencsés megoldásától sok 
minden íügg a társaság sikerdús működésében. 
E kis csomóban az aggodalmasabb természe-
tűek már előre a társaság hajójának zátonyát 
hirdetgetik. De én bizom az alakuló gyűlés 
bölcs tapintatában és higgadt józanságában, 
hogy sikerülni fog az e tekintetben fölmerült 
nehézségeket eloszlatnia s az ellentéteket ki-
egyenlítenie; én hiszem, hogy az az igazi ügy-
buzgalom, mely az Irodalmi Társaság nagy 
fontosságú eszméjének ily meleg és széles körű 
felkarolására hevített, az ügy szentsége érdeké-
ben, a protestáns becsület megóvása szempont-
jából találni fog módot arra is, hogy a föl-
merült ellentéteket nem hatalmi szóval, hanem 
őszinte megnyugvást keltőleg kiegyenlítse. — 
Csak az egyetértésnek, a ker. szeretetnek és a 
kölcsönös bizalomnak lelke ne hagyjon el ben-
nünket, akkor erős a remény, hogy a protes-
tantismus szilárd talajon veti meg fundamen-
tumát a tudomány és vallás ez új templomának, 
melyből megizmosult tudás, megiijult hit és 
fölfrisült erkölcsi erő életnemesítő igéi fognak 
hangozni kunyhóba és palotába! 

A bölcs indulástól sok függ: függ a társaság 
békés és közhasznú működése, az iránta való 
bizalom megszilárdulása és emelkedése a mun-
kások számának és kedvének növekedése. Le-
gyünk rajta teljes erővel, hogy a megalakulandó 
Társaság szellemi-erkölcsi tekintetben is ked-
vező kilátásokkal biztasson és hogy méltó legyen 
azon tekintélyes anyagi áldozatokhoz, melyeket 
testületek és magánosok érette meghoztak! 

Isten hozott titeket, protestáns testvéreink, 
az áldáshozó munkára, Isten lelke vezéreljen 
a bölcs megalakításban és kitartó munkásság-
ban ! Es kérlek titeket, Atyámfiai, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak nevére, hogy mindnyájan 
ugyanazon egyet szóljátok és ne legyenek ti 
köztetek hasonlások, de legyetek egybekötöz-
tettek egy akarat és egy értelem által. (I. Korin-
thus i . 10.). 

Szőts Farkas. 

A magyar prot. tudományos irodalmi társa-
ság születésnapjára. 

N e m csalódtunk t ehá t ! Az ige testté lón! Minek 
a magyar protestantismus fényes, nagy korában, a 
XVI. század végén s a XVII-dik században oly nagy-
szerűen meg volt vetve alapja, az habár későn, de hála 
Istennek még is (talán még nem igen későn) elkészül, 
a magyar protestáns tudomány hajléka, adja Isten mielőbb 
palotája. 

A magyar protestáns tudományos irodalmi társaság 
a magyar protestáns tudományosság hajlékává lenni 
van hivatva. 

Ha az ember házat épít, nem a szomszéd szük-
ségleteit, nem a szomszéd életét veszi mérvadóknak, 
hanem a maga szükségletét, a maga életét. 

Azt m o n d j á k : tekints egy ember házába s m e g -
látod abban az embert önmagát. 

Ebben sok igaz van. 
A magyar protestáns tudományosság háza, a magyar 

protestáns tudomány képe leszen ! 
A magyar protestáns élet sok tekintetben elma-

radt a külföld nagy boldog protestáns egyházai fej lődé-
sétől, de sok tekintetben meg is előzte azt. 

S a mi a szellemet illeti, büszkén hivatkozhatik 
több százados egész múltjára. 

A mit még a nagy német protestáns egyház is 
csak megvalósítandó célnak tűzött ki, (ezelőtt több mint 
egy negyed századdal,) a »protestáns egylet« megalakí-
tásakor, az minálunk százados intézmény volt, p. o. az 
egyes gyülekezetek széles körű autonomiája stb. 

És így van az más tekintetben is. 
A miben pedig megelőzött bennünket a külföld, 

abban azért múlt felül bennünket, mert intézményeit 
nemzetiekké tette. 

Ebben látom én a magyar protestáns tudományos-
ság jövőjét is. 

Legyen az nemzeti, s akkor jövője van. Járjon a 
maga lábain s önállóvá fejlődik. 

És abban látom a magyar protestáns tudományos 
irodalmi társaság legfenségesebb hivatását, hogy hivatva 
van magyar protestáns tudományos eletet teremteni. 

Elég sokáig jártunk már újabb időben más n e m -
zetek nyomán, más egyházak ú t j án ; elég sokáig g o n -
dolkoztunk már a mások fejével, gondolkozzunk immár, 
hiszen értünk hozzá, a magunk fejével. 

Erdélyi Jánosunk egykor kimutatta, hogy eredeti 
magyar bölcsészetünk is volt és a ki a magyar nép jó-
zan, világos látású eszét ismeri, az nem kételkedik azon, 
hogy ilyen van is (de még lappang!) s lesz is. 

Az egykori »Sárospataki Füzetek«, Révész Imrének 
működése s a »Protestáns egyházi és iskolai lap« első 
korszaka világosan megmutatták, hogy magyar önálló 
tudományosságunk is lehet. 

Ujabban felpezsdült egyházi irodalmunk is. Ez is 
biztatóan szól hozzánk. Erőben tehát nincs hiány. De 
most legfőbb feladat, hogy azt nyerjük meg, a minek 
hiánya ama nagy első kezdeteket folytatás nélküli kezde-
tekké tette, a közönséget. 

Miért nem sikerültek a legnagyobb forradalmak ? 
Mert bár nemzeti mozgalmak voltak, nem voltak a nép 
tényei. N e m vett bennök részt az egész nép! Egy nagy 
osztálya a nemzetnek mindig távol maradt tőle ! 

Sokat tanulhatunk szomszédainktól mi magyarok és 
valóban »felix quem faciunt aliena pericula cautum«, 
tanuljuk meg még ezt is. És nekünk, kiknek politikai 
közéletünkben sikerült rövid pár évtizedes fejlődési p r o -
cessus után utóiérni az európai mívelt nagy nemzeteket, 
sikerülni fog egyházi közéletünkben is versenyt halad-
hatni külföldi hitsorsosainkkal. 

Hogy a magyar protestáns tudományosságnak jö-
vője legyen, első szükségünk, hogy a magyar p r o -
testáns közönséget nyerjük meg. Ha ezt megnyerjük, 
van alapunk, melyen állunk, van terünk, melyen működ-
hetünk. 

Ámde ezt csakis magyar zamatú művekkel s első 
sorban csakis az őt közelebbről érintő, érdeklő m u n -
kákkal nyerhetjük meg. 

Mi állhat közelebb az emberiséghez őseinél ? szü-



leinél? Mi érdekelheti az embert jobban azok tö r té -
neténél ? 

Az ősök történetének megismertetését tartom én te -
hát a magyar protestáns tudományos irodalmi társaság 
első feladatának s egész szivemből, teljes meggyőződé-
semből helyeslem ennélfogva az »alapszabálytervezet« 
erre vonatkozó pontjait , szakaszait. 

Ha mi ezzel egyszer már megnyertük a nagy ma-
gyar protestáns közönséget, nyert ügyünk lesz, velünk 
jön az tovább! 

Hiszen, fájdalom, magyar protestáns egyházunk 
története még ismeretlen egyházunk zöme előtt. Tár juk 
fel csak annak dicső, annak lélekemelő képét népünk, 
egyházunk közönsége előtt, s az lelkesülni fog érte. 
Lelkesülni fog ügyünkér t ! 

Pedig óh be sok részlet ismeretlen még. O h beh 
sok dicső hős tette várja még megérdemlett méltatását. 
S mily örömmel fogja olvasni a magyar protestáns ember 
ősei viselt, dicső tetteit, dolgait ! 

N e m akarom említeni, hogy ez urainkra nézve is, 
kiknek családi levéltárai e tekintetben kimondhatatlan 
becses szolgálatokat vannak hivatva tenni, mi kellemes, 
mi szívesen fogadott dolog lesz, hiszen hála Istennek 
a mi uraink, mint azt a példák fényesen igazolják, úgy 
is velünk jönnek! 

Ezen előny mellett azonban van ennek még egy 
másik nagy előnye, hogy úgy mondjam, áldása is. Az 
egyház jelen életét is jobban meg fogjuk érteni, ha 
múltját teljesen ismerjük és a mi fő, a mult élet képe, 
a magyar protestáns élet múltjának ismerete, egyúttal 
útbaigazítást is fog nékünk adni a jövőre is ! 

Megismervén a magyar protestáns életet a múl t -
ban, a magyar protestáns tudományosság őskorát, képe-
sekké leszünk a magyar protestáns tudományosság jele-
nét is megalkotni és biztosítani a jövő fejlődést. 

Nemzeti alapon indulnak és nemzeti alapon fej -
lődnek ki a nemzeti intézmények. Magyar protestáns 
tudományos alapon fog kifejlődhetni a magyar pro tes -
táns tudományosság is. 

A mely család gyermekéül születik, viselje annak 
nevét becsülettel, szolgálja érdekeit híven az uj szülött, 
mert csak úgy számíthat a család szeretetére, segélyére, 
rokonszenvére. 

A magyar protestáns egyház köztudata, a magyar 
protestáns egyházi élet közszükséglete szülte a magyar 
protestáns tudományos társaságot. Annak érdekeit szol-
gálja tehát, annak szentelje életét. 

Nem egyesek vágyát van hivatva szolgálni, hanem 
a mult traditióihoz híven, az alapot megtartva, az irányt 
nemzetinek megőrizve, igaz magyar önálló alapos, nem 
külföldi morzsalékokon élősködő, hanem a maga becsü-
lettel megszerzett kenyerén élő tudományosságot nevel-
jen s hogy ehez erős alapot szerezzen, nyerje meg első 
sorban a közönséget, az által hogy feltünteti a dicső 
mult fényes ábrázatát. 

Hiszen míg a prot. egyházirodalom többi téréin 
még csak a kezdetnél vagyunk, történetíróink, kitűnő 
ilyen erőink, hála Istennek nagy számmal vannak s 
így kitűnő dolgokat nyújthatunk. 

És kitűnő táplálékkal jól felneveljük az i f j ú t ; az 
ifjú társaság erői t ! 

A magyar protestáns tudományos irodalmi társa-
ság tehát legyen első sorban protestáns történelmi társa-
ság, mert közös multunk, közös örömeink, közös fá j -
dalmaink összehozhatnak bennünket, ez megerősítheti 
társaságunkat, míg minden más veszélylyel fenyeget. 

Van itt tenni való elég, sőt sok! 

De ha még kevés volna is, egyelőre legfeljebb a 
mi már e becses lapok hasábjain s másutt is pengetve 
volt, a protestáns népies irodalom felkarolását, hogy 
ezen az uton minél inkább nyerhessük meg népünket, 
tartanám helyesnek. Mert népünk e tekintetben igen 
elhagyott. Rosz táplálékra szorult. 

Hogy miért kívánom én a m. p. t. i. társaság 
működési terét legalább a kezdet elején megszorítani, 
azt röviden csak azzal jelzem, hogy a theologiai vagy 
általában vallás-bölcsészeti egyéb szakmákra való ki ter-
jeszkedés könnyen Eris almáját dobhatná a működők közé, 
mindjárt kezdetben. 

Hadd fejlődlék e társaság aegise alatt nemzeti 
irányban, nemzeti szellemben az ősök lassanként m e g -
ismert nyomán az iskolák közvetítésével még a magyar 
prot. tudomány, s csak azután nyúj tson más gyümöl -
csöket, mikor már azok érettek lesznek, s lesz ki e l fo-
gyaszsza, mert különben nagyon félek tőle, hogy szivé-
től idegen termékek kerülnének asztalára. 

T o m p a Mihály egyik kitűnő köl teményében azt 
mondja, hogy nem ellenségeitől félti nemzetét , de a 
szelid öleléstől ; és a társaságot szinte nem féltem más-
tól, hanem nagyon, helyesebben túl buzgó bankjaitól. A 
kik túlságosan szeretik. Mindent akarnak általa. Mert 
hiába »a ki sokat markol, keveset szorít!« 

Nem aggódom, a mint hit tem megszületését, bíz-
tam hogy magának lét jogot szerez, úgy bízom abban 
is, hogy azon nyomon fog haladni, melyen egyedül 
érheti el a cé l t ; mert hiszen csak vezérférfiaira kell t e -
kintenem s a legszebb remények kelnek szívemben. 

Születése napján tehát nem is kívánhatnék néki 
mást, mint a mit a római egykor a maga császárjának 
kívánt, midőn üdvözölte : 

»Sis felicior Augusto, melior Tra jano!« Alapítsd 
meg a magyar protestáns egyházi tudományos irodalom 
egységét, egyesítsd erejét s uralkodjál rajta azután böl-
csen, hatalommal! 

S az Atya Istennek kegyelme, a Jézus Krisztus 
szeretete és az egyházat éltető Szent lélek vigasztaló és 
bátorító ereje, vezessen győzelemre, az elfogultsággal, 
szűkkeblűséggel, nyílt és alattomos elleneiddel szemben! 

Hörk József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Külföldi oktatásügyi mozzanatok. 

A külföldi szaklapok sorában jelentékeny a „Pae-
dagogische Bldtter fiir Lehrerbildung und Lehrerbildungs-
anstalténE két-két havi folyóiratot Dr. Kehr Károly 
góthai tanitóképző-intézeti igazgató tanár ( f 1885. jan. 
18.) alapította 1872-ben. Jelenleg Schöppa G. delitzsch-i 
tanítóképző igazgató szerkeszti e folyóiratot. Évi ára 
7 frt 44 kr. Folyó évben már két száma jelent meg oly 
tartalommal, amely hazai oktatásügyünket is érdekelheti. 
Az első számban közölt cikkek közül kiváló figyelmet 
kettő é rdemel : »Az eskü szentsége és fontossága«, és 
»Statisztikai tudósítások a porosz királyi tanítóképző 
intézetekről**. Tanulságot nyújt mindkettő. 

1. Az eskü szentségéről és fontosságáról szóló cikk 
kiemeli, hogy 1872 óta feltűnően gyarapodot t a hamis 
eskütételek, az erkölcs és élet ellen elkövetett vétségek, 
rablások, csalások, gyújtogatások száma. — A hamis 
eskütételek 1872—1884-ik években 83%-ka l szaporod 
takj holott a népesség gyarapodása csak 2 8 % . A mult 



század végén különösen az alsóbb néposztályokban ha-
rapódzott el a hamis esküvés, és Frigyes Vilmos 1796. 
rendeletet bocsátott ki, melyben az ev. papságnak kö te -
lességévé tétetik, hogy a sz.-háromságot követő 23-dik 
vasárnapon évenként az eskü lényeges tanait hirdessék, 
és a confirmandusokat annyira oktassák az esküről, hogy 
ezek eskütételre képesekké elismerhetők legyenek. Az 
eskü történetére vonatkozólag nincs ó-kor i s újkori nép, 
mely esküvel nem élt volna. A scythák halottaik sírjainál 
esküdtek. Hesiod és Homer is esküről tesz emlí tés t ; 
rómaiaknál a nyilvános tisztviselők eskütételre köteleztet-
tek. Mózes szerint Isten haragját vonja magára az, a ki ha-
mis esküt tesz. Jézus (Máté 5, 33—37.), nem mellőzni kí-
vánja az esküt, hanem a korabeli visszaélések ellen fo r -
dulva azt csak nemesíteni, egyszerűsíteni akarja. Mert a 
zsidók különbséget tettek kötelező (az egy istenre szóló) 
és a nem kötelező ( templomra, oltárra, az égre, az es-
küvő személyére hivatkozó) eskü közt. Ezért is gyűlölték 
a rómaiak a zsidókat. Csak az Essenusok képeztek ki-
vételt Jézus korában, amennyiben »igen« vagy »nem« 
volt esküformájok. A szent írásban több hely említi az 
esküt (I. Mós. 14. 21. 22. 23. 4 2 ; Jerem. 4, 1. 2. ; 
János ev. 8, 12.; Római levél 9, 1. s tb . ) ; maga Jézus 
is bírósági esküt használ. Mindezekkel az eskü szent-
sége és fontossága eléggé ki van mutatva. A re formá-
torok mindegyike elismeri az eskü szentségét és szük-
ségét. Kant nézete e l t é rő ; szerinte »az eskü teljesen 
babonás szokás, mivel bizonyos formalitással akarja az 
embert az igazság bevallására indítani, amely a bevallá-
son kívül semmi egyebet nem foglal magában, mint 
azt, hogy az isteni büntetéseket hívja le az eskü-
vőre, — mintha ez Ítélőszék előtt kellene számot 
adni«. De e nézete mellett is Kant meg van győ-
ződve az eskü fontosságáról, mint amely eszközül 
szolgál arra, hogy a hitel, hűség és igazságosság az 
emberi társadalomban biztosíttassék. Az európai bün-
tető codexek nagyobb része abból a nézetből indul ki, 
hogy az eskünek nem vallási, hanem jogi jelentősége 
v a n ; a porosz büntető codex a hamis esküt ha tározot -
tan a nyilvános hűség és hitel ellen elkövett vétség-
nek jelzi. 

A hamis eskü okai közt a) első he lyen említendő 
a könynyelműség, mely abból ered, hogy az eskü fon-
tossága ismeretlen, és hogy a külső formalitások elha-
nyagoltainak. Az iskola nem tehet mindent, de annyit 
igen, hogy a tanulókat igazmondásra nevelje (némely 
iskolában erény az ellenkező ! ?), hogy életből vett elbe-
széléssel tüntesse fel a hazugság következményeit. N é m e -
lyek azért vetemedtek hamis esküre, mivel feszület, és 
égő gyertyák hiányoztak, vagy mivel az Isten utólagos 
kiengesztelésében biztak (imával vagy talán misével); 
mások lelkiismeretét az nyugtatja meg, hogy míg a jobb 
kézen három ujjat kinyújtanak, azalatt a bal kézen ugyan-
csak három ujjat tenyérbe húznak. Vége legyen már a 
mechanikus vallásoktatásnák, mely a külső formát teszi 
lényegessé ! bj Tekinte tbe veen'dő továbbá az a körül -
mény, hogy a hamis eskü legtöbb esetben nem a vétség 
kezdete, amennyiben a hamis esküvők 4 0 % - j a már e lő-
zőleg fenyített egyén. A fenyítés oka rendesen munka-
kerülés és prostitucio, melyeknek elharapódzására befo-
lyással vannak : az élelmi szerek árai, a kereseti s köz -
lekedési viszonyok átalakulása, a pálinkaivás és a fenyí-
tések enyhesége. Az iskola és család kölcsönös érintkezés 
utján is törekedjék példával s oktatással a tanulókba 
beleoltani a munkásság szeretetét, a tevékenység örömét 
(de ne túlterheléssel!) és a takarékossági hajlamot. S ta-
tisztikailag kimutatható, hogy a tolvajlások száma jó 

termésű években s a kereskedelem emelkedésekor csök-
ken. Azonban semmisem rongálja annyira az egészséget 
és erkölcsöt, mint a pálinkaivás; a foglyok három 
negyed részénél pálinka a romlás első és utolsó oka. 
Angliában 1869—78. években nem kevesebb mint 9217 
ember (ezek között 2261 asszony) »halálra részegedett 
Ie.« E tényekkel s az iskola javitó kötelességével szem-
ben ellentétet képez az állami felügyelet s intézkedés. 
Poroszországban 1869—1887 években a vendéglők száma 
42,187-ről 60,912-re, azaz 44°/0-kal nagyobbodott , az 
italmérések pedig 69,869-ről 86,05 5-re a z a z 23 °/0-kal 
szaporodtak; 1869-ben 7257 nem engedélyezett pálin-
kamérés volt, és ezek száma 1877-ig 16,750-re emel-
kedett ! (Hazánkban ez a virtus bizonyára bujábban tenyé-
szik.). Amennyiben a schnaps az erkölcsi érzéket is 
tompítja, nem csoda, hogy sok iszákosságnál a jogi rend 
és lelkiismeretesség meghaladott ál láspont; okadatolt 
hát egy bűnvallatás e katechézise: »Mért bűn a lopás ?« 
»Azért mert az ember fogságba kerüL« Ell kell ugyan 
ismerni korunk humanismusának nemes vonásait, de a 
büntető eljárás azt egyrészt túlozza, másrészt mellőzi : 
a büntetéseket rövidre szabja, a bűnös vissszaesését 
túlkimélettel itéli meg, és a foglyok elkülönítéséről 
eléggé nem gondoskodik. Volt eset arra, hogy a 12-ik 
lopáson rajtakapott egyén, ki előzőleg már 9-szer volt 
büntetve, csak 10 havi fogságra ítéltetett el. Egy másik 
4 havi fogságot kapott, aki egyszer sértés miatt, egy-
szer sikkasztásért, kilencszer lopásért volt előzőleg bün-
tetve. Egy harmadikat (ez már hazai virág!) anyja lá to-
gatta meg a fogságban, cs látván, hogy fiának tiszteséges 
kosztja, ruházata s lakása van, oly magaviseletre figyel-
meztette őt, hogy a fogságból egyhamar ki ne bocsás-
sák, mert o t thon nem lesz olyan jó dolga. Iskolában 
igazságszeretetre, munkásságra, takarékosságra kell ne -
velni, a társadalom és bíróság pedig ne fektessen nagyobb 
súlyt a túlvilági mint ez életbeli büntetések s óvó intéz-
kedések szigorára. 

2. Említett közlemények másodika „Sta t i s z t i ka i 
tudósítások a porosz királyi tanítóképző intézetekről 
Dr. Schneider adatai alapján (»Das Volksschuhvesen im 
preussischen Staate«) készült. E királyi tanítóképző inté-
zetek száma 114 ; a bennök működő fi- és nőtanároké 
összesen 800 (nő 24.). Tehá t egy intézetre több mint 
7 tanár esik. Magyarországon van összesen 70 tképző 
intézet. A 24 állami tanítóképzőben megközelítőleg 
ugyanaz a rendes tanárok száma; ellenben a felekeze-
tiekben kisebb (átlag 4-nél alig nagyobb). Dr. Schneider 
adatai szerint azon porosz tanítóképző tanárok fizetése 
következőleg oszlik meg. Berlinben az igazgató évi 
fizetése 5400 márk = 3240 frt, rendes tanároké átlag 
2160 frt, segédtanároké átlag 1000 frt. Berlinen kívül 
más tanítóképzőkben az igazgató évi fizetése átlag 
2620 frt, rendes tanároké 1560 frt, segédtanároké átlag 
800 frt. Ez évidíjakba bele nem értendő a lakpénz ille-
tőleg a szabad lakás. Nálunk a rendes tképző tanárok 
évi fizetése 1000 frt, a segédtanároké 450 frt, mihez 
átlag 200 frtnyi lakbér járul még. Megjegyzendő, hogy 
ama 114 porosz intézet közül 10 a mult században ala-
píttatott (legrégibb köpenik-i 1748-ból ) ; 42 a jelen 
század első felében, a többi pedig 1884-ig alapíttatott 
(legkésőbb a hadersleben-i és p rüm-i 1884.). 

3. A Paedagogische Blátter f. évi második füzete 
egyebek közt „A nagyvárosi gyermeknevelés fő hiányai-
ról értekezik. Eléggé komor tényeket sorol elő a nagy-
városi életből, gondosan kiemelve azok befolyását az 
ifjúság testére, értelmére s erkölcsére. T é n y — úgy-
mond — hogy a nagy városokból : Babylonból, Alexand-



riából, Korinthusból, Kapuából, Rómából, Párisból, Bécs-
ből, Nápolyból, Newvorkból , (Berlint itt elhallgatja) a 
miveltség és erkölcs rontó átalakulása, bomlása indult 
ki s manap is indul. S ez különösen az ifjúság nevelését 
akadályozza, veszélyezteti. A testi egészséget s fejlődést 
közvetetlenül rongálja a nagy városok rosz levegője, 
vize, élelmi szereinek gyarlósága (hamisított tej, liszt, vaj, 
túró, zsir, kolbász, sör, pálinka stb., amelyekkel kiválóan 
a szegényebbek táplálkoznak). Berlinben 23,289 pince-
lakás van, ezek közt-9755 nem fűthető (100,301 lakó-
val). Ugyanot t 1881-ben 141,205 hajléktalan egyén a 
nyilvános menedékhelyekre szorult. Mindezen körülmé-
nyek a test egészségét, kitartó erejét, rugékonyságát 
emésztik, a gyermekhalandóságot növelik s átöröklő 
betegségeket idéznek elő ; természetesen a szellemi m u n -
kásság ís béníttatik általuk. Ráadásul még a nagy váro-
sok ipara s gyári munkája egész napokra elvonja a 
szülőket gyermekeiktől ; egyik kis testvér felügyel a 
másikra, holott maga a felügyelő is felügyeletre s gon -
dozásra szorulna. 1881-ben Berlinben 1840 elhagyott 
gyermek került a városi árvaintézetbe, 1003 gyermek 
(12 éven alul) koldulás közben fogatott el, 159 gyermek 
gondatlan szülőktől elvétetett, 814 személy (18 éven 
alul) súlyos vétség miatt büntetésben részesült. Angyal-
csiriálok, Bűn, Halál arassatok 1 Ez aratást csak igen 
csekély mértékben korlátozhatják a menedédhelyek és 
az „;iskola-szüneti kolóniákminőket eddig pl. Berlin, 
Hamburg, majnai Frankfurt , Dresda, Lipcse r München, 
Chemnitz városok nevelőegyesületei erdős tájakon ala-
pítottak. E kolóniákon különösen szegény gyermekek 
felügyelet mellett ápoltatnak s foglalkozást kapnak; a 
költségek nagyobbára az egyesületi dijakból és gyűj té -
sekből fedeztetnek. E felkarolás és nevelés eredménye 
eddig meglepően kedvező volt. A nagyvárosi gyermek 
el is van zárva a természet nagyszerű tüneményeitől s 
így a természet körébe vágó üde tapasztalatra és a 
természet iránt fogékony érzék és kedély áldásos fejlesz-
tésére alig van tere és alkalma; hegyet, völgyet, patakot, 
virágot, eget stb. mindezt a szűk utcák, lakások s m ű h e -
lyek zárt helyiségei és zaja helyettesítik. Pedig ezzel a 
vallásos nevelés sikere összefügg. A berlini s más nagy-
városbeli tanítók egyesülete már adatokat gyűjt arra, 
högy a városi iskolák hány tanulója látta a Nap keltét 
s nyugvását, hányan jártak hegyen, völgyön, erdőben, 
mezőn, kertben, pataknál, forrásnál, hány látott tölgyfát, 
gyümölcsfát, seregélyt, békát, kecskét, pacsirtát, denevért, 
cserebogarat stb. Bizonyára oly tanulóra is akadnak, aki 
a holdat még nem látta. Nem csoda, hogy ily gyermekek 
lelkében élénkség hiánya, ridegség honol. Ellenben városi 
nyugtalanság- és szórakozásból elég jut, túlsók, any-
nyira, hogy a gyermek belekábul, beleszédül (» t ro t to i r -
betegség«) ; szórakozottságra legjobb példákat a nagyvá-
rosok lakóinál találunk. A sokféle benyomás árjában a 
városi gyermek tapasztalata is felületes, képzetei hatá-
rozatlanok ; sőt a folytonos lakásváltoztatás még a h o n -
szeretet érzékét is eltompítja. S mindé változatosság és 
nyugtalanság a vágyakra, részvétre, lelkesedésre, m u n -
kásságra s jellemerőre is károsan hat, amiről a városi 
iskolák tanítói meggyőződhetnek. Végre még egy nagy-
városi be tegség : a gyermeki tapasztalatok idétlensége. 
A gyermekek korán ismernek meg olyan tárgyakat, 
cselekvéseket s élvezeteket, aminők csak fejlettebbek 
számára valók; kirakatok, komédiák, panorámák, bálok, 
színházak, vidámító s kedélyrázkódtató jelenetek stb. 
egyrészt izgatják a kíváncsiságot és élvezetvágyat, a 
változatosság s fényűzés kedvelését, másrészt előkészítik 
az érdek, .figyelem, részvét tompaságát, az »érzelmi 

ürt« és »blazirtságot.« Azt a mérgezést már említeni is 
borzadályos, hogy bérházak szűk lakásain szülők, gye r -
mekek sőt albérlők egy rakáson összevissza hálnak. Jean 

I Paul szavai jellemző célzást foglalnak magokban. »Az 
egész gazdag életből semmit egyebet nem hozott ma-
gával mint tévedéseket, bűnt, betegségeket, kiaszott tes-
tet, elpusztult lelket, méreggel telt keblet és bánatban 

: gazdag öregkort.« 
4. A mult őszön aug. 30. 31. és szept. 1., 25 éves 

fennállásának jubileumát ünnepelte l legensburgban a 
1 bajor országos tanitó-egyesület. Á vendég tagokat kelle-

mesen lepték meg a zászlók, koszorúk és feliratok, 
melyek nem csak gazdagok s előkelők házain, hanem 
szűk utcák és külvárosok épületein is számosan láthatók 
voltak. 3000 jubiláns gyűlt össze a dunai szigeten álló 
ünnepi teremben. Itt Pracher kormányelnök üdvözölte 
az ünneplőket, kiemelvén az egyesület áldásos működé-
sét s érdemeit. Aug. 31-én a székesegyházban, a pro tes-
táns templomban és a zsinagógában tartott istentiszte-
lettel megnyit tatot t az ünnep. A gyűlés üdvözlő távira-
tokat küldött az uralkodó regeiishez, a kultusminiszterhez 
(Lutz) és az eichstátti püspökhöz. Mindhárman meleg 
érdeknek s rokonszenvnek adtak kifejezést az egyesület 
nemes működését elismerő feleletükben. (Sajátságos 
bizalmi viszony lehet külföldön a magas állásúak, a 
közönség és a tanítók közt i ) . Az egyesület elnöke 
Koppenstát ter velős és határozott szavakkal jelölte ki 
az egyesületnek jövőbeli törekvését, melynek főbb 
irányelvei ezek : »Szabadelvű iskolatörvény, merő szak-
felügyelet érvényesítésével; a helyi felügyelet megszün-
tetése ; a tanítók általános előképzése reáliskolákban; 
egy idegen nyelv folytatólogos tanítása a taní tóképző-
intézetben ; a díjazás és nyugdíj viszonyainak javítása; 
a tanítók szavazatjoga a helyi iskolai bizottságokban ; 
megszüntetése azon bal eshetőségnek, hogy tanítóképző 
intézetekbe seminariumot alig végzett fiatal tanárok 
alkalmaztassanak.« A második gyűlésben a városi po l -
gárság is részt ve t t ; ekkor az egyik egyesületi tag 
wlskola és szülei ház« című felolvasást tartott. 

5. Németországban is buján tenyéznek az irodalmi 
»művek,« különösen a tankönyvek. A »Pacdagogische 
Blattéra 2-dik száma 62 megjelent könyvről ir tudósí -
tást és rövid bírálatot. Ezek közt csak a mathematikai 
könyvek száma 45. (Ugy látszik az elemi mathematikai 
módszerben még sok a jóakarat és tapogatódzás). Ki-
emeltetnek egyebek közt ezek: »Generalfeldmarschall 
Gráf von Moltke« (II. Wiermanntól ) a rcképpel ; »Kin-
derveltcc (szemléltetési, elbeszélési, beszélgetési anyag 
család, gyermekkert és iskola számára (R. Niederge-
sá sz - tő l ) ; »Ausführliches Lehrbuch d. Arithmetik und 
Algebra« tanítóképzők számára is (Lübsen után 22-dik 
kiadás Rich. Schurigtól) stb. Kevesebb rosz kívánatos 
(külföldön is nálunk, is. 

Fabriczy János. 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 

Jezsuitismus és katholicismus. 
(Folytatás és vége.) 

8. Mária, a szentek s az ereklyék tiszteiele kedvelt 
tárgya a jezsuitismusnak. A Mariaenthusiasmus egyik leg-
főbb képviselője Liguori\ dogmatizálva lőn 1854 »Mária 
szeplőtelen fogantatása« cím alatt a középkor ragyogó 
nevű doctorainak (Anselm, Aqu. Tamás Sz. Bernhard) 



ellenére. A római egyház a Máriaistenités, a nálunk is 4) 
ter jedő Máriacultus terén hasonlóan jezsuitizálva van, mi 
mellett annak csudás megjelenései a pogányságra em-
lékeztetnek. A mai jezsuita római egyházban a szent 
szűzlép Krisztus helyére s a Mária cultusban vesz el a 
kath. egyház istentisztelete, mely cultus ellenkezik az 
Írással, az apostolokkal, az őskereszténység világos bi-
zonyságaival s amellett a ker. monotheismussal . F o r -
rásszerűen kimutatja Eisele ezen ész- és bibliaellenes tan-
nak történeti fejlődését s pogány római germán alapját, 
ép úgy a szentek tiszteletének is, melynek erős pogány 
materialistikus színezete van. Bő idézetekkel illustrálja a 
Mária s a szentek tiszteletében nyilvánuló modern p o -
gányságot, mely a régi pogány istenalakok színezetét és 
jellegét vette föl. A »Jézus sz. szíve tisztelete« pedig a 
keresztyénség érzékies felfogásának legvilágosabb bizo-
nyítéka, a hol a személyiség egy érzéki része részesül 
az imádásban, s épen ezen egyházi materialismus bizto-
sítja a jezsuita katholicismusnak népszerűségét. Az erek-
lyék tiszteletében még nyilvánvalóbb a római jezsuitizált 
egyház pogány vonása, mi mellett az ismeretes ereklye-
kereskedés határozottan erkölcstelen behatással van a 
népek vallási kedélyére. Végül a jezsuiták a római egy-
ház cége alatt a vallási babonának terjesztői is egyszers-
mind, mi mellett elég hivatkoznunk a jövedelmező lour-
desi vizhez kötött hajmeresztő babonaságra. Az ördögben 
s a boszorkányokban vetett hitet is a jezsuiták ápolják, 
a melyekről Delrio jezsuita egy 3 kötetes művet is irt. 
Bizonyára az emberiség háláját vívnák ki, ha a római 
papok és Írástudók x protestantismus türelmetlen s t isz-
tességtelen szidalmazása, s a tisztátalan propagandacsiná-
lás helyet saját egyházuk templomát tisztítanák meg e 
pogányos kinövésektől! 

9. Tán örvendetesebb képet nyújt a jezsuiták pa-
dagogikája, hiszen e téren az önmagasztalások határta-
lanok. S tényleg a jezsuita-rend sokat tett arra nézve, 
hogy kollégiumaiban a magasabb tanügyet monopolizálja, 
míg a népneveléssel egyáltalában nem törődöt t , a m e n y -
nyiben itt a tanítás helyére a lelkipásztori gondozás 
lépett. S a mint a morálban a nép szükségleteihez al-
kalmazkodott, épúgy a rend nevelői tevékenysége is 
rendkívül alkalmazkodónak bizonyult be. A jezsuita-rend 
fennhangon hirdeti, hogy ő a pádagogika mestere, s a 
nevelés művészetében ő találta fel a bölcseség kövét, 
a nürnbergi tölcsért, a miért is büszkeséggel tekint amaz 
első rangú tudományos és erkölcsi nagyságokra, a 
kiket az ő tanító művészete állítólag föl tud mutatni. 
(P. o. Zuchi, Eschinardi, és Secchi). A jezsuiták pada-
gogikájára nézve eltérők a nézetek : Bacon, Cartesius, 
N. Frigyes elismerőleg, Leibnitz, Mariana és újabban 
Baumer megvetőleg szólanak róla, Wagemaun pláne azt 
mondja, hogy »a jezsuita pádagogika a legnagyobb bűn 
az emberiség szellemén s a keresztyénség szent ügyén.« 
A jezsuita-rend nevelői bölcsesége a középkor nevelői 
alapelvein nyugszik, s az 1584—1560. készült »Ratio 
atque institutio s tudiorum«-ban van letéve, még pedig 
oly módon, hogy annak tananyaga, tanmódja, fegyelmi 
szabályai stb. a jezsuita kollégiumokban még ma is ér-
vényesek. Az 1820. revisió nem változtatott a régi t an-
renden, sőt Beck generális a 60-as években az osztrák 
cultusmmiszterrel tudatta, hogy a rend a régi tanterv 
változhatatlan alapelveit követi. A jezsuita iskola tan-
menetét tekintve egy teljesen szervezett collégium az 
»alsóbb« és a »felsőbb« stúdiumokat foglalja magában. 

J) Rudnyánstky Gy. »Maria dalok- és legendákra*: hirdet előfi-
zetést ai »istenanyát« tisztelő sregnuni marianumbar,« 

Az »alsóbbak« a nyelvtant, a humaniorákat s a szónok-
lattant tárgyalják, mi mellett a latin nyelv a studium 
központja. A vallási órákban Canisius jezsuita keresztyén-
ségével traktálják az ifjakat. A wmagasabb studiumoka a 
philosophiát s a theologiát tárgyalják, még pedig az 
angyali doctor sablonja szerint, ki a jezsuitáknak való-
ságos theol. orákuluma. A tanítás formalismusa és m e -
chanismáról megvetőleg nyilatkozik az exjezsuita Bode. 
A jezsuita nevelésnek jellege a szigorúan római egyházi 
jelleg, annak célja, a tanítványnak jezsuita vallásosság-
ban és erkölcsiségben való nevelése, mely pharisais-
musra vezet, és sötét babonasággal és fanatismussal 
párosul, míg eszközei vallásos eszközök és gyakorlatok, 
a melyek a dresszirozás jellegét viselik magukon. A 
főeszköz azonban a nevelés és oktatás terén az aemulatió, 
a hiúságnak és kölcsönös felügyeletnek fölébresztése és 
fejlesztése, mely távol áll a valódi nemes verseny erköl-
csi értékétől. A jezsuita tanrendszer eredménye igen 
kevés, a szorgalomszak igen rövid, a latin nyelvtanítás 
terén pedig azt a »kuriosus latinságot« eredményezi, a 
melyre Cicero alig ismerne. F latinság úgy Bode, mint 
Relle bizonysága szerint körülbelől így hangzik : 

»Cras bonum! Quomodo stat cum vobis? 
0\ rum! quid piger stat cum nobis!« 

S e konyhalatinságról azt mondották : 
>Quo durch nos sub einander noscimus, 
Nec ulla studia nöthig habimus!* 

Hogy ily körülmények közöt t a gör. nyelvismeret 
még komikusabb lehet, az természetes. A jezsuiták 
történeti studiuma pedig csak azt bizonyítja a tanítványok 
előtt, hogy a pápák angyalok (VIII. Ince és VI. Sándor 
is ?), Luther s a reformátorok ellenben elvetemedett 
bűnösök vo l t ak ; hogy a római egyház »non sitit san-
quinem,« hogy csak az emberiség javát mozdítot ta elő, 
mig az u. n. reformáció forradalomra, a vallás és erköl-
csiség megsemmisítésére vezet. Anyanyelvi ismeretről 
szó sincs, hiszen a latin iskolai és érintkezési nyelv azt 
teljesen kiszorítja. 

ro .A jezsuita-ntid történetének és ellenreformátori 
működésének jellemzésénél Sugenhein és Wolf ide vágó 
művein kívül Herzog Reálencyklopadiájának számos t ö r -
téneti cikkét, az ó-kath. Rieks egyháztörténetét s 
Hefele »Der Kardinal Ximenes« cimű művét használja 
föl Eisele. A III. Ince pápa (1198—1216) által egyházi 
institutióvá szentesített inqusitióról azt mondja, hogy az 
a római egyház türelmetlen fanatismusának és féktelen 
uralomvágyának evangélium- és keresztyénellencs szüle-
ménye, a hol az állam az egyház hóhér művének szol-
gájává aljasul, mely az állam vérengző eszközeit a maga 
szolgálatába hajtja. Ezren meg ezren vérzettek el, kik 
úgy a tanban, mint az élet terén keresztyénebb érzüle-
tet tanúsították, mint maga a hivatalos egyház. Lüther 
az inquisitiót ördögi műnek tartja, a melyről szeretné, 
hogy annak neve és emlékezete a föld színéről eltűnnék. 
A régi dominikánusok véres szerepét aztán a jezsuiták 
vették át, s ma a jezsuita eretnekgylilölet a kath. nép 
közös tulajdonsága. A jezsuita contrareformátiő eszkö-
zeit Eisele a jezsuita tanításban, az imponáló körmene-
tekben, az irodalmi működésben, a Rómában székelő 
»német kollégiumban,« s a 2 prot. egyház ó-pro t . ko r -
szakbeli kölcsönös türelmetlenségében és ellenségeske-
désében látja, s ennek bebizonyítása céljából hivatkozik 
az osztrák- magyar- cseh- és németországi protes tant is-
mus tör ténetére a 30 éves háború idejében. Többi k ö -
zött kimutatja, hogy a kath. Gf/örer szerint »a 30 éves 
háború felében a jezsuiták műve, s a kath. ügyért küzdő 



fejedelmek csak eszközök voltak a vérszomjas jezsuiták 
kezében.« 

Hoszasan tárgyalja a jo éves hábortí történetét, a 
protestantismus eme gyász- s a katholicismus tör téne-
tének szégyen — fejezetét. Gusztáv-Adolf beavatkozásánál 
érdekes jelenetet beszél el. A midőn 1630 végén a hős 
svéd király Erfurtban utóiérte a jezsuitákat, a »bárány-
bőrbe öltözött eme ragadozó farkasokatcc, e remegő és 
kegyelemért esedező képmutató phariseusokhoz a követ -
kező morálprédikációt in téz te : »A polgárháborúkban 
kiöntöt t vérért számolni fogtok az Isten igazságos ítélete 
előtt. Jobban ismerlek benneteket, mint sem hiszitek. 
T i vagytok a hosszas háborúk nyomorúságainak okozói. 
Taní tás tok veszedelmes, szándékotok gonosz, összes 
gondolkodástok és törekvéstek megvetendő. Azt taná-
csolom nektek, kövessétek más lelkészek példáját s ne 
avatkozzatok az államügyekbe s vért többé ne ontsatok.« 
S a szent lélek elleni bűnnel azonos htentelenségökért 
egyéb büntetésben nem részesültek. Majd rátér Eisele az 
egyes országok jezsuita garázdálkodásainak történetére, 
s kimutatja azon tényezőket, a melyek a rend felosztá-
sát szükségessé tették. így gyűlölte őket a pápaság s 
az állam politikai szereplésők miatt, továbbá erkölcsi és 
szellemi életök valóságos csődöt mondot t , a »szüzies-
ség« fogadalmát nem tartották meg, a mennyiben a 
gyónta tó széken nem mindenkor és kizárólag imádkoz-
tak és katechizáltak és Relle szerint a nőkkel szemben 
oly kifejezésekkel éltek, a melyek a szent szeretet fogal-
mában nem foglaltatnak; az engedelmesség is csak fo r -
mainak bizonyult be, úgy hogy Jézus társasága saját 
erkölcstelen alapelvein ment tönkre, még mielőtt a 
pápai bulla a rend feloszlatását szentesítette. A felosz-
latásnak egyik főindoka azonban a nép felvilágosultsága 
volt, mely a lelkiismereti kényszernek, a szellem Itigá-
zásának s a hitbeli üldözésnek eme rémseregét többé meg 
nem tű rhe t t e ; az erkölcsiséget megmételyező morálja 
pedig ellenkezett az újabb idő erkölcsi felfogásával. A 
halálos ítéletet 5) XIV. Kelemen mondot ta ki a politikai 
udvarok folytonos unszolására, s 1773. julius 21-én kibo-
csátott bulláját, melv saját életébe is került, örömmel 
üdvözölték mindenfelé. A jelenlegi békeszerető (!) 
Leo pápa meghagyása folytán a jezsuiták a Kelemen 
pápától eredő összes kéziratokat, btdlákat, brevéket és 
dekrétumokat, a mi lyek a rend felosztásara vonatkoznak, 
a pápai archívumból, emez elrejtett aranybányából fölku-
tatták és megsemmisítették, nyilvánvalólag azon célból, hogy 
a jezsuita-rend felosztásának történeti tényét majdan 
protestáns ráfogásnak bélyegezzék, a mit külön-
ben az ujabb ultramontán történetírás eléggé beigazol. 
Ily körülmények között valóban nem ártana, ha az olasz 
kormány az emberiség művelődésének szent nevében 
lefoglalná a vatikáni könyv- és levéltárt, mint a haladó 
emberiség közös k incsét ! 

11. A jezsuiták külmissziója a derék Warneck 
kimutatása szerint a lehető legfelületesebb és legigaztala-
nabb. így p. o. a paraguy-i jezsuita állam inkább keres-
kedelmi, mint missziói pont volt, a hol a keresztyénség 
tartalomnélküli, külső formalismusnak bizonyult be. S 
a jezsuiták külmissziói keresztyénsége ma sem más, 
mint a pogánysághoz való lehető alkalmazkodással a 
szentek, Mária s az ereklyék tisztelete és imádása. Benső, 
a személyiséget átalakító keresztyénségről ily pogányos 
eljárás mellett szó sem lehet, úgy hogy a rend a maga 
keresztyén- és erkölcsellenes alapelveivel a valódi ker. 

5) A bulla teljes szövegét közli Wolf >Geschichte der Jesuiterx 
III. 450. lap. 

kultura úttörője soha sem lehet, s japáni és amerikai 
missziójuk teljesen tönkre is ment (.Döllingerj. 

12. A jezsuita-rend visszaállítása a pápaság res -
taurátiójának s a sajátságos konzervatív politikai fe l fo-
gásnak a műve (1814. ang. 17.) ; az 1850. és 60-ik év 
pedig a jezsuiták bő aratásának éve. A vatikánummal s 
más kedvelt jezsuita dogmákkal a jezsuitismus egyed-
uralomra jutott a római egyházban, úgy hogy jezsuita 
és katholikus vagy ultramontán ma azonos fogalom, a 
melynek körében egy Sailer, Wessenberg, Möhler vagy 
Döllinger katholicismusa számára nincsen hely. A jezsui-
tismus és katholicismus fogalmának elkülönítésére már 
azért sem vagyunk feljogosítva, mivel csalhatatlan pápai 
dekrétumok mindkettőt azonosították. A Syllabus és 
Vaticánum egyháza épen a hivatalos jezsuita egyház, a 
melynek körében a jezsuiták állítólag »a trón és oltár« 
őrei. így uralkodnak ma azok a jezsuiták a róm. egy-
házban, kiket a kath. Wessenberg következőleg jellemez : 
»Alapelveik oly természetűek, hogy a ker. h i t - és erkölcs-
tan alapjait aláássák, s az állam és egyház közötti v i -
szonyt megingatják. A pogányság összes nemeit, név-
szerint pogány és pharizeusi érzelmeket fejlesztenek 
mindenfelé. A probabilismus, a reservátió, az eszközök-
nek a cél által való szentése, az eskünek magasabb célok 
érdekében való érvénytelensége stb. megsemmisítik a 
keresztyén erkölcsiség lényegét. Az egyházjogról szóló 
jezsuita — ultramontán tanokkal semmiféle felsőbbségi 
hatalom, vagy ál lamkormány önállósága nem férhet 
meg. Mert ezen rend keletkezésének természete s tanai-
nak szelleme alapján az állami, egyházi és egyéni élet 
feletti »universaldespotismusra« törekszik, úgy hogy 
csak a vak nem látja, hogy e rend a legveszedelmesebb 
és leghatalmasabb titkos társaság államra és egyházra 
nézve egyaránt stb.« S mennyire beigazolta a tapasztalás 
Wessenberg látnoki szózatát! 

13. Az líjabb római ellenreformátió vagyis a jezsuita 
katholicismus főtörekvése a római egyház érdekeinek 
minden téren való előmozdításában, a protestantismus el-
leni küzdelem élesztésében s egy újabb keresztes hadjárat-
nak előkészítésében áll, mi végett a 3 nagy faktort használ 
föl, u. m. a sajtót, az egyesületi életet és a pénzt, mely római 
fegyverekről volt már alkalmunk máskor is szólani. A 
római sajtó célja a jezsuita-kath. tudat élesítése, a római 
egyház magasztalása s a protestantismus gyanúsítása 
és gyalázása által. A kath. egyesületi élet a kath. nép 
összes rétegeire kiterjed, úgy hogy a néptömeg magán-
és nyilvános élete ma már teljesen a jezsuitismus háló-
jában van. Nem kevésbe fontos római fegyver a p ro tes -
tantismus vallása és szellemvilága ellen a római pénz-
művelet is, a hová az újonnan választott püspökök által 
fizetendő »pápai konfirmátió pénzekcc, a végéremehetetlen 
és felette jövedelmező »dispensációk«, az »ereklyekeres-
kedés«, a »beatificatió« és »sanctificatió« dús jövedelmei 
s végül az ismeretes »péterfillérek« tartoznak, amelyek 
legközelebb is 60 milliónál többet jövedelmeztek »a sze-
gény vatikáni fogolynak.« Csuda-e , hogy »a mamnon 
kincsei leginkább a római egyházban halmozódnak össze«, 
megerősítvén Goethe Faustjának amaz ismeretes mondá -
sát : »az egyháznak jó gyomra van«, főleg ha a p ro tes -
tantismus megsemmisítéséről van szó. A római egyház 
közvetlen ellenreformátori tevékenységéhez tartozik az 
ultramontán történetírás Manning biboros azon p r o g -
rammja alapján : »a történet a csalhatatlanság dogmája 
szerint korrigálandó,« mely téren Jamisen, Perrone és 
Stöckel babérokat aratott, továbbá az evangy. misszió római 
kiszinezése az angol Marschall receptje szerint, mely 
törekvést legközelebb Warneck leplezett le »Prot Beleuch-



tung der röm. Angriffe auf die ev. Heidenmission« c. 
jeles művében, s végül a vegyes házasság, mely kivá-
lóan sikeres térítési eszköznek bizonyult be a modern 
állami törvényhozás bármely intézkedéseivel szemben. 
Ezekkel az eszközökkel él Róma a protestantismus elleni 
mozgósításában. 

14. Utolsó fejezetében vizsgálódásának eredményeit 
foglalja össze a tudós szerző. Szerinte : »a jezsuitismus 
a keresztyénségnek raffinirozott elferdítése, a melyre 
nézve a vallás csak üzlet, politikai eszköz, mely ha ta -
lomra vezet s befolyást szerez az emberek lelkére. Amel-
lett nyilvánvaló visszaesés a zsidóságba és pogányságba. 
A kereszténység törvényszerű, külső felfogása s az a 
sötét fanatismus, a melylyel a jezsuita-rend történetében 
és irataiban találkozunk, s a mellett a képmntató p r o -
selytaság »ad majorem eccl. rom. gloriamcc a zsidó pha-
riseismusra emlékeztet, a melyről az írás azt m o n d j a : 
»Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok : mivel-
hog}' mind a tengert, mind a földet elkerülitek, hogy 
pogányból zsidót tegyetek, és mikor zsidóvá leend, azt 
a gyehennának fiává teszitek, kétszerte inkább hogy 
nem mint ti volnátok.« A Máriaságban, a szentek- és 
ereklyék tiszteletében, a csudának s a babonaságnak 
előmozdításában úgy az egyházi tan, mint a gyakorlat 
terére egy nagy adag, gör. római és germán pogánysá-
got vitt át a jezsuitismus, mely méltán nevezhető a 
keresztyénség judaist. és paganistikus felfogásának. Pol i -
tikai tekintetben végül a modern állami rendnek kien-
gesztelhetetlen ellentéte, s ép azért a forradalom forrása 
és szövetsége.« A mű olvasása folyamán arra a meg-
győződésre jön az ember, hogy IX. Pius pápa vészes 
uralkodása alatt teljesen végbemen' a római egyház jezsui-
tisálása, úgy hogy mindaz a vád, mely a jezsuitismust 
illeti, a Syllabus és Vatikánum által ominált római 
egyházra is vonatkozik, úgy hogy igaza van a katholikus 
Amor tnak : minden ujabb dogmával mélyebben sülye-
dünk a pogányságba. A római pápa, annak papsága és 
sajtója által ki van híva a ptotestantismus, még pedig a 
legsértőbb modorban, s azt hisszük, hogy a ker. lelki-
ismeret és prot. öntudatunk kényszerít a kihivás elfogadá-
sára s a védelemre. Eélre tehát a közönyös magatartás-
sal, szilárd állást kell Rómával szemben elfoglalnunk, s 
céltudatosan küzdenünk. S a küzdelemnek súlypontja a 
gyülekezet, mert bármely más kísérlet célhoz nem vezet. 
Éz a célja az »Evangy. szövetség« üdvös prot. irodalmi 
mozgalmainak is, ha csak a protestantismus régi átka, 
az egyenetlenség küzdelmében meg nem akadályozza, 
vagy a római »testvéregyházzal« való hamis béke meg 
nem hiusítja. 

15. A mellékletekben közli Eisele a jezsuita-rend 
generálisainak chronologiai névsorát , a rend jelenlegi 
statistikáját (11,058 tagot számlál), Bode nyomán, a novi-
tiátusra vonatkozó részletes szabályokat, a társaság főbb 
bucsújárásait, a lelkismeret kipuhatolásának (a vallási 
gyakorlatoknál) főbb pontozatait , IX. Pius pápa 1864 
dec. 8-iki encyklikáját, s a Syllabust, a modern tévelyek 
eme hirhedt Indexét. 

E művet hosszasabban ajánlanom felesleges, ajánlja 
az önmagát. Azért tehát k. olvasóm, olvass és láss, 
mert a régi rosz ellenség feletti győzelmünknek legelső 
alapfeltétele és biztosítéka, hogy azt ismerjük, mert — 
a mint azt már máskor is mondot tam — a ki Rómát 
nem ismeri, az evangyéliomot sem ismerheti! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

A beregi egyházmegye tavaszi közgyűlése. 
(Tartatott Beregszászban 1888. márc. 20—22-ik napjain.) 

Az egyházmegyék tavaszi közgyűlése, a nagyobb 
fontosságú ügyek tárgyasásánál fogva, a távolabb álló-
kat is ugyan, de főleg a helybelieket leginkább szokta 
érdekelni. Ezen feltevésem mellett látszik bizonyítani 
azon tény, melyszerint a fenntjelzett e. m, közgyűlésen, 
bár az egész megye területét ugy a csapadékvizek, mint 
a Tisza rohamos áradása elbontással fenyegette, s e miatt 
igen sok községből a lakosok nem mertek távozni, még is 
40 lelkipásztor vett részt s 38 egyház képviseltette 
magát. Az itt e lmondott árviz-veszedelem következté-
ben két világi tanácsbiránk is kénytelen volt hivatalos 
és sürgős teendőik miatt távol maradni, lévén az egyik 
ármentesítő társulati igazgató, a másik a megtámadott 
vidék közigazgatási föszolgabírája. 

A közgyűlést megelőző este előtanácskozmány 
tartatott , hol a fontosabb és kényesebb ügyek megbe-
széltetvén, a körülményekkel számot vető vélemények 
kicserélésével létrejött megállapodások, magának a köz-
gyűlésnek gyorsabb és higgadtabb lefolyását segítet-
ték elő. 

A közszeretetben és tiszteletben álló derék esperes 
Istenhez emelt buzgóságos könyörgés után a gyűlést m e g -
nyitván, első sorban olvastatott az esperesí hivatal 
»idő szaki jelentése,« mely a legközelebb tartott gyűlés-
től mostanáig felmerült kiválóbb eseményeket s az azok 
folytán szükségessé vált elnöki intézkedéseket ölelte fel, 
kimutatván egyszersmind a különböző segély címeken 
egyházmegyénkben kiosztott összegeket is. Kiosz ta to t t : 
a) a Közalaptól 2230 forint, b) államsegély gyanánt 
1682 frt, c) missziói célokra 800 frt, d) az ev. reform, 
egylettől 450 frt, együtt 5162 frt. 

Ugyancsak az esperesi hivatal részéről közszemlére 
kitétetett az 1887. év december 31-ig záruló »domesztikai 
számadó könyv«, és bemutattattak a püspöki leiratok és 
más testvéregyházi testületek jegyzőkönyvei. 

Ezeknek megtörténtével azon küldöttségek alakíttat-
tak meg, melyeknek munkálataikat még gyűlés folyama 
alatt kelletett beadniok. 

Most következett a VI szakaszban munkálkodott 
egyházlátogatói kűldötségek jegyzőkönyveinek olvasása, 
melylyel kapcsolatosan bemutattatott az esperesi hivatal 
által összeál l í tot t : „Egyházmegyei rajz 1887. évről" a 
a következő pontok szerinti tar ta lommal: 

I. A szellemi vagyis beléletre vonatkozólag el-
mondatik, hogy a vallásos buzgóság alig kifogásol-
ható, lelkipásztorok és tanítók lelkiismeretes pontosság-
gal forgolódnak az Úr dicsőségének oltára körül, a hivők 
lankadatlan buzgósággal sietnek Istenházába, kielégíteni 
lelkük nemes szükségleteit. 

Az iskoláztatásnál, a kényszer alkalmazásának 
szükségessége mind kevesebbszer fordul elő, vannak 
egyházak, melyekben igazolatlan mulasztás nincs is. 

Az erkölcsiség mérlegelésénél felemlíttetik, miszerint 
a törvénytelenül egy háztartásban élők száma folyton apad, 
mire nagy befolyással van a lelkipásztorok azon tapin-
tatos eljárása, hogy a tőlük megkívántató kiadványokat, 
hirdetést és esketést, díj nélkül szolgáltatják ki. Az e r -
kölcsi élet előnyére irható az is, hogy a törvénytelen 
szülöttek i°/0-kal kevesebbre számithatók, mint az 
előző évben. 



A szép világításba helyzett képen azonban, két 
homályos pon t is ott sötétlik, nevezetesen egyik népes 
gyülekezetünk életfájának gyökerén fáradhatlanul őröl a 
a római katholikus propaganda pusztí tó férge, a másikban 
több iel tünő rendetlenségek tapasztaltattak. Az előbbeni 
baj orvoslása miként tör tént , később mondom el, nem 
akarván az egyházmegyei rajz egymásutániságát m e g -
szakasztani. A rendetlenségekkel küzdő egyházba vizsgáló 
küldöt tség neveztetet t ki. 

II. Kegyadományozások, melyek részint egyesektől 
készpénzül vagy ilyen értékben, részint a hívek által 
vállalt közmunka díjjá gyanánt folytak be az egyházak 
pénztárába, 2516 fr t ra tehetők. Vannak ezen kívül t e r -
mészetbeli, de értékre át nem számítot t a jándékok is, 
p. o. iskolába egy csinos óra, egy számoló-gép. Egy 
helyütt a tanító javadalmazása 2 évre 5 — 5 köböl buzá-
jav í t ta to t t ; másut t urasztalára, szószékre s karban levő 
állványra díszes s z ő n y e g ; majd ismét urasztalára t e r í tő -
abrosz lett ajándékozva. 

Lehetet len itt ki nem emelnem, hogy a kegyes 
adományozók közöt t egy szegény cselédasszony 50 krral, 
és két mózesvallásu is találkozik. 

III. Építkezések és javítások 3961 írt erejéig te l -
jesíttettek. Parokialis épületeink tekintve a számarányt , 
meglehe tős jó karban levőknek tüntet te t tek fel. 

IV. Népesség i m o z g a l o m : Lelkek száma 18954 
19851 nő. Összesen 388,05. Szülöttek száma 1132 fi, 
1084 nő. Együt t 2216. Mult évinél 94-el több. Házasult 
395 tiszta, 37 vegyes vallású pár. Összesen 432. Mult 
évinél kevesebb 74-el . Meghalt 785 fi, 717 nő. Ö s s z e -
sen 1502. Mult évinél kevesebb 27-el . Konfirmáltatot t 
315 fi, 339 nő. Együt t 654. Át tér t hozzánk 3 fi, 5 nő = 
8, kitért tőlünk ro fi, 15 nő = 25. 

V. Nevelésügy. 58 egyházban levő kis felekezeti 
népiskolánkban 58 rendes, 7 lelkész és 2 segéd- taní tó 
működik. 66 tanterem közül 50 törvényszerű , 11 t ű r -
hető , 5 tarthatatlan. Felszerelés 44-ben kellő, 22-ben 
hiányos, elutasítás 15 napló szerint tetemes, 51 szerint 
kevés. Iskolakötelesek 6—12 évig 2230 fi, 2201 nő = 
4431. Iskolába jár 2115 fi, 2020 nő = 4135. N e m jár 
115 fi, 181 nő == 296. 

Tanköte les 12 — 15 évig, 800 fi, 737 nő = 1537. 
Iskolába jár 675 fi, 614 leány = 1289. Nem jár 125 fi, 
123 leány = 248. 

í m e az » Égy házmegyei rajz« V pont jából k ivo-
na tozot t kép, mely egyházmegyénk szellemi és anyagi 
állapotát legalább körvonalokban tüntet i fel. 

Legyen szabad ehhez nekem saját magam részéről 
hozzáadnom, a működő tanférfiak qualitikációját a sze-
rint, a mint az az egyházlátogatási jelentésekből ál ta-
lam ki í ra to t t : 

63 tanító közöt t 13 kitűnő, 8 dicséretes, 16 jó, 
22 kielégítő, 4 csekély. 

4 lelkésztanító közül 1 ki tűnő, 2 jó és 1 kielégítő. 
Állami és községi iskolában vallást tanító lelkészek 

vagy segéd- le lkészek: 2 ki tűnő, 3 dicséretes, 1 jó 
1 kielégítő. 

Az egyházlátogató küldöttségek jegyzőkönyveiben 
előadott tapasztalatok folytán többféle közérdekű ha tá -
rozatok hozattak, ilyen például hogy az egyházi elöljá-
rók a belhivatalnokok hátralékban levő fizetésének behaj -
tására s mindennemű adótar tozások befizetésére sz igo-
rúan elköteleztet tek; de minden más ily természetű 
határozaton jóval túl emelkedik azon határozat , mely a 
pro tes táns szellemben tartott vallástanítást a mindennapi 
iskolában a szokásos tanterv és leckeórákon kívül is 
szívükre köti a tanítóknak, az ismétlő iskolában pedig, 

a hi tfelekezetünk elveinek, ünnepeinek és szertartásainak 
jelentősége és céljai tárgyaltassanak és gyökereztessenek 
meg növendékeink lelkében és ez már, úgy a t an í tók-
nak, mint lelkipásztoroknak erkölcsi felelősség terhe 
alatt tétetet t kötelességükké. 

Megtör tén tek aztán a belhivatalnokok helyváltozá-
sából kifolyó intézkedések is. Pe terdy Károly esperes 
Barabásból véglegesen most költözik át Munkácsra. Bara-
básba Varga József Macsoláról. Macsola káplán taní tó-
sággal lát tatott el. Botrágyra Kulcsár János B.-Ujfaluból, 
ide Bereczky József Bilkéről helyezik át működési 
körüket . Mindannyian már régebben megválasztattak, de 
a nálnnk szokásban levő kegyelemév miatt állomásukat 
csak mos t foglalhatták el. 

Tan í tók közöt t alig számba vehető változás tö r -
tént, mindössze két tanító lett kicserélve az egyházak 
és önmaguk óhajtása folytán. Egy tanító Dávidházára lőn 
e lőkönyörgőnek áthelyezve, miután ott a missziói hiva-
tásszerű káplánság a nem dotálhatás következtében be 
lett szüntetve. 

Megválasztattak ezután az egyházkerületi képvise-
lők és a lelkészjelölő bizottság tagjai. 

Majd tanácskozás tárgyává tétetet t a lelkészi g y á m -
pénztárnok által készített szabályzati javaslat, melynek 
igen üdvös eredményeül várhatjuk, hogy mig bizonyos 
befizetni kelletett illetékek nem maradhatnak már özve-
gyünk terheűl, addig az özvegyek és árvák jövőre a 
mostaninál jóval magasabb összegig segé lyezhe tők ; ez 
utóbbiak nem mint eddig 18 éves korukig nyernek 
segélyt, hanem az a 20 év betöltéseig ter jesztetet t k i ; 
e mellett a 20 éven felül is, ha tudományos pályán h a -
ladnak és jövedelmük nincs, jó bizonyítvány mellett 
támogatásban részes í t t e tnek; ezen célra t. i. »Rendkívüli 
segélyezésre« egy bizonyos összeg fenn ta r t a t ik ; vala-
mint az is az igazi humanismus bizonyítványakép i ra t -
ható meg, hogy a gyámol nélküli l eány-gyermek, ha 
a haláleset alkalmával és az előtt is fo ly tonosan atyja 
háztartásával és ápolásával foglalkozott , a kegyelemév 
jövedelmétől nem üttet ik el. Mind ezen esetekben az 
egyházmegyei közgyűlés intézkedése vagy is határozata 
a sine qua non. 

Olvas ta to t t ezután a ^Számvevőszék jelentése,« 
mely minden pénztárunk állapotát és kezelési módjá t 
tüzetesen és nagy szakismerettel állította elénk, javas-
latba hozván némely oly intézkedések megtételét , m e -
lyek ezen mindnyájunk által féltékeny gonddal örzöt t 
közkincsünket még inkább biztosíthatják s tovább fe j -
leszthetik. Részemről el nem mulaszthatom, ugy a 
számvevőszék egyes tagjainak, mint pénztárnokainknak, 
részrehajlat lanságuk és pontosságukér t az elismerés és 
köszönet nyilvánítást itt e helyen is megtenni . 

Pénztáraink ál lománya a köve tkező : 
Közpénztáré 14,139 frt 45 kr. 
Lelkészi gyámpénztáré . . . 29,169 » 74 » 
Taní tó i gyámpénzáré . . . . 5016 » 94 » 
Papi egylet pénztár maradványa 29 fr t 98 kr. 
A lelkészi gyám-pénztárból az i 88 7 / g -d ik évre, 

számítva az évet március 31-ig, 17 özvegy 40 forintjával, 
21 árva 20 írtjával összesen 1100 frt segélyben része-
sült volna, azonban egy özvegy időközileg elhalálozván 
pénztár javára 13 frt 34 kr visszamáradt, tehát oszta lé-
kul 1086 fr t 66 kr lett tényleg kiadva. 

Majd helyi, érdekű ügyek elintézése után a már 
gyűlés elején kinevezett bizot tságok munkálatai, illetőleg 
javaslatai vétettek elbírálás a l á ; min thogy pedig a p ü s -
pöki hivatal által befelelésre kitűzött ügyek közül, egy-
házmegyénkben jelenleg állandó káplánságok rendezése 

, Reform 
á r 

PApa 



nem kívántatik tehát ez tárgytalanná vált, továbbá »a va-
sárnap megszentelése« »a vadházasságok megszüntetése« 
tárgyában nem különben »az országos nyűg- és gyám-
intézetre« vonatkozólag e. m. közgyűlésünk már előzőleg 
hozott határozatokat és tett a főt egyházkerülethez fel-
terjesztéseket, csak is »a dekányság és peres ügyek« 
»a domesztikai segélyezés és kölcsönzés tervezeteit ille-
tőleg kelletik véleményes javaslatokat készí teni ; miután 
pedig a nevezett ügyek hosszas és alapos tanulmányo-
zást és beható tanácskozást tételeznek fel, egy bizottság 
neveztetett ki, mely véleményes javaslatát jövő gyűlé-
sünkre terjesztendi be. 

A mindennemű segélyek kiosztására, illetve a kér -
vények elbírálására kiküldött bizottság is beterjesztette 
véleményes javaslatát, mely csaknem hozzászólás nélkül 
fogadtatott el. 

Itt legyen már szabad elmondanom, a római 
katholikus propaganda által alapjában megtámadott egyház 
aktualis bajának orvoslására minő gyógyszer lett alkal-
mazásba véve . . . Semmi, sőt a kórság terjedésére az ut 
megkönyít tetet t és kitágittatott. Általánosan tudva van 
mindnyájunk által, hogy ama népes egyházunkban a 
római katholikus propaganda más csábitó eszközei mel-
lett nagy pénz erővel is csinálja a proselytismust, a hi te-
hagyottaknak parokialis épületeket saját pénztárából emelt 
és tart fenn, most templomépitést helyezett kilátásba, 
mind ezen költséges munkálatoknál egy krajcárnyi kive-
tést sem tesz, sőt a csak proselyták által teljesített kézi- és 
igás munkát duplán megfizeti, ellenben a mi hitfelekeze-
tünkbeliek már évek óta folytonos építkezés alatt állanak 
és mindent a maguk erejével és pénzén teljesítenek, ez idő 
ezerint a lelkész lak és templom fedélzetének megújítása 
más költséges munkálatoknak néznek eléje, minthogy 
pedig ez egyháznak jövedelmi forrása nincs, fo lyamod-
tak segélyezésért azonban, nem csak hogy az egyházme-
gye rendelkezése alatt álló állam segélyből nem juttatott 
részükre, hanem még az országos Közalaphoz sem lett 
ezen nagy mérvben veszélyeztetett helyzetű egyház ajánlva 
nem pedig, a segélyosztás tervezetének elkészítésére 
kiküldött bizottság azon sajátságos indokolására »nem 
ajánltatik mert ott áttérések történnekÉn legalább, ki az 
ily megtámadot t minden vagyon nélküli egyházaknál a 
segélyadást egyik igazán helyenvaló és okszerű gyógy-
szernek tar tom, ezen elutasításnál nem bírom át érteni 
a bizottság tendenciáját ; holott eléggé tépelődöm rajta, 
hogy ezzel kit vagy kiket akart sújtani ? Annyit fel kell 
tennem, hogy azokat nem, kik hitfelekezetünkhöz még 
ilyen exponált viszonyok között is hívek maradtak, 
egyházukért és hitükért a terhet tovább is hordozni 
készek. Mert hiszen ők épen támogatásra méltók, hogy 
így önerejük lehető kifejtése mellett, a hitfelekezet 
egyeteme által is pártfogoltatva s anyagilag segélyeztetve 
inkább megküzdhesssnek a hatalmas ellenféllel, míg így 
ridegen magukra hagyatva elkedvetlenednek s elkesere-
désükben könnyebben engednek a csábításoknak. 

Bizony-bizony ez nem hitfelekezetünk jól felfogott 
érdekében történt , hanem igen is a gúnyosan nevető 
propaganda malmára hajtja a vizet. Én mindennek el-
mondásával álláspontomat akarván jelezni, egyszersmind 
»salvavi animam meam«. 

B.-Som, 1888. április hó. 
Sütő Kálmán, 

bereg-somi ev. ref. lelkipásztor. 

K Ü L F Ö L D . 

A mohamedan népek evangelizációja. 

A ker. vallás a jelen korban ismét hatalmasan 
terjeszkedik s mióta az európai népek tömeges áttérése 
a 10—11-ik században végbe ment, a hitterjesztésnek 
soha sem volt ily tervszerű és sikeres munkája. A föld 
minden pont ja át van hálózva missziói pontokkal, m e -
lyekből az evaneglium világossága terjesztetik. 

A keresztyén egyháznak, ha a mohamedanok k ö -
zött terjeszkedni akar, nem szabad tekintet nélkül 
hagyni a mohamedanismusnak sajátságos jellemvonásait. 

A mohamedanismus a stabilismus vallása. Az Iz-
lamban — akár szellemi-, akár dogmatikai- , akár társa-
dalmi állapotát tekintve — semmiféle változás nem tör -
tént a Hegira 3—ik százada óta — mint Muir Vilmos 
mondja. A világ népei haladnak előre a civilizatióban, 
erkölcsiségben, philosophiában, a különböző tudományok-
ban és művészetekben; de az Izlam mozdulatlanul áll. 
A mohamedanismus a »mult« vallása, mely nem képes 
a XIX. század szelleméhez alkalmazkodni. Az mindig 
egy könyv — a Korán — egy nyelv — az Arab, (Bár-
mely nyelvre fordítod le a Koránt, elveszeti szépséget) 
és egy ember — az álpróféta vallási rendszere lesz, Á 
mai mohamedanismus ugyanaz, a mi régi vol t : durva, 
büszke, türelmetlen és kegyetlen. 

Egy másik jellemvonása az Izlamnak az általa igért 
jutalmak természetében fekszik. Érzéki paradicsomot, 
árnyas kertet, zúgó patakot, puha ágyat, szép nőket 
ígér híveinek. Ezek után vágyakozik a hivő mos lem, 
míg a keleti nap égető hevében él. 

A helyzet, a mit e vallás a nőnek ad, szintén jel-
lemző. Kizárja a nőt a nyilvános társadalmi életből egé-
szen és azokból a körökből, melyekben a gyöngéd nők 
oly sok jót művelhetnek. Megvetvén a nőt, ezáltal 
megveti magát a férfit is. 

A mohamedanok evangelizációjának legnagyobb 
akadályt képez az Izlam ama jellemvonása, mely szerint 
erősen tagadja a Krisztus Istenségét és az ő általa vég-
rehaj tot t elégtételt. Ez által arra kényszeríti követőit, 
hogy saját erejükön, jó cselekedeteik által —alamizsná l -
kodás, bőjtölés, búcsújárás, imádkozás stb. által keres-
senek üdvöt, milliókat fosztván meg azáltal a reménytől , 
hogy valaha menybe jussanak 

Azt nem szükség említenem, mily fanatismussal 
ragaszkodik a moslem Koránjához, mennyire gyűlöli a 
kép- és bálványimádást, hogy szeszes italt nem iszik, 
hogy mennyire ragaszkodik a monotheismushoz stb. 

Eme jellemvonások közül sokat nem vettek tekin-
tetbe a misszionáriusok. 

Például nem igaz, mintha a mohamedánok m e g -
hidegültek volna vallásuk iránt. Ez így lehet egyes ese-
tekben, de a nagy tömeg most is oly szilárdan ragaszko-
dik hitéhez, mint apái. És épen ezzel az elemmel érint-
kezik ma a misszionárius. Ennek az erős hitnek illustrá-
lására legyen elég egy néhány közöttük élő angol és 
amerikai hittérítőre hivatkoznom, kik azt mondják, hogy 
a mohamedánok sokkal inkább ragaszkodnak vallásukhoz, 
mint a keresztyének, és hogy nincs vallás a föld hátán, 
mely a tömeg szivét és életét annyira fogva tartaná, 
mint az Izlam. Náluk a vallás nem csupán név, forma 
vagy confessio. A Beduinok kivételével náluk a vallás 
átment szokásaikba, beszélgetéseikbe, társadalmi éle -
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tűkbe és politikai jellemükbe. Ugy hogy az Izlamnak 
így adhatnók rövid deíínit ióját : Az Izlam a Korán mely 
szerint millió, meg millió ember él. 

A mi az Izlam polygamiáját illeti, a műveltebb és 
vagyonosabb osztályokra nézve az mind igaz lehet, a 
mit a polygamiáról mondottak, de az tény, hogy a m o -
bamedan népek zöme nem tartozik ezen osztályokhoz. 
A legnagyobb rész igen szegény arra, hogy egynél több 
feleséget, egynél több családot tartson és így szegény-
sége miatt monogamiára van utalva. Abban a nagy 
küzdelemben, melyet Keleten a keresztyénség és rao-
hamedánismus folytat egymással : a mohamedánok ha-
talmas fajú ellenség, melynek életerejét nem gyengí-
tette meg a polygamia. 

Végtelen nehéz munka a büszke moslemekben a 
bűntudatot fölkelteni. Azok a fanaticus törökök vagy 
arabok, kik a keresztyéneket »kutyáknak«, »disznók-
nak «, »hitetleneknek« nevezik, a kik bizonyos szánako-
zással néznek a keresztyénre, legyen bár az művelt, gaz-
dag és igen jó ember; a kik fegyvert ragadnak a »hitet-
lenek* ellen és életüket is feláldozzák hitükért, ha kell : 
azok igen nehezen vezethetők arra, hogy érezzék bűnös 
voltukat, a megbánás szükségét, és hogy megalázkod-
ván a keresztre feszített Megváltó előtt, higyjenek ő 
benne. A bűnöknek az a mély érzete, mely a nyugati 
keresztyének között általános: csaknem ismeretlen K e -
leten, még a megtérteknél is. 

Ha még ezekhez hozzáadjuk, hogy a mohamedan 
népek különböző törzsű, vallású és nyelvű népektől 
vannak körülvéve, melyek féltékenyek egymásra és 
ellenségei a misszionárius munkának ; ha hozzáadjuk, 
hogy a keresztyénség Keleten minő megromlot t f o r m á -
ban jelenik meg, nem lévén képes a moslemeket tiszte-
letre gerjeszteni maga iránt : akkor láthatjuk minő nagy 
küzdelmekkel jár a moslemek evangelizatiója. Az ango-
lok és amerikaiak azonban nem rettentek vissza a ne -
hézségektől, és bár eddig indirect és inkább csak elő-
készítő — de azért már is nagykiterjedésű munkát vé-
geztek a moslemek között. 

Különösen szép eredményt értek el a nevelés terén. 
A syriai evangeliumi iskolákban körülbelül 15 ezer gyer -
mek tanul és legalább 25 ezerrel több Armeniában és 
az európai Tőrökországban. Ezeknek egy igen tekin-
télyes része mohamedan. A török birodalomban a ke-
resztyén misszionáriusok befolyása alatt egy nevelési 
rendszer állapíttatott meg, mely szerint a fiuk a nép-
iskolákból az akadémiákra, az akadémiákról a collegi-
umokba és onnan a theologiai seminariumokba mennek. 
A Róbert-collegium Konstantinápolyban, a török köz-
ponti clolegium Aintabban, az armeniai collegium Har-
pootban, az ossiut collegium Egyptomban és a syriai p r o -
testáns collegium Beirutban hatalmas bástyái a keresztyén 
és protestáns eszmének. Ez utóbbi intézet a legnagysze-
rűbb, egészen modern berendezéssel és előkészítő-, i ro-
dalmi- és orvosi facultással. Épen mellette van a syriai p ro -
testáns misszió theologiai seminariuma, mely 1883-ban 
épült. A theologián a fősúly arra van fektetve, hogy a 
növendékekben az Isten igéjében való hit megerősí t tes-
sék, és hogy a szentírást tudományos alapon magya-
rázni képesek legyenek. Theologiai seminariumok van-
nak még Marsovanban, Marashban, Harpootban és O s -
siutban. 

A nőnevelést illetőleg szintén sokat tettek már a 
keresztyén misszionáriusok, minek látható jele az, hogy 
Törökországban a nők értelmi-, erkölcsi- és társadalmi 
tekintetben sokkal magasabb fokon állanak, mint m e g -
előzőleg. A hittéritők felsőbb leányiskolákat alapítottak 

Konstantinápolyban, Samakorban, Marsovanban, Beirut-
ban, Sidonban a Libanon hegyén, Názáretben, Jaffában 
Jezuzsalemben, Cairóban stb. Ezen intézetekből képzett 
tanítónők küldetnek ki, a birodalom különböző részeire, 
hogy tanítsák, képezzék nemüket, hogy ezáltal pél-
dául szolgáljanak másoknak és neveljenek jó török, 
anyákat. 

A biblia-elárusítás igen szépen folyik a m o h a m e -
dan népek között. A konstantinápolyi „bibl ia-ház" és a 
beiruti magas hegyen épített „bibl ia-ház" ugyancsak lá-
togatottak. A bri t- és külföldi-, valamint az amerikai 
biblia-társaságok a mohamedánok közöt t évenként átlag 
2 millió bibliát árusítanak el, melyek közül mindenik 
egyre-másra 50 krajcárba kerül. N e m régiben adtak ki 
a mohamedánok számára szószéki-, házi- és útravaló 
bibliákat. Azt a sok nehézséget és fáradságot, melylyel 
a biblia 7 fordítása és revíziója járt a T ö r ö k biroda-
lomban, nem szükség említenem. Goodell, Pratt , Riggs, 
Schauffler, Perkins, Éli Smith és Van Dyck nevei e t é -
ren örökké emlékeztesek lesznek. A bibliának török 
nyelvre való lefordítása 1878-ban fe jez te te t tbe , az arab 
nyelvű pedig 1864-ben és azóta a szentírás arabul és 
a Korán szent nyelvén mindenütt árultatik Syriában, 
Egyptomban, Indiában, Chinában és még Közép Afr i -
kába is eljutott. Hogy mily nehézségekkel járt ez, el 
lehet képzelni. 

A protestáns egyházak szervezkedése a T ö r ö k 
birodalomban nem régiben befejeztetett. A kis mustár-
mag sok helyen terebélyes fává növekedett . Hatalmas 
gyülekezetek keletkeztek, melyek közül sok már maga 
tartja fen magát és a nép nagy szegénysége dacára a 
T ö r ö k birodalomban a protestánsok között évenként 
körülbelül 120 ezer forint jön össze adakozások útján. 
Az első protestáns egyházmegye Syriában 1883. október 
havában alakult. Tizenkét egyház küldöttei jöttek akkor 
össze Jedaide nevű faluban, a Hermon lábánál, a Jordán 
forrása közelében és létrehozták egymás között a p res -
byteri szervezetet. 

A civilizáció terjedése igen sokat tett, de bizonyára 
még többet fog tenni jövőben a mohamedan népek evan-
gelizaciójában. A távíró, posta, sőt újabban a vasutak, 
melyek mind inkább kezdenek meghonosulni Keleten, 
sokat ártottak az Izlamnak. A meccai zarándokiások 
gőzhajóval vagy vasúton a régi fárasztó gyaloglás he -
lyett, elvesztették régi vonzerejüket és jelentőségüket. 
Az utazás könyebbsége és így az érintkezések gyakoribb 
volta legjobban bizonyítják, hogy a XlX-d ik század civi-
lizációja legnagyobb ellensége a mohamedanismusnak. 

A diplomacia és a háború szintén elősegítették 
keleten a keresztyénség és protestantismus győzelmét. 
A krimi háború a protestánsoknak vallásszabadságot és 
minden osztálynak egyenlő jogokat birtosított. A berlini 
congressus azt a vallás-szabadságot és ama jogokat 
megerősítette és a bibliának szabad áruitatást biztosított. 
Az Izlam területvesztésé Európában, Ázsiában és Afr i -
kában, a hatalom vesztését jelenti. És ha a T ö r ö k biro-
dalmon túl nézünk, ötven millió moslemet találunk ke-
resztyén kormányzás alat t ! 

Azonban a munka még távolról sincs befejezve. 
Még száz millió moslem vágyakozik a Krisztus evan-
géliuma után!! 

Szőts Gerő. 



I R O D A L O M . 
Kokai Lajos bizományában megje len t : Buesújáró-

helyek Oroszországban. Felolvasás Ballag! Aladár egye-
temi tanár tó l Igen díszesen kiállított, 48 lapra terjedő 
füzet. Ára 40 kr. 

Ráth Mór kiadásában megjelent Arany János 
hátrahagyott iratai és levelezésének 18—ik, 19-ik és 
20-ik füzete, melyekhez a költő arcképe, szalontai lát-
képek, s eredeti levelek hasonmásai vannak mellékelve, 
Egy-egy füzet 40 kr. 

Ifjúsági-lap. Beküldetett a »Hasznos Mulattató« 
képes gyermeklap 7- ik füzete, mely, mint a többi füze-
tek általában, telve van ismert nevű íróktól hasznos 
olvasmányokkal, szép képekkel. Ez ifjúsági lap Dolinay 
Gyula gondos szerkesztésemellet t , immár 16-ik évfolya-
mát futja. A vallás és közoktatásügyi minisztérium több 
ízben ajánlotta a tanuló ifjúság között való terjesztésre, 
és az iskolai könyvtárak számára. Minden füzethez fél 
ív melléklet van csatolva. Előfizetési ára : negyedévre 
1 frt, félévre 2 frt. 

»Lányok Lapja.« Dolinay a másik vállalatát is 
vettük. Kizárólag a leányvilágnak nyújt hasznos olvas-
mányt. E gonddal szerkesztett lap már 14 éve hogv 
fenn áll, minden anya megnyugvással adhatja leánya 
kezébe. Cikkeit jobbára ismert nevű irónők írják, képei 
gyönyörűek. Minden füzethez fél ív melléklet van csa-
tolva »tizenkét hónap« című regényes műből, melyet 
Szabóné Nogáll Janka kedvelt i rónő ír, s mely év végén 
önálló kötet lesz; ezek mellett még van a lapnak kép-
melléklete is, Előfizetési ára : félévre 2 frt. A lapot a 
Kultuszminister is több ízben ajánlotta. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Az Irodalmi Társaságba a hét folyamán belép-
tek alapító tagokul 100—100 f r t t a l : gtóf Teleki József 
országgyűlési képviselő Budapest, Nagy Ignác lelkész 
Kölked (Baranyam.), a budapesti református főgymna-
sium tanárikara, a reform, fögymnasium tanárikara 
N a g y - K ő r ö s ; lendes tagokid: 6—6 forinttal Sípos Pál 
esperes Fóth , Szántó János, h. esperes Kosd, Szilágyi 
Benő lelkész Gyömrő , Balla Lajos lelkész Monor, Varga 
László lelkész Monostor , Földváry László lelkész Vác-
hartyán, Benkő István lelkész Rákospalota, Csilléry Lajos 
lelkész Szada, Molnár Albert lelkész Bugyi, dr. Dará-
nyi Ignác országgy. képviselő Budapest, Vámossy Mihály 
ref. főgymnasiumi igazgató tanár Budapest, i f j . Sz. Nagy 
Károly zenetanár Budapest, Szabó Áladár vallástanár 
Budapes t : Batizfalvi István evangelikus főgymnasiumi 
tanár Budapesten és Máté József református lelkész 
Mohács ; e két utóbbi a tagsági díjat, 6—6 forintot be 
is küldötte a szerkesztőhöz, továbbá a budapesti ref. theol. 
akadémia következő hallgatói : Kecskeméthy István, 
Gáspár István, Szabó Károly, Kovács József, Papp Ká-
roly, Üveges Dezső, Máthé Elek, Fábián Dienes, Hamar 
István, D ö m ö t ö r Dániel, Patonay Dezső, Vargha Károly, 
Kovács Lajos, Tokay István, Dömötö r Lajos, Marton 
Sándor, Sebestyén Pál, Apostol Pál, Horváth Ferenc, 
Patay Gyula, Csertán Márton, Pátkai Imre, Gulyás 
Kornél, Halom Vince, Gaál Lajos, Haypál Benő, Róka 
Lajos, Miklós Géza, Nyíkos Lajos, Varga Zsigmond, 
Molnár Gerge ly ; pártoló tagul évi 3 frttal dr. Erdélyi 
Pál nemzeti muzeumi hivatalnok Budapesten. Debreceni , 

laptársunk közlése szerint rendes tag lett Szöllösi Antal 
lelkész Makón, a debreceni Egyházközség pedig azön 
feltétel alatt, hogy a társaság a ref, és eVang. egyházak 
egyesülete legyén és a népies irodalom művelését is ka-
rolja fel, 500 frttal pártfogó tagul jelentkezett, és lelkészei 
hasonló feltételek alatt á rendes ; tagök söi'ábá • fbgttak 
belépni. A »Prot. Közlöny« kimutatása szerint az erdélyi 
egyházkerületből alapító tagok lettek Marosi egyház-
megye, Székelyudvarheiyi ref. coliegium, Sepsi egyház-
megyei könyvtárj Kolozsvári ref-. coliegium • ezen kíni l 
ugyanazon lap kiniiltát Meg 4 félidős és 15 pártoló 
tagot. 

* A prot. irodalmi társaság alakuló közgyű lé -
sére, mint sajnosan értesülünk, a nagy árvizek miatt, 
nagyon sokan nem juthattak el, holott pedig a nagy-
fontosságú alkalomnak örömét ellenkező körülmények 
között, még áron is megvásárolták vöina. Sőt még a 
kik nincsenek is elzárva,, főként az aradi és debreceni, 
Szolnokon keresztül menő vonatokra, nem szállhatnak 
be borzadály nélkül, miután nemcsak a már végnap-
jait elő tiszai híd, de azon körülmény is, hogy sok 
helyen a vasúti töltésnek feküdt Tisza vize, magasabban 
áll, mint a sinek a deszka szádfalak mellett, aggodalmas 
kérdések rajával ostomolja az utazni akaró szivét. Vájjon 
nem lesz-e elzárva az út, a' majd visszatérők e lő t t? 
Nehéz kérdés, mely nemcsak az Jeleve elrendelés 
hitének, de még a »zsebkérdésnek« is erős — nem tűzé, 
hanem próba 1 ize !« 

* Az iskolai énektanítás reformjához, mely most 
a tanügyi sajtónak napi kérdése, i f j . Szotyori Nagy 
Károly is hozzászól a »Zenelap« legközelebbi számában. 
Tévesnek mondja azon felfogást, melyet a - tanférfiak 
vallanak, hogy a gyermeket hallás után kell énekre ta -
nítani az iskolában. Határozottan a hangjegy szerinti 
módszeres énektanítás mellett foglal állást. Á növendé-
keket azon módon kell bevezetni a zene csarnokába, a 
mint anyanyelvüket tanul ták: szóban és Írásban. Külö-
nös gondot kíván fordíttatni cikkíró az egyházi énekek 
tanítására, mint a mely a vallásos vérzés fejlesztésének-is 
nagyon hathatós eszköze, „'• / {>'.•.[ 

* A kolozsvári ref. col iegium, mint a Prot . köz-
lönyben olvassuk, közelebbről tekintélyes adomány bir-
tokába jutott. Az erdélyi egyházkerület nem rég elhúnyt 
egykori pénztárnoka, Bányai Vitális, egyháza iránti 
buzgóságtól vezettetve jelentékeny vagyona általános 
ötök őséül a kolozsvá/i ref. kollégiumot nevezte ki, neki 
hagyományozva kolozsvári emeletes házát, ingóságait és 
értékéit, melyek együtt 25 ezer forintra becsültetnek ; 
ezenkívül a Kolozsvárott felállítandó ref. theologiai aka-
démiára és az erdélyi egyházkerületre is szép összege-
ket hagyott. A végrendelet hivatalosan még nincs be-
jelentve, de tartalmából a fennebbieket Szász Dómokos 
püspök hozta nyilvánosságra az erdélyi Igazgató-Tanács 
ápril 8-iki ülésében. , ' . - , < 

* A dunántúli ev. reform, egyházkerület új tan-
terve. A belső-somogyi ref. egyházmegye már régebben 
a népiskolai tanterv átalakítása tárgyában egy terjedel-
mes javaslatot terjesztett az egyházkerületi gyűlés elé, 
amely javaslat az egyházkerületi tanügyi bizottság javas-
lata nyomán, egy külön szakbizottságnak adatván ki, 
ezen bizottság Kis Gábor pápai ref. lelkész elnöklete 
alatt mult csütörtökön és pénteken tartotta meg érdekes 
üléseit. A tárgyalásokon jelen voltak : Szekeres Mihály 
pápai esperes, Antal Gábor pápai theol. tanár, Horváth 
József pápai gymn. tanár, Baráik Ferenc, pápai taní tó-
képző tanár, Halasi István pápai elemi iskolai tanító. 



Nyiry Gábor enyingi elemi tanító, Szalóky Dániel cso-
konyai elemi tanító, Mohácsy János ó-szőnyi elemi ta -
nító;, Dömötör János istvándi elemi tanitó és Tóth Kál-
mán tapolcafői elemi tanitó, az utóbbi, mint fölkért 
jegyző. A bizottság a vett utasításhoz képest a belső-
somogyi javaslat mellett figyelemre méltatva a többi 
egyházkerületek, különösen a tiszántúli kerület tantervét, 
továbbá a Szekeres Mihály esperes elnöklete alatt m e g -
tartott bizottság jegyzőkönyvi megjegyzéseit, nem kü -
lönben az 1879-iki tantervjavaslatot, valamint az állami 
tantervet is, beható s részletes megvitatás után egybe-
állította az új tantervre vonatkozó javaslatot, amely ja-
yaslat ^ l egköze l ebb tartandó egyházkerületi közgyűlésre 
.már be fog terjesztetni, hogy a végleges elfogadás után 
már a jövő tanévre alkalmazásba jöhessen. Az új tan-
terv-javaslat teljesen a paedagogia és a kor köve-
telményeinek színvonalán áll. Az egyes osztályok sze-
rint felosztott tananyaghoz mindenütt módszertani uta-
sítás.ok is lesznek csatolva. Nevezetes módosí tások is 
y,annak. így például a. félévenkinti tananyag felosztása 
mellőztetett s a tantárgyak megfelelő tananyaga egész 
tanévi időtartam szerint van beosztva. Egyes tantárgyak-
énál osztály összevonás lesz s némely tárgyak anyaga i 
két évi időtartamra osztott be. A gyakorlati életre is 
nagy figyelem lett fordítva. Felvétetett az egészségtan 
rapitása,, a ^faiskolai gazdasági ismeretek fontosabbjai s 
utalás, van a házi ipar némely ágaira is. Az üléseken, 

; melyek reggeli 8 órától esti 7 Óráig tartották, folyton 
jelen volt Vargyas Endre veszprémmegyei kir. tanfel-
ügyelő is, aki csupán az ügy iránti meleg érdeklődésből 
jelent meg s az elnökség által szívélyes szavakkal üdvö-
zöltetvén, neki ezen szives érdeklődéseért jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztatott. A bizottság nagy és tüzetes m u n -
kát végzett ' ; kívánjuk is, hogy a gyakorlati életben fű -
ződjék hozzá á legszebb eredmény! P. L. 

* Kérelem és felhívás. A nő tényleges rendeltetése 
cimű mű a f. évi április 15-ig elhagyja a sajtót és min-
den előfizetőnek meg fog küldetni. A még be nem kül-
dött ivek tulajdonosait tisztelettel kérem, szíveskedjenek 
értesíteni, mennyi példánynyal szolgáljak. A lelkész csa-
ládokat pedig, főképen azokat, melyek serdülő leányok-
ka l bírnak, kollegiális tisztelettel arra kérem, hogy m u n -
kámat, mely saját kiadásomban a női szép rendeltetés 
kérdésével foglalkozik ós mint ilyen a serdülő leányok 
kedves és tanulságos olvasmánya lehet, kegyeskedjenek 
becses pártfogásukkal és megrendeléseikkel megtisztelni. 

i Végül felkérem az összes hazai ref. egyháziszaklapok 
nagyt. szerkesztőségeit, hogy jelen felhívásomat és ké -
relmemet szíveskedjenek becses lapjukban közölni. Mun-
kám előfizetési ára 1 frt és csakis nálam rendelhető 
meg. — Foktő , 1888., április 9. — Nagygalambfalvi 
Ftleki József, ref. lelkész. 

- * Sommervi l le beszédei magyar nyelven; Mint 
biztos forrásból értesültünk, a nagyhirű skót misszioná-
rius dr. Sommerville Mezőtúron és Túrkevében mondot t 
ifjísmagyarázatait, illetőleg nagy tetszéssel fogadott g y ö -
nyörű beszédeit, a Garzó által szerkesztett »Gyakorlati 
Bibliámagyarázatok« most következő füzete hozni fogja, 
nemcsak , : de ha kellő számban jelentkeznének m e g -
rendelők, Révész Mihály — a ki után irta ezeket — 
együtt a nevezett szerkesztővel, külön lenyomatról is 
fog gondoskodni. Mily nyereség, a hogy kik nem hallhat-
ták a buzgó öreget, néhány krajcárért hozzá juthatnak 
nagyszabású beszédeik 

: » * A Dr. Sommervi l le stb. tüzében cimű cikkbe 
becsúszott nyomdai hibák. Harmadik hasábon alulról 
2—ik sorban »bátyjának« helyett leányának. Negyedik 

hasábon felülről 11-ik sorban »föladó« he lye t t : földadó. 
Alulról 21—ik sorban »jelesebb« he lye t t : szélesebb. Az 
ötödik hasábon felülről 25-ik sorban )>Silicia« he lye t t : 
Sicilia. A hatodik hasábon felülről 12-ik sorban »meg-
emés"ztetik« he lye t t : megemésztitek. Alulról 18—ik sorban 
»És lelkembőU helye t t : En. A jegyzetben »Marquard« 
és »I. E. Naquardít he lye t t : I. Marquardt. »Hauschke« 
helyett: Husehke. 

* Az erdélyrészi szász egyházkerület ismét lec-
két kapott király ő felségétől. Mint annak idején írtuk, 
ez egyházkerületnek 1887. dec. r i - é n tartott közgyűlése 
tiltakozott a brassói ev. ref. esperesség, illetőleg a ko r -
mánynak ez esperességre vonatkozó intézkedése ellen s 
ezen tiltakozását O felségéhez felterjesztette azon ké -
réssel, kegyeskednék O felsége a szász egyházkérületet 
további bántalmazásoktól megvédelmezni és különösen az 
16,000 frt évi állami dotáció háborítlan és csonkítatlan 
élvezésében továbbra is meghagyni. O felsége ezzel 
szemben 1888. februárban Budapesten kelt legfelsőbb 
elhatározásával elrendelte, hogy a szászok évi 16,000 frt 
állami segélyéből 654 frt 44 kr. kiszakíttassék és a bras-
sói magyar ev. esperességnek adassék. 

* Érdekes egyházjogi perekben döntöt t e hét 
folyamán a kir. curia. Az elsőben fölperes Roskoványi 
nyitrai püspök, alperes podhrágyi Popper Lipót br., 
vágbesztercei földbirtokos. E birtok két évszázad előtt 
a Balassák kezén volt, a kik 1689-ben alapítványi le -
velet állítottak ki, mely szerint a vágbesztercei alsó 
malom jövedelméből 70 véka a katholikus plébánust 
illeti meg. Egész 1879-ig minden birtokos megadta az 
említett javadalmazást. Ekkor azonban a jelenlegi tulaj-
donos, Popper Lipót br. bezárta az árvíz által m e g r o n -
gált malmot. Az odavaló plébános folyamodott a báró-
hoz, hogy a malmot állíttassa helyre, de tagadó választ 
kapott. A püspök magáévá tette az ügyet és pert indí-
tott Popper br. ellen. Popper a periratokban azzal 
védekezett, hogy a szóban forgó esetben nem annyira 
örökös alapítványról, mint egyszerű ajándékozásról 
lehet szó. Az első bíróság elutasította keresetével a fel-
peres püspököt , kimondván, hogy a kegyúr csupán a 
templom, paplak stb. jó karban tartására kötelezhető, 
nem pedig haszonhajtó malmok fenntartására. A kir. tábla 
ezzel teljesen ellentétes álláspontot foglalt e l : kötelezte 
alperest, hogy a malmot 30 nap alatt az egyházi ha tó-
ságnak adja át és annak jó karban tartásáról gondoskodjék. 
Végre a kir. kúria következő ítéletet hozo t t : A felperes 
abbeli keresetével, hogy neki a malom teljes jövedelme 
átadassék, elutasíttatik, de köteleztetik az alperes kegyúr, 
hogy az alapítvány értelmében évenkint 70 véka gabo-
nát adjon a plébánusnak. A második perben Vályi János 
dr. eperjesi gör. kath. püspök a felperes, míg alperes-
ként a flandriai gróf, illetőleg az ö tulajdonát képező 
szinnai urodalom igazgatója, Miiller Ferenc szerepel. 
Pichnye község gör. kath. paplakja ugyanis leégvén, az 
egyházi hatóság az urodalmi igazgatót fölszólította a 
paplak fölépítésére, vagy pedig 1640 forintnak, mint 
a fölépítéshez szükséges összegnek, lefizetésére. Az 
alperes tagadásba vette a kegyurság fennállását és azt 
állította, hogy az uradalom tulajdonosa kegyúri jogait 
már 30 éve nem gyakorolta. Ennek ellenében az egy-
házi hatóság bemutatta a kegyúri javadalomról szóló 
számláit, a melyek az uradalmi igazgató aláírásával 
voltak ellátva. A törvényszék a felperest elutasította 
keresetével, a kir. tábla azonban és ma a kir. kúria is 
megállapította az alperesnek kegyúri kötelezettségeit. 

* Rövid hirek. A nagyszalontai reform, egyház-
megye közelebb tartott közgyűlése elhatározta, hogy a 



folyton terjedő vadházasságok gyökeres megakadályozása 
céljából felterjesztést intéz a felsőbb egyházi hatóságok-
hoz, hogy ezek az »egyházi házassági törvényszékek« 
felállítását szorgalmazzák. A pesti ref. egyházmegye f. hó 
i i . és 12. napjain tartott közgyűlésén nagy "örömmel 
vették tudomásul, hogy Sipos Pál esperes egészsége 
annyira megjavult, hogy az egyházmegye vezetését, 
melytől súlyos betegsége másfél év óta visszatartotta, 
nem sokára ismét átveheti. A közgyűlés lefolyásáról 
jövő számunk hoz részletes tudósítást. A debreceni ref. 
egyházmegye e hó n - é n tartott közgyűlésében egyhan-
gúlag elhatározta, hogy az Irodalmi Társaságba partfogó 
tagul 500 frttal csakis oly feltétel alatt lép be, mint a 
debreceni egyház, ha t. i. a társaság kizárólag az ev. 
ref. és ágost. evang. protestánsok közül alakul meg. — 
Czelder elitéltetése. Lapunk zártakor veszszük Kecskemét-
ről a hírt, hogy az egyházmegyei törvényszék a meg-
ejtett pótvizsgálat alapján Czeldert az Egyh. törv. 257. §. 
e) f ) és h) pontjaiban vétkesnek találta és a 246. §. e) 
pontjában kiszabott büntetéssel, t. i. hivatalából való 
elmozdítással büntette. 

NECROLOG. 

Nem, nem azoknak, kik zajjal nagyot tet tek, 
A kik hiúk voltak inkább tán, mint hívek; 
De a szerénynek, a ki csendben dolgozot t : 
A Krisztus szelleme oszlopot á l l í to t t , . , . 

Deák György, a csorvási ev. ref. lelkész hagyott 
el bennünket, k imúl t hó 24-én esti 10 órakor, életének 
49-ik, házasságának 9-ik évében nyugodott el, mint a 
gyászjelentés mondja : hirtelen, egész váratlanul. A bol-
dogult Losoncon született és iskoláit itt, Kecskeméten 
és Sárospatakon végezte. Egy nagyon szegény, de val-
lásos lelkű özvegy anyának volt O kiálván szeretett fia, 
egy özvegynek, a ki két karjának erejével s a Krisztus 
iránti olthatatlan szeretetének hűségével mutatta meg 
azt, hogy földi vagyon nélkül is lehet nevelni az Úr 
szőlejének munkásokat. Megbízható öreg 110 volt, a 
kinek nemcsak a lelkészlakon, de általában az uri házak-
nál is örömmel fogadták szolgálatát. Ez alapon volt 
Deák György is, az ő fia ismeretesebb a városban, mint 
egyéb szegénysorsu gyermekek. Nevét a nép nyelve 
ugy fordította m e g : »Gyuri deák.« Es ez a szigorú 
anyagi körülmények között növekedett szegény deák, 
felküzdötte magát a segéd-lelkészek sorába, melynek 
örömét megérte még édes anyja is. De rendes pappá 
lételét már nem érhette meg. Kárpótolta a gondviselés 
más nyereséggel, mely az anyai szívre nemcsak nyere-
reség, de egyszersmind megtisztelő is volt. Deák György 
ugyanis a hírneves Kis Gábor (ma pápai lelkész) L o -
soncról történt távozásakor éppen Losoncon volt és 
rendelkezés alatt ál lot t ; megtudván tehát azt az egy-
háztanács, felkérte az esperesi hivatalt, hogy a tanár-
sággal is terhelt tudós és hitbuzgó Vitéz Lajos mellé, 
kisegítő káplánul alkalmaztassék. Deák György előtt már 
ekkor nem volt idegen hely a losonci szószék, miután 
már mint theologus, vasárnap délutánonként — a nagy 
szünidők alatt — fel-fellépett reá s mindnyájunk te t t -
szését megnyerve prédikalgatott. Csakhogy nagy különb-

ség volt ám abban az időben — nw nem' tudom ! — 
Losoncon a délelőtti és a délutáni gyülekezet kőzött. 
Délelőtt, főként pedig nagyobb ünnepeken fényes uri 
nép, környékbeli nagybirtokosok, doctorok, tanárok, 
ügyvédek, mérnökök, hivatalnokok s ezek családjai, oly 
nagy többségben s olyan igényekkel, hogy a ki egy ily 
reggelen lépett először szószékre ez intelligens' sereg 
között, e fellépésnek a megrendítő hatását nem féléjt-' 
hette el teljes életében. Ez volt, az egyházi beszédeinek 
irályában állandó műízlést s a tartalom gazdagsága mel-
lett, még a legműveltebb hallgatót is templomba vonzó 
költészetet representált Kis Gábornak, az a híres gyü-
lekezete, melynek tagjaiban a kritikai érzék még a szó-
székkel szemben is oly magas niveaura:<; emelkedett,"« 
mely ritkítja párját. Huszonöt év múlt el m á r ' azóta, a 
midőn — mint mellette szolgált segéd-lelkész én is 
másfél éven keresztül Kis Gábor gazdag szíve varázsának; 
hatalma alatt ál lot tam; de e negyedszázad nem birta 
letörölni kedélyemnek azt az aranyporát, mit ő hintett 
reám s adott emlékül, holott pedig — mint mindnyájan: 
szegény prot. lelkészek — az apostollal ő, is e l m o n d d , 
hatá : »ezüstöm és aranyam nincsen énnekem.« 

Mint segéd-lelkész lépett fel először az igénytelen 
»Gyuri tiszteletes« e délelőtti gyülekezet előtt. Elkép-
zelhetjük a szegény sorsú özvegy édesanya boldogságát, 
ott a hátulsó padok egyikében, midőn látta abban a 
gyönyörűséges losonci templomban, hogy fia ajkain csüng 
az egész sajátságosan különleges érdeklődést tanúsító 
szép gyülekezet. Lehetet i -e ennél szebb jutalma, egy oly 
öreg özvegy anyának, a ki példás becsületes/é' |e s karjai 
munkájával nyitott utat fiának a drága szülőföld fényes 
szószékéhez ? Makón és Hódmezővásárhelyen, e nagy-
népességü alföldi egyházakban is volt segéd-lelkész" a 
boldogult, s hogy feladatának e helyeken'"is megfelelt, 
mutatja az, hogy ellenkező esetben Bánfálván és Csor-
váson, a holta után is nagynak és hatalmasnak nevezett 
esperes Hajnal Ábel, nem bocsátotta volna be ót 
rendes lelkésznek egyházmegyéjébe. Csorváson a bol-
dogult tanított is, miután nincs a gyülekezet oív 
helyzetben, hogy külön tanítót is tarthatna. De ő 
beletalálta magát terhes helyzetébe, ;.s. min t /h i t e l e s 
fo.rásból értesültem, igény telni megelégedésben élt, állan-
dóan »szerény, srelid munkás-1 s becsületes Volt.- Egv-
háza érdekeit szivén hordozta s ezt eleibe tette saját;V' 
érdekeinek. Híveit véghetetlenül szerette s olyan pap 
volt, a ki nem kereste a maga dicsőségét, hanem azét • 
a ki őt elbocsátottam Soha sem volt jó alkalmam, — 
noha pedig 17-ik évemet töltöm már Isten kegyelmé-
ből az egyházmegyében, — hogy csendes o t thonában^ ' 
meglátogathattam volná, miután ekéknek á népes egy- ' 
házaknak pásztori gondjai, terhei és küzdelmei, nagyon ' 
•lenyűgözik a baráti sziv óhajtásait- De örömmel hall 'qt-"' 
tam, hogy az ő polgári családból nagy szerencsével vá-1" 
lasztott jó felesége, mily boldoggá tette őt> $ íriint" segí-
tette neki emelni életterheit. Kinek nem juttatná ez 
eszébe, hogy mily gyönyörű szerep jutott Is ten ' orszá-
gában, a hivatásukat felfogni tudó prot. papnéknak ? -
Ehieí die Frauen, sie Flechten ünd weben, himlische 
Rosen ins irdische Leben ! . . ; De hát hol vette ő azt a- ; 

tulajdonságot, hogy hű és boldog volt a kevésen :'is ?• } 

Erre az az egyszerű felelet hogy nagy szegénységben 
folytatott tanulói pályájának ideje alatt, a sok nélkülözés''^ 
és küzdelmek között, kifejlődött szivében az a jellemzw^ í 
nás, mrlynek érzetében még a legcsekélyebb jólétnek is 
gyennekdt d kedélylyel tudott örvendeni s megbecsülte 
mindig a mit a ma adott, a nélkül, hogy a jövőben meren- 1 

grt volna kívánságaival. ~ 



— Az igehirdetésben nagy örömét lelte s rokonszen-
ves szép hangja, szabályosan hangsúlyozott előadása, 
mindenütt biztosították számára a hallgatóság szeretet-
teljes ragaszkodását. Hívei mint embert is nagyon sze-
rették, miután állandó szerény, igénytelen, tar tózkodó 
volt, mintha egész életén keresztül érezte volna, hogy 
szegénynek született. Hz a jó ember és lelkipásztor hagyta 
itt, márc. hó 26-án, 49 éves korában, gyülekezetét és 
kedveseit. Hiába, az Ur az ő szolgáinak sem adott 5vál-
toztatáshoz erősséget ! Özvegy édes anyja még előtte el-
ment ; de megmaradt ennek is jó emlékezete. Helyet 
érdemelt ki ő is Isten országának történetében, mivel-
h o g y — mint amaz evangyeliomi özvegy — az egyház 
pénzes ládájába, ő is többet adott, mint a gazdagok, 
midőn mindenét odaadta. 

Kedves Gyuri barátunk ! pihenj békével, a te most 
még szegényebb lakhelveden, a minden embernek ren -
deltetett utolsó hajlékban. Csak özvegyet hagytál, n in-
csenek árváid ; de azok vagyunk mi a te barátaid, kik 
szívből osztjuk meg híveid és özvegyednek keserves 
bánatát s együtt sirunk v e l ü k . . . 

»Látunk és még látni fogunk, 
Es szüntelen gondolunk iád; 

El sem válunk soha tőled : 
Mégis, mégis . . . Isten hozzád 

Garzó Gyula. 

A D A K O Z A S O K . 

A budapest-budai ev. ref. templom építésére 
újabban következő adományok folytak be : Tisza Kál-
mánné született gróf Degenfeld-Schomberg Ilona véd-
asszony ujabban 375 forintot gyűjtött . Közvetlenül a 
védasszonynál adakoztak: Gráfl Józsefné 100 frt. Giczey 
Sámuel és Teleki Ede gróf 50—50 frt. br. Wesselényi 
Istvánné 25 frt. Patay Ferenc 20 frt. Patay Sámuelné 
15 frt, Gencsy Ferenc és Zay Albert gróf 10—10 írt. 
Cseus, Fest, Feszty Adolf, Fictori, Fircsák Gyula, 
Hagara Victor, Jellinek, Kállai Zoltán dr., Kammerer 
Ernő dr., Kubinyr György, Latinovics, Markovics, Miklós 
Gyula, gr. Nákó, br. Nicolics Fedor, br. Nopcsa, Pap 
Sámuel dr., Perlaki Elek, és X. Y. 5—5 frt. Továbbá 
perselypénz 1888. március 11-től április 2-áig 20 frt 
60 kr. Istenhegyén tartott isteni tisztelet alkalmából 
4 frt 3.8 kr. Bartalos László 50 kr. Fodor Dániel családja 
80 kr. Bicskey István és Szathmáry Endre. 1 — 1 frt. Garzó 
Lajos 2 frt. Baar János 15 frt. Összesen 420 frt 28 kr. 
Ezen összeggel együtt 21,440 frt 97 kr van a p. e. h. 
takarékpénztárban elhelyezve. Budapesten, 1888-ik évi 
április 4-én. — Szőts Albert, pénztárnok. 

Az országos prot. árvaházra: Czipott Rezső 
battyándi pucinci ev. lelkész 5 frt. (Ehhez járultak a 
következő conf i rmál tak: Olaj Katalin 10 krajcár, Szapáts 
Teréz 10 krajcár, Szbrik Anna 10 krajcár, Persa István 
5 krajcár, Berglesz Sándor 10 krajcár, Fiiszár Kálmán 
10 krajcár, Jónás János 10 krajcár, Siplits István 10 kr, 
Czipott János 10 krajcár, Pintarits István 4 krajcár, 
Fiiszár Anna 5 krajcár, Benczik Ilona 5 krajcár, D r ü -
zsics Anna 5 krajcár, Yreisics Anna 5 krajcár, Külits 
Anna 5 krajcár, Kumcza Teréz 10 krajcár, Podleszek 
Anna 10 krajcár, Godina Miklós 3 krajcár, Loncsár Anna 
5 krajcár; Rituper Anna 5 krajcár, Horvát Sándor 10 kr, 
Horvát Nándor 10 krajcár, Kuhár István 12 krajcár, 

Rituper Iván 10 krajcár, Kuzma János 10 krajcár, Czi-
pott Zsuzsa 5 krajcár, Antalits Judit 5 krajcár, Barbarits 
Zsuzsa 10 krajcár, Ernis János 5 krajcár, Temlin Iván 
5 krajcár, Kolosa János 5 krajcár, Nemecz Mátyás 5 krajcár, 
Fiiszár Iván 5 krajcár, Ivanits Feri 10 krajcár, Sável 
István 10 krajcár, Vukan Rezső 5 krajcár, Szecsko János 
5 krajcár, Poréda János 10 krajcár, Vretori ts Anna 
20 krajcár, Berke Anna 5 krajcár, Petrik Elemér 40 krajcár. 
Ezeken kívül az egyház 1 frt 51 krajcárt. — Varga Gyula 
vönöcki ev. leik. 19 frt krajcárt. (Ehhez járultak a kem. 
ev. lelkészi kör tagsági díj 12 frt a kem. ev. esperesség 
tagsági díja 6 frt. A vönöcki ev. gyűl. 1 frt 35 kr.) 

Szerk. 

(Aj IAJ (A) tAj tAj IAJ tAj tAj tAj tAj iA) cAj cAj cAj cAj (A) cAj LAJ IA» 
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mMk H I R D I T É S E K . mm 
A barsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett nagy-

peszeki egyház lelkészi állomására, melynek javadalma 
hivatalosan 1023 forintra számíttatván, a 2-ik osztályba 
tartozik. 

A pályázati kérvények f. évi május 5—kéig Kis öl-
ved re (u. p. Zalaba) az esperesi hivatalhoz intézendők. 

Kelt Rév-Komáromban, 1888. ápril 8-án. 
P a p <3-á,"bor, 

dunántúli ev. reform, püspök. 
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• Magyarhonban legbővebben felszerelt = 
Z gyári raktár 1 

i á£l Jjy ikJ la 11 jly ila; 111 

Z bármely ritus szerint, Z 

ÚR ASZTALTERITÖK \ 
Z a legegyszerűbb kiviteltől a leggazdagabb hímzésig, • •1 mm 
z kelyhek china ezüstből , • 
: os tyatartó sze lenczék , tálczák • 
E és kancsók • 

k ü l ö n f é l e k i v i t e l b e n , 

= GYERTYATARTÓK, OLTÁRSZEREK E m ' m 

2 tetszés szerinti anyagból és stylben a leggaz- Z 
Z dagabb felszerelésig. -

E Oberbauer Alajos E 
~ utóda, -
Z (Budapest, váczi utcza 14. szám.) Z 
Z p y R a j z o k és m i n t á k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . Z 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 17. sz. Budapest, 1888, április 22. 

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. tar, Kínizsy-utca 29. sz. 1. sm. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Helyben házhozhordássa l s vidékre postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előf ize thetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; he lyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 k;:., egyszer ié i t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

I W T e l j e s s z á m ú p é l d á n y o k k a l mind ig s z o l g á l h a t u n k . " K I 

A protestáns irodalmi társaság megalakulása, 
A hét nagy eseménye a rég óta vajúdó 

irodalmi társaság megalakulása, melynek lefo-
lyásáról lapunk más helyen részletes tudósítást 
közölvén, itt csak a nyert általános benyomá-
soknak kívánunk néhány észrevételben kifeje-
zést adni. 

Az alakuló gyűlés külsőleg iényes, tárgya-
lásaiban lelkes és emelkedett, egész lefolyásá-
ban impozáns volt. A protestant izmus mindenik 
árnyalata, papi és világi eleme, püspökei és fő -
gondnokai , esperesei és gondnokai, tudósai és 
irói, tanárai és közpapsága, sőt még leendő 
papjai is díszes koszorúban, fényes képviseletben, 
egyazon nagy célra törve : oly impozáns látványt 
nyúj tot tak, oly momentuozus eseményt képez-
tek, minőt hazánkban teljességgel nem, külföl-
dön is csak a fejlettebb egyházi és egyesületi 
élettel biró angol faj körében lehet néha látni. 
Az irodalmi társaság április 16-án tartot t ala-
kuló gyűlése az eszményekért lelkesülő, a közös 
célokra törekvő, a felekezeti exclusivitás íölé 
emelkedett és a közös ellenségek ellen t ö m ö -
rülő egyetemes protestánt ismus diadalünnepe 
volt. Sok nemes szív repesett az örömtől , 
hogy a protestáns testvériesülés e napját megér-
hette s nekünk, kik az egyetemes protes tant is-
mus eszméjét 30 év óta hirdető e Lappal tel-
jesen együttérezünk, most midőn az irodalmi 
egyesülés igéjét megtestesülni látjuk, lelkünk 
kétszeres örömmel telik el. 

Nagy jelentőségű vallás- és egyháztörténeti 
mozzanat már magában az is, hogy a protes-
tantismus egyetemes irányának ily számos és 
előkelő híve van e hazában, hol az egyházi és 
különösen a protestáns egyházi erők társadalmi 
és irodalmi tömörí tése az egyházak erősítése 
mellett nemzet-szilárdító sulylyal is bír ; de 
még nagyobb örömet okozott lelkünknek azon 

fölemelő tapasztalat, hogy az egyesítő nagy 
célokért nem csupán a theori t ikus és doktrinár 
természetek lelkesülnek, hanem komoly érdek-
lődéssel forgolódnak körülöttük a protestáns 
anyaszentegyháznak azon világi oszlopemberei 
is, kik a közélet gyakorlati iskoláiban nőve fel, 
megszokták csak komoly realitásokért áldozni 
és tenni. Már pedig a gyűlés menetének figyel-
mes szemlélője nem zárkózhatik el azon be -
nyomás elől, hogy ez irodalmi egyesülésnek 
leghathatósabb pártfogói a világi urak l egmű-
veltebb, legelőkelőbb és legtiszteltebb elemeiből 
valók, kiknek ily meleg érdeklődése midőn az 
egyesülés barátjait kitörő lelkesedésre ragadta, 
az exclusivisták különben is gyér sorait szám-
ban és meggyőződésben feltűnően meggyengí-
tette. Oszlopembereink határozott állásfoglalása 
az egyetemes protestáns eszme mellett forma 
szerint konsternálta az értekezleten még szá-
mos és hangos ellenzéket, kik közül nem egy 
bevallotta, hogy a gyűlési beszédek és benyo-
mások imponáló hatása alatt az egyetemes 
alapon álló óriási többséghez volt kénytelen 
csatlakozni. 

De azért az alakuló gyűlés benyomása még 
sem mindenben kedvező. A debreceni egyház 
és tractus küldötteinek merev magatartása so -
kunk szívében keltett aggodalmat s az ügy érde-
kében való sajnálatot ; mert tapasztalásból t u d -
juk, hogy az ily bizalmi természetű ügyet a 
szavazás hatalmi szavával megnyugvást keltőleg 
megoldani nem lehet. A debreceni álláspontban 
a történelmi hagyományhoz s a felekezeti ön tu -
dathoz való ragaszkodásnak oly momentuma 
van, melyet elvileg lehetetlen tiszteletben nem 
tartani. A confessiókhoz való szilárd ragasz-
kodásban a meggyőződés tiszteletreméltósága 
mellett az egyház conservativ ősereje nyilatko-
zik, melyet soha sem szabad kicsinyelni. De 
azt már nagyon lehet hibáztatni ez irányzat 



képviselőiben, hogy midőn a felhívás a most 
elfogadott egyetemes alapon 14 hónappal ez 
előtt kibocsáttatott, miért hallgattak, miért nem 
jutott eszükbe hitelvi nehezségeiket akkor érvé-
nyesíteni, s miért csináltak zavart most a 
12-ik órában? Az eredeti szöveg ellen való 
oppositiójuk, dogmatikai szempontból, némileg 
még érthető, mert ott a theologiai mezőn is volt 
tervezve némi közös működés ; de menydörögni 
a módosítva elfogadott alapszabály ellen, mely a 
társaság működéséből éppen az ellenzék kedvéért 
az aggodalmat kelthető hittani kérdéseket telje-
sen kizárta s az egyesület tevékenységét — a the-
ologiai tudományos irodalom nem kis kárára — 
pusztán csak az egyháztörténelemre és a né-
pies irodalomra szorította, oly eljárás, melyet 
még a felekezeti erősebb öntudat indokával 
sem lehet nyomósán védelmezni. Rövidlátó, 
politikátlan, eszélytelen eljárás, melyet, kimerem 
mondani, még a Méliusz emlékéhez való hűség 
és ragaszkodás sem igazol, mert meg vagyok 
győződve, hogy a XIX. század Méliusza ismerné 
és követné is azon valláspsychologiai szabályt, 
ho°v türelem és erkölcsi ellenállás 1 vallásfele-O J 
lekezeti propaganda leghathatósabb ellenszere, 
míg az üldözés biztos eszköze a vallási reactio 
lángra gyújtásának. 

Miután azonban az oppositio egészen jo-
gosult a szabad meggyőződést követő protes-
tantismus alkotmányos életében, mi egyetlen 
egy szóval sem akarjuk elvitatni K. Tóth K. 
és Dicsőfi J. uraktól, hogy midőn módosítvá-
nyuk kisebbségben maradt, szabadságukban 
állott azt tenniök, a mit tettek, kijelentvén, 
hogy a tanácskozásban többé részt nem vesz-
nek s tüntetőleg oda hagyták a termet. Azt is 
természetesnek találtuk, hogv nvert utasításuk-' o ̂  
hoz képest az értekezleten teljes erővel ellenez-
ték az eredeti alapszabály-tervezetet, melyben 
némi dogmatikai közösség kontempláltatott. De 
midőn már az előértekezleten épen a dogma-
tikai surlodások kikerülése céljából bejelentetett 
a nagy elvi engedményt magában foglaló módo-
sítvány, mely a perhorreskált dogmatikai közös-
séget a társaság »tudományos« címével együtt 
elejtette, sőt a népies irodalom felvételét az 
általuk kivánt nyomatékkal hangsúlyozta: akkor 
nézetünk szerint a további ellenzékeskedés tárgy-
talanná vált, a rideg magatartás idétlen tünte-
téssé fajult, melyet, ha egy kissé fejlettebb 
parlamentaris érzékük van, a tüntetők szépen 
elkerülhettek volna, megbízóik pedig oda haza 
valószínűleg megköszönték volna. Mert kérd-
jük: vájjon nem eszélyesebb és higgadtabb volt-e 
a Vályi János, Kiss Áron, Kiss Albert és a 
többi elvtársak eljárása, kik mikor leszavaztat-

tak, alkotmányos és protestáns érzékük sugal-
mát követve, tovább is részt vettek a tanács-
kozásban és nyomós módosítások benyújtásával 
cselekvőleg elősegítették az alapszabály jobbá 
tételének nem csekély munkáját?! 

Különben a gyűlés lefolyása, az emiitett saj-
nálatos incidens leszámításával, elég sima és gyors 
tempójú volt s a tárgyalás eredményét feltüntető 
alapszabályzat egészben véve oly alapot vetett 
az irodalmi társaságnak, melyre tapintatos veze-
tés mellett szilárdnak Ígérkező épületet lehet 
emelni. Az egyháztörténelem művelése méltó 
helyet nyert. A népies vallás-erkölcsi irodalom 
felkarolása kiváló nyomatékkal soroztatott a 
társaság feladatai közé. A parokhiális könyv-
tárak létesítésének előmozdítása szintén felvé-
tetett az egyesület céljai közé. Szóval az elhin-
tett magban erő és életképesség mutatkozik. 

Mindössze azt sajnáljuk az elfogadott alap-
szabályzatban, tehát a társaság uj keretében, 
hogy a theol. tudományok rendszeres művelése 
kiszorult belőle. Már pedig egy protestáns iro-
dalmi társaság, ha igazán az egyház közérde-
kének kiván szolgálatokat tenni, a theologiai s 
különösén a bibliai tudományok rendszereres 
műveléséről le nem mondhat. Mi protestánsok, 
az evangelium alapján álló keresztyének vagyunk, 
kiknek erőnk, fegyverünk a szentírásban van, 
melynek tudományos és népszerű megértése min-
denkor fő-fő törekvésünket kell hogy képezze. Az 
irodalmi társaság midőn túlzott óvatosságból e 
nagy cél ápolásáról lemondott, az iránta való 
érdeklődés oly gyökérszálait tépte szét, melyeket 
a különben egészen üdvös népiratkák felkaro-
lásával sem lesz képes kellőleg ellensúlyozni. 
Tartani lehet tőle, hogy a theologiai kérdések-
től való e tervszerű óvakodás a hit iránti közö-
nyösség vádját lógja a társaság ellenségeiben fel-
támasztani. Megnyugvásunkra szolgál azonban 
azon körülmény, hogy az alapszabályok illető 
pontja a kiadandó folyóirat tartalmául első 
sorban »a prot. egyházi és iskolai élettel össze-
függő kérdésekről szóló értekezéseket^ jelöli ki, 
a mi ha külön theologiai kiadványokat nem is 
contemplál, de lehetővé teszi az ily kérdések 
tudományos tárgyalását. 

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül a tár-
saság ideigl. végrehajtó bizottságának s ezzel a 
majdan állandósítandó választmánynak összeállí-
tását. Az alakuló gyűlés végén felolvasott név-
sor ellen, mert ideiglenes, nem volna kifogásom, 
ha összeállításában a gyűlés folyamán felmerült 
nevezetes körülmény kellő figyelembe vétetett 
volna. Abban a névsorban a tiszántúli egyház-
kerületből egyetlen egy név sem olvasható, 
pedig ez a kerület a társaságnak maga is nagy 



áldozatot hozott, alsóbb testületei és egyesei 
pedig szép számú tagokat szolgáltattak. Miért 
nem vétetett be Vályi János, Szabó János, Kiss 
Áron, Lukács Ödön s több más tekintélyes 
egyházi és irodalmi férfiú, kiknek némelyike ha 
ellenezte is az unitáriusok felvételét, de minden 
egyébben a többséggel tartott s az egyesület 
létrejövésében eselekvőleg is befolyt ?! Ismét-
lem, hogy ez a bizottság ideiglenes, hogy mi-
dőn végleges igazgató választmány szerveztetik, 
akkor lesz helye minden jogos tekintetet figye-
lembe venni ; de azt is hangsúlyoznom kell, 
hogy e figyelmetlenségből vagy feledékenység-
ből vagy bármi okból származott hiba széles 
körben rossz vért szült. 

Az első rendes gyűlés tapintatától elvárjuk, 
hogy választásait egy irodalmi társaság termé-
szetének és hivatásának megfelelő tekintetek 
szerint fogja eszközölni. Az a választmány úgy 
alakítandó meg, hogy a prot. irodalmi ügy 
pártfogóinak és munkásainak azon elemeit egye-
sítse, kikben elszánt akarat és kipróbált képes-
ség van arra, hogy a társaság érdekeit szolgál-
ják. A választmányban kell koncentrálódni a tár-
saság szellemi és anyagi erejének, tekintélyé-
nek és munkaképességének. 

Üdvözöljük a megalakult irodalmi társa-
ságot, őszinte szívvel kívánva, hogy kitűzött 
szép céljait anyaszentegyházunk javára meg-
valósitani képes legyen! Szőts Farkas. 

T A R C A. 

A modern bölcsészet fejlődése, felosztása és 
irodalma.*) 

i . A modem bölcsészet alapjellegének meghatáro-
zása legkönnyebben ugy eszközölhető, ha azt az antik 
és középkori bölcsészet fejlődésével hasonlítjuk össze. 
Az antik görög- római philosophia túlnyomókig aesthe-
tikai jellegű, mely állásponton szépség és igazság elvá-
laszthatatlan egymástól, a mint az a harmonikus „ U n i -
versum(C-bnn a művészi alkotású »/i~or7//og«-ban talál 
kifejezésre. Ép annálfogva kosmologiai is egyszersmind, 
mivel annak fő problémáját a világ lényegének megha-

tározása képezi. A középkornak gondolkozásmódja, az 
ó-kornak aesthetikai világnézetével s az újkori tiszta 
tudással szemben sajátszerű vallasos jelleget visel. Mig 
Ugyanis a középkori bölcsészet a kijelentett hittől — 
a maga ismeretének tárgyát és határát, azért tú lnyomó-
kig theologiai jellegű s a transcendens dolgokról phi loso-
phál. A legsubtilisebb élesértelműség működik a dogma 
szolgálatában, mely dogmatistikus módon megdön the -
tetlen igazságnak vétetett, onnan a formai tudomány a 
benső mystika mellett. Mindezzel szemben az tíjkori böl-
csészet antischolastikus jellegű, mely az egyházi dogma 
és Aristoteles feltétlen tekintélyével szemben a szabad 
tudomány fejlesztését tűzte ki feladatul, miért is jogo-
san mondhatja Erdmann : »Az újkori bölcsészet: p ro tes -
tantismus a gondolkodó szellem sphaerájában.« — Csakis 
a szabadság s az öntudatos gondolkodás talaján tenyész-
het a valódi bölcsészet. A modern bölcsészet ezen nega-
tív mozzanatának positiv kiegészítése a humanismus, 
vagyis a szabad és nemes emberiségnek klasszikus ide-
álja. Ép azért hangsúlyozza a források tanulmányozását, 
a keresztyén mellett az embernek, a vallásosság mellett 
a tudomány és művészetnek, a földi feladatoknak, szóval 
az emberi szellem természeti képességeinek sokoldalú fej-
lesztését, a miben egyszersmind annak anthropologiai jel-
lege is rejlik. Végűi a középkori bölcsészet egyedüli 
tárgyával, a dogmával szemben az újkori bölcsészetben 
a theologia helyébe a természettudomány lép, amennyiben 
kedvelt tárgyát a természetben s annak mathematikai 
módszerében látja, a melyet mint a jelenségek természe-
tes magyarázatát a tudás többi ágaira is, névszerint a 
politikai és ethikai térre is alkalmaz. Ilödviden : a modern 
philosophia antischolastikus, humanistikus vagy anthro-
pologiai és natúralistikus jellegű. *) A mi pedig a böl-
csészeinek a nemzetiséghez való viszonyát illeti, úgy 
a görög bölcsészet határozottan nemzeti jellegű, a görög 
nép sajátszerű egyéniségében gyökerező phi losophia; a 
középkor mint minden világi, úgy a nemzeti különbsé-
gek iránt is közönyös volt, a miért is annak bölcsészete 
kosmopolitikai, katholikus jellegű, a mi már a latin nyelv 
általános használatában is kifejezést n y e r t ; míg az újkori 
bölcsészet újból az ó-kor i philosophia nemzeti jellegére 
tért vissza, a nemzetiségek egyéniségénei: gyümölcsöző 

önálló munkálkodás-a való serkentés is egyik feladata az akad. tanár-
nak, ezt pedig az egyes bölcs, rendszereknél és irányoknál csak az 
irodalomban való biztos tájékozás eszközölheti. Az irodalomnak lehető 
pontosággal való megfigyelése és közlése mellett, a mennyire t. i. 
magánkönyvtáram mellett itt Eperjesen hozzáférhetek, a bölcsészeinek 
hazai fejlődésetörténetére is tekintettel vagyok, s fölhívom a bölcsésze-
tet tanitó összes kartánaimat teljes tisztelettel arra, hogy e téren is 
igyekezzünk hazai multunk megismerésére, a nemzeti szellem s az ebből 
kifolyó felfogás érvényesítésére. Ott van p. o. Apácai Csere J , ki Des-
cartes és az eperjesi Bayer, ki Bacon rendszerének követője, sőt előbbi 
legelőször szólaltatta meg a philosophiát hazánk nyelvén, továbbá Kant, 
Hegel stb. magyar követői. Természetes, hogy e téren nagy nehézsé-
gekkel kell küzdenem s Erdélyi művén kívül eddigelé egyedül a pataki 
Radácsi az, ki részint üdvös útbaigazításokkal szolgált, részint a pataki 
aranybánya gazdag irodalmi kincseit rámnézve is megközelíthetővé 
tette, sőt az akadémia részéről lehető erkölcsi és anyagi pártolást is 
kilátásba helyezett. Még egyszer ajánlom bölcsészettörténeti kísérle-
temet a prot. jogi- és theol. akadémiák és Lapunk t. olvasóközönsé-
gének szíves figyelmébe és nagylelkű pártfogásába. Ha csak ?negközeli-
tőleg is fedeznék az előfizetési díjak nyomtatási költséget, úgy a művet 
még jun. végével sajtó alá adom. Előfizető bejelentéseket május hó 
végéig fogadok el; a műnek árát 2 frtban állapítottam meg. Azon 
reményben, hogy a tömeges előfizető bejelentések biztosítandják művem 
mielébbi megjelenhetésének lehetőségét, vagyok mély tisztelettel Eperjes, 
1888. nagypénteken. Dr. Szlávik Mátyás. 

') Helyesen emeli ki Falckenberg, hogy az egyház iránti közö-
nyösség, a mi a modern bölcsészet egy fővonásának tekintetett, koránt-
sem azonos a keresztyén vallás iránti ellenségeskedéssel, hanem csakis 
a keresztyénség középkori egyházi formája és szerzetesi világ nézete 
elleni oppositióval. 

*) E b. lapok 2. számában kiadásra ielzett ., Bölcsészettörtén-em 
felhívására nz előfizetők igen gyéren jelentkeznek, a mi engem, prot. 
tanügyünk egyik fiatal szerény munkását arra a meggyőződésre veze-
tett, hogv tán nem alkalmas az idő ily nagyobb, 20 ívnyi bölcsészeti mű 
közrebocsátására. Mivel művem első sorban akadémiai hallgatók szá-
mára vezérfonalnak készül, azon biztató remény is táplált, hogy úgy 
saját egyh. hatóságom, mint más prot. egyház-iskolai elöljáróság méltá-
nyolni fogja ebbeli törekvésemet, s lehetővé teszi e hézagpótló bölcs, műnek 
mielébbi megjelenését. Hézagpótlónak mondom szerény kísérletemet, a 
mennyiben — mint arra a múltkor is utaltam — nincs oly röviden 
összefoglalt bölcsészettört. mű — tán Pauer ma már ritka művét kivéve 
— édes hazánk bölcsészetileg is zengzetes szép nyelvén, mely a rend-
szerek fejlődését compendiumszerű alakban a legrégibb időktől napjainkig 
összeftiggésökben tárgyalná és ismertetné, s a mellett — a mi szem elől 
soha sem tévesztendő — az irodalomra is lehető tekintettel volna ; mert 
meg vagyok győződve, hogy a positiv ismeretek terjesztése mellett az 



talajára lépett, a miért is népszerű és kosmopolitikai 
vagyis nemzetközi jellegű, mint a különböző népeknek 
közös java. 

2. Németország, Anglia és Franciaország verse-
nyeznek a modern philosophus elsőségére nézve. Itt 
Kusa Miklóst, bár modern philosophiai alapgondolatokat 
mondot t ki, mellőzve, csak Verulami Baconról és Carte-
siusról lehet szó. Bacon a maga bölcsészeiének p r o -
grammját , a melynek főgondolatait nem is ő mondot ta 
ki először, nem fejtette ki következetesen, a miért is 
Cartesius volt az, ki az első modern bölcsészeti rendszert 

fel, állította s ennyiben ő az újkori philosophia atyja. 
A modern bölcselkedés további fejlődése a protestáns 
tudományos szellemnek kettős irányától függ. Á mennyi -
ben a reformatio által a természet tudományi vizsgálódás 
is szabadabb alapokra lőn fektetve, mindjárt kezdettől 
fogva egy natúralistikus vagy realistikus irányú bölcsé-
szet fejlődött ki, s a mennyiben a reformatio másrészt 
a subjectiv szellemnek szabadságát hangsúlyozta, annyi-
ban egyidejűleg egy rationalistikus vagy idealistikus irá-
nyú bölcsészet fejlődött ki, mely Franciaországban kelet-
kezett s Németalföldön keresztül Németországba ment 
át. A modern bölcsészet I - ső korszakát tevő mindkét 
iráfiy keresztezése Kantban megy végbe, mig az idealis-
musnak kritikai önismeretté való fejlesztése jelzi a modern 
bölcsészet II. korszakát, mely Németország philosophiai 
gondolkozásmódját tükrözi vissza s előleges befejezését 
Hegel rendszerében nyerte. A legújabb bölcsészeti r end-
szereket egy korszakban fogjuk tárgyalni (Erdmann egy 
külön „Anhangu-ban ismerteti.) 2) 

3. Az ujabb bölcsészetre vonatkozó irodalom m e g -
lehetősen gazdagnak mondható. Kitter Henrik 3 ) böl-
csészettörténeti nagyobb művének 9—12. kötetét képezi, 
mely Wolff és Rousseauig terjed, s ujabb művek által 
nélkülözhetővé vált. Erdmann 4) idevágó ujabb bölcsé-
szettörténeti művének végén szószerinti idézeteket ád 
a külföldi kevésbé hozzáférhető művekből. A művet 
scholastikus formalismus s Hegel schémája szerinti elő-
adás jellemzi; rövidebb kivonatát már »Grundriss der 
Geschichte der Philosophie« 3. kiad. Berlin, 1878 cimű 
jeles és alapos művének második kötetében birjuk, mely 
az előbbit csaknem nélkülözhetővé teszi s egy „Függe-
lékben" legelőször adja a német bölcsészetnek Hegel 
halálától kezdődő történetét . Uberweg 5) művének részben 
második és harmadik kötete bibliographiai teljességénél 
fogva az újkori bölcsészetre nézve is nélkülözhetetlen 
vezérfonalnak bizonyult be. Az újabb philosophiának 
legteljesebb s egyúttal legkitűnőbb tárgyalását Fischer 
Kunotóle) bírjuk, a melyet szigorú tárgyilagosság s az 
egyes rendszereknek művészi elrendezése és tárgyalása 

2) Ezen felosztást általánosan követik az űjabbkori bölcsészet-
történeti írók. Ueberweg »Grundriss der Gesch. der Phil. 6. kiad. 111. 
X. ettől eltérőleg következő korszakokat különböztet meg: »i) Die 
Übergangszeit seit der Erneuerung des Platonismus, 2) die Zeit des 
Empirismus, Dogmatismus und Skepticismus von Bacon und Cartesius 
bis auf die Encyklopadisten und Hume, 3) die Zeit des kantischen Kri-
ticismus und der aus demselben hervorgegangenen Systerne von Kant bis 
zur Gegenwart, 4) die Philosophie der Gegenwart.* Mi az olasz terme'szet-
bölcsészetet s a platonikus liuraanisraust a modern bölcsészetre való 
átmenetnek vettük, s az első modern bölcs, rendszert Bacon realismusá-
ban és Cartesius idealismusában látjuk céltudatosan kifejtve. 

3) »Geschichte der neueren Philosophie*, 1850—1853. 
4) »Versuch einer wissensaftlichen Darstdlung der Gesch. der 

neueren Philosophie* 3. ré?z 6. kötetben (I. k. Riga és Dorpat. a 
2. kötettől kezdve 1846. Lipcse), 1834—1853. 

ft) »Grundriss der Gesch. der Philosophie* II. köt. 7. kiadás 
1887 s III. k£ t . 6. kiad. 1883. 

6) »Geschichte der neueren Philosophie* Mannheim cs Heidel-
berg 6. köt, 1854 és köv. 3. kiad. Münchcn, 1878—1884. 

jellemez. Ezen irodalmi becsére nézve is jelentékeny 
mű leginkább bevezeti az olvasót a nagy phi losophu-
sok gondolatvilágába, a kiknek rendszereit az ere-
deti művekből épiti föl, s ennyiben a forrásszerű ta -
nulmányra is ösztönöz. Windelband7) Hegel és H e r -
bartig terjedő műve hangsúlyozza a bölcsészetnek az 
általános művelődéstörténeti viszonyokkal s az egyes 
tudományágakkal való szoros összefüggését, s fő súlyt 
fektet a bölcsészeti módszerekre. A mű a történeti ku -
tatás eredményeit akarja felüntetni, azonban az egyes 
bölcsészek tanaiból kevés positiv adatot nyújt , idézete-
tekkel nem bir, úgy hogy az önálló stúdiumra kevésbé 
alkalmas. Művének harmadik kötete a bölcsészetnek 
napjainkig terjedő fejlődését fogja ismertetni. Thilo 8) 
műve kizárólag Herbart-féle, Stöckl9) bölcsészettörténete 
pedig egyoldalú ultramontán állásponton van írva. Zil-
ler 10) alapos és terjedelmes bölcsészeti tudását a legújabb 
bölcsészetet tárgyaló művében is bebizonyította, habár az a 
görög bölcsészetről szóló klasszikus művének jelentősé-
gére nem emelkedhetett. Falckenberg " ) műve gyakor -
lati akadémiai célokra készült. A mű kevésbé emeli ki 
az egyes rendszereknek saját koruk tudományos és val-
lásos erkölcsi vívmányaival való kulturális összefüggé-
sét, mindamellett gyakorlati céljának nagyon is megfe -
lel. Végül a tan- és kézikönyvek közül megemlíthetjük 
még Lewes 12) bölcsészettörténetének az újabbkori r end-
szereket tárgyaló s Hume és Comteig terjedő harma-
dik kötetét, mely egyoldalú positivista állásponton van 
írva, s Rafais u ) compendiumának idevágó részét, a 
benne foglalt gazdag s megbízható irodalomnál fogva. 
A magyar művek közül Bussek, Ercsey, Pauer művének 
második füzete, Thót művének harmadik kötete és Erdé-
lyi János értekezése említendő.1 4) 

A modern bölcsészet megértetésére nézve nem 
kevésbé fontosak Punjer, Pfeiderer és Biedermann val-
lásbölcsészeti, Noack klerikális művei s Ulrici, Lange, 
Carriére, Eucken és Burckhart monographiái. 

Dr. Szlávik Mátyás, 
a phi osophia tanára Eperjesen. 

7) »Die Gesch, der neueren Philosophie*, I. köt. >Von der 
Renaissance bis Kant*, Leipzig, 1878; 2. köt. »von Kant bis Ilegel 
und HerbarU, 1880. 

8) »Kant pragmat. Gesch. der Philosophie* II. rész »Gesch. 
der neuern Philosophie* Cöthen, 1874. Rokon állásponton van írva: 
Flügel >Die Probleme der Philosophie und ihre Lösungen*, Cöthen 1876. 

»Gesch. der neueren Philosophie von Bacon und Cartesius bis 
zur Gegenwart* 1. köt. »bis Kant*, 2. köt. »die neueste Philosophie 
seit Kant* 1883. E mű thomistikus (v. ö. Leo pápa 1879. ai ,S- 4- >s_ 

meretes Tamásencykiikáját) álláspontján á 1 nálunk a temesvári „Bölcse-
leti folyóirat'1, a mely szerint »a modern philosophia hamis bölcsészet* 
s csak a középkori thomistikus scholasticismus a valódi, egyedülíidvö-
zítő philosophia. 

10) »Gesch. der deutschen Philosophie seit Leibniz*, München, 
1873. 2- iad. 1875, a mennyiben Leibnizzal a modern bölcsészet 
Németországba ment át. 

n ) »Gesch, der neueren Philosophie von Nic. v. Cuts bis zur 
Gegenwart* Leipzig 1886. Ismertetve: »Archiv fiir Gesch. der Philo-
sophie* I. 2. fiiz. 1888. 

13) »A philosophia története Thalestől Comteig 2. k. Budapest, 
1887. 3. köt. 1878. Bánóci magyar fordításában. Álláspontján áll a 
kecskeméti Nagy Ferenc tankönyve is 1877. 

13) »Grundriss der Gesch. der Phil.* 1887. »Die Phil. der neuen 
Zeit* a 75. laptól kezdve. 

u) Russek »A philosophiának rövid históriája* Veszprém, 1S11. 
»III. időkerület 1500-tá' a mai időkig* 181—363. 1. E mfi rendkívül 
modoros, úgy hogy még a címekben és tartalomjegyzékben is össze-
függő egészre törekedett. Foglalkozik a magyar országi bölcsészettel is 
ihol kezdtek ugyan a 14. és 15. s/ázadban virágozni a tudományok, 
hanem az utána következett viszontagságok kárát csak a későbbi idők 
kezdték helyrehozni*. Mint pápista nagyon haragszik »Kant lármás ie-
formátiójára*. Ertsei »pragmatikus előadás szerint* írt »Philosophia 
históriája* Buhle és Tsnnemannt követi. A III, rész 1 szakasza a »Des 
Caitestől Kantig* (128 —169. 1.). II, szakasza pedig a »Kanttól a mai 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Válasz a Religio egy könyvismertetésére. 
A »Religio« cimű kath. lapban egy »Valaki« is-

mertetésre, illetőleg bírálatra méltatta azon szerény mű-
vemet, melynek c íme: »A magyarországi protestáns 
egyház története az evangvéliomi gymnásiumok szá-
mára. « 

Ezen »Valaki« atyámfia által szerény művem ehen 
írt bírálatának résuméja c következőkben összepontosul : 
»Az egész munkálatból ez áll e lő t t em: e j>történet« 
nem anynyira a protestáns egyház története, mint inkább 
a magyar katholikusok állítólagos visszaélései, üldözései, 
csalásai s vesztegetéseinek, a rajok kent vádak, alaptalan 
gyanusítgatások és szitkok szakadatlan láncolata.« Ehhez 
a fönnedvényhez még hozzá teszi : »máshol hozzászóla-
nának ám mások is az ily irodalmi termékekhez.® 

Kath. atyánkfia e szerint alaptalan gyanusítgatások 
és szitkok szakadatlan láncolatának tartja a megcáfolha-
tatlan történeti tényeket. Szerinte tehát nem igaz, hogy 
az ellenreformatio foeszközei a jezsuiták voltak, hogy a 
protestánsok szabad vallásgyakorlásukért voltak több íz-
ben kénytelenek fegyvert fogni, hogy a jezsuiták és a 
kath. klérus állami és katonai hatalommal szedték el a 
protestánsok templomait és iskoláit, hogy Caraffa Antal 
sorra végeztette ki Eperjesen a protestánsokat , hogy a 
pozsonyi delegált törvényszék, melynek elnöke Szelep-
csényi primas volt, száműzetésre, börtönre, gályarab-
ságra kárhoztatta a protestáns lelkészeket stb. Értjük ezt 
a beszedmódot ; katholikus könyvbiralónak protestáns 
egyháztörténet író ellenében, kötelessége így írni, neki 
úgylátszik érdekében all a történeti tényeket ignorálni, 
vagy letagadni, azon elvből indulva ki : »si fecisti nega.« 
Hogy pedig »máshol mások is hozzá szólnának az ily 
irodalmi termékekhez« arra csak azt fe le lem: állok elébe. 

De mondja tisztelt kath. atyámfia további bírálatá-
ban: »Két körülmény ragadta meg figyelmemet: i ) hogy 
az egész könyv elejétől végig lelkesen, szívhez szólón 
van megírva ; a szerző tud érdekeltséget kelteni olva-
sóiban s ez érdekeltséget végig fenn tudja ta r tani ; bár 
kathol. Íróink is, e tekintetben így irnak a vallástano-
kat ! 2) hogy a protestáns világiak a múltban épp úgy-
mint most is, őszintén érdeklődtek »egyházuk iránt s 
nemcsak névleg, de tényleg is protestánsok voltak, 
(1. több valóban meglepő példát a 19 — 20 és 125—6. la-
pokon.) Vajha világi katholikusaink szintén igy ragaszkod-
nának egyházukhoz, vallásukhoz !« 

Az első pontra csak anynvit kívánok megjegyezni, 
hogy köszönöm kath. atyámfiának művecskémre vonat -
kozó eme szíves elismerését. Iparkodtam, csekély te -
hetségeimhez mérten, szívhez szólón írni, és tanítvá-
nyaimban egyházunk tör ténete iránt az érdeklődést tel— 

időkig* (erjedő bölcsészetet (170—193. 1.) ismerteti. A mu Debrecen-
ben 1825. jelent meg. Ide taitozik a pataki Rozgony »Aphorismi liist. 
philosophiae* Sáros-l'atakini 1821 c. (159. 1.) rövid compendiumának 
i. v. része is. Pauer J. »A pliilos. története" I'est, 1869. c. művének 
II. fiizete (»Kant előtti, korabeli és utáni philosophia« Fischer K nyo-
mán van megírva, s a magyar tankönyvek kö/.ül a legsikerültebb. Er-
délyt, a szorgalmas magyar bölcsészetkutató művei: »A bölcsészet Ma-
gyarországon«, Budapest, 1885 (a »pliilozopliiai írók tára« 6. kötete), 
mely a XVII. század végéig terjed, s »a hazai bölcsészet jelene* 1857. 
Erdélyi rendkíviiii fáradsággal állította össze a magyar bölcsészetre 
vonatkozó adatokat. Végül említendő a Bánbei és Alexander által 
szerkesztett philozophiai irók tára is, a Bökni, majd Bokor áital jele-
sen szerkesztett »Magyar Ph l. szemle*, melynek az újabb bölcsészetre 
vonatkozó adatai becsesek. Thót bülcsészettörténetének III. kötete 
1884. jelent meg. 

ébreszteni. És tapasztalásból is tudom, mint a tantárgy 
tanítója, hogy tanítványaim szemmel láthatólag lelke-
sednek egyházunk múltja, története iránt. S miután e m -
berbaráti szeretet lakozik keblemben, s a menynyire gyönge 
emberi erőmtől telik, örömest teljesítem az Úr azon 
parancsolatját, melyet új parancsolatnak nevez, szivem-
ből kívánom, hogy a katholikus vallástanitóknak is ígv 
sikerüljön a vallástani tankönyvet megírni. Nem félek, 
hogy ebből egyházunkra nézve veszedelem származzék. 

A második pontra megjegyzem, hogy mi pro tes -
táns tanárok iparkodni fogunk növendékeinket ezentúl is 
úgy nevelni és oktatni, hogy nemcsak »névleg, de 
tényleg is« protestánsok legyenek. És e tekintetben igen 
helyeslem kath. atyámfiának azon végső felkialltását, 
hogy »ifjuságában kell nevelni az embert!« 

Nem hagyhatom említés nélkül azon észrevételt 
sem, melyet tankönyvem felosztására nézve a negyedik 
időszakra tesz. Ezen negyedik időszak t. i. a magyar 
protestáns egyház törvényes jogaiba való visszahelyez-
tetésének időszakát tárgyalja. Azt kérdezi erre nézve 
szeretett atyámfia »hogy mikor, s mi által cseppent bele 
azokba a »törvényes jogokba ?« Hát meg van írva e 
könyvben, hogy ezekbe a törvényes jogokba belecsep-
pent az 1790 — 9 1 ; 1843—44; 1848; 1868; és 1884— 
86-iki országgyűlési törvények értelmében. De ezen 
kérdésből csak az tűnik ki, hogy ő ezen törvényeket 
ignorálja. Régi nóta ez nagyon, csakhogy hála a felvi-
lágosult időszaknak, a kath. klérus ellenmondása örök 
időkre érvénytelenné vált. Szereti, a hol lehet, a kath. 
alerus mai nap is elmagyarázni a törvényeket, mint azt 
az illetéktelenül követelt párbér és törvényellenesen tö r -
ténő elkeresztelések esetei bizonyítják. De ennek is 
előbb-utóbb megjön a maga orvossága, mint megjött a 
protestáns egyházunk ezernyi ezer sérelmeinek. 

Végül igénytelen könyvecskémnek milyen nagy 
hatása volt kathol. atyámfiára, kitűnik abból is, hogy 
b. Eötvös József egy mondását idézve, fájdalmasan hozza 
fel, hogy a református büszkén vallja magát kálvinistá-
nak, míg a katholikus bocsánatot kér, ha karholikusnak 
kell magát vallania. Ezen vallomásból az tetszik ki, hogv 
könyvecske egészen kálvinista szellemben van írva.*) Le-
gyen az ő véleménye szerint. En az ev. reform, egyház 
múltját, történetét , viszontagságait egyforma szeretettel 
iparkodtam tárgyalni, és sem a lutheránus, sem a kál-
vinista, hanem a magyarországi protestáns egyház t ö r -
ténetét Írtam meg rövid elődasban evangyeliomi tanulók 
számára. Batizfalvi István. 

A magyarországi protestáns egyház törté-
nete. Az evangeliomi gymnásiumok felsőbb osztálya szá-
mára irta Batizfalvi István tanár. Budapest, 1888. 
Kiadja Hornyánszky Viktor. 1—126. lap. Ara 1 forint. 

A magyarországi protestánsok fényes múltjának, 
sok küzdésen, dicsősségen és szenvedésen keresztül 
ment tanulságos története, még mindig megirójára vá-
rakozik, s nem sértjük meg egyes kiváló monográfusok, 
s részletirók emlékét, ha Révész Imrével azt mondjuk, 
hogy „egyháztörténetünk ?.incs.u 

Távol van a kíesinyeskedésnek még csak g o n d o -
lata is tőlünk, mert elismeréssel adózunk mindig, ha 

*) Különös találkozása az ellenvéleményeknek. A Religio »Vala-
ki«-je kálvinista ízt érez ki a Batizfalvi úr könyvéből, Thúri Etele 
alább közölt részletes bírálata ág. hitv. evang. felekezetességet demons-
trálgat a munkában. Közöljük a birálatos ismertetést minden érdem-
leges megjegyzés nélkül, előre kijelentvén, hogy Batizfalvi úr eshetőleges 
felelete előtt készséggel megnyitjuk lapunk hasábjait. Kiki a saját sza-
vainak legjobb értelmezője. Szerk. 



egy Tóth Ferenc, Révész Imre, Fabó András, Eötvös 
Lajos, Balogh Ferenc, Haán Lajos, Rácz Károly Zsi-
linszky Mihály és Warga Lajosnak e tárgyban irott 
alapvető munkáit olvassuk, sőt örömmel üdvözöljük 
még a kisebb művek szerzőit is : Pálfi Józsefet, Farkas 
Józsefet, mert tudjuk, érezzük, hogv mindegyik régi 
hiányon akar segíteni, régi idők mulasztásait igyekezik 
helyre hozni. Ámde ha örömmel üdvözlünk is minden 
jóravaló igyekezetet e téren, nem kevés aggodalom kél 
lelkünkben ha, olyan munkát olvasunk, mint a milyen — a 
különben jónevű tankönyvíró — Batizfalvi tanár szóban 
forgó könyve, mely a „protestáns egyházu cím alatt a 
saját felekezete tör téneté t különösen előtérbe helyezi, a 
többieknek alig jut egy kis hely benne. Es éppen azért 
tesszük meg rá kimerítően észrevételeinket, hogy szer-
zőnek »a protestáns egyház tör téneté«-ről adott előadási 
módszerét helytelenítsük, azt a kellő értékére redukáljuk, 
mert szerzője azt a tanidó ifjuság kezébe kívánja adni, 
sőt nyíltan be is vallja, hogy művét azok számára irta, 
mely mint látni fogjuk, céljának éppen nem felel meg. 

Jó tankönyvet, különösen jó egyháztörténeti tan-
könyvet irni, nem könynyű dolog. Mindent felöleljen, 
mindent megemlítsen, de azért még is rövid l egyen ; 
világos, érthető, könynyen áttekinthető legyen ; egyol-
dalú, elfogult, a viszonyokat és körülményeket figye-
lembe nem vevő ne legyen; mindenek felett pedig igaz-
ságosságra, pártatlanságra és bizonyos eszmei, erkölcsi 
magasságra törekedjék, s ezek mellett megengedhet 
magának anynyit, sőt nyíltan bevallott célja is lehet, 
hogy egyháza szeretetének érzetét akarja felébreszteni a 
tanulókban, de nem úgy, hogy ama szeretet felébreszté-
sével a más vallásuakat gyűlölni tanítsa. Mert nincs csú-
nyább dolog, mint a szűkkeblű felekezetesség, s éppen azért 
egy ilyen tankönyvnél, mely ifjak kezébe van szánva, 
nem is i ldomos dolog a saját felekezetünk előtérbe he-
lyezése ; azt minduntalan, mint „igaz egyházat1 emle-
getni s a másik protestáns egyházról, mely balsorsban, 
szenvedésben a miénkkel együtt küzdött, csak úgy fél-
vállról beszélni, s ott és akkor mélyen hallgatni, mikor 
ama másik nagyobb hithűséget, szilárdabb meggyőződést 
mutat fel, nem is említve azt, hogy a római katholikus 
egyházat csaknem gyűlölni tanítja. 

Előre is megjegyezhetjük tehát, hogy a tisztelt 
szerző az ágostai hitvallást tartja igaz vallásnak, s ez 
a gondolkodás módja húzódik végig könyvének első 
sorától az utolsóig, mely azt a kínos benyomást teszi 
az emberre, hogy a történeti igazság helyett a szűk-
keblű felekezetességet kénytelen érezni minden lépten 
nyomon, m$ly egy tankönyvben éppen nem engedhető 
meg. Ennek constatálása után, áttérek a mű részletes 
ismertetésére. 

A jó tankönyv fő kellékének említém az áttekint-
hetőséget és világosságot, s ezek mindegyikének hiá-
nyát kénytelen érezni az ember szerző művében. Sem 
bevezetéstsem felosztást nem ad. Minden bevezetés, 
előkészítés nélkül egyszerre »a reformáció gyors elter-
jedésének okai Magyarországban« címről ír, haladván a 
régi megszokott ösvényen : „erdély i szászok behozták 
Luther könyveit, s igy terjedt el a reformációHolott a 
magyarországi reformáció okait előbb s mélyebben kell 
keresni, s ha figyelmesen vizsgálódik szerző, megtalálja 
azon okoknak kezdő szálait már az ország vezéreinek 
korában, László, Kálmán királyok törvényeiben, Hunyadi 
Mátyás ismeretes nyilatkozatában, a tanulni mindig sze-
rető magyar nép józan okosságában, különösen pedig a 
hitélet alásülyedésében, az általános megújhodási vágy-
ban, az alsó papság tudatlanságában és erkölcstelenségé-

ben, a főpapoknak világi hatalomra vágyó törekvéseiben, 
fényűzésében s több effélében, különösen pedig abban, 
hogy a reformátorok édes nemzeti nyelvünkön hirdették 
a vallás-erkölcsi örök igazságokat, a miről idáig szó sem 
volt. Ha ily mélyebb okait keresi a tisztelt szerző a re -
formációnak, úgy nem esik abba a kényszer helyzetbe, 
ha csak szándékosan nem teszi, hogy már munkája legelső 
sorát Lutherrel kelljen kezdenie (igaz hogy az utolsó sor 
is e nagy férfiú szavaival van végezve), s a reformációt 
mint valami külföldről importált jótékony eszmét tün-
tetnie fel, hanem megtalálta volna emez útvesztő helyett 
az okozati összefüggést abban, hogy a szabad szó és 
szabad gondolat, mindig kiváló tulajdona volt a ma-
gyarnak. Igv azután kénytelen érezni a figyelmes olvasó 
az alap, a fundamentum hiányát, s úgy van hangolva az 
ember, már az első benyomások alatt, hogy egy lénye-
ges rész hibázik a munkából, s rendszertelensége mind-
járt szembetűnik, mert nem beszél szerző egy szót sem 
műve felosztásáról. S mivel nem jelöli meg azon irány-
elveket sem, a melyek szerint még is felosztotta m u n -
káját, önkényt nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy nem 
tudott, avagy nem akart munkájában szerző világosságra 
át tekinthetőségre törekedni, s ez nagyon lényeges hiba 
egy tankönyvben. 

De igazságtalanok lennénk, ha ki nem nyilatkoz-
tatnánk, hogy igyekezett szerző munkájának legalaob külső 
alakját érthetővé tenni, s az egyház tör ténetét két fő rész 
alatt tárgyalja u. m. i ) az egyház külső 2) az egyház belső 
története, ámde ez is csak látszat kedvéért van, s igen 
sokszor ismétlésekbe sodorja (21, 27, 31, 44, 95. stb. 
lapok) szerzőt. Felosztja ugyan munkáját is a tar ta lom-
ban négy időszakra, de idejének meghatározásában, jel-
lemzésük indokolásában sem valami szerencsés a szerző; 
mert nem értjük miért vette fel az első időszak hatá-
rául az 1600. évet, melyet a reformáció elterjedése korá-
nak nevez, mikor avval sem valamely nevezetes esemény, 
sem semmiféle, történeti emlék összeköttetésben nincs, 
sőt még a reformáció elterjedésének kora sincs befejezve, 
mert valaminek a betetőzéséről, bevégzéséről csak akkor 
lehet észszerűen beszélni, mikor kész már az egész épü-
let s csupán az van hátra, hogy hasonlattal éljek, hogy 
az alkotmány elkészülését hirdető csillag reá feltétessék. 
A reformáció terjedésének megszilárdulását, bevégzését, 
betetőzését láthatjuk az 1606-diki bécsi békében, illető-
leg annak az 1608-diki országgyűlés első törvény cik-
kébe való felvetetésében, megerősítésében, és éppen 
ezért az első korszak nem mint szerző teszi 1600-a!, 
hanem 1608-at záródik be. A történeti művek felosz-
tásában arra kell különös gondjának lenni az irónak, 
hogy néhány szóval jellemezze az egész kort, melyet 
felölel ; szerző a második időszakot úgy nevezi e l : »A 
magyar protestáns egyház küzdelme a létért 1600—1711« 
holott tudjuk, hogy nem csak küzdöttek, hanem szen-
vedtek is e korban, azért bátran nevezhetjük és jelle-
mezhetjük eme régi elnevezéssel: »küzdve szenvedő 
korszak 1608 — 17rr.cc A harmadik korszakot szerző »a 
magyarhoni protestáns egyházak törvényen kívüli álla-
pota 1711 — 179OCC korának nevezi, mely szinte nem 
fejezi ki híven ama kort, mert bár igaz, hogy hiába 
hivatkoztak a törvényre sérelmeik orvoslásáért, de a 
törvényen kívüliség azt is teszi, hogy velük mit sem 
törődtek, tehettek a mit akartak, éppen azért ezen kort 
is megszoktuk a régi nevén : „néma szenvedések korá"-
nak nevezni. 

Tankönyvnél múlhatatlan kelléknek tartjuk az ilyen 
felosztásokat, még pedig nem úgy mint szerző teszi, 
csupán a tartalomban, hanem röviden okadatolva mind-



járt a bevezetés után, mert ez képezi az alapot, melyen 
az egész munka felépül. Hisz régi igazság: „qui bene 
distinguit, bene docet." 

Ingatag tehát az alap, melyből kiindul a szerző ; 
de hát ahhoz mit szóljunk, a mily rendszertelenség vonul 
végig egész munkáján? De n e m ; van egy bevallott irá-
nya, rendszere: a szűkkeblű, rút felekezetesség ápolása, 
megkedveltetése. Ám szeresse mindenki vallását, egy-
házát, ez főkötelessége"; de tanulja meg tiszteletben tar-
tani és becsülni a mások vallásos meggyőződését is. 
Mit szóljunk azért, mikor sokat hányatott édes hazánk-
nak és nemzetünknek olyan gyászos emlékű napjáról, 
mint a milyen a mohácsi vész volt, azt írja szerző, hogy 
»az isteni gondviselés azt is nemzetünk javára tudta 
fordítani, mert ezáltal jobban terjedt a reformáció. (6. 1.). 

Bizony sajátságos gondolkodás módra mutat, és 
nagy szegénység oly rendkívüli szellemi mozgalmat, 
mely fent és alant egyaránt hódított , ilyen szomorú 
eseménynyel kapcsolatba hozni. Hát arra mit szól-
junk, hogy egyszerűen átveszi régi íróktól azt, hogy 
»a reformációnak terjedésére hazánkban kedvező körül-
mény volt már az is, hogy a mohácsi ütközetben két 
érsek és öt püspök elesett« (7. 1.), melyet bizonyára 
nem cselekszik, ha tudja — tudnia kellene — hogy 
Zápolya János Szálkán László helyébe Yárdai Palt 
tette esztergomi érsekké, Frangepán Ferencet Tomor i 
Pál helyébe kalocsai érsekké, Statiliusz Jánost erdélyi 
püspökké, s a két elsőt Ferdinánd is megerősítvén, Sza-
kiházi Tamást egri püspökké nevezte ki. 

Szerző a polgár háborúkat is úgy tünteti fel, s az 
ország kétfelé szákadását is úgy nézi, mint a melyek 
,,kedvező körűiményekiil szolgáltak a reformáció terjesz-
tésére." Már kérem ilyen tudományt káros és veszélyes 
dolog az ifjúságnak tanítani. Majd ha ezeket tanulják a 
Hurbánok és Hodzsák fiai, mind kész pánszláv agitátorok 
lesznek, mert hiszen szerző a polgár vért sem fájlalja, 
mert »az a reformáció javára valt« s ha ilyen szellemet 
szív magába az ifjúság, hogy ne igyekezne nemzete 
hőse lenni az a tót diák, aki a nagy Szlávia imádása 
mellett még evangelikus is marad! Nem uram ; nem 
hiszem, hogy ön kész akarva az ilyen szellemet fejlesz-
teni akarná, azért sokkal helyesebben cselekszik, ha úgy 
jellemzi a polgár háborúk kezdetét, hogy »a lutheránu-
sok ellen hozott törvényeket szigorúan végre hajtani, 
egyik félnek sem volt tanácsos«, s ide igenis illett volna 
azt a jelzőt használni, a mit a kálvinistákra fog1) , hogy 
a politikai eszélyesség tanácsolta azoknak végre nem 
hajtását. 

A polgár háborúkról levén szó, itt említem meg, 
hogy szerző a Bocskai, Bethlen, Rákóczi-féle szabadság 
háborúkat minden indokolás nélkül sorolja fel, s azt a 
gondolatot ébreszti előadása az emberben, a mit külön-
ben is szemükre vetnek a protestánsoknak, hogy vallá-
suk szabadságát vérrel csikarták ki. Azt írja egy helytt 
(39 1.): »Bethlen Gábor Erdélybe tört«, másutt »Bethlen 
Gábor 18 ezernyi sereggel betört Magyarországba^ 
tehát mint rabló ment pusztítani saját hazájába. Pedig 
mily alkalomazerűen felsorolhatta volna ennek az ellen-
kezőjét. El kellett volna mondania, hogy Bocskai István 
egyike volt már abban a korban ama keveseknek, akik 
Magyarország jövőjét egyedül az osztrák házzal való 
kölcsönös szövetségben látta biztosítottnak. Vájjon miért 
fogot t hát fegyvert kérdjük önkénytelenül? Egyedül a 
vallásszabadságért? Szerző szerint úgy látszik igen, pedig 

') Azt álltíván róluk, hogy „a helvéthitvallásnak sokáig ágostai 
hitvallásuaknak mondták magukat"' (29. 1.) 

tudnia kellene, hogy Bocskai még akkor is, mikor Bar-
bianö hadai szent-jobbi várát elfoglalták, arra kérte őt, 
hogy ügyét rendes hazai törvények előtt tárgyaltassa ; 
addig ő maga, személye biztosítása végett Solyomkő vá-
rába zárkózik, s mivel Barbianó felelet helyett sereg-
gel indult Bocskai ellen: kénytelen volt Bocskai István 
is fegyverrel verni vissza a fegyveres támadást. 

Es jó öreg Rákóczy György szelleme, hazaszere-
tete is tiltakozik itt a történelem ítélő széke előtt álta-
lam az olyan históriai előadás, ellen, a minőben 
szerző szerepeltet i ; mert ha úgy volna, mint ő ál-
lítja, akkor kénytelenek volnánk azt mondani, hogy 
a vallás szabadsága csak ürügy volt a fegyver fogásra. 
Pedig jól tudjuk, hogy a hazai, szabadságát szerető, nemes 
fejedelem elsőben tiszteletteljesen megkereste Ferdinándot, 
és kérte őt, hogy ne engedné a protestánsok számos tem-
plomait elszedetni. Hivatkozott arra, hogy ezek, és ezekhez 
hasonló cselekedetek által megsértetik a Bocskaival kötött 
béke, vielynek megtartása fölött néki, mint a megnevezett 
fejedelem utódának őrködnie kell, s kimutatta, hogy a 
vallás gyakorlat háborgatásával a közbéke háborittatik 
meg stb. Bizony jó lett volna ilyen megokolással tár -
gyalni azokat a vallás háborúkat. 

Nagyon könynyü dolog különben is mindegyik 
vallásügyi béke előzményeiről a szabadság háborúk jogo-
sultságát kimutatni. A minthogy nincs is ma már ember, 
ha csak nem olyan elfogult mint szerző, aki Bocskai, 
Bethlen, Rákóczy szabadság háborúit csupán vallás hábo-
rúknak minősí tené; míg szerző még is a vallást helyezi 
mindegyiknél előtérbe, s egész tárgyalási módszere azon 
meggyőződésre juttatja az embert, hogy a vallás sza-
badság volt mindegyiknek fő indító okozója, holott a 
dolog megfordítva áll s abban leli magyarázatát, hogy a 
polgári szabadság védői mind magyarok s legnagyobb 

j részben protestánsok levén, polgári szabadságukat ösz-
szekötötték nagyon helyesen, a vallás szabadsággal. 
Érzi ezt szerző is, különösen mikor az utolsó Rákóczy 
felkelését tárgyal ja; de úgy látszik szándékosan állítja 
előtérbe a vallást a haza szabadságának, pedig ha tár-
gya iránt nem lenne olyan elfogult, megfordítva kellene 
cselekednie, mert (mint gróf Cziráky mondá) először 
mindenki magyar hazafinak születik, s csak azután lesz 
katholikus vagy protestáns. 

Szerző felekezeti szűkkeblüségének per excelentiam 
illustralásául elég, ha művének 56—60. lapjait a 64—65. 
lapokkal párhuzamba tesszük. Az előbbieken a protestáns 
papok idézéséről, a delegatum judiciumról, az utóbbiakon 
pedig az eperjesi vértörvényszékről van szó. Tudjuk, 
hogy lázadás ürügye alatt, a Wesselényi összeesküvés-
ben való részesség vádolásával 700-nál több protestáns 
lelkészt, tanárt és tanítót idéztek meg, és jóllehet ár ta t -
lanságukat kétségbe vonni nem lehetett, mégis elítéltet-
tek ; s csakis azon feltétel alatt adtak nékik kegyelmet, 
hogyha vagy a római katholika hitre térnek vagy önkényt 
száműzetésbe mennek, vagy hivatalukról lemondanak. 
S mi tör tént? A megidézettek nagy része megmaradt 
hite és vallása mellett. Ezután különféle bör tönökben 
majd egy évig kimondhatatlanul szenvedtek, úgy hogy, 
közülök igen sokan örömestebb választották volna a 
halált. Komáromban húszan voltak elzárva, ebből 19 ág. 
hitv. ev. kik közül 17 megunva a szenvedést áttért a 
róm. kath. egyház kebelébe. Majd végre mint utolsó 
rabszolgák pénzért eladattak, hideg tél idején mezítláb 
a nápolyi gályákra hajtattak, ott evező lapátokhoz bilin— 
cseltettek, s kínjaikat, fájdalmaikat leirni sem lehet. 
Szerző mindezt lényegében elmondja, de nem említi fel 
a reformátusok állhatatosságát, mit sem szól a 17 komá-



romi áttértél , s oly szárazon mondja cl az egészet, hogy 
á jegyzetben magyarázatul adott eme soraira ; »mily kíno-
kat kelle kiallaniok, kitűnik azon egy körülményből, hogy 
nedves és penészes börtöneikben fogaik kihulottak és testük 
rothadni kezdettw azon nyilatkozatra nyílnak meg az 
ifjú tanuló ajkai : »no ugyan elég bolondok voltak, hogy 
olyan sokat szenvedtekn.« Mily meghatóan írja le szen-
vedéseikeit Kocsi Csergő Balint s a szerző altal is em-
lített Lányi György egész addig, míg el menekülnie 
nem sikerült. Ha akármelyikből egy lapnyit állít öss/e, 
többet tudna az ifjú róluk, mint az ő négy lapjából. De 
hát úgy látszik, szándékosan nem melegszik neki s nem 
lelkesül az egész előadáson, mert a mélyre való kutatás 
közben kénytelen lenne a reformátusokról elismerni, 
hogy abba a szerző által is ócsárolt praedestinátióba 
való hitükkel, meggyőződésükkel, Istenbe való rendkí-
vüli bizodalmukkal, háttérbe szorítják az igaz vallású, 
de könynyen ingadozó lutheránus papokat. Már pedig 
ezt nem akarja engedni, tehát inkább hallgat róluk. 

Egészen más mértékkel mér az eperjesi tö r téne-
teknél. Hogyne mikor ott tisztán evangélikusokról 
van szó ; a hithősöknek egyenként felsorolja neveit, 
társadalmi állását, míg a gályarabságot szenvedőknél 
ezt nem teszi, egyetlenegynek nevét nem említi. Már 
kérem ilyen igazsággal mérni, a részre hajló sectarius-
ságot ennyire a végsőkig vinni, hogy mi célja a szer-
zőnek ? nem t u d o m ; de figyelmeztetnem kell, hogy az 
az értelmes, de nem felekezetes 7. vagy 8-dik osztályú 
diák, aki ezt majd tanulja, undorral fordul el e könyv-
től, mely nagy hangon még amaz örök igazságot is 
elferdíti wtiszteletben tartsd a más vallásos meggyőző-
dését is.« 

De nem folytatom tovább szerző e szektáskodó 
módszerének elitélését, csak azt említem még meg, hogy 
mindenütt első helyen említi saját hitsorsosait, s csak 
azután másokat, pedig az ildomosság is azt kívánná, 
hogy magáról utoljára szóljon. Nékem legalább az a 
meggyőződésem, hogy először mindig másról s csak 
azután szóljunk magunkról. Ennek megemlítése után 
áttérek szerző tévedéseinek és ferdítéseinek bírálatára. 

Említettem fentebb, hogy a magyarországi p ro tes -
táns egyháznak rendszeres története nincs megí rva ; de 
anynyi forrás publicatio forog már közkézen, annyi e lő-
munkálat jelent már meg, hogy azokat megrostálva, Írha-
tunk egy jó iskolai compendiumot. Éppen ezért megvárjuk, 
hogy egy tankönyv író, az ilyen előmunkálatokra külö-
nösen kiterjeszsze figyelmét, s ezek alapján a régi téve-
déseket igazítsa helyre, ha történeti igazságokat akar 
tanítani. Szerző úgy látszik, mindezekkel mit sem g o n -
dolt, hanem haladt a régi ösvényen, a régi hibákkal, 
tévedésekkel, megszokott felekezetességgel. Vegyük eze-
ket is rendre. 

Sztáray Mihályról azt írja (10. 1.) nem idéz ugyan 
forrást sehol sem, de hihetően Banhófer után, hogy 
»1570-ben a soproni magyar lelkészi hivatalra pályázott« 
mely a történeti igazságnak nem felel meg, mert 
Sztáray éppen nem pályázott Sopronba, hanem a városi 
tanács egyenes felhívására sietett mentől előbb láthatni 
az ő magyarjait, mint maga is í r j a : »conabor tamen, 
quam pr imum fieri poterit, vestris votis satque facere, et 
vos, atque Hungaros meos videre .« ' ) 

A 12-dik iapon felette sajnálkozik Déváin, aki re-
formátussá le t t ; de úgy van vele, hogy még így is hőn 
szeretett felekezete számára akarja őt megtartani, mert 
úgy mond »emléke elevenebben megmaradt az ágostai, 

') Sztáray Mihály levele Sopron város levéltárában. 

mint a helvét hitvallású egyházban, a mennyiben az 
egyháztörténelem őt magyar Luthernek nevezi.« ú g y d e 
ezt nem azért adták reá, mintha egyik vagy másik fe -
lekezethez tartózandóságát akartak volna vele jelezni, 
hanem azért, mert az ige két élű fegyverével ép oly 
hatalmasan hirdette ez evangyéliomot, mint Luther. 

A 22-dik lapon azt írja, hogy »Huszár Gál a 
svájci Bullingerhez irt, s arra kérte őt, hogy Melanch-
tont az úrvacsorai tant illetőleg határozott nyilatkozatra 
bírja rá.« Igaz, hogy irt levelet Huszár Gál Bullingernek, 
de nem azért, mint szerző állítja, hanem azért, hogy 
„a zürichi egyház szertartásait valamely alkalmas em-
berrel irassa meg, és kinyomatva küldje meg azokat 
Melanchtonról pedig azt írja, „vajha nyíltan kijelentené 
és közzétenné az urvacsorájáról való nézetét, mert szín-
lelése csak zavart idéz elő az egyházban" 2) melyre el is 
küldte Bullinger a következő évben Lavater zürichi lel-
késznek »De ritibus et ínstitutis ecclesiae tigurinae« 
című munkáját (tehát nem Melanchtonét) 1559-ben, mely 
mind azon tárgyakról szól, a melyeket Huszár Gal 
megérintett , mint ezt nagyon alaposan Révész Imre 
régen kimutatta.3) 

Az 1591. évi csepregi colloquimról azt írja szerző, 
hogy „a vitatkozók nézeteiktől nem tágítván, a szakadás 
végkép megtörténtA figyelmes olvasó észre veszi 
ugyan a jegyzetből, hogy ott már megint más malom-
ban őröl a szerző, mert azt mondja, hogy »Nádasdy 
kinyilatkoztatta, miszerint uradalmaiban egy lelkészt sem 
fog megtűrni, aki a Concordiae formulát alá nem irná,« 
még is figyelmeztetnem kell arra, hogy Beythe csakis 
akkor hagyta oda a gyűlést, mikor az fölötte a kálvini 
úrvacsora tan miatt bíráskodni s Ítélni akart, a mi nem 
egyértelmű avval, hogy » nézetétől egyik fél sem tágí-
tott.)) Beythét egy helytt Böjtének másutt Beöthé-nek, 
Bojthenak irja, szeretem hinni csak másolási hibából, 
mert a szóban levő férfiú mindig igy irta nevét : Beythe, 
azért mi is úgy irjuk. 

Semmi alapja sincs azon állításának, hogy »az 
erdélyi szászok után a dunántúli evangélikusoknak vol-
tak legelőször superintendenseik« (27. 1.) mert tiszántűi 
Hevesi Mihály, Tordai Demeter , Boldi Sebestyén, Bo-
gácsi Demeter , sőt még az ötödik püspök, Méliusz Péter 
is meghalt í már a hatodik hivatalosodon, mikor a mai 
dunántűli kerület első püspöke Bornemisza Péter még csak 
a lelkészi hivatalra bocsátotta ki. Magától elesik a 28-ik 
lapon levő amaz állítása, hogy „a dunántuli kerületben első 
püspökök voltak Huszár Gál pápai és Sí bolti Demeter 
iványi lelkészek" mert Huszár Gál sem püspök nem 
volt, sem pápai pap, ha volt is csak egy évig, Sibolti 
Demeter pedig nem dunántúl, hanem a felső dunamel-
lékén követte 1585-ben a püspöki székben Bornemiszát, 
tehát nem első püspök s nem is dunántúli volt. 

A 30, 31-dik lapokon az iskolák, nyomdákról ir, 
mindenik lapon másféle módszert követvén. A 30-dikon 
felsorol előbb egy csomó apró-cseprő iskolát, s csak 
azután említi azokat, a melyek már akkor is hírnevesek 
voltak, s történeti nevezetességüket és fontosságukat az 
egyház is méltányolván, mai nap is fenntart ja azokat. 
A 31-dik lapon pedig egészen megfordít ja módszerét . 
Először azokat az iskolákat említi, a melyek ma is f en -
állanak, s legutoljára emlékezik meg arról, mely ama 
korban a legnevezetesebbek egyike volt, értem a tolnai , 
főiskolát. 

»A protestáns egyházi Írodalomról« (32—33. 1.) 

*) Huszár Gál említett levelét kiadta Lampe-Ember »História 
eccl. reform, in Hung. et Transylv.* Utrecht, 1728. 112 —116 lapjain. 

s) Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1861. 



nagyon keveset ír, annál egy kath. irodalom történetből 
is többet tanul a tanuló, mint szerző könyvéből, aki 
még a hronologiai sorrendet sem tartja meg, hanem 
megfordítva tárgyalja az irókat, kiket nem úgy kellett, 
volna felsorolnia : Bornemisza, Kulcsár, Huszár, hanem 
megfordítva. Hát azt hol vette, s mivel tudná igazolni 
a szerző, hogy a t izenhatodik század irói , , lefordították 
az idegen, különösen a német műveketBizony olyan 
botlás ez, melyen egy jó készültségit s az irodalom 
történetében kissé jártas 8-dik oszt. diák jót mosolyog, 
mert az még azt is tudja ezen kívül hogy Gönczy 
György 1595-diki énekes könyve előtt 13, mond t izen-
három esztendővel már adott ki ének gyűjteményt 
Bornemisza Péter 1582-ben s már ő előtte Huszár Gál 
1574-ben. 

Veresmarti Mihályról azt írja a tisztelt szerző, 
(52. 1.) hogy »egy munkát adott ki, melyben azt taná-
csolja, hogy a protestánsokat fegyverrel és máglyával kell 
a katholikus egyházba áttériteni.« Olvassa el kérem Ipolyi 
Arnoldnak ily című munkájá t : »Veresmarti Mihály XVII. 
századi magyar iró élete és munkái« s abból meggyő-
ződhetik arról, hogy Veresmarti azt nem tan í to t ta ; 
megtudja abból, hogy Veresmart i soha sem volt bars-
vármegyei lelkész, hanem Irmelyen és Komjáthin Nyi t ra-
vármegyében szolgált ; megtudja abból, hogy a jezsuiták 
soha be nem csukták s nem fényes Ígéretekkel csalták 
át a római egyházba, hanem igenis meggyőződhetünk 
arról, hogy nagy vágyai voltak s ezeknek nem tudott a 
kálvinista papház szegény fedele alatt megelégedést 
találni, s önmaga vallomása szerint, banatos, háborgó 
lelkének megnyugtatásáért tért át. 

Hibásan idézi — tán harmadik, vagy negyedik 
kézből — az ismeretes, s elhírhedt mondást , , fac iam 
Hungáriám mendicam, catholicam et denique servam". 
(72. 1.) mert Fesslernél (IX. 483. 1.) az nem úgy van, 
hanem így „faeiam Hungáriám captivam, postea men ii-
eam, dtinde catholicam". 

Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtára« második 
kötetéből megtudhatná, hogy akomjáthi-i zsinat 1623-ban 
tartatott. Hibásan teszi azért annak évét régi vélemény 
szerint 1626-ra (76. 1.). 

Az ellenreformációról is nagyon egyoldalú és el-
fogult képet ad szerző, mert bármily sötét sziliekkel 
fesse is annak szereplőit, bármily erősen ítéljen is ama 
mozgalom egyik fő alakjáról, Pázmán Péterről (79. 1.), 
anynyit el kell ismernie, hogy a munka azért ment oly 
könnyen, mert Pázmánynak mély tudománynyal, éles 
dialecticával, finom so fisz mákkal, erőteljes, de mégis nép-
szerű kifejezésekkel írt munkái — különösen Luther és 
Kálvint, mint Anti Krisztust feltüntető műve — magyar 
nyelven jelenvén meg, hatása rendkívüli volt. 

Tévesen említi fel a 102-ik lapon T ó t h Ferencet az 
1790 előtt szerepelt írók között, mert tudomásunk sze-
rint ő kizárólag a XIX. század írói közé tartozik. 

A legújabb kor történetéből felemlítem, hogy 
szerző a „pátens"-ről írván, annak elfogadása elleni moz-
galom vezér férfiai között egy báró Vay Miklós, Révész 
Imre, Tisza Kálmán érdemeinek megemlítésére nincs 
hely a szerző könyvében, pedig két egész lapon (116, 
117.) tárgyalja azt. 

Ugyancsak a legújabb kor irodalmáról, vagy szerző 
szerint „szellemi előhaladás"-ixo\ írván (123. 1.) nem 
jut abban hely egy Révész Imrének, Fabó Andrásnak s 
több számos jelesünknek, megelégedvén csak néhánynak 
megemlítésével. N e m azért említem fel ezt, s kárhozta-
tom, miért nem sorolja elő legalább a kiváló írókat 
mind, hanem azért, hogy akár minden nevet elhagyha-

tott volna, mért higyje el, sokkal jobban cselekszik vala ' 
ha csak alapjaiban körvonalazza a mai kor irányát, 
szellemét. 

xMég a sajtó hibákról néhány szót. Szerző követ -
kezetesen Windshemiust ír (3. 1.) Winschemius helyett. 
Az 54. lapon »zsoldos csapatokat vetette helyett kiildött-
nek vagy bocsátott-nak kellene lennie, mert az össze-
függés is úgy kivánja. Az 55. lapon „Szekeli János h e -
lyett Szenczi Száki Jánosnak kellene lenni. Az 58. lap 
18. sorában „mire" helyett ezután, vagy ezért teendő 
stb. Bár el kell ismerni, hogy az előnyösen ismert 
buzgó protestáns kiadó, Hornyánszky, csínnal, szép 
betűkkel, jó papiroson adta ki a szóban forgó könyvet. 

Nem lenne vége ismertetésemnek, ha minden 
hiányát felakarnám sorolni szerző könyvének, éppen 
azért azt kivánom még csak megjegyezni, hogy igen 
sok hiba, tévedés van még, a melyet mellőztem, nem 
akarván unalmassá tenni különben is hosszúra nyúlt 
észrevételeimet; melyeket csupán a jó akarat, a tö r té -
neti igazság védelmezése s annak a jó közös kapocsnak 
a további fentartása Íratott meg velem, melyben egy-
mást tisztelve, jó egyetértésben viselkedett idáig a két 
protestáns testvér felekezet. Mert semmi szüksége, sincs 
arra sem az ág. evang. sem a reform, egyháznak, hogy 
mai nap olyan tankönyvet adjon növendékei kezébe, a 
melyből a másik felekezet tagjait megvetni tanulja, vagy 
pedig hogy sectarius szellemet szívjon abból magába. 
Hanem igenis szüksége van arra, hogy történeti igazsá-
got tanítson mindegyik, s mutassa ki, hogy a két p ro -
testáns egyház akkor volt leghatalmasabb, mikor egy-
mást megértve, karöltve haladt e lő re ; akkor is hű tes t -
vérek voltak, mikor küzdeni szenvedni kellett nékik és 
éppen ez a közös mult, éppen az abból való tanúság s 
a protestántismus szelleme követelik azt, hogy ma, m ű -
velt és felvilágosult korunkban ne egymás megvetését, 
hanem egymás szeretetét ápoló tankönyvek adassanak 
ifjaink kezébe, hogy így lassanként, mire a reformáció 
negyedik százados emlék-ünnepét ülik hazánkban, eljöj-
jön az a boldog idő, mikor a két protestáns egyház 
rég tervezett uniója a valóságban is alakot ölthessen. 

Éppen ezért nem ajánlhatom Batizfalvi tanár k ö n y -
vét, mely nem illik bele korunk szellemébe. Használjuk 
azért inkább a régieket, mert a Pálffi, Farkas egyház-
történetei legalább történeti igazságot tanítanak s a fájó 
emlékeket a szeretett fátyolával borítják be ; s olyan 
tankönyvre sem egyházunknak, sem iskoláinknak semmi 
szüksége nincs, mint a szerző szóban forgó munkája. 

Thúri Etele. 

B E L F Ö L D . 

A Protestáns Irodalmi Társaság alakuló 
gyűlése. 

A prot. irod. társaság alakuló gyűlése f. hó 16-án 
tartatott meg Budapesten az ág. hitv. evangélikus egyház 
deák-téri dísztermében báró Vay Miklós konventi elnök 
és báró Prónay Dezső ev. egyetemes felügyelő társel-
nöklete alatt a protest. egyházak notabilitásainak, a pár t -
fogó testületek képviselőinek és a társaság számos tag-
jainak jelenlétében. A közel két százan megjelent tá r -
sulati tagok között vol tak: Kun Bertalan, Szász Károly, 
Pap Gábor, Szász Domokos , Czékus István és Szebe-
rényi Gusztáv püspökök, Tisza Kálmán, gróf Tisza Lajos, 
Valyi János, Fabinyi Teofi l főgondnokok, továbbá Ballagi 
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Mór, Kerkapoly Károly, Várady Gábor és Károly Beöthy 
Zsigmond, Móricz Pál, Darányi Ignác, Arany László, gróf 
Teleky József, Fuchs Gusztáv, Szilády Áron, Izsák Dezső, 
Haan Lajos, Szabó János, Bachát Dániel, László József, 
Kiss Gábor, idősb Kiss Áron, Mocsáry Lajos, Lükő Géza, 
Szekeres Mihály, Lukács Ödön , Láng Ádolf, Zsilinszky 
Mihály, Szentiványi Árpád, Boné Géza, Bernáth István, 
Dávidházy János, K. T ó t h Kálmán, Horváth Sándor, 
Nagy Lajos, Derzsi Károly, Farkas József, Pap Károly, 
Joó István, Tresztyénszky Ferenc, dr. Kiss Áron, 
dr. Csiky Kálmán, Kiss Albert, Szilágyi Benő, Nagy 
Ignác, Radácsi György, Garzó Gyula, Doleschall Sán-
dor, Ádám Gerzson, Nagy Ferenc, debreceni ügyvéd, 
Batizfalvi István, Széli Ákos, H. Kiss Kálmán, Csikv 
Lajos, Dicsőfi József, Révész Kálmán, Lévay Lajos, 
dr. Szlávik Mátyás, Thúr i Etele, Szalay József, 
Mokos Gyula, a pesti theologia tanárai és vagy negyven 
hallgatója, a pesti ref. és evang. gymnasium több tanára, 
a pesti ref. és evang. egyház segédlelkészei, a pestvi-
déki papság nagy része stb. 

Az érdekes gyűlés főbb mozzanatairól a napi lapok 
utján már bizonyára értesültek lapunk t. o lvasói ; mi 
hogy a történet számára megőrizzük e nagy fontosságú 
ülés egész lefolyását, gyorsírói feljegyzés alapján (Apostol 
Pál III—ad éves tbeologus után) lehetőleg szószerinti 
hűséggel közöljük az ott tartott beszédeket. A megelőző 
napon, április 15-én tartott előértekezlet egyedüli tárgyát 
az egyesülési alap felett folyt élénk eszmecsere képezte. 
A közgyűlés napján d. e. 10 órakor először szót emelt 

Báró Vay Miklós. Igen tisztelt közgyűlés! Báró 
Prónav Dezső egyetemes felügyelő s a magam nevében 
van szerencsém üdvözölni a megjelent tagokat. Egyszer-
smind hálás köszönetet nyilvánítok azért, hogy felhívá-
sunkat elfogadva, ily szép számmal jelentek m e g ; ily 
szép számmal — mondom — mert ez tanúsága annak, 
hogy ezen előttünk levő tárgy iránt mily nagy az é r -
deklődés, hogy átlátták annak szükségét, mit mi ezen 
társaság által elérni akarunk. Minden ilyen nagy m u n -
kának sikeres végrehajtása — azt lehet mondani — a 
kiindulástól f ü g g ; a kiindulási pont az, mely ennek jö-
vendőjére is kétségtelenül döntő befolyással van. 

A kiindulási pont érzületje nem lehet más, mint a 
keresztyén ; szeretetnek, egyetértésnek és bizalomnak 
érzelme. (Elénk helyeslés). Ezen a téren munkalkodva, 
arathatunk csak sikert. Azt hiszem, hogy Isten segedel-
mével — ezen részvét tanúsága szerint — el is fogjuk 
azt a célt érni, a mit kitűztünk. 

Az alapszabályok tárgyalása az első tárgy. A tanács-
kozmány menete — minthogy házszabályaink nincsenek 
— a parlamentaris életben megszokott legyen (Helyeslés). 

Azt hiszem mindnyájunk érzelmét tolmácsolom, 
midőn a bpesti evang. egyháznak köszönetet mondok e 
terem átengedéséért és célunknak megfelelő berendez-
tetéséért. (Helyeslés). 

A jegyzőkönyv vezetésére Szőts Farkas theol. 
tanár urat kérem fel. 

Baró Prónay Dezső. Igen tisztelt közgyűlés! A 
megalakítandó prot. irodalmi társulat ezen első alakuló 
gyűlésére s magára az általunk felkarolt ügyre nézve 
igen szerencsés körülménynek tar tom azt, hogy^ eme 
gyűlésnek báró Vay Miklós O excja az elnöke (Él jen-
zés), és hogy ezen társulat az egyetértésre és keresz-
tyéni szeretetre építi alakulását (Éljenzés). Ezen rövid 
szavakban kitűzte ő excja azon célt, melynek mindnyá-
junk szemei előtt kell lebegni. Szerencsés auspiciumnak 
tar tom, hogy b. Vay Miklós nyithatta meg ülésünket 
azért, mert a magyar ref. öt egyházkerület egyesülése 

és tömörülése a debreceni zsinaton szintén az ő auspi-
ciuma alatt történt. Miként ott az öt különálló testvér 
egyházkerület egyesíttetett , úgy remélem, hogy bölcs 
elnöklete alatt a prot. irodalom művelésére is az összes 
hazai protestánsok buzgó férfiúit tömörí teni fogja (Él jen-
zés). Midőn tehát köszönetemet nyilvánítom ő excjának 
hogy szíves volt e tanácskozmány vezérletét elvallalni, 
meg vagyok győződve, hogy az ő tapasztalt elnöki 
vezetése alatt a mindnyájunk által óhajtott célt el fogjuk 
érni. (Élénk helyeslés). 

Azután megkezdődött az alapszabályok tárgyalása. 
A címnél szót emel 
Tisza Lajos gr. Én azt hiszem, hogy abban az 

esetben, ha ezen irod. Társaság meg akar felelni hiva-
tásának és működésében a várt eredményt elérni kivánja, 
szükséges, hogy nemcsak kizárólagos tudományos kiad-
ványokkal foglalkozzék, hanem a tudományos munkál -
kodás mellett kiterjeszkedjék arra is, hogy a prot. nép-
nek vallás-erkölcsi helyes irodalmi termékeket nyújtson. 
Azért bátorkodom mar itt a címnél ajánlani azt, mit 
majd később a szövegben is kifejezek, hogy a társaság 
ciméből a »tudományos« jelző mellőztessék, s annál-
fogva a cím így hangozzék. »A magyar prot. irod. tár -
saságéi (Helyeslés. E l fogadjuk! ! ) 

Az 1. §-ban a »tudománvos« töröltetik. 
2. §-ban Tisza Lajos gr. En az elmondottak alap-

ján ajánlom, hogy a második §. így hangozzék : »A magyar 
prot. irod. Társaság célja úgy a hazai prot. tudományos 
irodalomnak és pedig első sorban a prot. egyház t ö r -
ténelemnek művelése, valamint a nép közt az erkölcsi 
és vallásos irányú közhasznú olvasmányok terjesztése.« 

Szász Domokos. Méltóztassék megengedni, hogy 
ezen ponthoz én is egy módosítványt hozzak javaslatba, 
mely Tisza Lajos gr. javaslatával nem ellenkezik, sőt 
meggyőződésem szerint a Tarsaság működési körének 
oly sphaerat biztosít, melv a Tarsaság jövendő fennállá-
sára, állandó fennmaradhatására, a mi prot. népünk er-
erkölcsi és vallásos eletében mélyebb gyökerek vetésé-
sének útját nyitja meg. Az én véleményem az, hogy 
ezen társulat, hogy allandó gyökereket verhessen n e m -
csak hogy a tudományos irodalom, nemcsak hogy a 
népies irodalom fejlesztését kell ki tűznünk hanem ezen kí-
vül azt is, hogy a társaság célzatainak biztosítására ma-
gára a hívek egyetemére, az egyes egyházakra számít-
sunk, a prot. anyaszentegyház tagozataival közvetlen 
érintkezésbe lépjünk. Mert ezen lépés altal a prot. anya-
szentegyházat fenntartó állandó elemek érdeklődését és 
közreműködését, a Társaság céljainak előmozdításában 
hatályos befolyást és így a Társaság fennmaradhatását 
fogjuk biztosítani. E célra vezérlőnek tar tom azt, hogy 
ezen társaság a maga feladata körébe azon kívül, m e -
lyek jelezve vannak, vegye fel az egyes egyházközségek-
ben a parokhiális könyvtárak létrejöttének előmozdítását. 
(Helyeslés). Olybá képzelem én ezt a célzatát a T a r -
saságnak, mint a mely altal, magok azon alkotó ele-
mek, melyeken nyugszik a prot. egyház, tényleg bele-
vonatnak azon szellemi mozgalomba, azon szellemi t ö -
rekvések irányába, melyet maga a Társaság keletkezése 
alkalmával törekvése végcéljául természeténél fogva k i -
tűz. Ha a Társaság e célra segédkezet nyújt szellemi s 
amennyiben lehet, anyagi tekintetben is — én Isten után 
remélem, hogy azon erők, melyek a magyar prot. egye-
temes egyházban és annak tagozataiban léteznek, mind 
érettebb forrásai lesznek fennállásának és biztosításának. 
Ha ez egyesület az egyes egyházakban segédkezet nyújt 
a parochialis könyvtárak megalapítására, ezáltal az egyes 
községeket az érdekközösségbe belevonja az egyes 



községekben s annak tagjaiban folyton ébren tartja az 
érdeklődést , a Társaság célzata iránti benső buzgalmat, 
áldozat készséget, szellemi s anyagi erőforrásokat nyit-
ván ezáltal, minthogy a Társaságnak a prot. magyar egy-
hazkörében számtalan külön kis védvárakat emel. Ennél-
fogva, hogy azon szellemet, melyet a Társaság m ű k ö -
dése által életre kelteni, fenntartani, általánosítani tö rek-
szik, magukban az egyes egyházközségekben, mint a m e -
lyek az anyaszentegyház fenntartásának fundamentumai, 
ezen benső érdeklődést, a Társasággal a szolidoritást 
biztosítsa : indítványozom a parochiális könyvtárak m e g -
alakulásának célozását. Azt hiszem felesleges e kérdést 
bővebben fejtegetni. Tisza Lajos gr. módosí tványához 
még e pótlást kívánom csatolni : »és az egyes egyház-
községekben parochiális könyvtárak létre jöttének elő-
mozdítása. « (Helyeslés). 

Gr. Tisza L. módosítványa és Szász D. pótló in-
dítványa egyhangúlag elfogadtatik. 

A 3. §-hoz először gróf Tisza L. terjesztett be 
pótló indítványt, mely az eredeti szöveg megtartása 
mellett, a §- t a népies vallás-erkölcsi iratok felölelésé-
vel kívánja kiegészíteni; majd Vályi János a maga és 
érdektársai részéről minden indokolás nélkül a követ -
kező módosi tványt nyújtja be. Módosítás az alapsza-
bálytervezet 3. §-hoz. »E cél elérésére a társaság az ág. 
és helvét hitvallású testvérfelekezetek híveiből az írók és 
történetkedvelők egyesítése, egyes egyházkerületek és 
esperességek közreműködésének bevonása, egyháztörté-
nelmi dolgozatok írása és kiadása, valamint levél és 
könyvtárak tanulmányozása és ismertetése, végre a né -
pies irodalom rendszeres ápolása és fejlesztése által t ö -
rekszik.« Vályi János, Kiss Áron, Isaák Dezső, Bernáth 
István, Dávidházy János, Könyves T ó t h Kálmán, Nagy 
Ferenc, Nagy Lajos, Kiss Albert, Dicsőfí József, Révész 
Kálmán, Csiky Lajos, Szél Ák os. A módosí tványokhoz 
hozzá szól tak: 

Könyves Tóth Kálmán. Nagymélt . elnökség, tisztelt 
közgyűlés! Mint a debreceni ref. egyház képviselője bá-
torkodom a legmélyebb tisztelettel szót emelni, hogy 
rámutassak azon álláspontra, melyről egyházunk, ha 
múltjához hű és következetes akar maradni, le nem 
térhet. Igazi benső öröm, vallásos ihlettség hatotta át 
egyházunkat, midőn tudomásara jutott, hogy e hazában 
egy prot. irod. társaság létesitése terveztetik, melynek m a -
gasztos célja az egyház és irodalma jövőjének fejlesz-
tése. Nem új eszme ez, mert tudjuk mindnyájan, hogy 
nagy nevű elnökünk báró Vay Miklós és boldogult 
Révész Imre közreműködése mellett erre nézve m e g -
tétettek már régebben a kezdeményező lépések, és az 
is köztudomásu dolog, hogy jelentékeny ajánlatok té te t -
tek e nemes cél valósítására; ámde akkor a kedvezőtlen 
viszonyok elhárithatlan akadályokat gördítettek az ala-
kulás útja elé. De időről- időre foglalkoztatta e cél 
valósítása a prot. vezér-férfiainkat. Természetes , ha most 
a rég pihent terv újra ébredése alkalmávál igazi öröm 
és ismételten mondom, benső vallásos ihlettség hatotta át 
egyházunkat, mely a prot. egyház szent érdekeit mindig 
szívén viseli, szíves örömmel buzgó áldozatkészséggel 
lép be most is a pár tfogó tagok sorába, oly módon 
azonban, hogy a felhívásban világosan jelzett ama pro-
testáns kifejezés történelmi, hitelvi hűsége a társaság 
szervezetében épen és félremagyarázhatlanul megőriz tes-
sék. Ehhez képest a többi törvényesen bevett vallásfele-
kezetek közt, melyekkel az egyetértést fenntartani mi is 
szívünkből óhajtjuk, kizárólag az evangelicus ref. és 
ágostai hitvallású evang. testvérfelekezet tagjaiból ala-
kuljon és szervezkedjék. 

Debrecen és annak ref. egyháza már 1693-ban 
I. Lipóthoz intézett feliratában tartotta magát ez elvhez, 
melyet azóta 2 század éven keresztül mindenkor m e g -
tartott, és ahhoz hű maradt most is, ahhoz ragaszkodik, 
összeférhetőnek tartván ezzel az evang. alapon álló elő-
haladást, sőt összeférhetőnek tartja a tudományos elő-
haladás jogát és kötelezettségét is. Meg vagyunk erősen 
győződve a felől mi, hogy csakis ezen a kölcsönös 
alapon remélhetünk és várhatunk biztos sikert a társa-
ságtól, a mennyiben mind a két vallás felekezet egy 
szeglet kövön állnak. Ezen kívül még szükségesnek 
tartjuk azon módosítást is, melyre reflectálni felesleges 
ís, a mennyiben Tisza Lajos gróf indítványa el fogadta-
tott, hogy a népies irodalom is behozassék a p r o -
grammba, de kötelességem volt ezt is előterjeszteni, 
minthogy küldőim ezzel is megbíztak. 

Tisza Kálmán. Én a magam részéről is követni 
szándékozom a módositványt beadott főgondnok úr 
óvatos és tapintatos eljárását, s ennélfogva én is igen 
röviden akarok szólni. Én azt hiszem, hogy ezen javas-
latnak elbírálásában nem a corpus juris szavai, hanem a 
protestantismus szelleme az irányt adó (Helyeslés). 

E szellem azt a kizárólagosságot nem ismeri. ( H e -
lyeslés). Szükséges jól tisztába jönni a dologgal, mert 
meg lehet, hogy némelyek — sajnálni fogom, ha úgy 
lesz — csak az esetben fogják támogatni az irodalmi 
társaságot, ha ezen exclusiv természetű javaslat jut dia-
dalra ; de lehetnek mások — s azok között vagyok én 
is — kik visszavonulnak, mihelyt e nem protestáns szel-
lemű javaslat fogadtatik el. Én a szakaszt Tisza Lajos 
gr. módosításával fogadom el. (Zajos helyeslés). 

Dicsőffy József. E javaslatra tegnap két észrevétel 
tétetett. Először, hogy nem idejében adatott be, másik, 
a mit Tisza Kálmán min. elnök úrtól is hallottunk, hogy 
ellenkezik a prot. felfogással. Igaz, hogy jobb lett volna 
előbb előállani, de most sem késő. Hiszen e társulatnak 
kerete bővült, nem csupán tudományos, hanem népies 
munkákat fog adni. Mi módon tudhatnánk mi a mi f e -
lekezetünk hívei kezébe adni azokat a munkákat ugyan-
azon firma alatt, melyeket az unitárius egyház érdeké-
ben kell kiadni, és ugyanazokat, melyeket a mi feleke-
zetünk érdekében kötelességszerüleg kell kiadni. Ha a 
parochialis könyvtárak felállítása elfogadtatik, az egyhá-
zakra nem lehet az olyan munkák megvételét erőszakolni, 
melyek hitelveikkel ellenkeznek. A mi azt illeti, hogy e 
módosí tvány ellenkezik a prot. felfoggással, arra nézve 
is vagyok bátor egy pár észrevételt tenni. E szó »pro-
testáns« sokféle magyarázatnak lehet kútfeje. A speyeri 
birodalmi gyűlésen született és 359 éves lesz 3 nap 
múlva ; e szűkebb magyarázat még minket re formátuso-
kat is kizárna a protestáns nevezetből. Tágabb ér te lem-
ben protestáns mindazon felekezet, mely protestál a 
római pápa ellen, de ez esetben a görög keleti egyház 
is protestáns lenne. Én a protestáns nevezet körét a 
következőleg állapítom m e g : protestánsok azok, kiket 
ilyenekül a confessiók elismernek és ezen elismerésnek 
bizonyos iratokban kifejezést adtak. (Szóló hivatkozik 
symbolikai írókra.) 

A konfessiók tiltakoznak minden olyan felfogás 
ellen, a mit az unitárius egyház magáévá tesz. Az 1568-ki 
gyulafehérvári, 1569-iki nagyváradi és a csengeri zsinat 
végzéseit sem szükség felújítani. Az 1848-iki törvény 
20. §-a , a 1868-iki törvény illető cikkében sincsenek a 
protestánsok és az unitáriusok egy kalap alá szorítva. 
Bővebben hitelvi fejtegetésbe nem akarok bele menni, de 
azt meg kell jegyeznem, hogy miután a főkérdés a Meg-
váltó személye s ezzel áll és esik a keresztyén egyház, 



mindaddig míg a kérdéssel tisztába nem leszünk, együtt 
nem lehetünk. E társulat kibővítette körét, a népies 
irodalom ápolását is megáévá tette. Még kevésbé tá r -
sulhatunk most már az unitáriusokkal. Szeretjük mi 
kérem az unitáriusokat, csak azt nem akarjuk, hogy 
ebbe a társaságba ki tegyék őket annak, hogy felekezeti 
súrlódásokba belekeveredjünk és vívódásban emészszük 
a magunk erejét. Vályi János módosítását pártolom. 

Tisza Lajos gróf. Távol van tőlem előttem szóló-
val akár történelmi, akár dogmaticus discussiókba ele-
gyedni. S szerintem nem volt időszerű e kérdés szőnyegre 
hozatala. A mult évben kibocsátott felhívásnak Ferenc 
József és Dániel Gábor, az unitárius egyház püspöke és 
főgondnoka is alá vannak irva. Furcsa volna, hogy azo-
kat zárjuk ki a társaságból, a kik a felhívást kibocsá-
tották. A debreceni egyházközönségnek és a debreceni trac-
tusnak jogában lett volna ezen felhívásnak alá nem írni, 
de azt mondan i : én csak úgy állom szavamat, ha ezt 
kirekesztjük, az idejét multa ! Azt mondta továbbá előt-
tem szóló hogy fogunk a nép kezébe olyan olvas-
mányt adni, a mi az unitárius dogmák szerint van fogal-
mazva. Én nem képzelem azon olvasmányokat dogma-
ticusoknak (Úgy van ! ) Itt a vallás-erkölcsi életnek 
művelése a fő. Én ebben veszedelmet — megvallom — 
nem látok ; de arra nagy súlyt óhajtok én is fektetni, 
hogy majd azok, kik hivatva lesznek ezen kiadványok 
felül bírálatára, higgadt, nyugodt és a dolgot értő embe-
berek legyenek (Élénk helyeslés). 

Révész Kálmán. A felhívás az alakulására olyan 
aláírással történt , hol az unitárusokat is ott l á t tuk ; de e 
gyűlésre kibocsátott meghívót csak Vay Miklós báró 
és Prónay Dezső báró írták alá. Midőn az aláírási m o z -
galmak folyamatban voltak, hasonlóképen csak a ref. és 
ágostai kerületek pártoló nyilatkozatát láttam, de az uni -
tárius egyháznak, mint egésznek nyilatkozatát nem lát-
tam. Ebből én s velem együtt a módosítványt aláírók 
azt következtetjük, hogy itt e gyűlésen szó sincs az uni-
táriusok szövetkezéséről. 

Szász Károly. Megvallom, nem szándékoztam e 
dologhoz hozzászólani, de az előttem szóló kényszerít 
erre. A dolog érdemét teljesen kimeríti meggyőződésem 
szerint Tisza Kálmán úr ő excjának nyilatkozata. 

Én azt hiszem, hogy t. barátom, Révész Kálmán 
sok könyvet olvasott, s nagy jártassággal bir az i roda-
lomban, s így talán eljutott a Phaedrus első mesejének 
olvasásához. Felette csodálkozom, hogy egy tegnapelőtt 
történt dologgal, a víz első lefolyásának egy hullámával 
akarja indokolni az ezelőtt egy esztendővel és féleszten-
dővel történt dolgot. Azon meghivónak, mely e gyűlésre 
szól, báró Vay Miklós és báró Prónay Dezső voltak 
aláírva, abból a természetes okból, mert őket saját kon -
ventjeik erre felkérték. De hogy e dolog győzhette 
Volna meg azokat, kik e módosítvány mellett vannak, 
s hogy egy esztendővel ezelőtt abban a hitben lettek 
volna, hogy itt az unitáriusokról még csak szó sem 
lehet, holott az unitárius püspök és főgondnok a tár-
saság alakulására kibocsátott felhívást ez előtt egy évvel 
aláírták: már ez a fédrusi mese farkasának okoskodá-
sára vall. (Úgy van !!) 

Azt hiszem tisztelt alakuló gyűlés, hogy ezen meg-
hívásnak aláírásából ép oly kevéssé lehet következtetni 
az unit. felekezet kimaradására, mint a két. nagy feleke-
zet kimaradására. 

Prónay Dezső báró. Tisztelt közgyűlés! Ha nem 
történt volna egyenesen hivatkozás reám, feleslegesnek 
tartanám felszólalásomat, mert azon helyeslés, mely 
Tisza Kálmán főgondnok úrnak felszólalása után itt 

felhangzott, engem arról győzött meg, hogy a többség 
nem hajlik Vályi János főgondnok úr indítványa felé. 
A mai gyűlésre való meghívót csak ketten irtuk alá. 
Kötelességemnek tar tom kijelenteni, hogyha azt gyaní-
tottam volna, miszerint oly indítvánv tétetik, melyet az 
exclusivitás jellemez, igen meggondol tam volna: vájjon 
alkalmas-e e pillanat e gyűlés egybehívására. (Úgy van !) 

A legelső felhívást kell irányadónak tekinteni, mert 
ennek alapjan nyilatkoztak az egyesek és testületek, A 
protestáns szó használata iránti minden kételyt a hazai 
nyelvhasználat kizár. Lehetnek egyesek, kik nem tartják 
kívánatosnak ily jellemű társaság alakulását, ez kinek 
kinek egyéni meggyőződése, de az én nézetem szerint 
ez némileg túlhaladott álláspont (Helyeslés). Én pár to-
lom Tisza főgondnok úr indítványát (Helyeslés). 

(Vége köv.) 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
F. hó n - é n tartatott meg Budapesten Szánthó 

János h. esperes és Várady Károly gondnok urak el-
nöklet alatt, a tagok nagymérvű érdeklődése között. 

Vargha László egyházmegyei tanácsbiróvá elválasz-
tott lelkész az esküt letéve, egy költői fordulatokkal 
ékes beszéddel foglalta el székét. 

Az esperesi jelentés úgy szellemi mint anyagi té -
ren örvendetes haladást constatál. Hivatal változás tö r -
tént a bugyi-i egyházban, hol Molnár Albert választatott 
lelkésszé, s most megerősít tetett , ugyan csak bugyi-i t a -
nítóvá Czanik Pál, s gyömrőivé Nyíkos Ferenc erősí t -
tetett meg. 

Az úgyis véginségben tengendő Szt.-Endrei egyház 
legfőbb, jövedelmi forrása szőlleje tönkre ment s kiir-
tatás'a megengedtetet t . 

A domestica részére befolyt 2946 frt 48 kr, a 
mult évinél több 646 forinttal. Ugylátszik lassanként 
kezd a közvélemény beletörődni emez üdvös, de sok 
keserűség forrásául szolgált intézmény iránti kötelesség 
teljesítésébe. 

Született összesen 1351 fi 1229 nő = 2580. Meg-
halt 1042 íi, 892 nő = 1934- Szaporodás születés által 
646 lélek. Confírmáltatott 597. Házasult 653 pár. 

Az egyházmegye lélekszáma 53,311. Úrvacsorával 
éltek az elmúlt évben 25,382-én. 

Más vallásról hozzánk tért 55 fi, 62 nőnemű 
r= 117. Tőlünk kitért 12 fi, 22 nő = 34. Zsidó k e -
reszteltetett 24. A hozzánk tértek összes száma 141 a 
kisértéké 34. Hozzánk térés által való szaporodás 107. 

A közjótékonyság terén kiemelkedik Budapest 
mely 210 frt 96 krt osztott ki a szegények között , Vác 
hol az összes szegény iskolás gyermekek ruhával, köny-
vek és írószerekkel elláttatnak, Veresegyháza hol a sze-
gényeket sorbafőzéssel táplálják, 

Adakozások egyházi célokra = 7811 frt 27 kr. is-
kolák számára 173,308 frt 75 kr. Összesen 181,120 
forint 2 kr. 

Sajnos, hogy a kedvező jelenségeket az egyház-
megye felső községeiben nyomor t szerző filloxera pusz-
títás — a jövőbe tekintve — ellensúlyozza. 

Egyhangú örömöt keltett a jelentésnek nt. Sípos Pál 
esperes úrra vonatkozó ama biztatása, hogy hosszú 
súlyos betegségéből felgyógyulva, legközelebb megkezdi 
hivatalos működését. 

A tanügy terén is örvendetes a haladás anyagilag 
szellemileg, alig egy-két egyház iskolái hagynak fenn 
kívánni valót. 

Illés Dániel elaggott péce.li lelkész, tanácsbirói 



hivataláról lemondott , lemondása — hosszú éveken át 
kitüntetett buzgósága és lelkiismeretessége teljes mélta-
tása mellett elfogadtatván,, helye betöltése elrendeltetett 
s a ,szavazatok felbontására bizottság küldetett ki. 

Kis-Szent Miklós — mely országhirű nazarémiusai 
révén — folyamodott anyásitásért, illetőleg állandó lel-
kész tanító választhatásáért. A kellőleg felszerelt és indo-
kolt folyamodásnak annyival nagyobb örömmel adott 
helyet maga részéről a közgyűlés ; mert a káplántanítók 
sűrű változása ez egyház egész életét összezavarta; de 
meg igazán szép dolog is az, ha módunk van egy-egy 
új egyház, s hozzá teljesen életképes egyház, születésé-
nek örülni. 

Egyik egyházban felmerült ineindensből kifolyólag 
az egyházi tisztviselők fizetésére való alkudozás rosszalta-
tott , s az ebből származott követelésével, 'mind az egyház, 
mind a tanító elutasíttatott. 

Ó-Buda bérházépítési terve helybenhagyatott , azon-
ban a tervek, csak az egyházmegyei építkezési bizottság 
helybenhagyása után, lesznek effectuálhatók. 

Számos kérvényzeő folyamodása pártolólag terjesz-
tetik fel a főt. egyházkerület illetve conventre. Segélyre 
ajánltattak egyházak összes értékben = 700, egyesek 
= 900 frtra. 

A tisztviselők gabona fizetése tekintetében — f o -
lyamodás alapján — azon elv mondatot t ki, hogy a 
gabona ezután tr iörözött minőségben szolgáltassék k i ; 
mert a megokolás szer in t : a jóra való ember csak arra 
köteleztetik, mit amúgy is megtett , a szemetet fizető 
család pedig, csak kötelessége teljesítésére szoríttatik. 
Ezen végzés megerősítés végett a főt. kerületre telter-
jesztetik. 

Egyházkerületi képviselők lettek : Szilágyi Benő és 
Vörös Károly lelkészek, Mattyók Bencze, Segesváry 
László tanácsbirák. 

Lelkész jelölő bizottság tagjai : Váry Sándor, 
Szilágyi Benő, Segesváry László rendes, Vargha László, 
Mattyók Bencze póttagok. 

Az összes pénztárak pontosan kezeltettek, s azok 
állapota általában , de különösen a 35,151 frt 41 kr tőké-
vel rendelkező lelkész-özvegy-árva gyámpénztáré, ö rven-
detes megnyugtatásul szolgál. A tanítói gyámpénztár tőkéje 
14,681 frt 80 kr. 

Nagyobb fontosságú elvi viták nem merültek fel 
közgyűlésünkön; de a megállapodottságból folyó rend, 
pontosság tűnt ki mindenben és mindenütt . 

Törvényszéki tárgy nem levén, a közgyűlés még 
az nap berekesztetett, s nyugodt lélekkel tértünk meg a 
mieinkhez. Vörös. 

A máramoros-ugocsai egyházmegye köz-
gyűlése. 

A már.-ugocsai egyházmegye ez évi tavaszi köz-
gyűlését f. hó 12-én tartá Técsőn Várady Gábor egyh. 
m.-gondnok és Csernák István esperes elnöklete alatt. 
Istenitisztelet végeztével az uj iskolában gyűltünk össze. 
Szeretett egyh. m. -gondnokunk nyitotta meg a tanácsko-
zást. Üdvözölvén a szépszámú tagokat, beszédének ve-
zéreszméjeként a nehéz körülmények közt kitartással 
folytatott nemes munka biztos sikerét hangsulyozá. Ha 
egyháztársadalmi életünk némely pontjain hiányok m u -
tatkoznak, ennek oka az, hogy kevés anyagi erővel 
rendelkezünk. Pedig ha valahol, itt volna szükség arra, 
hogy a nehéz megélhetés gondjai ne korlátoznák a val-
lás-erkölcsi nevelés körül fáradozó munkásoka t ; itt van 
szükség arra, hogy védelmezzük, erősítsük protestáns 

egyházainkat s minél szélesebb körűvé tegyük munka-
terünket. A szellemi fáradozás magában erre nem ele-
gendő. A kitartó munka, lankadást nem ismerő szorga-
lom és takarékosság azonban előbb-utóbb meghozza a 
kívánt eredményt. A nemes indokból eredt küzdelem 
győzelemre vezet. 

A figyelemmel hallgatott megnyitó beszédre a 
tagok igazolása következett, midőn örömmel értesül-
tünk arról, hogy alig néhány egyház nem volt képvi-
selve s ezek is indokolták elmaradásukat. 

A tárgysorozat további pontja szerint az e. m. 
világi aljegyzőt kellett volna felesketni, azonban Lator 
Géza dr., ki e hivatalra el lőn választva, szépen irott 
levelében, gyöngélkedő egészségi állapotára hivatkozva 
kijelentette, hogy azt el nem fogadja, nii tudomásul 
vétetvén, a szavazás elrendeltetett. 

A tanácsbirók közül Nagy Idái Ferenc világi és 
Gönczi Dániel egyházi tanácsbirók köszöntek le ; az 
előbbi lemondása jegyzőkönyvi köszönet kifejezése mel-
lett a szolgálatért, melyet csaknem két évtized leforgása 
alatt buzgósággal teljesített, elfogadtatott . Szarka Józset 
szigeti lelkész tanügyi bizottság elnöki tisztéről l emond-
ván, helyére Nagy "Frigyes huszti lelkész választatott 
meg. Lelkészjelölő bizottsági rendes tagokul György 
Endre, Ladányi Pál, Nagy Frigyes, póttagokul Szentpali 
István, Horváth Menyhért és Morvái Béla választattak. 
A Bartha András halálával megüresedett közpénztar 
kezelése Biki Ferenc gyulai lelkészre bízatott. 

E választások után olvastatott a nagy gonddal 
készített esperesi jelentés, mely egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétetett. Adatai szerint egyházmegyénk-
ben született 479 fi, 436 n ő ; meghalt 320 fi, 289 n ő ; 
összeeskettetett házaspár, hol mind a férj, mind a nő 
protestáns 147, v e g y e s : 4 2 ; iskolakötelesek 6—12 évig 
2019, 13—15 évig 780. Előbbiek közül iskolába jár 
1650, az utóbbiak közül 115. Lelkek száma 17,663. 
Köz istenitiszteletet kerülő s úrvacsorával nem élő 
van 19; vadházasságban él 55; törvénytelen ágyból 

| született 56 fi, 44 nő, összen 100. Építkezésekre s 
egyébb egyházi szükségekre kiadatott 2689 1 frt 51 kr. 

• A vallás-erkölcsi élet nem lazult, sőt az egyház iránt 
való szeretetnek a többrendbeli adakozások fényes 
bizonyságát mutatják. Iskolaügyünk körül lényeges vál-
tozás nem történt. Az esperesi jelentés felolvasása után 
egyh. m. gondnokunk fejezte ki elismerését az egyházi 
ügyek körül buzgólkodók iránt, különösen kiemelte a 
técsői egyháztagok munkálkodását, kik díszes iskolát 
építettek. 

Az egyházmegyei gyűlés tárgyalásának könnyítése 
végett nt. Csernák István esperes elnöklete alatt e lőző-
leg egy bizottság működött , mely az egyházmegyei, egy-
házkerületi és konventi jegyzőkönyvek szerint elinté-
zendő kérdésekben terjésztette elő inditványait, melyek 
i t t -ot t némi módosítással, elfogadtattak. A vadházassagok 
ügyében kimondatott , hogy bevárandó a kormány ide 
vonatkozó leirata, melyet a konvent ez évben mar 
megsürgetett . — A lelkészi gyám- és nyugdíj- intézetet 
illetőleg bár most sem mondható a legközelebbi k o n -
venti alapszabályzat kifogástalannak, mert az jelen alka-
lommal is az ide vonatkozó adatok beszerzése nélkül 
készült, így hozzátevőleg sem lehetett megállapítani az 

1 évenként adandó segélyt, mely körülmény pedig az 
előbbi tervezetnél is élesen volt hangsúlyozva; aztán a 

j segélyezést 18 évnél tovább volna óhajtandó terjeszteni 
s végül méltányos volna, ha a lelkészi hivatalt fentartó 
testületek is járulnának a lelkészi gyám- és nyugdí j -
intézethez : mindazáltal károsnak tartaná az egyházme-



gyei közgyűlés, ha a lelkészi gyám- és nyugdíj-intézet 
megalapítása tovább halasztatnék, ezért azon álláspontra 
helyezkedik, melyszerint, ha az alapszabályzatra nézve 
eltérők lennének a vélemények, határozza el a kon -
vent, hogy az egyházi közalap kiosztásra, váró segély-
összegéből i o°/o évenként tétessék félre és kamatoztassék 
erre a célra mindaddig, míg a külön vélemények össze-
olvasztása utáu létre jön a nem kifogásolható alapsza-
bályzat, melyszerint aztán az addig ily módon összegyűlt 
segélyösszeg is kezeltessék. Ehez indítványként még azt 
tette a gyűlés, hogy e gyám- és nyugdij-intézethez a 
lelkészi hivatalt fentartó testületek is járuljanak legalább 
anynyival, mint a mennyit a tanítói ily célú intézetbe fizet-
nek. A közalapi segélyezéseket illetőleg, az affiliációk és 
lelkésztanitóságok szervezésének kérdésében a konvent 
álláspontja örömmel fogadtatott . Egy háromtagú bizott-
ság neveztetett ki, mely a megyebeli egyházközségeket 
meglátogatva mindeniknek anyagi helyzetéről pontos 
adatokat gyűjtsön össze. Ez adatok a legközelebbi köz-
gyűlésen tárgyalás alá vétetnek, hogy kitűnjék mely 
egyházközségeinket lehetne affiliálni, hol lehetne a lel-
készi és tanitói hivatalt egyesíteni és melyek lennének 
a mult évi konventi jegyzőkönyv 89. pontjaban foglalt 
indítvány szerint segélyezendők. — Gyűlésünk szüksé-
gesnek és sürgősnek tartja az egyh. m. tanügyi bizottság 
teendőinek körvonalozásat, de nem akarja megelőzni az 
egyházkerületi közgyűlést, mely ebben már több évvel 
ezelőtt tett lépéseket, csak jegyzőkönyvezi a szükebbkörü 
bizottság indítványát. 

Előterjesztettek a pénztárak megvizsgálására kine-
vezett bizottság jelentései, melyek szerint a gyámpénz-
tárnak van 10,876 frt, a közpénztárnak 4596 frt vagyona. 
Könyvtárnok jelentése szerint van a két évvel ezelőtt 
alakult lelkészi könyvtárban történelmi mű 24, bölcsé-
szeti mű 15, egyházjogi mű 8, neveléstani mű 5, szép-
irodalmi mű 5, folyóirat 4, vegyes mű 13, összesen 74. 

Egyházmegyei gyűlésünk volt közpénztárnoka Barta 
Andrásnak temetési költségeihez 50 frttal járult, ez által 
is kifejezvén kegyeletét és elismerését iránta, ki sok éven 
át lelkiismeretesen, kevés anyagi jutalmazás mellett fo ly-
tatta hivatalát. 

A prot. tudományos irodalmi társaság a f. hó 
16-án tartandó gyűlésére az egyházmegye képviselésé-
vei Váradi Gábor segédgondnok bízatott meg. 

Ezek közben és után számos házi ügy intéztetett 
el, melyek inkább szűkebb körben bírnak érdekkel. 

B i k i F e r e n c , 
gyulai lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Lapunk és az irodalmi társasag. A prot. írod. 
társaság ügyét szívünkön hordozván, az alakulásig 
nemcsak szellemi támogatással szolgáltuk, hanem tag-
sági jelentkezéseket, tagsági díjak és alapítványok befi-
zetését is elfogadtunk, mert a társaságnak eddig nem 
volt gazdája. Most az ideiglenes végrehajtó bizottság 
megalakulván, ezennel kijelentjük a múltra vonatko-
zólag, hogy minden hozzánk beküldött pénzt átadtunk 
a társaság ideiglenes pénztárnokának, Zsilinszky Mihály 
urnák; jövőre pedig kérjük a m. t. közönséget, hogy a 
társaságra vonatkozó mindennemű bejelentés, pénzkül-
demény, tudakozódás stb. ügyében szíveskedjék egyenesen 

a végrehajtó bizottság jegyzőjéhez és pénztárnokához, 
Zsilinszky Mihály úrhoz (Budapest, ősz-utca 30-ik sz.) 
fordulni. 

* Személyi hirek. Erdős József\ az új-sóvéi ref. 
egyház derék fiatal lelkésze f. hó 9-én Bécsben a the-
ologiai facultástól theol. licentiatust nyert. Nagy ö r ö m -
mel vettük egyházunk e törekvő ifjú lelkipásztorának 
eme kitüntetését s szívünkből üdvözöljük őt, mint a 
theol. tudományoknak komoly művelőjét. Adjon az Ür 
neki erőt, hogy tehetségeivel egyházunk építésére minél 
nagyobb mértékben sáfárkodhassék s szolgálhasson, mint 
eddig, annak dicsőségére! — Thúri Etele soproni fegy-
házi lelkész, kit egyháztörténeti dolgozatairól lapunk 
olvasói is előnyösen ismernek, legközelebb a fehérvár-
c.wgói ref. egyház lelkipásztorává választatott. Ö r ö m m e l 
gratulálunk e törekvő fiatal lelkész- és irótársunk meg-
érdemlett előléptetéséhez, kívánva neki megelégedést és 
további munkakedvet ez új állomáson ! — Mint a belső-
somogyi egyházmegyéből írjak, a tractus legközelebb 
kaposvártt tartott közgyűlésén Körmendy Sándor espe-
res egy interpellatío következtében esperesi hivataláról 
lemondott . — Kiss Gusztáv hódmezővásárhelyi főgymn. 
tanár, mint az ottani lapok írják, a folyó iskolai év végé-
vel nyugalomba kíván vonulni. A kitűnő veterán tanférfiú 
35 évén át volt a gymnasium köztiszteletben álló tanára, 
az ifjúság lelkes atyja és szerető atyja. 

* Az irodalmi lársaság alakuló gyűléséről szóló 
részletes tudósítást többféle időszerű tárgy közölhetése 
miatt kénytelenek voltunk félbe szakasztani. Hogy a tár-
gyalás eredményéről olvasóink előre tudomást vegyenek, 
közöljük, hogy a debreceni egyház és tractus indítványa, 
mely az unitáriusok kizárását célozta, óriási többséggel el-
vettetett. Megjegyezzük továbbá, hogy a debreceni főiskola 
tanárikara egyáltalában nem -tartott ezen exclusivistákkal, 
sőt képviselőjét, Joó Istvánt egyenesen ellenkező utasí-
tással küldötte az alakuló gyűlésre. Nem tartottak az anti 
unitáriusokkal Szabó János, Garzó Gyula, Lukács Ö d ö n 
Szalay József s több más jelese a tiszántúli egyházkerület-
nek. Az is az alakuló gyűlés krónikájához tartozik, hogy 
mikor a tréfásan úgynevezett »unítárius falók« nevében K. 
T ó t h Kálmán kijelentette, hogy ő és társai a tanácsko-
zásban többé részt nem vehetnek, hanem távozni kény-
telenek, ez idétlen tüntetésben kivüle még csak Dicsőfi 
József vett részt, a többiek mind a tanácsteremben ma-
radtak. Az ülés végén megválasztott ideiglenes végrehajtó 
bizottság tagjai lettek báró Vay Miklós elnöklete alatt, 
fővárosiak: báró Prónay Dezső, Szász Károly, grót 
Tisza Lajos, Zsilinszky Mihály, gróf Teleki József, Vá-
ra dy Károly, Ballagi Mór, Arany László, Darányi Ignác, 
Horváth Sándor, Szőts Farkas, Bedő Albert, Hegedűs 
Sándor, Mocsáry L a j o s ; vidékiek: Beöthy Zsigmond, 
Czékus István, báró Kemény Gábor, Ferencz József, 
Dániel Gábor, gróf Degenfeld Lajos, Kun Bertalan, Pap 
Gábor, Szász Domokos , Szilády Áron, báró Prónay Gá-
bor, Karsay Sándor, Vizsolyi Gusztáv, báró Vay Béla, 
gróf Zay Miklós, Káldy Gyula. A közgyűlés végével a 
bizottság tagjai ülést tartottak, melynek megállapodásai-
ról alább hozunk tudósítást. 

* Az irodalmi társaság ideiglenes végrehajtó 
bizottsága f. hó 16-án nyomban a közgyűlés után ülést 
tartott , melyben a legközelebbi teendők állapíttattak meg. 
Az ülés báró Vay M. elnöklete alatt és Zsilinszky Mi-
hály jegyzősége mellett elhatározta, hogy legelőbb az 
alapszabályok megerősítését fogja a belügyminisztériumtól 
kieszközölni, s azokat kellő számú példányokban ki-
nyomatván, a tagoknak szét küldi. Fel fogja azután szó-



Utáni a társaság pártfogó és alapító tagjait, hogy ala-
pítványukat vagy fizessék be, vagy szabályszerű kö te -
lezvényt állítsanak ki róluk. Továbbá elhatároztatott , 
hogy az őszön tartandó első rendes közgyűlés idejéig el, 
fogja készíteni a bizottság az állandó választmány és a 
kiadványokat szerkesztő szűkebb bizottság ügyrendjét és 
utasítását. Előkészíti a jelen év őszén egybe hívandó 
első rendes közgyűlés tárgyait. Az a közgyűlés fogja 
megválasztani a társaság tisztviselőit, és az ötven tagból 
álló igazgató választmányt. A tagsági díjak ügyében el-
határoztatott , hogy azokat Zsilinszky Mihály ideiglenes 
pénztárnokhoz kell befizetni (lakik : Budapest, ősz-utca 
30. szám) valamint ő nála eszközölhető az uj tagok 
bejelentése. A különböző egyházi hatóságoknál és szer-
kesztőségekben ideiglenesen letéteményezett alapítványok, 
tagsági díjak, alapítványi kamatok szintén az ideiglenes 
pénztárnoknak adandók át. Kimondatot t továbbá, hogy 
a társaság pénzügyeinek vezetése valamely pénzintézetre 
bizatik, mi végből, az őszi közgyűlés idejéig a választ-
mány, szintén megteszi az előkészítő lépéseket. Végül 
elhatároztatott , hogy kiadványainak sorozatát a jövő év 
elejével fogja megindítani a társaság. 

* A budapesti ref. egyház fögymnasíumanak 
Nyilvános vizsgálatai április 26-ától juníus 15-éig tar-
tatnak. Április 26-tól 28-ig d. e. és d. ti. a rendes órak-
ban a VIII. osztály osztály-vizsgája. Április 26-án csü-
tör tökön d. u. 5- tői 6- ig a VIII. osztály torna-vizsgája. 
Április 28-án szombaton d. u. 2- tő l 5-ig a VIII. osz-
tálybeli magántanulók vizsgája. Május 7-én hétfőn d. e. 
8- tő l i - i g magyar Írásbeli érettségi vizsga. Május 8-án 
kedden d. e. 8- tól i - i g latin írásbeli érettségi vizsga. 
Május 9-én szerdán d. e. 8- tó l r - ig görög írásbeli érettségi 
vizsga. Május 11-én pénteken d. e. 8- tól i - i g német 
írásbeli érettségi vizsga. Május 12-én szombat d. e. 8- tó l 
i - i g számtani Írásbeli érettségi vizsga. Május 13-án va-
sárnap d. e. 9- tő l 11 - ig a más középtanodába járó ref. 
tanulók vallás-vizsgája. Május 24-én csütörtökön d. u. 
5- tő l 6- ig a VlI - ik osztály torna-vizsgája. Május 26-án 
szombaton d. e. 10-től n - i g az I. és II. osztály to rna-
vizsgája. Május 26-án szombaton d. e. 11-től 12-ig a 
III. és IV. osztály tornavizsgája, Május 26-án szomba-
ton d. e. 11-től i - i g az V. és VI. osztály torna-vizs-
gája. Junius 5-én kedden d. u. 3- tó l 4- ig I—IV. osz-
tály és 4- től 5—ig az V—VII. osztály ének-vizsgája, a 
gyűlés-teremben. Junius 6-án szerdán d. e. 8- tól 12-ig 
az I. osztály vizsgája a templomban. Junius 6-án szer-
dán d. u. 3- tól 7 - ig a II. osztály vizsgája a t emplom-
ban. Junius 7 -én csütörtökön d. e. 8- tó l 12-ig a III. osz-
tály vizsgája a templomban. Junius 7 -én csütörtökön 
d. u. 3- tó i 7- ig a IV. osztály vizsgája a templomban. 
Junius 8-án pénteken d. e. 8- tó l 12-ig az V. osztály 
vizsgája a templomban. Junius 8-án pénteken d. u. 3- tól 
VI. osztály vizsgája a templomban. Junius 9-én szom-
baton d. e. 8 - tó l 12-ig a VII. osztály vizsgája a t e m -
plomban. Junius 9 -én szombaton d. e. 12-től i - i g zár-
ünnepély s a jutalmak kiosztása. Junius 11-én hétfőn 
d. e. 8 - tó l i - i g az I—VII. osztálybeli magántanulók 
vizsgája. Junius 12-én kedden d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 
3- tól 7 - ig szóbeli érettségi vizsga. Junius 13-án szer-
dán d. e. 8- tó l 12-ig és d. u. 3- tól 7-ig szóbeli é re t t -
ségi vizsga. Junius 14-én csütör tökön d. e. 8- tó l 12-ig 
és d. u. 3 - tó i 7 - ig szóbeli érettségi vizsga. Junius 15-én 
pénteken d. e. 9 órakor az érettségi vizsga eredményé-
nek kihirdetése. — Figyelmeztetés. 1. A magánvizsgára 
menő ifjak, és pedig az érettségre menendök 1888-ik év 
ápril 25-ig, a többi osztálybeliek pedig junius hó i - i g 
vagy személyesen, vagy levél által elmulaszthatatlanul je-

lentsék be magukat az igazgatóságnál. 2. A jövő 1888/9-ik 
iskolai évre a beiratások (IX. ker., Lónyai-utea 6-ik szám 
alatt az uj iskola épületben) szeptember hó r., 2. és 
3-án d. e. 8- tó l 12-ig megtörténvén szeptember hó 4-én 
kedden d. e. 9 órakor a tanév megnyitó isteni tisztelet 
megtartása után a tanítások azonnal megkezdetnek. 
3. A jövő 1888/9-ik iskolai év kezdetén a magán- , vala-
mint a javító-vizsgák is csak szeptember elsején fogad-
tatnak el, s csakis sikeres vizsga letétele után iratnak 
be az illetők a következő osztályba. 4. A gymnasium 
I. osztályaba belépendő tanulók felvételi vizsga mellett irat-
nak be s csak is olyanok, kik 10-ik évöket betöltötték, 
vagy legalább életkoruk tizedik évében vannak. A fenn-
tebb kiirt nyilvános vizsgákra a t. c. szülőket, az egy-
háztanács tagjait és a nevelés barátait tisztelettel meg-
hívja. — Budapesten, 1888. április havában. — Az igaz-
gatóság. 

* Czelder Márton fegyelmi ügyében mult alka-
lommal közöltük az ítéletet, melyet a kecskeméti egy-
házmegyei törvényszék f. hó 12-én hozott . A törvény-
szék Kecskeméten a jogakadémia igazgatósági termében 
ült össze, hol a tárgyalást nagy számú és díszes közön-
ség hallgatta végig. A fegyelmi bíróság Ádám Kálmán 
esperes és Antos János gondnok társelnöklete alatt Gáli 
Ferenc, Szilassy István, Szilassy György, Lestár Péter, 
Fáy József, Ádám László világi, és Cz. Kovács Lajos, 
Miskolczi Dénes egyházi tanácsbirákból ál lot t ; előadó 
Gall Ferenc (kir. törvényszéki elnök), jegyző Miskolczi 
Dénes volt. Vádlók : Szappanos János és Szeless Albert 
személyesen jelentek meg, az egyháztanácsot Kovács 
István ügyvéd, vádlott lelkészt Eötvös Károly ügyvéd 
képviselte. A bizonyító eljárás délelőtt történt s ennek 
végével Eötvösnek közel két óráig tartó kiváló beszéde 
következet t , minek végeztével az ismeretes Ítélet hir-
dettetett ki. — Lapunk egyik barátja közlés végett 
beküldötte hozzánk Eötvösnek nagy tetszéssel fogadott 
kiváló beszédét, mit azonban kénytelenek vágyunk félre 
tenni, mert közlésével megszegnők azon 30 évi gya-
korlatban mindig híven megőrzöt t e lvünket : bírói ítélet 
alatt álló ügyben érdemi nyilatkozatot sem pro sem 
contra ki nem adunk. Különben is e Lap szerkesztője 
biró lévén azon törvényszéken, melyhez az ügy feleb-
beztetett, nem teheti, hogy szavazatának bármi módon 
prejudikáljon. 

* Hutten Ulrik emlekezete. Németország több 
városában vallási és nemzeti kegyelettel ülték meg e hó 
21-én Hutten Ulriknak, a 16-ik század vallási és politi-
kai szabadsághősének, a pápaság e szenvedélyes ellen-
ségének emlékezetét. Hutten Ulrik tudvalevőleg 1488 
ápril 21-én született a Fulda közelében levő Steckel-
bergben. Szülői papnak szánták, de ő 17 éves korában 
megszökött a kolostorból és nagyon viszontagságos 
életet élt. Küzdelmes életének főcélja a pápaság elleni 
harc és a német nemzeti szellem élesztése volt. Szelle-
mes író és hatalmas szónok volt, ki merész izgatásai miatt 
sok üldöztetést szenvedett. Utolsó menedéket Zwingli-
nél talált Zürichben és ott is halt meg 35 éves korában. 
A nemes lovag érdekes alakja a 16-ik századnak, kiről 
a híres Strauss írta a legsikerültebb élet- és jellem-rajzot. 
Születésének négy százados évfordulója alkalmára a jövő 
számban mi is közlünk egy kis visszaemlékezést egyik 
dolgozó társunk tollából. 

* Gyászhirek. Mély részvéttel értesültünk a súlyos 
csapásról, mely egyházi és politikai életünk általános 
tiszteletben álló érdemes munkását, Vizsolyi Gusztávot 
érte, nejének Vizsolyi Gusztávné szül. vásonkeői Zichy 
Mária grófnőnek f. hó 14-kén szívszélhűdés következ-



tében történt' hirtelen halála által. Az elhunytat férje, 
fia Ák os, leánya Mária férj. Szilassy Aladár úrnő, veje 
és unokái gyászolják, kiknek mély fájdalmában széles 
körök őszinte meleg részvéttel osztoznak. Tisztelettel 
veszünk részt a nagy gyászban mi is, kik az elhunyt-
ban valódi ker. nőt és családanyát ismertünk; kinek 
mély vallásos érzületében a fővárosi vasárnapi iskolák 
és vallásos felolvasások is hathatós támaszt vesztettek 
el. Temetése nagy és előkelő közönség részvétele 
mellett ment végbe f. hó 16-án Budapesten és 18-án 
Peélben a családi sirboltban. A váratlanul elhunyt ne-
mes lélek híilt porainak adjon nyugalmat, a mélyen le-
sújtott családnak adjon vigasztalást az Űr! — Horváth 
Sándort a budapesti ág. hitv. ev. egyház köztiszteletben 
álló lelkészét egy valóban mélyen lesújtó veszteség érte: 
fiát Horváth Gyulát 16 évesk órában, élete tavaszán, folyó 
hó 13-án a halál elragadta tőle. Temetése 1. hó 14-én 
volt nagy részvét mellett, melylyel az ev. egyház tagjai 
kívántak osztozni szeretett lelkészük nagy fajdalmában. 
E részvét enyhítse meg a nagy veszteség által okozott 
bánatot s megmaradón családja többi tagjainak szerete-
tében keressen és találjon vigaszt a súlyos csapás által 
levert édes apa. A korán elhunyt, sokat szenvedett 
ifjút pedig nyugtassa meg az Űr ! 

* Szerkesztői üzenetek. B—r G—v urnák. Ki-
szedve várja a jövő számot. — Sz. K. urnák B—t. Kény-
telenek voltunk a következő számra hagyni. — F. I. 
úrnak Gy—o. a beküldött tudósítás tágyhalmaz miatt a 
következő számra marad. — K. F. úrnak Gy—a. A 
könyvismertetést nem sokára hozzuk. — L. L. urnák 
S—r. Az egyházmegyei gyűlésről szóló tudósítás jelen 
számra már későn érkezett, jövőben minden esetre. 
A hét utolsó napjaiban beérkezett kéziratok lehetőleg 
a jövő számban. 

H I R D E T E S E K . 

A D A K O Z A S O K . 

Az erdélyi ág. h. ev. magyar gyámintézet részére 
az 1887—ik év folyamán következő adományok folytak 
be : Riesdorfer János nagy-bányai ev. lelkész úr gyűj-
tése : 10 frt 50 kr, Berzsenyi Dezső úrtól Kis-Cellről 
6 frt 30 kr, Horváth János úrtól B.-Csabáról 1 frt, 
Hörk József igazgató úrtól Eperjesről 17 frt 55 kr, 
Gömöry Gusztáv úrtól Dobsináról 7 írt, Benka Gyula 
úrtól Szarvasról 6 frt, Ev. lelkész úrtól Körmöcbányá-
ról 3 frt, Ev. lelkész úrtól Vádasfáról 5 frt, Nádosi 
Kálmán úrtól 8 frt, Ev. lelkész úrtól Lajos-Komárom-
ból 3 frt, König Imre úrtól Iglóról 2 frt, Kubinyi Gusz-
táv úrtól Nyustyáról 6 frt 90 kr, dr. Szmik Gyula úrtól 
Nagyágról 5 frt, Ev. egyháztól Uj-Fazekas-Varsándról 
1 frt, Jankó Dániel úrtól Tordasról 31 frt 80 kr, Ev. 
esperes úrtól Iglóról 7 frt,Hörk János úrtól Málnapatakról 
1 frt, Kun Bertalan püspök úrtól Miskolcról 7 frt 12 kr, 
Fabinyi Ferenc, kir. táblai biró úrtól Maros-Vásárhelyről 
5 frt, Kónya N. úrtól 10 frt. Összesen 144 frt 17 kr. 
Külön a barczaujfalusi egyház részére beérkezet tado-
mány: Lajos-komáromi ev. egyháztól: 2 frt, vadasfai 
ev. egyháztól: 2 frt. Összesen 4 frt. Fogadják a jó szívű 
adakozók, kegyes adományaikért hálás köszönetünket. 
— Hosszúfalú, 1888. ápril 12-én. — Az erdélyi ág. h. 
ev. magyar gyámintézet. — Szmik Gábor, h. elnök. 

,,Az Anker." Az Anker élet- és járadékbiztositótársaság Bécs-
ben április 12-én tartá 29. évi rendes közgyűlését Zichy Ödön gróf 

! elnöklete alatt. Az évi jelentésből kitűnik, hogy az üzlet az eluiult 
évben is nyert terjedelmében s ugy a bizto.-ítottaknak, valamint a rész-
vényeseknek egyenlő kielégítő eredményt nyújtott. 1887-ben ajánlatok 
19.473,699 frt összegben nyújtattak be és az év folyamán 7232 szer-
ződés 17.582,615 frt tőkével realizáltatott. Az Anker az 1887-iki év-
ben halálesetekért visszavásárlásokért, túlélési és járadékbiztosításokért 
1.034,631 frtot, a társulási tagoknrk 2.286,449 frtot és kölcsön fejében 
a biztosítottaknak 252,072 frtot fizetett, mig a díjtartalék emelésére 
1 -7541830 forintot fordított. Az előny a biztosítottak részére rabból tűnik 
ki, hogy a társulási tagok a részletben befizetett 2.093,913 forintért 
4.286,440 frtot, azaz a betétet 7 százalékos kamatok kamatozásával, a 
túlélésre nyereményrészszel biztosítottak nyereményül a biztosított tőke 
után 2517 százalékot kaptak, ellenben a halálesetre nyereményrész-
szel biztosítottakra nyereményül az évi dij 25 százaléka jutott. A tár-
sulat kezességi képessége a túlélési társulás 14.801,137 frt alapján kí-
vül a következő alapokból áll : a túlélési nyereményrésszel biztosítottak 
alapja 5.882,407 frt, díjtartalék és nyereményrész alap a halálesetre nye-
reményrészszel biztosítottak részére 2.170,345 frt, díjtartalék a halálesetre 
és túlélésre nyereményrészesülés nélkül biztosítottak és járadékbiztosítások 
részére 8.025,833 frt, ehhez járul még a részvénytőke 1.000,000 frttal és a 
tőketartalék különtartalékokkal 1.659,117 frt, összesen 33.538,961 frt. 
A társulat összes vagyona 34.513,072 frt. — A befektetést illetőleg 
megjegyzendő, hogy egy rész bécsi és budapesti házakban van elhe-
lyezve, melyek az évi leírások folytán jó^al a valódi értéken alul sze-
repelnek a mérlegben. A vagyon túlnyomó része jelzálogos biztosítékot 
nyújtó és állami garanciát élvező elsőrangú értékekben van elhelyezve, 
mely körülmény a felülvizsgáló bizottságnak alkalmat nyújtott elisme-
rőleg hangsúlyozni, hogy a társulat befektetéseinél szigorú óvatossággal 
jár el, s a biztosítási alapok és tartalékok szükségesnél nagyobb gya-
rapítására különös gondot fordít. 
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Magyarhonban legbővebben felszerelt 
gyári raktár 

l i f l l l l I I 
Z bármely rítus szerint, -

ÜR ASZTALTERÍTŐK 
- a l egegyszerűbb kiviteltől a l eggazdagabb hímzésig, z 

: kelyhek china ezüstből , : 
: os tyatartó sze lenczék , tálezák : 
• és kancsók : 
I k ü l ö n f é l e k i v i t e l b e n , -

: G Y E R T Y A T A R T Ó K , O L T Á R S Z E R E K = 

Z tetszés szerinti anyagból és stylben a leggaz- Z 
•j dagabb felszerelésig. Z 

: Oberbauer Alajos : 
- utóda, ~ M 
Z (Budapest , v á c z i utcza 14. s z á m . ) Z 

Z W R a j z o k é s m i n t á k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . Z 
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Felelős szerkesztő : Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
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Harmincegyedik évfolyam. 18. sz. Budapest, 1888, április 29. 

PROTESTÁNS 
m ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-tifca 29. sz. í. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Nézetek a protestáns irodalmi társalat felől. 
Szőts Farkas theol. tanár úr e lap legkö-

zelebbi számában elmondja a protestáns irodalmi 
társaság gyűlésén nyert benyomásait. Kimondja, 
hogy egyik párttal sincs megelégedve, s külö-
nösen kemény szavakkal róvja meg a debrece-
niek türelmetlenségét. Nem akarok vitázni, csak 
engedje meg mellékesen és csendesen fölten-
nem e kérdést: Mekkora szerepet engedett ama 
kifejezésekben a saját türelemnek ? Vagy más 
szóval: amennyire lehet, az éleskedéseket ke-
rüljük. 

De nem azért vettem fel a tollat, hogy 
polemizáljak, csak nézeteimet akarom kifejteni 
a közgyűlésen nyert benyomások folytán a 
prot. irodalmi társaság működésének eshetőleges 
következései felől. 

A világiak közül a két protestáns feleke-
zetnek kimagasló alakjai, vezérférfiai nemcsak 
jelen voltak, de egy-két kivétellel mind ugyan-
azon egy álláspontot foglalták el, sőt talán az 
emiitett egy-két kivétel is csak helyzete által 
kényszeríttetett rövid időre amazoktól eltérő 
állást foglalni. 

A világi urak sokszor tisztábban látják a 
helyzetet mint mi ; magasabb és általánosabb 
látkörükből talán elfogulatlanabb lélekkel Ítél-
hetik meg a viszonyokat, s jelölhetik meg azt 
az irányt, melyet korunk általános műveltségé-
nek mai fokozatán a protestantismus szellemé-
nek követni kell, mint mi lelkészek, kik a dog-
mák korlátai között mozogva, látkörünk is szűk 
térre van szorítva. Már pedig távolabbról szem-
lélve valamely tárgynak p. o. egy hegynek a 
körvonalait, egészben láthatjuk, minden egye-
netlensége és darabossaga elsimul; ellenben a 
tövében állva az egyes kiálló szikláktól nem 
láthatjuk az egész hegyet. Ezek a sziklák a mi 
dogmáink, melyek látkörünket elzárják. Eme hát-

rányos helyzetünket ismerve, alig hiszem, hogy 
találkoznék ma a protestáns lelkészek között, a 
ki a felekezeti türelmetlenségnek vagy kicsi-
nyeskedő particularismusnak vádját magára 
vonni kivánná, ennélfogva készséggel csatlako-
zik azokhoz, a kik magasabb szempontból je-
lölik meg a protestantismus szellemének irá-
nyát, csatlakozik és kész követni is egész ama 
határig, amelyen túl hitelveinek megtagadása 
következnék. 

Egyetlen egy tér nyilt a protestáns lelkész 
előtt, a melyen a dogmák láncait levetve sza-
badon mozoghat : a tudományos vizsgálódás 
tere. Ezen a téren fölibe helyezkedhetik mind 
ama korlátoknak, melyeket a vallásos felekezeti 
öntudat a testi világban mozgó ember elibe 
szabott. Itt már csak egy és pedig a Krisztus 
által kimondott elv az irányadó és kötelező : a 
tökéletesedés elve. Itt már nemcsak felekezeti 
tantételek szűnnek meg érinthetetlenek lenni, 
hanem maga az Isten is, amint az apostol 
mondja : A lélek mindeneket vizsgál, még az 
Istennek mélységeit is. 

Ha a protestáns irodalmi társaság kezde-
ményezői ezt t. i. a tudomány vizsgálódását s 
termékeinek terjesztését tűzték volna ki a tár-
sulat működésének céljául, alig hiszem, hogy 
oly merev ellenzésre találtak volna mint így. 
Mert úgy vélem, könnyű lett volna meggyőzni 
az ellenzőket arról, hogy a protestantismus elve 
a szabad vizsgálódás levén, e vizsgálódás előtt 
a felekezeti korlátnak le kell omlani. De így 
aztán, csakis a tudomány terén kelle vala ma-
radniok. És hogy vagyunk most ? 

E társaság érdekeiért igénybe vette az egy-
házi testületek pénztárait, melyeket nagy rész-
ben a nép fillérei töltenek meg. Debrecen pres-
byteriuma tudni akarja, mire kell a pénz, és 
midőn meghallja, hogy egy olyan szövetkezet 
számára kérik, mely nemcsak az ágostai atyafia-



kat, hanem az unitáriusokat, a szentháromság 
tagadókat is befogadja s velők kezetfogva akar 
dolgozni: kalvinista öntudata fellázad, s ha-
ragra gyuladva tiltakozik minden olyan törek-
vés ellen, mely őt az unitáriusokkal egy sorba 
akarja hajtani. Azzal az utasitással küldi a 
gyűlésre megbízottait, jelentsék ki a gyűlés 
előtt, hogy ha az alapszabályokban az általuk 
ajánlott módosítás el nem fogadtatik, a társu-
latból kilépnek s a gyűlést elhagyják. Ez eddig 
mind megtörtént. Mi következik ezután? 

Próféta nem vagyok, de ismerve népünk-
nek gondolkozás módját, türelmes kedélyét, 
mely komoly és nyugodt, mint a sima tenger, 

• hogy azt hinnők mozgásba sem lehet hozni, 
de ha mélyen keblébe rejtett, s féltékenyen őr-
zött kincsét, vallásos hitét érintik, valamint 
amiről azt hiszi, hogy az ő hitével ellenkezik, 
rá erőszakolni vagy elfogadtatni akarnák: fel-
háborodik s izgatottsága oly hullámokat vet, 
amelyeket nagy erőfeszítés és elkeseredés nél-
kül lecsillapítani alig lehetséges. 

A mint a debreceni mozgalom megindult, 
nem tudhatom ugyan, hogy a küldöttek haza-
érkezése után mi történt, de aligha tévedek, ha 
a mozgalom megindulásából következtetve hi-
szem, hogy a mozgalom első lökései már a 
népet is érintették, a Jiol ez uj lökést kapva 
terjedni fog tovább. És mivel a nép között 
támadt mozgalom olyan mint a földalatti tűz, 
mely láthatlanul terjed, s egyszerre ott üti fel 
magát, a hol legkevésbbé vártuk: e mozgalom 
hullámvetései is észrevétlenül át fognak csapni 
a többi kerületek népeire s a társulat azon veszi 
magát észre, hogy szembe találja magát né-
pével, mely fölveti a kérdést: ti urak, kik 
nekünk a felekezeti hittant tanítottátok és 
megeskettetek, hogy ezt a tant halálig vallani 
fogjuk s érette meghalni is készek leszünk: 
ti magatok megtagadjátok-e azt a tant, amire 
minket megeskettetek, vagy tévtanokra akar-
tok-e vezetni, midőn el akarjátok velünk hitetni, 
hogy Kálvin és Socinus egyiránt vezethetnek 
minket ? 

Isten óvja meg egyházunkat e veszedelem-
től ! De sokkal közelebb van ennél egy másik 
veszedelem, az a lehetőség, hogy a Kálvin-féle 
egyházban szakadás jő létre. Kérdem, kellett 
ezt nekünk provokálnunk, nem lett volna mód-
jában a gyűlésnek egy kis engedékenység által 
a kedélyeket mind itt, a küldöttekben, mind 
éppen ez által, küldőikben is lecsillapítani? Fáj-
dalom ! ritkán tudjuk éppen a legsürgősebb pil-
lanatokban alkalmazni ama jellemző mondást: 
a magyar ember, ha szépen bánnak vele, az 
ingit is odaadja. 

Én azt óhajtottam volna, hogy a mit gróf 
Tisza Lajos úr a társaság céljának módositá-
sakép javasolt, t. i. a népies irodalom ápolása, 
egyelőre csak ez tüzetett volna ki a társulat 
működésének egyedüli céljául. így állott volna 
a társaság a természetes fejlődési alapra. Ily— 
módon intensive erősödhetett volna meg előbb, 
s azután terjeszkedhetett volna tovább. 

Elismerem, hogy a tudomány fejlesztésére 
és terjesztésére is szükségünk van, de sokkal 
nagyobb és égetőbb^ szükségét érezzük a né-
pies irodalomnak. Érzi már népünk a lelki 
szomjúságot. Szellemi fejlődése az első stádi-
umot már átlépte, azt a stádiumot, mely őt 
mint a fejlődő gyermeket, a mesék és a rém-
történetek olvasására ösztönözte; most már 
komolyabb, tartalmasabb olvasmányokat kiván, 
melyek nem csupán idegeit izgatják, hanem 
kedélyének s szellemének is nyújtanak táplálékot. 
Es mivel ilyet a mi irodalmunkban nem talál, 
veszi onnan a hol találja, a Szent-István, meg 
a Szent-László társulatnál. — Hihetné-e va-
laki, hogy ez olvasmányoknak káros hatásuk 
nincsen ? 

A népies olvasmányok szerkesztésére és 
kiadására pedig semmiféle felekezettel szövet-
kezni hajlandó nem vagyok. Népünkben nem-
csak az általános vallás-erkölcsi életet kell fej-
lesztenünk, hanem felekezetünk érdekében el-
odázhatatlan kötelességünk a felekezeti öntudatot 
is ébren tartani, erősbiteni. Mert nem a maga-
sabb tudomány adja felekezetünknek az erőt, 
azt a hatalmat, a melyre bátran támaszkod ha-
tunk; hanem népünknek öntudatos felekezeti 
hite, mely a magyar ref. egyház tagjait tömör 
falanxá egyesíti. Szabad-e nekünk a különböző 
felekezetekkel való szövetkezés által ezt a szo-
ros összetartozás és egység tudatát népünk 
lelkében meglazítanunk ? Bekövetkeznék pedig 
ez, ha a népies vallás-erkölcsi irodalom oly 
átalánosságban mozogna, mely a felekezetek 
között semmi különbséget nem ismerve, egyi-
ket éppen olyan jónak, igaznak tüntetné fel, 
mint a másikat. Ez nagy veszedelmet szül-
hetne. Mert míg a tudományosan képzett em-
ber a felekezetiség korlátain felül emelkedve 
vallás-filosofiai eszméiből tud magának egy 
oly vallási eszmekört teremteni, melyen be-
lül lelki életének vallásos szükségei kielégí-
tést találnak; addig a nép ilyet alkotni nem 
tud, mert más vallási eszme köre nincs, mint 
a mit a hitfelekezeti tantételekben elsajátított. 
E zárt körben tud élni, csak ebben mozog 
egész hitélete; mert csak ebben találja fel val-
lásos érzületének táplálékát. Nem tudom, fog-e 
valaha az emberiség oda emelkedni, a hol min-



den korlátot leront s minden lélek hite egy 
tiszta eszményre irányzott hitben fog egyesülni ? 
Talán majd akkor, amikor a lélek, a test és a 
világ korlátaiból kiszabadul. De most még azt 
látjuk, hogy mihelyt az emberek egy csoportja 
valamely eszmekört vallásos hittel ölel fel s 
azt magáénak vallja: azonnal hitfelekezeti sán-
cokkal veszi magát körül, s minden közösséget 
másokkal kizár. A hitfelekezetek létezése tehát 
psychologiai alapokon nyugszik, s a vallásos 
élet történelmi fejlődésének következménye. 

Szabad-e nekünk ezeket a válaszfalakat 
lebontanunk, vagy elsimítanunk népünk szemei 
elől ? Szabad-e a népet felekezeti velleitásoknak 
martalékul dobnunk az által, hogy a felekezeti 
különbségekről soha sem szólunk és nem tud-
hatja, mit higyjen hát ? A ki ezekre azt feleli, 
hogy hiszen egy bizottság fogja kezébe venni 
a kéziratokat, a bizottság engedélyezi a kinyo-
matást, tehát elvetheti, a mit akar. Mi követ-
keznék ebből ? Elvetni az egyik vagy másik 
felekezet tagjai által irott munkát állandóul, 
annyi volna, mint elfogadni a pénzét, de a leg-
főbb jogot megvonni tőle. Ez nem lenne tisz-
tességes eljárás. Igaz, hogy egy másik joggal 
is fel lehet ruházni a biráló bizottságot, azzal, 
hogy a beadott munkákból törüljön mindent, 
a mi a felekezetiséget érinti. Ekkor ismét az 
a veszedelem áll elő, hogy népünk az univer-
salisticus eszmék labyrintjában eltévelyedik, el-
vész; mert hitéletének alapját veszti el s hite 
devalváltatik a semmire, mint az olyan emberé, 
a ki a tudományokból vett annyit, amennyivel 
önmaga előtt positiv tanait s ezekkel önnön 
hitét le tudja rombolni; de már annyi tudo-
mánya nincs, hogy magának ujat teremteni 
képes volna s lesz belőle istentagadó. 

A mi zászlónk ott lobog népünk kezei-
ben, arra a zászlóra esküdtünk, ott van a mi 
helyünk. Ot t van a nép között még akkor is, 
ha ez tévútra vezetve vagy elámítva ellenünk 
fordul és kárhoztat, ott van a mi helyünk, 
hogy felvilágositsuk, vezéreljük, tanácsoljuk. 

Csak egy mód van még kezeink között, 
melylyel a fenyegető veszedelmet elhárítani 
lehetne. Az, ha a társulat végleges megalaku-
lása elhalasztatik. Az alapszabályokon különben 
is oly lényeges módosítások történtek, melyek 
a társaság célját alaposan megváltoztatják. Az 
aláírók a régi alapszabályokat írták alá, az úja-
kat nem. Nyilatkozatra lennének felszólitandók : 
megmaradnak-e a társaságban az új alapszabá-
lyok mellett is, vagy nem ? Ez lenne a társu-
latnak legkíméletesebb eljárása azokkal szem-
ben, kik a gyűlésen meg nem jelenhetvén véle-
ményöket nem nyilváníthatták. Papp Károly. 

Tisztelt dolgozótársunk ez érdekes felszó-
lalását minden megjegyzés nélkül bocsátottuk 
volna t. olv. közönségünk Ítélete alá, ha ugy 
is mint működő tagjai a lefolyt alakuló gyű-
lésnek, ugy is mint képviselői e Lap irányának, 
indíttatva nem éreznők magunkat arra, hogy a 
fennebbi nyilatkozatot, mely mind a Társaság 
kitűzött programmjával, mind Lapunknak e kér-
désben elfoglalt álláspontjával ellentétben áll, 
néhány rövid észrevétellel kisérjük. 

Igaz, hogy a tudományos téren való egye-
süles elvben nem lehetetlen a protestantismus 
különböző árnyalatai közöt t ; de legyen meg-
győződve t. dolgozó társunk, hogy a gyakor-
latban még nagyobb, mert konfessionalis és 
jogos súrlódásokra vezetett volna. Exegesis 
Hittan stb. terén sokkal bajosabb egyesülni, 
mint az egyháztörténelem vagy a népies iro-
dalom mezején. A pusztán népies irodalomra 
való szoritkozás túlhaladott álláspont, mert az 
alakuló gyűlés az egyháztörténelem művelését, 
igen helyesen, a társaság egyik fő céljává tévé. 
Az alakulás elhalasztásának emlegetése olyan 
»eső után köpenveg«-féle mentőszer, mert a 
fölött, midőn egyik tag a zöld asztalnál sző-
nyegre hozta, már maga az alakuló gyűlés napi 
rendre tért. Az egyházi szakadástól való félelem 
puszta rémlátás, mert a mostani meghasonlás-
ból legrosszabb esetben is az következhetik, 
hogy a kiknek nem tetszik az egyesülés, kilép-
nek a társaságból és megszerzik maguknak azon 
herostrátusi dicsőséget, hogy a magyar pro-
testantismus legjelesebb világi és egyházi férfiai 
által melegen felkarolt ez irodalmi egyesülést 
megbuktatják vagy megbénítják. A népies val-
lás-erkölcsi irodalmat mi sem oly felekezeti-
leg jellegzet, sem oly színtelen valaminek nem 
szeretnők, minőt t. cikkíró tervez, mert az ily 
termékek főereje, a népies előadás mellett az 
evangeliumi vállásosságban és épületességben 
rejlik. A tagoknak nyilatkozásra való felszólí-
tása tárgytalan indítvány, mert a felszólítás az 
ideiglenes végrehajtó bizottság részéről már az 
első gyűlésben elhatároztatott. 

Igaza van t. cikkírónak: ne éleskedjünk; 
de kérjük, lássa be annak igazságát is, hogy a 
mi már megtörtént, azt meg nem történtté 
tenni nemcsak bajos, de emberi eszközökkel 
lehetetlen is; ellenben a minek megtörténése a 
protestantismus és a Társaság érdekében való-
ban szükséges, azt a társulat vezetői bizonyára 
sem megakadályozni, sem késleltetni nem fogják. 

Szerkesztőség. 



P o s t f e s t a. 

A Magyar Prot . Irodalmi Társaság az egyházi és 
művelt világi elem élénk érdeklődése mellett tehát m e g -
alakult, alapszabályai kellőleg revideált alakban már csak 
megerősítésre várnak, és aztán a tevékeny munkálkodás 
terére léphet. 

Nagy reményeket kötöt tünk e Társaság megalaku-
lásához, s azt hittük, hogy a mi annak célját, s az ezen 
cél sikeres elérése érdekében szükséges egyetemes prot. 
erők egyetesitését illeti, erre nézve nincs s nem is lehet 
véleményeltérés az egyes prot. felekezetek tagjai között. 
E hitünkben csalódtunk, s e csalódásunk fájdalmas! 

íme előálltak a debreceniek, s a szükebbkörü ref. 
orthodoxia álláspontjára helyezkedve ki akarták zárni 
a Társaság kebeléből a hazai 3 ~ik protestáns felekeze-
tet, a unitárismust, mint »szerves kötelékkel hozzánk 
nem csatolt, idegen töredéket,« mely eljárással — a hazai 
közönség véleményét tekintve — meglehetős olcsó és 
könnyű martyriumot szereztek volna neki. Mintha bizony 
a szorosabb értelembe vett evangy. protestantismus nem 
egyesülhetne a hazai prot. művelődés terjesztése s a 
vallás-erkölcsi érzület felébresztése céljából egy oly prot. 
felekezettel, a mely minden hitelvi különbség dacára is 
szép és dicséretreméltó buzgóságot fejt ki a vallásos 
élet és tudomány terén, s a mely a nagy és hatalmas 
római klérus igaztalan támadásaival szemben egészen 
természetes szövetségesünk. Hiszen a Társaság nem 
dogmatikai, hanem a szónak legtágabb értelmében vett 
prot. társaság, mely mint ilyen nem dogmatikai alapon, 
hanem az evangy. keresztyénség alapján áll, s célja nem 
a felekezeti ellentétek élesítése, hanem a közös, egye-
sítő kapcsoknak lehető földerítése. Végzetes tévedés volt 
az ellenzék részéről, hogy a dogmatikát a theologiával, a 
protestanlismnst és az evangy. keresztyénséget annak hit-
tani és hitvallásszerű formvlázasával fölcserélte s ez 
által egyenetlenség magvát hintette el a Társaság k ö -
rében. 

A Társaság alakuló közgyűlésén hallott jeles szó-
nokok közül feltétlen tiszteletem kifejezése mellett tel-
jességgel nem értettem K. Tóth Kálmán s az én buzgó 
püspököm erősen felekezeties izű felszólalásait, habár 
magam is positiv ivangyeliumi keresztyén (de nem kizá-
rólagos felekezeti hitvallás szerű) alapon állok. Előbbinek 
irodalmi működése s e téren máris kivívott fényes 
neve ellentmond annak a merev ellenzéki álláspontnak, 
a melyet a Társaság alakuló közgyűlésén oly hévvel 
elfoglalt. O ültette át hazánk zengzetes nyelvére a bap-
tista Spurgeon beszédeit és Smiles páratlan ethikai ra j -
zait. Már pedig szerintem a szószéken sokkal kevésbé 
látszik igazoltnak a tágabb prot. álláspont, mint egy 
prot. irodalmi társaság körében lehetséges sőt szükséges. 
Példa rá a Gusztáv-Adolf-egylet, mely ujabban a római 
és olasz waldenseket is hathatósan segélyezi, már pedig 
ezek ép oly kevéssé protestánsok, mint az unitáriusok, ha 
a protestantismust csak a két nagyobb prot. felekezetre, 
az ág. és helv. hitvallásuakra vonatkoztatjuk. Sőt ha a 
protestant ismus felekezeti jelentését feszegetjük, akkor 
történeti alapon a prot. elnevezés egyedül bennünket 
ág. hitvallásuakat illet meg, a mit Masznyik ki is 
emelt, s a mire Szász Károly elég ügyesen utalt. De ha 
már itt vagyunk, akkor helyesen felelt gróf Tisza Lajos 
az én püspököm felekezeties beszédére : „alaki 'sunk 
hát külön luth. és ref. egyesületeketEz pedig a Tá r sa -
ság egyenes feloszlatását jelentené. Egy ortíiod. theol. 
szájából hallottam Halléban, hogy a diasporában levő 
ev. protestantismusnak hittani tekintetben a hatalmas 

Rómával szemben meglehetősen tág alapon kell állania' 
mer t régi igazság : in necessariis unitas. Nem vesszük-e 
észre naponként , hogy eme theologus mondása nekünk 
magyar protestánsoknak is szól ? . . . 

De az én buzgó püspököm beszéde is meglepett, 
melyet az előértekezleten tartott. Hiszen az ő kerülete a 
szó nemesebb értelmében vett theologiai szabadelvüség 
klasszikus földje ! Legkitűnőbb papjai (p. o. Grátz, IVeber, 
Csiskó, Sztehlo stb.) a lehető legliberálisabb prot. theol. 
iránynak hívei, a melyet én — pedig szabadelvű ev. 
prot. theologusnak ismernek Lapunk olvasói — a hi t -
tanban nem követhetek. Az általa megteremtet t s nagy 
áldozatkészséggel fenntartot t eperjesi theologián a bi-
beralis Sehneller és Bancsó adták elő a hittant, s általá-
ban arra nem tudok esetet, hogy a püspök úr az in-
tézet valamely tanárát esetleg eltérő theol. nézete miatt 
kérdőre vonta vagy theol. tanszabadságában a legkisebb 
mértékben is korlátozta volna. S ez így van jól. Mert 
csak a theol. akad. tanszabadság üde légkörében tenyész-
het egészséges prot. tudomány, minthogy a megállapodás, 
a hamisan értelmezett othodoxia, itt halált jelent. 

Ezzel kapcsolatban szerintem igenis helye van a 
Társaság körén belül is a hittani nézetek kifejezésének, 
mert csak ha kölcsönös történeti lét jogosultságunkat 
ismerjük, felekezeteink speciális charismáit méltányoljuk, 
lehetséges egymáshoz a közeledés, bár másrészt nagyon 
is tudom méltányolni gróf Tisza Lajos ide célzó óvó 
felszólalását a felekezeti békés egyetértés fenntartása érde-
kében. Az eszményi célokban való unió épen csak a 
kölcsönös megbecsülés s az önálló történeti lé t jogosul t-
ság szeretetteljes elismerése alapján lehetséges. 

N e m épen kedvező benyomást gyakorolt reám az 
a körülmény, hogy a Társaság alakuló közgyűlésén az 
ág. hitű. egyház oly feltűnően csekély számú képviselet-
tel vett részt. Az evang. theol. tanári karból mindössze 
ketten voltunk, s a lelkészi és felügyelői kar is meg-
lehetősen kevés számmal képviseltette magát. Hát talán 
még mi is idegenkednénk a Társaság, magasztos célja 
iránt? Eddigelé e Lap volt az egyedüli egyesítő szel-
lemi kapcsunk ; a Társaság — speciális jellegünk m e g -
tartása s érintetlenül meghagyása mellett — hasonlóan 
egyesíteni akar bennünket, s nem vesszük-e észre, hogy 
ha valaha, ügy főleg most kívánják létérdekeink a karöltve 
való haladást, a szükségesekben való egységes, összetartó 
működést? Nem tudom, helyesen szemlélem-e egyházi bel-
ügyi és egyházpolitikai viszonyainkat, de nekem úgy te t -
szik, hogy mi az egyesítő szellemi kapcsok fölkeresése he-
lyett manapság az elkülönítőkre fektetjük a fősúlyt, s hogy 
a jelenben meghhetősen távol állanak egymástól a hazai 
prot. felekezetek. Pedig a prot. hit tudósok, jól tud-
ják hogy Schweizerék és Lipsiusék rég megcsinálták 
már a hittanban az uniót, hogy hazánkban csak gyakor-
lati nehézségek választanak el bennünket egymástól, s 
hogy Rómával s annak rátartós klérusával szemben csakis 
mint compact egység imponálhatunk. 

Alig szükséges külön kiemelni, hogy a népies val-
lásos-erkölcsi irodalom fölvétele a Társaság programjá-
hoz szerencsés gondolat volt, s e téren sem tartok az 
unitárius befolyástól, a mennyiben a népirodalomban — 
főleg ha az ahhoz értő kezekre bizatik — nincs helye a 
dogmatismusnak, a szűkebb felekezeti hittani álláspont-
nak, hanem csak az építő népies vallásos erkölcsi te r -
mékeknek. Ép úgy melegen pártolom a parochiáUs 
könyvtárak felállításának valóban szerencsés eszméjét, s 
szívesen üdvözlöm e téren az eszme megpendítőjét , 
Radácsi barátomat, s annak meleg szószólóját Szász 
Domokos püspök urat. Szóval a Társaság programmja 



szép és változatos, sokat igér a jövőre nézve, s szeren-
csés szerep- és munkabeosztás mellett ezen célját I s ten-
nek segítségével meg is fogja valósítani. Nincs tehát 
szükség arra, hogy önmagát — mint Balogh F. akarná 
•— nullifikálja és ujabb, tan komolyabb megfontolással 
megalakuljon. 

Azonban egy kérdést még sem vett föl a Tá r sa -
ság a maga programmjába, a melyet a pesti körök előtt 
föl is vetet tem, a mennyiben szilárd meggyőződésem 
az, hogy az akad. theol. tankönyvkérdés csak egyetemes 
protestáns, nem szűkebb felekezeti állásponton oldható 
meg sikeresen. E szempontból tekintve — bár teljesen 
méltányolni tudom a pozsonyi akad. theol. tanárok 
dicséretes buzgalmát — még sem hiszem, hogy a kellő 
erkölcsi és anyagi támogatást szűkebbkörü ágost. egy-
házunkban megtalálnák. Tágabb olvasó közön-éget kell az 
akad. tankönyvirodalomnak teremteni, a melyet csakis 
az egyetemes egyház lelkészi kara és theol. ifjúsága 
képes nyújtani. Aztán meg : győzzön a jobb ! A tudo -
mány terén csak nagyon kivételes esetekben ismerhetem 
el a megbízás jogosultságát, s a tankönyvek szerkeszté-
sénél a valóban szükségesekre kellene tekintettel lennünk. 
Pozsonyi collegáim többi között több oly művet akarnak 
kiadni, a mivel már birunk, p. o. egyháztörténetet , neve-
léstan-történetet stb., míg a bibliai bevezetések és the-
ologiák, symbolika s dogmatör ténet elmaradtak. A kik a 
pataki Warga Lajos jeles és alapos egyháztörténeti m ű -
vét ismerik, tudják, hogy azzal legalább is néhány évti-
zedre beérheti a magyar protestantismus ; Masznyik 
»Egyházi« illetőleg »Evang. dogmatikája« mellett szük-
ségünk volna egy egyesült prot. hittanra i s ; Radácsi 
évek óta dolgozik a maga ó-szövetségi bevezetésén, 
Mitrovics a maga Liturgikaján, Pukánszky ó-szöv. tanul-
mányain, Csecse/ka egyházjogának első füzete már isme-
retes, végül Bölcsészettörténetem mellett Symbolikái.vi-
mal és Dogmatör ténetemmel azonnal a pályázók sorába 
léphetnék, mihelyt a kellő erkölcsi és anyagi biztosíték 
meg volna egyházunkban. Szóval theologiai munkásokban 
nem volna hiány, csak az olvasó közönségnek mennél tá-
gabb alapon való megteremtésére volna szükség, a mint 
azt különben már más alkalommal is kimutattam. Félre 
tehát az elkülönítő ellentétekkel, s keressük inkább az 
egyetemes egyesitŐ kapcsokat a theol. tankönyvkérdés terén 
is, mert egyedül ez a módja a szerencsés megoldásnak! 
Ne halaszszuk soká a dolgot, mert nincs s nem lehet 
theol. tanár e hazaban, a ki be nem vallaná, hogy a theol. 
tankönyvkérdés egyik legégetőbb magyar prot. kérdésünk. 

Ilyen benyomásokkal hagytam el a társaság alakuló 
közgyűlését. Mint minden, úgy a Társaság is erős á ldo-
zatokkal nagy nehézségekbe került a hazai protestan-
tismusnak ; ezt mutatja annak egész története, s e ne -
hézsegekkel számolnia kell a jövőben is. De ha hű marad 
a társaság az alakuló gyűlésen elfoglalt egyetemes magyar 
protestáns, Balogh által »exkluzivnak« nevezett álláspont-
jához és jellegéhez, nincs itt veszélyeztetve sem a »ref.« 
sem általában a prot. »lelkismeret«, de még »a hitelv 
szilárd alapjacc sem, s aztán itt nem is 50 ezer unitárius-
ról, hanem a Társaság egyetemes prot. jellegének meg-
mentéséről van szó. Hangoztassa és fennen lobogtassa 
a maga működésében is amaz egyes prot. körökben 
máig sem teljesen érvényesített valódi prot. elvet : in 
necessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus chatitas, 
s akkor élni, nőni és virágozni fog ! 

Dr. Szlávik Mátyás, 
eperjesi theol. tanár. 

T A R C A. 

A napokban volt négyszáz éve annak, hogy Htttteni 
Ulrik a reformáció híres, világi bajnoka a Fuldától hat 
órányi távolságban, meredek sziklán fekvő Steckelberg 
várában született. 

A mint az számos hírneves embernél elő szokott 
fordulni, úgy Hutteni Ulriknál sincsenek tisztában a 
történészek annak születési napjával. De Strausz Dávid, 
Hut tennek legalaposabb életirója azt m o n d j a : »Az 1488. 
év ápril 21-én délelőtti 10 órakor történt, hogy Ulrik 
lovagnak fia született.« Hősünk atyja t. i. szintén Ulrik 
nevet viselt, és nejével, Eberstein Ottiliával négy fiút és 
két leányt nemzett, kik között a mi Ulrikunk az első-
szülött volt. Az öreg Hutteni Ulrik már azért is érde-
kes alak reánk, magyarokra nézve, mert a császári ha-
dakkal hazánkban is harcolt. 

Tudjuk, hogy azon időtáj, melyben a mi Hutteni 
Ulrikunk született, egy nagy, új kornak hajnalát, vajúdási 
szakát képezte. Az akkori császár, III. Frigyes, végéveit 
élte, a császárság kiterjedett, mozaik természetű biro-
dalmában mély és általános mozgalmak hullámzottak, 
melyek a birodalmi alkotmány megváltozását célozták. 
Ulriknál 33 évvel előbb Reuchlbt,- 21 évvel Erasmus, 
18 évvel PirckhUmer Wilibald, 16 évvel Rufus Mutiamis, 
9 évvel Melanchton, 8 évvel Rubianus Crotus, 7 évvel 
Sickingeni Ferenc, 5 évvel Luther, 4 évvel Zzvingli szü-
lettek, és Ulrikkel ugyanazon évben Hesze Eoban, kik-
kel hősünket az isteni gondviselés későbben közelebb 
érintkezésbe hozta. 

Elegendő e nevek felemlítése, hogy a protes tan-
tismusra vonatkozólag ama kor fontosságát helyesen 
megítélhessük. Hiszen a felsorolt nevek viselői egytől-
egyig, bár különböző utakon, kivétel nélkül harcoltak a 
szellemek és lelkiismeretek felszabadításáért a római ha-
talom ellen, de egy se annyira gyakorlati, mindig az 
élőre találó fegyverekkel, mint Hutteni Ulrik. 

Strausz Dávid Hutteni életrajzát 1858-ban, annak 
dialógusait pedig 1860-ban adta ki, akkor, midőn Róma 
a concordatumok békóiban fogva tartotta a nemzeteket 
és Hutten életrajzához való előszavában többek közt azt 
m o n d j a : »Egyébbiránt ezen könyvemnek korántsem 
kivánok csupán elégedett és kedvező, hanem igen sok 
elégedetlen olvasót is. Milyen könyv is volna az H u t -
teni Ulrikról, melylyel az egész világ meg volna elé-
gedve ? Vajlra e művem mind azokat szivök mélyéig 
mérgesítené, kiket hőse, ha ma élne, méregbe hozna ! 
Vajha szétzúzni akarnák a tükröt, mely ábrázatukat oly 
álcátlanul szemeikbe tükrözi vissza! Hiszen épen az 
Huttennél a szép, hogy a tárgyakat és a személyeket, 
kivált a gonoszokat, egyáltalán igazi nevükön nevezi 
meg. Egy oly férfiú képe a concordatumok ezen idejé-
ben épen kapóra jön. A pápai Rómának Hutten ellensége 
volt élete utolsó leheletéig : ő tudta és meg is mondja, 
hogy miért volt az De az ő nyilai halhatatlanok, .és 



akárhol a német birodalmakban csata nyeretett a sö té t -
séggel és szellemi elnyomatással, a Pfaffismus és despotis-
mussal szemben, ott Hutteni Ulrik szelleme jelen volt.« 

Szemben a pápai Rómával ma sem kedvezőbbek a 
viszonyok a protestantismusra nézve és mi magyar-
országi protestánsok ez idő szerint talán még nagyobb 
mértékben érezzük Róma cselszövényeit, mint N é m e t -
szág 1858-ban, midőn Strauss Hutten életrajzát kiadta 
azon célból, hogy általa ébressze fel a német protes tán-
sok öntudatát és serkentse őket, hogy Hutten szelle-
mében küzdjenek ernyedetlenül a pápai Róma ellen, 
mert itt kibékülésről szó nem lehet. 

Valóban azok saját kárukra, önámításban ringatják 
magukat, kik azt vélik, hogy nekünk protestánsoknak 
csak salonkesztyűben illik szóba állani a katholicismus-
sal, és hogy azzal szemben való magatartásunk csak abból 
állhat, hogy annak érzékeny oldalait alázatos nyájasság-
gal cirógassuk. Azt mondják ezek, hogy a katholicismus 
hatalmas és gazdag, ellenben mi gyengék és szegények, 
tehát csak alázatosságra és ti portatásra vagyunk te -
remtve, mintha bizonyos a szelletnek és lelkiismeretek 
csatázásában földi fény és pengő pénz képeznék a döntő 
súlyt. 

Hová vezet a protestántismus szelleme ? 1 Luther 
nemde egyszerű, szegény szerzetes volt, és Hutten, bár 
lovag, nem egyszer kopott , rongyos ruhával kénytelen 
fedni beteges testét, míg a kettőnek közös ellenfele, a 
római pápa isteni tekintélytől és földi fénytől környezve 
lábainál, porban térdelve látja a vakon hívők megszám-
lálhatatlan seregét? Alázatos félelemben haltak el előtte 
azért Luther és Hutten ? Épen n e m ! Tudták, hogy a 
kinek szövétségese az igazság, bár koldus legyen, a 
csalárdság és cselszövényesség felett győz. Azért bátran 
és tétovázás nélkül harcra keltek Rómával és a lelki-
ismeretek felszabadításának diadalkoszorúja az ő fejeiket 
díszíti hervadhatatlanul. 

Csak futólagos pillantást kell vetnünk Hutteni Ulrik 
életére, hogy meggyőződjünk, mennyit tehet a szegény, 
gyarló ember egy igazságteljes eszme szolgálatában, ha 
érte lelkesül. 

Születésének négy százados évfordulóján lássuk 
Hutteni Ulrik életének főbb mozzanatait. 

Ulrik i i éves korában, tehát 1499-ben szülei által 
»áhitatos jó indulatból« a fuldai bencések zárdájába 
adatott, nemcsak hogy a tanulmányoknak éljen, hanem 
azon szándékkal, hogy ottbenn maradjon és szerzetessé 
neveltessék. N e m teljesült e szándék. Steini Eitehvolf 
lovag felismervén a íiu tehetségeit, intette szüleit, ne 
kényszerítsék fiukat oly pályára, hol talentumai kárba 
vesznek. A zárda-főnökének II. Jánosnak pedig azt 
m o n d t a : „ Te tönkre akarnál tenni egy oly tehetséget r" 
Eiteldorf bizonyosan nem sejtette, mily minden ko r -
szakra vonatkozó, igaz ítéletet mondot t e szavaival a 
zárdai nevelésről. Ulrik lelkében e szavak gyökeret ver -
tek és 1504—1505 tájban a zárdából elmenekült. 

»Jellemző, hogy nem sokára azután, midőn Hutten 
a klastromból kimenekült a világba, Luther Erfurtban a 
zárdában keresett menhelyet. Hut ten az emberek közé 
akart vegyülni, hogy szabad harcteret nyerjen a szel-
lemi szabadság érdekében. Luther tisztába kívánt jőni 
az Istennel. Igaz, ő is belátja későbben a téves 
utat és szintén visszasiet a világba« : mondja Strausz és 
ez máskép nem is történhetet t , mert a lelkiismeretek 
fogházai a klastromok voltak. 

Kimenekülvén a fuldai zárdából, Hutteni Ulrik 
valóságos vándor életet élt. Megfordult az erfurti, kölni 
és o. m. frankfurt i egyetemeken, mindenütt a humanis-

tikus tanulmánynak szentelte magát. Frankfurtból távoz-
ván 1509-ik év őszén Pommerániában találjuk őt igen 
nyomorul t viszonyok közt, vagyontalanul és betegen. A 
paraszt kunyhók ajtainál koldulva, gyakran a szabad 
ég alatt töltvén az éjjeket, Greifswaldenbe kerül, itt is 
felkeresvén az egyetemet. Rövid időre enyhül nyomora , 
de a Lötz család, mely elinte rajta könyörült , elhidegül 
iránta, mindenétől megfosztja és ő félig meztelenül a 
a 12 mértföldnyire távol Rostokba kénytelen vánszorogni 
téli, zord időben, 1509 december vége felé. Itt irgalmas 
szívek ápolásában részesül; szellemi ereje feléled, de a 
22 éves ifjúból érett, a szenvedések iskolájából kikerült 
harc edzett férfiú lett. Itt írja meg első, nagyobb szabású 
művét, panaszait a Lötz család által szenvedett kegyet -
lenségekről 10 elegiában, 16 rostoki tanárnak ajánlva 
és az összes humanistákhoz intézve. 

A humanisták, a scholasticismus valódi sírásói, 
akkor tájt egész Európában solidaritásban állottak egy-
mással és ennek nagy hordereje leginkább kiviláglott 
pár évvel később azon harcban, melyet Reuchlin P fe f -
ferkornnal és a kölni tudósokkal vívott. 

Igen nagy elterjedést nyert Hutten úgyneveze t t : 
»Heroicus költeménye«, mely a verselés művészetéről 
szól és Lipcse, Wit tenberg és Párisban számos ki-
adást ért. 

Megfordult Hut ten Lipcsében és Bécsben is. 
Utóbbi helyen megjelent első politikai költeménye, 
melyben Maximilian császárt háborúra serkenti a velen-
ceiek ellen. Kétszer Olaszországban tartózkodik, előbb 
Páviában aztán Bolognában, hogy atyja kívánsága sze-
rint a jogot tanulja. Itt adja ki epigrammák. Közben 
1515-ben visszatér az atyai várba, de nem részesül jó 

- fogadta tásban; csak mikor a Hutteniek és Ulrik w ü r -
tembergi herceg közt viszály tör ki és Hutten tolla 
védekezésre szükségeltetik, javul családjával való viszo-
nya. Részt vesz Reuchlin védekezésében és Maximilian által 
koszorús költővé lesz. Majd Róma ellen fordul, Sickin-
geni Ferencet, kit előbb a humanismusnak megnyert , 
most a reformációi mozgalmak barátjává teszi. A vormsi 
birodalmi gyűlés alatt Ebersburgban van, s innen k ímé-
letlenül ostorozza a pápai szolgákat. Oda kiáltja nekik : 
»Ncm látjátok, hogy a szabadság levegője fú, hogy az 
emberek, megsokalván a jelenlegi viszonyokat, új álla-
potok után törekszenek. És én serkenteni, hajtani fogom 
őket a szabadság felé.« 

Legnagyobb szolgálatot tett Hutten a hajnalodó 
kornak mesteri dialógusai által, melyekkel, Luciant k ö -
vetve, eltalálta korának Ízlését és bámulatosan hatott a 
kedélyekre. Párbeszédei —- a „ f o r t u n a a „láz", „ Va-
discus" a „ s z e m l é l ő k a „bulla és a bulla gyilkosaiaz 
„intő", a „rablók" és „Armin ius" mind annyi hős, mely 
a polgári és lelkiismereti szabadság érdekében diadal-
masan küzd Róma ellen. 

Hutten és legjobb barátja, Sickingeni Ferenc, küz-
delmeivel el akarták érni, hogy Németország a r e fo r -
máció alapján politikailag és egyházilag új, egységes 
birodalommá legyen. Nem érhették el, de Róma fel tét-
len hatalmának megtörése körül mégis halhatatlan érde-
meket szereztek maguknak. 

A két hű barát egy évben költözött el a földi 
életből; mindkettő keserves viszonyok között . Sickin-
geni Ferenc várának egy sötét sziklacellában halt meg 
1523. máj. 7-én, Hutten, ki Zürichbe menekült volt, 
hol Zwingli épen tetőpontján állott reformációi m ű k ö -
désének, a zürichi tó Ufnau szigetén lehelte ki nemes 
lelkét 1523 vagy augusztus utolsó napján, vagy szep-
tember i - é n 33 éves 4 hónapos korában és k imondha t -



fan szegénységben. Zwingli igy adja lel tárát: »Ertékest 
semmit sem hagyott hátra, könyvei nem voltak, házi 
bútora szintén nem, kivéve egy tolla." 

Ez a toll nehezen őriztetett meg valamely muzeum-
ban, de azért ma is létezik Hutten műveiben és emlé-
kében s mondhatni , a hol ma valami iratik igaz és 
jogosult kíméletlenséggel a pápai Róma ellen az új 
világnézlet érdekében, ott két toll suhan el a $zavak 
felett : Lutheré és Hutteni Ulriké. 

De Hutten tolla még más jelentőséggel is bír. Én 
a reformáció világi bajnokának neveztem el cikkem ele-
jén Huttent . Az volt ő ! És azért az ő hátrahagyott 
tollát értékesebbnek kell ítélni mind azon földi vagyon-
nál, melyet világi uraink egynémelyike nősülése alkal-
mával reversalis árán megvásárol. 

Óhaj tanám végre, hogy Hutten életrajza és az ő 
párbeszédei meg volnának minden mívelt protestáns 
család házában, hogy annak férfi tagjai bátran küzdő és 
diadalmasan győző lovagjai legyenek protestáns egyhá-
zuknak. N e m kellene attól tartani, hogy Hutteni Dirik 
talán bélpoklos volt volna; mert hiszen a lelki bélpok-
losság sokkal undorítóbb a testinél. 

De elég ! A kegyelet koszorúját kívántam le tenni 
Hutten sirjára születésének négyszázados évfordulóján 
azon óhajjal, hogy a mint Strausz mondja, az ő emlé-
kezete ébren tartsa bennünk a gyűlöletet minden ellen, 
mi szenteskedő és hamis, de lelkesítsen minden iránt, 
mi hazánk és vallásunk dicsőségét és tiszta szeretetét 
biztosíthatja, legalább addig, míg haragos, intő és bün-
tető mentőnkre szükségünk van. 

Bierbrunner Gusztáv. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Az ev. ref. egyház Ének dallamai. Violhi kulcsra 
át irt a, ref. tanítók, tamtó-képezdei s gymnásiumi növen-
dékek használatára kiadta Szügyi József, orgonista-
kántor s gymn. énektanár. Debrecen, nyomatott a város 
könyvnyomdájában 1888. Ara 30 kr. (Kis 8-r. I—V és 

1—91 lap) kapható szerzőnél Békésen. 

A munkás fiatal szerző ismét hézag-pot ló művecs-
kével gyarapítá magyar ref. énekirodalmunkat. Hogy 
miért? megmondja az előszóban, u. i. a tiszántúli egy-
házkerület 1878-ban kiadott népiskolai tantervében az 
az énektanítás céljául kitűzi ugyan „a növendékeknek 
lega'ább annyi képzését, hogy egyfelől az egyházi és 
temetési szertartási énekeket, más felől a nemzeti dalokat 
nem csak hallás s után, de iskolai pályájuk végén hang-

jegyről is énekelni sőt önerejükön megtanulni képesek le-
gyenek" alkalmas kézi könyvről azonban gondoskodás 
nem történvén, a tanító az ének módszeres tanításánál 
saját erejére nem utalva. A konvent is a ref. közép-
iskolák számára kiadott tantervben „az istenitiszteletbtn 
használtatni szokott Zsoltárok és Dicséretek éneklését" 
hangsúlyozza, de midőn a középiskolák rendes ének-
tanári tanszék felállításáról nem gondoskodnak, sőt a 
gimnáziumok egy részében az ének, mint érdemjegyre 
nem jogosított tantárgy szerepel : semmikép sem lehet 
csudálkozni, hogy a középiskolai énektanítás sem felel 
meg a hozzá kötöt t magasabb várakozásnak. 

Nagy baj az is, hogy a régi énekeskönyvnek egy-
szerű, de elavult kulcsú hangirását még az énektanítás-
sal megbízottak közül is kevesen tudják ; az úgy nevezett 
revideált énekeskönyv mesterséges és szövevényes 
dallam átírása pedig (eltekintve ezúttal egyébb hibái-

tól, mint például a helytelenül alkalmazott ütenybeosztás-
tól, melynél fogva a zsoltár dallamok kevés kivétellel, 
sőt legszebb rythmusú dicséreteink is, mint 5. 26. 43. 
63. 65. 70. 72. 73. 74. 75. jambicus felütésen kez-
dődnek, mit a magyar érzék nem tűr) sokkal több zenei 
ismeretet feltételez, mint a mennyit akár a népiskolai, 
akár a gimnáziumi növendékekkel a rendelkezésre álló 
idő alatt, a legkitartóbb szorgalom mellett is elsajátí-
tatni lehet. 

Halasztást nem tűrő teendőül tekinté azért a m u n -
kás szerző : 1. A templomi és temetési énekdallamok átírá-
sát G kulcsra, a lehető legegyszerűbb hangjeg3'zésben 
(negyed kótákkal). 2. Gyakorlókönyv szerzését, melynek 
segélyével a növendékek az énekdallamok hangjegy után 
való leéneklésére előkészíttessenek. 3. Vezérkönyv készí-
tését az énektanítással megbízottak részére. 

Fentebbi művecske az 1. sz. a. hiányt akarja pótolni, 
míg a többiekről gondoskodva leend. Ebben az ev. ref. 
egyház templomi és temetési énekdallamai adatnak a 
legegyszerűbb hangjegyzésben. *) 

A dallam a régi énekeskönyvek hangjegyzéseinek 
gondos egybevetése után lett megállapítva, a vonal fölé 
helyezett zenei jegyek (kereszt és b.) által azonban fel 
vannak tüntetve a nép ajkán már meghonosul t azon 
eltérések is, melyek következetesen ugyanazon lépcsőjü 
hangoknál lépvén fel, szabályszerűeknek mondhatók. A 
hangjegyek továbbá s magyar versmérték természetének 
(coriambus) megfelelően, négy részű ütenyekbe vannak 
osztva. 

Ez utóbbi előttem kissé abnormisnak látszik, nem 
egyedül coriambus lévén jelenlegi zsoltár szövegünk, de 
arra mégis alkalmas, hogy a vontatot t (al la-bréve) ének-
lés gördülékenyebbé simíttassék. 

Ha valaki Szügyi József „önvédelmét" e t. lapok 
mult évi folyamában figyelemmel olvasta, lehetetlen, 
hogy saját szemével ne érzékelte légyen, hogy a revi-
deált zsoltár dallam átirata teljesen tévesztett alapon 
nyugszik. 

E művecske e lőnyei : az egyszerűség, míg a Rev. 
Zsoltárban 2—3 kereszt s b-vel (u. n. előjegyekkel) is 
találkozunk — mi a dallamok leéneklését szerfelett m e g -
nehezíti ; **) — addig itt a dallamok nagy előjegy nél-
kül, vagy legfeljebb egy b jegygyei állanak, s sokkal 
kényelmesebb hangkörben mozogván, (egy vonású c-től a 
kis vonásit d-ig) a gyülekezet, mint a növendékek által 
minden erőltetés nélkül énekelhetők, ellentétben a Rev. 
Zsoltár dallamaival, melyeknek jó nagy része (kü lönö-
sen pedig az uj hangjegyzésü Tiszántúli halottas könyv 
dallamai) sokszor elénekelhetetlen magasságban vannak 
intonálva. 

A Rev. Zsoltár rovására írandó az is, hogy sok dal-
lamnál — noha előjegyek szerepelnek —• mégis azok a 
dallam folyamán ritkán, vagy épen sohasem érvényesül-
nek (VIII . IX. XIX. XXVII . CIV. CXXVIII . sbt.), sok-
szor pedig, hol a dallam több előjegy kiírását követelné, 
mint II. XX. XXXIII . CXXV. CXLV. stb. annak kiírása 
e lmaradt ; minek következménye az, hogy az éneklő 
előtt örök talány marad, mire való az előjegyzés? ha 
annak hatása a dallam folyamán visszaállító jegyekkel 
örökösen megsemmisí t te t ik! 

Ime, milyen ferdeségekre vezet, ha a régi egyházi 
hangnemeket semmibe se véve azokat, (szám szerint ha-
tot) a mai két hangnem (Dur és Moll) Prokrustes ágyába 

*) És pedig úgy a gyülekezet, mint a növendékek hangterjedel-
mének megfelelő hangkörben. A- F. 

**) Kivált ha egyben 118 kereszt is van! K. F. 



akarjuk szorítani, s a dallamokat egészen önkényüleg 
»a mai zenerendszer alapján« irjuk át. 

Másik előnye a művecskének a hűség. Mert míg a 
Rev. Zsoltár a nép által bizonyos környéken használatba 
vett dallam alakokat tünteti fel, miáltal a laikus a dalla-
mok autbencitását illetőleg könnyen tévedésbe hozatik, 
addig itt, különösen a Zsoltár dallamok, a régi énekes 
könyvek hangjegyzéseivel gondos egybevetése után lettek 
megállapítva; vonal rendszer fölé helyezett emelő és 
visszaállító jegyekkel azonban a néphasználat is fel lett 
tüntetve. 

A Zsoltár dallamok közül a használaton kívüliek 
kihagyvák — és helyesen. — Van benne Zsoltár dal-
lam 8i» Dicséret dallam 40. Halotti 30. Össze sen : 151. 

A kiállitás c s inos , dicséretére válik Debrecen 
városa nyomdájának, mert bizony a kóta-nyomás nem 
kis mesterség, kivált vidéken. 

Bizodalommal ajánlom a t. c. néptanító urak pár t -
fogásába, úgy szinte kézi könyvül a gimnáziumok négy 
alsó osztályába, a magas Convent tantervére való t e -
kintetből. 

A boritékon hátul a munkás szerző következő 
készülőben levő műveire figyelmeztet : 1. Alapvető 
zene-elmélet. 2. Három és négy szólamu karénekek és OJ 
kardalok. 3. Klő-utó játékok orgonára. 

Nyissunk tért a munkás ifjú erőknek a tömeges 
pártolás által, hogv szeretettel ápolt egyházunk nyerjen 
általa! 

Gyoma, ápril 16-án. Kálmán Farkas. 

B E L F Ö L D . 

A Protestáns Irodalmi Társaság alakuló 
gyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Kiss Albeit. Én a magam részéről el nem fogad-
hatom azt, hogy túlhaladott álláspont volna azon m ó d o -
sítás, melynek támogatására közülünk többen felszólal-
tak. Más színben van itt a dolog és más színben foglal-
koztak oda haza Debrecenben ez ügygyei. Tán az 
előttem felszólalók álláspontját meg fogja világosítani 
azon kijelentés, melynek megtételére magamat kötelezve 
érzem. Midőn e mozgalom megindult, én azon nézetben 
voltam, hogy már meghaladott álláspont, s midőn meg-
jelentek az első közlemények, én aggodalmamat fejeztem 
ki, hogy előbb kellett volna 1 mozgalmat indítani. De 
a kik által e mozgalom megindíttatott , én úgy értesül-
tem, hogy itt Budapesten sem tartották nagyon irányadó 
férfiak meghaladott álláspontnak a mozgalom megin-
dítását, sőt innen nyertek irányadó eszméket s utasítást 
is, hogy a mozgalom még mindig megindítható. Ezek 
hiteles voltáért a felelősséget elvállalom. Midőn a deb-
receni egyház ezen ügyben összehivatott , felmerült a 
kérdés, hogy nem meghaladott álláspont-e ezen a téren 
mozgalmat indítani, s volt a ki felvetette, hogy nem 
fog juk-e , megsérteni az elnökséget, ha e mozgalom 
megindul, s a leghitelesebb kútfőktől lettünk megnyug-
tatva, hogy ez nem lesz meghaladott álláspont. Midőn 
a gyűlésre való meghívás jött és az csakugyan akként 
volt aláírva, mint Révész barátom tolmácsolta, ott abban 
a körben azt a magyarázatot nyerte, a mit annak itt 
a módosítvány aláírói jelenleg adnak. 

Én nem akarom a corpus juris szakaszából dön-
teni el a kérdést, a prot. szellemnek azonban olyan I 

magyarázatát, a mi ezzel összeköttetve adatik, én — m e g -
vallom — elfogadni nem tudom. Magyarázhatjuk ezt a 
prot. szellemet nagyon sokfélekép; az a szeretet tana 
sokfélekép hangoztattatott , de nem tudom én, a prot. szel-
lemnek és szeretetnek melyik lesz magasabb bizonyítéka : 
az-e hogy itt a többség által — mert hisz ez hatalmában 
van — elhatároztatik az unitáriusok bevétele, s azáltal a 
tényleg nyilatkozott debreceni egyház s egyházmegye a 
kilépésre kényszeríttetik, nem tudom melyik lesz a kettő 
közül a prot. szellemnek és szeretetnek ekklatánsabb 
kifejezése. Én azt óhajtottam, hogy ez az ügy kellőleg 
nem levén megérlelve, mer t ennek egy fontos alkotó 
része a népies irodalom felvétele csak most határozta-
tott el, azt óhaj tot tam, volna mondom, hogy tétessék 
itt indítvány a gyűlés elhalasztására. Ez eszme nagy 
hullámokat vert fel az alföldön. Én nem tar tom azt ta-
pintatosnak, hogy az unitárius egyház hívei, kik velünk 
jelenleg itt szövetkezni akarnak, oly dolgokkal p rovo-
kálnak az alföldön, melyeket itt fejtegetni nem akarok. 
Mind ez én bennem azt a meggyőződést ér le l te : jó 
volna e megalakulást elhalasztani. Meglehet, hogy később 
az unitáriusok be fogják látni — én legalább ilyen jele-
net után belátnám és azt mondanám : én a társaságba be 
nem lépek. És mielőtt megszaggatnánk saját egyházun-
kat, időt adunk a fejleménynek. Mit fog tenni a tisz-
telt al. gyűlés, nem tudom, de arról meg vagyok győ-
ződve, hogy a mit tegnap hallottam, hogy kicsiny 
különbség volna hittanilag köztünk és az unitáriusok 
közt, nem áll. A mi meggyőződésünk homlok egyenest 
más. Annyira nagy a különbség, hogy az a különbség 
lehetővé teszi nekünk minden más társaságban velük 
együtt lenni szeretettel, de vallásos társaságban a mi 
felfogásunk szerint lehetetlen. — Mielőtt ez az ügy, a 
melynek megindulásánál történt valami tévedés — mert 
ha jó akarattal fogtak is hozzá : tévedni emberi dolog 
— összebonyolít tatnék, halaszszuk el. Ne méltóztassék 
ezt ilyen alakban keresztül hajtani, méltóztassék időt 
engedni, nem hosszú időt, zárt határ idő t ; hadd t isz-
tuljanak az eszmék, mert midőn ily nagyszerű vállalatra 
indul el az egyház, nagyobb veszteség lesz a társaságra, 
ha e határozattal némelyeket kilépésre kényszerítünk, 
mint ha pár hónapig hagyjuk érlelődni az ügyet. 

Lukács Ödön. Az előttem szólók megbízóik véle-
ményével együtt a maguk veleményét adtak elő, nekem 
is kötelességem megbízóim vélekedését elmondani. A 
f.-szabolcsi egyházmegyei gyűlés azután tartatott, mi-
dőn már e vita a hírlapokban megindult, de azért meg 
tette alapítványát s azon dologra határozta el magát, 
hogy összes egyházaira nézve kötelezőleg kimondja az 
egyesületbe lépést*) s kimondja, hogy semmi megkülön-
böztetést ezen a téren a prot. vallásfelekezetek közt 
nem ismer. Vályi János főgondnok úr, midőn indítvá-
nyát megtette, oly tapintatos volt és' akart is lenni, 
hogy minden indokolástól elállt. Fájdalom, a prot. egyház 
kebelében, mely lételétől kezdve folytonosan a türelem, 
béke, szeretet, egyetértés jelszavát irta zászlójára (Elénk 
helyeslés), én az ilyen vitát nem tar tom jogosultnak. 
Ennélfogva vagyok bátor az egyetemes türelem és béke 
érdekében felszólalni, felhíni azokat, kiknek én tisztelem 
véleményüket és meggyőződésüket , vagyok bátor felhívni, 

*) A felső-szabolcsi evang. reform, egyházmegye ez évi tavaszi 
közgyűlésén (Nyíregyházán, 1888 április 10—ír . napjain) Lukács Ödön 
esperes indítványára egyhangúlag kimondotta, hogy a tractusban levő 
egyházak a »Prot. irod. társaság* fenntartásához és támogatásához 
különböző osztályuk szerint a következő díjakkal járulni tartoznak. 
Nevezetesen az I. osztályúak 8, a Il-ik osztályúak 6 frt fizetésével mint 
alalpító tagok, a Ill-ad osztálynak 4, a IV-ed osztálynak 2 frt fizetésével 
mint alapító tagok. — Valóban követésre méltó szép példa ! Szerk. 



méltóztassék ebben a tekintetben tanúsítani Gamaliel bölcs 
mérsékletét (Helyes). Méltóztatik tudni, hogy minden in-
tézkedés és törekvés, mely valaha napvilágot látott, ha 
Istentől volt, megállott örök időkig, ha nem volt I s -
tentől, elbukott. Ez álláspontja a protestánsoknak. Mi 
megtanulhattuk a türelmet, hn nem tartom helyesnek, 
hogy itt, épen 19-ik században, mely a béke és türelem 
százada, ilyen dissonans hangok emelkednek. Azt hiszem, 
talán lehetne olyat mondani, mely a széttagoltságot 
egyetértésre vezetné. Legyen ez egyesülete az evang. 
alapon álló protestánsoknak. Ne azt mondjuk, hogy 
protestáns irodalmi Társaság, hanem evagéliumi alapon 
álló protestáns Társassg. (Helyeslés. Tetszés.) 

Szász Károly. Személyes kérdésben kívánok szót 
emelni. Én nem azt mondtam, hogy hittanilag az uni -
tárius és kalvinista dogmák közt különbség nem volna, 
sőt hangsúlyoztam : elismerem, igen lényeges különbség 
van a két hitfelekezet dogmái közt, de ez nem ok arra, 
hogy irodalmi és tudományos téren együtt ne működ-
hetnénk. (Élénk helyeslés). 

Kiss Albert. Örömmel veszem tudomásul az adott 
magyarázatot. 

Szász Domokos. Tisza Kálmán bölcs intését köve-
tem, csak tartózkodással szólok a tárgyhoz. Igénytelen 
észrevételeimet a következőkben a d o m : Nagyon cso-
dálkozom, hogy a tiszántúli egyházkerület kebeléből t ö r -
ténik ily felszólalás; épen azon egyházkerület kebelé-
ben, mely a maga törvényes képviselete által, superin-
tendentiális közgyűlése által e kérdésben már a mult 
évben világos és határozott álláspontot foglalt el, a mi-
dőn közgyűlési végzésben magáévá tette a prot. i ro-
dalmi társulatnak oly iranyban s körben való szervezé-
sét, mely mind az evangélikusoknak mind a re formátu-
soknak, mind az unitáriusoknak az irodalmi társaságban 
együttes összeműködését célozza. Az a felhívás, mely 
már egy évvel ezelőtt közkézen forgott , a tiszántúli ke -
rület mult év őszén tar tot t gyűlésén egész ter jedelmé-
ben fel volt olvasva, maga által, az elnökség által volt 
előterjesztve s tárgyalás alá véve ; a tiszántúli egyház-
kerület közgyűlése tehát a maga legfőbb testületében azt 
az alapot, melyet jelzék, ünnepélyesen hozot t végzésé-
ben magáévá tette, nepicsak hozzájárulását jelentette ki 
erkölcsileg, hanem határozatikig kimondotta , hogy azon 
alapon a prot. irodalmi társasághoz tényleg hozzájárul és 
pártoló tagsági díjban 4-szeres összeget tett le az ügy 
oltárára. Ennélfogva azt a kérdést vagyok bátor intézni 
a nt. lelkész s tanár urakhoz, kik a superint. gyűlésen 
tagok, hogy ha aggályaik voltak erre nézve, mért nem 
fejezték ki ezeket saját gyűlésükön ? Mert így saját gyű -
lésük határozatát desavuálják. 

Én, tisztelt alakuló gyűlés! az erdélyi részekben 
szolgálom anyaszentegyházamat, ott hol az összes m a -
gyarhoni unitáriusok 9 5 % - a lakik, én mondhatom, köztük 
élek, mozgok, s azon állásban, melyet szerencsés vagyok 
elfoglalni, hivatalos érintkezésekben, társadalmi, irodalmi 
téren folytonosan össze vagyok velük kötve, merem 
állítani s nyíltan bevallani, hogy ha bár magam is állá-
somnál, hitemnél, meggyőződésemnél fogva azon dog-
matikai különbségeket, melyek az unitárismus és lcálvi-
nismus közt fennforognak, mélyen érzem, rájok nagy súlyt 
fektetek, én azért az unitáriusokat olyan embereknek 
ismerem, kikkel ha dogmatikai vitába nem is bocsátko-
zom, de az összeműködés igen sok terén : a hazafiság, 
a társadalmi, irodalmi actióknak igen sok mezején együtt 
működhetünk. Parányi erőnket egyesíteni nemcsak hogy 
a kálvinista egyháznak múltjával, traditiójával, konfessziói-
val ellenkezőnek nem tartom, sőt azon meggyőződésben 

vagyok, hogy a magyar ref. egyháznak egyik létérdeke 
azoknak az eszméknek, szellemnek, a mely bennünk 
élő, mentül szélesebb körben, körében azoknak, a kik 
bár eltérnek sok kérdésben, de lényeges pontokban 
velünk egyet értők, testvér jobbot nyúj tan i ; különben a 
széttagoltságában parányi erő eme egyesülésében sem 
elég erős, hogy azon áramlatokkal, melyek mind elle-
nünk sorakoznak, a szellemi viaskodás terén győzelem-
mel állhasson meg. Önmagunk, hazánk, egyházunk cél-
zatai elleni bűnt követnénk el, ha önmagunk vetnénk el 
a viszály magvát oda, a hol, ha kikel, mérges gyümöl-
csöt terem, hol önmagunk bénítjuk meg saját erőnket. 
Fátyolt vetve a harcok és küzdelmekre, melyek régen 
a két egyház közt folytak, ne bolygassuk a régi zsina-
tok emlékét, ne nyissuk fel ma a XVI. század konfes -
sióinak egyik-másik lapját, s ne olvassuk egymásra a 
paragraphusokat, melyek nemcsak az_unitáriusok, hanem 
a lutheránusok ellen is szólnak. Ha e térre viszszük a 
vitát, nemcsak hogy az unitáriusokkal harcolunk meg, 
de magunk közt sem élünk békés napot (Úgy van ! !) 
Mert a ref. s unitárius egyház közt igen nevezetes dif-
ferentiák forognak fenn, de a vélemény nyilvánítás sza-
badságának köszöni a magyar prot. anyaszentegyház 
mai fennállását és tekintélyes erejét, hogy ezen uton 
haladt és követte azok példáját, kik a vélemény szabad-
ság megszorítását egyáltalában nem követték, olyan irány-
zatok követése által soha és semmi téren nem vélték 
erejüket biztosítani, mely ellen bennünk a szív minden 
dobbanása örök tiltakozás. A saját egyházunk kebelében 
régi idők ezen eltemetett emlékét itt ne keltsük fel. A 
tiszántúli egyházkerület nem fogja konfesszióját m e g -
sérteni egyetlen jottáig, mi sem adjuk fel hitünk sarka-
latos tételeit, azért, hogy egy asztalnál leülünk az uni -
táriusokkal. A tiszántúli egyházkerület múltjához akkor 
lesz hű, ha mint legnagyobb, legtekintélyesebb, legelső 
számban, erőben, az összes prot. hazai egyházkerületek 
közt, maga veszi kezébe a lobogót, mely alá sorakozni 
kell mindannyinak, ki a haza, anyaszentegyház, t udo -
mány, irodalom fejlesztésének győzelemre jutását haza 
szerte szivén hordozza, s azért — ha kell — életét is 
feláldozza. (Helyeslés). Kérem a tiszántúli kerület kép-
viselőit e nagyon fontos , meggyőződésem szerint a 
hazai magyar protestánt ismus jövendőjére döntő befo-
lyású pillanatot, mondhatni , hajnalát egy ujabb korszak-
nak — mely hogy eljött valahára, azért hála fohászunk 
száll Istenhez, — ezen pillanatot arra használják fel, hogy 
azon állásponttól, mely itt kifejezésre jutott, mely saját 
superint. határozatával ellenkezik, méltóztassék elállani. 
Legyenek meggyőződve arról, hogy ha néhány unitárius 
tudós felajánlja a szolgálatát, abból sem a lutheránus, 
sem a kálvinista egyház alapjának megingása nem fog 
bekövetkezni, de ha az általuk ajánlkozók közreműködését 
vissza utasítjuk, sokkal nyíltabb harc lesz, igazoltatik az 
az álláspont, mely az élet-halál harcot irja zászlójára. 
Ádáz következménye lenne az ilyen harcnak és azon 
férfiak, kik arra vannak hivatva, hogy irányt adjanak 
ezen kérdés felfogásának, sokkal jobb hazafiak és igazolt 
reformátusok, hogy sem egész erejüket ne fordítanák 
arra, hogy ezen áramlatok ellen álljanak és a szaka-
dást melynek létrejöttével a mozgalom sikerét veszélyez-
hetné, nem engedik létre jönni. Az erdélyi egyházkerü-
letben is van olyan viszály imit t-amott , mint a melyeket 
jelzett az egyik felszólaló, merült fel, mert hisz az óha-
tatlan, hogy egyes felekezetek közt súrlódások ne 
történjenek, de tőlünk függ első sorban, hogy ez ellen-
tétek kibéküljenek (Éljenzés). 

Vay Miklós báró. Midőn Révész úrnak szavát m e g -



hallottam, eszembe jutott boldogult atyja s az akkori 
viták. Akkor ágostai feleinkkel szemben is merültek fel oly 
kérdések, minők most az unitáriusokkal. Ez haladás. El-
halasztani az irodalmi társaság megalakulását most nem 
lehet. Arra nincs idő, hogy most bizottság kiküldését 
próbáljuk meg, s az 'alakulást későbbre halaszszuk. A 
részletes terv kidolgozása későbbi munka dolga lesz, 
melyben örülünk, ha nt. Kiss Albert úr is részt fog venni. 

Magam részéről kérem elfogadni Tisza Lajos gr. 
szövegét. 

Az elnökség által K. T ó t h Kálmán kértére szava-
zás rendeltetvén el, impozáns többséggel a gróf Tisza 
Lajos által módosí tot t szöveg fogadtatott el. Ekkor 
K. Tóth Kálmán kijelentette, hogy ő és érdektársai t o -
vább a gyűlés tárgyalásában részt nem vehetnek. 

A II. fejezet 4—9. §-ai, melyek a társulat tagjairól 
szólnak, gr. Tisza L. szövegezésében, minden érdemleges 
módosítás nélkül fogadtattak el, csupán z 6. § -hoz té te -
tett be pótlólag dr. Darányi Ignác rövid felszólalására, 
hogy »a kamatok nem pontos fizetése esetén a m e g -
felelő tőke esedékessé válik.« 

A III. fejezetnél, mely a társulat tisztviselőiről 
intézkedik, a 10. §-nál felszólalt 

Tisza Lajos gr. Ilyen alakuló Társulatnak első fel-
adata, hogy lehetőleg ugy szerveztesssék, hogy az admi-
nistratio lehetőleg kevésbe kerüljön. Epen azért nem tar-
tom azt szükségesnek, hogy külön titkári, külön jegyzői, 
pénztárnoki, ügyészi állomás szerveztessék. Egy titkár 
mindezt elvégezheti. (Tisza Kál. távozik. Zajos éljenzés). 

Dr. Takács L.ajos kevésnek tartja a titkárt ennyi 
munka elvégzésére és különösen terhesnek és felesle-
gesnek találja, liogv a titkár minden egyes elhunyt tag-
ról necrolog alakjában jelentést tegyen. E pontot tö rü l -
tetni kívánná. 

Radácsi György ellenezte a titkári, jegyzői és pénz-
tárnoki teendők egy kézben való összesítését. Elismerte 
a takarékosság szükségét ; de tekintettel arra, hogy a 
társaság a népies irodalom művelését is bevonta a fel-
adatai közé, lehetetlennek mondta azt, hogy az ember, 
a ki más egyébbel is foglalkozik, a reá rótt különböző 
természetű kötelességeknek méltólag megfelelhessen. 

Szász Károly. A titkári és jegyzői hivatal egyesí-
tése elé semmi nehézség nem gördül. A pénztárnoknak 
azonban külön személynek kell lenni. Mert ha pénzin-
tézet kezeli is a tulajdonképeni pénztárt , arra ez nem 
vállalkozik, hogy a tag-díj hátralékokat behajtsa s a 
tagokhoz figyelmeztetéseket küldjön. Magyar embernek 
pedig természete, hogy addig nem fizet, míg erre figyel-
meztetést nem kap. A pénztárnoki állást tehát az 
alapszabályokban fenntartani vélem; betöltését a választ-
mány bölcsességére bizhatjuk. (Elfogadjuk). 

E fejezet a gróf Tisza L. módosítványa ér telmé-
ben a többség által elfogadtatott . 

Az igazgató választmányról intézkedő IV-ik fejezet 
17—19. §-ai némi irályi változtatással az eredeti szöveg 
szerint fogadtattak el, de a 20. §-ba gróf Tisza L. in-
dítványára bevitetett, hogy a választmányi tagok a köz-
gyűlés által viszonylagos szótöbbséggel 6 évre válasz-
tatnak, de a tagok fele minden 3 —ik évben kilép. 

A közgyűlésekről rendelkező V. fejezetben gróf 
Tisza L. indítványára elhatároztatott , hogy »a közgyűlést 
alkotják a pártfogó, alapító és rendes tagok, továbbá a 
pártfogóul, alapítóul vagy rendes tagul jelentkezett tes -
tületek képviselői és a társaság tisztviselői.« 

A VI. fejezet a társaság kiadványairól intézkedik, 
a hol szót emelt 

Tisza Lajos gróf. Én megvallom, tisztelt ala-

kuló közgyűlés , a legnagyobb súlyt arra fektetem, hogy 
miféle irányban indul meg a társulat. Először óhaj tom 
már itt kimondani, hogy minden oly természetű munka, 
mely az egyes hitfelekezetek közti súrlódásra adhatna 
alkalmat, minden oly természetű, melyből a nem prot. 
hitfelekezetek azt a következtetést vonhatnák ki, hogy 
ez aggressziv természetű társaság akar lenni, kizáras-
sék. Szabatosabban akarnám körvonalozni, hogy még a 
feltevés is távol legyen. Óha j tom másodszor, hogy ne 
markoljunk többet, mint szorítani képesek vagyunk. A 
mi pénz erőnk sokkal szerényebb, sem mint mi az ere-
deti alapszabályokban kontemplált tudományos irányok 
mindegyikét fejleszteni képesek volnánk, kivált midőn ki-
mondatot t , hogy népszerű kiadványokra különös súlyt kell 
fektetni. A következő szövegezést a jánlom: 1. Időszaki 
folyóirat, melyben a) háromféle közlemények foglaltatnak : 
prot. egyházi élettel összefüggő tárgyakról szóló é r te -
kezések, bel- és külföldi munkák ismertetése és bírálatai, 
b) egyháztörténelmi emlékek, c) kidolgozott egyháztör -
ténelmi eredeti monographiák, s 2. Vallásos erkölcsi 
irányú népies tartalmú olvasmányok kiadása. (El fogad-
tatik). 

A tagok illetményének meghatározásról szóló §-nál 
felszólalt 

Szász Károly. Hogy a pártfogó tagok diszkiadás-
ban kapják az összes kiadványokat, ez nem egyezne 
meg a Társaság szellemével. Hogy a rendes tagok a 
folyóiratot kapják, s tetszésük szerint egyik vagy másik 
történeti sorozatot, elesik, mert mindezek egy időre a 
folyóiratba olvasztatnak be. De épen azért a pártolók 
sem kaphatják a fo lyói ra to t ; de fog találni a választ-
mány módot , hogy a pártolók, kedvezményes áron sze-
rezhessék a szemlét. A segélyező tagok szintén fognak 
kapni az adománynak megfelelő kiadványt. 

Radácsi György. Azt hiszem a pártoló tagok csa-
lódva érzik magukat akkor, ha mi nekik nem a fo lyó-
iratot, hanem talán a népies kiadványokat adjuk. A pár -
toló tagok, nagy része úgy írta. alá magát, hogy a 
kapja a befizetett összegért. 

Én magam részéről a pártoló tagoknak adnám 
szemlét ezentúl is a szemlét. 

Szőts Farkas. A pártoló tagóknak választást enged-
nék a szemle és a népies kiadványok közt. A lelkész, 
tanár és mívelt egyház tag talán inkább a szemlét, a sze-
gényebb gyülekezetek pedig inkább a népiest igénylik. 

Tisza I^ajos gr. Elfelejteni nem szabad, hogy ez 
egyesületnek épen adakozás útján kellett létrejőni. A pá r -
toló tagoknak nem adhatunk oly értékes kiadványokat, 
melyek magunknak többe kerültek, mert akkor nem 
állhat fenn az intézmény. Hanem van a megoldásnak 
egy módja. A társaság minden kiadványának értéket 
szab. S a ki 10 frt árú kiadványt akar kapni, az rendes 
tagsági diját megtoldja még 4 frttal, a pártoló tag pedig 
7 frttal. Különben a társaság nem tehet eleget a kö te -
lezettségnek. 

l^rónay Dezső báró. Én azt hiszem, nehéz dolog 
e kiadványok adását most megállapítani, azért egy köz-
vetítő indítványt volnék bátor tenni. A pártfogó és 
alapító tagok a Társulatnak oly segéd eszközöket bo -
csátanak rendelkezésére, hogy méltán megkaphatják a 
rendes kiadványokat, de a pártoló tagra nézve csakugyan 
kérdéses, vájjon a folyóirat adása nem lesz-e kissé sok. 
Az alapszabályokban ne kössük le magunkat, hanem 
mondjuk ki, ha a társulat anyagi ereje megengedi, a 
pártoló tagoknak is adjuk a folyóiratot, mert az egye-
sülésnek épen az a célja, hogy az erősebbek a gyen-
gébbeknek is lehetővé tegyék a megszerzést. E kér-



désnek végleges megoldását bízzuk az igazgató választ-
mányra. , 

A gyűlés a báró Prónay indítványa értelmében 
határozott . 

A VII. fejezetnél, mely a társaság jövedelmi for-
rásairól és vagyonáról szól, felszólalt 

27. §. Vályi János. A következővel kívánom m e g -
toldani e pontot : a pár t fogók által adott összeg kama-
tainak io°/ 0- ja visszatartatván, tőkésítessék. 

Prónay Dezső báró. E szócskát kérném közbe 
szúrni : »legfeljebb« io°/0-ja tőkésíttessék. 

A közgyűlés élénk helyesléssel tette magáévá Vályi 
János indítványát a báró Prónay módosításává! együtt. 

A társaság pecsétjéről és feloszlásáról intézkedő 
VlII - ik fejezet §-ai az eredeti szöveg szerint fogadtat -
tak el, megtoldatva a 34. §. Vályi János azon indít-
ványával, hogy az eshetőleg feloszlatott társaság pénzeit 
»letéteményképen« a Baldácsi-alapitványi bizottság ke-
zelje; a 36. §-ba pedig Váradi Gábor felszólalására beté-
tetett, hogy a társulat az alapszabályok pontos megta r -
tására »feloszlatás terhe alatt utasíttatik.« 

Az alapszabályok részletes tárgyalása ekként bevé-
geztetvén, az elnök vette át a szót. 

Vay Miklós báró. Lehetetlen, hogy úgy oszoljunk 
széjjel, hogy választást ne eszközöljünk. A dolgok ideig-
lenes vezetésére válaszszunk egy ideiglenes végrehajtó 
bizottságot, melynek tétessék kötelességévé az alapsza-
bályok megerősítését kieszközölni, s tegyen előkészüle-
teket a legközelebbi gyűlésre. 

Szász Károly. Azt hiszem, hogy ez okvetlenül 
szükséges. Én indítványozom, hogy ezen bizottság el-
nökéül báró Vay Miklós ő exciáját kérjük fel (Élénk 
helyeslés), a kinek aláírásával és közreműködésével vár-
juk alapszabályaink megerősítését. Kérjük fel a bizottság 
tagjainak proponálására. (Helyeslés). 

Vay Miklós báró. Többek megkérdezése után a 
következőket proponálom. 

(It t felolvastatott és elfogadtatott az ideigl. végre-
hajtó bizottság azon névsora, melyet a mult alkalommal 
már közöl tünk s melyre itt azon helyreigazító m e g -
jegyzést teszszük, hogy gróf Degenfeld Lajos helyett 
bizonyára D. József olvasandó, mivel D. Lajos eddigelé 
még nem tagja az Irodalmi Társaságnak. Szerk.) 

Ezzel az elnök az alakuló gyűlést bezárta. 

A vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. 

Több évi vándor-gyülésezés után, visszatért végre 
egyházmegyénk első szerelméhez: Kápolnás-Nyékre, e 
helyen tartván meg ez évi rendes közgyűlését, ápril hó 
17-én, nt. Koncz Imre esperes és gróf Dégenfeld Lajos 
gondnok urak elnöklete alatt. A gyűlés általában elég 
látogatott volt, ' habár a lelkésztársak közül egy vagy 
mások miatt, számosabban hiányoztak, mint egyébkor. 

Esperes úr buzgó imája után gondnokunk a gyű-
lést pár szóval megnyitván, mindenekelőtt a szokott 
esperesi jelentést hallgattuk meg. Az erős tél következ-
tében az esperesi szemlét, melyet más években rende-
sen maga szokott végezni »örök-i f ju« esperesünk, ez 
idén többszörösen félbe kellvén szakítani, végre is 
kénytelen volt némely egyházak meglátogatásával egyik-
másik tanácsbirót megbízni. Sajnosan hallottunk ismét, 
hogy egy pár kivételével csaknem mindenik egyházban 
van több-kevesebb egyházi adó-hátralék, mely néhol a 
kétezer fr tot is meghaladja. A behajtás szorgalmazása, 
sőt erélyes sürgetése nem hiányzik sem az egyes egyház-

községek presbyteriumai, sem különösen az esperes út-
részéről, a ki ép e miatt az utóbbi időkben nem kis kelle-
metlenségnek volt kitéve, (a mit mindazonáltal a gyűlés 
előtt említeni sem k íván t ) ; de az évek óta tartó rosz 
közgazdasági viszonyok nem különben a polgári közigaz-
gatási közegek indolentiája következtében a hátralékok, a 
helyett hogy apadnának, évről-évre tetemesebbek lesznek. 
Természetes , hogy ezzel lépést tart aztán az egyes egy-
házak adósságának növekedése is. Mindamellett az orsz. 
közalapra a gyülekezetek példás pontossággal f izetnek; 
egyedül Iváncsa maradt némi hátralékban. Hétköznapi 
biblia-magyarázatok több gyülekezetben tartatnak, de pár 
helyről már tovább hallgatással nem mellőzhető panasz-
ként említették fel, hogy a tanitó-családok tagjai az 
istenitiszteletek látogatásában nem a legjobb példával 
mennek elöl. A községi előjáróságok sem igen sokat t ö -
rődnek az ünnep- és vasárnapok megtartásával ; holott 
ép nálunk Fejérmegyében, maga a megyei bizottság által 
szabályrendeletileg is kimondatot t , hogy a község házai 
s egyéb megyei közigazgatási hivatalok vasárnaponként 
zárva legyenek. (Sajnos, hogy a mint a gyűlés folyama 
alatt értesültem, e szabályrendelet felsőbb helyen nem 
talált jóváhagyásra. Ismét elmondhatni há t : a c a p i t e ! . . . 

Az egyes egyházak buzgóságáról, áldozatkészségé-
ről elég kedvező és megnyugtató képet nyújt az espe-
resi jelentés. Mány 1900 f r ton harangot vett. Nyék, 
Gárdony szegény iskolás gyermekek számára az e célra 
rendelt alapítvány kamataiból 4—400 fr tot költött, 

j Sárbogárdon egy úri egyén szegény gyermekek jutalma-
zására végrendeletileg 39 hold földet hagyományozot t . 
Tinnye 800 frt, Tabajd 430 frt, Csákvár 338 forint, 
Zámoly 321 frt, Pátka 400 frt erejéig építkezett. Sár-
kereszturon közadakozásból 118 frt gyűlt, ezenkívül a 
hívek önként vállalt közmunkával 243 f r to t szereztek 
egyházuknak. Lovasberény mintegy 6 ezer fr tnyi köl tség-
gel diszes új iskolát építtetett. Mindezen, valamint az 
itt fel nem sorolt többi kiadások és adakozások összege 
meghaladja a 14 ezer frtot. 

Lelkésztársaink sorából az év folytán ketten köl -
töztek el az Ú r h o z : Szombati Lajos, lovasberényi lel-
kész 83 éves korában, és Dankó Imre, tinnyei lelkész, 
68 éves korában. Az előbbi helyére vagyis Lovasberénybe, 
Úrházy Lajos biai lelkész, Biára: Dézsi Mihály segéd 
lelkész választattak meg, mindketten egyhangúlag. A 
tinnyei lelkészi állomás azonban betöltetlen. 

Egyházmegyénk népessége 38,157 lélek. A szülöt-
tek száma volt a mult évben 1569, a halottaké 1383, 
a házasult pároké 347, a confírmáltaké 644. 

Az éljenzéssel fogadott esperesi jelentés felolva-
sása, s egyes, határozatot igénylő pontjainak letárgya-
lása után, a magyar prot. irodalmi társaságba való belé-
pés ügye került szőnyegre. Az egy 100 fortos alapí tó-tag-
ságra az egyes egyházak már is 34 forint 25 krt adtak 
össze. Abban állapodtunk meg tehát, hogy ez összeg 
pár év alatt egészíttessék ki 100 írtra, valamint a lel-
készek és tanítók részéről összeadott 24 forint 3 o k r i s , 
hogy ekképen egyházmegyénk két, 100 frtos, alapit-
ványnyal léphessen be az irodalmi társaságba. Továbbá 
rendes tagokul ajánlkoztak : a k-nyéki és csákvári egy-
házak, Balogh György bicskei, Szabó Lajos pátyi, Lévay 
Lajos sárkeresztúri, Kiss Béla vaáli, Biczó Pál pátkai, 
Dézsi Mihály biai lelkészek, (8) . Szerettük volna bi-
zony mi a pártfogó tagságig fölvinni : de hát — non 
possumus ! 

A gyám- és nyugdíj-intézetnek a Konvent által 
módosí to t t alapszabály-tervezete egyházmegyénkre le 
nem küldetvén, e fontos ügy tárgyalásába a gyűlés 



nem is bocsátkozott . Egyes hangok azonban emelkedtek 
a belépti dij és évi illeték nagysága, valamint az ellen 
is, hogy a belépti dij tekintetében a fiatalabb és idő-
sebb lelkésztársak között semmi különbség nem tétetik. 

A közalap-bizottság jelentése szerint egyházme-
gyénk mult évi közalap-járuléka 2156 frt 70 kr, és 
27 frt 98 kr tőke- természetű adomány volt. Hátralék-
ban mindössze csak 23 frt 30 kr maradt. A folyó évi 
járulék pedig 2136 frt 90 krban állapíttatott meg. 

A tanügyi bizottság jelentése szerint az iskolába járó 
növendékek száma 4642, a nem-járóké 144. Mivel az 
egyházmegyébe beadatni szokott évi iskolai statisztikai 
kimutatások többé kevesbé hiányosan vannak szerkesztve: 
a nagyobb pontosság és az egyöntetűség elérése tekin-
tetéből ezentúl az iskolai körfelügyelők ^kötelessége lesz, 
e kimutatásokat, mielőtt a tanügyi bizottság elnökéhez 
beküldetnének, szorgos revisio alá venni. Áz egyház-
megyénkben régibb időben használatos és még most is 
nagyon kedvelt imák és illedelmi szabályok újból leendő 
kinyomatása, többfelől nyilvánított kívánalomnak m e g -
felelőleg, a gyűlés által elrendeltetett. 

Élénk megbeszélésre adott alkalmat Fejérvármegye 
kir. tanfelügyelőségének a püspöki hivatalhoz intézett s i 
onnan egyházmegyénkre leküldött azon »bizalmas ér te-
s í t é se^ mely szerint egyházmegyénk területén 7 iskolá-
ban tűlnépcsség mutatkozván, az ezeket fenntar tó egy-
házak felhivandók lennének egy-egy ujabb tanterem és 
tani tói állomás létesítésére. Egyházmegyénk is mélyen 
érzi ugyan, hogy a tanügy emelése érdekében mi volna 
a kötelessége, de egyszersmind szomorú tudatával bír 
annak is, hogy egyházaink, csaknem kivétel nélkül, a 
mostoha anyagi viszonyok s az evről-évre szaporodó 
terhek nyomása alatt, nemcsakhogy ujabb tantermek s 
tanítói állomások felállítására nem gondolhatnak, de még 
a már létezőket is csak a legnagyobb erőfeszítés mel-
lett képesek fenntartani. De különben is azért, mivel 
egy-két iskola teremben a növendékek száma 20—30-al 
túlhaladja a törvényes számot : e csekély többletért e 
20—30 növendékért talán m é g s e m indokolt az iskolá-
kat fenntartó egyházakat oly újabb áldozatok hozatalára 
kényszeríteni, a melyek alatt azok könnyen összeros-
kadhatnak. Mindezen s más okoknál fogva egyházme-
gyénk már előre is kimondhatja, hogy a tanfelügyelőség 
nemes intenciója, bár minden tanügy-barát elismerésére 
méltó, mégis a jelen mostoha viszonyok között való-
sithatatlan ; — de hogy a kötelesség-mulasztás vádjá-
val ne terhel te thessék: azt a határozatot hozta, hogy 
a tanfelügyelőség átiratában megnevezett egyházak pres-
byteriumai szólíttassanak fel nyilatkozatra az iránt, hogy 
mi az oka a túlnépességnek ? s vájjon nem lehetne-e 
azt egyszerűbb uton is megszüntetni, vagy lehetőleg 
apasztani ? ha nem lehe t : hajlandók és képesek-e az 
egyházközségek egy ujabb iskolaterem és tanítói állomás 
létesítésére ? 

A gondnoki számadások az illető bizottság által 
megvizsgáltatván, rendben találtattak. Két egyházra 
azonban, honnan a gondnoki számadás be nem külde-
tett, a számadásoknak az illető egyház kebelében tö r té -
nendő felülvizsgálására, vizsgáló bizottságok küldettek ki. 

A lelkészjelölő és közatapi bizottság tagjai újból 
megválasztattak; utóbbiak irányában eddigi fáradozá-
saikért a gyűlés köszönete jegyzőkönyvileg is kifejeztetik. 

Az egyházkerületi gyűlésre képviselőkül megválasz-
tattak. Vásárhelyi Géza világi tanácsbiró, és Léuay La -
jos lelkész, rendes ; Csordás Sándor és Biczó Pál p ó t -
tagokul. 

Urházy Lajos a biai körlelkészség területéről el-

távozván, helyébe iskolai körlelkészül Dézsi Mihály vá-
lasztatott meg. 

Mészöly Pál, egyházmegyénk tanácsbirája és pénz-
tárnoka, a harmadik és legrégibb idő óta viselt hivata-
láról, a főjegyzőségről, most már másodízben és hatá-
rozot tan l emondván: kiváló érdemeinek jegyzőkönyvi 
méltatása mellett, lemondása ezúttal elfogadtatik, s az 
ekkép megürült főjegyzői állásra a szavazás elrendeltetik. 

Végül, mellőzve a még tárgyalás alá került számos, 
kisebb-nagyobb fontosságú, de inkább csak helyi érdekű 
ügyeke t : befejezésül nem hallgathatom el, miszerint a 
község nagy vendéglőjében tartott köz-ebéd alkalmával, 
esperes úr, élénk tetszésre talált lelkes szavakban emlé-
kezett meg egyetemes ref. egyházunk érdemekben m e g -
őszült, de a zászlót még mindig magasan lobogtató 
legfőbb vezér-férf iáról : báró Vay Miklós úr ő nagy-
méltóságáról, kit hogy a Mindenható kegyelme magyar 
Sionnak javára még igen sokáig éltessen : azt bizonyára 
nemcsak a vértesaljai egyházmegye, de minden hű p r o -
testáns tiszta szivéből kívánja. 

L é v a y Lajos. 

A szathmári ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyű-
lését, a március 21-dikére kitűzött határnapon, a megyén-
ket is elözönlő vízár miatt meg nem tarthatván a 
másodízben kibocsátott esperesi körlevél fölhívása sze-
rint ápril 9. 10. 11-én tartatott meg, az esperesi kar 
nestora Kiss Áron és Kisdobronyi Izsaák Dezső egy-
házmegyei gondnok társelnöklete alatt. 

Az első nap, vagyis ápril 9 -én d. u. 2 órára az 
előzetesen kibocsátott esperesi körlevél világosan jelezte, 
hogy a lelkész-gyámintézet ügye fog a tanácskozás tár-
gya lenni, de sajnosan tapasztaltatott, hogy a tagok kevés 
száma miatt a másnapi gyűlés teendői, tanácskozásai közé 
kelle e tárgyat sorozni, ígv történt aztán hogy : espere-
sünk ápril 10-én a gyűlést lelket emelő, s megható imá-
val megnyitván, népies gyűlés váltotta fel az első napi 
kevés számban jelen voltakat. Elsőben is felemlíttetett , 
hogy az üresedésben levő világi tanácsbiróságra 64 érvé-
nyes szavazat közül 33 szavazattal Szilágyi Kálmán 
óvári földbirtokos lett elválasztva, ki is a tanácsbirói 
esküt letette és köszönetet tolmácsoló szép beszéddel 
székét elfoglalta. 

Ter jedelmesen referált esperes úr az egyházak 
szellemi és anyagi állapotáról, felemlítvén ezekkel kap-
csolatban a hozzá érkezett felsőbb rendeleteket melyek 
mivel már körözve voltak : annálfogva azoknak felolva-
sása feleslegessé vált. Az irodalmi társaság alakuló gyű-
lésére meghívás említtetvén fel, egyházmegyénk képvi-
selésére egyházmegyénk derék elnökei választattak. 

A szathmári gimnasium 7. és 8. osztályai felállítására 
való segélynyújtást a nagy-bányai ev. ref. egyházmegye 
készséggel megajánlotta, a debreceni egyháztanács pedig 
ugyanezen célra kétezer forintot ajánlott négy év alatt 
leendő törlesztésre. 

Ezeket követték a tanítók elhelyezése felőli intéz-
kedések. Majd ezután előadta esperes úr azon terhes, és 
nagy felelősséggel járó elfoglaltatását, mely a közalapi 
összeg kezelésével rá nehezedett, kérte magát az alul 
feloldatni, valamint kérte még azt is, hogy az egyház 
látogatóság által beszedetni szokott lelkész és tanítói 
gyámintézetet illető pénzek ne ő hozzá, hanem egye-
nesen a gyám-intézeti pénztárnokokhoz küldessenek : 

*) Tér hiány miatt késett. Szerk. 

A szathmári egyházmegye közgyűlése.*) 



mind ezen felemlítések, s az okok méltányosoknak talál-
tattak s a közalap kezelésével Fésős András szathmár-
németi lelkész bízatott meg, a gyámintézetet illető pén-
zek pedig esperes úr mellőzésével a gyám-intézett 
pénztárnokokhoz küldetni batároztattak, esperes úrnak az 
eddigi e részben is tanúsított eljárásáért átalános köszö-
net szavaztatott. 

Egyházmegyei pénztárnok, Kiss Lajos úrnak e 
pénztárnokságról lemondó azon megokolása, hogy ott, 
hol helyben posta állomás nincs, e hivatalt viselni nehe-
zebb feladat mint különben, méltányoltatván, határozott 
lemondása után, egyházmegyei pénztárnokul csengeri 
lelkész Lengyel Sándor választatott. 

Egyházmegyei gondnok, a néhai derék ősök méltó 
utóda, több, az egyházmegye érdekében tett alapítványait 
tőkékben és kamatokban 564 forintokban lefizette. E 
nemes tett magában hordja jutalmát! 

Lelkészjelölő bizottsági tagok választása jővén szóba, 
rendes és pót tagok ugyanazok lettek, kik eddig voltak. 

Kocsordi egyháztag Bernát István, és testvérei a 
kocsordi ev. ref. egyháznak 30 köböl gabona magtári 
alapítványt tettek, ha elhalálozásuk után atyjok sírbolt-
jának gondozását az egyház elvállalni ígérkezik, az 
egyházmegye a sírbolt anyagának minőségét és a sirbolt 
terjedelmét óhajtván tudni, midőn arról alapos tudomást 
szerez : akkor fog érdemlegesen a tárgyhoz szólani. 

A lelkészi gvám-intézeti jegvzőségről Lengvel Sán-
dor csengeri lelkész, azon okon, mivel egyházmegyei 
pénztárnoknak választatott, s azt el is fogadta lemondván, 
kimondatot t hogy mivel a választmányi tagok három 
éve az őszi gyűlés alkalmával ugy is letel ik: addig 
megtarthatja a gyám-intézeti jegyzőséget is. 

Mivel pedig a gyámintézet körül a tagok rész-
vétlensége tapasztal tatot t : hatarozatilag kimondatot t , 
hogy másodízben való meghívás esetén, a tagok bármily I 
kevesen lennének is, döntőleg ha tároznak; a gyáminté-
zeti pénzekről levén szó, kimondatot t , hogy a gyám-
intézet pénztárából világiaknak is adható kölcsön 7*/»-re 
első helyen való betáblázás mellett. • 

( Csiky Lajos a kisperegi egyház monográfiáját , 
Soltész János pedig kátéját egyházmegyénknek m e g -
küldötte, mely is véleményezés végett egy bíráló bi- j 
zottságnak kiadatott. 

Kürthy Olivér pedig 1760 tájáról, a szathmári egy-
házmegyére vonatkozó régi okiratokat 17 darabban 'az 
egyházmegyei levéltár részére adományozott . 

Angyalosi lelkész és tanító közötti viszály m e g -
vizsgálása küldöttségre bízatott. 

Vetési tanítói, tatárfalvai lelkészi díjlevelek m e g -
erősíttettek. 

Olá Sándor tanítói bekebeleztetési kérvénye, hiá-
nyos levén, nem teljesíttethetett, a dékánság és peres 
ügyekben való véleményezéssel egy küldöttség bíza-
tott meg. 

A közalap hátralék befizetése f. évi julius i - s ő 
napjára meghagyatot t , habár az egyház pénztárából is, 
de az egyes egyháztagokon való behajtás feltétele mellett 

Szamos-újlaki lelkész oly tartalmú kérvénye, hogy 
a temető árkán levő akácfákhoz kinek van joga, a lel-
késznek-e vagy az egyháznak ? Szabó Endre urai taní tó-
káplán panasza, melynek ellátása 'esperes úrra b íza to t t ; 
a matolcsi egyház iskola pénze 405 forint a fülpösi egy-
ház két telkének eladhatása; végre a panyolai egyház 
lelkészének megerős í tése : ezek valának még a gyűlés 
tárgyai. Legyen mindig ily derék kormányosa gyüíekeze 
tünknek ! Fiíep István, 

fül esdi ev. reform, lelkész. 

R É G I S É G E K . 

A mit akarsz cselekedni, jól cselekedjed! 
(Antal Géza úrnak szíves figyelmébe). 

Tudós emberektől hallottam, hogy nincs valami 
boszantóbb dolog gondolat-faragókra nézve, mint ha 
valaki elüti előlök, min talán már évek óta törték 
fejőket s így az elsőség, a feltalálás dicsőségétől m e g -
fosztatnak. Poéták és filosofusokra nézve mindenesetre 
nagy veszteség az ilyen, még akkor-is , ha az a bizonyos 
gondolat -orzó nem épen saját eszméjök szöge fejére ütött 
is, mert ilyenkor félig-meddig már ragya-ütöt té lesz 
szeretettel ápolgatott gondolat viráguk. A tör ténet -
író talán az egyedüli kivétel, ki a tűzhelye körül kuk-
tálkodót szeretettel üdvözli, mert mindeniknek — még 
a legfelületesebbnek — munkájától is remél valamit, 
minek hasznát veheti, mi talán minden szemessége mel-
lett is kikerülte figyelmét, s a mi az ugyanazon egy-
dolgot talán egy előtte ismeretlen, de érdekes oldaláról 
világítja meg. 

Talán nem lesz szerénytelenség részemről, ha mint 
hazai prot. egyházunk tör ténete iránt "őszintén érdeklődő 
dilettáns megvallom, miszerint évek óta forgatom tejem-
ben azon gondolatot , hogy a szép és nagy tudományos 
múlttal bíró kis Hollandiának hazánkra való közvetlen be-
folyását — különösen a theologiai tudományosságot 
illetőleg — a positiv történeti adatok pontos összegyűj-
tése után egy rövid munkában kimutassam, s így a szét-
szórt csontok összegyűjtése által egy homokszemnyivel 
én is járuljak hazai prot. egyházunk történetének maj -
dani fényes épületéhez. Ezen szerény törekvésem irata 
meg velem ezelőtt néhány évvel a »Németalföldi egye-
temeken magyar ifjak számára tett ösztöndíjakról szóló 
adalékaimat^ (^Sárospataki Lapok« 1884. 88. 108. 461. 
580. l apokon) ; ez késztetett két évig tartó Hollandiában 
való időzésem alatt arra, hogy az ut recht i - le ideni-grö-
ningai-franekerai egyetemeken megfordult magyar ifjak 
névsorát részint a nevezett egyetemek által »in horum 
discipulorum sempiternam memoriam« kiadott »Album 
Studiosoruma-ból , részint a meglevő s hozzáférhető 
anyakönyvek s egyébb aktákból összeállítsam, későbbi 
feldolgozás s együttes kiadás céljából. Hogy munkám 
mind ezideig, fél ig-meddig készen, asztalom fiókját őrzi, 
nem saját hibám, hanem a körülményeké, melyek első 
sorban a kenyérért való küzdést parancsolják mindenki-
nek, s csak kevés boldognak jut osztályrészéül azon 
szerencse, hogy ép azáltal szerezheti meg kenyerét is, a 
minek lelke egész erejével szentelte ifjúkora munkaide-
jét. I lyenforma levén az én sorsom is, félretettem egyidőre 
kedvenc eszmémet várva az alkalomra, mikor majd ismét 
elővehetem. 

Bocsánatot kérek e becses lapok mélyen tisztelt 
olvasóitól, hogy a fenti sincerisálásra vetemedtem, de 
kötelességemnek tartottam, a fentieket elmondani, nehogy 
kihez soraim intézve vannak, ránkórsággal s talán tu -
dományos értelemben vett »kenyéririgységgel« vádoljon. 

É becses lapok a f. évi 9—ik 13-ik és 14-ik szá-
maiban Antal Géza úr elismerésre méltó buzgalommal 
összeallítá az utrechti- és leideni egyetemeken tanult 
magyar ifjak névsorát, azon reményének adva kifejezést, 
hogy »talán a gröningai s franekerai egyetemeken tanult 
magyar ifjakét is össze fogja állítani.« Igazi lelki ö r ö m -
mel olvastam adatait, melyekben régi ismerőseimre talál-
tam s megvallom, a féltékenység bizonyos érzetével 



lestem szavait, azokat a régi neveket, hogy vájjon nem 
kerülle-e ki egvkor valamelyik szememet s nem feledém-e 
ki valamelyiköket saját lajstromomból. Tapasztalatomat 
sorainak elolvasása után szívesen elhallgattam volna, 
ha első cikke alá a szerkesztő oda nem irta volna, hogy 
»más egyetemeken tanuló ifjak is követhetnék e példát!« 
Azon biszemben, hogy e szerkesztői megjegyzés nem 
marad viszhang nélkül, indíttatva éreztem magamat jó aka-
ratú tanácsként elmondani az alábbiakat, nehogy a ne -
talán várható hasonló történeti adatok annyira h iányo-
sak s megbizhatlanok legyenek, mint az Antal Géza úr 
eddig megjelent fentemlített közleményei. 

Külföldi egyetemeken tanult ifjaink névjegyzékei, 
mint az ezzel foglalkozók tudják, vagy hiteles anyaköny-
vekben, actákban, vagy az ezek alapján nyomtatásban 
összeállított »Album Studiosorum«-ban találhatók meg, 
itt és amot t legtöbbszőr — kivált a magyar nevek — 
eltorzítva, szinte az érthetetlenségig, felismerhetetlenségig 
elferdítve, elannyira, hogy a legjártasabb történész szeme 
is képtelen közöttük eligazodni. Ki a munka könnyebb 
végét választja s sajnálja a fáradságot az acták és a 
nyomtato t t katalógus összehasonlításától, legtöbbször 
csak zavarja az amúgy is homályos adatokat, mely h o -
mályosságnak oka igen gyakran épen maga a matricula,, 
melybe a professorok régente magok irták be a leg-
többször rosszul értett nevet és lakhelyet. Ily esetben 
— pedig ez eset fordul elő leggyakrabban — a m o -
dern nomen coactor leghelyesebben jár el, ha egyenesen 
úgy közli az adatokat, a mint találta azokat, vagy ha 
mindenáron helyreigazítani akarja : tartsa kötelességének a 
hitelesen nyomatot t szöveg közlését i s ; azt nem is em-
lítem, hogy a forrás megnevezése mindenkor elenged-
hetetlen. Enemű adatokat nem szophat senkisem az 
ujjaból s így a forrás megnevezése nem járhat semmi-
féle compromiss ' jmmal az illetőre nézve, ami másnemű 
dolgozatoknál talán más számára vindicálná a pálmát. 
Egy másik méltán megkövetelhető kötelessége enemű 
adatok közlőjének az, hogy munkája, a mennyire lehet, 
teljes legyen a min többszöri lelkiismeretes átnézés köny-
nyeu segí the t ; továbbá a mi csak mint fontos s f igye-
lemre méltó előfordul az eredeti adat mellett, azt nem 
szabad semmi áron elhagyni, mert ezen szórványos ada-
tok sokszor egyedüli útbaigazító gyanánt szolgálhatnak 
kétes esetekben. így pl. ki kell írni, hogy az illető mely 
tanszak hallgatója v o l t ; élvezett-e, nem-e ösztöndíjakat ; 
honnan való, mely falu vagy városból s esetleg, hogy 
hány éves vala. Mindezen esetek feltalálhatók az említett 
források bármelyikében is s a közlő midőn kötelességét 
teljesíti, egyszersmind hálára is kötelezi a tör ténet í rót s 
csakis így számíthat munkájával elismerésre. 

Ami már az Antal Géza úr említett munkáját illeti, 
sajnálattal kell constatálnom, hogy az azokban foglalt 
adatok legfölebb curiosumként tekinthetők s teljesen 
megbizhat lanok; felületesség, hiányosság, megbizhatlan-
ság képezik ismertető jeleit. Azt hiszem egyetlen közle-
ményének részletesebb ismertetésével is elég leend kissé 
erős állításaimat igazolni; teszem pedig ezt a leideni egye-
temen tanult ifjakról szóló lajtsromával (Prot . e. isk. Lap 
1888. 14. sz.) ; még pedig egyelőre csupán azért épen 
ezzel, mert alább közlendő adataim hitelessége mellett 
egy már nyomtatásban is megjelent forrásra is hivatkoz-
hatom. Ugyanis a leideni egyetemen tanult magyar s 
erdélyországi ifjak névsorát ft. Teutsch az »Album Stu-
adiosorum academia Lugduno Batavae 1575—1875; 
saccedunt nomina curatorum et professorum per eadem 
ecula. Hagae comitum opud Mart. Ni j to t f \ 1875a alap-
ján már 1880-ban közzétette az »Archiv 'des Vereins 

für siebenbürgerische Landeskunde«-ben (204—227) s így 
bár ezen összeállítás sem egészen hibátlan, de minden-
esetre támogatására szolgálhatnak adatai az én helyre-
igazításaimnak, melyeket az eredeti acták alapján való 
összehasonlításnál fogva lehetőleg hitelesnek vélek. 

Mindenekelőtt kár, hogy forrását meg nem ne -
vezte Antal úr, bár első pillanatra észrevettem, hogy 
dolgozatát úgy a hogy van, kiírta a fent említett »Album 
Studiosorumból«, csonkán, mindennemű adat felemlítése 
nélkül, a mi ott abban a könyvben nincs elhallgatva s 
mindenesetre becses a történetre nézve, mert sokszor 
egyedüli útbaigazító lehet a személyazonosság megállapí-
tásánál a rosszul leirt név mellett. Aztán meg sok magyar 
nevet elnézett siettében s így lajstroma nem teljes, a 
történeti igazságnak nem megfelelő. A nevek közlésé-
nél nem maradt hű az eredeti közleményekhez s gyak-
ran nem csak akkor tévedt mikor a rosszul megőrzöt t 
nevet megkisérlette helyesebben visszaadni, hanem több-
ször az amúgy is rosszul leírt nevet még rosszabbul 
adta vissza közleményében. Megengedem, hogy idehaza 
szintén csúszhattak be sajtó hibák munkájába s jól 
tudom, hogy az ember ember marad mindig, s igen 
gyakran megesik rajtunk, hogv háromszor-négyszer 
megnézet t nevet is rosszul látunk vagy tévedésből 
rosszul írunk le, csakhogy »est modus in rebus«. 

(Vége köv.) Szalay Károly. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lapunk uíján az Irodalmi Társaságba való j e -

lentkezések ügyét is tisztáztuk a hét fo lyamán: az itt 
jelentkezettek névsorát, nyilatkozatait és leveleit á t -
adtuk a Társaság ideigl. pénztárnokának, Zsilinszky 
Mihály urnák. E tagok névsorában voltak Vörös Karoly 
lelkész Vác, dr. Takács Lajos egyet, tanár Budapest, 
Sárközy Sándor hittanhallgató Budapest, Martiny Dezső 
körjegyző Pomáz, Fejes István leik. S.-Ujhely, kik mind-
annyian rendes tagul jelentkeztek. Ez alkalomból fö lem-
lítjük, hogy Lapunk utján a mint futólag összeszámítot-
tuk 7 pártfogó, 52 alapító, 115 rendes és 32 pártoló 
tagja jelentkezett az í rod. Társaságnak. 

* Lelkész: jubileum. Kiskörösön meleg ovációban 
részesíték Kemény János ev. lelkészt, a ki huszonöt 
éve buzog a papi pályán. Hivei szeretik s nagy érdeméül 
tudják azt is, hogy a magyarság bajnoka. Mint irják, 
neki köszönhető, hogy Kiskőrös iskolaiban magyar nyel-
ven tanítják az ifjúságot s hétszáz gyermek közt talán 
egy sincs, a ki tisztán ne beszélne magyarul. Ezért a 
város színe-javából sokan siettek szívből gratulálni a 
jubiláns lelkésznek. Az egyház tanácsa s a városi kép-
viselőtestület tisztelgett nála s nevökben Blázy Lajos 
lelkész mondot t üdvözlő beszédet. Átnyújtotta neki az 
egyház ajándékát is : egy értékes díszkötésü bibliát. A 
kis-kőrösi hölgyek küldöttsége szép aranyórát vitt a 
jubilánsnak, kit Tepliczky Jánosné urnő köszöntöt t föl 
csinos beszéddel. A jubiláns mindkét küldöttségnek kö-
nyes szemmel válaszolt. Este lakoma volt. 

* A Mária-Dorottya egyesület Nyáry Adolf báróné 
elnöklete alatt f. hó 22-én délelőtt tartotta évi rendes 
közgyűlését. — A titkári jelentés szerint, melyet Barto-
niek Géza terjesztett elő, az egyesület vagyona 14,000 
forintról egy év alatt közel 30,000 forintra emelkedett, 
s a tagok száma 164-el szaporodott . Az egyesület el-
határozhatta ennélfogva, hogy a főváros által a jándéko-
zott 1000 négyszögölet meghaladó telken felépíti a ta -
nítónők menedékházát. Ezenkívül lépéseket tettek a 



tanítónők s nevelőnők helyközvetítő intézetének felállí-
tását s a tanítónők törzskönyvének összeállítása érdeké-
ben. A jelentés tudomásul vétele után György Aladár 
olvasta fel az egyesület gyűjtő bizottsága elnökének, 
Zirzeni Janka igazgatónőnek jelentését. A tanítónők 
otthona érdekében a mult évi közgyűlés megbízása kö -
vetkeztében megkezdett gyűjtés eredménye már eddig 
is meghaladja a 10,000 forintot. A szétküldött 19,000 
gyűjtő ivből a nagyobb rész nem érkezett vissza. Ez-
után megválaszttak elnöknek Nyáry Adoll báróné, pénz -
tárnoknak Zirzen Janka, ellenőrnek Slretvitzer Lajosné. 
Az eddig működöt t választmányi tagok nagyobb részt 
újból megválasztattak. 

* A pesti magyar evang. egyház f. hó 22-én 
tartotta évi rendes közgyűlését, Fabiny Gyula felügyelő 
elnöklete alatt. A jelentés, melyet az egyháztanács t e r -
jesztett elő, arról tanúskodik, hogy a főváros evangelikus 
magyar hitközsége évről-évre gyarapodik. Érdekesek a 
negyven év előtti adatokkal való összehasonlítások. 
1847-ben az evang. magyar gyülekezetben az újszülöttek 
száma 44 volt, tavaly 287, az elhunytaké akkor 49, 
tavaly 241, az esketeseké 1847-ben 16, tavaly 121. Az 
évi bevétel tavaly 17,251 frt volt, a kiadás 16,960 f r t ; 
a folyó évre 5680 frt bevétel és 5359 frt kiadás van 
előirányozva. Az egyházközség belépett 500 írttal a 
protestáns irodalmi társaság párfogói sorába is. 

* Debrecen a szathmári gymnasiumért szép áldo-
zatot hozott , melyért a gymnasium igazgató-tánácsa és 
alap-gyűjtő bizottsága Lapunk útján is köszönetét nyil-
vánítja a nevezett egyház presbyteriumának. 

Mélyen tisztelt presbyteri közgyűlés / 
33/1888. kgy. sz. alatti határozat alapján tudomá-

sára hozni méltóztatott gymnasiumunk igazgató- taná-
csának, hogy intézetünk fentartó testülete közgyűlése 
által wKiáltó szó a magyar haza protestáns gyülekeze-
teihez és oszlopembereihezcc cím alatt kibocsátott fö l -
hívásra hazai ev. ref. egyházunk egyik szemefénye és 
világító oszlopa, a debreceni egyház, f. évi március hó 
4-ikén tartott presbyteri közgyűlésében, a közelebb 4 év 
alatt 500 fr tos részletekben befizetendő 2000 azaz kétezer 
fr tot szavazott meg gymnasiumunk VII. és VIII—ik osz-
tálylyal leendő kiegészítése céljára. 

E fennkölt és nemes határozat láttára, midőn a 
hagyományos protestáns buzgalom és áldozatkészség 
fölötti hálás öröm szállja meg kebleinket; alig bírjuk 
megállapítani, vájjon magát — a bizalomteljes várakozás 
mellett is —• bennünket kedvesen meglepett áldozat 
nagyságát csodáljuk-e inkább, vagy azon a szathmári ev. 
ref. gyülekezet és intézeteinek egész hazai protestáns 
egyházainkra nézve jelentőségteljes fontosságát felismerő 
bölcs tapintat előtt hódoljunk tiszteletünkkel, mely a 
mélyen tisztelt presbyteri közgyűlést fentebbi elhatáro-
zásában vezérelte. 

Egyházunk és intézetei a felső Tisza mentén, 
hazánk, északkeletén valóban oly történelmi emlékek 
hagyományosai a múltból, oly erőtfeszítő nemes küzde-
lem harcosai a jelenben, s a római katholicismus által 
ide központosí tot t ellensúlyozó nagy erőre való tekin-
tetből olyan misszióra, oly öröklött nemes terhek eme-
lésére hivatottak, és kötelezettek a jövőben, amelyek 
közt ezen egyházat és intézeteit hittestvéri támogatás 
nélkül magukra hagyni nagy önfeledtség, sőt a jövőben 
magát keserűen megbőszülő mulasztás volna, általában 
hazai protestáns, kivált pedig, hazai ev. ref. egyházunk 
részéről. 

Haládatosan ismerjük el, hogy a mind múltjában, j 
mind jelenében fényes debreceni ev. ref. egyház nagy- | 

tiszteletű presbyteri közgyűlése, mint édes anya, nemcsak 
szivére vette, egyetemes anyaszentegyházunk ezen fe j -
lettsége hajdani magas színvonaláról leszorított, anyagi 
javaiban megtépett leányának, a szathmári egyháznak és 
intézeteinek, a közfigyelmet és részvétet méltán kihívó 
helyzetét, de hatalmas karjaira fölvevé, oly támogatás-
ban is részesité azt, mely mig egyrészről önmagában is 
nagy lendületet ád kitűzött célunknak, s közelebb juttatja 
a valósulhatás pon t j ához : addig másrészről a nyújtot t se -
gély elterjedendő hírével, hazánk protestáns gyülekezetei 
és oszlopemberei körében, fokozza a megérdemelt figyel-
met és érdeklődést intézetünk iránt. Az a tény, hogy a 
mély belátásu és hazai protestáns egyházunk egyetemes 
érdekeit egy magasabb nézőpontból megfigyelni tudó 
debreceni presbyteri közgyűlés, oly fontosnak tartja 
gymnasiumunk fejlesztését s kiegészítését, hogy midőn 
önmaga is uj templomot építtet, évről-évre uj meg uj 
iskolákat emel, ezt is két ezer forinttal támogatja, ez a 
tény, lehetetlen, hogy lelkesedésre gyújtó hatást ne 
gyakoroljon a hazai ev. ref. gyülekezetek azon százai 
körében, melyek minden időben szíves készséggel és 
örömmel ismerték és ismerik el a debreceni ev. ref. 
egyházat példány kép gyanánt. Igen, biztat bennünket a 
remény, hogy a debreceni egyház példáját, az áldozni 
tudás erejéhez mért arányban követni, vallásfelekeze-
tünk jól felfogott érdekének szolgálataként, s önmagára 
erkölcsi tisztességet hozó tényként tekintendi az ev. ref. 
gyülekezetek jelentékeny része. 

Midőn a hitrokoni támogatásért , gymnasiumunk 
igazgató-tanácsa s egész fentartó testülete nevében mély 
hálánknak a nagytisztiszteletü presbyteri közgyűlés 
előtt kifejezést adunk, fölkérjük egyszersmind arra is, 
hogy a megszavazott 2000 forint segély 500 frtos rész-
leteit, a mint azt a nagytiszteletii egyháztanács folyóvá 
teendi, gymnásiumunknak alant magát tisztelettel jegy-
zett igazgató-tanácsi elnöke kezeihez méltóztassék kül-
detni. 

A debreceni ev. ref. egyházra, annak kormányzóira 
és tagjaira, nagyszámú közművelődési és jótékonysági 
intézeteire, hálás köszönetünk ismételt kifejezése mel-
lett, Isi. en gazdag áldását esdve, kiváló tisztelettel vagyunk 
— Szathmáron, 1888. ápril hó 7-ikén tartott igazgató-
tanácsi ülésből — Dr. Farkas Lajos, mint a gymnasiumi 
igazgató-tanács elnöke. — Tabajdi Lajos, mint alap-
gyűjtő-bizot tság elnöke. 

* Egy kis helyreigazítás. Nt. Szerkesztőség! Becses 
lapja f. é. 17—ik számának vezércikkében s a gyűlésről 
hozott hírrovatban két oly állítás foglaltatik, melyeknek 
helyreigazítását az igazság érdekében kérhetem. Ugyanis 
i - ö r . Téves az az állítás, mintha én kijelentettem volna, 
hogy a gyűlésből távozni vagyunk kénytelenek. Annyit s 
nem többet mondtam, hogy a tanácskozásokban részt 
nem vehetünk. 2 -o r Téves felfogás továbbá az is, mintha 
tüntetésből hagytam volna el a tanácskozás he lyé t ; a 
mennyiben egészen a 12. §. letárgyalásaig, tehát körül-
belül ;s/4 óráig a tanácskozásnak néma hallgatója voltam. 
A háromnegyed óra múlva való távozást jogosan tünte tés-
nek nevezni nem lehet, mert a tüntetés jellege az, hogy 
az illető a leszavaztatás után rögtön oda hagyja a te r -
met. Jelen soraimnak közlését kérve vagyok Debrecen-
ben, 1888 ápril 23-án a nagytiszteletű Szerkesztőségnek 
alázatos szolgája Könyves Tóth Kálmán. 

* Halálozás. Özv. Varjas Gábor né szül. Gángol 
Juliánná, a nem rég elhunyt .idősb. Varjas Gábor misziai 
lelkész özvegye a f. hó 20-án élete 79-ik évében hosz-
szas szenvedés után jobb létre szenderült és e hó 22-én 
Miszlán a nagy kiterjedésű rokonság részvéte mellett el-



temet te te t t . Nagy csa lád: 5 gyermek, 12 unoka, 6 déd-
unoka gyászolják elhunytát. Béke hamvaira! 

* Szerkesztői üzenetek. E. K. urna* 8. Sz. Gy. 
Köszönet a nem várt gyorsaságért , s egyszersmind b o -
csánat, hogy sürgősebb tárgy miatt a jövő számra h a g y -
tuk. — B. I. urnák B—t. A válasz kiszedve várja a 
jövő számot. — Vágvidéki derék gondolat jai szintén 
a jövő számban látnak napvilágot. — K. József urnák 
M. V. A bevezetést megkaptuk és köszönjük. — Sz. M. 
urnák E. Riehm emlékezete már a jövő számban. 

A D A K O Z A S O K . 

Az országos prot. árvaházra : Koncz Imre vér tes -
aljai egyházmegye esperese 46 frt 2 kr. (Ehhez járultak 
Vértesaljából az egyházak 40 frt 2 krral, maga az egy -
házmegye 6 frr tal) . — Kiss Imre, urai újfalui ref. lelkész 
4 fr t 47 kr. (Ehhez járultak a conf i rmandusok : Bokor 
János 20 krt. Kőrös Samu 10 krt. Erős József 1 frt. 
Sümegi János 10 krt. Mészáros Károly 20 krt. Fehér 
Lina 30 krt. Német Rozi. 10 krt. Fehér Eszter 10 krt. 
Szilvágyi Rozi 10 krt. Ágos ton Rozi 17 krt. Kis Margit 
50 krt . N é m e t h József, Szabó István, Erős József, Szabó 
József, Nagy Sándor, Kis János, Hérints Sándor, T ó t 
Juli, Remete Lina, Kováts Lina, Hérints Eszter, Bernát 
Lidi, Szabó Lidi, Rátz Nani, Bernát Lajos, Artner Lajos , 
Molnár Imre 10—10 krt.) — Vargha László sziget-
monos to r i ref. leik. 3 frt. — Dézsi Mihály biai ref. leik. 
a conf i rmandusok részéről 1 frt 60 krt. Szerk. 

H I R D I T É S S K . 
Z E 3 - ^ J L T Z T ^ . S T _ 

A vértesaljai re formátus egyházmegyébe kebelezett 
tinnyei ev. reform, egyház lelkészi állására. 

Ezen állás negyedik osztályú, 500 for int becsértékű 
évi fizetéssel. A pályázó kötelezi magát arra, hogy egy 
év alatt tanítói oklevelet szerez, oly célból, hogy ha itt 
a tanítói állás a lelkészivel egybekapcsoltatik, oklevél 
hiánya miatt akadály ne merül jön fel. A két hivatal 
egybekapcsolása esetén a fizetés 800 frt leend. A kel-
lően felszerelt pályázati kérvények f. évi május 20-ikáig 
nt. Koncz Imre esperes úrhoz Seregélyesre ( p o s t a - á l l o -
más) küldendők. 

Budapesten, 1888. április 23-án. 
Szász Károly, 

püspök. 
a m m m % m m m % m m m m m m m w 

PÁLYÁZAT 
STELTZER DÁNIEL-féle ösztöndíjakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Síeltzer Dániel alapítványból 40 for in t tó l 100 f o -
rintig ter jedő ösztöndíjakra az I88 7 / 8 tanévre pályáza-
tot hirdet. 

Fo lyamodhatnak : ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri , jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Stel tzer- vagy. Ráth-családhoz tar tozók, bár hol t a -
nuljanak. 

A jelen tanév első feléről szóló tanodai, úgy a 
szegénységet , árvaságot vagy rokonságot tanúsító bizo-
nyítvány okkal felszerelt fo lyamodványok f. é. május hó 
végéig alulírotthoz intézendők. 

Győr , 1888. ápril 23. 
Dr. Beliczay Elek, 

a győri ág. h. ev. iskolai bizottság 
1—3 elnöke. 

wfMmmtmw^ 

:E=>-A_ Hj-ST̂ L S 
A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a class. 

philologiának mint f ő - , és a tót nyelvnek mint facultativ 
kötelező tantárgynak tanításával egybekötöt t tanári á l lo-
más a rendes t r iennium fenntartása mellett , rendes vagy 
esetleg helyettes tanárral betöl tendő. A rendes tanár, ki 
egyszersmind a tanári nyugdíj intézetbe belépni köteles, 
évi jövedelme 1050 frt és tandí joszta lék; a helyettes 
tanáré 700 frt. Pályázhatnak ág. hitv. evang. tanképesítet t 
egyének. A megválasztott az i888 / , , -dik tanév elején t a r -
tozik állását elfoglalni. A kellően felszerelt fo lyamodvá-
nyok f. é. junius hó 15-ig a lyceumi igazgatósághoz 
beküldendők. 

Pozsonyban, 1888. évi ápril hó 8-án. 
Samarjay Károly, 

a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség 
I—2 felügyelője. 

A b. -somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
hoboli III—dik osztályú anyaegyház lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

A pályázók, jogosultságukat igazoló okmányaik 
beterjesztése mellett, f. évi máj. 20- ig jelentkezzenek az 
esperesi hivatalnál, Hedrahelyen. (Postahely . ) 

Kelt Rév-Komáromban , 1888. ápril hó. 
P a p < 3 - á / b o r , 

dunántúli ev. reform, püspök. 
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1 A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és 1 
— minden könyvárúsnál kapható — az osztrák tartományok számára § 
— S e e l i n s k i G y ö r g y cs. k. egyetemi könyvárusnál, Bécsben. § 

I., Stefansplatz 6. 

1 Emlékkönyv | 
1 a confirmatióhoz készülő protestáns ha ja - 1 
= donok számára. I 

Irta |j 

G Y Ö R Y V I L M O S 1 
| a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. 1 

Egy a c z é l m e t s z e t t e ! . 

Ára vászoiikötésben, aranymetszettel 1 f r t 20 kr , 
! 3 1 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő -
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1, em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n 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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

VST Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. H l 

Ü D T Ö Z M T 

jubileumára. 

RSZÁGOS ünnepet ül ma a hazai paeda-
gogus világ, midőn egyik leghívebb 
és legmunkásabb zászlóvivőjének, 
Gönczy Pál államtitkárnak, ötven éves 
jubileumot rendez. A népnevelés baj-

nokai a nemzet öröm rivalgása közt egy oly 
férfiú homlokára tűzik az elismerés hervadhat-
lan koszorúját, ki szegény sorsban születve, 
szerény álláson kezdve, tisztán fényes tehetségei 
és ernyedetlen munkássága által vivott ki ma-
gának nemcsak magas állást, hanem osztatlan 
becsülést és tündöklő hírnevet. 

A református egyház szülte, a református 
egyház nevelte a nemzetnek őt is, mint hazánk 
annyi jelesét, kik a tiszta magyar faj kiváló 
tulajdonságait a protestantismus egyénképző nagy 
erejével, a gondolkozás tisztaságával és a jellem 
intensivitásával tudják párosítani. Gönczy Pál a 
tiszta magyar faj és a puritán kalvinismus 
typikus alakja. Világos fej, önálló gondolkozás, 
egyenes jellem, rendíthetlen szilárdság, praktikus 
természet: ezek alkotják imponáló egyéniségét 
s ezek képezik kulcsát az ő folytonos emelke-
désének a tanügyi pályán. 

Hírneve az ötvenes évekkel kezdődik, 
midőn a fővárosban egy első rendű nevelő-

intézet élén működött, mint igazgató-tulajdo-
nos. Ez időre esik irodalmi nevének megszi-
lárdulása is. Számos tanügyi cikkei a »Prot. 
egyh. és isk. Lap«-ban, tanári működése a 
gyakorlati életben már akkor az első rendű 
tanférfiak sorába emelték; de hatalmas szervező 
és adminisztratív tehetsége a Török Pál által 
alapított pesti ref. gymnasium belső szerve-
zésében és igazgatásában, és még inkább az 
akkori »Egyetemes ref. tanügyi bizottság«-ban 
nyilvánult, melynek közelismerésben részesült 
népiskolai szervezetét Gönczy Pál készítette. 
E népiskolai szervezet nemcsak a ref. tanügy 
törtenetében jelez nagy haladást, hanem az 
országos népnevelés terén is uj korszakot alkot; 
mert az 1868. évi népiskolai törvény nem egyéb, 
mint a Gönczy-féle ref, népiskolai szervezet állami 
codificatiója. 

A nemzeti alkotmány helyre állítása után 
Gönczy a közoktatásügyi minisztériumba hiva-
tott, hol azóta a népnevelés országos vezetésé-
ben, előbb mint osztály-, majd mint miniszteri 
tanácsos s jelenleg mint államtitkár irányadó 
szerepet visz. Az állami és községi népisko-
lák szervezése, a praeparandiák megalkotása, a 
polgári-iskolák létrehozása stb. körül mindenütt 



ott látjuk az ő egészséges tanügyi politikájá-
nak és józan paedagogiájának kitörölhetetlen 
nyomait. 

Es e bokros hivatali teendők között Gön-
czy mindig talált időt becses magán foglalko-
zásokra is. Tankönyvirói tevékenysége egy pil-
lanatig sem szünetelt: Abc-éi, térképei, föld-
gömbjei s más népiskolai taneszközei máig is 
a legjobbak. Egyházáért az állami szolgálatban 
sem szűnt meg buzogni, s ez érdemeit taná-
csosi, majd algondnoki és tanácsbirói székkel jutal-
mazták a pesti egyház és dunamelléki egyház-
kerület; a pesti főgymnasiumnak 1867 óta is 
buzgó oszlopembere, most iskolaszéki elnöke; 
a pesti theologiai akadémiának igazgató taná-
csosa és ritka pontosságú pénztárnoka. Említ-
sem-e azt, hogy mit köszönhet Gönczynek az 
»Országos nőképző-egyletcc és az »Örszágos 
nőipar-egyletcc, melyeknek kitűnő szervezete és 
pompás palotái, ezeknek terve, financirozása és 
felépítése a szó teljes értelmében a Gönczy Pál 
kezeművei?! 

Ötven éves közpályája ötven évi köz-
hasznú munkásság. Tisztelettel hajlunk meg e 
nagyérdemű férfiú példás munkássága előtt, s 
szívünk teljességéből kívánjuk az iskola, az 
egyház és a nemzet nagy napszámosának, hogy 
az isteni kegyelem még soká, soká tartsa meg 
őt övéinek és a közügyeknek azon páratlan 
munkaerőben, melylyel e 70 éves férfiú ma 
is bír ! Szőts Farkas. 

A protestáns irodalmi társaság kérdéséhez, 
Mondhatom, régen nem voltam annyira 

meglepetve valami által, mint azon vezércikk 
által, mely a »Prot. egyházi és iskolai lap« 
18-ik számában Papp Károly aláírásával meg-
jelent. 

Kétszer is végig olvastam, hogy megtalál-
jam a t. szerző gondolatainak vezérfonalát, meg-
értsem aggodalmainak okát, és tisztán lássam 
indítványának igazi célját. Őszinte jóindulattal 
mérlegeltem komoly szavainak súlyát — és 
horderejét. De, megvallom, csak azon ered-
ményre jutottam, hogy P. K. hibás álláspontra 
helyezkedvén, teljesen hamis következtetésekre 
jutott. 

Csekély nézetem szerint, a szóban levő prot. 
irod. társaság felett csak akkor lehet helyes Ítéle-
tet mondani, ha annak kitűzött célját folytonosan 
szemünk előtt tartjuk. Ahoz képest kell bírálni 
a megválasztott eszközök helyes vagy helyte-
len voltát. Mi a prot. irod. társaság célja ? Erre 
megfelel az alapszabályok következő pontja : 

»A magyar prot. irod. társaság célja ugy a 
hazai prot. tudományos irodalomnak és pedig 
első sorban a protestáns egyháztörténelemnek 
művelése, mint a nép között az erkölcsi s val-
losos irányú közhasznú olvasmányok terjesztése 
és egyházközségi könyvtárak létrejöttének elő-
mozdításait (Alapszabályok 2. §.). 

Aki ezt a célt helyesli, aki ennek megvaló-
sításához kész anyagi áldozattal és szellemi 
munkával hozzájárulni, azt én hajlandó vagyok 
tagtársul tekinteni, a nélkül, hogy vizsgáljam 
és bíráljam az ő felekezeti confessióját. Attól 
sem riadnék vissza, ha egy második Baldácsy 
buzdulna fel e célra való nagyobbszerű áldo-
zatra. Bizony, bizony ez egy cseppet sem alterálná 
az irodalmi társaság protestáns szellemét. Annál 
kevésbé fogja azt veszélyeztethetni az az egy-
nehány unitárius férfin, aki nem dogmatikai 
tételelek feszegetése, hanem az alapszabályokban 
kitűzött cél megvalósíthatása céljából csatlakozik 
hozzánk. 

De P. K. és talán többen is félnek tőlük. 
A félelem többnyire csak rosz sejtelemből szár-
mazik : erre a térre tehát nem követhetem. De 
figyelemreméltónak tartom azt, a mit a tudo-
mányos és népies irodalomra vonatkozó aggo-
dalom gyanánt fejez ki. 

Azt mondja többek között, hogy a »lelké-
szi karnak csak egyetlen egy tere van, melyen 
a dogmák láncait levetve szabadon mozogha t : 
t. i. a tudományos vizsgálódás tere.« s nézete 
szerint ezen kellett volna maradnunk ! Én azt 
hiszem, hogy úgy is van. A tudományos vizs-
gálódás tere egyáltalán véve nem lett elzárva a 
tett modósítások által. A »tudományos« jelző, 
köztudomás szerint, csak azért maradt ki a 
címből, mert a debreceniek által ajánlott »né-
piescc irodalom is bevonatott, ami által a tár-
saság működési tere kitágittatott, az az: a tu -
dományos mellett a népies irodalom mívelése is 
felkaroltatott. És ezt csak helyeselni lehet; mert 
valóban mindakét téren sok tennivalónk van! 

Igen, de mit mond a nép? kérdi P. K. 
komoly aggodalommal, ha felekezeti öntudata 
megzavartatik ? Én ugy tudom, hogy »a vallás-
erkölcsicc népies irodalom sehol a világon nem 
fejteg et dogmatikai kerdéseket; sehol a világon 
nem veszélyeztette még a felekezeti öntudatot, 
sem Németországban, sem Angliában, sem más 
prot. államban. A nép »vallási eszmekörét« az 
iskola és a templom állapítja m e g : ezeknek 
feladata marad továbbra is a felekezeti tantéte-
lek tanítása és a felekezeti öntudat szilárdítása. 
Az irodalom ezt, ha igazán protestáns szellem-
ben működik, csak előmozdíthatja — de semmi 
esetben sem veszélyeztetheti. J 



Igen helyesen mondja P. K. hogy »a hit-
felekezetek létezése psychologiai alapokon nyug-
szik, s a vallásos élet történelmi fejlődésének 
következménye.« A tervezett prot. irodalmi 
társaság ez alapokat és ezt a történelmi fejlő-
dést nem megbénítani, de éppen ellenkezőleg 
erősíteni akarja. És higyje meg P. K., ha csak-
ugyan bekövetkeznék az, amitől retteg, hogy a 
debreceni néhány túlaggodalmas férfiú által 
megindított mozgalom, mint a föld alatti tűz, 
tovább terjedve valahol kiütné magát, az nem 
azt bizonyítaná, hogy a prot. irodalmi társaság 
rosz alapon indult meg, hanem kétségen kívül 
helyezné azt a szomorú tényt, hogy azt a népet 
nem a protestantismus szellemének magaslatán 
álló lelkészek és tanítók vezetik ; de vezetik 
olyan pásztorok, akik sejtelmével sem bírnak 
azon óriási veszedelemnek, mely nyájaikat bizo-
nyos nagy erdő felől fenyegeti. 

De én bízom a józanság, a hazafiság, a 
vallásosság és a felvilágosodás szellemében; és 
nem hiszem, hogy az a »szakadás,« melyet 
P. K. kilátásba helyez, bekövetkeznék. Nem 
hiszem, hogy a vélemény nyilvánításának sza-
badságát a mi debreceni testvéreink, éppen a 
mai korban, arra használnák, hogy midőn ma-
gasabb célok tekintetéből aggódó lélekkel ke-
ressük az erők egyesítését, ők akkor, csak azért 
is, a szakadást és az erők zsibbasztását akarnák 
előmozdítani. Az én elvem e tekintetben az: 
egyesüljünk a szellemi téren mindenütt, egész 
»azon határig, a melyen túl a hitelvek megta-
gadása következnék.« 

Szeretném, ha P. K. aggodalomteljes cik-
kének azon része, mely a két prot. felekezetnek 
kimagasló alakjairól szól, minden irányban meg-
szívleltetnék, és ha abból a helyes következmény 
valóban le is vonatnék. Azt mondja ő, hogy 
azok a mi világi oszlopférfiaink ^tisztábban lát-
ják a helyzetet . . . elfogulatlanabb lélekkel Ítél-
hetik meg a viszonyokat, s jelölhetik meg az 
irányt, melyet korunk általános míveltségének 
mai fokozatán a protestantismus szellemének 
követnie kell. . . .« Magam is abban a meggyő-
ződésben vagyok. De éppen azért, mert azok 
világosabban látnak, és mert ezen világos látás 
alapján az exclusivitást nem helyeslik, elfoga-
dom jó tanácsukat, követem lelkes példájokat 
és az általok kitűzött zászlót, melyen azon régi, 
de ma is helyes jelszó ragyog: »in necessariis 
unitas, in dubiis libertás, in omnibus charitas." 

Zsilinszky Mihály. 

Irodalmi központosítás. 
Motto: Irodalmi egység minden e'.őtt s a 

protestantismus fényre derül'. 

Van tehát Luther- társaság, van és maholnap m ű -
ködésbe lép a protestáns tudományos, akarom m o n -

.dani helyesebben, protestáns irodalmi társulat. Azt 
tartja a régi példabeszéd: »háromszor iszik a magyar«, 
miért ne csatlakozhatnék e régi dalhoz képest a két 
jelzett nagyrabecsült vallásos irodalmi társulathoz a ha r -
madik is: a pozsonyi theol. akad. t an- és kézikönyv tu -
dományos kiadó vállalata esetleg társulata. Ha ily köny-
nyedén alakulnak a vallásos irodalmi társulatok, s ha 
annyira belejutottunk a társulati mozgalmak áramlatába, 
már most csak az következik, hogy az ujabb és ujabb 
vallásos irodalmi vállalatok nyerjék folytatásukat, ha kell 
Eperjesen, vagy Sopronban is, s a vallásos irodalmat 
pártoló tudományszomjas szegényebb sorsú közönség 
olvassa ki a gombokon, melyik társulatnak legyen k ö r é -
hez mért hathatós pártfogója. S hogy láthatóvá tegyem 
e szétágazó működési irányt, ha úgy tetszik valame-
lyik tisztességes tudományos főnek, miért ne vehetné 
igénybe — ráadásul — saját privát érdeke megóvása s 
tudományos műve kiadhatása céljából a tudományszom-
jas pártoló közönség áldozatkészségét? Hiszen a sok-
felé igénybe vett segélyosztást bőven bírja a protestáns 
áldozatkészség! Persze, hogy sikerül-e annyi pártfogót 
összehozni, mennyi a tudományos mű kíadhatását l ehe-
tővé tegye — a mostani viszonyok között mindég kér-
dés tárgya marad. 

Egy vizsgáló tekintetet vetve a részben működő, 
s a részben alakuló félben levő protestáns vallásos 
irodalmi társulatokra, mi másban találhatnók meg azok 
létföltételeit, ha nem első sorban az irodalmi termelő 
erőben — a mi hála Isten m e g v a n ; másod sorban az 
irodalmi termékeket vásárló közönségben, a mely tekintve 
a mai kor elvilágiasodott szellemét — a lelkészi kar 
kivételével, vajmi kis k ö r ű ; sed nunc venio ad fo r -
tissimum, hátra volna még a protestáns közönség a 
mostoha idők sokféle követelményeivel szemben, rész-
ben kimerült, részben sokféle igénybe vett áldozatkész-
sége. Csodálhatjuk-e, ha ez annyira és annyiszor igénybe 
vett áldozatkészség, melyet nemcsak az élet szétágazó 
édekei, de még magok a különben alapjában egy cél 
felé törekvő irodalmi társulatok is a központosítás h e -
lyett szétosztják, hogy ily eljárás mellett, még a tekin-
télyesebb helyről jött összegek is, nem nagyobbított, 
de igenis kisebbített alakban, mennyiségben és mér ték-
ben folyhatnak be az irodalmi társulatok szent fr igylá-
dájába. N e m tagadható, hogy vannak jókedvű adakozó 
maecenásaink, a kik szívük teljéből gyakorolják és győ-
zik a sokoldalú pártfogást, de hová lennének az i ro -
dalmi társulatok, ha a szegényebb sorsú közönség t e -
hetsége szerint nem járulna tudományszomjas filléreivel 
a irodalom pártolásához ? 

A nélkül, hogy irodalmi faktornak tartanám magam, 
a nélkül, hogy a legtávolabbról is hivatva érzeném 
magam, helyteleníteni avagy rosszallani, a pozsonyi 
tud. theol. könyvkiadó vállalat foganatba vett megalaku-
lását — de sőt ki ne örvendene lelke mélyéből az ö n -
álló magyar tud. theolog. irodalom ébredésén — mégis 
megfigyelve s tekintetbe véve a prot. irodalmi áldozat 
készség megosztot t igénybe vételét s a prot. irodalmi 
központtól divergáló irodalmi társulati mozgalmat, lehe-
tetlen amaz egyszerű meggyőződésnek nem adni kifeje-
zést, hogy az áldozatkészség ily nemű megosztása va -
lamennyi prot. vallás irodalmi társulat biztos és ha tha-



tós existentiáját fenyegeti s a mai protestáns centralis-
tikus korszellem keretébe sehogy sem illik. 

Lehetetlen, e köiülményeket megfontolva, némileg 
m e g nem ütközni, hogy most midőn a prot. irodalmi 
társulat megnyitása küszében áll s protestáns felekezeti 
különbség nélkül egymást lelkesítve gyűlnek zászlaja 
alá a lelkes pártfogók, hogy ime ez általános közsora-
kozás helyett az ág. hitv. ev. tudományos theologia, a 
concentrikus társulás kikerültével, seperatistikus úton, 
módon kér magának existentiát. Én úgy tudom szerény 
véleményem szerint, hogy a prot. irodalmi társulat, 
nem tűzte ki zászlajára a separatistikus felekezeti szint, 
hanem a protestáns felekezetek irodalmi egységét s 
kölcsönös támogatását. N e m nevezte azt a Kálvin tár-
sulatának, hanem protest. irodalmi társulatnak. Bizony 
itt az ideje, hogy a theol. tud ományos magyar irodalom 
ne legyen idegen e hazában, ne kérjen koldusbottal 
kezében biztos létet, hanem lelje meg már valahára il-
lendő, állandó lakhelyét. Té r t és illő helyet kérünk a 
tud. theol. i rodalomnak! Igaz, hogy erre talán, az isme-
retes non possumus vagy még ismertebb »majd rá 
érünk arra még a a felelet; de hát akkor talán mégis 
elhamarkodott lépésekkel indult a prot. irodalmi társulat 
megvalósítása felé. Kérdezzük már most külön irányú 
vállalatok-e az említett irodalmi társulatok, külön célt 
tüztek-e ki maguknak? A felelet csak az lehet, hogy a 
cél alapjában e g y ; de míg az egyik, központosít , a 
másik független felekezeti érdeknek kíván szolgálni teljes 
mértékben: Hiszen a közös nagy ellen nagyon is sze-
reti a divide et impera-féle elvet s bizony-bizony k o -
rántsem örül a protestáns felek centralistikus áramlatá-
n a k ; hanem a mint tudjuk, lelke mélyéből — ex p ro -
fundo — kívánja a válaszfalak föntartását, esetleg meg-
erősítését. Vájjon az egyik protestáns fél irodalmi 
emelkedése nem dicsősége-e a másik rokon félnek 
is ?! N e m a megosztott , hanem az egyesített erő lesz 
hivatva a tudományos theol. irodalom létkérdését bizto-
tani. S utóvégre legyen az bármiféle irodalmi vállalat 
a világon, s hirdesse bár angyalok nyelvén is a legmély-
ségesebb tudományt , ha nincs segedelmére az anyagi 
áldozat, a mit köznyelven pénznek nevezünk, a tespedés-
nek s végelgyengülésnek lesz áldozata. Ki volna más a 
theologiai tudományos irodalom leghivatottabb pártolója, 
ki más ha nem a lelkészi kar túlnyomókig. S talán oly 
fényes ama protestáns lelkészi kar anyagi helyzete, 
hogy emez és amaz s még a jövendőben alakulható i ro -
dalmi társulatok hathatós pártfogója lehessen, hogy leg-
égetőbb tudományszomja mellett is, ide is oda is juttas-
son nehezen megszerzett filléreiből ? ! Oly annyira egy 
nyelvű felekezet vagyunk-e különösen mi ág. hitv. evan-
gélikus, hogy kivétel nélkül nélkülöznetlennek tartanok a 
tudományos theologiai irodalom felvirágzását?! és hogy 
különösen nélkiilözhetlen szükségnek tartanok a kiválólag 
magyar theologiai tudományos irodalom pár t fogását?! 
Sajnos a másfelé szitó excentrikus politikai érzelmek azt 
mondják, h o g y : nem! Mert bizony a ki restelli a magyar 
szót kiejteni — nem veszi szívesen a magyar könyvet 
kezébe. N e m ritkán halljuk emlegetni a protestáns 
lelkészek tudományos elmaradottságát ; de arról azután 
nagy bölcsen hallgat a krónika, hogy sokszor mily n y o -
morultak anyagi körülményei. Itt az idő, hogy a sze-
génységgel küzködő protestáns lelkének tudományszom-
juk kielégíthetése szempontjából közös erővel és áldo-
zattal legyenek segélyezve, vagy a legjobb esetben abba 
a kedvezménybe részesülhessenek, hogy mérsékelt á ldo-
zattal juthassanak a tudományos művek élvezéséhez. Itt 

' az idő, hogy a magyar theologiai tudományos irodalom 

ne tegye irodalmi működését függővé a bizonytalan 
pártfogók számától, hanem szabadon működhessék. Erre 
nézve nem igen segít az újabb és újabb társulási m o z -
galom, nem a decentralistikus, hanem a centralistikus ösz-
szetartozandóság kölcsönös élénk érzete, a tudományos 
irodalmi téren, szóval : a felekezeti érdekek tisztességes 
megóvása melletti erős tömörülés. N e m az elkülönzött 
speciális érdekek dédelgetése, nem a protestáns sokfelé 
igénybe vett áldozatkészség tágítása, hanem az erők 
központosítása szolgálhat az igazi protestáns érdeknek. 
Tisztelet, becsület az egyes protestáns speciális fele-
kezeti . érdeknek — de hogy e speciális kívánalmakat 
nem vehetné védő és támogató szárnyai alá egy nagyobb 
s biztos alapokon nyugvó protestáns központosí tot t i ro-
dalmi társulat — ezt nem é r t em! Tisztelet becsület az 
egyes irodalmi társulatoknak, hiszen e nemes verseny 
és mozgalom a protestáns életnek a jele, de a meddig 
a separatistikus és speciális érdekek nem fogják a köz-
pont égető szükségét fölismerni, oly célból, hogy onnan 
merítsék az éltető tápanyagot, addig egyetlen irodalmi 
társulatot se tartok életképesnek, t. i. olyannak, a mely hat-
hatósan mozdítaná elő a protestántismus közös érdekét. A 
központosí tandó elemek majd itt — majd amott lesznek 
egyesítve, a mint azt a szellemi életrevalóság concur-
rentiája birni fogja. Kérdem tehát, miért ne lehetett volna 
egy központosí tot t nem csupán irodalmi, hanem egy-
szersmind tudományos társulatnak létet adni, mely a 
speciális felekezeti kívánalmaknak is megadta volna a 
magáét kinek-kinek suum cuique, a testvériség és egyen-
jogosítás elve mellett. 

S miért ne ölelhette volna föl az alakuló pro tes -
táns irodalmi társulat szerető karjaiba necsak a theologiai 
tudományos történelmi ágát, s különösen a vallásos nép -
irodalmat, hanem a protestáns felekezetek annyira elha-
nyagolt, tudom, könyvkiadói vállatát is ? Avagy annyira 
részrehajlók vagyunk a vallásos népirodalom iránt, hogy 
ennek kedvéért hajléktalannak tekintsük a nem knvésbé 
szükséges protestáns felekezeti tudományos theologiai 
i rodalmat?! Mert kétséget se szenved, ha szükséges a 
vallásos népies irodalom megindítása, még kevésbé nélkü-
lözhető a tisztán tudományos theologiai irodalom m e g -
indítása, annak nemcsak egy — de valamennyi ágában. — 
N e m hiszem, hogy a pozsonyi theologia morális és 
tudományos tekintélyes erejével ne lett volna képes 
a protestáns irodalmi társulat alakuló félben lévő alap-
szabályaira módositólag hatni, s irodalmi tudományos 
működésének kellő, ha kell speciális tért biztosítani. 
Ezek a gondolatok foglalkoztatták elmémet a kibocsá-
tott »Felhívás« elolvasásánál, s legyen szabad végsza-
vamat — cikkem címére visszatekintve — azon óhaj -
tással befejezni, miszerint a tudományos theologiai 
irodalom létérdeke s a közművelődés érdekében a meny-
nyire lehet centraüsáljunk és ne decentralizáljunk. 

Vágvidéki, 
evangelikus lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A népiskola a takarékosság és a kézi ügyes-
ség szolgálatában. 

A figyelmes szemlélőnek észre kell vennie, hogy a 
jelenkor kiválóan socialis kérdésekkel foglalkozik és ezek-
nek szerencsés megoldása életkérdés a társadalomra 
nézve. Ha ezen socialis mozgalmak helyes irányba nem 
terelhetők vagy ha a helyes kerékvágásból kizökkennek, 



siralmas eredményhez vezetnek. Az egyedül jogosult 
vezérelv ezen törekvésekben a köztük és az erkölcsiség 
s igazság közti megegyezés; az egyedüli alany, melyben 
ezen törekvések állandósíthatok, kétségkívül az ifjúság, 
mert a gyermeki test és lélek rendszeres nevelése azon 
egyedüli eszköz, melylyel magát az emberiséget testileg 
és szellemileg javíthatjuk és vele együtt az emberi tár-
sadalomban is örvendetesebb állapotokat teremthetünk. 
El fogjuk érni azt, hogy majdan a katonai sorozó bizott-
ságok kevesebbet fognak panaszkodni a test elsatnyulása 
ellen és a törvényszékek előtt kevesebb ifju-bűnössel 
fogunk találkozni. 

Ezen socialis paedagogiai törekvések közt első 
helyen említendők az iskolai takarékpénztárak, melyek 
hazánkban is, bár lassan, évről-évre több tért hódítanak. 
Németországban nem mondható, hogy ez irányban valami 
feltűnő gyors fejlődés volna észlelhető. A »Deütscher 
Verein für Jugend-sparkassen« hetedik Jelentése részle-
tesen foglalkozik a különféle takarékpénztárak statisztikai 
kimutatásaival, milyenek a fillér takarékpénztárak, melyek 
tulajdonképen ifjúsági takarékpénztárak, mert leginkább 
az iljuság vesz bennök részt, és az iskolai takarékpénz-
tárak. 

A fillér takarékpénztárak száma Németországban 
mintegy 600. De a hozzájuk kötött reményeknek nem 
telelnek m e g ; mert a nagyobb városokban részint meg-
szűntek, mint pl. Berlinben, Stet t inben; részint rohamo-
san kevesbednek a betétek, mint pl. Brémában, hol az 
évi betét 27,250 márkáról 9872-re, Strassburgban, hol 
14,000 markáról 5700-ra leszállott; hasonló apadás ész-
lelhető Wiesbadenben, Königsbergában. Ellenben csekély 
emelkedés mutatkozik néhány nagyobb városban, mint 
péld. a Majna melletti Frankfurtban. Más vidékeken a 
fillér takarékpénztárak tulajdonképen gyermek-takarék-
pénztárak. 

Szebb eredménynyei működnek az iskolai takarék-
pénztárak, melyek között 1885-ben Németországban 
mintegy 1000 ifjúsági és szintén mintegy 1000 volta-
képi iskolai takarékpénztár volt. A kettőt egymástól szi-
gorúan megkülönböztetni nagyon bajos ; mert a nem 
hivatalos statisztikai adatok gyakran hiányosak és ösz-
szezavarják azokat. Franciaországban 1885-ben 23,980 is-
kolai takarékpénztár létezett, és 491,160 betevő 11.934,268 
frankot takarított, Belgiumban volt 173,203 takarékos-
kodó 3.050,176 frankkal, Olaszországban volt 3456, 
Angolországban 2105, Svajcban 1000 iskolai takarék-
pénztár. Magyarországban az iskolai takarékpénztárak-
ról szóló XII. Jelentés szerint, mely az országos 
magyar Gazdasági Egyesület igazgató választmányá-
nak Budapesten 1887. év december hó 30-án tartott 
ülésében felolvastatott, az I886 /7 évben 428 helyen 616 
iskolai takarékpénztár létezett, a takarékoskodó tanulók 
száma 28,900, a megtakarított összeg 80,300 frt vo l t ; a 
kezelő tanítók száma pedig 977 volt. Az I875 /0 tanévben 
indult meg az iskolai takarékpénztári intézmény 13 helyen 
16 iskolában 32 kezelő tanítóval, 2621 takarékoskodó 
tanulóval, 13,337 frtnyi betéttel. Tekintetbe véve, hogy 
legújabb időben a posta-takarékpénztári intézmény és a 
kezelő tanítók különféle anyagi megjutalmazása az isko-
lai pénztári törekvéseket nyomósán támogatják, nem 
lehet mondani, hogy az különös elterjedésnek és fejlő-
désnek örvendene nálunk. 

Az 1884-diki évben viszonyítva Franciaországban 
az iskolai takarékpénztárak száma 758-cal, a betevők 
száma 2536-tal és a megtakarított összeg 649,222 frank-
kal növekedet t ; Angliában az iskolai takarékpénztárak 
száma 5 év alatt mintegy 1000-rel szaporodot t ; a többi 

országokban is aránylag sokkal gyorsabban fejlődik ezen 
intézmény mint Németországban vagy hazánkban, sőt 
hazánkban aránylag napról-napra több tért hódit mint 
amott, a mi miatt némely német lapok, egyebek között 
a »Deutscher Rundschau« (1886. április füzete) siralmas 
hangon feljajdultak, és a tanítóságot vádolták sőt még 
folyton vádolják, hogy az iskolai takarékpénztári intéz-
ménynyel szemben közömbös marad, sőt ellenséges állást 
foglal el. Áttanítok ezen eljárásán nem igen lehet csu-
dálkozni. 

Nálunk sem tudnak valami különös módon ezen 
intézményért lelkesülni; mert saját tapasztalásukból 
tudják, hogy az iskolai takarékpénztári intézmény csak 
ott bír nevelő hatással, hol a gyermekek saját munkájuk 
bérének egyik részét takarítgatják össze ; más különben 
a legtöbb esetben az irigységnek s ebből folyólag hazug-
ságnak, csalásnak, lopásnak s más bűnöknek szülő anyjává 
lesz a takarékoskodás. Tehát nem nemesitőleg, hanem 
demoralizálólag hat az a gyermekekre sok esetben, a 
mint azt tanügyi lapjainkban is gyakran olvashatjuk. 

Az iskolai takarékpénztárak csak ott bírnak nevelő 
hatással, hol a kézi munka oktatás s ennek eredménye 
képezi a takarékoskodás alapját. Innen van, hogy míg 
fejlett iparral bíró országokban, különösen a tanítók 
buzgólkodnak az iskolai takarékpénztárak körül, addig 
Németországban még mindig ellenséges állást foglalnak 
el velők szemben. De annál buzgóbban karolták fel a 
kézi ügyésségek oktatását a népiskolában, és évről-évre 
nagyobb eredményt mutatnak fel. Szászországban, hol 
már több mint 60 munkatanítási iskola létezik, maga az 
országgyűlés 10,000 márkát szavazott meg a kézi ügyes-
ség oktatásának előmozdítására; Strassburgban számos 
iskolába be van vezetve a kézi munka ; Breslauban ha-
sonlólag munka iskola lépett életbe és egyidejűleg a szi-
léziai központi ipar-egyesület is pártfogásába vette az 
ügyet. Számos kisebb városokban is keletkeztek munka-
iskolák. 

A munka oktatás leglelkesebb pártfogója Schen-
kendorff országos képviselő, ki számos helyen így Po t s -
damban, Berlinben, Breslauban, Wiesbadenben, Meinin-
genben, stb. nyilvános előadásokat tartott az említett 
törekvések jelentőségéről és horderejéről. — Ezek és 
hasonló előadások magva az, hogy a mai német nyilvá-
nos nevelésügy a tantárgyak tekintetében bővülést igé-
nyel, hogy a gyakorlati foglalkozás kezet fogjon a szel-
lemi kimíveléssel, mely gyakorlati foglalkozás vegye 
jobban tekintetbe a német ifjúság testi kimívelését. Ilyen 
reform persze nem egyedül iskolai, hanem egyszersmind 
társadalmi kérdés. 

Lipcsében tanfolyamot nyitottak a tanítók számára 
a kéziügyességek megszerzésére. Ezen tanfolyamban azt 
tapasztaltak, hogy azokat a tanítókat, kik részt vettek, 
részint egyesületek, részint iskolai vagy községi ha tó-
ságok, részint a legfelsőbb hatóságok ösztönözték a rész-
vételre és legnagyobb részt anyagilag is támogatták. 
Azon tanítók közül, kik 1886-ban részt vettek a neve-
zett tanfolyamban, több mint két ha rmada nevezett ha-
tóságok vagy egyesületek költségén sajátította el a kü-
lönféle kézi ügyességeket azon célból, hogy vagy a 
népiskolában vagy külön gyermek-javitó intézetekben 
honosítsák meg a házi ipart. Különösen kiemelendő, 
hogy a porosz közoktatási kormány is több porosz ta-
nítót küldött a lipcsei tanfolyamra állami költségen. 

Valamint Lipcsében, úgy Bern városában is tar to t -
tak ilyen tanfolyamot, melynek fentartására egyes kan-
tonok és a szövetség-tanács 800 franknyi segély-össze-



get adott. Annyira felkarolták a kézi ügyességek taní-
tását, hogy valamennyi svájci tanítóképző intézetbe s 
néhány népiskolába is már a rendes tantárgyak közé 
felvették. Itt is valamint Németországban a fősúlyt 
a kéziügyesség nevelő hatására fektetik. Ezen elv alapján 
állította össze az 1886. szept. 20-án Stuttgartban össze-
gyűlt német kéziügyességek kongressusa (Deutscher 
Handfertigkeitskongress) a maga munkaprogrammját, 
és alakult »Nevelő gyermek-kézi munka-egyletté«, s 
egyszersmind feladatául tűzte ki, hogy a svéd »Slöjd-

•seminar« (Náásben) mintájára egy képző-intézetet ala-
pítson kéziügyességek számára. Az elérendő célról és 
feladatról értekeztek Schenkendorff »a kéziügyességek 
paedagogiai és társadalmi jelentőségéről« cimű felolva-
sásában, és dr. Götze lipcsei reál-gymnásiumi tanár a fel-
állítandó képző-intézetről. Az ügyet a szász kultuszmi-
niszter is pártfogásába vette. Látjuk, hogy mind azok, 
kik a kéziügyesség tanításának az iskolába behozatala 
mellett buzgólkodnak, nem pusztán ipart szándékoznak 
behozni az iskolába, nem mühelylyé akarjak az iskolát 
tenni, hanem a nevelés szolgálatába akarják vonni az 
ipart; és azért a kéziügyesség tanítását nem is mes-
teremberré, bár mily ügyes legyen is az, hanem csak a 
tanítóra akarják bízni, és ezért célul tűzték ki, hogy a 
tanítók nyerjenek képesítést a kéziügyesség tanításában. 
Hasonló törekvés az, mint a milyen hazánkban már való-
sággá lett a budapesti polgári iskolai tanitóképzőinté-
zetben s számos elemi tanítóképző-intézetben egyik vagy 
másik iparágra nézve ; csakhogy Németországban na-
gyobb terjedelemben és behatóbban kívánják azt mívelni. 
E célból kéziügyességi mintákat is adott ki a »Lipcsei 
tanuló-műhelv« tanító kara. Ezen minták első csoportja 
a táblapapirosból készült műveket (Papparbeiten) is-
merteti rendszeresen; a többi csoportok az asztalos 
munkákat, a fafaragást, az ércműveket és a modelliro-
zást tárgyalják. Ára az egész műnek 5 márka. 

Bár mennyire magasztalják is a kéziügyesség taní-
tásának a barátai ezen törekvéseket és bármennyire 
iparkodnak azoknak üdvösségét bebizonyítani, mégis 
akadnak, kik ellenkezőleg a kéziügyesség tanításának 
behozatalában a népiskolára nem előnyt, hanem valóságos 
hátrányt látnak, mert azt a népiskola számára sem nem 
üdvös, sem nem korszerű, sem céljaiban az életszámára 
nem eléggé praktikus, sőt az iskolára nézve lealacsonyí-
tónak is tekintik. 

Franciaországban az 1882-diki március 22-diki 
iskolai törvény értelmében a nyilvános népiskolában »a 
kézügyességeket és a főbb iparágaknál használt eszkö-
zök kezelését« kell tanítani. A volt közoktatásügyi mi-
niszter, Goblet, egy 1886-diki körrendeletében elismeri, 
hogy míg egyfélől a tanítóképző-intézetek tanárai a 
kéziügyesség tanításának eszméjével már megbarátkoz-
tak, addig másfelől ezen tantárgyak tanítására a népis-
kolában hiányzik az alapos és biztos vezetés, valamint 
a célhoz vezető módszer. Azért első sorban biztos ada-
tokat követelt a tanítóképzőktől, vájjon ott mindenütt 
felkaroltatott-e a kéziügyességek tanítása és azok nép-
iskolai módszere és vájjon képesek lesznek-e a képezdé-
ből kikerült fiatal tanítók legalább részben eleget tenni 
az 1882-diki iskolai törvény követelményeinek. 

Gamauf György. 

T Á R C A . 

Apró képek a protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből.*) 

Mélyen tisztelt gyülekezet! A midőn annyi kitű-
nőségünk után én, a szerény népnevelő is helyet fog -
lalok itt, hogy tőlem telhető módon szolgáljam azt a 
nemes célt, melyet ezen böjti felolvasások nagyérdemű 
rendezői kitűztek és hova-tovább évről-évre mindinkább 
fokozódó sikerrel meg is valósítanak •— nem tagadhatom, 
lelkemet bizonyos elfogultság s aggodalom szállja meg; 
mert ugy érezem, hogy midőn a megtisztelő felhívásnak 
oly könnyen engedtem és apró életképeimnek bemuta-
tására vállalkoztam, nem annyira saját erőnmek és képes-
ségemnek tudata, mint inkább az a lelkesedés vezérelt, 
mely el szokta ragadni az ügybuzgó egyéneket. 

Igen tartok attól, hogy életképecskéim nem ütik 
meg a mértéket és nem lesznek képesek a mélyen tisz-
telt gyülekezet igényének kielégítésére; sőt még amiatt 
is aggódom, hogy képecskéim nem tudják elég hűséggel 
még azt a gondolatot sem visszatükrözni, a melyet ál-
taluk hirdetni óhajtanék. Ugyanezért minekelőtte »pro-
testáns egyházi és iskolai életképeimnek? előadásához 
hozzá fognék, alázatos szívvel arra kérem a mélyen 
tisztelt gyülekezetet, ne ítéljen fölöttébb nagy szigorú-
sággal se az én igénytelen személyem, se pedig az én 
általam vázolt képecskék fölött. Tekintse inkább csak a 
jó szándékot és vegye fontolóra, hogy nekem sem a 
„képírás" sem a , ,képmutatás" nem tanult mesterségem; 
csak úgy mellesleg gyakorlom ezeket igénytelen mű-
kedvelők módjára olykor-olykor, a midőn oktatói hiva-
tásom gyönyörűséges igája alól néhány órára kiszaba-
dulok. 

Apró egyházi és iskolai életképeimmel védelmére 
akarok kelni, a mi jó magyar népünknek, a melyről 
azonban igen gyakran fel-felhangzik az a panasz, mi-
szerint nincs benne elegendő fogékonyság és hajlam az 
egyházias- és hitbuzgő-élet iránt. Bizonyságot akarok 
bemutatandó életképeimben tenni arról, hogy nem sivár 
a magyar nép lelke sem és hogy ott, a hol „ember a 
talpán" az, a kire a magyar nép egyházias hitéletének 
gondozása bízatott, ott megtermi a jó mag a jó gyü-
mölcsöt, néhol tízszeresével, máshol meg százszorosával. 

Az egyházias, hitbuzgó-élet olyan a magyar nép 
körében is, mint a minővé azt nevelik. Magától a nép-
műveltség kertjében nem lesz semmi s e m ; mert bár-
mennyire meg legyen is valamely egyénben vagy nép-
ben a magasabb rendű szellemi életre vonatkozó „arra-
valóság", ha nincsen, a ki az egyénben avagy a népben 
meglevő, veleszületett szellemi arravalóságokat és a hébe-
korba ösztönszerűleg is nyilvánuló nemesebb erőket 
kellőleg gondozza és a hajlamok magaslatára emelje, 
ugy a teremtő által a lelkekbe rakott talentomok lassan-
ként megrozsdásodnak és elgyengülnek. Ki merné két-
ségbe vonni azt, hogy művészek helyes közreműködése 
nélkül sehol és senkiben sem fejlődhetik ki erőteljesen 
a művészet iránt való fogékonyság, a művészeti érzék, 
a műízlés; és így ki merné tagadni azt, hogy hitbuzgó, 
egyházias lelkületű lelkipásztorok és tanítók nemes példa-
adása és nevelői hatása nélkül még a magyar népben 
sem támadhat tettre kész hitbuzgó egyházias valláserköl-
csi élet. 

*) Budapesten az idei cyclusbau tartott felolvasás. 



Ezt a tételt akarom hirdetni apró életképeimben 
azzal az igazsággal együtt, hogy a jó papoknak és a jó 
tanítóknak keze nyoma, minél huzamosabban hatottak ők 
valamely gyülekezet benső életére, annál tovább meg 
szokott maradni, és még akkor is áldást áraszt a h í -
vekre, a midőn már talán neveiket is elfeledték tanítvá-
nyaiknak utódai. 

Első életképem szóljon annak a kis község lakos-
ságának egyházi és iskolai életéről, a melyben nap -
világot láttam és a melyben »kis játékaimat« egykoron 
eljátszottam. 

Nemes Csoóról, arról a kis igénytelen vasmegyei 
apró faluról kívánok szólani, a melyet büszkén vallok 
szülő fö ldemnek ; büszkén mondom, mivel ez a kis 
helység reánk, magyarországi protestánsokra nézve ha j -
dan és pedig nem is olyan régen, fölötte nevezetes 
helység volt. Benne virágzott a vasmegyei evangélikusok 
két artikularis gyülekezetének egyike. 

Hogy mik voltak azok az artikularis gyülekeze-
tek ? — azok kedvéért a kik erről a dologról még nem 
hallottak volna, — a következő felvilágosítással szol-
gálok : 

Abban a korban, a mikor még a protestánsok 
minden szüntelen ki voltak téve az üldöztetéseknek és 
a zaklatásoknak ebben a mi édes hazánkban is, az 
1681-diki sopronyi országgyűlés nagy kegyelmesen tö r -
vénybe igtatatta, hogy Vasvármegye területén két köz-
ségben nevezetesen Nemes Csoóban és Nemes Dömölkön 
az ág. hitvallású evangélikusok szabadon és minden há -
borgatás nélkül gyakorolhatják vallásukat s nyilvános 
isteni tiszteleteket is tar thatnak; de egyebütt se t em-
plomot ne építsenek, se papot ne tartsanak. És ez az 
allapot eltartott egészen a szabad szellemű II—dik J ó -
zsef császár koráig, a türelmi parancs megjelenésének 
idejéig; még pedig nem csak Vasmegyében, hanem az 
ország nagyobb részében. Csak a véghelyeken és az úgy-
nevezett artikularis gyülekezetekben nem háborgathatták 
az evangélikusokat. Másutt mindenütt elszedték őseink-
től egyházi épületeiket és elüldözték tanítóikat és lelki-
pásztoraikat. 

Ezért is aztán nem veheti tőlünk protestánsoktól 
senki sem rosz néven, ha nagyot sóhajtunk, valahány-
szor valaki mi előttünk azokról a „régi jó időkről" 
mesél. Mi nem kívánjuk azokat vissza még ami artiku-
laris gyülekezetünk kedvéért sem. 

Az elnyomatás ama szomorú korszakában Nemes 
Csoó, a vasmegyei evangélikusok vallásos, egyházias hi t -
buzgó életének tűzhelye, és menedékhelyeként fénylett. 
Vasárnaponként meg-meg népesült a kis falu: akkoriban 
százanként érkeztek a megye minden egyes vidékéről az 
őseik vallásához buzgón ragaszkodó evangelikus hívek 
a csoói köznemesség vendégszerető hajlékaiba. Sátoros 
ünnepeinken pedig ezerével gyülekeztek az isten igéjét 
szomjúhozó lelkek az artikularis gyülekezetek tágas 
templomába. 

Pedig az ő bucsújárásuk épen nem tartozott ám 
mindenkor a veszély nélkül járó zarándokiások közé. 
Egyenként avagy kisebb számú rajokban nem volt taná-
csos az üldözött evangelikus híveknek Nemes Csoó felé 
megindulni ; mert hacsak az akkor még rengeteg erdőkkel 
borí tot t vidékeken nem tudták az anyagyülekezetet úgy 
megközelíteni, hogy nem is érintették az ellenséges 
indulatú más vallásúak helységeit, úgy könnyen meg tö r -
ténhetett rajtuk, hogy szembe kellett szállniok azokkal, 
a kik nemcsak csúfsággal illették őket, hanem ha lehe-
tett, még énekes és imádságos könyveiktől és bibliáiktól 
is megfosztották szegényeket. 

Jó falusi csoói öregeink gyakran elmesélték nekünk 
gyermekeknek, hogy melyik házban szoktak megpihenni 
a vasmegyei németségből és melyikben a vendségből érkező 
hitsorsosok és hogy hol tanyáztak rendesen az egy hiten 
levő magyar atyafiak. A zarándokok egyikének másikának 
bizony-bizony egy két napig tartó utat kellett meg ten-
nie, hogy részt vehessenek a vallás malasztjában. Fe lső-
Lövő, Pinkafeld, Alhó, Szalonok, Kukmern stb. német -
ajkú ev. lakossága rendesen már péntek este indult útnak, 
hogy vasárnap hajnalban szép seregbe gyülekezve áhítatos 
énekek zengedezésével dicsőítse teremtőjét a csoói határ-
szélétől, a szálas erdőn át az úgynevezett Öreg fekte-
tőtől a templom kapujáig. Puczincznak és vidékének v.nd-
ajku lakossága meg még távolabb esett templomától és pap-
jától mint az előbb említett német ség ; ezek is összevártak 
egymást az úgynevezett »Sürüben« és kellő tisztesség-
gel vonultak be az anyagyülekezetben számukra felállí-
tott fatemplomba. A magyarságnak nem volt olyan nagy 
utja, mivel a Csoótól távolabb eső magyar K özségek 
evang. hívei vagy Nemes Dömölkre vagy pedig a sopron-
megyei Nemes Kérre járhattak isteni tiszteletre. 

A templomaiktól és iskoláiktól megfosztot t h i tsor-
sosaink Nemes Csoóban találkoztak rendszerint fö ldön-
futókká vált lelkipásztoraikkal; oda vitték nekik a h ű -
séges gyülekezetek a számukra szánt gyermeki adomá-
nyaikat; itt nyertek egymást újra meglátva egymással 
együtt keseregve és könyörögve Istentől erőt szenve-
déseik elviselésére. Elképzelhetjük, mélyen tisztelt gyü-
lekezet, még mi is, hogy minő magasztos jeleneteknek 
lehetett szemtanuja a nemes csoói kis község lakossága, 
csak gondoljunk azokra a jelenetekre, a melyeket egyi-
künk másikunk átélt, a midőn a hatvanas évek elején 
száműzetésükből hazatérő nagyjainkat viszont láthattuk, 
vagy a midőn a nagy bujdosókat tisztelőik meglátogat-
ták a száműzetés idejében. 

E jelenetekből megérthették a régi nemes csoóia k 
hogy míly drága kincs lehet a »vallás szabadsága és 
mily nélkülözhetlen az emberi lélekre nézve az Isten 
igéje és az abból fakadó malaszt. Es igy e jeleneteknek 
nevelő hatással kellett birniok; mert ezeket bizonyára 
jól fel tudták használni a csoói gyülekezet, hajdani pap-
jai és tanítói is szemben az ő rendes híveikkel. P a p -
jaikról és tanítóikról szó lok ; mert ennek a most alig 
600 lelket számláló kis gyülekezetnek évtizedeken át 
nemcsak egy papja és egy tanítója volt, habár hivata-
los lelkészének s tanítójának csak egyet-egyet vallhatott. 
Több kitűnő féfiu működöt t mint rendes lelkész és r en -
des tanitó a nemes csoói gyülekezetben 1681-től 1781-ig, 
de azon »peregrinus« lelkészek és tanítók száma, a kik 
ideig óráig menedeket és foglalkozást találtak itt, oly 
nagy, hogy azt — tüzetesen megállapítani ma már le-
hetetlenség is volna. 

Az itt működő papok és tanítók, ugy látszik 
nagyobbára a hálái Franké irányának voltak hívei és 
követő i ; erről tanúskodik egy kis könyvecske, melyet 
szerzője — Szeniczei Bárány György — 1740-ben írt 
Nemes Csoóban és Jenában ki is nyomatot t . A kis 
könyvecske az ágostai vallástételeket és egy öt feje-
zetből álló gyermekeknek való kézi-könyvecskét foglal 
magában, a mely Rambach nyomán készült — hittant, 
erkölcstant és imádságokat is tartalmaz. 

Ezen kis könyvecske szolgált a Nemes csoói is-
kolában vallástani kátékönyvűl egészen Kiss János super-_ 
intendens katekismusának megjelenéséig, a szokásos 
énekes könyv, biblia és Hübner bibliai tör ténete mellett. 

Szivesen szolgálnék e könyvecskéből itt is egy két 
mutatványnyal, valamint a jelesebb régi csoói predikáto-



rok egyikének másikának életrajzával, ámde erről ez ú t -
tal le kell mondanom, mivel különben a Nemes Csoóról 
szóló egyházi és iskolai életkép túlságosan sok időt 
venne igénybe. 

Eddigelé azt igyekeztem egy-két vonással fe l tün-
tetni, hogy milyen volt az egyházi és iskolai élet Nemes 
Csoóban hajdan, a mult században és most engedtessék 
meg nekem, hogy azt is elmondjam, hogy milyen volt 
az, az én gyermekkoromban. 

Kisérjen el, a mélyen tisztelt gyülekezet engem 
lélekben az én egyszerű szülőföldemre — és abba a 
korba vissza, a melyben én 9—10 éves lehettem. Este 
lévén, az utcán már egy lelket sem találhatunk; együtt 
ülnek a kisebb-nagyobb gyermek számmal megáldott 
földmives családok a terített asztaloknál; a vacsorát 
elköltötték már, az evő eszközök eltűntek — helyüket 
elfoglalták a biblia, a rendes uj győri énekes könyv és 
az ősi »Grádvár« (Gradual) a Szeniczey Bárány György 
által összeállított régi egyházi énekes könyv. Tér jünk 
be, ha ugy tetszik, a mi szegény hajlékunkba és nézzük 
meg, mi történik ott. Most mivel épen böjti idő van 
a nagyobbik iskolás gyermek a Gradualból olvas fenn-
hangon egy fejezetet a »Passióból«, Krisztus Urunk 
kínszenvedésének történetéből. A fejezet végéig eljutván 
a háznép idősebbjei ezt a fejezetet eléneklik ugy, a 
hogy még 1838 előtt még a templomban is szokás 
volt azt előadni. A Passió fejezetének eléneklése után 
az öregek beszélgetnek egyről-másról , az iskolás gyer -
mekek meg csakugyan hozzá fognak valami versfélének 
a tanulásához, mert a leckékből még ki is kérdezhetik 
őket az öreg szülék. Csak hogy ma ettől nem tartanak 
ők, az a szerencséjük, hogy holnap Gergely napja 
lévén — lecke mondás csak holnap után lészen az is-
kolában. N e m is a leckét morzsolják ma a fiuk, hanem 
Szent-Gergely éneket — a mely imígy kezdődik : »Szent-
Gergely doctornak, hires tanítónak az ő napján; m e n -
jünk régi szokás s Isten szerint iskolába !« 

Megértvén e dolgot a jó öregek is, az asztaltól 
felkelnek s hozzá fognak a kukorica morzsoláshoz — 
avagy a zsombor kötéshez — a fiatal gazda kitekint az 
istálóba s körülnéz haza t á j án ; de mire visszatér, már 
zeng ott benn a Szent-Gergely nótája. Kicsinye-nagyja 
mind azt harsogtatja, a nagyobbik fiu pedig a szépen 
felpántlikázott »csákósőgőt« is a fejére bídgyesztette s 
elképzeli, hogy milyen szép lesz holnap az a Gergely-
járás, mikor ő viheti ki a templomban ékeskedő falu 
zászlóját a falun végig házról-házra. 

A Gergelyjárásra való előkészület imígy meg tö r -
ténvén — próbára teszik az iskolás gyermekeket, hogy 
hány szentirásbeli helyet, diktumot tudnak elmondani hiba 
nélkül és hogy tudják-e már a — az egyiptomi tíz 
csapásról, az ó - és új testamentombeli könyvekről szóló 
verseket ; meg a vármegyékről szóló verses tudni való-
k a t ; mert hát közeledik ám az examen ideje — április 
utolsó vasárnapja — s nem volna szép dolog, ha azok, 
a kiknek apjuk is öregapjuk is mindig első diákok voltak 
a faluban — szégyenben hagynák a famíliát, a mely ha 
nem is olyan módos, mint sok más, de igen sokat ád 
a tisztességre meg a becsületre. 

így múlik az idő ha nem is ólom szárnyon járva 
s a »bakter« elkiáltja a toronyóra ütésétől figyelmez-
tetve a 9-et . A mi kis hajlékunkban erre felhangzik az 
esti dal : 

Ma is lefolyt egy napja éltemnek, 
S az éj álmot hoz bádjadt szívemnek, 
Hogy ö ülhetek most is éltemnek, 
Neked köszönöm, jó istenemnek stb. 

Ének után pedig sorba térdepel mind a hat gyer -
mek s fenhangon elmondja ki—ki a mennyit tud a szo-
kásos mondandókból, a dicséretből, miatyánkból, t ízpa-
rancsolatból, »hiszekegyből« és aztán szerencsés »jojcza-
kát« kívánnak szüleiknek, öreg szüleiknek, boldogoknak, 
boldogtalanoknak. Erre lassanként elcsöndesül a ház 
belseje, az öregek amaz ősi fohászkodásával: »Uram 
Jézus segíts meg!« 

íme ilyen volt, mélyen tisztelt gyülekezet, a mi 
szegény családunk élete esténként — az egész télen át 
nem pedig csak a böjti napokon, és a milyen volt a 
miénk, olyan volt az egész falu népéé is, igen kevés 
kivétellel. 

N e m tudhatom, hogy megnyer te -e a mélyen t isz-
telt gyülekezet tetszését az a kis életkép — én csak 
azt mondhatom, hogy még ma is nagy gyönyörűséggel 
idézem vissza gyermekéveim ezen emlékeit, — ámbár 
megvallom, hogy a sok biblia olvasásba nem egyszer 
beleuntam — ámde azért még sem mer tem volna ám 
öreg apám ebbeli kívánságának csak egyszer is ellent-
mondani ; mert az úgyszólván jutalmul szolgáló nép -
meséket, tréfás versikéket meg végtelenül szerettem — 
ezekben pedig a boldogult öreg épen nem volt sem 
szegény, sem fukar. 

Sajnos, ma már nem olyanok általában véve a csoói 
családi esték, mint a minők az én gyermekkoromban 
vol tak; nem csuda, hisz nagyot t változott azóta a világ 
és benne az emberek erkölcsi élete. Csoóban is kihaltak 
azok az öregek, a kiket a mult század nagy papjai és 
tanítói neveltek — s nem akadt a ki tovább plántálja az 
ifjabb nemzedékben azt a hitbuzgóságot, melyet a mult 
eseményeinek befolyása megtermett . Ehhez járult még 
az is, hogy az ifjabb nemzedék jó része az évekig tartó 
katonáskodás alatt elszokott a régi erkölcsöktől — a 
kaszárnya élet lerombolta sokban azt, a mit benne az 
iskola és a templom fölépített s aztán meg végre is igaz 
az, hogy az olyan nem lelkipásztornak való természettel 
megvert, civódásokra hajlandó szerencsétlen prédikátor 
sem hat ám üdvösen a nép egyházias életére, mint a 
minőt a sors közel negyven éven át ott tartott a csoói 
gyülekezetben, ha egyébként tényleg meg oly jelessé-
gekkel dicsekedhetett ís. Az Isten nyugasztalja meg a 
boldogtalant. 

Képem kiegészítése céljából meg kell emlékeznem 
arról, hogy a csoói templom még az én gye imekkorom-
ban sem kongot t ám az ürességtől. Ünnepnapokon a 
szokásos második harangszó után már szállingóztak az 
egy-két órányi távolságra fekvő filiákból az istenitiszte-
letre siető csákiak, doroszlaiak, csemeteiek és lukács-
háziak, harmadik hangszó után pedig már rendszerint 
népes gyülekezet fogadta tiszteletteljes felállással a lelki-
pásztort. Csak abban az időben volt mindig üres a mi 
templomunk ünnepeken is, a midőn nemcsak a honvé-
deknek önként beállott legénység, hanem a valamelyes 
testi erővel megáldott családos emberek is a táborokban 
szolgálták mint nemzetőrök a hazát. 

(Vége köv.) Péterfy Sándor. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Válasz Thúri Etele bírálatára. 
Tankönyv ritkán részesül olyan figyelemben, mint 

az én szerény művecském, melynek címe : »A magyar-
országi protestáns egyház története az evangyéliomi 
gymnásiumok felsőbb osztályai számára.« Ugyanazon 



számban, melyben egy katholiküs atyámfia bírálatára vá-
laszoltam, jelent meg Thúr i E. ev. ref. testvéremnek az 
Úrban egy igen terjedelmes cikke, mely kath. a tyám-
fiával egészen ellentétes álláspontra helyezkedik. 

Ezen utóbbi bírálatot olvasva, Thúr i Etele tes t -
vérem az Úrban, úgy tűnik fel előttem, mint egy i ro -
dalmi Don Quixotte. A rettenthetetlen spanyol lovag 
ugyanis, mint tudva van, ráülvén Rosinante paripájára, 
neki feszített dárdával rohant a szélmalomnak. így tett 
Don Thúr i testvérem is. Leült az Íróasztala előtti székre, 
fogta jól meghegyezett pennáját, s azzal szórta a betű-
ket nagy bőséggel balról jobbra, s irt oly dolgok felől, 
melyek egyedül az ő agyában rémlenek. 

Lutheránus felekezeti szűkkeblűséggel vádol és 
azzal, hogy a más felekezetiteket, különösen az ev. re -
formátusokat , de legkiváltkép a római kath. egyházat 
csaknem gyűlölni tanítom. És macskakörmök alatt közöl 
egyes jelszavakat, melyekből határozottan állítja, hogy 
csak „az ágostai hitvallást tartom igaz vallásnak" *). 
Ez Don Thúr i bus vitéz részéről, ha nem ráfogás, hát 
egyszerűen don quixottei szélmalom támadás. 

N e m olyan iskolába jártam, hol a felekezeti szűk-
keblűséget oltották volna keblembe, hiszen a theologiá-
ban e lapok igen tiszt, szerkesztője, Ballagi Mór, volt taná-
rom, s róla senki sem teheti fel, hogy dogmatikai fe j te-
getéseiben egyoldalú felekezeti álláspontra helyezkedett 
volna. Azok közül, a kik ismernek, s velem egyházi téren 
érintkeznek, és a kik között sok református lelkész is 
van, bizonyára nem fog találkozni egy sem, a ki tőlem 
olyan nyilatkozatot hallott volna, melyből felekezeti 
gyülölségre vagy felekezeti kizárólagosságra lehetne 
következtetni. De nincs is tankönyvemben egyetlen 
passus sem, melyben azt állítanám, mint Thúr i mondja, 
hogy ,,egyedül az ágostai hitvallást tartom igaz vallás-
nakÉs e tekintetben egy fogadást ajánlok Thúr i E. 
testvéremnek. Válaszszon Thúr i Etele a magyar theolo-
giai akadémia bármelyikén működő s egyháztörténetet 
előadó tanárok közül egyet, én is választok egyet, s e 
kettő közös egyetértéssel válaszszon egy harmadikat. Ha 
e három tanár közül szerény tankönyvem átolvasása 
után csak egy is olyan véleményt nyilvánítana, hogy én 
tankönyvemben bárhol, mint egyéni nézetemet, azt állí-
tom, hogy én csak „az ágostai hitvallást tartom igaz 
vallásnakez esetben kötelezem magamat a most m e g -
alakult protestáns irodalmi társulat javára Ötven forintot 
fizetni; ellenkező esetben Thúr i Etele fizeti ugyanezen 
célra az ötven forintot. Igen vagy nem ? Ha Thúr i E. 
ezen fogadást elutasítja, én ellenem intézett támadását 
nemcsak don quixottei szélmalom ellen való rohamnak 
fogom tartani, hanem azon szappanbuborékhoz is ha -
sonlí thatom, melyet a gyermekek játékból fújnak fel, s 
mely buborék mennél nagyobb, annál üresebb. 

De mondhatná Thúr i Etele testvérem, hogy ő e 
határozott állítását csak következteti, még pedig a mű 
szelleméből, a mennyiben saját felekezetem történetét 
kü lönösen előtérbe helyezem, a többieknek pedig alig 
juttatok benne egy kis helyet. Hát ez egyszerűen rá -
fogás, mert én az összes magyarországi protestáns egy-
házak történetéből rövid tankönyvemben azon részeket 
szemeltem ki, melyek valamennyi protestáns felekezetű 
ifjakban az egyházukhoz való ragaszkodást és á ldozat-
készséget felébreszteni képesek. Hogy pedig mindenre 
kiterjedő részletekbe nem bocsátkoztam, az a dolog 

*) Mint ág. hitv. evangelikus mindenesetre ragaszkodom egyhá-
zam hitvallásához, de tankönyvemben erről sehol sem teszek említést. 

B. /. 

természetében rejlik, a mennyiben túlságos tananyag 
felvétele tankönyvembe nem való. Annyit azonban vala-
mennyi protestáns felekezet viszontagságaiból és t ö r -
ténetéből, talán még többet is felvettem, mint a meny-
nyi az általa elismeréssel említett Pálfi József és Farkas 
József általam is jóknak ismert tankönyvében foglal-
tatik. Kákán keresi a csomót Don Thúr i , midőn e 
tekintetben nekem szemrehányásokat tesz. Elfogulatlan 
olvasó be fogja látni, hogy Thúr i testvérem keblét 
feszíti azon felekezeti szűkkeblűség, melyet egész bírá-
latában ram akar fogni. Hiszen azt Thúr inak is el kell 
ismernie, ha igazságérzet vezeti, hogy előszeretettel 
emeltem ki könyvemben a felekezetek közötti szakadás 
káros hatását, s ö römmel emlékezem mind azon viszo-
nyokra, melyek a két protestáns felekezet testvéries 
egyetértését eszközölték. Megvallom, e tekintetben any-
nyira mentem, hogy éppen e miatt lutheránus részről 
vártam támadást. Felekezeti elvakultságában Don Thúr i 
még annyira is elragadtatja mágát, hogy engemet nem 
restek azzal vádolni, hogy a római kath. egyházat 
csaknem gyűlölni tanítom. É vádját cáfolatra nem tar -
tom érdemesnek, de arra mégis meg kell jegyeznem, 
hogy Thúr i testvérem talán hivatottnak érzi magát a 
magyar protestáns egyház tör ténetét úgy megírni, hogy 
az se meleg, se hideg ne legyen, és hogy azt a kath. 
egyház (ér tem a klérust alatta) applausussal fogadja. Ha 
ezt úgy megtudja irni, erit mihi magnus Apollo. 

A mi Thúr i testvéremnek a mű részletes i smer te-
tésére vonatkozik, azt sem találhatom valami alapos 
munkálatnak. Először azt kifogásolja, hogy bevezetést nem 
adok, s a reformáció okait nem előbb, hanem Luther 
föllépésénél keresem, pedig azt mondja, hogy megtalál-
tam volna a reformáció okainak kezdő szálait már az 
ország vezéreinek korában ! Risum teneatis amici! Árpád, 
Zsolt, Taks, Gejza, a kik még pogányok voltak, már a 
keresztyén egyház reformációjára gondoltak ? S mondja 
tovább Thúri , hogy megtalálhattam volna még László, 
Kálmán királyok törvényeiben, Hunyady Mátyás nyilat-
kozataiban is. Ugyan ki állítaná, hogy ezen, különben 
dicső királyok, mint a keresztyén egyház reformátorai 
akartak volna szerepelni? A többi okok azonban, m e -
lyeket Thúr i felsorol, s melyeket a reformáció el ter je-
désére hazánkban befolyással voltak, mind fel vannak 
véve tankönyvemben. Nem irhatok ki egész cikkeket, az 
elfogulatlan olvasót utalom magára a könyvre, s Thúr i 
állításait roszakaratú ferdítéseknek kell nyilvánítanom. 
Hogy pedig olyan bevezetést, a milyent Thúr i conteni-
plál, nem adok, annak egyszerű oka az, hogy ágostai 
evang. gymnasiumainkban, a vallásoktatási tanterv szerint 
a hatodik osztályban a tanulók az egyetemes keresztyén 
egyház tör téneté t tanulják, s így mind azt már tudják, 
a mit Thúr i velők még egyszer akarna taníttatni. 

De azt is ellenveti Thúri testvérem, hogy felosztást 
sem adok könyvemben, s néhány sorral alább nyomban 
mégis elismeri, hogy a tartalomban négy időszakra osz-
tom fel könyvemet , s ezen felosztásra nézve igen jelen-
téktelen kifogásokat hoz fel. Az első időszakra nézve azt 
kifogásolja, hogy annak határául az 1600. évet vettem fel 
és nem az 1608-ik évet. Igaz, néhány évvel a határt 
előbbre kellett volna tennem, mivel 1584-ben és a jezsu-
itáknak 1586-ban történt behozatalával megkezdődött az 
ellenreformáció hazánkban. De a mint az a tö r téne t -
íróknál általában szokásos, s hogy a tanulók is k ö n y -
nyebben emlékükben tarthassák, az 1600-ik évet, mint 
kerekszámot vettem fel. Tagadni pedig nem lehet, hogy 
Rudolf trónra léptével mindjárt megkezdődött az ellen-
reformáció, s az 1604-iki országgyűlés után a pro tes -



tantismusnak már lételeért kellett küzdeni, így tehát a 
Rudolf uralkodásának kezdetével a reformáció terjedésé-
nek időszaka is megszűnt. Nevetségesek Thúrinak a 
többi időszakokra felhozott ellenvetései is. A második 
időszakra (1600—1711), melynek felírása: A magyar 
protestáns egyház küzdelme a létért, azt jegyzi meg, 
hogy nemcsak küzdöttek, hanem szenvedtek is e kor -
ban ' a protestánsok. Ezen gyermekes észrevételért nem 
változtatnám meg a korszak rövid jellemzését még akkor 
sem, ha munkám, a mit nem reménylek, a huszadik 
kiadást érné is meg. A harmadik korszakról (1711 —1790) 
azt mondja, hogy ezt nem »a magyarhoni protestáns 
egyházak törvényen kívüli állapotának,« hanem a »néma 
szenvedéseket korának kellene nevezni. Ezen ellenvetését 
sem fogadhatom el, mert a történet eléggé igazolja, 
hogy szenvedtek ugyan e korban protestáns őseink, de 
nem némán, hanem több ízben felszólaltak, kérelmeztek, 
és pedig együttesen kálvinisták és lutheránusok a világi 
hatalom előtt, hogy legalább védelemben részesüljenek. 
Azt pedig Thúri nem is említi, hogy könyvemnek még 
egy negyedik időszaka is van, a mit kath. bírálóm leg-
jobban perhorreskált, azt kérdezvén, hogy mikor csep-
pentek bele a protestánsok törvényes jogaikba? Hja, a 
szélsőségek, habár hallgatagon, találkoznak. 

De nem vitatkozom én Don Thúri testvéremmel 
minden kapciáskodó ellenvetés felett, mert akkor egész 
könyvemet ki kellene írnom annak bebizonyítására, hogy 
nincs igaza. Ellenvetéseim ívekre terjedhetnének ki, 
melyek olvasásával e lapok olvasóit untani nem óhaj-
tom. A mit könyvemben kifogásol, azt bátran kifogásol-
hatja az általa feldicsért Pálfi és Farkas tankönyveiben 
is, mert mind azok e könyvekben is, és pedig helyesen 
oennfoglaltnak. 

Csupán két megjegyzésére akarok még észrevételt 
tenni. Az egyik az, hogy a Don Thúr i azt mondja, hogy 
én az ország két felé szakadását is úgy nézem, mint a 
mely kedvező körülményül szolgált a reformáció terjesz-
tésére. Igen is úgy nézem, mert hogy ha Erdélyország 
nem alakul Magyarországtól független állammá, akkor 
Szalay és Horváth történetíróink szerint is, most már 
nem lenne alkotmánya hazánknak, szerintem pedig nem 
volna protestáns egyház Magyarországon. Hogy pedig 
Don Thúri az ország akkori felosztását a Hodsák és 
Hurbánok törekvéseivel azonosítja, ezt a legislegnagvobb 
szélmalomharcnak vagyok kénytelen nyilvánítani. Csen-
desebben, Thúri úr, a hazafisággal. Vagyok olyan 
magyar mint Ón, s ha lutheránus vagyok is, hazám 
feldarabolását a panszlávok értelmében jobban ellen-
zem, mint Ön. Ezen légből kapott gyanúsítását hatá-
rozottan visszautasítom. 

A másik megjegyzésem az, hogy Thúr i testvérem 
azt mondja, hogy munkámat is Luther szavaival vége-
zem. Igaza van, mert növendékeimet azzal bátorítom és 
lelkesítem, hogyha egyházunkra rosszabb napok találná-
nak is bekövetkezni, vigasztalja őket a reformáció első 
hősének azon szép éneke : »Erős várunk nekünk az Isten.« 
Ezen éneket hallottam én már református templomban 
is énekelni, s nem hiszem, hogy a hívek, a kik buz-
góan énekelték, ez által ellentétbe helyezkedtek volna 
a »Heidelbergi kátéval.cc 

A többi észrevételei oly gyermekesek és oly alant-
járó észjárásra mutatnak, hogy azokat cáfolatra sem ta-
lálom érdemesnek. A többek között ilyen például, hogy 
azt mondja, mért említem fel előbb az ágostai, azután a 
reform, egyház hitsorsosait stb. Nem szoktam üres szal-
mát csépelni, egyébb dolgom is van, minthogy ilyen 
ferdeségekre válaszoljak. Batizfalvi István. 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli evang. ref. egyházkerület köz-
gyűlése. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi köz-
gyűlése szokatlanul élénk érdeklődés mellett vette kez-
detét. Ezen érdeklődés nem csupán a közgyűlési tagok 
részéről jelentkezett, kik nagy számmai gyűltek egybe, 
hanem a debreceni művelt közönség is kíváncsisággal 
leste a gyűlés tanácskozásait. 

Ezen örvendetes érdeklődést ezúttal a prot. irod. 
társaság tárgyalásra kitűzött ügye idézte elő, mely iránt 
a közvélemény figyelmét a debreceni sajtó, melyben 
előzőleg e tárgyról pár közlemény jelent meg s azon 
körülmény ébresztette föl, hogy a debreceni egyházta-
nács tagjai körében mozgalom indult volt meg Révész 
Bálint püspök és Vállyi János főgondnok tiszteletére a 
prot. irodalmi társaság alakuló közgyűlésén az unitáriu-
sokkal szemben kifejtett magatartásukért fáklyás menet 
tartása iránt. 

E fáklyás menet ugyan elmaradt, hanem a köz-
hangulat feszült várakozása ezen, minden esetre fontos 
ügy iránt nem csökkent. 

A közgyűlésnek más, nem kevésbé fontos és ér-
dekes tárgyai is voltak, melyek közül elég legyen e he-
lyen rámutatnunk a Bethlendi Endre halála miatt meg-
üresedett 5-dik theologiai tanszék betöltésére, temeté-
seknél iskolás gyermekek éneklésének beszüntetésére; 
a tanári karnak a gymnasium berendezésére vonatkozó 
javaslatára ; a vidéki gymnasiumok segélyezése ügyében 
tett kérelemre és a főiskolai anyakönyvtár mellett nyil-
nyános olvasó terem berendezésére. 

A közgyűlés hétfőn vette kezdetét s előre látha-
tólag még pénteken is tartani fog. Az esperesi kar tel-
jes számmal van jelen. Az egyházmegyei gondnokok 
közül megjelentek: gróf Dégenfeld József, Ujfalussy 
Sándor, Ritook Zsigmond, Fráter Imre, Isaak Dezső, 
Kulin Imre, Bernath István, Horthy István, Uray Imre. 
Tisza Kálmán, gróf Ráday Gedeon, Várady Gábor és 
Pilissy László nem jöhettek el. A tanácsbirák közül csak 
Thaly Kálmán és Illyés Bálint maradtak el. A tanácsko-
zásokat idáig folytonosan Révész Bálint püspök vezeti, 
habár gyöngélkedik; a társelnöki tisztet Vállyi János 
főgondnok tölti be. 

A közgyűlést az ősz főpásztor emelkedett hangú, 
buzgó imával nyitotta meg. Majd elnöki beszédet m o n -
dott, melyben fájdalmasan sorolta el az egyházkerületet, 
közelebbről a debreceni főiskolát br. Vay Lajos, Ujfa-
lussy József volt egyh. m. gondnokok, Bethelndy Endre 
tanár és id. Dicsőfi József halála által ért veszteségeket, 
kiknek emlékét jegyzőkönyvileg megörökíttetni kérte. 

Br, Vay Miklós koronaőrt pedig a főrendiház 
elnökévé való kineveztetése alkalmával jegyzőkönyvileg 
üdvözöltetni javasolta az egyházkerület részéről. A köz-
gyűlés mindkét indítványt elfogadta. 

Kovács Ferenc h.-m.-vásárhelyi földbirtokos, kir. 
tanácsos mint újonnan választott világi tanácsbiró leteszi 
a hivatalos esküt. 

Miután a gyűlés tagjainak számbavétele, s a szük-
séges küldöttségek megalakítása is megtörtént, közigaz-
gatási ügyek tárgyalására került a sor, s ezek a hétfői 
ülés egész idejét igénybe vették. 

A mult évben tartott lelkész felavatásról több lel-
kész elmaradván, ezek utasíttattak elmaradásuknak indo-



kolására, különben az illető esperes utján megdorgálan-
dók lesznek. 

Az egyetemes konvent jegyzőkönyve alapján is 
több közérdekű s lényeges ügy került szőnyegre. 

Előterjesztetik, hogy a f. évi julius hóban tartandó 
presbyteriumi szövetség gyűlésére képviselőkül Szilágyi 
Dezső, Filó Lajos, György Endre, Balogh Ferenc és 
Csiky Lajos küldetnek a konvent által; a szövekezetbe 
való belépés pedig az egyes egyházkerületekre bizatik, 
Ennek folytán ugy ezen presbyteriumi, mint az összes 
ily nemű szövetségekbe való belépésre vonatkozólag 
indítvány tételére egy küldöttség alakíttatott, melynek 
tagjai : K. Tó th Kálmán, Balogh Ferenc, György Endre, 
gr. Dégenfeld József és Kiss Albert. 

A konvent rendes ülésének időszakául íebr. utolsó 
és március első felét állapítván meg, György Endre in -
dítványozta, hogy az egyházkerület augusztusi közgyű-
lése a konvent ülései idejéhez közelebb tartassék meg. 
Minthogy azonban ezen közgyűlések idejének megválasz-
tása, melyeken a főiskolának következő tanévre vona t -
kozó ügyei szoktak leginkább elintéztetni, minden át -
meneti intézkedés nélkül zavarokat okozhatna, ezen 
tanácskozás a jövő közgyűlésre halasztatott. 

A közalapi kezelési szabályokra nézve a konvent 
által alkotott módosítással az egyházkerület nem lévén 
megelégedve, miután az a kezelési munkálatokat kevéssé 
igéri egyszerűsíteni és könnyíteni, Kiss Albert indítvá-
nyára javaslattétellel egy küldöttség bízatott meg, mely-
nek tagja i : Ritook Zsigmond elnöklete alatt Farkas A n -
tal, Szeremley József, Kiss Albert és Széli Kálmán. 

Hasonlókép küldöttségnek adatott ki a közalapi 
kölcsönök ügyében készített konventi tervezet is véle-
ményezés végett. 

Az esperesi kar pedig az iránt kapott megbízatást, 
h o g y a családkönyvek iránt adjon véleményt, melyek-
nek vezetését a tiszáninneni egyházkerület kötelezőnek 
mondot ta ki, s erre nézve mintákat is állapított m e g ; míg 
a tiszántúli egyházkerület már egy korábbi határozatá-
ban azok készítését a lelkészek tetszésének hagyta fenn. 

A lelkészek egyetemes gyám- és nyugdij- intéze-
tére vonatkozólag uj alapszabály tervezetet készítvén a 
konvent, habár már több egyházmegye nyilatkozott e 
tárgyban, a tervezet véleményezés végett kiadatott az 
egyházmegyéknek. 

Ugyancsak a konvent jegyzőkönyve alapján fel-
hivatnak az egyházmegyék, hogy a közalapból eszköz-
lendő segélyezés módjaira nézve indítványt, továbbá a 
segélyezésre szorult egyházak számairól, szükségleteiről 
stb. táblázatos kimutatást adjanak. Azon kérdő pontok, 
melyekre feleletet kell adni, az egyháziak elé lesznek 
terjesztve. Erre is bizottság alakíttatott. 

Az elnökség bejelenti, hogy a folyó évre eső 
egyházkerületi államsegély 5 % levonással lett kiutalvá-
nyozva ; így a kerület 22,800 fr tot kapott 24,000 frt 
helyett. Ennek folytán a közgyűlés fel fog írni a k o n -
venthez, hasson oda, hogy az egyházkerületek a külön-
ben is csekély állami segélyt jövőben levonások nélkül 
kaphassák meg. 

Az énekes könyv 16-od rétü uj kiadása ügyében 
az intézkedés még a mult évben megté te te t t ; de még 
most sem, körülbelől négy hónap ota nem Ka pható sem 
ezen, sem az előző kiadásból ilyen példány könyvárusi 
uton, a miből az érdekelt pénztárnak jelentékeny kára 
van. Simonffy Imre ker. tanácsbiró, mint Debrecen szab. 
kir. város polgármestere magára vállalta, hogy az uj 
kiadás iránt sürgősen intézkedik a városi könyvnyom-
dában. 

Búzás Pálnak és K., Tóth Antalnak a lelkészi és 
tanitóí díjlevelek miként való kiállításáról és bélyegez-
tetésről készített véleményük Kovács István, Ritook 
Zsigmond és Farkas Antal felszólalása után elfogadta-
tott . Közöltetni fog az egyház községekkel. 

A gyűlés folyama alatt az első nagy szó harc azon 
miniszteri leirat felett tört ki, mely ajánlja az egyházi 
hatóságoknak, hogy temetéseknél a gyermekek által teljesí-
tett éneklés a közegészségügy érdekében szün tettessék be. 
Ugyanis némelyek, mint K. Tóth Kálmán, Madarast 
Imre, Isaák Dezső ezen ősi szokástól való eltérésben val-
lásos szertartástól való elszakadást láttak, mi a köznép 
előtt visszatetszést, megbotránkozást szülhet ; ellenben 
mások közegészségügyi, nemzetgazdasági, politikai, sőt 
épen felekezeti szempontból érveket hoztak fel a szokás 
korlátozása, lassankénti óvatos kiküszöbölése mellett s 
helyébe a gyülekezet éneklésének meghonosítását a ján-
lották. Ilyen értelemben nyilatkoztak : Segesváry József, 
Dr. Hajnal István, Csillag Lajos, Ujfalussy Sándor, 
Szeremley József, Hegyessy Márton, Szeremley Sámuel, 
Miklovitz Bálint, Vitéz Mihály, Tatár János, Ferge 
József, Balogh Ambrus. Végre K. T ó t h Kálmán akként 
formulázott indítványa lőn elfogadva, hogy igyekezze-
nek az egyházak oda hatni, hogy csak n —12 éves 
fiúgyermekek és lehetőleg az ismétlő iskolások járjanak 
temetésre énekelni. 

A második napi ülésen első fontos tárgy a tanár 
választás volt, mely a Bethlendi Endre halála folytán 
vált szükségessé. Ezen tanszéknek tantárgyait, mely rész-
ben a debreceni ev. ref. egyház hozzájárulásából fizettetik, 
(évi fizetés 1700 f r t ) a tanárkar ekként csoportosí tot ta : 
uj szövetségi exegetika, vallásbölcsészet, héber-régiségtan, 
ó-szövetség történet . Ezen beosztást a közgyűlés elfo-
gadta. A pályázat is ennek alapján lett meghirdetve, 
melyre a kitűzött határidőre hét pályázó jelentkezett, 
és a tanárkarok által sorrendben ajánltatott. 

A közgyűlés gr. Dégenfeld Józséf indítványára az 
ajánlottak közül az öt elsőt kandidálta. Ezután követ -
kezett nyolc tanarválasztónak választása. Ti tkos szavazás 
utján megválasztattak egyházi részről Szabó János, Kiss 
Áron, Széli Kálmán Szeremley József esperesek világi 
részről : Ritook Zsigmond, JJjfalussy Sándor, Horthy 
István és Fráter Imre egyházmegyei gondnokok. A 
tanárválasztó küldöttségbe, melynek elnökei a püspök 
és főgondnok, a debreceni egyház presbyteriuma szin-
tén 8 tagot választ, kik ezúttal a következők vol tak: 
Szűcs István, Kiss Albert K. Tóth Kálmán, Beké Mi-
hály, Dr. Szikszai Szabó József, Dr. Legányi Gyula, 
Somogyi Pál és a meg nem jelenhetett Csanak Józseí 
rendes tag helyett Jerey József póttag. 

E küldöttség félórai tanácskozás után Erdős Józsefet 
válászttotta meg hittanárrá 15 szavazattal 1 ellenében, mely 
Ferenczy Gyulára esett. A választás eredményét éljen-
zéssel vette tudomásul a közgyűlés s intézkedett, hogy 
Erdős Józseí tanszékét f. é. szeptember hó elején el-
foglalja. 

A debreceni főiskolának a mult közgyűlésen vá-
lasztott tanárai: Dr. Ozory István jog-, ifj. Dicsőfí 
József hittani-, és Dóczy Imre gymnasiumi tanárok a 
közgyűlés előtt leteszik a hivatalos esküt. 

A konvent a közi?atási peres ügyek és dékánság 
tárgyában a kerületektől véleményt kérvén, az egyház 
megyék felhivattak, hogy ezen tárgyakra nézve adjanak 
véleményt. Minthogy még csak öt egyházmegye tett 
eleget ezen felhívásnak, ez a fölhívás ismét kibocsáttatik 
az egyházmegyékhez. 

A vadházasságok ügyére nézve, melyben néhány 



egyházmegye már készített véleményt, a kormány vála-
sza, a konvent feliratára bevárandónak határoztatott . 

A nagybányai egyházmegye az anyakönyvi íveknek 
olcsóbbá tételét kérte. A közgyűlés azonban, miután a 
kerület ezen íveket úgyis a kiállítási árban bocsátja r en -
delkezésre, ujabb intézkedésnek helyét nem látja. Ezzel 
kapcsolatban Révész Bálint püspök ajánlja az esperesi 
karnak, hassanak oda, hogy a lelkészek a kerület által 
kiadott anyakönyvi íveket használják. 

A vasárnapi ügyben beterjesztett véleményei az 
egyházmegyéknek ki adattak a vasárnapügyi bizottságnak. 

A közgyűlésnek kétségtelenül legérdekesebb tárgya 
volt a protestá?is irodalmi társaság ügye. Azonban nyil-
vános ülésen semminemű vita, mely pedig igen érdekes 
lett volna, nem fejlett ki. A közgyűlés tagjai a megelőző 
nap délutánján tartott zárt értekezleten vívták egymás-
sal a heves harcot, mely késő estig eltartott. Azt m o n d -
ják, ez az értekezlet rendkívül zajos s izgalmas jelene-
tekben bővölködő volt. 

A nvilt ülésre csak a döntő összeütközés, a sza-
vazás maradt, melynek tárgyát a két ellenfél hívei által 
benyújtot t határozati javaslatok képezték. Révész Bálint 
püspök időkímélés és a kedélyek ismételt fölzavarása 
kikerülése tekintetéből arra kérte a szólásra jelentkezet-
teket, hogy ezen jogoktól álljanak el. Ezek meg is hajol-
tak a püspök kérése előtt. így csupán a két határozati 
javaslat lett Kiss Albert kérésére felolvasva. Az egyik 
határozati javaslatot Balogh Fenne és társai nyújtották 
be. Ez hosszú indokolással van bevezetve, s a beveze-
tésben hivatkozik a következőkre: az ev. ref. konvent 
által a prot. tud. irod. társaság elvileg a két testvér 
prot. felekezet tagjaiból alakitandónak terveztete t t ; a 
meghívókat is az alakuló közgyűlésre csak a két tes t -
vérfelekezet konventi elnökei írták alá. A tiszántúli 
egyházkerület 2000 frttal belépett ugyan pártfogó tagul 
a társaságba, de a konvent idézett határozata alapján és 
értelmében s ezen belépés által saját ev. ref. jellemét fel 
nem adta s megmaradt a joga, hogy érdekeinek m e g -
óvásáról gondoskodjék. A társaság eredetileg kibocsátott 
alapszabály tervezetén lényeges változtatások t ö r t én t ek ; 
a címe is, a működési tere is meg lett változtatva, oly 
szellemben ez utóbbi, hogy a három felekezet tani állás-
pontja ne érintessék. Az unitáriusokkal fogódzás ellen 
a tiszántúli kerületben felszólalások történtek, de azok 
figyelembe nem vétettek. A társaság az egyház hivatalos 
kormányzó hatóságai által működésében nem ellenőiiz-
hető. És végül az unitáriusok a tiszántúli egyházkerület 
több pontján ugy viselték magokat, hogy az együtt műkö-
déshez kívántató bizalmat megrendítették. Tehá t ezen 
tényéknél fogva, mint a határozati javaslat mondja, az 
ev. ref. tiszántúli egyházkerület közgyűlése : 

1-ször »saját hívei lelkiismereti aggodalmainak m e g -
nyugtatására nyilvánítja, hogy az unitáriusokkal társula-
tikig együtt működés elvileg nem helyesli; 

2-szor óhajtja, hogy ezen nyilatkozata a Magyar 
Prot . Irodalmi Társaság végleges szervezése alkalmával 
kellő figyelemben részesüljön. 

3-szor további elhatározását ezen nyilatkozatának 
eredményétől teszi függővé.a 

A másik határozati javaslatot gróf Dégenfeld József 
és társai nyújtot ták be, s az oda vonatkozik, hogy az 
egyházkerület a Prot . Irodalmi Társaság megalakulását, 
mely társaságba az egyházkerület is mult évi 235. sz. 
közgyűlés határozattal belépett, tudomásul vegye. 

Kiss Albert több elvtársával együtt névszerinti 
szavazást kérvén, igennel, vagyis a Balogh Ferenc és 
elvtársai határozati javaslata mellett szavaztak 3 3 - a n ; a. 

köve tkezők: Szabó János, Szabó Károly, Dávidházy 
János, Szőke János, Csernák István, Bencsik István, Kiss 
Áron esperesek, Bernath István, Hor thy István egyház-
megyei gondnokok, Szűcs István a debreceni egyház 
főgondnoka, Balogh Ferenc, Kiss Albert K. T ó t h Kálmán 
Némethy Lajos, Szeremley Sámuel, Beke Mihály, Kovács 
Ferenc, Miklovitz Bálint egyházkerületi tanácsbirák; 
Ferge József, Kovács István, Nagy Lajos, Bíró Antal, 
Fráter Gyula, Dr. Szikszai Szabó József, Madarasi Imre, 
Végh Sándor, Rásó Antal, Biró Lajos, Szarka Boldizsár, 
Csepey Miklós, egyházmegyei képviselők. Futó Mihály 
a h.-m.-vásárhelyi főgymnasium küldötte, Farkas Antal 
és Dr. Kovács Sándor egyházkerületi világi jegyzők. 
Nemmel , a Balogh-féle határozati javaslat ellen szavaztak 
29-en, vagyis : Szeremley József, Lukács Ödön , Segesváry 
József és Széli Kálmán esperesek, gr. Dégenfeld József, 
Ritook Zsigmond, Fráter Imre, Ujfalussy Sándor, Kulin 
Imre egyházmegyei gondnokok, Ármos Bálint, Simonfi 
Imre egyházkerületi tanácsbirák, Soltész László, Len -
gyel Imre, Tatár János, dr. Hajnal István, Csillag Lajos, 
Hegyessy Márton, Kassay Ignác, Zsigó Endre, Vitéz 
Mihály, Széki Péter, Soltész János, Balogh Ambrus, 
egyházmegyei küldöt tek; Géressy Kálmán a debreceni 
tanárkarok, — Tüdős János a debreceni főgymnásium, — 
Jóo István a taní tó-képezde egyházkerületi pénztárnok, 
s Bodolay László a nem teljes gymnásiumok képvise-
lője, T ó t h Sámuel és Elek Lajos egyházkerületi egyházi 
jegyzők. A szavazásnál nem voltak jelen : Peterdy Károly, 
Uray Imre, Székely Károly, Isaak Dezső, György Endre, 
id. Böszörményi Sándor, Ujlaky Gábor és Szilágyi István. 

E szerint a Balogh Ferenc és társai határozati ja-
vaslata 4 szavazat többséggel elfogadtatott . (Z—y.) 

R E G I S E G E K . 
A mit akarsz cselekedni, jól cselekedjed! 

(Antal Géza úrnak szives figyelmébe), 

(Folytatás és vége.) 

Állításaim igazolására im ide mellékelem helyreiga-
zításaimat. 

Felületességnek nevezém Antal G. úr dolgozatának 
egyík hibáját azért, mert az amúgy is alig egy pár adat-
tal commentált személynevek mellől elhagyta még azt 
a keveset is, ami sokszor személyi megkülömbözteté-
seknel talán egyedüli útbaigazító lehet. A már említett 
Album Studiosorumban ugyanis, melyből Antal úr össze-
boronálta dolgozatát, alig egy-két név kivételével min-
denik után mellékelve van azon tudomány szak, mely-
nek egyik-másik ifjú hallgatója volt. így pl. »coll. 
ord. al.« — collegii ordinum alumnus; J —. juris s tudi-
osus ; M = medicinae s tudiosus ; P = Philosophiae 
s tudiosus ; T = Theologiae s tudiosus; grat. insc. — 
gratis inseriptus etc. Ezenkívül a legtöbb név után közölve 
van a születési vagy állandó tartózkodási, sokszor tanu-
lási hely és az illetőnek életéve, mely adatok, ámbár a 
tudományszakok megkülönböztetésénél a mai szigorúan 
kimért határok még ezelőtt pár századdal nem voltak 
oly élesen megkülönböztetve, mindenesetre fontosak s 
nem egyszer lényeges személyi tévedéseknek vehetik 
elejét; s bár a leideni egyetemen csak 1592-től kezdve 
vezették be a Rectorok az egyes hallgatók családját, 
lakhelyét, az országot s egyes élettörténeti adatokat, 
mindazáltal e sokszor tévesen értett s bevezetett, ada-
^ j í ^ ^ é l r e i s m e r h e t l e n becscsel bírnak az egyháztör té-
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neszre nézve s én Antal úr által tett elhagyásukat egye-
nesen mulasztásnak tartom, s talán nem sokára megje-
lenendő dolgozatomban mindezeket teljes hűséggel kö-
zölni szándékozom, nem hagyva el az anyakönyvekben 
még it t-ott feltalált egyéb adataimat sem. 

A hiányosság vádjának igazolására im ide igtatom 
az Antal úr által elnézett nevek nagy contingensét, 
melyek elhagyása által körülbelül az összes létszám '/ 1 0 -e 
lett agyonhallgatva. így hagyattak k i : 

1624-ből Paulus Kerestury. Hungarus. 20. T. 
1629. Johannes Laskovius. Ung. 24. T. 
1631. Steph. Strigonius. Hung. ephorus 26. T. 
1633. Petrus Tartsali. Hung. 25. T. 
1635. Steph. Keresztúri. Ung. 31. T . 
1637. Steph. Debreczeni. Hung. 25. T . és Joh. 

Dadai Hung. 24. T . 
1638. Thomas Kisvaldi. Hung. 24. T. 
1639. Andr. Sepsi. Hung. 25. T. 
1641. Michael Koleseri de Varad. Hung. 35. T. 
1641. Steph. Csernatonius. Hung. 27. T. 
1642. Georg. Killyéni. Transsylvanus. 26. T. 
1642. Mich. Gyugyecinus. Hung. 29. T . 
1643. Mich. Ihapi Hung. 26. T. 
1643. Joh. Szőlössi. Hung. 26. T. 
1645. Basilius Aicay Transs. 27. L. 
1646. Georg. Szenadrei. Hung. 28. 
1646. Mih. Maxai. Transs. 30. T. 
1650. Mih. Reuter nobilis Pannonius 21. J. 
1653. Benedict Transilvanus Arkowzinus 23. P. 
1653. Steph. Pauli Colosvárinus. 21. P. 
1654. Barthol. Bausner Schessburgo Transs. Saxo. 

23. P. 
1663. Paul. Tsernatony Transs. 30. A. 
1663. Petr. Körmendy. Hung. 27, T . 
1663. Andr. Baytsi Pannoniensis. 25. T . 
1665. Steph. Eszéki Szattmaria. Hung. 23. T. 
1665. Mart. Desi. Hung. 26. T . 
1666. Valent. Boomgardus. Transs. P. 22. 
1670. Paul. Hunyady. Transs. 28. T. 
1670. Petr. Schulerus Cybiniensis. Transs. 26. T. 
1675. Paulus. Tarcari. Hung. 27. M. 
1679. Steph. Vásárhely Transs. 25. P. 
1680. Sámuel. Köleseri. Hung. 18. P. 
1680. Mich. de Wizaknai Transs-Hung. 25. T. 
1680. Paul. Czegledi. Hung. 26. T . 
1682. Joh. Owari. Hung. 26. T . 
1684. Mich. Rasgony. H. 26. T. 
1685. Christ. Sigismundus Welvaert Transs. nobi-

lis. 20. J. 
1692. Steph. Szokolai. Hung. 26. T . 
1698. Andr. K gyallai Hung. 24. P. 
1698. Sigism. Palfi Transs. 24. Pest. 
1700. Andr. Füleké. Hung. 24. P. 
1700. Christ. Io. Schwab. Lypsoviensis Hung. 25. M. 
1702. Statius Szentlihalifalvi Transs. 25. P. 
1702. Gottl. Renner Hung. 25. M. 
1706. Joh. Ehrenreich. von Mindorf Hung. 20. J. 
1707. Thom. Liber Baro de Szirmay Hung. 20. J. 
1712. Joh. Adamus Reimann. Hung. periensis. 23. M. 
1717. Emer, Paris-Papai Nagenyedino-Transs. 23. 

T. grat. insc. 
1718. Steph. Birthelius Transs-Cibinus 22. M. 
1722. Sam. Wachsmann Hung. 24. M. 
1724. Jo. Andreas Pehm Hung. Camerarius 28. 
1725. Steph. Worga Ketskemeto-Hung. T. et J. 
1728. Adarn Eitsor Transs-Hung. 33. verbi divini 

minister. 

1758. Dan. Szathmari Húrig. 23. T. coll. ord. al. 
grat. insc. 

1749. Jos. Bodokí Trans. Hung 23. T. coll. ord. 
al. grat. insc. 

1887. Gabr. Szilágyi Debrecino Hung. 27. T. 
grat. insc. 

Végül 1883-ból mint a leideni egyetemnek egv 
évig rendes, inmatriculált hallgatóját magamat is ide 
jegyezhetem, mert hiszen, mint az utrechti egyetemen 
tanultak lajstromából látom, Antal G. úr az évenként 
kiadatni szokott egyetemi kalendárium adatait is fel-
használta s én is benne Vagyok legalább a leideni egye-
temi calendáriumban. Hogy ennyi név kihagyásában 
látó szerveink gyengeségén s emberi gyarlóságunkon 
kívül, a munka könnyebb végét kereső figyelmetlenség-
nek is része van, alig kell említenem. Megjegyzem, hogy 
a fentebbi pótló adatok nem az általam anyakönyvileg 
megállapítot lajstromból, hanem az Antal Géza úr által 
használt Album Studiosorumból vannak véve ; mert a 
valódi különbség az anyakönyvek és az Album Studio-
sorum adatai között a magyar s erdélyországi ifjak 
számát illetőleg még nagyobb. Ha Antal Géza úr csupán 
curiosumból közlötte névsorait s nem kivánt velők tö r -
téneti érdeket is szolgáltatni, úgy lajstromának hiányos-
sága valahogy menthe tő ; ellenkező esetben munkája leg-
fellebb a dilettantismus szórakoztatására szolgálhat. — Ez 
utóbbira enged következtetni munkájának általam emlí-
tett harmadik gyengesége is : a megbízhat lanság, 

Enemű névsorok készítésénél két dologra kell 
figyelni mindenkinek. Ugyanis régi nevek leírásánál 
kivált külföldi egyetemeken s kivált igazi magyar nevek-
nél, máig igen nagy bizonytalanság, mondjuk, megbiz-
hatlanság tapasztalható. A nem saját kézzel beirt, sőt a 
sajátkezűleg beirt nevek,is.; igen gyakran olvashatlanok, 
s a kiejtés alapján bejegyzett adatok jó részben hibákkal 
teljesek. Bármint álljon azonban a dolog, az illető névsor 
összeállítónak első kötelessége úgy adni az illető nevet , 
a mint azt találta, vagy ha minden áron javítani akarja 
a gyanithatólag rosszul beirt nevet ; lelkiismeretesen 
utána kell járnia a helyettesített név hiteleségének; azt 
nem is említve, hogy az ,amúgy; is hibásannbeirt nevet 
még hibásabban visszaadni: szinte boszantó eljárás, mert 
ez által csak ujabb zavarok állhatnak elő, fájdalom 
Antal G. úr erre sem Jvolt- kellő tekintettel. Névsorában 
néhol szórói-szóra, betűről-betűre idézi a neveket, néhol 
az általa helyesebbnek vélttel helyettesit, néhol meg 
kihagy lényeges momentumokat, sőt sokszor még jobban 
elferdíti az amúgy is kétes feljegyzést. Állításom igazo-
lására legyen elég néhány: példára hivatkoznom. 

1625. Padani he lyet t ; Podáni t í r ; Salanki helyett 
Szalánczit. rrsfíí Jódáo ROSJi n3rrm>v;.o ,ŐÍ3 ,. 

1626. Zemblini helyett Zemolinít ; 1627. Toronay 
helyett T o r o m a i - t ; 1628. Madoratzi helyett Madarassy-t* 
1630. Szepsi helyett Szepesi- t ; 1630-ból Steph. Esseki 
és Pauhis Sartoris Kaposfahinus — két külön névből 
ily formán csinál egy neve t : Eszéki Kapós-falvi Sartonis 
Pál (s ic!) -

1631. Gábriel Haller de Hallarkeo mellől elhagyja 
a báró-t. 1632. Koloskari helyett Kolozsvár i - t ; 1634-ből 
Joh. Wazi-t Vati (Vasi, Váci)-nak veszi ; s Joh. Gots-
mtisUr-t Cotsmeiszter-nek; 1636. Koudi helyett Kuty ; 
1635. Rivulinus helyett Ruinliiius; 1640. Steph. Koras-
Seghy helyett Kokas-Szeghy-t ; r 641. Maith. Gönczi 
helyett Mihály Gönczi - t ; 1644. Joh. Past Tsalolezt 
helyett Tsaholci Part J ános - t ; s Georg UJalricus Ker-
ser helyett Ker te r - t ; 1645. Andr. P. Vaetzi helyett 
Vátri-t, Joh. Szent Pers. helyett Szent Péteri-t , 1646. 



Valent, Efinus7\it\yett E r l smus- tá - t i ^S . . ít Stefik. Balogh 
Neogradinus mellől elhagyja a Neograd inus - t ; 1649. Petr. 
Bacfa helyett Bocsa Pét-e r - t ; Paul 1650. Tel falui helyett 
Feífa lusi - t ; 1654. Sam. Kolesiri helyett Kölcséri-t (óh !) 
s Anlr. Egeet-Pataki mellől elhagyja a-z Egres- t ; 1665. 
Gerh. KaJíai helyett Kaba i - t ; s Mich. Sarfiataki helyett 
Sárospataki - t ; ; 1666. :Mich. Z.: Nemethi . mellől elhagyja 
a Z. (Sza tmar ) - t ; 1 668. Ba>il Kőig)Yí>i helyett T ö l g y ö -
s i - t ; 1669. Mart. K. l'jszailati elhagyja a K. - t ; 1670. 
Georg Koudes Tatai helyett Kovács Tata i t í r ; 1676. 
fos. P. -Nagyari helyett Magyari Józs . - t ; s Andr. Juve-
decius helyett Invedecíus-t,; • 1679.. Georg. Tomy helyett 
T o r o n y - t ; i - 6 8 o J o h . de Sziksso Divichi helyett Szik-
szőj J á n o s - t ; Nic. Saeff/er de. D.Qbm^itzeí helyett S á f á r - t ; 
Savi. P. Loi'finyi helyett Soványi Sámue l - t ; Petr. f . 
Banyai mellől elliag.yj.a- az • f.-et; : 1686. Bencdi.t Nóg-
rádi helyen Nógrádi Benjámin- t ; 1687. fok. Dambay 
helyett Dqmbay-t ; / . 1698. Midi. N. Solyniosi mellől az 
N. - t -e lhagyja ; , 1699. Joh. Berzetki helyett Beczéthei- t ; 
1.7,1.5. SigisnL ;,Detfi .helyett- Décs i - t ; 1720. Paul Kame-
rasi helyett Kanierati-t ; 1721. Joh. Hackhe helyett 
Ilackle-t ; 1740. Joh. Bttsethai,helyett Beczethai- t ; 1746. 
Franc. Sekcl helyett Székely Iistyán-t; Salai he -
lyett Szalai- t ; 1747. Adain Cemte Szekel mellől elhagyja 
a C o m t e - o t ; 1749. LaJisl. Melnusi helyett Málnus i - t ; 
az 1764-ben :beiratkoztakat 1763-ra teszi; 1768. Pierre 
d\Arlaiidij helyett Préme d'Arlaud.i-t ir és igy tovább 
számtalan* sok, éwkeyésj?^. lényeges írási hibá-
kat változtatásokat csinál, melyeknek elsorolásával nem 
akaram f j á r a ^ a n i a, . t isztelt; .^íyasó^ágyelmét. Nem sok-
kal ,, kedvezőbben írhatnék; az utrechti egyetemen meg-
fordult hazai ifjaink Antal G. úr által összeállított név-

3L\T;Z MSE A .TANT 
l m ezek al«pjmi;;Bion^ot.taiií%k'i. fentebb kissé súlyos 

VádjimnáüisÁntal Q. uiiiiiiMnkájájpav1 'felületesnek mondván 
azt- /mivel i f pasztaloüQvekenokívöl.-sénTiiii más adatot 
némaíemlítni kiányb&imkfi n ^ t r . h é v s b r a alaposan meg 
v.an :Csonidrva'.!s tmgbizlictiatíanúcvk^anei;t'; a mit közöl, az 
i s ^ ó . részben5 ^Mbás;an'!Baix rköí;ölke.; Ta lán kissé fájdalmat 
okozó, szavíiimiiíik' még baszíiegalábljíazon jó eredménye, 
hogy; neí alá n ríh a s óni & in éysacKak s k öy^ésé r e ezután vállal-
kozó ifjainlk <i&bias>;(goíüdofc& : lelkiismeretességet fognak 
fordítani d0%ozátukr.d.liS ntostv imieMtt bezárnám sorai-
matí.iegy j Víiiditványnyalőitóorkodom járulni honi ref. 
főiskoláinky vsjfegylmitÖDCéiieti-k'edyelőink elé. XVI. XVII . 
$ oir^szkeabíXYUi-HÜe ^taífcadkalií külföldi, egyetemeken járt 
ifjidék' n,éven(megiehBl!Ő5en'tóányojran<..s elferdítve marad-
tak rranb^jeíanÍ4^ira,'-iliogy hm agának á lelkiismeretes Bod 
Péternekrrsöjtóoíüál/id közeli ^napokban kikerülő művében 
isJszááiots.'^itóte kicarrigálhataáaé;.névferditések fordul-
nak elő, egyszerűen azon okból, mert azok kétségbe-
v p n l w b n u l '.Úgy : á l l ^ n ^ ^ . kéziratban. Ha Bod 
Péter nem tudta őket lujavitani,. nekünk talán még 
kevésbe sikerülhet, -jóllehet- néhol több forrás áll ma 
már .segítségünkre. É névfe-v.ditési hiba csaknem min-
denik ; .egyháztör ténet i emlékünkben meg van, s szent 
meggyőződésem, hogy a Lampe-Ember- fé le munkában 
l^emzsggő], ^ihi^kbja-n y&w. szedők járatlanságán 
kivül - a már ;akkor , m e g volt bizonytalanságnak is nagy 
része. van. A bajon talan némileg segíteni lehetne az 
által is,j;hogy jelenlegi^.hazai protestáns fő iskoláink-
ban, $ a mennyiben lehető volna, a már nem létező de 
egykor virágzó ref , iskolákban tanult ifjak névsorai is, 
a mennyiben, még nincsenek meg a meglevő források 
alapján, együttesen, vagy külön-külön lehetőleg híven s 
teljesen kiadatnának, hogy ez által számos ma már 
szinte a íeiismerhetet!enségigeifej 'ditett név helyreigazí-

tása némileg megkönnvíttetnék. Indítványom első lát-
szatra egész lényegtelennek tűnhetik fel, de eredménye 
legalább szerintem nem volna minden haszon nélkül 
való. Egyháztörténeti irodalmunk az anyaggyűjtés stá-
diumában levén, azt hiszem egy enemű névtár sem volna 
teljesen felesleges segédeszköz, legalább e század elejéig 
összeállítva. A kivitel módozatairól most nem kívánok 
szólni, de ha indítványom esetleg viszhangra talál, el 
fogom mondani igénytelen nézeteimet. Addig is, míg 
valami efféle munka nem lesz birtokunkban, nagyon 
szép munkát végeznek külföldi egyetemeken megforduló 
ifjaink ha fentebbi igénytelen tanácsaim értelmében meg-
kísértik összeszedni egyháztörténeti multunk enemű 
parányi, de nem lényegtelen emlékeit. 

Béke ve lünk! Budapest, 1888. ápr. 
Szalay Károly. 

I R O D A L O M . 
Lampel Róbertnél megjelent uj könyvek : Házi 

kincstár. Több száz titkos sze r ; hasznos tudnivalók a 
háztartás, egészségtan s a mindennapi élet köréből. N é l -
külözhetlen tanácsadó házi, városi és falusi gazdák, házi-
asszonyok, gyárosok és minden szakmabeli iparosok 
számára. Összegyűj töt te Dr. Hankó Vilmos. Ára 80 kr. 
— Egyetemes földirati tankönyv reáliskolák számára. A 
legújabb min. tanterv szerint s az uj politikai változások % 
tekintetbe vételével írták dr. Cherven Flóris és Schneider 
János, középiskolai tanárok. I. kötet. Előismeretek, Ma-
gyarország s Európa többi országai. 3 —Ik javított kiadás. 
Ára 80 kr. 

Die hollSndische Phiiosophie im neunzehten Jahr-
hundert cím alatt Antal Géza Utrechtben tanuló pap-
jelölt, kitől lapunk is többször közölt már bölcsészeti 
tárgyú cikkeket, érdekes bölcsészet-történeti tanulmányt 
irt és adott ki Utrechtben. A 7 ívre terjedő könyvet 
nem sokára részletesen fogjuk ismertetni, most csak 
azon kellemes meglepetesünknek és örömünknek aka-
runk kifejezést adni, melyet a törekvő fiatal szerző e 
könyvével nekünk s azt hisszük, minden ismerősének, 
okozott . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Theologiai tanárválasztás Debrecenben. A ti-

szántúli egyházkerület tanárválasztó bizottsága a hét f o -
lyamán ülésezett kerületi gyűlés alkalmával tanárt válasz-
tott a Bethlendi Endre halálával megüresedett újszövet-
ségi Írásmagyarázati tanszékre. A fontos állomásra hét 
pályázó jelentkezet^ u. m. Berde Sándor, Erdős József, 
Ferenczy Gyula, Kiss Bertalan, Sass Béla, Szondy Béla, 
és Venetianer Sándor lelkészek, segédlelkészek, illetőleg 
lelkészjelöltek. A választás a f. hó i - é n tartatott , a mikor 
a debreceni theol. tanárikar által is első helyen ajánlott. 
Erdős József ujsóvéi lelkész választatott meg 14 szava-
zattal 1 ellenében. Őszinte örömmel üdvözöljük a duna-
melléki egyházkerület papi karának e fiatal és nemes 
törekvésű tagját új munkakörében, kívánva neki, hogy 
Isten áldása kisérje tanári és irodalmi működését . 

* Lelkészjelölés. A pesti egyházmegyébe kebele-
zett kis-oroszi-i egyházközség lelkészi állomására f. hó 
2-án Budapesten tartatott meg a jelölés, Szánthő János 
esperes elnöklete alatt Segesváry L., Szilágyi Benő, 
Váry Sándor és az egyházközség küldötteinek jelenlété-



ben. Az állomásra 14 rendes, helyettes és segéd-lelkész 
pályázott , kik közül a bizottság a következőket jelölte 
k i : Szabó N á n d o r k i s -orosz i - i helyet tes , Filep István 
fülesdi (Sza thmárm. ) rendes , Kuthy István dunaföldvári 
helyettes, Somod i József dunabogdányi helyet tes és 
D o b o s Fe renc a l só -némedi - i segéd-lelkészeket . 

* A dunamel l ék i egyházkerüle t közgyű lé se fo lyó 
hó 26. s köv. napjain fog Budapesten megtar tatni . Az 
e lnökség által szétküldöt t meghivó következőleg hangzik. 
»Egyházkerüle tünk rendes évi közgyűlését s t ö rvény -
székét, az eddigi szokás — és mult évi határozatnak 
megfele lőleg fo lyó évi május hó 26. és következő n a p -
jaira tűzvén ki, van szerencsénk arra az egyházkerület i 
közgyűlés és törvényszék rendes alkotó tagjait, valamint 
az egyházmegyék képviselőit t isztelettel meghívni . A 
közgyűlésnek rendes s évenként e lőforduló tárgyain 
kívül, tárgyai lesznek ez alkalommal az évi közgyü lés -
seknek ezentúl őszszel tartására és az ú jonnan megál la-
pí tandó házszabályokra vonatkozólag javaslattétellel m e g -
bízott b izot tságok munkálatai , melyek közül az utóbbi 
már az egyházmegyékkel s a közgyűlés tagjaival eleve 
közöl tetet t , továbbá az egyes állandó bizot tságok je len-
tései és előterjesztései , melyekre nézve a mult évi 
közgyűlés határozatához képest az összes bizot tságok 
(ál landó számszék, á l lamsegély-osz tó bizottság, jogügyi- , 
misszió bizottság, p é n z - és gazdagságügyi bizottság, 
tanügyi bizottság, theologiai választmány, vallási t an -
KÖnyv bizot tság) a közgyűlés kezdetét mege lőző két — 
napon u. m. május hó — 24. 25. napjain fognak m u n -
kálkodni s ennél logva a bizot tságok tagjai már 24-kén 
reggeli 9 órára megjelenésre kéretnek föl, hogy t e e n -
dőik beosztása véget t magok intézkedvén, a kijelölt két 
nap alatt előterjesztéseikkel elkészülhessenek. Az első 
napi közg}arlés május 26 -án reggel 9 órakor veszi kez -
detét s a további napok, valamint a törvényszéki ülések 
napi rendjét a közgyűlés fogja meghatározni . Esperes 
urak felkéretnek, hogy az egyházmegyei képviselő u r a -
kat a közgyűlés idejéről értesíteni illetőleg, azokat m e g -
hívni szíveskedjenek. Címzettnek szives megjelenését 
kérve, kiváló tisztelettel maradtunk Budapest , 1888. 
ápril hó 27-én . Az egyházkerület i elnökség. — Tisza 
Lajos, Szász Károly. — A lelkész képesí tő vizsgálatok 
az uj szabályzat érre lmében az őszön fognak megtar ta tni , 
ugy szintén a theol. alapvizsgálatok is. 

* Érettségi v izsgálatok. A dunmelléki egyházke-
rület kebelében levő főgymnás iumokban az éret tségi vizs-
gálatok egyházi elnökei és kormányképvise lő i ki vannak 
már nevezve. A budapezti főgymnas iumban egyházi 
elnök Szász Károly püspök, kormányképvise lő Gönczy Pál 
á l lamt i tkár ; Halason elnök Farlcas József theol. tanár, 
kormányképvise lő dr. Csiky Kálmán műegye temi t a n á r ; 
Líecskeméten elnök Ádám Kálmán esperes, k o r m á n y k é p -
viselő Szabó Károly kolozsvári egyetemi t aná r ; Nagy-
Kőrösön elnök Csikay Imre kiérd, esperes, k o r m á n y k é p -
viselő Szabó Károly egyet, tanár. 

* Gönczy-jubi leum. A közokta tásügyi minisztér ium 
egyik államtitkára, »a tanítók k i tűnő vezére és pé ldaképe i , 
Gönczy Pál országszerte lelkes ovációk tárgya. Félszáza-

d o s jubileuma alkalmából a közel ismerésnek, tiszteletnek 
és szeretetnek annyi nyilatkozatával találkozik, mennyi t 
kevés embernek sikerül kivívni a közpályán. Nevé re a la-
pí tványokat gyűj tenek ezerek filléreiből (min t halljuk, 
már 30 ezer for in t gyűlt össze) , a vidéki városokban 
tö rvényha tóságok központ ja in stb. külön ünnepélyekét 
rendeztek és fo ly ton rendeznek tiszteletére. Brassó, 
M.-Vásárhely, Miskolc, Csáktornya, Segesvár, L ip tószen t -
miklós, Sepsiszentgyörgy, Tu rócszen tmár ton , Gaigócz 

M o d o r stb. városokban nemcsak a taní tó körök és t es tü -
letek, hanem a tö rvényha tóságok is ünneplik a »nagy n é p -
taní tó«- t . De legimpozánsabb lesz^a budapesti jubiláris ü n -
nepély, melyre a vidéki jelentkezők száma már is m e g h a -
ladja az ötszázat. Az ünnepélyen küldöt tségi leg vesz részt 
a pest i ref. egyháztanáos, testület i leg a theol. akadémia és 
a reform, főgymnas ium tanárikára, a melyek a kiváló 
férfiút, mint egykor i kai-társukat, a minisztér ium után 
első sorban nevezhetik m a g u k é n a k \ 

* Gyermek-neve lés i kiáll ítás rendezése céljából 
népes és é r d e k e s é rtekezlet ' ta r t a to t t ' műi t 1 hó ? h 8 - cl i k án 
Budapesten, a »Mária. Dorothea«" 'egyesület kezdeménye -
zéséből, számos gyermekbarát , paedagogus és iró jelen-
létében. Az értekezlet Szathmári Király Pálné úrnőt és 
Schnierer Gyula minisztef i tn.náéáosf elnökökké-' vá lasz t ja , 
egyhangúlag magáévá- féítte á5iSyöfigy Aladár által kész í -
tet t és felolvasott tervezetet , mély Szerint a jövő évben 
nagyszabású kiállítás' rendezte t ik ; mely -a m ű v e l t ' k ö z ö n -
ségnek s különösen az anyáknak alkalmat nyúj tson árrá, 
hogy a kisdedek ápolására, nevelésére, ruházatuk és 
játékszereik megválasztására vőmttko-zó összes^ talál-
mányokat , t udományos javaslátókát és r e fo rmoka t m e g -
ismerhessék. A kiállítással kapcsolatosan g y e r m e k o r v o -
sok, paedagogusok és m-ás 'szakférfiak áltál - az ügyre 
vona tkozó előadások tartatnak s ezek később kü lön te 
kiadandók. Maga a k iá l l í tás -ö t - főcsopor t ra osztatik. 1. az 
egészséges kisded ápo lá sa ; 2. annak testi neve lése ; 3. a 
gye rmekbe tegségek ; 4. a társadalom működése a k i s -
dedért ; - 5. a kisdednevelés a múltban és a külföldön. 
Az értekezlet aztán -egy 32 tagból álló előkészítő b izot t -
ságo t választott.(issfcíi .«.•) í éá fe l v r i 

* Temetőavafás i ünnepé ly , budapes t -óbudai 
ev. ref. gyülekezet a fővárosi t ö rvényha tóság által k i je -
lölt s f. évi május hó i - s ő napján a közhasznalatnak 
átadot t 'felekezeti t emető jé t ugyanazon hó 6 -án fogja 
ünnepélyes egyházi szertartással felavatni. Az ünnepély 
d. u. 3 ó rakor az ó - t eme tőben veendr kezdetét , honnan 
—• elbúcsúzva halottairól — az ünnepélyes résztvevő 
gyülekezet ú j - temetői - helyiségébe - v o e ^ ^ w ^ ^ J m n ^ -
pélye'n a b ü d a p e | t ^ f e * * l t e f r f d B ^ o 0 £ ^ u s a g . énekkara 
is közre fog m ű k ö A ^ ^ 1 &Ls«1íAÍáa t ^ ^ y ' ^ 

* Lelkész beik tál ás Biári. Dezsi Mihály b'iai ref. 
lelkész ápril 29 -én iktattajpotfe^e iwme^ély^sen lelkészi 
hivatalába. A ' béiktatófi i í f f r i m i n t "Lapunknak 
írják — a község re£ ; j A ^ s á i n ; kívül számosan, voltak 
jelen más valkísfelekezeíiíek : is, akik feljele,?; .fiataf pappt 
ép oly t iszteletben és-szere te tben részesítik, mint a saját 
hívei. A beiktatási >:;fvm£tip£ s^pqbá Lajos pátyi lelkész 
végezte, szónoki hévvel -adván elő sok szép gondolat ta l 
telt beiktató beszédét ."MeghafÓ volt az a jelenet, midőn 
a beiktató lelkész a szószékre mutatva .ezeket m o n d a : 
»Foglald el, ifjú szolga társam, helyet, mélynek: s zó -
nokául e t iszteletreméltó gyülekezet téged egy akara t -
tal elválasztott. L e g y e n a-fyeiy reád , nézv^ egy. o^y t á m -
pont , melyen szilárdul megállhass sok és nehéz köte les -
séggél járó hivatásod teljesítése közben. Legyen e hely 
számodra rendület lenül álló S ion-hegy , hogy köte lessé-
ged teljesítése közben nem ingadozva, sikerrel harcolhass 
az egyház e s vallás a bűnnel. 
Alkoss e helyből égő cs ipke-bokrot , hogy abból mindig 
a meghamisí ta t lan evangéKtihíi' tűz és melegség 'áradjon 
szét. Hivatali jelvényt nem adhatok, de kezedbe adom e 
helyet t a bibliát, hogy legyen az neked /ké té lű f egyve -
red az isten Országa ter jesztésében, az egyház és szent 
vallásunk védelmében.« M a j d a gyülekezethez szólott 
röviden és beszédét a CXXII . zsoltár ezen versével 
fejezte b e : »Légyen te kőfalaidban csendesség és jó 



békesség stb.« Ugyan-e Verset a gyülekezet elénekelvén, 
a beiktatott lelkész tartott szépen kidolgozott, hatást-
keltő egyházi-beszédet, ezen textusról: »Azok pedig 
kimenvén, predikálának mindenütt, az Úr együtt csele-
kedvén ő velek, és az ő beszédeket erősítvén a jelek 
által, melyek azokat követik vala.« Márk XVI. 20. A 
szónoki hévvel előadott szép beszédet nagy tetszéssel 
fogadta a nagyszámú közönség* melynek örömében mi 
is osztozunk, őszintén kívánva, , hogy a derék fiatal 
lelkész egyházunk és hazánk javára sokáig működhessék! 

* Értesí tés . A tiszt, lelkész urak és a tek. tanító 
urak, valamint általában iskola-tigyünk és a vallás-okta-
tás iránt érdeklődők becses figyelmét bátor vagyok most 
megjelent ily cimü vallástani kézikönyvemre felhívni: 
»Ker. hittan és erkölcstan prot. középiskolák 8—ik osz-
tálya és tanítóképző intézetek utolsó évfolyama számára.« 
Ára 75 kr. — Könyvem egyes példányait 80 kajcárnak 
hozzám megküldése után a szíves megrendelőknek bér-
mentésen megküldöm. Tízy vagy több példány rendel-
tetvén meg egyszerre,, a küldemény bérmentes megkül-
déséért a 75 krajcáron túl külön postadíjat nem számítok. 
Sopron, 1888. május havában. — Brancsó Antal, theol. 
tanár. . • n f c J í o j í • o - ' . . • . . - : . 

* Rövid hírek. A felső-baranyai egyházmegye a 
napokban tartotta meg ez évi rendes közgyűlését Har-
kányban, Kovács Antal esperes és Szilágyi Dezső egy-
házmegyei gondnok elnöklete a la t t ; a közgyűlés lefo-
lyásáról jövő számunk hozand részletes tudósítást. A 
pesti egyháztanács, közelebbi ülésében az egyházi köz-
gyűléstől nyert felhatalmazás alapján, eladta az egyház 
Lónyay-utcai telkét (a Szíjj-féle házat) 65 ezer frtért, 
melyet Csávolszky Lajos és. neje vettek meg. 

* Gyászhír. Lapunk zártakor veszszük a szomorú 
hírt, hogy Szakács István, a kecskeméti ref. főgynma-
sium jeles tanára f. hó 3-án életének 40-ik évében hosz-
szas szenvedés után elhunyt. Temetésén a pesti gymna-
siutn és theol. akadémia is képviseltették magukat. 

A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett túronyi 
reform, egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 
Ezen állomás évi jövedelme hivatalos felszámítás szerint 
743 ; forint s így 'az egyház negyedik osztályú. A meg-
választandó lelkész1 köteles az egyházmegyében fennálló 
gyámintézetnek tagjává lenni. 

A kellően felszerelt pályázati folyamodványok folyó 
évi junius hó i- jéig nt. Kovács Antal esperes úrhoz 
küldendők Terehegyre (u. p. Harkány, Baranyamegye). 

Budapesten, 1888. április 30-án. 
Szász Károly, 

~ylí ; S fl^/gpJL «G9tíS<>.ii ::••' • ' . püspök, 
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A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett kis-

csány-oszroi reform, egyház lelkészi állomására pályázat 
hirdettetik. Ezen állomás évi jövedelme, hivatalos felszá-
mítás szerint, 1615 frt 2 kr s így az egyház első osz-
tályú. A megválasztandó lelkész köteles az egyházme-
gyében fennálló gyámintézetnek tagjává lenni. 

A kellően felszerelt pályázati folyamodványok folyó 
évi junius i - s ő napjáig nt. Kovács Antal esperes úrhoz 
küldendők Terehegyre (u. p. Harkány, Baranyamegye). 

Budapesten, 1888. április 30-án. 
Szász Károly, püspök. 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett ó-kécskei 
reform, egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

A lelkészi évi fizetés hivatalos megállapítás szerint 
1268 frt 35 kr. s így ezen egyház második osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
május hó 25-ik napjáig nagytisztei. Ádám Kálmán esperes 
úrhoz Tisza-Vezsenybe (posta-állomás) küldendők. 

Budapesten, 1888. április 30-ikán. 
SZÁSZ KÁROLY, 

I —2 reform, püspök. 

PÁLYÁZAT 
STELTZER DÁNIEL-féle ösz töndí jakra . 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 forinttól 100 fo -
rintig terjedő ösztöndíjakra az 188% tanévre pályáza-
tot hirdet. 

Fofyamodhatnak : ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer- vagy Ráth-családhoz tartozók, bárhol ta-
nuljanak. 

A jelen tanév első feléről szóló tanodai, úgy a 
szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bizo-
nyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó 
végéig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1888. ápril 23. 
Dr. Beliczay Elek, 

a győri ág. h. ev. iskolai bizottság 
2—3 elnöke. 
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1 A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent és § 
§ minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára I 
1 Scelinski György cs. k. egyetemi könyvárusnál, Bécsben, § 

I., Stefansplatz 6, 

I Emlékkönyv í 
| a confirmatióhoz készülő protestáns ha ja- I 

donok számára. | 

1 Irta | 

G Y Ő R Y V I L M O S 
§ a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. 
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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 á r a : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. ElőfizethNfcni 
minden kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések di ja : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

MT~ Tel jes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

A theologusok tanképesítése kérdéséhez. 
Hogy ez még kérdés! Holot t már gör . kel. 

testvéreinknél sem az; pedig ezek a saját s zem-
pont jukból nagy áldozat árán váltot ták meg 
papjaik tanképesítésének előnyei t : hogy t l ieo-
logusaik ne csak tanképesítést nyerjenek, de 
papi alkalmaztatásuk előtt a népoktatással g y a -
korlati lag is foglalkozhassanak, legnagyobb részt 
idegen anyanyelvű papnövendékeiket a magyar 
nyelvnek tanítási képességgel bírására utaló 
1879. évi XVIII. tc. szigora alá terelik. Amivel 
persze nemcsak hazafias, de saját híveik, egy-
házaik és papjaik érdekében is bölcs dolgot cse-
lekszenek. Mi reformátusok pedig, kik a m a -
gyar levegővel, magyar anyatejjel és a »magyar 
vallássalcc együtt szívtuk be az édes magyar nyel-
vet, még találgatjuk, kövessük-e gör. kel. t e s t -
véreink példáját papnövendékeinknek tanképe-
sítésében. 

Nem vagyok theologus, s így azon m e g -
győződésemnek, hogy papjaink legszorosabban 
vett lelkipásztori működésükben se nélkülözhe-
tik ma már a népnevelés-oktatásnak nem csu-
pán elméletét, hanem gyakorlati módszerét sem : 
nem lehetek a theologus szakközönség előtt 
competens fejtegetője. De mint egyrészt az 
egyházi közigazgatással , másrészt a népokta-
tásügygyei szakszerűen foglalkozó, megkísérlem 
theologusaink tanképesítése kérdésének a duna-
melléki ref. egyházkerületben legközelebb ismét 
napirendre kerülése alkalmából pár vonással 
vázolni papjaink tanképesítésének előnyeit, szük-
séges, sőt nélkülözhetetlen voltát . 

A pap, ki nemcsak a confirmatióra készíti 
növendék híveit elő, de sok felekezeti iskolában 
kívánatos buzgalomból , minden állami és k ö z -
ségi es elemi iskolánál pedig kötelezettségnél 
fogva az összes tanköteleseket hi toktatásban 
részelteti, nem lehet el a népiskolai nevelés-

és módszertan alapos ismerete és gyakorlat i 
alkalmazása né lkü l ; nemcsak mert a nevelés-
tudomány szakadatlan haladása folytán a vallás-
tanításban is időnként ujabb meg ujabb m e t h o -
dushoz alkalmazkodni okszerű, hanem azért is, 
mivel a gyermek az általános tanításiránytól 
egészen eltérő hit tani oktatást különben nem 
érti és nem tar t ja meg. Hogy a hi t tan és szen t -
tör ténet hidegebben hagyja a mai gyermeket , 
annak fő oka épen a régi változatlan tan í tás -
módnak ma már idegenszerűségében rejlik. 
Tehá t maga a hi toktatás érdeke kívánatosnak 
jelzi a hitelemző lelkész elemi iskolai tanképe-
sítését, amivel egyszersmind az állami és köz-
ségi iskolák növendékeinek vallástalansága fölöt t 
hangzó panasz is tárgytalanná íog válni. 

A mellett , hogy a pap h i tok ta tó az összes 
elemi iskolában, még az iskolaszékeknek tagja, 
sőt legtöbb helytt elnöke is. Nem ok nélkül 
adta a törvény lelkipásztorainknak a hivatalnál 
fogva iskolaszéki tagsági j o g o t : biztosítni 
akarta vele a lelkész irányadó befolyását bár-
mely jellegű népiskolára. Maradandó és dön tő 
befolyást azonban csak úgy gyakorolhat nép-
iskolai okta tásunkra a pap, ha szakavatot t 
tanácsadó az iskolákban s a tanítók közöt t . 
Helytelen, rosz dolog a községi taní tóknak 
sok helytt méltán fölpanaszolt viselkedése a lel— 
készszel szemben : ám ennek forrását l eg több-
ször a pap szakavatatlan beavatkozása az iskola-
beléleti ügyekbe nyitja meg. Soha sem hal lot -
tam, hogy jó paedagogus lelkész szakavatot t 
tanácsolásai ne szereztek volna neki föltétlen 
tekintélyt a taní tók előtt . 

Nincs különben a felekezeti iskolánál, 
melynek épen hivatalnál fogva elnöke a lelkész. 
Ha a szakértetlen iskolaszéki tagok a pap sze-
mélyében nem a legszakavatottabb főt birják, 
jaj az iskolaszéknek, jajabb az iskolának, l eg-
inkább jaj a szegény taní tónak. Szegény feje az 



uton-utfélen infestáló félreértésekből azt ma-
gyarázza utóbb ki, hogy neki a pap »eUensége«, 
s ez a balhiedelem elidegenedést szül, gyakran 
nemcsak a hivatalfőnöktől, de az általa képvi-
selt egyháztól is. Mig ha a pap szaktudomá-
nyával irányozza a tanító működését, és ez 
iránt a laikus iskolaszékben rokonszenvet, el-
ismerést ébreszt: a tanító lépten-nyomon okul, 
nemesedik, és hálás ragaszkodásra indíttatik 
főnöke s iskolafenntartó egyháza iránt. 

Es a pap nemcsak iskolaszéki elnök, hanem 
iskolavizsgáló körlelkész (tanfelügyelő), tanács-
biró, esperes is. Amint hiábavaló a kir. tanfel-
ügyelőnek minden hivatali tekintélye, ha paed. 
képzettsége nem áll magas színvonalon, és 
módszerének közvetlen varázsa nem imponál a 
tanítónak, úgy a nagytiszteletű urak tekinté-
lyének súlya is fölbillen, ha a mérleg másik 
serpenyőjében nyomatékosabb a tanító szakér-
telme, paedagogiai műveltsége, módszertani jár-
tassága. A lelekezeti iskoláknak erős versenyt 
kell állaniok a más jellegű népoktatási intéze-
tekkel: a concurrentia sikerének egyik legfőbb 
feltétele a vezető és felügyelő egyházi férfiak 
modern tanképesítettsége, ami nélkül nehéz ma 
már boldogulni. Bizony szükséges, hogy lelké-
szeink képzett tanítókul ismertessenek, tisztel-
tessenek. 

Igen sok esetben pedig épen nélkülözhet-
len. A belmisszió pium desiderium a papok 
tanképesítése nélkül. Nagy városnak kis gyü-
lekezetébe nem lehet sem papot, sem tanítót 
állítani, mert megosztott csekély fizetésükből 
tisztességesen nem élhetnek meg. Csatoljuk a 
tanító javadalmát a lelkészéhez: ügyes, ambi-
tiosus, tanképesített fiatal lelkészünk tisztessé-
gesen representálhatja a társadalomban is egy-
házát, és a mi lő, taníthat oly sikerrel, mely 
tekintélyt szerez úgy neki mint egyházának; 
mert az természetes, hogy a tanképesitett lel-
kész jobb iskolát vezethet, mint a tanképesítő 
ismereteire támaszkodó többi tanító. Másik ága 
a papok belmissziójának a körlelkészkedés oly 
nagy területeken, melyek szétszórtan sok hívet 
számlálnak, de egyházat, főleg pedig kicsinveik-
nek iskolát j épen a lakhelyek nagy távolsága 
miatt nem alapíthatnak. Hivatott körlelkész 
nélkül az ily szétszórtan, idegen felekezetek és 
nemzetiségek közé ékelten lakó hívek hűtle-
nekké lesznek egyházukhoz is, magyarságuk-
hoz is. Sokat tehet a jól képesített buzgó kör-
lelkész szétszórt hívei lelkének, hitének, nvel-
vének megmentésére; de százszor többet, szinte 
mindent azok belső templomának bedönthetlen 
szilárd fölépítésére, akiké Krisztus urunk Ítélete 
szerint a mennyek országa. A körlelkész lege-

lőbb hivatását épen a kicsiny híveknek egyhá-
zuk, vallásuk és nemzetük számára megmen-
tésében : az iskolavezetésben ismerem íöl. 

Van még egy, tán a legfontosabb ok, mely 
a papok tanképesítését javallja. A tiszántúli 
kerület kivételével többé-kevésbbé egész refor-
mátus egyházunkat ismerem : mindenütt fölös 
számmal találtam oly egyházakat, melyek ros-
kadoznak fenntartásuk anyagi súlya alatt. Elsze-
gényedtek vagy megfogytak a hívek; az egyház 
eddigi jövedelemforrásai bedugultak vagy felé-
nyire apadtak, az egyházi kiadások, a lelkészi 
és tanítói fizetések pedig (főleg a népoktatási 
törvény nyomása alatt ez utóbbiak) emeltettek. 
A lukma, a kepe nem érték ma már, összezsu-
gorodott, szemétté lett: sem a nép nem tud 
élni, sem papja, tanítója. Versenyeznek a nyo-
morúságban : de azért hála Istennek — egyet-
len egyház sem akar magának sírt ásni, tengve-
lengve is küzd a létért. Fájdalom, évről-évre 
kevesebb sikerrel és kilátással. Százakra megy 
a pusztuló egyházak száma, főleg oly falvak-
ban, melyek nem is egy egyházat, hanem kettőt, 
néhol hármat tartanak fenn. Sokszor elszorult 
a szívem, látva a rongyos iskola éhező tanító-
ját, és hallva a tiszteletes úr keserves pana-
szait ; a szegény hívek már panaszkodni sem 
tudtak, csak szemrehányókig néztek balgatagul 
rám, mikor az iskola fogyatkozásait felsoroltam 
előttük. Ugyan kérem: nem lehetne ezeket a 
pusztuló egyházakat és már elpusztult iskolákat 
megmenteni, ha pap és tanító egy személy 
volna? Erdélyben a református egyházak felé-
nél elkelne ez a bölcs gazdálkodás; nemcsak 
az egyház hivatalnokát juttatná jobb anyagi 
és tisztesb erkölcsi helyzetbe, de az egyházat 
és iskoláját is felvirágoztatná. 

Szent meggyőződésem, hogy egyházi és 
iskolai életünk egész vonalán áldást termene a 
papok tanképesítése. Miért késünk hát a jó mag 
elvetésével? Az számba sem vehető ellenvetés, 
hogy a papnak derogál a tanítóképesítés: nem 
derogált ez legjelesbjeinknek, mikor egytől-
egyig kimentek akademika rektóriára, ami ak-
kor a preparandiát, a tanképesítést pótolta; pedig 
azóta a tanítói állás tekintélye igen nagyon emel-
kedett. Plausibilisabb az az érvelés, mely a theol. 
tudománynak egész stúdiumot, minden időt 
igénylése folytán nem lát módot a paedagogia 
tüzetes tanulmányozására; de ez is összezsugo-
rodik, ha meggondoljuk, hogy a paedagogiku-
mok nem idegen, sőt rokontanulmányok a 
theologiával, és hogy 8 gymn. meg 4 theol. 
tanfolyam alaki képzése a neveléstani ismere-
tek megszerzésének nehezségeit és »időrablá-
sátcc szinte teljesen eloszlatja. Legjelentékenyebb 



az a kifogás, hogy tanképesítés nélkül is el-
sajátíthatja s egész életen át cultiválhatja a pap 
a paedagogiai tudományokat és ismereteket, 
amint annyi sok egyházi jelesünk kitűnőség 
volt a nevelés-oktatásban tanítói oklevél nélkül. 
Igaz, a tanképesítés nem tesz képesebbé. Vagy 
igen: egyeseket nem tesz képesebbekké, de a fö-
lös számú középszerű tehetségnek sarkantyút 
ád a tüzetesb tanulmányozásra, ismeretszerzésre, 
gyakorlásra. És a tanképesítő • oklevél teszi csak 
lehetővé a lelkésznek tanítói működését, szem-
ben a régi gyakorlatot megszüntető 1868 : 
XXXVIII. tc. 133. §-ának lealkudhatlan köve-
telményével ; már pedig ez a felsorolt döntő 
okok mellett azért is kívánatos, mert papjelölt-
jeinknek eddig a tanári pályán szintén nyitva 
állott ideiglenes vagy végleges foglalkozása is be 
van vágva a középiskolai törvény által, mely 
a nem okleveles tanárokat a gymnasiumból ki-
zárja. 

Hosszúra nyúlt már cikkem. Csak még 
egyet legyen szabad érintenem. A tanképesítés 
mellett harcol azon anyagi képzés előnye is, 
mit az inductiv tanirányu modern paedagogia 
és methodika nyújt theologus Ujainknak, kik 
az inductiot egyéb szaktanulmányaikban elsajá-
títani és gyakorolni csak ritkán nvernek alkal-o J 
mat; pedig inductiv gondolkodás nélkül manap-
ság nem szerezhet a pap irányadó, vezető befolyást 
híveire. Ne kicsinyeljük a paedagogiai kurzus-
nak ezt a jó oldalát sem. És ne féltsük theo-
logusainkat a túlterheltetéstől sem az iskolában, 
sem az életben, ha az inductiv gondolkodás 
minden nehézséget fölzáró kulcsát kezükbe 
adtuk. 

Eötvös Károly Lajos. 

Válasz Zsilinszky Mihály úrnak. 
Erős hajlamot éreztem ugyan magamban a »Prot. 

E. és Isk. lapnak« ápril 29-diki számában megjelent szer-
kesztőségi észrevételekre ellenészrevételeket tenni, de 
elégnek tartván álláspontom igazolására a mit m o n d o t -
tam, hallgatni akartam, gondolván, hogy a szerkesztőségi 
észrevételek, melyek érveimet meggyengíteni iparkodtak,' 
»valeant quantum valere possunt« ; különben is mindenki 
szabadon határozhatja el magát jobbra avagy balra, mert 
hiszen mindenki az o urának áll vagy esik aszerint, 
amint őt őszintén vagy hamisan szolgaija. De mivel a 
legutóbbi számban Zsilinszky M. úr is reílectál cikkemre, 
szabad legyen most már ni indakettőre megtenni észre-
vételeimet. Elsőben a szerkesztőség észrevételeiről szólok. 

A szerkesztőség azt mondja : »Igaz, hogy a tudo-
mányos téren való egyesülés elvben nem lehetetlen a 
protestantismus különböző árnyalatai között , de legyen 
meggyőződve cikkíró, hogy a gyakorlatban még nagyobb, 
mert konfesszionalis súrlódásokra vezetett volna.« Ezt 
én nem tagadtam, de olyat nem is gondolhattam, hogy 

a tudományban ellentétes vélemények ne fej lődhesse-
nek és súrlódásra ne vezethessenek. Hiszen a tudomány-
ban éppen az ellentétes eszmék harca az az angyal, 
mely a Bethesda tavát fölzavarja, a szellemi életet tes-
pedéséből fölrázza, s a lelkeknek új életet ád! De abból, 
hogy a tudósok versengenek egymással, nem következik, 
hogy a nagy közönség is harcra keljen. Azért, hogy 
egy pár sas a levegőben viaskodik, nem fog a sasoknak 
egész serege két táborra szakadva viaskodni egymással. 
A tudományos műnek értéke önmagában van, s annak 
becsét sem a személy, a ki irta, sem a felekezet, amely-
hez az író tartozik, nem emeli és nem csökkenti. 
Egyenlő érdeklődéssel olvassuk s szellemi élvezetet ta -
lálunk Renan, Strauss, Hausrath, Flammarion stb. m u n -
káiban és tanulunk belőlök anélkül, hogy kérdeznők, 
van-e már nagy neve a szerzőnek, vagy melyik feleke-
zethez tartozik ? 

A tudománynak nincs felekezete. 
A szerkesztőségnek a két következő pontra u. m. 

a »népies irodalomra és az alakulás elhalasztására« v o -
natkozó észrevétele egy és ugyanaz. Az egyikre azt 
m o n d j a : »túlhaladott álláspont«, a másikra, hogy ez 
»eső után köpenyeg-fé le mentőszer«. Az én feleletem 
is egy a kettőre, vagy legalább egyik a másikból foly. 
Az alakuló gyűlést bezáró, s a végrehajtó kis választ-
mány kinevezését megelőző elnöki enuniciatio azt m o n -
dotta, (a szavakra nem emlékszem) hogy : a debrece-
niek óhajtásának is eleget kívánunk tenni, a mennyiben 
még most csak a végrehajtó kis választmány alakíttatik 
meg, a végleges szervezkedés későbbre marad. I smé-
telve kijelentem, hogy e szavakra nem emlékezem. Ke-
restem a szavakat e lapban, de a tudósító jónak látta 
a gyűlés lefolyásáról írt cikkéből ezeket kifelejteni. De 
bár mi szavakat használt is O exellentiája, annyi bizo-
nyos, hogy szavaiból kitűnt a jó akarat, s a haj landó-
ság a debreceniek kívánságának eleget tenni. S hogy ezt 
nemcsak én értettem így, hanem a debreceniek is, bizo-
nyítja a debreceni egyházkerületi gyűlés határozatának 
második pontja, mely azt mondja : óhajtja, t. i. a ke-
ndet hogy ezen nyilatkozata a Magy. Prot. írod. Tár-
saság végleges szervezése alkalmával kellő figyelemben 
részesüljön. Ha hát a végleges szervezés ezután köve t -
kezik, amelyre első cikkemben utaltam, akkor ez nem 
meghaladott álláspont. A végleges szervezkedés alkal-
mával pedig kimondhatja a közgyűlés, hogy csak a né -
pies . irodalom művelését tűzi ki céljául. Mert ugyan-
annak a testületnek, a mely valamit határozott , jogában 
áll azt megsemmisíteni és uj határozatot hozni. 

Továbbá herostratusi dicsőséget emleget a szer-
kesztőség. Ha egy ténynek veszedelmes következése felől 
valaki meg van győződve és annak létrejövetelét nem 
mozdítja elő : Herostratus dicsőségét szerzette-e meg ez 
által magának ? 

A szerkesztőségnek eme megjegyzésében : »a népies 
erkölcsi irodalmat mi sem oly felekezetileg jellegzett, sem 
oly színtelen valaminek nem szeretnők, minőt cikkíró 
tervez,« ellenmondás van, mert ha felekezetileg jelleg-
zett, akkor nem színtelen, ha pedig színtelen akkor nem 
jellegzett. Ilyet én nem kívántam. Erről, egyébként, 
alább többet. 

Áttérek most már Zs. M.-nak cikkére. 
Azt mondja t. cikkíró, hogy meg volt lepetve ama 

cikk által, mely nevem alatt megjelent. Én is meg vagyok 
lepetve cikkének második pontja által, melyben azt 
mondja, hogy ^gondolataim vezérfonalát, aggodalmaimnak 
okát, indítványomnak céljátcc nem bírta megtalálni. Az 
könnyen megesik, hogy. gondolatainknak a legjobban 



megfelelő kifejezést megtalálni nem tudjuk. De én mégis 
úgy vélem, hogy gondolataimnak vezérfonala elég ér t -
hetően meg van jelölve emez alternatívában : alakítsunk 
vagy tisztán a tudomány mívelésével foglalkozó társu-
latot, amelyben mind a három felekezet jól megférhet 
egymással, vagy egyedül és kizárólag népies i rodalom-
mal foglalkozó társaságot, de a melyben már, nézetem 
szerint, a különböző felekezetek együtt nem működhe t -
nek. Aggodalmaimnak okát adtam abban, hogy a deb-
receni küldöttek kijelentvén, hogy a gyűlés további folya-
mában részt nem vesznek, iélő, hogy ama nagy egy-
házkerület egészen kivonja magát, s ha ez a mozgalom 
népünket is érintené, szakadást idézhetne elő a re for -
mátus egyházban. Kétségtelen, hogy az eshetőség nem 
aggaszhat más felekezetbeli t ; de engem és hiszem, hogy 
minden félekezetembelit aggaszt azon szomorú kilátás, 
a mi már majdnem bekövetkezett és a közel jövőben 
ténynyé válhat, hogy tizenhét más felekezetbeli taggal 
egyesülhetés kedvéért, saját hitfeleink s véreinkből nyolc-
százezret rekesztünk ki társasagunkból azzal, hogy óhaj -
tását nem veszszük figyelembe. Már pedig az apostol 
saját hitünknek sorsosit kiválóan ajánlja f igyelmünkbe!! 
Ugy hiszem »indítványomnak igazi célja« is ki van 
mondva, midőn ez óhajtásomat kifejezem : hogy a lénye-
gesen módosí tot t , majdnem egészen uj alapszabályok 
aláírására a tagok szólítassanak fel, vagy más szóval: 
alkalmat kell adni, hogy nyilatkozhassanak azok is, 
a kik a gyűlésen jelen nem voltak az uj alapszabályok 
felől és hogy a végleges szervezkedés úgy történjék, 
hogy ref. egyházunknak minden tagja lelkiismeretének 
sérelme nélkül a társaságnak működő tagja lehessen. 
Azt mondja Zs. M. »A ki ezt a célt, t. i. a protestáns 
irodalom s egyháztörténelem mívelését, a nép között az 
erkölcsi s vallásos irányú közhasznú olvasmányok stb. 
terjesztését helyesli, s ennek megvalósításához kész 
anyagi áldozattal és szellemi munkával is hozzájárulni, 
azt hajlandó vagyok társul tekinteni anélkül, hogy vizs-
gáljam és bíráljam felekezeti konfessióját.« 

N e m találja szerző, hogy nagyon is tágra nyitotta 
a kaput a melyen minden felekezet befér ? Krisztus Urunk 
pedig azt mond ja : Ne menjetek a tágas kapun, mert 
veszedelemre viszen. Mi is csak a végcélja ennek a Prot . 
í rod. Társaságnak ? Mindig azt halottam hangoztatni, 
hogy : »nekünk e hazában hatalmas ellenségünk van, 
melyhez mérve mi együttvéve is csak töredék vagyunk. 
Nem szabad az erőket szét forgácsolnunk; hanem egye-
sülni és együttes erővel küzdeni a közös ellenség ellen.« 
Ez tehát a végcél. S hogv akarja ezt cikkíró elérni? 
Ugy, hogy befogad mindenkit, a ki a célt helyesli, tehát 
esetleg még a várba bekívánkozó ellenséget is. Magától 
értetik, hogy ellenségnek azokat tekintem, a kik ex 
professo ellenünk harcolnak, s minden alkalmat készek 
megragadni megrontásunkra. Még ezeket is, befogadja 
cikkiró, ha a célt helyeslik, ha mindjárt alá aknázzák is 
alat tomban a várat, melyet őseink nagy gonddal őriztek 
s megtartottak számunkra. Holott a népies irodalom 
mívelésének éppen az a célja, hogy ezt a várat erősí t -
sük ; mert gondolatom szerént, a mi harcunk nem azt 
kívánja, hogy sikra szálljunk s támadó harcot indítsunk, 
hanem azt, hogy a magunk táborát erősítsük, harco-
sainkat a zászlójukhoz való hűségre buzdítsuk. Mi által 
akarja ezt cikkiró elérni ? Olyan vallás erkölcsi irányú 
népies irodalmi termékek által, a melyekben a népnek 
felekezeti hitelvei sohasem érintetnek. Mert az ezekben 
való erősítést utasítja cikkiró az iskolákra és a templomi 
szószékekre. Holot t azért tartjuk szükségesnek a népies 
irodalmat, mert az iskola és a templom tanításai elégtelenek. 

Ha a népies irodalomnak az lesz az iránya és 
elfogadott elve, a mit cikkiró jelez: akkor aztán valóban 
színtelen és jellegtelen lesz az a népies irodalom ! 
Sőt a fürdőjében fojtja meg a gyermeket. Mert midőn 
a vallás-erkölcsi életet akarja erősbíteni, ;\z erkölcsbe 
belefojtja a vallást. Megengedem, hogy cikkiró többekkel 
együtt elégségesnek tartja a békés társadalmi életre 
pusztán a jó erkölcsök szilárdítását, melyeknek jogait 
és kötelmeit az együtt, egy társaságban élés s a köl-
csönös viszonyok határozzák meg. Az ujabbkor bölcsé-
szei ezt erősen hangsúlyozzák is, mivel az ember erkölcsi 
lény levén, önmagában kell, hogy feltalálja erkölcsiségé-
nek legerősebb indokai t ; következéskép kövessük ez isko-
lának alapitóját Comte -o t s elégendjünk meg a luima-
nismus fejlesztésével, a vallás és hitélet erősbítését mint 
szükségtelen felesleget mellőzzük. Az én meggyőződé-
sem azonban az, hogy az erkölcsi életnek egyetlen 
szilárd alapja van: ez a vallásos hit, és egvetlen példány 
képe, mely felé törekednie kell: a Jézus Krisztus. A 
többi csak polyva, amit a társadalmi kérdésekben meg-
induló mozgalom szele nyomtalanul elseper. Ha pedig 
bele nyugszunk abba, a mit cikkiró akar, hogy minden 
felekezet népies vallás-erkölcsi irodalmának kaput nyis-
sunk, mert hiszen ebből a cikkiró értelme szerint, még 
soha veszedelem nem származott s a felekezeti ön tu-
datot nem veszélyeztette : akkor semmi szükség sincs 
arra, hogy nagy áldozatok árán irodalmi társaságot ala-
pítsunk, mert minden bizonynyal találunk ilyen irodalmi 
termékeket a baptistáknál, az amerikai nazarénusoknál, 
az unitáriusoknál, sőt sokkal közelebb a katholikusoknál 
is. Ig\' vezetjük azután népünket amaz útvesztő univer-
salistikus eszmék tömkelegébe, melyre előbbi cikkemben 
utaltam, s a melytől népünket teljes erőnkkel óvnunk 
kell, mert ezek között vallását veszti el. Vallás nélkül 
a miveletlen nagy tömeg erkölcsi életének irányadója, 
dacára minden humanisticus prédikálásunknak, az önzés 
lesz, mely a humanismus színe alatt a képmutatást és 
az alattomos ravaszságot fogja fejleszteni. 

Ez pedig, ugyhiszem — cikkírónak sem célja. 
Papp Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A népiskolai tanulók egészségügye. 
Iskola-szüneti koloniák, gyermek-gyógyhelyek és 

iskolai egészségtan. Alig mult el egy évtized azóta, 
hogy a hamburgi »Jótékony Iskola-EgyIet« (Wohlthát iger 
Schulverein) 7 gyermeket helyezett el a vidéken egyes 
családoknál a nyári szünidő alatt ápolás végett, és alig 
mult el 10 év azóta, hogy a nem rég elhalt nagy em-
berbarát, dr. Varrentrapp György, a Majna melléki 
Frankfurtban legelőször Németországban utánozta az 
iskola-szüneti koloniákat, minőket Zürichnek szabadelvű 
papja Bion 1876-ban először léptetett é le tbe: és azok-
nak a gyermekeknek száma, kik akként a nyári szünidő 
alatt ellátást nyertek már tiz ezrekre megy. 1885-ben 
a gyermek-gyógyintézetekben gyógykezelt gyermekek 
száma összesen a tengeri fürdőkbe küldöttekkel együtt 
517.4 vol t ; mindazoknak a gyermekeknek száma, kik 
nyári gyógykezelés végett vidéken vagy gyógyfürdők-
ben nyertek ápolást, összesen 13,759 vo l t ; ezek közül 
9999 gyermekre költöttek 272,035 márkát, tehát egy-
egyre mintegy 27 márká t ; a 24 gyógyfürdőben ápol-
taknak költsége 282,821 márka ; 7 tengeri . fürdőben 
ápoltakért 33,058 márkát köl töt tek; összesen 587,814 



márká t ; tehát átlag esik egy-egy gyermekre mintegy 
42 márka. Ha ezen összeghez még hozzá adjuk a g}7er-
mek-gyógyhely-egyletek által kiadott összegeket, m e -
lyeket a német tenger partok mellett fürdőhelyek stb. 
építésére költöttek, akkor Németországban 1885-ben 
beteges szegény gyermekek szünidei gyógyítására és 
ápolására 785,856 márkát költöttek. Abban a tiz évben 
mióta ezen intézmény fennáll, 65,857 gyermek nyert 
szünidei ápolás t ; 24 városban, pénzgyüjtés által, bizto-
sítva van a szegény beteges gyermekek gyógyítására 
irányult tö rekvés ; az e célra adott ajándékok és hagyo-
mányok 1886 végén 219,909 márkát tettek ki. És hogy 
a nyári szünidei ápolás véletlen akadályokba ne ü tköz-
zék, egyes helyeken nyári-ápoló-házakat építettek ; így 
Bannen városa emelt gyermek házat Königsbornban, 
Lübeck Travemündeben ; követték e példát Boroszló, 
Langenaubad, War the melletti Landsberg, Herrenhausen 
Hannovera mel le t t ; Lipcse és Bréma is terveztek már 
szünidei gyermekházakat. 

Mindenkinek nagy meglepetésére dr. Ponsik ügy-
véd kikelt az iskola-szüneti koloniák ellen, és ezt az 
intézményt »társadalmilag károsnak« tartja, különösen 
azért, mert egyrészt egészségi szempontból nem hasz-
nainak semmit az ilyen rövid ideig tartó gyógyeszkö-
zök, és másrészt nevelési szempontból is elvetendők, 
mert a gyermekek ilyen iskola-szünidei koloniakon vagy 
nemsokára azután elégedetlenekké, követelőkké, kap-
zsiságra, irigységre, sőt »socialdemokratikus« érzelmekre 
hajlandókká lesznek. Ezen támadást is megcáfolták. 
Tagadhatatlan, hogy itt is, mint mindenben, a túlzás 
árt ; tagadhatatlan, hogy az iskola-szünidei koloniák a 
gyermekek testi-lelki fejlődésére jótékonyan hatnak, 
azonban hasznuk még sem lehet oly rendkívüli nagy, 
mint azt némelyek állítani szeretik. 

A »Gyermek-Gyógyhelyek Egylete« (Verein für 
Kinderbeilstát ten) 1885. junius i - é n nyitotta meg 
Nordencyban alapított menházát, mely 250 gyermeket 
képes befogadni. Ez mintegy fél millió márkába került 
és nyolc egymástól elválasztott payillonból áll; van 
nagy fürdőháza külön tengeri vízvezetékkel és a szük-
séges gazdasági épületekkel; azonban a pavillionokban, 
melyek 40—40 gyermeket képesek befogadni, csak a 
háló- és játék-termek vannak; azonkívül van külön közös 
étkező terem is. Az egész intézet az egészségtan sza-
bályai szerint és különösen a Refsnásben (Dániában) és 
a Berc sur merben (Franciaországban) fennálló hasonló 
minta intézetek szerint van berendezve és felszerelve. 

Az iskolai egészségtan terén élénk vita tárgyát 
képezte az iskola-orvosok kérdése és a nemzetközi 
egészségtani kongresszus Centben az iskola-orvosok 
teendőit és kötelességeit a következőkben állapította 
meg. »Az iskola-orvos kötelessége iskola-építésnél a be-
építendő helyet és az épület tervét egészségtanilag meg-
vizsgálni és jóváhagyásától függ az építés, melyre fel-
ügyelni tartozik; utasításától függ az iskolai ablakok száma, 
fekvése és nagysága; utasítása szerint rendezendő be a 
fűtés és szellőztetés, építendők az árnyékszékek, készí-
tendők az ülőhelyek ; minden iskolai év elején tartozik 
minden gyermeket megmérni, és neki testi nagyságának 
megfelelő ülőhelyet kijelölni; köteles évenként a gyer -
mekek szemeit megvizsgálni, túlnépes sötét iskolater-
mekben a gyermekek számát kevesbíteni, rosz iskolai 
padokat eltávolítani, kis nyomású könyveket kitiltani s 
kiküszöbölni, joga van a tanítás alatt jelen lenni, de 
kötelessége havonként legalább egyszer tanítás közben 
meglátogatni az egyes osztályokat, és ekkor szemügyre 
venni különösen a világítást, szellőztetést, a szobák 

fűtését és a gyermekek test tar tását ; részt vesz a tanterv 
megállapításánál; neki kell minden ragályos betegségi 
esetet feljelenteni, tőle függ mikor bocsátható a ragá-
lyos betegségből kigyógyult gyermek ismét az iskolába; 
ő vigyáz arra, hogy ilyen gyermek könyvei, füzetei és 

; ruhái kellőleg desinficiálva legyenek; végre kötelessége az 
i iskola-orvosnak az iskolát bezáratni, ha a tanulók ne-

gyedrésze ragályos betegségbe esett. 
Az iskola-orvosok intézménye ellen is emeltek szót 

tekintélyes tanférfiak, és kimutatták, hogy az iskolai 
egészségtan követelményeinek eleget lehet tenni, és nagy-
részben eleget is tesznek a rendes viszonyok között levő 
iskolák iskola-orvos nélkül is. Kétséget nem szenved, 
hogy az iskola-orvos kérdése komolyan megfontolandó, 
és bár mennyire üdvös intézmény volna az különösen 
nálunk, gyakorlati keresztül vitelénél számos akadály gör -
dülhetne elébe. Mert az iskola-orvosnak a fennjelzett k ö -
telességek teljesítésére a szokásos orvosi kiképzés nem 
volna elegendő ; ő neki beható tudomással kellene bir-
nia a iskolai ügykezelésről és általános paedagogiai 
míveltséggel, mialatt első sorban elméleti és gyakorlati 
lélektani ismeretet értünk. Ilyetén képesített i skola-orvo-
sok nagy városokban, hol reájuk ugyancsak szükség volna, 
könnyen volnának beállíthatók, de nagy nehézségekkel 
járnak kis városokban és falukon. Egyébiránt a genfi k o n -
gresszus által felállított tételek közül számosak megszive-
lendők, különösen az orvos szakvéleménye uj iskola épü-
let felállításánál, az orvos működése ragályos betegségek-
nél stb.; de számos oly kötelességet ró fel az iskolai-
orvosnak, mi által a tanítás menete megzavartatik, a mi 
amúgy is a tanítói teendői közé tartozik. 

Göttinga városának példájára több város iskolai 
fürdőhelyek felállítását tervezte. A berlini és stettini 
városi hatóságok is tettek javaslatot a városi képviselő 
tes tü le tnek; de ezek ellene nyilatkoztak és elvetették 
azt. Hasonló nézetben van számos orvos, s azok között 
különösen dr. Hoffmann egészségügyi tanácsos és to r -
natanító kepző-intézeti .anár is. Ő ugyan elvileg nem el-
lensége az iskolai fürdőhelyeknek, azonban a göt t ingainak 
berendezése nem tetszik neki ; különösen ellenzi, hogy 
a fürdő a pince helyiségekben legyen ; mert a pincele-
vegő élenyben és napfényben szűkölködvén sápkórságot 
szül ; éleny és napfény épen fürdés után legszüksége-
sebbek, hogy az elbágyadt testbőr uj tevékenységre ösz-
tőnöztessék. Ezután a törölközési mód ellen is nyilat-
kozik ; a törölközésre nagy gondot kell fordítani, és 
arra is, hogy a gyermekek nedvesen ne vegyék fel 
magukra ruhájukat, hogy meg ne hűtsék magukat ; a 
hol, mint Göttingaban 50—60 gyermek egy óra alatt 
megfürösztetik, ott nem lehet kellő gondot fordítani a 
leszárí tásra; végre elítéli a zuhany-fürdő használatát is, 
mert ez alkalmatos szív- és mellgörcsök előidézésére, 
és kártékonyán hathat a gyermek idegzetére. Hoffmann 
azonban tervezetet is ad, milyennek kellene lennie az 
iskolai fürdőnek, ha már ilyent felállítani kellene. N a -
gyobb városokban könnyen menne az, mert itt több 
iskola számára lehetne a torna- terem mellett alkalmatos 
fürdő helyiséget berendezni, melynek természetesen az 
egészségtan követelményének kellene megfelelnie, de 
kisebb városokban, vagy falun ilyen fürdő berendezése 
a lehetetlenséggel majdnem határos. 

Hamburgban az uszó-egylet feladatául tűzte ki 
1885-ben, hogy a népiskolai tanulók számára az uszás-
tanulás kötelességgé té tessék; minthogy azonban céljá-
tól még nagyon messze van, elhatározta, hogy éven-
ként 80—100 gyermeket ingyen részesít az uszás- taní-
tásban. Gamauf György. 



T Á R C A. 

Apró képek a protestáns egyházi és iskolai 
élet köréhői. 

(Folytatás és vége.) 

Be is fejezhetem immáron az én nemes csoói 
életképemet, ha csupán csak az egyházi életről akarnék 
szólani és hogy ha nem tartoznám azzal a magyarázat-
tal, hogy mi volt hát az a Gergelyjárás, a melyről az 
előbb említést tettem. 

Ősi szokás szerint hazánkban is, mint általában 
véve minden nyugot európai országban, az iskolák haj-
dan ünnepként ülték meg március 12-dikét — Nagy 
Gergely napját, a ki miként az egyháztörténet hirdeti, a 
hatodik század végén és a 7-dik század elején, mint 
pápa rendkívül nagy érdemeket szerzett az iskolaügy 
javítása, a népműveltség terjesztése és az isteni t iszte-
Jetek belső rendjének megállapítása, kiváltképen pedig az 
egyházi zene fejlesztése körül. O alapította Rómában azt 
az első árvaházzal összekapcsolt »zene iskolát,« a mely-
nek mintájára később minden nevezetesebb templom 
mellé állíttattak ilyenek. Tiszteletére az iskolás gye rme-
keket az ő napján szokták volt a farai iskolákba föl-
adni — azaz jobban mondva ilyenkor szokták a tanítók 
és a régebbi iskolás gyermekek az iskolába még nem 
j árok a t össseverbu uál ni. 

Ezt a régi szokást megtartották a mi evangélikus 
őseink is. Bárány »Grádvárjába« is felvette a Szent Ger -
gely napjára való éneket, melyet a »Gergely járó« fiuk-
nak minden egyes háznál el kellett énekelniök. Ámde 
lássuk, hogy miben állott a dolog lényege. Gergely nap-
ján csak a fiuk mentek fel Csoóban az iskolába; mind-
egyik ünnepi köntösét vette e napon magára és körül 
övedzte derekát az ősi kardkötővel, fejébe a közönsé-
ges föveg helyett szalagokkal, csinált virágokkal dúsan 
felcicomázott olyan katona csákót illesztett, melyet talán 
a francia háború idején viselt Győrnél valamelyik csoói 
vitézlő férfiú. Az iskolából rendes szokás szerint e na-
pon először is a templomba ment a verbungos s e r eg ; 
de ma dobszóval és énekszóval egészen a templomkerí-
résig, Isteni tisztelet után pedig az iskola udvarán sorba 
állván párosával a vitézlő nemzedék, ki-ki megkapta a 
maga szerszámát. A község zászlóját maga a tanító adta 
a kezébe az első diáknak; a hadnagypálca meg annak 
a kezébe került, a kit a legénység a maga hadnagyának 
választott, azzal a pénzes erszénynyel együtt, a melybe 
a krétára, térképre, tintára való pénzadományokat gyűj-
tötték a Gergelyjárók. Ké t -há rom markosabb legényke 
kezébe pecsenyeforgató nyárs, másokéba kézi kosár adat-
ván, a tanító úr végre útnak eresztette hadgyüjtő népét. 

A kis víg sereg pedig hűségesen beállított minden 
házba, elénekelt egy-két verset, aztán a sereg hadnagya 
előadta ékes szóval jövetelük okát, kérvén a ház urát és 
asszonyát bíznák rá iskolába való fiukat, elmondván, hogy 
milyen gyöngy élet van az iskolában. E mondókára egy-
egy kis fiu csapott fel diáknak, kit hogy üres kézzel ne 
lássanak az iskolában, ellátott az anyja szalonnával, füstölt 
hússal, tojással bőven, az apja meg egy kis pénzmaggal. 
Erre ismét felhangzott szent Gergely dicsérete és a kis 
had egy házzal odább állott dobszó kiséretében. T e r m é -
szetes, hogy az így összegyűlt adományok a tanítóné asz-
szony kamarájának és erszényének voltak szánva és oda is 
kerültek. Az egyik nyárshordó mindig az uton volt az 
egyik tojásszedővel együtt. Dél felé kerültek vissza az 

iskolába a Gergelyjárók — hol is nagy lakoma várt rájuk. 
Papné, tanítóné, curátorné és egyik-másik ügyes asszony 
már reggeltől fogva sütött főzöt t s meg is rakták a szépen 
megterített iskolai asztalokat sok mindenféle jóval úgy, 
hogy azok csak úgy görnyedeztek bele ; ámde kellett is 
sütni-főzni, hogy az a 30—35 jól kiéhezett sáska étvágy-
gyal megtért vitézlő legénység kellőképen kielégíttessék. 

Mondanom sem kell, hogy az ebédet imádsággal 
kezdtük és imádsággal végeztük itt is, miként ot thon ; 
de azt már el kell mondanom, hogy e nap délutánján 
is kedvünkre mulattunk az iskolai épületben. Az egész 
házban, iskola teremben épen ugy miként a tanítói laká-
son szólt az ének, jártuk rá a táncot, szüleink is meg-
jelentek köztünk egy pár percre s a kis lánykák is be-
néztek hozzánk egy kis verbungosra. Gergely napján 
szabadság uralkodott az iskolában; még a tanító úr is, 
meg a tisztelendő úr is tréfálkozott s a mi több, ezen 
a napon még a német gyermekeknek sem volt meg-
tiltva a német szó az iskolai épületben sem. Ilyen volt 
hajdan a Gergely napja nálunk Csoóban ; ezelőtt mintegy 
20 évvel, nem tudom miért, megszüntet ték ott is ezt 
az iskolai ünnepet a nélkül, hogy helyébe másról g o n -
doskodtak volna. 

„Német gyermekekről" is tet tem említést előbb — 
tartozom tehát azzal, hogy elmondjam, hogyan kerültek 
a mi tősgyökeres magyar falunkba a német gyermekek. 
Egyszerűen úgy, hogy nálunk Vasmegyében a mi német -
ségünk spha sem idegenkedvén a magyarságtól és 
nemzetünk nyelvétől, régtől iogva cserébe hordja gyer -
mekeit a magyar községekbe a magyar nyelv megtanulása 
végett, a magyarság meg szintén belátván azt, hogy 
sem a német nyelv tudása sem a világlátás nem lehet 
ártalmára senkinek — szívesen cserét fogad a német 
sógorok gyermekei közül. így lesz aztán ott a mi vidé-
künkön majdnem minden egyes gyermeknek az egy-egy 
német meg egy-egy magyar apja, anyja. 

Kiváló bizalommal keresték fel már az én születé-
sem előtt is az evang. német szülők Nemes Csoót a 
csere vége t t ; nem is kell magyarázgatnom miért — • 
hiszen a régi szent kötelék emléke még a késő utódok 
között sem mehet végképen a semmiségbe ; az én gyer -
mekkoromban meg oly nagy mérveket öltött ez a 
vonzódás és általában véve a németségnek magyarul 
tanulási vágya, hogv némely évben 15—18 német gyer -
mek is járt a csoói iskolába; nem csak cserébe hanem 
kosztba is elhoztak ekkor már hozzánk a gyermekeket 
jó német testvéreink, a kik már akkor is büszkén val-
lották, hogy Ungárok és nem Deutsehok; de meg is 
tanult ám nálunk mindegyik magyarul, néha egy rövid 
félév alatt tisztán — no már t. i. ugy, a hogyan mi 
tudtunk — a kik a is térnél" csináltattuk az asztalt 
»klazliból« ittunk és »roszpradlit« ettünk — de nem 
mindig. Hires is volt a csoói tanító arról, hogy nála 
tanul meg a legtöbb német gyermek magyarul és pedig 
igen hamar. Ezért jutalmazta meg egy ízben a vá rme-
gye is az én tanítómat, egy csomó szép körmöci csi-
kóval a »nemesi alap« kamataiból, már az én gyermek-
koromban. 

Pedig hát az én csoói tanítóim nem származtak 
ám valami tősgyökeres magyar családokból — az első-
nek a neve Bruck Henrik, a másiké meg Zeberer Ágoston 
vol t ; az előbbi a tolnai Varsád nevű, a második meg 
a vasi Felső-Lövő — nevű német lakosokkal bíró köz-
ségben született — s a magyar nyelvet csak ugy tanulta 
meg 12 éves kora után mindegyik. 

Java magyar vált mindegyikből és kiváló tanító ; 
az egyik Britek később a soproni képezdében nyer 



alkalmazást mint tanár, bár nem készült erre a pályára 
— később azonban onnan Győrbe került és ott halt el 
ezelőtt néhány évvel — az Isten áldja meg még a ham-
vait is. A másik Zeberer meg a tanítóképezdei tanszékre 
készült kora ifjúságától f o g v a ; mert Wimmer G. Adoll 
a felső-lövői gyülekezet lánglelkű prédikátora, a felső-
lövői »philantropinum« megteremtője őt erre a pályára 
szemelte ki 18 éves korában, a midőn a soproni isko-
lát látogatta volt — ez a felső-lövői születésű tehe tsé-
ges férfiú. Ezen célból küldte ki őt Wimmer Svájcba 
Basel mellé a nagynevű Zeller vezetése alatt álló képez-
débe — ezért járatta be vele Németország minden neve-
zetesebb képzőintézetét és »philantropinumát« és azért 
segítette a csoói tanítói állásba is, hogy ott a gyakorlat 
terén is tapasztalatokat szerezvén annak idején, miként 
a megrakodot t méh visszatérjen szülőföldjének gyönyö-
rűen fejlődő iskolájába és nevelő-intézetébe. 

Szegény áldott lelkű jó tanítóm Zeberer ezen cél-
ját nem érhette el soha. A nagy idők és nagy esemé-
nyek kizökkentették őtet is a szépen kitervezett s már -
már megvalósuláshoz közeledő életpályából — azaz 
jobban mondva, ott hagyták őt élete végéig, a hol engem 
oktatgatott , csak egy két évig volt mint tanitó K ö r -
menden is, de csakhamar visszatért oda Nemes Csoóba, 
hol első tanítói diadalait aratta. Wimmer ugyanis ezen 
lelkes pap hazafiúi buzgóságától vezéreltetve olyan dol-
gokat vitt véghez 184%-ben, a melyek miatt bizonyára 
halálra ítéltetett volna, ha hazánkat el nem hagyja és 
Amerikába nem menekül. Wiminerrel együtt eltávozott 
Zeberer reménysége is. Nehezen bár, de végre még is 
beletörődött szegény abba a tudatba, hogy ifjúságának 
ábrándja a tanító-képezdei tanárság — meg nem valósul-
hat és megnyugodot t az Isten akaratában. — Mint egy-
szerű falusi tanító szép és jó szolgálatokat tett nemcsak 
gyülekezetének, hanem a dunántúli egyházkerületnek és 
a magyar nemzetnek is. Százakra megy azon német -
ségbeliek száma, a kik az ő iskolájában tanulták meg a 
magyar nyelvet, több fiatal tanító nyerte nála a gyakor-
lati kiképzést az alatt az egy két hónap alatt, a melyet 
azért töltöttek nála sokan, hogy a magyar nyelvben 
nagyobb jártasságot szerezzenek; az esperességi, tanítói 
értekezleteken pedig szívesen hallgatták ő t kartársai és 
ÖJÖmest tanultak tőle még az idősebbek is. Utolsó nap-
jait nyugalomban töltötte. Nevét tisztelettel emlegetjük 
mindannyian, a kik tanítványai voltunk. 

Istenben boldogult tanítóimnak méltatása céljából 
meg kell említenem, hogy a csoói gyermeket már a negy-
venes években sem gyötörték az abé abbeil; „a han-
goztató módszer" uralkodott ott már akkoriban — s a . 
kisdedek két-három hónap alatt megtanulták az olvasást 
játszva a kirakható betűk segítségével; a túlszigoru fe-
gyelem tartással sem ijesztették el az iskolától a mi 
tanítóink a gyermekeket, a keserves katckismus magolást 
meg ugy kedveltették meg velünk, hogy azoknak a kik 
leckéiket jól cl tudták mondani a kátéból — egy-egy 
részt beszéltek cl az egyháztörténetből, saját szobájok-
ban a zongora mellett, a melynél aztán az egyházi éne-
keket két hangon énekeltették velünk jutalom-képen. 

Májustól fogva egészen szemptemberig nálunk 
akkor csak az járt az iskolába a ki akar t ; de a csoói taní-
tók azért az aratási időt kivéve minden nap tartottak 
iskolát, részint a német gyermekek, részint pedig a 
kezdők oktatása céljából. 

Buzgóságukat a csoói nép méltányolta is szépen ; 
nemcsak hogy aránylag igen tisztességes jövedelmet 
biztosított számukra, hanem egyébként is a mivel csak 
tudott , készségesen szolgálatukra állott nekik. A gyü-

mölcsfák első zsengéiből, a csirkékből, disznótori kós to-
lókból ritkán fogyot t ki Csoóban a tanítóné asszonyok 
kamarája, kivált ha tudott bánni a néppel. 

Mint igen jellemző dolgot fel kell említenem, 
hogy a csoói nemesek — csak az egyházzal és szol-
gáival szemben viseltek közterheket 1848-ig. Csak a 
papnak és a tanítónak tartoztak földmívelési szolgalat-
tal; de ezt aztán el is végezték nemes emberhez méltó 
pontossággal. Meglepő jelenség volt a robotoló nemes-
ség évenként a közös — aratás napján. A curátor m e g -
húzatta a nagyharangot kora reggel és maga is sarlót 
fogván, a hirtelen egybegyűlt munkabíró hívek szép 
seregével megindult a pap és a tanító földjére egybe-
gyűjteni az Isten áldását az egyháziak számára; és ezen 
munkában csupa szívességből a római kath. atyafiak 
közül is többen részt vettek majdnem rendesen. 

Csudálatos szép testvéri jó egyetértés uralkodott 
Csoóban a római kath. és az evangelikus családok k ö -
zött az én gyermekkoromban. Nemcsak az iskolában 
hanem még a templomba is együtt jártak velünk a katho-
likus vallású gyermekek. Ezen szép egyetértés megte-
remtéséhez a magyar nép türelmes természetén kívül 
bizonyára sokkal járulták papjaink és tanítóink is. Mind-
egyik fél hű volt egyházához és azért még is szerette 
egymást szóval és tettel nemcsak az iskolában, hanem 
később az életben is. Es ez az együttes testvéries élet 
a legkevésbé sem vált a katholikus hívek hit életének 
sem kárára. Buzgóbb kis kath. filiát nem igen találhatni 
sehol mint Csoóban — azon 20—30 velem együtt az 
evangelikus iskolában felnevelkedett egyén nem régiben 
annyira ment már egyháza iránt való buzgóságban, 
hogy óriási áldozatokkal római kath. templomot és 
oltárt emelt ott, hol a XVII-dik század eleje óta római 
kath. pap nem misézhetett. 

Sok mindenfélét felhozhatnék még annak igazolá-
sára, hogy a nemes csoói magyar népben az én gyer -
mekkoromban olyan vallásos érzület, olyan hitélet volt, 
a minőt csak kívánni lehet ; de az egyes adatok bővebb 
felsorolása helyett — előadom a következő tényeket, a 
melyek fényesen igazolni fogják, hogy a nép vallásos 
érzületének és vallásos irányú nevelésének az erkölcsi 
életre is rendkívül nagy hatása szokott lenni. 

Nemes Csoóban hetven esztendejénél több már — 
nem volt tűzi veszedelem — ez arra vall, hogy rendes, 
józan élet uralkodik köz tük ; korcsmáros ott még nem 
gazdagodott meg; a szántóföldnek ára igen nagy — egy-
egy hold földért 250—300 forintnál is többet adnak. 
Csoói birtok csak ritkán kerül vétel utján idegen kézre ; 
megtartják azt a csoói szerzésre hajlandó fiatal gazdák. 
Vadházasságnak ott még csak a hírét hallották —• a 
törvénytelen gyermekek száma nem haladja, meg az i°/0 . 
A korcsmaház düledező állapotban van — de régi 
templomuk ujdiszhen ékeskedik. Paplakot, iskolai épüle-
letet 25 év óta újból építették, ha nem is fényesen, de 
elég tisztességesen. Nagy egyházi adójukat tőlük telhető 
pontossággal fizetik : egy-egy olyan gazda a ki 30 for int 
állami adót fizet, egyre-másra 10 forintnál többel járul 
az egyház pénztárába. Valamikor szép olvasó körük is 
volt a csoóiaknak — nem tudom, hogy fennáll-e még 
ma is ; de annyit tudok, hogy írni olvasni ott mindenki 
t u d ; mert még kanásznak sem fogadnák ott meg az 
egészen tanulatlan embert. Börtön küszöbét sem Vas-
megyében sem egyebütt nem koptatták a csoóiak, de a 
politikai párt-harcokban még most is élénk részt vesz-
nek mind ig ; nem csuda, hisz bele tanultak még a régi 
restegrácios világban. 

Egy két neves ember is került már Csoóból. N e m 



Csoóban született, de gyermekéveinek jó részét ott 
töl tötte Nemes csoói Sztrokay Antal, a magyar tudom, 
akadémiának egyik régen elhunyt jeles munkása. C s o ó -
ban nevelkedett Hrabovszky Zsigmond is — az az 
országgyűlési képviselő, a ki 60 ezer forintot hagyott a 
soproni főiskola számára ezelőtt néhány évvel. A római 
kath. főváros egyik tehetséges fiatal építész mérnöke 
Barcsa Elek is csoói f iu; egyébként számos más jóra-
való lakost is adott a mi kis falunk a fővárosnak ; 
köztük első helyen kell megemlítenem — a mi pesti 
evang. gyülekezetünk Nestorát , Barabást — a ki a 
magyar gyülekezet külön válása óta buzgó és tevékeny 
tagja volt testvérével együtt m é g a presbyteriumnak is. 

íme mélyen tisztelt gyülekezet! ilyenek és ezekhez 
hasonlók azok az eredmények a melyeket a lelkes papok 
és jó tanítók — az egvházias és hitbuzgó élet gondozása 
által a magyar nép körében is elérhetnek. És én ezt 
nemcsak ezen egy kis képecskével tudom igazolni. I sme-
rem jó magyar evang. népünk benső életét nemcsak 
Vasmegyéből, hanem Sopron, Győr és még Somogyme-
gyéből is és ha annak idején szívesen fogadjak, bemu-
tatom még egy két más olyan gyülekezetnek egyházias 
életét is, melyben a nép élete papjainak és tanítóinak 
dicséretét hirdeti. 

Nehogy azonban most felolvasásom végén valaki 
azt kérdezhesse tőlem, hogy miért adtam elő mindeze-
ket — ismételve e lmondom azt, hogy nekem ugy te t -
szik, hogy csak azok hirdetik a magyar népnek az egy-
házias- és vallás-erkölcsi életre való fogékonytalansá-
gát, a kik képtelenek annak felébresztésére és gondozá-
sára ; mert lehetetlennek tartom, hogy az a nép, a mely 
még királyát is szent lelkesedéssel tudja tisztelni — ne 
volna kész Isten O szent felségének szolgálatára. A ki 
szereti az ő atyjafiát, a kit lát -— az nem tagadhatja meg 
a szeretet lelkét — ha bár nem foghatja is azt fel testi 
szemeivel. Péterfy Sándor. 

K O N Y V I S M E R T E T E S . 

„Légy hfí !{< Evangel. Keresztyén Vallástan. Serdültebb 
konfirmandusok és algymnasiumi, reál és polgáriskolai 
tanulók számára. Irta Grátz Mól', kolozsvári evangel. 
lelkész. Kolozsvár Demjén L. (Márton K.) M. K. Egyet. 

könyvkereskedése. 180 lap. Ara kötve 40 kr. 

Grátz Mór, a göllnicbányai ev. egyháznak volt 
jeles papja, s a VII. bánvav. esperese, a kinek Kolozsvárra 
való távozását nemcsak a göllnicbányai egyház s a 
VII. bányav. esperesség, hanem a tiszakerület is méltán 
fájlalja, e napokban „Árpádzengzetes nyelvén" egy rövidebb 
vallástani könyvecskét adott ki, mely méltó dísze az ő 
eddigi irodalmi működésének, főleg pedig az általa jele-
sen szerkesztett „Nach der Schicht" című lappal sikere-
sen megkezdett (sajnos nem folytatot t) belmisszíói 
működésének. Távozása nagy ürt hagyott maga után, 
mert hiszen ő a tiszakerületnek legjelesebb, legbuzgóbb 
papjaihoz tartozott , a kinek csendes, zajtalan, minden 
feltűnést kerülő evangyéliomi működése s szeretetre-
méltó lénye nemcsak a kerület, hanem a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter figyelmét is magára vonta. A 
„hivatalosak" közül kevés olyan „választottja" van az 
Ur magyar szőllöjének ; érezzük azt mindnyájan, kik őt 
közelebbről ismertük, de érzi különösen a fe lső-magyar-
országi németajkú nép, a melynek ő több éven át 
egészséges vallás-erkölcsi tápanyagot nyújtott . 

Legközelebb kiadott tankönyvecskéje »több rend-
beli, 1870 s 1887 között készült« s több kiadást is ért 
»német nyelvű saját vallástani munkái, nem különben 
több jelesebb kútfő nyomán« készült, különösen Kehr és 
Schramm i. v. dolgozatait használta föl sikeresen. Fel-
oszlik bevezetésre (1—5-dik 1.) hittanra (7—19- ik lap) 
erkölcstanra (21—35. !•) az üdv eszközeiről (36 — 44. 1.) 
s a ker. egyház rövid történetéről (46—55. 1.) szóló 
részre, mi mellett megjegyezzük, hogy az üdv eszközeiről 
szóló részt kár volt elkülöníteni, a mennyiben az akár 
a hittani, akár az erkölcstani részben természetesebben 
lett volna tárgyalható. A jelesen és ügyesen összeállított 
„választanok" (56—70. 1.) után egy „függelék"-et hoz, 
mely »hosszabb konfirmátiói oktatás vagy esetleg iskolai 
használat céljából« íratott. A »függelék«, „Képek 
Dr. Luther M. életéből" című mintaszerű elbeszélés, 
a bevezetésben s a hittanban lett volna— a kellő helye-
ken értékesítve — jobban tárgyalható, a mennyiben a 
tulajdonképeni főrészből több részlet hiányzik, vagy 
nagyon is röviden van tárgyalva, a mi aztán külön a 
függelékben van fejtegetve. így tankönyve egységesebb, 
átnézetesebb lett volna. A szöveget helyenként énekver-
sekkel is kiséri, mi mellett tán célszerű lett volna a 
Győri énekeskönyv mellett i t t -ot t mást, p. o. a Haan 
Lajos-félét is használni. 

Azt a körülményt, hogy a tankönyv meglehetősen 
tömöt t alakban van írva, eléggé megmagyarázza annak 
gyakorlati célja, hogy műveltebb »serdültebb konf i rman-
dusok« oktatására van szánva. Ép azért sok helyütt csak 
úgy röviden van érintve a főgondolat , hogy annál több 
alkalmat és szabadságot hagyjon a magyarázó kateché-
tának. Végül az általános öszbenyomást tekintve, cél-
szerűnek tar tom, hogy Grátz a maga fejtegetéseit 
nemcsak bő szentirati idézetekkel és énekversekkel, 
hanem világi jelesebb mondásokkal és példákkal is 
illusztrálta. 

A „bevezetés" szakaszában a »legjobb vallás« c. § - t 
túlrövidnek és tömöttnek találom, de indokolása helyes. 
»Mit kelljen mint „okos" lényeknek hinnünk és t en -
nünk« helyett jobb volna a vallásos jelző, mert hiszen 
vallásról van szó. A 3. §. elhagyandó, mivel a konfi r -
mátiónak a 32. §-ban külön tárgyalást szentel, s így 
kétszeres tárgyalása felesleges. A biblia fordításai §-ában 
Károli mellett az előtte élt fordítókat is meg lehetett 
volna — röviden — említeni. 

A „hittant" igen helyesen ' osztja föl az apostoli 
hitvallás nyomán, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy 
»az üdv eszközeiről szóló ne lett volna a hittanban 
vagy erkölcstanban tárgyalható, wlsten lényének«, e 
nehéz kérdésnek külön tárgyalása nehézségekbe ütközik, 
e helyett »Isten létele« után az istennek tulajdonságai-
ról kellett volna szólani. »Jézus tana és életécc-nek fej -
tegetését túlrövidnek találom, a mellett az wevangeliu-
mot« az Isten országa mellett a Krisztusban megjelent 
isteni kegyelemre kellett volna vonatkoztatni, mert arról 
való örömhír az evangyélium. Különösen tömöt t és 
nehéz »a szentlélek működése s az ember törekvése« c. 
§, mely sok magyarázatot s egyszerűbb fejtegetést kíván. 

A „ker. erkölcstan" első §-ában nincs ismertetve 
a hit, mely »az igazi erényhez« vezet, úgy hogy itt 
kellett volna beolvasztani a »függelék«-nek, i. v. jeles 
fejtegetéseit. A »felebaráti szeretet«-nél elmaradt a hála, 
engedelmesség és bizalom erényének fejtegetése. Igen 
szép a »légy hű egyházadhozcc cimű a melynek szép 
írásbeli s más idézetei igazán vonzók és meglepők. 

Az „üdv eszközeiről" szóló részben nincs megma-
gyarázva az „üdv", mert csak annak alapján lehet szó 



elsajátításának eszközeiről. A »konfirmációról« szóló § igen 
helyes, de feleslegessé teszi a »bevezetés« 3. §-át. 

A „ker. egyház rövid története" szakaszában a ma-
gyarokra való hirtelen átmenet nincs kellőleg közvetítve. 
Helyesen és valódi prot. érzékkel tárgyalja azt, hogy az 
egyház » külső diadala« karöltve járt annak »belső hanyat-
lásával.« A 34. §-ban tán sajtóhiba a ,,lelkészek" kifeje-
zés, mert az egyháztörténelem bizonysága szerint a 
püspökök »tettek szert nagy tekintélyre a fejedelmeknél 
és királyoknál.« Luther két kátéja nem 1529., hanem 1527 
és 29-ben jelent meg, mi mellett Zwingli és Kálvinról 
nagyon röviden szól. Ama tételében, „ a z egyesülés — unió 
— bizony nagyon kívánatos volna stb." szerzőnek egye-
temes prot. álláspontja talál kifejezésre, a melynek való-
sulásától sajnos még ma is távol állunk. »A reformáció 
hazánkban« c. §-ban az erdélyi és szepesi német keres-
kedők mellett az 1522 óta Wit tenbergben tanult magyar 
reformátorokról sem kellett volna megfelejtkezni, kik 
hatalmas eszközei voltak a magyar reformáció terjesz-
tésének. Egyébként a magyar és erdélyi protestantismus 
terjedéséről szóló fejtegetései érdekesek és meggyőzők, 
habár a kettő közötti szerves összefüggést közelebbről kel-
lett volna kiemelni. 

A „választanok" fejtegetésénél a nagyobb történeti 
keresztyén felekezetek mellett főleg a római katholicis-
mus ismertetésénél bővebben érintenie kellett volna az 
ó-katholieismust is, a mire Lapunkban elég bő anyagot 
talált volna. Valódi prot. érzületről tesz bizonyságot 
ama tétele: „ E g y i k egyházról sem áll ugyan, hogy ő 
az igaz, egyedül üdvözítő egyház, hanem egyik egyház 
csak azon mérték szerint áll magasabban a másik fölött, 
a mely mértékben képes az Isten országát ébreszteni 
és előmozdítani." »A ref. és evang. egyház választanai« 
című §. szerintem nincs híven szerkesztve, mert közö t -
tünk a fő különbség csakis az úrvacsorai tan különböző 
felfogásában rejlik, míg a praedestinatió Kálvin-féle 
alakja soha sem lett egyházilag szentesítve. ,,A külső 
itteni tisztelet" különbségei szerintem nagyon lényegtele-
nek, ilyenek az ev. protestantismus ág. hitv. egyházában is 
találhatók. Ismerteti az unitáriusoknak hozzánk való vi-
szonyait is, a midőn derék tankönyve »a testvéri sze-
retet és vallásos türelem földére,« Érdélybe vezet át. Jól 
esik lelkünknek azt olvashatni: ,,világos, hogy az uni'á-
táriusok is, a szó tágabb értelmében szintén a protestán-
sokhoz tartoznak, mivel ők is a pápa és minden ellen 
tiltakoznak, ami a szent Írással és az észszel ellenke-
zik. A külső istentiszteletre nézve egészen a (hazai) 
reformátusokkal értenek egyet,« vagy a 71. 1. „a pro-
testáns nevezet alatt közönségesen mind a három feleke-
zetet értjük, és helyesen!" mi végből fölhozza Luther til-
takozását *) a „lutheránus" nevezet ellen, valamint azt 
is, hogy a lutheránus elnevezés a hazai törvényhozás 
szerint is törvénytelen. A „ Végszó" egyike a legsikerül-
tebb részleteknek. Mennyire rokonszenvezzünk a szerző-
vel, a midőn az ősz Döllinger apát nyilatkozatát követve 
meggyőződésteljes hangon azt mond ja : „a prot. keresz-
tyénségnek annyi egyházfelekezetre való szakadása csak 
látszólagos fogyatkozás, valóságban pedig a legnagyobb 
előny... s csak azon egyház érdemes a szekta névre, 

mely dölyfösen a többiek fölé akar emelkedni s a többieket 
mind elkárkoztatja." 

A „ függelékben" szól a vallásról, hitről, annak tár-
gyáról, a 3 tő vallásról, a szent Írásról, a 10 parancso-
latról, Jézus életéről, a hegyi beszédről s Jézus példáza-
tairól, mely függeléknek egyes részei azonban — mint 
mondot tuk — kellő helyükön lettek volna értékesíthetők. 
Végre közli L.uther életrajzát, a melyet a Luther jubi-
leumi évben mint göllnícbányai lelkész német nyelven 
kiadott, s a mely egyik legsikerültebb népszerű össze-
foglal ása a nagy reformátor élete történetének. Nem 
ártana e történeti részt népszerű vallásos jellegénél 
fogva külön lenyomatban is terjeszteni. 

Lelki ö römmel olvastam végig Grátz barátom is-
mertetet t művét. Vajha mielébb örvendeztetne meg 
bennünket »Árpád zengzetes nyelvén« hasontárgy u 
dolgozatokkal! Juttasson az ő nemes buzgó prot. meg-
győződésének gazdag kincstárából o lykor-olykor La -
punknak is ! Tankönyvét pedig a jelzett célra melegen 
a ján lom: meleg tárgyalás s beható szakismeret annak 
nagy előnye. Kövessék olvasóink az ismertető példáját, 
ki e derék tankönyvet konfirmandusai számára a jövő 
évtől kezdve vezérfonalul elfogadja. (sz.) 

*) »Először az.t kérem, hogy minek hallgassanak s ne nevezzék 
magukat Lutheránusoknak, hanem keresztye'neknek. Hiszen ezen tan nem 
az én tanom s nem is vagyok senkiért keresztre feszítve. Hogy is jutnék 
én nyomorult féreg ahhoz, hogy az egyházat nevem szerint nevezzék 
el? Nem úgy k. barátim, hagyjuk a pártneveket s nevezzük magunkat ke-
resztyéneknek, Krisztus tana szerint, melyet birunk és vallunk. Én nem 
akarok senki mestere lenni. < Jő volna, ha e szavakat bizonyos luth. 
körök inegszivelnék és követnék! 

B E L F O L D . 

Levél Felső-Baranyából. 
A felső-baranyai reform, egyházmegye ápril 17—19. 

napjain tartotta évi rendes közgyűlését, melynek l e fo -
lyásáról — a közérdekübb ügyeket tekintve — a t. kö -
zönség előtt a következőkben van szerencsém beszámolni. 

Az egyházmegye közgyűlése a harkányi fürdő — 
most még néptelen —helyiségeiben folyt le, általában szólva 
meglehetős érdeklődés nélkül. Azt tartozunk elismerni, 
hogy buzgó gondnokunk Szilágyi Dezső és Kovács A. 
esperes elnöklete mellett a tanácsbirói kar csaknem tel-
jes számmal jelent m e g ; azt sem tagadhatjuk, hogy időn-
ként nem egy lelkésztársunkat láttuk kevés időre bete-
kinteni ; de a gyűlés állandó, tehát határozatok hozata-
lára hívatott közönsége egyrészt tisztviselőkből, másrészt 
egy vagy más ügyben érdekelt felek sorából telt ki. Ez 
pedig azt bizonyítja, hogy a két év óta beterjesztett 
házszabályok tárgyalásának ideje nemcsak hogy eljött, 
de immár égető szükséggé vált. De erre idő most sem 
jutott. 

Mindjárt a gyűlés elején dr. Külley Zoltán és 
Szendy Lajos eskettettek fel világi tanácsbirói, illetve 
egyházi aljegyzői hivataluk folytatására. Azután Bajó K. 
eddigi egvházmegyei egyházi főjegyző, és tanácsbiró 
lemondása olvastatott, melyben hivatkozván szemeinek 
mind jobban jelentkező gyengülésére, a nála megszokott 
szép sorokban kéri hivatalaitól való fölmentetését . A 
jeles tollú főjegyző e lemondása őszinte részvétet , s 
fájó érzelmet keltett a közgyűlés tagjainál, melynek 
jegyzőkönyvileg adatott kifejezés; mind a mellett, bár a 
főjegyzői lemondás elfogadtatott, bölcs tanácsát, mint 
tanácsbirónak továbbra is igénybe venni óhajtván ez 
állásában megmaradására jegyzőkönyvileg kérte f ö l ; s 
még e gyűlés folyamán érkezett levelében az egyház-
megyei közgyűlés eme kérése előtt meghajlását beje-
lentette, s késznek nyilatkozott a közügyeket az adott 
körülményekhez képest továbbra is szolgálni e téren. 

Következett az esperesi jelentés, mely minden na-
gyobb igények nélkül a megszokott chablont követi, s a 
canonica visitacio eredményének egyszerű elősorolása. A 
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mi ezenkívül esett az többnyire tárgyalás alapját ké -
pezte. 

E jelentésből futólagosan a következőket jegyez-
hettük k i : 

Dráva-Palkonyán az egyház tevékeny s buzgó lel-
késze egy már 18 évet elért nazarénus ifjút keresz-
telt meg. 

Az irodalmi társaságnak egyházmegyénkben két 
alapító s igen számos pártoló tagja jelentkezett. Az egy-
házi ügyek előbbvitelére úgy a gyülekezetek mint 
egyesek részéről hozot t áldozatok egész hosszú listát 
képeztek, a mi a Baranyánkban dúlt ret tentő jégvihar 
által okozott nyomorral szembe helyezve, méltán meg-
lepő jelenségül tekinthető. 

De e szép vonásokkal szemben mindjárt az árnyék-
oldal is. Egyházmegyénk népessége 29,925 lélekre apadt, 
a mi csak 1881. évvel összehasonlítva is 100 lélekszám 
fogyásnak felel meg. S tekintve, hogy e 7 év alatt 
semmi nagyobb járvány nem pusztított, e körülmény a 
szív mélyéig megdöbbenthet bennünket. Ami szaporo-
dik, az a vad- és viszályos házasság, különélés és t ö r -
vénytelen összeállás. Esperes úr e jelenséggel szemben 
az egyházi bíráskodást véli sürgetendőnek, de a köz-
gyűlés ez indítvány felett — később — napirendre tért. 

Érdekes megemlíteni, hogy esperes úr egy jogér-
vényes fegyelmi bírósági ítélet végrehajtását függőben 
tartotta, mert azt helyesnek és igazságosnak nem találta, 
még érdekesebb az, hogy a nevekben és személyekben 
való tévedést — az igazságosság kérdésébe nem bocsát-
kozva — maga a fegyelmi biróság is kénytelen volt 
beismerni, s correct ivumot rendelni el. 

Az egyházmegyei tanügyi bizottság nagy gonddal 
szerkesztett jelentésének tárgyalásánál e közérdekű kér-
dések merültek fö l : 

Egy lelkész-tanító iskolája már a mult évben tosz -
nak találtatván, haladék nélkül segéd-tanító, vagy taní tó-
káplán tartására köteleztetett oly kikötéssel, hogy ha 
ezt 1887. szept. i - i g nem tenné, e végzés végrehajtá-
sával esperes úr bízatott meg. A tan. bizottság jelentése 
szerint azonban ott az állapotok mit sem javultak, az 
iskola rosz, segéd nincs, s így azt javasolja, hogy a 
növendékek a szomszéd iskolába járásra utasíttassanak. 
Ezt élénk eszmecsere kisérte," s a közgyűlés végre is 
oda döntöt te a kérdést, hogy előbb a tavalyi végzés 
hajtandó végre, s ujabb intézkedésnek helye csak is 
azután leend. 

Említést érdemel az is, hogy a népiskolai törvény 
20 évi életben léte után, s az egyházmegyei közgyűlés 
számtalan idevonatkozó szigorú határozatainak dacára 
egyházmegyénkben számos iskola van, hol a gyermekek 
még ma is Sz t -Gvörgy napkor adatnak fel, s lépnek ki 
az iskolából. Az egyházmegyei közgyűlés ez egyszer 
radicalis curához nyúlt, s a tanügyi bizottságot felhívta, 
hogy az ilyen egyházakat névszerint mutassa ki, s az 
esperest utasította, hogy ezek presbyteriuma ellen indít-
son fegyelmi vizsgálatot. 

Szintén fegyelmi vizsgálat helyeztetett kilátásba 
mind azon egyházakra nézve, melyek a tanterem felsze-
relését s kellő karban tartását elhanyagolják. 

A számvevő szék jelentéséből örvendesen vette 
tudomásul a közgyűlés az egyházmegyebeli lelkészek 
özvegyeket és árvákat gyámolító intézetének szép anyagi 
gyarapodását, melynek tőkéje ma már 25 ezer forintot 
meghalad a mellett, hogy évenként özvegyeit 75—75 f o -
rinttal segélyezi. Indítvány is tétetett, hogy egyfelől az 
özvegyek évi segélye, más felől a pénztárnok tisztelet-
díja emeltessék fe l ; azonban ez a lelkészi-testület köz-

gyűlésének határkövét képezvén, esperes úr utasíttatott , 
hogy e célból a lelkészi testület közgyűlését hívja egybe. 

E jelentés tárgyalásának alkalmából a közgyűlés 
egy tavaly hozot t határozatát, mely bizonyos összeg 
visszatérítésére vonatkozott , s a végrehajtás stádiumán 
állott, érdemileg újra tárgyalta, s megváltoztatta, azaz 
néhány szótöbbséggel kimondotta, hogy a tavaly megítélt 
összeget behajtani nem kívánja, az illetőnek elengedi. 

Sok gondot adott, és sok időt elrabolt a kórósi 
iskola ügye. Itt a lelkészi díjlevél tanítói díjazásokat is 
foglalván magában, az egyház vonakodik — a lelkészi 
díjíevél változtatása nélkül — rendes tanítói hivatalt 
felállítani. Azonban Kóróson a tanulók száma a maxi-
mumot , vagyis a 80 számot közelítvén meg, mind a 
világi mind az egyházi tanfelügyelőség a rendes tanítói 
hivatal felállítását sürgeti. Az egyház erre nem hajlandó, 
hanem a jelenlegi állapotot kívánja fenntartani, mely 
szerint a nép hozzájárulása nélkül — jelentékeny rész-
ben a tagosításkor kapott tanítói föld jövedelméből 
dotált segédtanító vezesse az iskolát. Pro et contra 
élénk vita fejlett ki, mely végre is szavazással oda 
döntöt te el a kérdést, hogy Kóróson a rendes tanítóság 
mielőbb kényszer utján is — a népnek is hozzájárulásá-
val — felállíttassák. 

Az egyházkerületi közgyűlésre képviselőkül egy 
évre Dánvi Gábor lelkész és Kossá Dezső orsz. képvi-
selő választattak meg. 

A lelkészjelölő bizottságba, melynek választása 
az idén rendkívüli érdeklődést keltett, rendes tagokul : 
Dányi Gábor, Fábián Mihály lelkész és Farkas Sándor 
világi tanácsi)h'ók, póttagokul dr. Kereky, dr. Külley és 
Nagy Károly mind világi tanácsbirók választattak meg. 

A sámodi iskola ügyében a kir. tanfelügyelőhöz egy 
névtelen feljelentés adatott be, s tétetett általa át a 
közgyűléshez. A közgyűlés a névtelen feladás felett napi 
rendre tért. 

Morvay Ferenc lelkész indítványt adott be, hogy 
a confirmatió — öszhangzásba hozatván az egyházi 
törvénynyel, mely a 12 évet be nem töltött gyermek c o n -
firmálását tiltja, s egyéb fontos okokból is, tétessék át 
az aratási úrvacsorát megelőző vasárnapra, illetőleg e 
végett a főt. egyházkerület feliratban kerestessék meg. 
Az indítvány csaknem egyhangúlag elfogadtatott . 

A m.-peterdi tanító ügye is sok dolgot adott. A 
gyülekezeti tagok onnan elhelyezését kérték, állítván, 
hogy a tanító nem tanít, s támogatásul a tanfelügyelő 
véleményére hivatkoznak, mely kedvezőtlen. Azonban az 
egyházmegyei — és pedig jeles szakavatottságu — fel-
ügyelő a tanító működését kielégítőnek tartja, ellenben 
a magyar-peterdi elhíresült híveket teszi az iskola ha -
nyatlásáért felelőssé, s adatai valóban botránykozást 
keltettek fel. Egy megbízott küldetett ki a hibák kipu-
hatolására, s az intézkedések a szerint fognak meg-
tétetni. 

A szemelyi hívek kérvénye ismét egy jogerős ha-
tározat megváltoztatására adott alkalmat. Ezek a magyar-
peterdi lelkész gondozása alá tartoznak, s régebben azok 
is dupla stóla fizetésére köteleztettek. Tavaly azonban 
fél lukma fizetése határoztatot t reájuk. E határozatnak 
azonban a szegény telepítvényesekből — néhány csa-
ládból — álló f iók-gyülekezet nem engedett, s a vég-
rehajtás ellen a közgyűléshez fo lyamodo t t ; s nem is 
hiába, mert hosszabb vita után a tavalyi határozat 
hatályon kívül helyeztetvén, a körülményeknek, s a már 
meglevő egyházmegyei rendszabálynak inkább megfelelő 
dupla-stóla fizetés kötelezettsége emeltetett érvényre 
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A különvált Szaporca díjlevele megerősíttetett. Fel-
tűnést keltett azonban, hogy a különválás jogerőre emel-
kedvén, s tényleg effectuáltatván, a szaporcai lelkész a 
tésenfaí hívektől is a régi módon szedte — esperesi 
engedélylyel — a lelkészi fizetést. Ez alkalomból uta-
síttatott az esperes, hogy az egyházkerületi határozatot 
azonnal hajtsa végre, a sacramentumok kiszolgáltatását 
valamely szomszédlelkészre, az istenitisztelet végzését 
ideiglenesen a tanítóra bízván, a lelkészi díjlevél jöve-
delmét — levonva az említett szolgálatok díjazásának 
összegét — a leendő lelkészi hivatal javára tökesíttesse. 

A közalapról előterjesztett számadásból örvendetesen 
győződtünk meg, hogy az első ciklusról hátralék semmi 
sincs. A közelebbi évekről van ugyan, de ez okát a ret-
tenetes jégverésben találja fel, s későbbi aggodalmakra 
okot nem szolgáltat. 

O 
Az egyházak 1883 — 84. évi számadásairól terjesz-

tett számvevőszéki jelentések egy fontos kérdést vetet-
tek felszínre. Nevezetesen kiderült, hogy igen sok egy-
házban. a közalap kivetése alkalmával az ellenszegülő 
egyházakba — egyházkerületi végzés alapján a presby-
teriumok terhére kiküldött bizottságok napidíjait, sőt 
több helytt magát a közalap járulékát is az egyház köz-
jövedelmeiből fizették, s fizetik. Hosszabb vita után az 
egyházmegyei közgyűlés ezen pénzösszegek visszatérí-
tését a gondnokoknak illetve presbiteryumoknak elen-
gedte, kimondván hogy e határozata, csak a felhozott 
concrét esetekre vonatkozik. 

A mult évi konvent jegyzőkönyve csak a gyűlés 
idejére érkezvén le, de a többség előtt ismeretlen lévén, 
sem pedig az egyházkerületi elnökségtől e tárgyban hi-
vatalos felszólítás nem érkezvén: az orsz. gyám- és nyug-
dij-intézet tervezete nem tárgyaltatott. De világos kife-
jezés adatott annak, mi az egyházkerületi képviselőknek 
is figyelmökbe ajánltatott, hogy mielőtt kerületünk e kér-
désben állást foglalna, óhajtjuk, hogy a mi véleményünk 
is meghallgattassék, ha másként nem, az őszön e vég-
ből tartandó egyházmegyei, s kerületi gyűlések ú t ján ; 
mert e kérdést életbe vágó fontosságúnak ismerjük. 
Egyelőre e kérdés gondos tanulmányozására és vélemé-
nyes javaslattételre egy 5 tagu bizottság küldetett ki. 

A fegyelmi bíróság az ismeretes n.-harsányi ügy-
gyei bajlódott, mely — ugy látszik — még most sem 
kerül le a napi rendről. 

Másik nevezetesebb ügye a szintén régóta vajúdó 
sósvertikei ügy, hol évekkel ezelőtt a h. lelkész távol-
létében a parochiáról, az egyház ládájából 70 frtnyi 
összeg tolvajoltatott el. Ez ügyben a tavalyi egyházke-
rületi közgyűlés az akkori gondnok, és h. lelkész ellen 
fegyelmi vizsgálatot rendek el, s e vizsgálat alapján a 
bíróság a gondatlanságban vétkesnek ítélte úgy a gond-
nokot, mint a h. lelkészt — ki a vizsgálat alatt rendes 
lelkészszé lett — s első fokú büntetésre: intésre í télte; 
egyúttal az összeg megtérítésében első sorban a gond-
nokot, másodsorban a h. lelkészt elmarasztalván. 

Tudósítói tisztemet ezzel bevégeztem ; de nem 
tehetem le tollamat, hogy egy pár észrevételt ne enged-
nék meg magamnak. Feltűnő ugyanis a közgyűlések 
iránt való érdeklődés hiánya, mi az ujabb időben mind 
jobban észlelhető. Ez a közügynek nem válik hasznára, 
s nagyon indokolttá tenné a már két év óta készen 
levő tanácskozási s ügyrendi szabályzat tárgyalását, mely 
e bajon is segítni akar, s melynek mellőzése szinte ért-
hetetlen. 

Másik észrevételünk az, hogy kevés tárgy és cse-
kély érdeklődés mellett sem tudunk a 3 napos gyűlések 
átkától szabadulni. S ennek okát hiában keressük másutt, 

mint ott, hogy az elnökség sok — elnöki elintézés alá 
tartozó — ügyet dob a zöld asztalra, s a legtöbb ügy 
— dacára annak, hogy a 14 napon belől benyújtott 
beadványok mellőztettek — kellő előkészítés nélkül ke-
rül oda, s bő alkalmat ad a jó akaratú találgató, hosz-
szas tanácskozásokra. 

De talán majd segítni fog ezeken egyházmegyei 
gondnokunk, Szilágyi Dezső úr odaadó buzgalma. Az ő 
odaadó, valamint a tanácsbirói kar osztatlan ügybuzgó-
sága biztatóbb jövőre enged kilátást. 

De reám — mint egyénre nézve — a jelen is igen 
örvendetes és felemelő képet nyújtott. Látni azt, hogy 
a ki tegnap még országos, sőt világpolitikai kérdések-
ben vezérkedett, s látni még más országgyűlési képvi-
selőt ; tekintélyes ügyvédeket, közjegyzőt, gazdákat, kik 
napokra ott hagyván hivatásuk pályáját gondos odaadás-
sal szentelik magukat egyházunk ugy nagyobb, mint 
legaprólékosabb kérdéseinek bajainak elintézésére : csak-
ugyan a legörvendetesebb, mert azt mutatja, hogy egy-
házunk tagjai bármely polcon álljanak, át vannak hatva 
a protestáns öntudattól, s édes anyának tekintik az egy-
házat ma is. És ennek így is kell lenni, mert csak akkor 
teljesül be a szózat, hogy: „azon a pokolnak kapni sem 
vesznek diadalmat." 

A déli és esteli órákat a közös étteremben a fehér-
asztal mellett kedélyes és fesztelen társalgás tette élve-
zetesekké ; sőt nem csalódom talán, ha gondnokunk 
tanulságos fejtegetéseire célozva, állítom, hogy ez órák 
sokunkra nézve felejthetetlenül kedvesek, s az idei ta-
vaszi közgyűlésnek maradandó és legszebb emlékeit 
képezik. Darab F., ref. leik. 

A tiszántúli evang. ref. egyházkerület köz-
gyűlése. 

Hosszas vitát keltett a szathmári, kisújszállási, 
h.-mező-vásárhelyi m.-túri és h.-böszörményi gymná-
siumok fenntartó testületeinek az iránt ben}'ujtott kérvé-
nye, hogy az államsegélyből azon 8000 forint, mely 
eddigelé a debreceni főiskola uj építető pénztári adós-
ságai törlesztésére fordíttatott, jövőre 10 éven át en-
gedtessék oda a nevezett gymnásiumoknak, hogy a kor -
mány által támasztott fokozott igényeknek eleget tehes-
senek. Ezen kérvény véleményezés végett a főiskolai 
levéltárnoknak volt kiadva, s ez jelentésében az egyházi 
célokra engedélyezett államsegélyt nem tartja gymná-
siumok támogatására fordíthatónak. A kért 8000, a kollé-
gium javára is csak azon a címen volt felhasználható 
— az egyházmegyék átengedése és a miniszter elnézése 
folytán — hogy a kollégium lelkész- és tanító képző 
intézet is. A szónokok legtöbbje azonban legalabb a 
reménységet az egyházkerület támogatása iránt meg-
hagyatni jónak és szükségesnek látták a vidéki gym-
násiumoknál, hogy ezek az életfentartás nehéz küzdel-
mében végképen el ne csüggedjenek. Különben az egy-
kerület a kész összeget ezúttal már csak azért sem en-
gedhetné oda, mivel a főiskola az építés költségeiből 
még mindig mintegy 100,000 frttal tartozik, melynek 
törlesztése évente 10,000 frttal történik. Végre Ritóok 
Zsigmond azon indítványa iőn elfogadva, hogya gazda-
ságitanács adjon véleményt, az egyházkerület ezen állam-
segélyből vagy más forrásból egyszersmindetikorra vagy 
évente egy bizonyos ideig támogathatja-e a vidéki gym-
násiumokat ? 

Elfogadtatott a Kovács István azon kiegészítő 
indítványa is, hogy a gazdasági tanács tervezetet ké-



szitsen a vidéki gymnásiumok segelyezéséről tekintettel 
az uj építtető pénztár tartozásai törlesztésére. 

A harmadik napi ülés tárgyai közül kiemeljük a 
következőket: 

A közoktatásügyi miniszter azon óhajtása, hogy a 
min. megbízottaknak a felekezeti középiskolákban tett 
látogatásakor tartott értekezletekről jegyzőkönyv vétes-
sék fel, a tanárkar javaslata értelmében, mely szerint 
ezen követelt intézkedés veszélyeztetné ezen értekezle-
tek bizalmas jellegét, s mélyen nyúlna az önkormányzat 
körébe, nem teljesíttetik. 

A közoktatásügyi miniszternek a vidéki gymná-
siumok hiányaira tett észrevételei javaslattétel végett 
kiadattak a középiskolai felügyelő bizottságnak. 

A m.-túri egyháznak az ottani takarékpénztárral 
gymnásiuma építtetésére fölvett 7 % - ° s 50,000 forint 
kölcsönre nézve kötöt t szerződése jóváhagyatott. 

A közgyűlés egyik legfontosabb tárgya volt a 
főiskolai tanárkaroknak javaslata, mely szerint a főgym-
násium I. II. III. és IV. osztályaiban 12 évnek tapaszta-
lata folytán a párhuzamos osztályok állandósíttassanak. 
A felső osztyályokra nézve pedig a növendékek szá-
mának a törvényes létszámon belül való korlátozását 
javasolja elhatároztatni. A gazdasági tanács pénzügyi 
tekintetekből azonban ezen 3000 frt ujabb állandó ki-
adást igénylő intézkedést ezúttal kivihetetlennek vélemé-
nyezi. Hosszú vita után ezen ügy kiadatott a tanügyi 
bizottságnak. 

A gazdasági tanács felhatalmaztatott, hogy a főis-
kolai anyakönyvtár mellett a bemutatott terv és köl tség-
vetés szerint nyilvános o lvasó- te rmet rendezzen be, két 
tantermet használtatván fel e célra, melyekben 10—12 
évig elhelyezhetők lesznek a könyvtár rohamosan sza-
porodó s a régi helyiségben már helyet nem talált ujabb 
szerzeményei is. A rendezést két segéddel Géresy 
Kálmán foganatosítja, kinek tanóra számai 10-re fognak 
leszállíttatni. 

Az egyházkerületi közgyűlés negyedik napi ülésének 
kiválóbb fontosságú tárgyai vol tak : a főiskola ügyei 
vezetésére az igazgató-tanács Révész Bálint püspök el-
nök iek alatt megalakíttatott. Tagjai lettek az egyház-
kerület részéről : Szabó János, Ritóok Zsigmond, Farkas 
Antal, Joó István, T ó t h Sámuel, dr. Kovács Sándor és 
Tüdős János. A debreceni egyház felhívatik, hogy ezen 
tanácsba négy tagot válasszon. A különböző célokra tett 
uj alapítványok és adományok felsorolásánál, melyek 
között van a Miklóssy Mózes 25,000 és néh. Miklóssy 
Mózesné 2000 frtos alapítványa, Kiss Albert indítvá-
nyára jegyzőkönyvbe vétetett annak tapintatos kifeje-
zése, hogy az egyházkerület inkább óhajtaná, ha alapít-
ványok, hagyományok és adományok tanári tanszé-
kekre, közszükségleti célokra történnének, miután ezekre 
van legjobban szüksége a főiskolának, ösztöndíjalapít-
ványuk már is nagy számmal s gazdagon dotálva lévén. 
Elfogadtatott az uj tápintézeti tervezet, melynek alapján 
a tápintézet házilag kezeltetik. Tagjaiul felvehetők a f ő -
iskola bármely tanszakának rendes hallgatói, tekintet nél-
kül arra, hogy a városon kint vagy a kollégiumban benn 
laknak-e ? A tagok négy csoportba oszta tnak; ingye-
nesek, azután 20, 40 forint pótdíjat és 70 fr tot , egész 
díjat fizetőkére. Egyelőre 300 tanuló vehető f e l ; az 
akadémiáról 67, a gymnasiumból 165, a tanítóképezdé-
ből 68. A tagok ebédet és vacsorát kapnak. Egy évi 
szükséglet 23,231 frtra van előirányozva, mely az e célra 
szolgáló kamatokban és a díjakban találja felekezetét. A 
tápintézet új épületet nyer a kollégium mögöt t , már épí-
tik is. Összesen 13,000 frtba kerül. A végleges szerve-

zés a próba év után történik. A főiskola oratóriumának 
kijavítása 5000 írtért, s dr. T ö r ö k József rovar-gyüj te-
ményének megvétele 400 frtért tudomásul vétetett. Az 
Andaházi — Szilágyi nevelő-intézet mult évi bevétele 
9227 frt, kiadása pedig 8126 frt volt. Majd az egyház-
megyékről felebbezett ügyek kerültek tárgyalás alá cse-
kély érdeklődés mellett. (Z—y). 

R É G I S É G E K . 

Viszonzásul Szalay Károly úrnak. 
Egy kis méltányosságot — de nem, ezt nem kell 

kérnem, mert meg vagyok győződve, hogy e b. lapok 
olvasói a nélkül is méltányosak. Épen azért önvédelmid 
csak néhány szóra szorítkozom. 

Szalay Károly úr »A mit akarsz cselekedni, jól 
í cselekedjed« cím alatt az utrechti és leideni egyeteme-
[ ken járt magyar ifjak általam közölt névjegyzékét veszi 

bírálat alá, s kimutatva annak hiányait, néhány »jóakaratú 
1 tanácscsak világit közjóra. Hogy e tanácsokra a szer-
j kesztői üzenet indította, nem kétlem, bár fölösleges ezt 

mentségül fölhozni, mivelhogy a szerkesztő a példát 
nem annyiban ajánlja követésre, a mennyiben az rosz, 
hanem annyiban, a mennyiben jó. Egyébiránt mi volt 
az inditó ok, mi nem, ez nem tartozik a do log ra ; a « 
tanácsok itt vannak s én magam is ajánlom őket mind 
azoknak szives figyelmébe, kik hasonló névsort óhaj ta-
nak összeállítani. 

Maradjunk annál, a mit megkezdtünk, irjunk ö n -
védelmünkre néhány szót, s kezdjük meg ezt azzal, 
hogy a közlött adatok címe , ,névjegyzék" s hogy e cím 
alatt senki mást nem kereshet, mint névjegyzéket. Ha 
minden egyes névhez biográfiái adatokat tud valaki 
csatolni, annál jobb; de ha X valaki névjegyzéket ígér 
s nem is ad mást, méltányosan ezért vádat emelni nem 
lehet ellene. Ha én lovat igérek, ne panaszkodjék senki, 

j hogy nem kapott elefántot. 
De hát jelen esetben a ló sem ép ; a névsor 

I hiányos, a roszul kiírt nevek nincsenek benne jól 
visszaadva (úgy látszik, a konjékturákban nincs valami 
nagy szerencsém) s általában nincsenek a nevek betűről-
betűre lemásolva; ezek bizony hibák, nem is védem őket 
s csak az vigasztal, hogy megestek ezek a hibák mások-
kal is, mert különben nem kellene most a szövegkrit i-
kával annyit bajlódni. 

Más bűnével takaródzni egyébiránt sohasem volt 
! szép dolog; én sem bántom a tudós barátokat, kik egész 

éltüket egy-egy könyv lemásolására szentelték, annyival 
is inkább, mert én az én életemet másnak szenteltem, 
mint történeti adatok Írásának, a miről a t. olvasóknak 
e lapok mult számában jelzett művemből s más hason-
tárgyu cikkeimből sejtelmük lehet. 

»De ha te bölcsészettel-mivel foglalkozol, minek 
kontárkodol olyan szakba, melynek tisztes betöltésére 
sem időd, sem hivatásod ?!« — mondja talán Sz. K. úr 
s néhány olvasó vele együtt. — Súlyosnak látszik ez a 
kérdés és mégis épen az a körülmény, hogy erőt lensé-
gem és járatlanságom dacára megtet tem a mit tet tem, 
szolgál mentségemül. 

Itt volt kezemben az utrechti stb. egyetem albuma ; 
nem volt tudomásom róla, hogy megjelent volna vala-
hol a magyar ifjakat tartalmazó névjegyzék ; (ha tudtam 
volna, hogy Sz. úrnál fél ig-meddig készen áll, bizony 
nem lapoztam volna annyi lapot keresztül) ; e lgondol-
tam, ha én nem közlöm e neveket, ki tudja mikor lesz-



i:eV azok közölve; elgondoltam azt is, hogy egyháztör-
ténetünk megírásához e közleményekkel egy h o m o k -
szemnyit én is hordok, s olyan órákban, mikor más 
munkához fáradt volt a lelkem, neki álltam a magyar 
tanulók nevei jegyezgetésének, eszembe tartva Arany 
szép mondásá t : 

»Ha későn, ha roszul, ha senkinek, — irjad.v. 
Igen is Sz. úr, én jól akartam cselekedni s ha 

nem fordíthattam is rá annyi időt, mint más tehette 
volna, s ha a névsor hibákban bővelkedő is, a szíves 
olvasó fogja méltányolni tudni a jóakaratot. Mert tegyük 
fel, hogy névsoromból hiányzik ötszáz, ezer vagy két 
ezer név (nagy számokat veszek, hogy a mit én nyú j -
tottam, annál kisebbnek tessék), még akkor is azzal az 
ezerszáz névvel, melyet közöltem, hazai történészeink 
ismerete szaporodott s én meg vagyok győződve, hogy ez 
nagyobb haszon} mintha 10 vagy 20 éu múlva megjelent 
volna egy oly névjegyzék, mely a legmagasabb igényeknek 
is megfelelne, mert az enyém legalabb kéznél áll. 

Antal Géza. 

K Ü L F Ö L D . 

Riehm Ede emlékezete. 
A legközelebbi semesterekben nagy veszteségeket 

mutatnak föl a halle-wittenber^i egyetemnek évkönyvei. 
Zaeher nyelvész halálát a polyhistor Pott halála követte, 
ki a tudományos világban arról volt nevezetes, hogy 
28 nyelvet beszélt, ezenfelül értette hazánk zengzetes 
nyelvét is, cigány nyelvismereteit pedig különösen mél-
tányolta József főhercegnek legközelebb megjelent díszes 
kiállítású cigány nyelvtana. Azonban nemcsak a nyelvé-
szeti, hanem a theologiai szak is érzékeny veszteséget 
szenvedett a legközelebbi napokban Schlottmann I\. és 
Riehm E. ó-szövetségi tudósok hirtelen bekövetkezett 
halálával. Mindkét tudósnak híre a tudományos ó - s z ö - i 
vetségi irodalomban sokkal nagyobb, hogysem én, sze-
rény tanítványuk, azt kellően méltányolni és kimeríteni 
tudnám. 

Riehm Ede temetése — mint Haliéból írják — 
ápril. 5 -én vasárnapon ment végbe. Az egyetem derék 
gondnoka Dr. Schrader, a tanári kar s a hallgatóságnak 
Halléban levő része őt megillető tisztelettel kisérte a 
szeretett tanárt és collegát utolsó útjára. Hogy kije volt 
Riehm az ó-szövetségi szaknak, azt legjobban tudják 
annak szakszerű művelői e hazában is. Egyik tudós 
szerkesztő-kiadója volt Köstliu collegájával együtt az 
egész theol. tudományt felölelő »Theol. Studien und 
Kritiken« cimű, Ullmaun és Umb/eit által megalapított 
szak közlönynek; továbbá ugyancsak buzgó tagja volt a 
Luther- fé le bibliafordítás német szövegének revíziója 
céljából az eisenachi értekezlet által kiküldött bizottság- 1 
nak, mely Schlottmann elnöklete alatt a Luther-jubileumi 
évben ki is adta a sokat megvitatott és bizonyos or tho-
dox körök részéről hevesen megtámadott „próbabibliát'' 
(V. ö. Riehm »Das I. Buch Mozis nach der d. Über-
setzung Luthers in revidiertem Text mit Erláuterungen« 
1873. »Zur Revision der Luther-bibel« 1882 és »Luther 
als Bibelübersetzer« 1884 című műveit) . Szeretetre 
méltó személyisége, kitűnő itélő képessége és nagy 
tudományosságával mindazoknak rokonszenvét kivívta, a 
kik hozzá közelebb állottak. Leginkább ismeretes és el-
terjedt »Hand\vörterbuch des biblischen Alterthums« 
cimű 1875—1884-ig 2 kötetben megjelent műve, a mely-
ben alapos tanulmányon alapuló ó-szövegségi ismeretei-

nek segítségével Izrael népének archaologiáját tette le. Az 
uj szövetség terén »a héber levél tanfogalma« 1858—59, 
2. kiadás 1867, cimű művével tűnt ki, mely máig is 
legalaposabban tárgyalja nevezett uj szövetségi irat 
gondolatmenetét . »í)ie Messianischen Weissagungen« 
1875, 2. kiadás 1885. cimű művében pedig meggyőző 
erővel mutatja ki az isteni üdvökonomiának gondvise-
lésszerű útjait, mi mellett folyton az irás mély tanul-
mányozásának alapján áll.*) 

A hallei ó-szövetségi tanszékre Hupfeld halála után 
1862-ben hivatott meg, a melynek hírét a tudományos 
világban még az öreg Gesenius alapította meg. De n e m -
csak kizárólag az ó-szövetségi stúdiumok, hanem ezek 
mellett a döntő napi theol. kérdések is foglalkoztatták 
az ő nagy szellemét. Eltekintve attól, hogy töbszöri 
egyetemi rektorsága alatt fényes adminisztratív tehet -
ségeiről is bizonyságot tett, »Kirche und Theologie« 
1880. című művében alaposan tárgyalja az egyháznak 
és théol. tudománynak a kölcsönhatáson alapuló viszo-
nyát, mi mellett egyik szorgalmas munkatársa volt a 
Beysehlag által szerkesztett »Deutsch-Evang. Blátter« 
című havi szakközlönynek is. Előadásai közül — mint 
közvetlen tapasztalásból tudom — az ó-szövetségi the-
ologiáról szóló füzetei tűnnek ki, a melyekben nagy 
kincseket birnak ezerekre menő tanítványai. Azt hiszem, 
hogy ezek Öhler, Hitzig és Schulz ide vágó műveinek 
méltó kiegészítéseit képezik. 

Riehm az 1830-dik év december 20-kán Diers-
burgban Baden egyház tartományában született. A kö-
zépiskolai tudományok befejeztével akad. tanulmányait 
eleintén Heidelbergben, majd Halléban végezte. Egyet, 
theol. tanulmányainak befejeztével a gyakorlati lelkészi 
pályára lépett, s 1854. mint katonai lelkész működöt t 
Mannheimban. Gyakorlati teendői mellett azonban akad. 
tanulmányainak folytatásáról és fejlesztéséről sem felejt-
kezett meg, úgy hogy 5 évi gyakorlati lelkészi hivata-
loskodása alatt kifejtett tudományossága magára vonta 
a tudósok figyelmét. Eleintén Heidelbergben tanárkodott , 
hol összes erejét és szorgalmát az ó-szövetségnek 
alapos tanulmányozására fordította, úgy hogy már 1862. 
a halle-wittenbergi egyetem ó-szövetségi theologiai 
tanszékére hivatott meg r. tanári minőségben. Halála 
pótolhatatlan veszteség az ó-szövegségi irodalomban. 
Vajha sikerülne az ő helyét is méltó utóddal betölteni, 
mint Schlottmann collegájáét, a kinek tanszékét a tübingai 
Kautzsch nyerte el! Mi pedig, hálás tanítványai, őrizzük 
meg eme nemes harcos emlékét fogékony szíveinkben 
azáltal, hogy nyomdokait kövessük s a protestantismus, 
a drágán megváltott evangy élion,i keresztyénség érdekeit 
szüntelenül munkáljuk ! Úgy legyen. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A dunamelléki egyházkerület 

közgyűlésén a lelkész-avatási alkalmi beszédet Kenessey 
Béla budapesti theol. tanár fogja tartani. — A budapesti 
országos protest. árvaház lelkes barátja, Cséry Lajos 
budapest-szent-lőrinci birtokos, a napokban 50 darab 
színházi jegyet küldött az árváknak, hogy nekik egy kis 

* Egyéb művei: Die Gesetzgebung Mozis im Lande Moab, 
1854. Die besondere Bedeutung des A. T. für die relig. Erkenntniss, 
1864. Herm. Hupfeld 1867. Zur Erinnerung an Hundeshagen, 1874. 
Der Begriff der Siihne iin A. T. 1877. Religion und Wissensch ift, 1881 
és Der bibi. SchöpfungsbericlU, 1881. 



örömet szerezzen. — Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi 
földbirtokos az ottani ref. főgymnásiumnál a tanárok 
tudományos tovább képzése céljából 5000 frtos alapít-
ványt tett, a miért a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter is elismerő köszönetet mondot t — Kovács Albert 
budapesti theol. tanár az orbai egyházmegye zabolai 
körében erdélyi egyházkerületi képviselővé választatott. 
— Décsey Lajos nvugalm. járásbiró és a külső-somogyi 
egyházmegye gondnoka a kö/.ügyek terén szerzett érde-
mei elismeréseid királyi tanácsosi címet nyert. — Zsi-
liszky Mihály békési esperességi felügyelő és a prot. 
irod. társaság ideigl. pénztárnoka néhány heti tar tozko-
dásra Olaszországba u tazo t t ; de a nevére szóló külde-
mények elfogadásáról intézkedés történt. 

* Tanacsbirak választása a dunamelléki egyház-
kerületben. A f. évi jan. hó végén elrendelt tanácsbírói 
pótválasztás eredményét f. hó io~én konstatálta Buda-
pesten a szavazatbontásra összehívott bizottság, melyen 
Szász Károly püspök és Várady Károly gondnok elnök-
lete alatt Szilassy Aladár, Papp Károly, Kovács Albert, 
Petri Elek és Kenessey Béla voltak jelen. A még betöl-
tetlen 3 papi tanácsbirói székre újabb szavazás volt el-
rendelve : Bajó Károly, Báthory Dániel, Csikay Imre, 
Danvi Gábor, Fábián Mihály és Kálmán Gyula lelkészek 
között , kik közül most Csikay hme duriavecsei lelkész 
197, Báthory Dániel baracskai lelkész 148, és Fábián 
Mihály harkányi lelkész 134 gyülekezeti szavazattal egy-
házkerületi papi tanács bírákká választattak. A többi sza-
vazatokból Dányi Gábor 92, Kálmán Gyula 68 és Bajó 
Károly 40 szavazatot nyertek. 

* Gönczy Pál ö tvenéves jubieuma a mult vasár-
nap a szó teljes értelmében országos ünnep volt. Külső 
pompa nélkül, puritán egyszerűségben, de a tanügyi 
körök impozáns érdeklődésével, a kegyeletes rokonszenv 
oly melegségével folyt le, mely túltett minden külső 
tényen. Száz meg száz tantestületi, törvényhatósági, egye-
sületi és egyházi küldöttség tisztelgett az ünnepeltnél 
ékes szavakban méltányolva a nagy tanító érdemeit, 
tömérdek ajándékot víve a népnevelés patriarchájának. 
Az ezrekre menő tisztelgők között örömmel láttuk prot. 
egyházunk és iskoláink képviselőit is : a pesti ref. egy-
háztanácsét Szász Károly és gróf Tisza Lajos vezetése 
alatt, a debreceni collegiumét (szónok Joó István), a 
pesti theol. akadémiáét (szónok Farkas József, ki csinos 
beszéd kíséretében nyújtotta át a theol. tanárok ajándékát: 
egy ezüsttel díszített szép bibliát) ; a nagykőrösi prae-
parandiát H. Kiss Kálmán, az eperjesit Gamauf György 
stb. képviselték. Tre for t és Tisza miniszterek a jubiláris 
gyűlés elnökéhez intézett meleg hangon irt sorokban 
fejezték ki szerencse kivánatukat; az ország különböző 
részéből 500 üdvözlő sürgöny érkezett az ünnepelthez, 
többek között Tisza Kálmánné, gróf Teleki Sándorné, 
báró Kemény Kálmánnétól stb. Csak a katholikus egy-
ház és nevelésügy férfiai maradtak távol az ünnepélytől, 
a mi sokaknak fel tűnt ; és a tudományos akadémia 
harmadik osztálya tetszelgett magának azon jubiláris 
ajándékkal, hogy G ö n c z y t a tiszteleti tagságtól elbuktatta. 

* A protestáns irodalmi társasag részére alapít-
ványaikat és évdijaikat alólirott ideglenes pénztárnoknál 
a következő tagtársak fizették le : Papp Gábor püspök 
100 frt, Fabiny Theofil bányakerületi felügyelő 100 frt, 
Dániel Gábor főgondnok 100 frt, Szalay József martosi ev. 
ref. lelkész 100 írt, Nagy Pal karvai birtokos, mint p. t. 
3 évre 9 frt, Tatay Imre székesfehérvári ev. ref. lelkész 
r. t. 6 frt, Remenyik Pál földbirtokos Jolsván r. t. 6 frt, 
Baltazár Antal jolsvai ev. lelkész p. t. 3 frt, Remenyik 
Ede jolsvai polgármester p. t. 3 frt. Czibur Imre jolsvai 

ügyvéd p. t. 3 frt, Maiéter Ede főszolgabiró p. t. 
3 frt, Terray Gyula gömöri ev. esperes p. t. 3 forint, 
Dr. Bölcsházy Béla ezredorvos segélyző t. 1 frt, Bazilidesz 
Gusztáv ügyvéd segélyző t. 1 frt. Ferencz József unit. 
püspök 100 frt, László József kocsi ev. ref. lelkész 
100 frt, A soproni alsó ev. egyházmegye 5 frt, A vér-
tesaljai ev. ref. egyházmegye 100 frt alapítványból 34 frt, 
A vértesaljai ev. ref. egyházm. lelkészkara 100 frt ala-
pítványból 24 frt, Balogh György bicskei ev. ref. lel-
kész 6 frt, Géresi Kálmán debreceni főisk. tanár 100 frt, 
Schulpe Alfons Pozsonyban 4 frt, Karsay Sándor ev. 
püspök 100 frt, György Endre kétévi kamatul 10 frt, 
Rácz János káp. nyéki ref. lelkész 6 írt, Kiss Béla vaali 
ref. lelkész 6 frt, Lé vay Lajos sárkeresztűri lelkész 6 frt, 
Székely József csákvári ref. leik. 6 frt, Vámos Dániel 
mórágyi ref. lelkész 6 frt, Vágner Samu varsadi ev. leik. 
6 frt, Balla Lajos ref. leik. Monor 6 frt, Szántó János 
ref. esp. Kosd 6 frt, Szőts Farkas budapesti theol. tanár 
alapítványa első évi kamatjában 5 frt. — Zsilinszky 
Mihály, ideigl. pénztárnok. 

* Az ó-budai új temető fe lavatasa folyó hó 6-án 
egyszerű, de megható ünnepélyességgel folyt le. Az 
ünnepély az ó- temetőben vette kezdetét. Itt a budapesti 
theologiai akadémia énekkarának ifj. Szotyori Nagy 
Károly vezetése alatt előadott éneke után az ó-oudai 
egyház lelkésze, Mészáros Sámuel, mondot t megható 
beszédet, érzékeny szavakkal búcsúzván el a gyülekezet 
halottaitól és azon helytől, melynek kapui most bezárul-
tak és a melybe uj lakó többé nem érkezik. A beszédet 
követő rövid ima s a cantus éneke után megindult a 
közönség és beláthatlan hosszú menetben vonult a vá-
ros közepétől mintegy félórányira fekvő új temető felé. 
Ide érkezvén, az énekkar »Az esti szél lengése« című 

j éneke után újból Mészáros Sámuel tartott emelkedett 
szellemű beszédet, melyet következőleg végezett b e ; 

1 »01y helyen állunk itt, oly földet érintenek lábaink, 
mely rendeltetésénél fogva szent föld, a béke és nyu-

j galom leendő hazája. Ki lesz közülünk — kik itt együtt 
vagyunk — az első, kit a végzet ez új haza lakójául 
kijelölt, nem tud juk ; azt csak a mindenható Isten tudja, 
kinél éltünk napjai felirvak; ki ezt mondja egymásután 
mindnyájunknak: »térjetek a földbe embereknek fiai.« 
Egyet azonban tudunk, tudjuk azt, hogy egy ember 
öltőnyi időn túl, vagy midőn e most keletkező város 
kapui majdan bezárulnak: kevés hiján mindnyájan — 
kik most e magaslatan állunk — itt leszünk lennt azok 
között , akik itt várják a mi Urunk Jézus eljövetelének 
dicsőséges napját. Oh légy azért megáldva mindnyá-
junktól, megszentelve Istentől, te mindnyájunk közös 
birtoka, temetkezési he ly! Öleld anyai kebledre s p i -
hentesd el a szenvedőt. Az élet küzdelmeiben kifáradt 
vándornak légy nyugtotadó o t t h o n a ; szüntesd meg a 
keservet, gyógyítsd a gyógyíthatlan sebet. Légy m e n -
helye az üldözöttnek, gyámola a gyámtalannak, temetője 
minden keservnek! Legyünk óh Isten mindnyájan a 
tiéid itt és majd az örökkévalóságban.« A beszédet 
buzgó ima követte s az ünnepély a theologiai énekkar 
»Isten dicsőségei című igen szépen előadott énekével 
végződött . 

* A »Tabitha« jótékony nőegylet a napokban 
tartotta közgyűlését Budapesten az evang. gimnázium 
termében. A gyűlésen Tisza Kálmánné urnő, az egylet 
védasszonya is részt vett. A mult évi bevétel 2889 frtra 
rúgott , miből 400 frt jutott a budai várszinházi előadás-
ból (»Constant in abbé«) ; a kiadás 2038 frt. Az egylet 
a mult évben 8439 kiló kenyeret és 403 frt értékű 
ruhaneműt osztott ki a szegények közt. Új alapító tagul 



beléptek: Vigyázóné szül. báró Podtnaniczky Zsuzsanna 
urnő, Vigyázó Sándorné, Wahrmann Mór, gr. Andrássv 
Manó, báró Edelsheim-Gyulay Lipót, gr. Almássy Dénes. 
Végül a választmány köszönetet mondot t Tisza Kálmánné 
úrnőnek az egylet iránt tanúsított jóakaratáért és buz-
galmáért. 

* A Mária Dorottya-egylet f. hó i o - é n Tó th 
József tanfelügyelő elnöklete alatt választmányi ülést 
tartott , a melyen több fontos tárgy került elintézésre. 
Az ülésen jelen volt Berzeviczy Albert államtitkár is. 
György Aladár beterjesztette a pénztári jelentést, a mely 
igen kedvező eredményeket mutat . A közgyűlés óta csak 
két hét telt el és azóta az egylet vagyona már 3200 fo -
rinttal gyarapodott , beleszámítva Rökk Szilárd 2000 fo-
rintos alapítványát, a melyért a választmány köszönetét 
fejezi ki a nemeslelkű adakozónak. Az egyesület alap-
tőkéje jelenleg 28,515 forint. Ezután az egylet által épí-
tendő »Taní tónők otthonacc építése terveit mutatták be. 
Az építést Pucher József vállalta el 29,000 forintért. 
Legutóbb a főváros némi változtatást tett az eredeti 
terven, a mennyiben a menedékháznak villaszerűleg való 
építése ellen nyilatkozott. Az egylet lépéseket fog tenni 
az eredeti terv épségben tartására. György Aladár föl-
olvasta az »Ot thon«-nak általa készített szervezetét is, 
mely mellőzni kívánja a zárdaszerű életet s a bennlakó 
tanítónőknek nagyobb önkormányzati szabadságot enged. 
A szervezetet kiadták egy Zirzen Janka elnöklete alatt 
álló szűkebb bizottságnak tanulmányozás végett. György 
Aladár aztán egy előző értekezlet megbízásából javasolta, 
hogy a tervezett kisdednevelési kiállítási eszméjét a 
választmány tegye magáévá és hatalmazzon föl egy bi-
zottságot a tervezet végrehajtására. E fölött hosszabb 
eszmecsere fejlődött s végre is Berzeviczy Albert állam-
titkár indítványára abban állapodott meg, hogy az ügyet 
pártolólag terjesztik egy rendkívüli közgyűlés elé. Tervbe 
vette továbbá a választmány azt is, hogy szegény taní-
tónők számára házat építtet valamelyik hazai fürdőben is. 
Egy jónevű fürdő részéről már is kaptak ajánlatot, mely 
jelentékeny kedvezményt biztosít. Á kérdést bizottság 
fogja még tanulmányozni. 

kecskeméti ref. főgymnásiumi tanár halála, miről rövi-
den már a mult számban megemlékeztünk, széles körben 
meleg részvétett keltett. Tanártársai és családja külön-
külön gyászlapon jelentették halálát, mely élete delén, 
áldásos működés közben ragadta el a tevékeny férfiút. 
Szakács székelyfi volt, megáldva e faj talentumaival: 
tiszta észszel, vas szorgalommal, szívós kitartással. Kö-
zépiskolait Sz.-Udvarhelytt , szaktanulmányait Budapesten 
végezte, előbb két évig theologiát hallgatva, majd az 
egyetemen a tanárképző tanfolyamot látogatva és jeles 
eredménynyel vizsgázva. Tanulmányai végeztével rögtön 
meghívást kapott Eördős L. útján a kecskeméti főgym-
nasiumhoz, hol 15 évig a természetrajzi tárgyakat kiváló 
sikerrel tanította. Jeles készültsége, példás ügybuzgalma 
hamar figyelmet keltett, s a még alig 30 éves férfiút a 
kecskeméti elemi iskolaügy vezetésére hívta el a város 
közbizalma. Tíz évig tartott iskolaszéki elnöksége alatt 
a kecskeméti elemi tanügyet üdvös virágzásra segítette. 
Majd az alsó-foku ipar-iskolák szervezésével bízatott 
meg, s mint az enemű iskolák igazgatója administráló és 
szervező tehetségének fényes jeleit adta. E mellett tevé-

keny részt vett a dunamelléki ref. tanári gyámegyesület 
igazgatásában is, melynek az utolsó hat évben buzgó jegy-
zője volt. Szép családja, bús özvegye, 4 kis árvája gyászá-
ban őszinte részvéttel osztozik az elemi és középiskolai 
tanügy, mely derék munkást vesztett el a boldogultban. 
Betegsége régebbi keletű hülésből származott, mely ez 
év őszén fenyegetőleg lépett föl. Hasztalan volt minden 
erőfeszítés, Olaszországba utazás, neje önfeláldozó ápo-
lása : a korábban erőteljes szervezetet fölemésztette a 
sorvasztó láz. Temetése f. hó 5-én ment végbe Kecs-
keméten a városi, iskolai és egyházi hatóságok és tanuló 
if júságok testületi, a nagy-kőrösi és budapesti testvér-
iskolák képviselői, és óriási részvevő közönség jelenlé-
tében. Nyugodjanak békében porai, gyászoló neje és 
kesergő gyermekei találjanak enyhülést Isten vigasztaló 
kegyelmében és az emberek résztvevő szeretetében! 

A D A K O Z Á S O K . 
Adakozások a budapesti ev. reform, theologiai 

Akadémia convictusa részére az 1888-ik évben. N a g y -
tiszteletű Kovács Antal esperes úr a felső-baranyai egy-
házmegyéből küldött 123 frt 95 krt, melyhez járultak a 
következő anya- s leányházak: Dancsháza 1 frt, Kis Csány-
Oszró 1 frt, Márfa 1 frt, Nagy-Harsány 1 frt, Vaiszló 
1 frt, Aderjás, Becefa, Belvárd, Besence, Bisse, Páprád, 
Bogdása, Markóc, Botyka, Kis-Peterd, Büdösfa, Csamota , 
Csehi, Csepel, Czún, Dráva-Fok, Dr.-Palkonya, Dr . -Sza-
bolcs, Garé, Gyűd, Haraszti, Harkány, Hidvég, Hirics, 
Ipacsta, Iványi, Kákics, Marócsa, Katád fa, Kémes, Kis-
Harsány, Kis-Szent-Márton, Kis-Tótfalu, Kovácshida, 
Luzsok, Nagy-Csány, Magyar-Peterd, Maty, Mecske, 
Mindszent-Bogát, Nagyfalu, Nagy-Peterd, Nagy-Tót fa lu , 
Nagy-Váty, Okorág, Monosokor , Old, Piskó, Kemse, 
Raád, llónádfa, Sámod, Sellye, Szaporca, Tésenfa, Szer-
dahely, Szent-Erzsébet, Sósvertike, Terehegy, Túrony , 
Zaláta, Vejti, Viszló, 50 - 50 krajcárral ; Kórós 20 kr, 
Tó t -Keresz tú r 25 krra l ; a következő lelkész urak: Ivá-
nyos Soma 4 frt, Báthory István, Berki József, Nagy 
István és Paksi Gedeon 3 — 3 for int ta l ; Kovács Antal, 
Munkácsy Lajos, Nagy Bertalan, Szűcs József, Horváth 
József, Biczó Ferenc, Hetessy Viktor, Túr i Lajos, Svar-
kay Lajos, Szűts János, Kiss József, Hoffer Károly, 
Mészáros István, Szakács Lajos, Dombi Vince, Dányi 
Gábor, Morvay Ferenc, Fejes Ambrus (2 évről) Bereg-
szászy Gusztáv, Paál József, Bosznay Sándor, Szi-
gethy Bálint, Szűcs Endre, Vámos Károly 2—2 fo -
rinttal ; Kovács Bálint, Füstös János, Szentgyörgyi 
József, V. Molnár István, Horváth Pál, Kossá János, 
Szabó József, Bernáth István, Nagy Imre (garéi lel-
kész), Fábián Mihály, Szívós Károly, Borbély László, 
Kimiti László, Kovács István, Molnár István, Fejes Sán-
dor, Bóna Sándor, Nagy Imre (mecskei lelkész), Király 
Imre, Farkas Emii, Czúcz Lajos, Badicz György és 
Szendy Lajos 1 — 1 frttal. Nagytiszteletű Koncz Imre 
esperes úr a vértesaljai egyházmegyéből: a) a lelkészek 
részéről : 63 frtot , b) a tanítók részéről 7 frt 30 krt, 
c) az egyházak adományakép 79 frt 80 kr, d) az egy-
házmegye adományaképen 2 fr tot , összesen: 152 frt, 
10 krt. Nagytiszteletű Szánthó János esperes úr a pesti 
egyházmegyéből: aj a lelkészek részéről 53 frt 40 kr, 
b) az egyházak adományaképen 29 frt 72 krt összesen 
83 frt 12 krt, ezenkívül a budapesti reform, egyház r é -
széről adatott 30 frt. Nagytiszteletű Baksay Sándor es-
peres úr a solti egyházmegye lelkészei részéről : Ádám 
József 3 frt, Baksay Sándor 4 frt, Baky István 2 frt, 



Bontz Gyula 2 frt , . Búzás Ferenc 4 frt, Csikay Imre 
5 frt, Dobos László 3 frt, Draskovics Zsigmond 1 frt, 
D ö m ö t ö r Bertalan r frt , Feleky József 2 frt, Fejes Dá-
niel 3 frt, Gyarmathy Károly 1 frt, Keserű Lajos 3 frt, 
Kiss Benő 2 frt, Maller Mihály r frt, Orosz Endre 2 frt, 
Eötvös Sándor 3 frt, Soltra Alajos 3 frt, Szabó Lajos 
r frt, Szász János 1 frt, T ó t h Gábor 4 frt, Vass Kai-
mán 9 frt, Orgoványi egyház 1 frt, összesen 55 frt. 
Tisztelendő Vass Kálmán egyházmegyei pénztárnok úr 
pedig a solti egyházmegye közpénztárából 32 frtot. 
Nagytiszteletű Szalay Ferenc esperes úr a k -somogyi 
egyházmegyéből: a) Lelkészek részéről 63 frt, b) egyhá-
zak adományaként 14 frt 25 kr, c) a gyönki tanárikar 
részéről i88 f ' / 7—8 7 / s évekre 8 frt. Összesen 85 frt 25 krt. 
— Budapesten, 1888. május 6-ikán. — Farkos József, 
ez időszerinti igazgató. 

Yiiniiitiiiii iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiviiiiiiiiiaiHcsmiuisisciniiiii 

HIRDETÉSEK. mm 
^ . A . n s í r J ^ í z ; ^ t . 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett ó-kéeskei 
reform, egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

A lelkészi évi fizetés hivatalos megállapítás szerint 
1268 fr t 35 kr. s így ezen egyház második osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
május hó 25-ik napjáig nagytisztei. Adám Kálmán esperes 
úrhoz Tisza-Vezsenybe (posta-ál lomás) küldendők. 

Budapesten, 1888. április 30-án. 
SZÁSZ KÁROLY. 

2 — 2 reform, püspök. 

Pályázat két tanári ál lomásra. 

A hód-mező-vásárhelyi ev. reform, főgymnasiumban 
két tanszékre pályázat hirdettetik. 

1. Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar 
nyelv, ez idő szerint az I. és II. osztályokban, heten-
ként 22 órán. 

2. A másik tanszék szaktárgya a természetrajz és 
földrajz, és ez idő szerint melléktárgyul egy osztályban 
a német nyelv, hetenként 22 órán. 

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott tanár ugy az 
egyik, mint a másik tanszéknél jövőben a fent kitett 
óraszám mellett a megjelölt főtárgyakon kívül esetleg 
más rokon tantárgyaknak és szükség szerint más osz-
tályokban való tanítására is kötelezhető. 

Ha az állomások egyenesen rendes tanárokkal tö l -
tetnek be, évi fizetés: 900 frt, lakáspénz: 300 f r t ; és 
40 fr tos ötödéves pótlék, de ez utóbbi 200 frtnál fel-
jebb nem emelkedhetik. Ha az állomások egyelőre — és 
ez esetben egy próbaévre — helyettes tanárokkal, vagy 
tanárral töltetnek be, a f izetés: 800 frt. 

A megválasztott rendis tanár ugy a tiszántúli ev. 
reform, középiskolai tanárok gyám- és nyugdíj, mint a 
helybeli ev. ref. egyház tisztviselői gyám-intézetének jogos 
és kötelezett tagja. 

Pályázhatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. 
A pályázók pályázati kérvényöket, a melyben születésük 
éve és helye, nős vagy nőtlen, nemkülönben egészségi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmá-
nyaik és képesítésük, nyelvismereteik és eddigi szolgá-

latuk okiratokkal igazolandók, hozzám címezve a f. évi 
junius 10-ig bezárólag küldjék be. 

A megválasztottak állomásukat szept. i - i g tar toz-
nak elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1888. május 7. 
Miklovicz Bálint, 

1—3 a presbyterium lelkészelnöke. 

P Á L Y Á Z A T 
STELTZER DANIEL-féle ösztöndijakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból 40 forinttól 100 f o -
rintig terjedő ösztöndíjakra az i88 7 / s tanévre pályáza-
tot hirdet. 

Folyamodhatnak : ágost. hitv. evang. árva, szegény, 
győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen 
a Steltzer- vagy Ráth-családhoz tartozók, bárhol ta-
nuljanak. 

A jelen tanév első feléről szóló tanodai, úgy a 
szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bizo-
nyitványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó 
végéig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1888. ápril 23. 
Dr. Beliczay Elek, 

a győri ág. h. ev. iskolai bizottság 
3—3 elnöke. 

A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a eláss, 
philologiának mint fő- , és a tót nyelvnek mint facultativ 
kötelező tantárgynak tanításával egybekötött tanári állo-
más a rendes triennium fenntartása mellett, rendes vagy 
esetleg helyettes tanárral betöltendő. A rendes tanár, ki 
egyszersmind a tanári nyugdíjintézetbe belépni köteles, 
évi jövedelme 1050 frt és tandíjosztalék; a helyettes 
tanáré 700 frt. Pályázhatnak ág. hitv. evang. tanképesített 
egyének. A megválasztott az i88 8 / 0 -d ik tanév elején ta r -
tozik állását elfoglalni. A kellően felszerelt fo lyamodvá-
nyok f. é. junius hó 15-ig a lyceumi igazgatósághoz 
beküldendők. 

Pozsonyban, r 888. évi ápril hó 8-án. 
Samarjay Károly, 

a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség 
2—2 felügyelője. 

: p á 1 s í r J ^ Z ^ T . 

A tiszánninneni ev. ref. egyházkerületben, az aba-
uji egyházmegyéhez tartozó szemerei egyház lelkészi 
állomásara pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomás javadalma, föld, rét, szőlő haszon-
vételéből, kész terményből, szolgálmányokból, stólából 
600 frt és így a 4-ik osztályba tartozik. 

A pályázatok felszerelve junius hó 3-dik napjáig 
beadandók nt. Fodor Pál esperes úrhoz Vi lmányban; 
(u. p. Vizsoly.) 

Miskolc, 1888. május 4-én. 
K u n B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. református püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és k iadó- tula jdonoi : Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam, 21. sz. Budapest, 1888. május 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-ufca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : i 
H e l y b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt . Előf izethetni 
minden kir. pos tahivata lná l ; he lyben a kiadóhivatalban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

BÉT" Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Pünkösd i Lélek, szent hajdan csodája, 
Kitől születve, áll fenn a világ : 
Hol van erődnek csak egy kis paránya, 
Mely ront s teremt, ha e világra hág?! 
A zúgó szélnek zendülésiben 
A m a tüzes nyelv nem harsog, — pihen. 
T e tompa, zsibbadt dermedésü föld, 
Nincs már, ki téged uj életre költ ? 

Sas-szárnyon szállt r ég s elhatott az Ige, 
Mind a velők meofoszlatásaigr o o 
E g y célra törve, hány szivet hevíte 
A diadalmi nagy erő, a hit I 
A száraz csontok lelket nyer tenek, 
És talpra állt felette nagy sereg, 
S kies lőn s termő az Úr mezeje, 
Élet-forrással s gyümölcscsel tele. 

Az volt a pünkösd ! Büszke térd ha jo lva : 
Kereszt előtt áll R ó m a és Korinth. 
Szent láz a lelket a magasba vonja, 
A Lélek szárnya édesen suhint. 
Az óvilág egy rémes temető, 
A temetőn uj hajnal tör e lő: 
Széles világon fáklyafény lobog, 
Fáklyavivők a szent apostolok. 

Az volt a pünkösd 1 Egymás t csókolgat ta 
Igazság, Béke s áldott Szeretet . 
Az Isten, mint az embereknek a tyja , 
Ugy őrködöt t gyermekei felett. 
Hálától ízesült meg az öröm, 
Hit által édesi'lt meg az ü r ö m ; 
Csörgedezet t <?z élet itala, 
Még a halál is mosolygó vala. 

Az volt a pünkösd 1 Reformátoroknak 
Ajkáról a szó messze hallatik ; 
A máglyalángok bár fel-fellobognak, 
Az eszme, Fénikszként, megújhodik. 
Oh szép idők, csodálatos napok, 
Ide csillámlik még sugara tok, 
S ha bűn eloltja a hit mécseit, 
Ti fényetek világol és hevít. 

Pünkösdi Lélek, szállj le a világra, 
S szüld újra, hogy ne légyen az halott 1 
Kik Lelket vettek, állítván a gá t ra , 
Zendítsd meg harsány szódat, általok 1 
Az egyetér tés Lelkét add nekünk, 
S a buzgóságét , oh mi Istenünk, 
S a merre szép napod világa süt, 
Legyen te néped boldog mindenütt 1 

Sántha Károly. 
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A dunamelléki tanárok gyám- és nyugdíj-intézeté-
nek kérdéséhez. 

Sajnos, hogy ez is még kérdés, pedig fon-
tos és aktualis kérdés, mely mélyen bele vág 
iskolaügyünk je lenébe és nyomós tényezője jövendő 
felvirágzásának. 

Az 1883-ik évi középiskolai törvény kétség 
kívül érezhető lökést adot t a középiskolai o k t a -
tás belső e rősödése mellett külső emelkedésének 
is. Gymnasiumaink országszerte rendezkedtek, föl-
szereléseikben gyarapodtak , tanerőik fizetését 
emelget ték, s több helyen díszes célszerű helyi-
ségeket építettek, hol önerejükön hol állami segit-
séggel . Az állami és más fa j ta iskolákkal való 
verseny élénkebb tevékenységre ösztönözte az 
egyházi iskolák fenntartó testületeit és kormányzó 
hatóságait . Minden figyelmes szemlélő örömmel 
konsta tá lhat ja a tényt, hogy a prot . közép isko-
laügy az utolsó öt év alatt, kivált külsőleg, ha-
tározottan a haladás út jára lépett, 

A prot . gymnásiumok biztos és folytonos 
haladásának azonban országszerte nagy akadálya 
van, mely iskoláinkat épen a legfontosabb tényező 
fejlesztésében, a tanerők intensiv erősítésében 
szemlátomást hátrál tat ja . A gyengébb anyagi 
ellátás, mely iskoláinknak országos sebe, az am-
bit iosusabb tanerőket annyira az állami iskolák 
felé tereli, hogy tanárjelölt jeink igen sokszor 
csak kényszerűségből, vagy az ideiglenesség gon-
dolatával lépnek egyházi — vagy a mint most 
mondani szokás — , felekezeti * szolgálatba ; al-
kalmazott tanáraink legnagyobb része — még 
előkelő nagy iskoláinkból is — bármely percben 
szívesen á tmegy az államhoz. 

E kétség kívül káros hatású tény két okra 
vihető vissza, melyek egy azon forrásból szár-
maznak : a kisebb fizetésre és a tisztességes nyug-
díj hiányára. Dön tő okok ezek a mai világ-
ban, melynek minden társadalmi osztálya oly erős 
harcot vív a létért való küzdelemben, de az anyagi 
és szellemi önfentar tás talán egy osztályra sem 
nehezül oly nyomasztó teherrel, mint a tanárira, 
melytől a társadalom magas miveltséget és állás-
szerű életmódot igényel, hivatása pedig folytonos 
haladást követel a tudományos képzet tségben. 
És dicséretükre legyen mondva, iskoláink fenntartó 
testületei jól ismervén a tanárok e hát rányos 
anyagi helyzetét és felfogván ennek a tanügy 
emelkedésére szembétünőleg káros befolyását , 
csaknem ország szerte munkába vették a tanári 
fizetések rendezését, javítását , emelését. Alig van 
reform, gymnasium, melyben az utolsó tiz év alatt 
e tekintetben valami ne történt volna. 

Csakhogy nem történt még elég. Maguk a 
törzs-fizetések is nagy részben kisebbek, mint az 

államnál, vagy a hol egyenlők is, egy lényeges 
pontban azok mögöt t maradnak : hiányzik a tisz-
tességes nyugdíj. Különösen ez utóbbinak kezdet-
legessége, sőt helyenként teljes rendezet lensége 
képezi a prot . középiskolák égető sebét, mely 
gyors és alapos gyógyításért kiált. 

El kell ismrnünk, hogy részint a fenntar tó 
testületek, részint és különösen az érdekelt felek, 
a tanárok, buzgalmából ebben is figyelemre méltó 
előmunkálatok tör téntek. Tud tommal egyet lenegy 
középiskolai prot . tantestület sincs, melyben vala-
micske helyi vagy kerületi gyám-intézet féle össze 
ne verődöt t volna. Csakhogy ez intézmények 
— nagyon csekély kivétellel — annyira a kezdet-
legesség s tadiumában vannak, hogy arra támasz-
kodnia az elöregedet t tanárnak vagy árvaságra 
jutott tanári családnak nem lehet. Az a pár száz 
frt, mi a nyugalomba vonuló tanár ra vagy hátra-
maradt családjára vár, legtöbbször csak koldus-
alamizsna, kivált a teljes nyugdíjt élvező állami 
tanárokéhoz képest . T a n á r vagyok, ki ezt í rom 
s így tapasztalatból mondhatom, hogy tantestü-
leteinknek kedvet lensége, munkaere jének zsib-
bad t sága e nyomasztó helyzet számlájára írandó. 
Az elégedetlen tanár olyan mint a demoralizált 
ka tona : kedvetlenül megy a tűzbe és csak ímmel-
ámmal harcol. 

Jól tudták ezt zsinati vezérférfiaink s be is 
iktatták iskolaszervezeti törvényeink közé: y a 
tanárok számára nyugdíjazási és özvegyeik s ár-
váik számára segelyezési alapról gondoskodni köte-
lessége a fenntar tó t e s tü l e t eknek / (Közokt. szer-
vezet 105. § ) És a zsinat bölcsesége által kimon-
dott, a dolog természete által követelt és az 
iskolaügy érdeke által sürgetet t ügy a reform, 
egyházkerületek legtöbbjében a foganatosi tás stá-
diumába lépett . A dunántúli t anároknak a fenn-
tartó testületek által hathatósan támogato t t gyám-
és nyugdij-intézetetök van ; a tiszántúli középisko-
lai tanáregyesület gyám- és nyugdíj intézete, bár 
még nagyon új alkotás, de a fenntar tó testületek 
jelentékeny hozzájárulásával szép virágzásnak indult. 

Most a dunamelleki egyházkerületben van 
munkába véve a tanári nyűg- és gyám-intézet 
ügyének rendezése. A kezdeményezés a tanári 
testületektől jött, melyek a mult évben az egy-
házkerület közgyűléséhez azon kérelemmel járul-
tak, hogy miután a nyugdíjazásnak sem állami 
rendezésére nincs kilátás az ország zilált pénzügyi 
helyzete miatt, sem a Közalapból való központi 
gyámolitás nem lehetséges, mert a domesztika 
határozottan csak a lelkészi gyám- és nyugdíj-
intézet felállítására van kötelezve: utasítsa az 
egyházkerüle t az egyes iskolafenntartó testülete-
ket, hogy ezek a tanárok nyugdíjazását és özve-
gyeik-árváik gyámolitását: a zsinati törvény inten-



t iójának megfelelőleg munkába vegyék. A tanári 
testületek folyamodványa a kérdés megoldására 
nézve igen prakt ikus és könnyen kivihető módo-
zatot ajánl, mely röviden abból áll, hogy a fenn-
tartó testületek iskolájuk minden egyes tanára után 
egyelőre legalább io frt járulékot fizessenek évenként 
a „Tanári gyámegyesület" pénztárába, minta nép-
tanítók után fizetnek az iskola fenntartó egyházak 
az országos tanítói nyugdíj-intézetbe. A mult évi 
egyházkerületi közgyűlés a tanári testületeknek 
ezen kérelmét teljesen méltányosnak s indokolt-
nak találván, elvben pártolta, érdemleges határozat 
hozatala előtt azonban, tekintettel az iskola fenn-
tar tó testületek jogaira , nyilatkozat végett a köz-
gyűlés meleg ajánlásának kíséretében kiadni 
határozta az iskola fenntartó testületeknek. 

Nem tudom, nyilatkoztak-e már mindnyájan 
a fenntar tó testületek e kérdésben, de azt tudom, 
hogy a melyek nyilatkoztak, mint pl. a nagy-
körösi iskolai hatóság, azok pártolólag nyilatkoz-
tak. Valóban a kérdés oly fontos, a megoldás 
ajánlott módja pedig oly egyszerű, hogy a jelen-
legi viszonyok között ennél célra vezetőbbet ta-
lálni alig lehetne. 

A gyám- és nyugdíjazási a lapok előterem-
tésének parancsoló szükségével szemben, melynek 
kielégítését a fenntartó testületek részéről nemcsak 
az iskolaügy anyagi és szellemi érdeke követeli, 
hanem positiv törvényen nyugvó egyenes köteles-
ségük is parancsolja, egész a legújabb időkig két 
lehetőség állott, melyek a fenntar tó testületeket 
a különben mindig fontosnak tar to t t ügy végle-
ges szervezésétől eddig visszatartották. Egyfelől azt 
vár ták s több izben tett ígéretek alapján némi 
reménynyel várhat ták, hogy maga az állam fogja 
a középiskolai tanárok nyugdíjügyét rendezni ; 
más felől abban is reménykedtek , hogy talán az 
országos Közalap is segí tségükre jövend s ennek 
támogatásáva l könnyebben eleget tehetnek ebbeli 
köte lességüknek. Csakhogy a mai körülmények 
között az említett két tényező segí tségébe vetett 
bizalom merőben alaptalan, mert az állam zilált 
pénzügyi viszonyain teljesen megtör t a különben 
jó akara tú tanügyi kormány többször kifejezett 
szándéka; a Közalap segélyével létesítendő y O r -
szágos gyám- és nyugdíj-intézet4 legújabb terve-
zete ped ig a zsinati törvény intentiójának meg-
felelőleg csak a lelkészeket s ezek özvegyeit 
szándékozik a domesztika áldásaiban részesíteni. 

Magam részéről egészen helyesnek is t a lá -
lom, ha az egyház mint iskola fenntar tó testület, 
maga veszi kezébe a középiskolai tanárok nyug-
és gyámintézete rendezését . Megengedem, sőt 
tudom, hogy az állam erejével nagyobb gyámo-
litás és t isztességesebb nyugdíjazás volna azonnal 
elérhető ; de azt is tudom, hogy az állami ren- ! 

dezés sokkal nagyobb áldozatot követelne a fenn-
tartó testületektől, mint az autonom házi rendez' 
kedés. Más felől az is minden kétségen felül áll, 
hogy e fontos anyagi érdekünknek az állam ke-
zébe való átszolgáltatása oly rést törne különben 
is meggyengült iskolai önkormányzatunkon, melyet 
kivált válságos időkben renge teg áldozattal sem 
volnánk képesek helyre ütni. Régi, de mindig 
érvényes igazság, hogy a hol van a mi kincsünk, 
ott van a mi szívünk s bizony én azt sem tar tom 
valami nagy szerencsének az autonom egyházakra 
nézve, hogy néptanítóik nyugdíjazása s ezek öz-
vegyeinek gyámolítása az állam utján történik. 
Azzal az anyagi áldozattal magunk is létesíthet-
tünk volna ^Országos ref. tanítói nyugdíj-inté-
z e t h e t s most megvolna az az erkölcsi önérze-
tünk, hogy az intézet a mienk s az a még na-
gyobb erkölcsi nyereségünk, hogy tanítóinkat 
testestől lelkestől az egyházhoz csatolva látnánk, 
s nem kellene minden felől hallanunk a panaszt, 
hogy az egyházi élet e nemes szerve nem teszi 
jól meg a szolgálatot. 

Ne engedjük az egyház testének egy másik 
szintén első rendű tagjával, a középiskolai taná-
rokkal az előre látható meghasonlást létre jőni 
akkor, mikor azt nemcsak könnyű szerrel meg-
akadályozhat juk, hanem helyette aránylag csekély 
áldozattal a bizalmas viszony, a jó kedvű elége-
dettség, a lelkes ügyszeretet és az odaadó mun-
kásság magvait ültethetjük. Ezért minden egyház-
szerető ember és igazi tanügy bará t csak öröm-
mel üdvözölheti a pro tes táns s különösen a tiszán-
túli és dunántuli református iskolafenntartó tes-
tületeket, melyek nem várva külsegélyre, nem 
lesve az idők jeleit és alkalmatosságai t^ , önere-
jükből munkához láttak és szép jövővel biztató 
tanári gyámoldákat létesítettek, melyek ha most 
kevesebbet nyúj thatnak is a munka képtelen 
tanárnak vagy elárvult családjának, mint a meny-
nyit az állam ad, de az egyház testéhez tartoz-
nak, ennek erőit gyarapí t ják s az ^ enyém*, a 
jmienk* édes érzetével töltik el tu la jdonosukat . 

Mult évi gyűlési végzésével a dunamelléki 
egyházkerület is eme tiszta protestáns, valódi 
autonomikus ál láspontra helyezkedett, melynek 
helyes és a kerület méltóságához illő voltát nem 
szükséges fej tegetnem. Csak előre a megkezdet t 
uton s fejezze be meltólag a megindított munkát! 
H a kimondta a tanári testületek fennebb említett 
kérelmére a maga ,elvi helyeslését*, y meleg 
ajánlását*, ne engedje elalunni az ügyet a netán 
húzódozó egyik vagy másik fenntar tó testület 
lágymelegsége miatt, hanem — ha szükségét 
látja — tekintélyének egész súlyával lépjen fel, 
ugy mint az iskolaügyben nem egyszer tet te már, 
legközelebbről pl. a tanári fizetések rendezése 



alkalmával. S minthogy az egyházkerüle t nemcsak 
felügyelő ha tóság , hanem több iskolánál (például 
Kecskemét , N.-Kőrös, Budapest) egyszersmind 
fenntartó testület is, menjen elől m a g a a j ó példá-
val, a jánl ja meg a maga részéről az általa fenn-
tar tot t tanszékek után a kivánt évi járulékot a 
tanárok gyámolí tására . S ha ez megtörténik, én 
hiszem, hogy miként N . -Kőrös megte t te már a 
magáé t és Budapest s Halas kifejezték készsé-
güket : a kerület többi iskolafenntartó egyházai 
sem fognak soká késni hozzájárulásukkal. 

E reményemet nemcsak az illető iskolafenn-
tar tók ismeretes ügybuzgalmára és iskoláik fejlesz-
tésében eddig is tanúsított á ldozatkézségére épí-
tem, hanem azon körültekintő bölcseségre is, 
mely a kédéses ügy felfogásában ugy szólva 
önkényt kínálkozik. Tény, hogy az iskola fenn-
tar tó testületeknek tanári gyám- és nyugdíj-inté-
zeti alapot kell teremteniük, mert a törvény pa-
rancsolja, mert már minden kerületben csináltak, 
mert enélkül az iskolára szellemi és anyagi sülye-
dás vár. Ez alapot pedig legkönnyebben, legke-
vesebb áldozattal azon módozat szerint lehet előál-
lítani, melyet a tanáritestületek hivatolt felterjesz-
tése ajánlatba hoz. A melyik fenntar tó testület a 
tanári gyámolítás ezen módjától idegenkedik, az 
vagy azon esélyt kockázta t ja , hogy kebli nyug-
díj* és gyámintézetet kellend állítania sokszorosan 
nagyobb áldozattal, vagy azt, hogy munkaképte-
len tanárá t folyó jövedelméből lesz kénytelen 
ellátni, a mi szintén nem csekély kiadással terheli 
meg budget jé t . 

A tanár tes tüle tek által javasolt nyugdíjazási 
és gyámolitási mód, ha a fenntar tó testületek 
hozzá járulnak, nézetem szerint némi változtatást 
fog szükségessé tenni a ^Dunamelléki tanári gyám-
egyesület* jelenlegi szervezetén. A fenntartó tes-
tületek, mint járulék-fizetők, illő hogy képviselőik 
utján tagsági jogot s az egyesület vezetésére 
befolyást nyerjenek. Ezt a nevezett testületek 
valószínűleg igényelni fogják s ez elől nem is 
lehet kitérni. D e még fontosabb változás fog-
hat beállani a fenntar tó testületek által fizetendő 
évi járulékok meghatározása által, a mi az ará-
nyosítás kedvéér t meglehet , hogy a tanárok járu-
lék-fizetésében is módosítást , talán épen emelést 
vonhat maga után. Szerintem mindkét nemű évi 
járuléknak lehető magasra emelése az egyesület 
é rdekében felette óhaj tandó volna, mert ha a 
terv megvalósul, a mostani ^Tanári gyámegyesü-
let* formaszerű gyám- és nyugdij-intézetté fog 
fejlődni, melyet a virágzás lehető legnagyobb 
fokára emelni az iskoláknak is, a t anároknak is 
közvetlen érdeke. 

Minthogy azonban ezen dolgokra egy hír-
lapi cikk keretében csak rámutatni lehet, de a 

kivitel részletes módozat ja bővebb megfontolás 
és alapos számítás do lga : bevégzem ez így is 
hosszura nyúlt fej tegetést azon indítvány m e g t é -
telével, hogy nevezzen ki a legközelebbi egyház-
kerületi közgyűlés egy, az érdekelt iskolafenntar tó 
testületek képviselőiből álló tanári nyugdíj bizott-
ságot, mely a tanári gyám-egyesüle t e célra 
kiküldendő képviseletével rendezze a szóban forgó 
ügyet . Kér j e be a fenntar tó testületeknek netalán 
még be nem érkezett nyilatkozatát, állapítsa meg 
a testületek járálékát , szóval oltsa bele a fenntartó 
testületek t ámogtó erejét a tanári gyám-egye-
sületbe; s az ezekre vonatkozó véleményes ja-
vaslatát terjeszsze az egyházkerületi közgyűlés elé, 
hogy az végre már kimondhassa a döntő szót e 
fontos kérdésben. 

Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az elhanyagolt gyermekek iskoláztatása 
Németországban. 

Gyermek menhelyek (Knabenhor te ) és kényszer-
iskoláztatás Valamint a szegény, gyengélkedő és beteges 
gyermekek ápolása és gondozása évről-évre nagyobb 
tért hódít magának, ép ugy fordul az emberbaráti sze-
retet oly gyermekek felé, kik szülőik részéről kellő 
felügyeletben nem részesülhetnek, vagy kik általában a 
nevelés hiánya vagy szülőik káros nevelésének befolyása 
miatt erkölcsileg romlásnak vannak kitéve vagy már 
romlottak. Ezen gondozás azonban első sorban és csak-
nem kizárólag a fiuk felé irányul. Ilyen egyletek, melyek 
az elhanyagolt gyermekek megmentését tűzték ki fel-
adatokul, különféle nevek alatt, nemcsak Németországban 
(már mintegy 40), hanem Bécsben (Knabenhort , Eintracht, 
Unentgeltlichen Knabenbescháftigungsanstalt, Alsergrund) 
és Bécs-Ujhelyen is (Knabenhor t ) léteznek. Bővebb uta-
sítást szerezhetni a havonként megjelenő és a nevezett 
ügygyei behatóan foglalkozó »Knabenhort« című lapból 
(München és Lipcse, félévi ára 1 márk 80 fillér). De az 
emberbaráti szeretet ezen intézménye ellen is támadtak 
aggodalmak. így egyebek között dr. Flesch »Viertel-
jahrschrift des Freien Deutschen Hochst if tes zu F rank-
furt a. M.« című lapban elítélőleg szól ez intézményről, 
mert különösen a munkabért lenyomja és az anyákat 
felmenti az anyagi gondosság alul; paedagogiai szem-
pontokból pedig a boroszlói néptanítók nyilatkoztak 
ellene, és csak az alatt a feltétel alatt adnak neki lé t -
jogot, hogyha az iskola felügyelete alatt áll, a mi azon-
ban sok nehézséggel jár, »mert a tanítótól vagy taní tó-
nőtől nem kívánhatja senki sem, hogy szabad idejét ily 
családilag elhanyagolt gyermekek felügyeletével tö l t se ; 
másrészt pedig épen azok a szülők, kiknek gyermekei 
ily felügyeletre szorulnának, a legszegényebb osztályúak 
és saját erejükből fenn nem tarthatják az intézményt. 

Poroszországban a teljesen elhanyagolt gyermekek 
neveléséről gondoskodik az 1878-diki március 13-diki 
törvény a kényszer-nevelés által az arra alkalmatos 
családokban, vagy nevelő- s javitó-intézetekben. Ezen 
törvény üdvös hatását a következő adatok bizonyítják. 
A törvény életbeléptetése óta 6 !/2 év alatt a kényszer-



nevelés alá került gyermekek száma 9528 volt, kik k ö -
zül e közben 620 elbocsáttatott, 162 elhalt, 93 más-
képen eltávozott, ugy hogy 1885 március 31-ig 8653 
maradt volt kényszer-nevelés alatt. Ezek közül 3391-cn 
egyes családoknál, 6-an állami intézetekben, 589-én 
•községek által fentartot t intézetekben és 4467-én magán-
intézetekben voltak elhelyezve. Számszerint az egyes né -
met tar tományok következőképen vettek részt a kény-
szer-nevelés intézményében: Szilézia 1560-t, Rajnai tar -
tomány 1149-t, Hessen-Nassau 954-t , Porosztar tomány 
819-t, Majna melletti Frankfurt 805-t, Brandenburg 797-t , 
Szászország 785-t , Pommeránia 742-t , Hannovera 701-t , 
Posen 6 0 i - t , Westphalia 567-t, Schleswig-Holstein 
445-t , Berlin városa 399-t, Hohenzollern tartomány 7- t 
szolgáltattak. Ezek neveltetése került az i88 4 / ö -d ik évben 
a községeknek 689,302 márkába, az államnak 689,129 
márkába. A családoknál elhelyezettek évi költsége inga-
dozik 76 és 250 márka között. Westphaliában egy-egy 
fejre esik átlagos évi költség 76 márka, P o m m e r á -
niában 102 márka, Hannoverában 104 márka, a Nyugati 
Porosztar tományokban 200 márka, Sziléziában 202 '/a 
márka, Berlin városában 213 márka, Majna melletti Frank-
furtban 250 márka. Intézetekben elhelyezettek ellátása 
került Lauenburgban fejenként 360 márkába, Schles-
wig-Holsteinban 336, Posenben 163, Hohcnzollernben 
150, Kelet i-Porosztartományban 143 márkába. Fel-
tűnő, hogy míg nevezett időközben Berlinben 399, 
addig Majna melletti Frankfurban 805 elhanyagolt neve-
lésű gyermek neveltetett fel az állam ál ta l ; és így 
Frankfurt (140,000 lakossal) kétszer több kényszer-ne-
velés alá került gyermeket mutatot t ki, mint Berlin 
(1.130,000 lakossal). 

Ilyen elzüllött gyermekek száma 23 ,6°/0-kal növeke-
dett a mult évben ; ezen feltűnően emelkedő arány a 
törvény szigorú keresztülviteléből és azon körülményből 
következtethető, hogy a törvény életbe léptetése óta 
csak rövid idő múlván el, a növekedési százalékban bizo-
nyos allandósag még nem jöhetett létre. 

Mily súlyt fektetnek a kényszer-tanítás törvényére, 
mutatja az a körülmény, hogy a porosz belügy- és igaz-
ságügyi miniszterek alantas közegeiket oda utasították, 
hogy a kényszer-nevelésért beadott folyamodványokat 
soron kívül minél hamarább elintézzék. 

A fentebbi számokból látjuk, hogy a kényszer-
nevelés a családban általában a legkevesebb költséggel jár, 
és az általános vélemény ezen okból, de egyéb okok-
ból is a családi ellátásnak ad előnyt a menhelyek-
ben való nevelés felett. De tekintélyes hangok mellő-
zendőnek tartják a családoknál való elhelyezést és állí-
tásuk igazolására felhozott érvek közül sok csakugyan 
figyelemre méltó. Hogy a családi nevelés nem lehet 
a kényszer-nevelés legtermészetesebb és legcélszerűbb 
módja, azt abból következtetik, hogy a gyermekek a 
legtöbb esetben már annyira romlottak, hogy csak hóna -
pok múlva képesek megállapított családi rendhez szokni, 
mit egy család sem tűrhet el a nélkül, hogy kárt ne 
szenvedjen; ez intézetben a gyermekek folytonos fel-
ügyelet alatt vannak, még a játéknál is, mihez a család-
ban sem idő, sem alkalmas egyének nincsenek; azonkí-
vül nehéz a családban a gyermekeket mindig célszerűen 
foglalkoztatni, a mit a nevelő-intézet jobban tehet, s 
így jobban képes a gyermekek gondolatait a rosztól 
e lvonni ; sok családi élet nem is alkalmatos a kényszer-
nevelés munkájára, mert az igen nagy családi életben 
hiányzik a tulajdonképi kapocs a gyermek és a család 
között , s így hiányzik a felügyelet i s ; az igen kicsiny 

családi élet ellenben megint más veszélyt hozhat a neve-
lendő gyermekre. 

Mennyire sürgős az erkölcsileg romlot t gyermekek 
neveléséről való intézkedés, azt élénken ecseteli a m o a -
bit-i vizsgálati fogház egyik tanítója abban az ér teke-
zésében, melyben a berlini fogháznak fiatal bűnöseivel 
foglalkozik. E szerint 1885-ben 1150 fiatal bűnös hoza-
tott Moabitba, ehhez számítva a plötzensee-i fogházban 
és a rummelsberg-i munkaházban levőket, mintegy 1658 
fiatal bűnöst mutat fel a nevezett év. És ezt a kont in-
genst legnagyobb részt Berlin városa szolgáltatja. A leg-
szomorúbb azonban az, hogy ezen 1658 fiatal bűnös 
közül 75°/0 3 — 13-szor már meg volt büntetve, mikor 
nevezett évben ismét fogházba került. A három berlini 
fogházban lévő fiatal bűnösök korát illetőleg, 14 éven 
alul volt 7'%, 14—15 volt 3O°/0, a többiek 15 —18 éve-
sek voltak. 

Talán nem érdektelen a következő statisztikai k imu-
tatás sem. A 18 éven aluli bűnösök száma, kik bűn 
vagy az államtörvények elleni kihágások miatt N é m e t -
országban jelítéltettek általában növekedik ugyan, mert 
1884-ben 31,342, 1883-ban 29,966, 1882-ben 30,719, 
18 éven aluli bűnös lett eli télve; de ezeknek száma 
viszonyítva azokéhoz, kik a korra való tekintet nélkül 
elítéltetnek, mégis aránylag fogy ; mert a fiatal bűnösök 
1883-ban az összes elítéltek 9-3 i°/0-át , 1884-ben 9*o8°/0-át 
és 1885-ben 9-06° 0 -á t képezték. A legnagyobb kon-
tingenst 15 °/0-kal szolgáltatják azok a fiatal bűnösök, 

i kik a vagyon ellen követtek ei vé tséget ; a személy el-
leni kihágásoknál 4'7°/0-kal, az állam, közcsend, vallás 
stb. ellen elkövetett vétségekben csak i7° / 0 -kal vettek 
részt. Lopás vétsége miatt elítéltetett 17,937, n e ' i é z és 
veszélyes testi sértés bűne miatt 3293, rongálás miatt 
1662, sikkasztás miatt 1436, és csalás miatt 1153, 18 éven 
aluli bűnös. Aránylag leggyakrabban vettek részt gyuj -
togatásban (24°/u-kal) ; fajtalanság bűne miatt elítéltetett 
22 ,3°/0; lopás miatt i8 '6°/0 ; zsarolás miatt I4'87s,, ok-
mányhamisítás miatt IO'6°/0, csalás miatt 9"i°/0 és orgaz-
dasag miatt 9,4°/o- (Paed. Jabrbuch 1886. és 1887). N e m 
csoda, ha Németországban törvényhozás, kormány és 
társadalom az ifjúság nevelésére oly nagy súlyt fekte t -
nek ; nem csoda, ha némelyek már arról is tanácskoz-
nak, vájjon nem volna-e megengedhető az állam és tár-
sadalom jól felfogott érdekében a gyermekeket azoktól 
a szülőktől, kik azoknak nevelését akár milyen okból 
elhanyagolják vagy bűnre tanítják, erőszakkal is elvenni, 
hogy kényszer-nevelés által az állam hasznos polgáraivá 
nevekessenek. 

Gamauf György. 

T Á R C A . 

P ü n k ö s d . 

Alacsony házikó egyszerű fedele alatt, néma 
csendben és nagy aggodalom között ül egy csoport fé r -
fiú. Egész lényüket s magukviseletét kínos elfogultság 
tartja lekötve. Arcukon a belső gyötrődés tükröződik 
vissza, szemükben a félénkség bolygó tüze gyakran 
megjelen, majd ismét eltűnik, és ez már napokon ke-
resztül így tart. A kicsiny számú társaság érzekeire s 
mozdulataira most is, valami kimagyarázhatatlan lidérc-
nyomás nehezül, melynek megbénító hatása alól hiában 
iparkodnak feleszmélni. 

Mind ez nem is csoda. A legközelebb lezajlott 
rendkívüli, csak nem hihetetlen események, minők valá-



nak a gazság és ármány diadala, majd az elet győzelme 
a halálon, végre az isteni ügy az igazság felkent feje-
delmének váratlanul bekövetkezett magasztos megjutal-
maztatása feletti á lmélkodás; aztán a hallott, de még 
egészen át nem értett igazságok és elvek körül csopor -
tosult töprengés, ugy szívük érzelmeit, mint agyuk 
gondolkozását kaotikus zavarba e j te t ték ; ehhez járult 
még egy adag kislelkűség, mely-a hatalmas ellenségtől 
való féltében, nem mert bizonyságot tenni, néni mert 
sikra szállani az ügy mellett, melyet örökség gyanánt 
vettek át. Sőt éppen nem lett volna csuda az sem, ha 
az érzelmek és gondolatok ilyetén forrongása a l emon-
dás, sőt kétségbeesés örvénye felé sodorta volna és a 
mesterüket, vezérüket elvesztett tanítványokat is, kiknek 
éppen e miatt idő kellett arra, hogy az eléjük tűzetett 
feladattal, az azzal összeforrot t teendőkkel tisztába jöjje-
nek, s tehetségükkel számot vetvén, a cél megvalósí tá-
sát foganatba vegyék. 

üzen válságos napok, az egyéni érzelmek és g o n -
dolatok kiforrásának napjaiul tekintendők, mintegy elő-
készületi időszak a jövőbeni szereplésre, mély küzdést, 
bántalmaztatást és halált hordot t magával. 

De ime egyszerre csak véget ért a zűrzavar, meg-
szűnt a bizonytalanság és bátortalanság forrongása, 
a szívekből kivált a mester iránti forró szeretet és tán-
toríthatlan ragaszkodás és az észből kipattant gondolat 
felszállt az örök igazságok régiójába, hol tiszta fény-
ben tárult fel előtte, mind az, a mit eddig csak a tükör 
által s úgy is homályosan látott és a földi salak közül 
kiemelkedett érzés, a már mennyei világosággal fényes-
kedő ész szikráival találkozván, felgyúlt a hit fáklyája, 
mely kettős tüzes nyelv alakjában jött alá és üle az 
apostolok mindenikére, a mikor is megszentelé érzelmei-
ket, elméjükben felragyogtatá a fensőbb igazságok, az 
örök eszmék égi fénynyel tündöklő szövétnekét s miután 
e kettős hatás alatt már tisztán felismerték a célt s 
az annak megvalósítására alkalmas eszközöket, de meg 
nehézséget is érezvén magukban cselekedni az Urnák 
akaratát, az előbb csaknem gyávaságig bátortalan e m -
berek, bámulatra méltó hősies elszánással léptek a nagy-
közönség közé, hirdetve az életnek igéjét, melyen alap-
szik az emberiség boldogsága s üdve. 

így, ekként lett élő és ható az első pünkösdi lélek, 
a mely jelenséget az irás következőleg jegyzett fel : 
»Akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebe-
sen zugó szélnek zendülése, mely elteié az egész házat, 
a melyben ülnek vala. Hs látának kettős tüzes nyelve-
ket ; és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig 
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más 
nyelveken, a mint a Szent Lélek ad vala nekiek szól-
niok (Csel. II. r. 2—4 v.) 

Oh az a kettős tüzes nyelv! Egyike az önzés és 
minden más emberi gyarlóság hitvány göröngyeitől meg-
menekült szívérzelem; másik a tudatlanság és bizony-
talanság hínárjából kiszabadult ész gondolatainak vilá-
gossága, midőn e kettő egymás mellett keresztül szár-
nyal a látható természet, az érzékiség határain, azokon 
túl egy szentebb, egy tisztultabb világ körében — érint-
kezésükből — megszületik a hit, mely aztán tisztán 
látást, megnyugvást , boldogságot, üdvöt hoz alá az embe-
rek fiainak. Megihleti a szívet, kibővíti az agygondolat 
körét , hogy az az isteni dolgok előtudását, sejtését és 
reménylését is magába ölelje* mit szent könyvünk ilye-
ténképen fejez k i : »A hit pedig olyan dolgoknak való-
ságuk, a melyeket reménylünk és a mely dolgok nem 
láttatnak, azoknak bizonyos mutatója. (Sid. XI. r. 1. v.) 

Nem kétlem, hogy sokan ajkaikon kicsinylő m o -

solylyal hallanak vagy olvasnak a hitről, mint a mely a 
mai modern társadalom elvilágiasodott tényezőinek nagy 
része előtt, lomtárba helyezendő régiség, oly találmány, 
melynek divatja már le jár t ; pedig, pedig, az így csele-
kedők felette megcsalják magukat és semmiesetre sem 
bánnák meg, ha azt a rájuk nézve lepecsételt ósdi köny-
vet felnyitván, lapoznának levelei k ö z ö t t ! ! ! Sokat nyer -
nének ám ezzel, ugy a jelen, mint a jövő életük javára, 
mert az emberi lét biztosítása s boldoggá tétele végett 

í nem minden körülmények között elégséges az anyag és 
; annak hitvány járulékai; vannak ugyanis helyzetek, a 

midőn még a legvastagabb önzés, a durva érzékiség 
is óhajtaná lerázni a szorító bilincseket s vágy szaba-r-
dulni a nyomasztó vagy épen dögleletes lég fo j toga-
tásátóL 

És ezen vág}-, ezen óhaj, hol másutt, mint a hit 
közbejöttével valósulhat meg. 

Igazán megdöbbentő példák állanak előttünk arra 
nézve, hogy a szív hit nélkül, nemtelen indulatok bűz-
hödt tava, melynek felszine ha nem zavaros, nem u n d o -
rító is, de lent a mélyen szörnyetegek tanyáznak, melyek 
egv óvtalan vagy csak kedvező pillanatban, mint fék-
vesztett szenvedélyek, ugy az egyesek, mint a társada-
dalom életében óriási és kipótolhatlan rombolást vihet-
nek véghez ; másrészről, a lángész, mely tudásával m e g -
mérni látszik az eget, lehatni tör a föld közepéig, majd 
pedig kísérletet tesz szárnyakkal repülni a levegőben, ez 
a lángész mondom, ha törekvését s alkotásait nem mér -
sékli, nem hatja át a hit, könnyelműen forgatná fel az 
erkölcsi és a látható világrendet is, s herostrátusi m u n -
kájának sikerültén hahotával kacagna. 

Szív és agy, érzés és gondolat, hittől vezéreltetve, 
hittől megszentel tetve! ez az a kettős nyelv, mely mai 
napság is minden nagyszerű s boldogító mozgalmat 
megindít, a mikor is az ekképen megihletett szívek s 
megvilágosított elmék tulajdonosai, mint megannyi apos-
tolok kezükbe ragadván a magasztos elvek, az emberi-
ség közügyének szent lobogóját, szólnak különböző 
nyelveken és a hová szavuk eljut, nem is beszélve a 
mérsékelt éghajlat civilizált embereiről, megértik minde-
nek, meg a forró égöv hevesvérű lakói épen úgy, mint 
a sarkvidékeken tengődő eszkimók. 

Nincs is ez a pünkösdi lélek helyhez, időhöz kötve, 
a mint Isten m o n d á : »Kitöltök az én lelkemből min-
den testre,« tehát folytonosságban él és munkálkodik az, 
de valamint az első keresztyéneknél nem mindenkire 
nézve volt az gyümölcsöző, más szavakkal, nem gyako-
rolt általános rendkívüli hatást, hanem csak is az apos-
tolok, a mester által kiválasztott férfiak indíttattak általa 
szólásra és tettre, a tömeg pedig engedvén a bennük 
és általuk nyilatkozó eszmék és igazságok meggyőző 
erejének, hozzájuk csatlakozott, utánuk indult ; ez azon 
első pünkösdtől fogva sem történt másként ; időről időre 
állottak elő férfiak, kik a szív nemes érzésétől indíttatva, 
a lángész tisztán lobogó fényétől vezéreltetve örök el-
veket hirdettek, az emberiség legdrágább s legboldogítóbb 
kincseit hozván közforgalomba, azok terjesztésére, s 
minden hamisítástól megóvása mellett nagy bátorsággal 
foglaltak állást és környezetüket is hasonlóul cselekedni 
buzdították. 

Épen azért szerintem, az emberiség történetében, 
nem csak amaz első örökre nevezetes pünkösd, melynek 
emlékére ma is szívbeli örömmel és lelkiboldogsággal 
szentelünk ünnepet, hatott áldólag s üdvösen, hanem 
ugy a vallásos-erkölcsi életben, mint a kül társadalom-
ban, vagy is az egyházban és a polgári jogok körében 
időszakonként megindult, s magukat egészben vagy rész-



ben érvényesített nagyszabású mozgalmak, melyek a lelki 
életre és a társadalom kül alakjának fejlesztésére átala-
kító jótékony befolyást gyakoroltak, mind ezen kiváló 
események ünnepélyes kezdő napjai, mind megannyi 
pünkösdként írhatók be a történelem lapjaira; mert 
hiszen ezeknek mindnyájában a nemesen érző szív, a 
tiszta gondolkozású lángész érvényesítették magukat, 
s a kettő működése a hit megszentelő tüzében olvadt 
fel, ez aztán szétfutott , behatolt, mintegy beégette magát 
a közönségesebb, az egyszerűbb felfogású, és kevésbé 
f inom érzékű egyének énjébe is, kik végre is kell, hogy 
mindnyájan szívben, értelemben egybekötözöttek és m e g -
szenteltettek legyenek. 

A pünkösdi lélek eszerint minden időben m u n -
kálkodott és munkálkodni is fog 1 Ó h bárcsak minél 
több, minél lelkesebb apostolok támadnának ki az írás 
szer int : »a melyek igazak, a melyek tisztességesek, a 
melyek igaz cselekedetek, a melyek tiszták, a melyek 
szerelmetesek, a melyek jó hírűek, és ha mi jóság, ha 
valami dicséret, azokról gondolkodjanak.« (Filip IV. r. 
8. v.) Ne csak gondolkodjanak pedig, hanem a szív köz-
vetlen melegségével, az ész tiszta világosságával szólja-
nak, buzdítsanak és lelkesítsenek, hogy így reánk kicsi-
nyekre is üljön a kettős tüzes nyelv, mely leheljen, 
beszéljen mindnyájunkba, mennyei erőt, hitet az igazság 
és jog győzedelme, az isteni dolgok valósága felől. Hogy 
pedig ez ne csak kegyes óhajtás maradjon, hanem m e g -
testülést is nyerjen közöttünk erre nézve, hajijuk és 
fogadjuk meg a nagy emberbarát Pál apostolnak az általa 
kiválóan kedvelt Thessalonikabeli hívekhez irt eme jó-
akaratú szeretetteljesen kérő intését : »Isten lelkét meg 
ne oltsátok.« (I. Thess . V. r. 19. v). 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi ev. ref., lelkipásztor. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Luther Márton. Életrajz. Irta Gyiirátz Ferenc 
ev. lelkész. Pápán 1888. IV. 328. 1. 8U. Ára 1 frt 30 kr. 

Teljes csendben, egész szerényen és minden na-
gyobb igények formálása nélkül jelent meg Gyurátz 
Ferenc fentebbi munkája, a melyre most már bizonyos 
büszkeséggel mi mondhat juk el : »Hála Isten van mái-
magyar Lutherünk!« A második terjedelmesebb munka 
ez, mely irodalmunkban a nagy reformátor életrajzát 
adja s mely rövid idővel jelent meg ama nem rég ismer-
tetett első után. Szükség is volt kiadatására. Most leg-
alább van egy tiszta objectiv történeti alapon, a tárgy 
komolyságához illő komoly irányzattal, élvezhető, szép 
stylussal megirt hézagpótló, jó életrajzunk Luther Már-
ton ró l ; de a mely munkából minden komolysága és 
nyugodt ítélete mellett is egyáltalában nem hiányzik a 
reformátor alakja és alkotása iránt való lelkesedés, a 
vallásos melegség, a szent ügy iránt való érdekkeltés és 
igen szépen megfér benne egymás mellett az erős p ro -
testáns öntudat és a történeti viszonyoknak, egyéneknek 
tárgyilagos, méltányos, az osztó igazság szerint való 
megítélése. 

A mű — mint az előszó elmondja — tekintélyes 
külföldi kú t fo r rások : Mathesius, Burk, Jürgens, Jákel, 
Köstlin, Wessenberg stb. alapján készült, de tekintettel 
volt magukra Luther munkáira, sőt még az ellenfél 
(Janssen) irataira is. Tizenhat fejezetben írja meg tisz-
tán Luther életrajzát, ő a főalak és korának eseményei 
csak annyiban vannak felemlítve, a mennyiben ezek a 

reformátorra, vagy a reformátor reájuk befolyással vol-
tak. Mindig Luther van az előtérben, vele foglalkozunk 
s róla nem vonja el az iró egy pillanatra sem figyel-
münket a mellék alakok és események által. Hosszas 
fejtegetésekbe, commentálgatásokba nem megy be le ; 
nem is szükséges, annyira világosan tárgyal, hogy tel-
jesen tisztán láthatunk bele a dolgokba, az emberekbe. 
A művelt nagy közönség és nem a tör ténet búvárok 
számára irván, szerző finom tapintattal és helyes kriti-
kával nem a maga nyereségében mutatja be sem Luther 
korát, sem magát Luthert. Sehol semmit nem ferdít cl 
és nem hamisít meg, úgy hogy azt mondhatnók, mintha 
jellegzetes vonásait törölte volna le annak a kornak és 
Luther erőteljes egyéniségének azért, hogy a kegyelet-
ben bizonyos fokig eszményivé vált alakot ettől meg ne 
foszsza ; de nem negélyesekdik Luther »Kraftausdruck«-
jaival és nem gyönyörködik korának egyházi és társa-
dalmi romlottságában. Reámutat a gyengeségekre és 
emberi gyarlóságokra is, melyek voltak a reformátor 
egyéniségében, de különösebben teljes tisztelettel és 
hódolattal azokat a rendkívüli tulajdonságokat emeli ki, 
melyek őt oly nagygyá és oly korszakalkotó munka 
véghezvitelére képessé tették. Igen sok jellemző apró -
ságot felhasznál arra, hogy hősét minél több oldalról 
mutassa be és alig tudnók megmondani , hol nagyobb, 
hol bámulatra méltóbb, rokonszenvesebb és megragadóbb 
Luther jelleme : o t t -e hol őt a fényes birodalmi gyűlés 
előtt, vagy ott, hol az egyszerű nyájas családi körben 
mutatja be ? Gyönyörű rajz mind a kettő. Az események 
egymásutánján való átmenetek simák, kerekdedek, a fo ly-
tonosság csak egy-két helyütt van megszakítva. Különö-
sebben feltűnő az átmenet hiánya a wMünzer Tamás és 
a parasztlázadás« című szakasznál. 

Szerző igen bölcs mérséklettel ítél minden kér-
désben, akár a katholicismusról, akár a Luther és Zwingli 
között fenforgot t controversiákról van szó. (281. lap.) 
De másfelől egész határozottsággal polemizál a kath. 
fél részéről jött ferdítések és vádak ellen. E tekintetben 
több szép fejtegetés van a munkában. Eltekintve az 
utolsó szakasztól, melyben kitűnően jellemzi Luthert és 
alaposan mutat rá a reformátio okaira és vi lágtörté-
nelmi rendkívüli hatására, mutatványul csak ama fej te-
getésének egy részét kívánom közölni, melylyel arra a 
vádra felel, mintha a reformátio lett volna egyenes 
szülő oka a német lovagok harcának és a paraszt-
lázadásnak. »Erre csak azt válaszoljuk, hogy ily lázadá-
sokat .feljegyzett lapjaira a történet úgy Némethonban, 
mint Francia- és Magyarországban azon időből is, a 
mikor még Lutherről és reformátioról nem is beszélt a 
világ. Annak a bajnak, melyből ily kitöréssel akart az 
elnyomott néposztály szabadulni, nem a vallásban, hanem 
a ferde irányú társadalmi viszonyokban rejlett szülő oka. 
Továbbá a hitjavítás meghozta ugyan a világnak a lelki 
szabadságot, de azért nem tehető felelőssé, ha a drága 
kincscsel némelyek visszaéltek. A visszaélés nem von le 
semmit a nagy eszmék értékéből, melyeknek birtokába 
csak nehéz harcok árán juthat az emberiség. A tavaszi 
napsugár nemcsak virágot, hanem tövist fakaszt, 
nemcsak a dalos madárt hozza meg, hanem felkelti a 
mérges kigyót, az undok férgek alvó táborát is : mindez 
nem gátol abban, hogy a tavaszban a természet m e g -
dicsőülését üdvözöljük« (167. 1.). 

Komoly történeti kritikusra vall az, midőn a k ö -
zépkori pápaságnak nemcsak bűneit és hibáit látja meg, 
hanem elismeri annak fontos világtörténelmi nagyjelen-
tőségű hivatását is (318—319. 1.); de viszont azt is 
meglátja, hogy az időket mennyire megérlelte épen ez 



a pápaság az egyház újjá alakítására és hogy mennyire 
szükség van most is egy folyton-folyvást tartó r e -
formra. 

Az előadás mindamellett, hogy bizonyos emelke-
dettebb, magasabb színvonalon van tartva, olv egyszerű, 
keresetlen és közvetlen, hogy bárki élvezettel olvashatja 
a munkát, s azért óhajtandó, volna, hogy minél széle-
sebb körben terjedne el. Nem arrogálja magának sem a 
tudós fontoskodást , de nem keresi a minden áron való 
népiességet sem: mégis egyaránt kielégítheti a l egmű-
veltebb s a legegyszerűbb olvasót is. A Luther é le t tör-
ténete körül felmerült vitás kérdések tárgyalásával nem 
fárasztja olvasóját, azoknak legvalószínűbb eldöntését 
fogadja el. 

A külső kiállítás is elég csinos, bár jobb lett volna, 
ha kevesebb nyomdahiba fordulna benne elő. Igazán 
értelemzavaró sajtó-hiba ugyan nem sok van, de annál 
több a betűk össze-vissza cserélgetése. A munka Kókai 
Lajos bizományában kapható. A legmelegebben ajánl-
hatjuk a prot. családok figyelmébe. Nemcsak a nagy 
reformátor élete és egyénisége érdemli meg vele 
való foglalkozást, hanem Gyurátz Ferenc műve is ö n -
magában. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

Az alsóbaranya-bácsi egyházmegy köz-
gyűlése. 

Az idén Ujverbászon tartottak, a kölcsönösség és 
testvériség azon elve alapján, hogy a bácskai népes 
németajkú gyülekezeteket is tel kell koronként keresni, 
hogy az összetartó kapocs ily módon is szilárduljon. 
Eljöttek kozibénk Baranya végvidékiről, Slavonia távoli 
tájairól, valamint a szétszórottságban élő híveink köré -
ből is a pásztorok és vének, ugy hogy huszonkilenc 
gyülekezet volt képviselve. Hálát mondot tunk előbb a 
templomban, hol a gyermekek vegyes karu lélekemelő 
éneke után Erdős József imádkozott. 

A közgyűlést a nagyobbik iskolateremben Tóth 
János esperes alkalmi fohásza után Gál Péter egyház-

megyei gondnok emelkedett hangú beszéddel nyitá meg, 
mire a gonddal szerkesztett esperesi időszaki jelentés 
felolvasása következett. Az egyházmegye elhunyt két 
jeles tanácsbirájának, néhai Ács Gedeon csúzai papnak 
s évek során át a tanügyi bizottság szakavatott e lnöké-
nek és néhai Keményfi Pál világi tanácsbirónak emlé-
kezete jegyzőkönyvileg is megörökít tetet t . Egyszersmind 
az évközben választott egyházi tanácsbirák: Nagy Ignác 
kölkedi és Búzás Kálmán daróci lelkészek, az eskü 
letevése után hivatalukba iktattattak. Mindkettőjök ré -
széről Nagy Ignác tanácsbiró szólott a nála megszokott 
velős rövidséggel és határozottsággal, mire általános 
éljen volt a helyeslő válasz. 

A közgyűlés közérdekübb tárgyai közül kiemeljük 
a következőket : A csúzai lelkészválasztás, mely Het, si 
Viktor javára dőlt el, megerősít tetet t . Az újvidéki és 
hercegszőllősi egyházak lelkészei közt létrejött helycsere, 
jóváhagyatott. Hasonlóképen az ujszivaci kántortanítói 
és ujsóvei másodtanítói állomásokra megválasztott taní-
tók egyházmegyeileg megerősít tet tek. A legfontosabb 
tanácskozási tárgyak ezúttal is iskolai, tanügyi t e rmé-
szetűek voltak, bizonyságául azon valóságnak, hogy e 
téren az egyházmegyében igen sok a teendő. Sok bajjal, 
aggodalommal küzdenek kiváltképen úgynevezett slavo-

niai iskoláink, melyeknek érdekében az atyai gondos -
kodás teljes odaadásával, tekintélyének súlyával és bölcs 
körültekintéssel munkálkodik, fárad Szász Károly püs-
pök ur. Ezekben ez iskolákban a horvát nyelv tanításá-
nak kérdése hová-tovább annyira előtérbe nyomul, hogy 
elodázhatlan intézkedés szüksége forog fenn. Az egy-
házmegyei közgyűlés figyelembe véve, hogy a horvát 
nyelv tanítása iránt ottani országos törvény intézkedik, 
másfelől megfontolva a helyzet nehéz voltát, mely sze-
rint slavoniai magyar ref. tanítóink ez idő szerint a 
horvát nyelv tanítását végezni képtelenek : kimondotta , 
miszerint szükségesnek és célravezetőnek tartja, hogy 
ez iskoláink számára egyelőre három évi időtartamra, 
egy ambuláns horvátnyelvtanító alkalmaztassák és pedig 
az arra ajánlkozott Kulifai Elek tordincei lelkész sze-
mélyében. E végből az egyházkerületi közgyűlés kéretik 
fel, hogy megfontolva slavoniai iskoláink zaklatott és 
próbára tett állapotát, buzgólkodjék az ambulans horvát 
nyelvtanitóság szervezését elősegélni s e célra az egye-
temes konventtől évi 540 forint átalányt kieszközölni. 
Egyszersmind az illető tanítóknak kötelességükké t é t e -
tett, a mit az egyházmegye már 1879-ben kimondott , 
hogy a horvát nyelvet legfelebb három év alatt ugy 
elsajátítsák, hogy a rájok néző kötelességeket e részben 
is teljesíthessék s az egyházegyetem pénztára az emlí-
tett évi átalány fizetésétől megkíméltethessék. Égető 
szükség van ott erre azért is, mert ugy szólván létkér-
dés forog fenn. Fordulnak elő esetek, mint Eszék mel -
lett Rétfaluban történt, hogy a horvát iskolai törvény 
ellenére is neveztetik ki tanító a mi iskolánkba. És a 
panasznak, a keservnek, az agyonhallgatásnak nincs vége. 

N o de a Dráván innen is van elég félreértés és 
sok egyenetlen dolog a nap alatt. Sellyéről azt pana-
szolta az egyháztanács, hogy az ottani elaggott tanító 
mellett csakis ideiglenes minőségben alkalmazott segéd-
tanító után is követeltetik az országos tanítói nyugdí j -
illeték. Természetes , hogy ezt az egyházmegye jogta-
lannak nyilvánította. Szent-László meg olyan tanító vá-
lasztást kért megerősíttetni, a milyen — fájdalom — 
hova-tovább gyakori kezd lenni, dacára az elutasító 
határozatoknak. O t t egy képesített tanítót választottak, 
de azon kikötéssel, hogy tőle a földesúr által 1876-ban 
adományozot t és az elhalt előd által holtig élvezett és 
a dijlevélbe is kebelezett kilenc hold szántóföldet m e g -
vonják. Ezzel be nem érve azt is feltételül szabták, 
hogy csak három évre fogadják fel s a szerint, a mint 
bevált, megtartják ismét. Az egyházmegye a választást 
végérvényesen megerősítet te s az egyházat a csonkítat-
lan díjlevél kiszolgáltatására utasította. Ujverbászon pedig 
a megejtett tanítóválasztás körül előfordult szabálytalan-
ságok miatt uj választás lesz. 

Mig így egyes helyeken egyes bajok merültek fel: 
az alsó-baranya-slavoniníai tanítói egyesület mint olyan, 
a felsőbb hatóságok intézkedéseit gáncsolta, azokat egy-
oldalúaknak, hatalmi szempontok által eldöntötteknek 
nevezve el. Az egyházmegye kimondotta, hogy a tanítói 
egyesület ugy in corpore mint in membris tartozik az 
egyházi főhatóságok határozatait köteles tisztelettel 
fogadni s azoknak engedelmeskedni. Ennélfogva gyűlé-
sein ne a felettes hatóságok intézkedései ellen való 
feleselgetéssel, hanem az egyesület magasztos céljának 
elérésére törekvéssel foglalkozzék. 

A tanügyi bizottság terjedelmes évi jelentése jegyző-
könyvbe jővén, e helyütt annak adatait nem ismételjük. 
Az egyházmegye kebelében fennálló két tanítói egye-
sület átnézett alapszabályai jóváhagyás végett kellő uton 
fel ter jesztet tek; a körügyelői állások szerveztettek s be-



töltettek, átalában az iskolai nevelés és oktatás tekinteté-
ben üdvös intézkedések történtek. 

Befejezéseül az iskolai referátumnak, igazi ö römmel 
teszszük közzé azon bácskai ref. tanítóink neveit, kik a 
KorbaiKároly-féle ösztöndíjakat, ez évben mint elsők, 
a magyar nyelv tanításában elért eredmény jutalmazása 
gyanánt, nyerték el. Az érdembirálat előkészítésére és 
saját tapasztalat útján s a megejtett vizsgálatok alapján 
szerkesztett véleményes javaslat beterjesztésére Kozma 
László tanácsbiró és Erdős József tanügyi bizottsági 
elnök küldettek ki még a mult évben. Indokolt javasla-
tuk alapján az egyházmegyei közgyűlés az első 150 f o -
rintos ösztöndíjat Kiss Béla ujszivaczi, a második 
100 forintost Stoek Henrik ujberbászi és a harmadik 
50 forintost Jung Károly ujsóvei taní tóknak ítélte oda. 
Ki lettek emelve Schenkenberger E. és Fröhlich A. 
torzsai, valamint Paul A. és Evinger H. ujszivaczi tanítók. 

A különféle bizottsági jelentéseket mellőzve, két 
nemes alapítványról émlékezünk meg. Néhai Regenhardt 
Ferencné szül. Mészáros Juliánnna asszony, az egyház-
megyei lelkészi özvegy-árva-gyámtár részére végrende-
letileg ezer for intot hagyományozot t . Herczeg Ferenc 
ómoravicai lelkész pedig egyháza közszükségeinek fede-
zésére kétezer forint tőkét adományázott . E tettek magok 
beszélnek ! 

Teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy a fekete-
hegyi németajkú reform, hívek, anyaegyház alakítására 
kértek hatósági engedélyt. De mivel a beterjesztett jegyző-
könyvekből is kitetszőleg, a tervbe vett lelkészi állomás 
évi fenntartására alig négyszáz forintra menő ajánlat 
tétetett , ily gyönge erővel pedig anyaegyház szervezése 
mai napság nem is képzelhe tő : a beadott kérvény a 
hívek önállóságra törekvésének örömmel párosult mél -
tánylása mellett azzal adatott vissza, hogy majd a közel 
jövőben, a megkívántató anyagi gyarapodás esetén, újít— 
tassék meg a kérelem s az egyházmegye a sikert ha t -
hatósan elő fogja mozdítani. Méltó a nyilvánosság elé 
vitelre az a nemes buzgóság is, melyet Roediger Lajos 
zombori főgymn. tanár tanúsít, a ki Zomborban élő ref. 
növendékeink vallástani oktatását — míg e részben 
állandó jellegű intézkedés tétetik — hajlandó teljesíteni. 
Hitsorsosunk e készsége örömmel és köszönettel f o -
gadtatott . 

Közgyűlési tárgysorozatunknak a szívós kitartással 
folytatot t tanácskozás következtében, délutáni két ó ra -
kor végére jutottunk s ekkor Kármán József lelkész, 
mint házigazda látta szívesen a parochián, a közgyűlési 
tagokat. Délután volt a törvén3'széki tárgyalás, melynek 
folyamán egy ügy az egyházkerületi törvényszékhez 
felebbeztetett. Ez a pacséri ügy. Adja a kegyelmes 
Isten, hogy ily ügy soha se forduljon elő közgyűléseink 
krónikájában ! — s—f. 

A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése. 
A tiszáninneni egyházkerület tavaszi közgyűlése Kun 

Bertalan püspök és Ragályi György legidősb tractualis 
gondnok elnöklete alatt élénk érdeklődéssel tartatott 
meg Miskolcon. A közgyűlés mindenekelőtt szerencse-
kivánatát fejezte ki főgondnokának, báró Vay Miklósnak 
főrendiházi elnökké tör tént kineveztetése alkalmából; 
majd tudomásul vette Fejes István újhelyi lelkésznek 
egyházker. tanácsbiróvá választását és újabb választást 
rendelt el Meczner József és Lengyel Sámuel között , 
mint a kik legtöbb szavazatot nyertek a világi tanács-
birói állásra, mely Teleky Péter lemondásával megüre-
sedett. 

A püspöki évi jelentés hű és kimerítő képet ra j -
zolt a kerület egy évi történetéről , melyből örömmel 
győződöt t meg a közgyűlés az egyházi élet haladásáról. 
A felső-borsodi egyházmegye azon indítványára, hogy 
a tanítók tavasz helyett őszszel változzanak, öt egyház-
megyének ellenző, háromnak pártoló nyilatkozata alapján 
kimondatott , hogy a tanítói változások általában ezután 
is tavaszszal fognak megtörténni , de az egyházmegyék 
kivételesen és esetről-esetre engedélyt adhatnak arra, 
hogy valamely tanító őszszel is átmehessen más egy-
házba. 

A lelkészi pályázati képesség tárgyában készített 
bizottsági munkálat véleményezés végett kiadatott az 
egyházmegyéknek ; ez történt az országos lelkészi gyám-
és nyugdíj-intézet alapszabály javaslatával is, melyben 
a tractusok nyilatkozatai szept. 15-ig terjesztendők be. 
A kassai katonai reáltanoda vallástanítási ügye, mely a 
Konvent től tétetett le a kerülethez, miután a kassai lel-
kész a kerület által fizetendő igen mérsékelt tiszteletdíjért 
késznek nyilatkozott a tanulóknak magyar nyelven való 
hitoktatására, ismét kátyúba jutott, mert a minisztérium 
leirata nem engedi meg, hogy az egyházkerület magyar 
nyelven oktató kathekétát tartson, mi okból a kerület 
orvoslás végett feliratot határozott a Konventhez. 

A közalap célszerűbb hovafordítására vonatkozó 
Szász Domokos-Fe jes - fé le indítványok hosszabb vita után 
szintén az egyházmegyékre tétettek le, honnan a vélemé-
nyek szept. 15-ig küldendők fel egy bizottsághoz. Az ungi 
egyházmegyének a többi tractusok által egyhangúlag 
elfogadott indítványa értelmében kimondatot t , hogy a 
folyó 1888-ik ápr. 24-től kezdve az elhalt lelkész özve-
gyei és árvái, a csonka évben káplántartás kötelezettsége 
mellett, az elhalt lelkész teljes fizetését élvezik a lakás-
sal együtt, a csonka év letelte után pedig még egy 
kegyeleti év engedélyeztetik számukra, oly módon, 
hogy a lakást, házikertet, stolaris jövedelmet kivéve, 
melyek a megválasztott lelkészt illetik, az egész tiszta 
jövedelem, az egyházmegyékben eddig fennállott gya-
korlat szerint két egyenlő részre osztatván, november 
és január hónapokban a megválasztott lelkész által fog 
kiszolgáltatni az özvegyek és árvák részére. Az egyház-
kerület miskolci főleánynöveldéje ügyében a felügyelő 
bizottságnak a közelebb tett építkezésekre vonatkozó 
számadását helyeslő tudomásul vette, dr. Halász Sándor 
újonnan választott tanárt állomásán véglegesítette, végre 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fel ter jesz-
tést határozott , melyben a leánynövelde részére nyilvá-
nossági jog fog kéretni. 

A sárospataki főiskola nagy érdekkel tágyalt ügyei 
között az igazgató tanács azon indítványa, hogy az 
iskola tőkepénzei alkalmas és nagyobb jövedelmet biz-
tosító földbirtokba is elhelyezhetők legyenek, tüzetes 
megbeszélés után bizottságnak adatott ki, mely külö-
nösen arra fordítson f igyelmet : vájjon célszerű-e a jelen 
viszonyok között a pénzeknek földbirtokba fektetése 
vagy pedig értékpapírok vásárlása mutatkozik-e célirányo-
sabbnak ? A theologiai alap-vizsgálati bizottság egyház-
kerületi tagjaivá Nagy Pál és Dókus Gyula, a lelkész-
vizsgáló bizottságba pedig Kopré Ferenc, Debreceni 
Gábor, Nagy Pál, Kovács Károly és Lükő Géza válasz-
tattak meg. Kellemetlen benyomást tett a felső-zenpléni 
egyházmegye felterjesztése alapján konstatált azon tény, 
hogy az egyes egyházmegyékben évről-évre érezhetőbbé 
válik a t an í tó -h iány ; minek orvoslására a ker. gyűlés 
elrendelte, hogy írassanak össze mind azon helyek, m e -
lyekben vagy épen nincs tanító vagy pedig csak nagy 
nehezen tölthetők be a tanítói á l lomások; továbbá, hol 



volna szükség állami vagy községi tanítóságok felállítá-
sára ; melyek a törvényes minimumot meg nem ütő 
tanítói á l lomások; melyek azon helyek, hol a lelkészi 
és tanítói állomások egyesíthetők volnának ? Mindezen 
adatok pontosan összeiratván, a ker. tanügyi bizottság 
concret javaslattételre utasíttatott arra nézve, miként 
lehetne e végzetes bajt megszüntetni vagy legalább las-
sanként enyhíteni ? 

Ezek voltak a közgyűlés közérdekübb tárgyai, 
melyeket a sárospataki lap részletes tudósításából olva-
sóinkkal röviden megismertetni szükségesnek láttunk. 

K Ü L F Ö L D . 

Az olaszországi misszió köréből. 
Az olaszországi misszió tudósításai meleg hangú 

emlékezést szentelnek Vilmos császár elköltözésének és 
üdvözletet Frigyes császárnak, megemlékezve arról is, 
hogy a boldogulttól és annak atyjától mily becses jogot 
nyertek a valdenszi tanulók, amennyiben Berlin egye-
temén folytathatják és bevégezhetik theologiai tanulmá-
nyaikat. 

Gyászhirei is. vannak a missziónak, amennyiben 
annak két nagy pártfogója halt meg Rev. Stewart és 
Brandt-Matthieu úrnő személyeikben. 

1887. nov. 23-án, 75 éves korában halt meg Rev. 
Stewart Róbert W v ki hosszú ideig Livornónak volt lelki-
pásztora. Élemedett kora dacára nemcsak rendesen részt 
vett a valdensziak zsinataiban, de angol földiéit ki tű-
nően tudta lelkesíteni a valdenszi egyház pártolására. 
Livornóban templomot és iskolát épített és évenként 
350 fonto t t teremtett elő ezek fentartására. Ifjú lelké-
szek képzése végett Pomaretben latin iskolát alapított 
ingyenes helyekkel. Flórencben a Salviati-féle palotát közel 
7000 font sterlingen szerezte meg és alakíttatta át a 
valdenszi egyház céljaira és Róma »Via nazionale« nevű 
temploma építéséhez képes volt 14,000 iont sterlinget 
szerezni. Neve Gilly és Bekwith földieinek nevei mellett 
a valdensziak közt élni fog. 

Ez évi január 13, és 14. közti éjjelen pedig elhunyt 
Brandt-Matthieu Mária asszony, még pedig Char lo t ten-
burgban. E nő az utolsó 15 — 20 év folyamán a Berlin-
ben tanuló valdenszi ifjak anyai gondviselője volt fér jé-
vel együtt, ki a valdensziak anyagi ügyeit a berlini b i ro-
dalmi banknál készségesen intézte. 

Római hir. Az olaszországi német kolóniáknak van 
jelenleg 10 papja, kiket a berlini egyházi főtanács egy 
küldöttje sorban látogatott meg. A római követség papja 
Rönnecke kiadta és közölte a valdenszi egyházzal a 
római ev. nőegylet másodévi tudósítását, mely szerint 
ez egylet a Kómában tartózkodó németek közt igyekszik 
egyházias szellemet terjeszteni, mi szép jövővel biztat. 
Ugyanez közölte a valdensziakkal Luther kis kátéjának 
olasz fordítását, melynek terjesztését kívánatosnak tartják. 

Dr. Prochet levele. Nevezett elnöke a valdenszi 
zsinatnak ápril 2-ról í r ja: 

»A nagyhéten esténként voltak összejöveteleink 
és nagypénteken tartottunk istenitiszteleteket. Húsvétkor 
a »V"ia naziolnálén« lévő szép templomunkban nagy 
gyülekezetünk volt, mely teljesen különbözött már kül-
sőleg is a templomjárók azon magaviseletétől, melyet a 
Szt .-Pétert látogatók merő kíváncsiságán tapasztalunk. 

Szicíliában utaztatnban meglátogattam Vittoria vá-
rosát, mely 24,000 lakost számlál és egy órányira fek-
szik Szicilia déli tengerpartjától. Termékeny sikságon e 

város lakói 30 év alatt kétannyira szaporodtak fel. O d a -
érkezve márc. 10-én, még azon estve jelen voltam, 
egyik »biblia-olvasónk« előadásán. Bámultam ezen szicí-
liai ember alapos írástudását és érdekkeltő beszédmo-
dorát. 

Másnap d. e. 11 órakor prédikáltam zsúfolt he -
lyiségben; sokan még állóhelyet sem bírtak kapni. 
Kérdezték tőlem, hogy hajlandó volnék-e estve a szín-
házban szónokolni, miután a városban ennél nagyobb 
hetyiség nincs és igenlő szavamra utána is jártak az 
engedélynek, de a városi tanács, attól tartva, hogy ezzel 
a püspököt találja megsérteni , nem adta meg az en-
gedélyt. 

Estve tehát az utcára szolgáló ajtók is leszedet-
vén, a termet és az utat megtöl tő gyülekezet várt az 
előadásra. Ritkán gyönyörködtem szebb látványban, 
mint ezen estve. Soha nem feledem el ezen déli nap 
által barnított arcokat, ezen fényes, fekete szemeket, 
melyek a majdnem órahosszat tartó beszéd közben 
majdnem betűről-betűre szívták magukba a szónok sza-
vait. Oly csend volt akkor, hogy — úgyszólván — 
szúnyognak az utcán való repülését meg lehetett hallani. 
Megjegyzendő pedig, hogy ez nem volt vita-beszéd 
vagy félig politikai előadás. Szövegem volt János 20, 
29 : »Boldogok, kik nem látnak, mégis hisznek.« N é -
hány hóval ezelőtt vásároltak egy telket és most vártak 
pénzt, melyen kápolnát építhessenek. Én biztattam őket 
építésre és látás nélküli hitre. S mielőtt Vittoriát el-
hagytam volna, írtam több barátomnak ez ügyben és 
most már bírom az építési összeg egynegyedét 10,000 lí-
rából 2500 lírát. Ha pedig felhívásaink meghallgattatnak, 
akkor 1889. ápril havában el fogok mehetni, hogy a 
kápolnát felszenteljem és ott több estvén előadásokat 
tartsak. 

Viereng-bői í r ják : A mult tél hótömegei számos 
balesetnek voltak okozói. A legjelentékenyebbek egyike 
az volt, mely a Viereng közelében a val d'Aosta faluját, 
Arnaz- t érte, melyről az ottani evangyelista tudósít. 
Egy lavina 15 egyént temetett el s ezek közül csak kettő 
lett elevenen kiásva. Ki volt a mentő ? Korántsem a 
hivatalos közegek, hanem Arnaz és Verrez község 
lakosai, és örömmel jelenthetjük, hogy evangelikus h i t sor -
saink buzgalmukkal és bátorságokkal tüntették ki magukat. 
Ugyanis, mikor a hóban, oly tárnát ástak volna, mely 
egy istálló kis ablakjáig ért, hol néhány birka bégetését 
lehetett hallani, sem katonák, sem más hivatalos egyé-
nek nem merészeltek a mentéshez fogni. Ekkor a mi 
hitsorsosaink egyike, egy cipész, nem késett belemenni 
a tarnába s őt követte szintén a mieink közül való Rollo 
nevü szabó. Feszitő vasakkal betörve az istálló falát, 
egy köbméternyi térre szorult ifjút és néhány birkát 
mentettek ki. Alig hogy elhagyták a helyet, bedőlt az 
istálló boltozata. Ez alkalommal felfedeztük a 20 évvel 
ezelőtt cholerában elhaltaknak néhány maradékát. Egyi-
kük olvassa a bibliát anyjával együtt és soha nem 
mennek misére, s ez megörült , mikor az evangyelistával 
megismerkedett s megígérte neki, hogy el fog menni az 
istenitiszteletekre. 

Besso köreit us tudósítása. E körárus februárban a 
hó miatt nem látogathatta meg állomásait és igy csak 
a lakhelye környékén fekvő községeket, az Ivrea körüli 
Romanót , Strambesiót, Starmagnót és Mencenascót. 
Romano tekintélyes faluban foglalkozott Besso néhány 
kőmíves legénynyel, kiket bibliákkal és »Amico di casa«-
val kínált meg. Ezek azt felelték, hogy bibliákban nincs 
hiánya a falunak, hanem igenis az olvasási és hasznos 
elsajátítási kedvben. Erre a körárus azzal felelt nekik, 



hogy elimádkozta nekik az első zsoltárt és annak m a -
gyarázatával buzdította őket a szentírás olvasására és 
magukra alkalmazására. 

Strambinóban prédikálta a Krisztust és ajánlgatta a 
bibliákat és naptárakat, de eredmény nélkül, kivéve azt, 
hogy valaki azon ürügy alatt, hogy ha megy pénzért, 
elvitt egy naptárt, de többé nem tért vele vissza. 

Legszívesebben fogadják őt Mercenascóban. Mielőtt 
a községbe ért volna eleibe jött két földmíves, kikkel 
beszélgetett a bibliaismeret nagy nyereségéről. A faluba 
érve, egy nagy istállóba vezették őt, hova sok nép jött, 
melylyel éjfél utánig folytatta társalgását. Ketten akartak 
vitát kezdeni azzal, hogy az egyedül a Krisztusban nye -
rendő üdvnek ellenében hangsúlyozták a szenteknek a 
keresztényekért való könyörgésekről és az apostoli suc-
eessióról szóló katholikus tanokat. Azonban az Írástudó 
Bessónak nem volt nehéz őket megcáfolni. Néhányan 
elhagytak az istállót, hogy papjukat értesítsék az e lő-
adásról, az ot tmaradtak azonban legnagyobb részt h i t -
ték, hogy igazságot hallottak s meghívták őt ujabb láto-
gatásra. 

A valdensziak statisztikája. Az evangelizátió körül 
működik 124 egyén, neveze tesen: 37 ordinált pap, 
6 evangyelista, 10 tanitó-evangyelista, 5 körárus-evan-
gyelista, 56 tanító és tanítónő, 6 biblia-olvasó és olva-
sónő, 2 körárus, 1 vezetője a biblia-kocsinak és egy 
ideiglen foglalkozás nélküli egyén. Ezek közt van 46 szü-
letett valdenszi, 5 más protestáns, 52 áttért római ka tho-
lihus és 21 fia az áttérteknek. Létezik 43 templom, 38 
állomás és 178 meglátogatot t község. Az isteni tiszte-
leteket rendesen látogatja 5923, csak alkalmilag m e g -
jelenő van 47,191, úrvacsorával élő van 4005, ujon fel-
vett egyháztag van 558, konfirmáns 450, mindennapi 
tanuló 2206, vasárnapi iskolás 2482, esti iskolás 729. 
Az evangelizátió segítségével évenként 80,000 léleknek 
hirdettetik az wörvendetes hír.« Vitás prédikációkkal, 
melyek inkább a kíváncsiság kielégítésére, mint épülésre 
szolgáltak, mindinkább felhagynak. 

(Vége köv. ) Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Egyházi beszédek, írta Lévay Lajos sárkeresztúri 

ref. lelkész, Budapest, 1888. kiadja Kókay Lajos, ára 
1 frt 20 kr. — Lévay nevét előnyösen ismerik lapunk 
olvasói, s ha a buzgó szerző most, 10 évi lelkipásztor-
kodása évfordulóján, szemelvényt állított össze a lefolyt 
évtized alatt írt egyházi beszédeiből, azt bizonyára ö r ö m -
mel és érdeklődéssel fogadja a hazai prot. közönség. A 
csinos kiállítású könyvre, addig is míg érdemleges bí-
rálatot közölnénk, felhívjuk a lelkész urak figyelmét. 

A „Gyakorlati Bibliamagyarázatok* Garzó szer-
kesztése alatt s kiadásában megjelent második kettős 
füzete, éppen most hagyta el a sajtót. Közérdekű jelen-
ség, hogy dr. Sommerville skót lelkész és hittérítő azon 
irásmagyarazatai is benne vannak, a melyeket Mezőtúron 
és Túrkevében mondot t . E beszédek címei: ,,/i bűnösök 
megtérése", a második: „ Z a k e u s a harmadik: „Az ítéld 
napjánKedvesebb pünkösdi ajándékot előfizetőinek 
nevezett szerkesztő nem adhatott , miután ez úton azok 
is élvezni fogják az ezen magyarázatok feletti örömöt , 
a kik a nagyhírű aggastyánt személyesen nem hallhat-
ták. Sőt mint a boritékon jelezve van, e beszédeknek 
külön lenyomatai is készültek, melyek közül az első 
kettő Révész Mihály segédlelkésznél Tisza-Földvárt , 
az utolsó pedig Mező-Túron Gyikó Károly nyomdász-

nál kapható. De ezeken kívül hozza még e füzet 
F. Varga Lajostól a korinthusbeliekhez küldött első levél 
feletti magyarázat befejező részét is, melynek folytán 
a vállalat egy bevégzett munkával ismét gyarapodott . 

Tanulmányok irta Gönczy Pál, kiadta Méhner 
Vilmos Budapesten, ára 1 frt 60 kr, sajtó alá rendezte 
dr. Kiss Aron, a befolyó jövedelem a tanítók árvaházára 
van szánva. A becses munka Gönczy Pálnak különböző 
folyóiratokban és lapokban megjelent nevelésügyi ér te-
kezéseit tartalmazza, s egyszersmind e kötetben lát nap-
világot a kiváló tanférfiú rendkívül érdekes svájci nap -
lója, melylyel az alig 21—22 éves ifjú lelkébe, nemes 
törekvéseibe enged bepillantást és melyben a nagyra 
hivatott népnevelő éles megfigyeléseit, lángoló haza-
szeretetét és paedagogiai reformeszméit találjuk letéve. 
— A tanulmányok bevezeteseképen dr. Kiss Árontól 
Gönczy Pál életrajza és műveinek sorozata van közölve. 
A kiváló becsű műből alkalom szerint szemelvényeket 
fogunk adni. Addig is a legmelegebben ajánljuk a tan-
ügybarátok becses figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Dr. Ballagi Géza sárospataki 

jogakadémiai tanár, akadémiai levelező taggá választása 
alkalmából, meleg hangú üdvözlések tárgya a protestáns 
egyházi sajtóban és iskolai körökben. A sárospataki és 
debreceni lapok nagyon szívélyes sorokban .üdvözölték; 
a sárospataki jogakadémia ifjúsága küldöttségileg, a taná-
rikar pedig közelebb tartott közgyűlésében igazgatója 
által kívánt szerencsét a kitüntetett tanárnak, a ki ezút-
tal egymaga képviseli a sárospataki tanárikart a tud. 
akadémiában. — Fiók Károly és Szalay Károly buda-
pesti, Nagy Zsigmond nagy-kőrösi ref. főgymnasiumi 
helyettes tanárok a legközelebbi napokban tették le 
tanári szak-, illetőleg paedagogiai vizsgájukat Budapesten 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság előtt. 
— Herczegh Ferenc ómorovicai ref. lelkész 2000 f r to t 
adományozot t egyháza közszükségeire. — Warga Lajos 
sárospataki theol. akadémiai tanár, mint részvéttel é r te-
sülünk, egyháztörténelmi munkája III—ik kötetén való 
szakadatlan munkálkodás közben súlyos szembajt kapott 
s ennek gyógyíttatása végett Budapestre jött. — Bálint 
Dezső sérospataki választott lelkész f. hó 10-én költözött 
uj állomására, hol az nap a presbyterium által ünnepé-
lyesen fogadtatott és hivatalába e hó 13-án iktatatott be 
Zombori Gedő megyaszói lelkész, mint esperesi helyet-
tes által. — Bárczay Gyula jászkiséri lelkész meggyen-
gült egészsége helyreállítása végett Görbersdorfba utazott. 

* A hódmezővásárhelyi ref. egyháztanács leg-
közelebb tartott ülésében a főgymnasium tanárainak évi 
fizetését a lakbérrel együtt 1200 frtra és 40 .frt ötödéves 
pótlékra (mely azonban 200 frtnál föleblp nem mehet) 
emel te ; Kis Gusztáv tanárnak pedig, ki a folyó iskolai 
év végével nyugalomba vonul, - évenként 300 frt nyűg 
díjt szavazott meg. Mindkét tény örvendetes bizonyítéka 
annak, hogy reform, egyházunk a tanügy munkásai 
iránt méltányos tud lenni, hogy felfogva a kor követelmé-
nyét, tanügyünk színvonalának leghathatósabb emelő-
jét, a tanárok állásszerű díjazását szüntelen szem előtt 
tartja. A fizetések fölemelése annyival inkább elismerésre 
méltó, mert ugy tudjuk, hogy a hódmezővásárhelyi t a -
nárok fizetése nem régen is javíttatott. A Kiss Gusztáv 
nyugdíja különösen dicséretre, méltó, mert erre az egy-
háztanács kötelezve nem vo l t : ez tisztán a méltányoság 
kifolyása, mely nem hagyja üres kézzel távozni öreg h i -
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vatalnokát, ki 37 évig szolgálta nemes ügyszeretettel, 
lankadatlan szorgalommal és általánosan elismert sikerrel 
az egyház tanügyét. Ugyanezen egyháztanácsi ülésben 
határol ta to t t el egy classica-philologiai és egy te rmé-
szetrajz-földrajzi tanszék betöltésére a pályázat kihir-
detése. 

* A pesti magyar és német egyhá2közseg folyó 
hó 13-án tartotta meg évi rendes közgyűlését Busbach 
Péter elnöklete alatt. Az évi jelentést dr. Zsigmondy 
]enő terjesztette elő. E szerint az egyház pénzügyi 
viszonyai a mult évben olyan szerencsésen fejlődtek, 
hogy 1255 frtnyi fölösleg is maradt, pedig az iskolák 
fölszerelésének gyarapítására tavaly is kiváló gondot 
fordítottak. A közgyűlés köszönetet szavazott az egyház 
támogatóinak, köztök a fővárosnak 9,100 fr tos segé-
lyért, dr. Králik Lajosnak másfélezer-forintos alapítvá-
nyáért , stb. Jelentették aztán, hogy a templom-épités 
ügye szintén örvendetesen áll. Még meg sem indították 
a szélesebb körű gyűjtést s már is 81,164 frt áll r en -
delkezésre. Négy buzgó tag öt-ötezer forinttal nyitotta 
meg az aláírást, s ma már tizenegyen vannak, a kik 
ö t -ö tezer forinttal készek járulni a templomépítés köl t -
ségeihez. Az egyházi közgyűlés éljenzéssel vette ezt tudo-
másul, valamint az egész jelentést és számadásokat is. 
Az eddigi iskolai második felügyelő, Fabiny Gyula, a 
magyar egyház felügyelőjévé választván, helyébe ideig-
lenesen az általános tisztújításig, dr. Vécsey István pres-
byter választott meg. Végül még tanár-választás volt. 
Az ev. gimnáziumban állandó a parallel osztály s erre 
szerveztek most uj tanszéket. Megválasztották dr. Ormay 
Lajost , a ki két éve működik már az iskolánál. — Itt 
említjük fel a magyar-német egyház elöljáróságának azon 
legújabb lépését, hogy Busbach Péter vezetése alatt kül -
döttségileg kérte meg a fővárosi tanácsot, hogy a deák 
téren építendő templom költségeire 50,000 forint segély 
megszavazását eszközölje k i ; valamint hogy a pesti tót 
evang. hitközség korábban beterjesztett folyamodványára 
•Budapest tanácsa elhatározta, hogy a gyülekezet t e m -
ploma helyreállítására kért 5000 frt segélyt pártolótag 
terjeszti a városi közgyűlés elé. 

* Konfirmáció a budapesti egyházban. A konfi r -
mándusok vizsgája Budapesten f. hó 13-án ment végbe 
a kálvintéri templomban, hol nagyszámú és díszes közön-
ség hallgatta meg Papp Károly lelkész szép alkalmi beszé-
dét s azután a növendékek értelmes feleleteit. A kon-
firmándusokat Papp Károly lelkész, Török Zsigmond 
katheketa és Kontra János budai s.-lelkész készítették 
elő, s ők is kérdezték ki. Vizsga után hitvallás- és foga-
dástétel volt. Jelenleg 136 növendék konfirmáltatott . 

* Tanítóképesítő vizsgálat Nagy-Kőrösön. A duna-
mélléki evang. reform, egyházkerület bizottsága a nagy-
kőrösi ev. reform, taní tó-képző intézetben a következő 
renddel fogja megtartani az idei tanítóképesítő vizsgá-
latokat. Junius 25-én délelőtt, kezdve 7 órakor írásbeli 
vizsgálat; jun. 25-én délután vizsgálat a rajzolás-, szép-
írás- és tornázásból; juni. 26-án vizsgálat a gyakorlati 
tanításból, az éneklésbőls a zenéből ; junius 27-én s k ö -
vetkező napokon a szóbeli vizsgálat tartatik. A tani tó-
kepesítő vizsgálatokra jelenthetik maguka t : a) Mind azon 
tanítójelöltek, kik a tanítóképezdei négy évi tanfolyam be-
végzése után legalább egy évet gyakorlati akár nyil-
vános, akár magántanítóskodással töltöttek, b) Kik a 
közoktatási törvény keletkezése előtt már gyakorló t a -
nítók voltak, c) Végre azok is, kik magukat a taní tó-
ságra nyilvánosan képezték, ha legalabb egy évi gya -
korlati, akár nyilvános-, akár magan tanítóskodásukról 
bizonyítvány nyújtanak be, s az illető osztályvizsgálato-

kat előbb leteszik. A vizsgálatra jelentkezők kérvényei 
— melyekhez keresztlevél, végzett tanulmányaikról és 
eddigi folytatott pályájukról, valamint erkölcsi magukvise-
letéről szóló és testi — s szellemi épségöket igazoló 
orvosi bizonyítvány csatolandó, — junius hó 10-éig 
ft. Filó Lajos úrhoz, mint az e. ker. vizsgáló bizottság 
elnökéhez küldendők be Nagy-Kőrösre . (A fo lyamod-
vanvra s a bizonyítványokra 50—50 kros bélyeg szük-
séges.) Kelt Nagy-Kőrösön , 1886. máj. 16. — Az ev. 
ref. tanító képezdei igazgatóság. 

* Vizsgák rendje a halasi reform, fögymnas ium-
nál az i 8 8 ' / s - d i k tanév végén. Május 6. VIII . osztály-
beli magántanulók Írásbeli vizsgája. Május 7. VIII. osz-
tálybeli nyilvános tanulók osztályvizsgája. Május 8, VIII. 
osztálybeli magántanulók szóbeli vizsgája. Május 14—18. 
írásbeli érettségi vizsga. Junius 10. évzáró ünnepély, 
rajzkiállitás és tornászán vizsga. Junius 11. d. e. I. osz-
tály, junius 11. d. u. II. osztály, junius 12. d. e. III. osz-
tály, junius 12. d. u. IV. osztály, junius 13. d. e. V. osztály, 
junius 13. d. u. VI. osztály, junius 14, d. e. VII. osztály 
közvizsgája, junius 15. magántanulók Írásbeli vizsgája, 
junius 16. magántanulók szóbeli vizsgája, junius 20, 21, 
22. szóbeli érettségi vizsga. 

* A békésbánáti ev. ref. egyházmegye árvízve-
szély miatt elhagyott tavaszi közgyűlését e hó 29-én 
fogja Szegeden megtartani. A prot. irodalmi társaság, a 
battonyai lelkészválasztás és a mezőberényi adómegta-
gadás illetőleg kitérések ügye, nagyon érdekessé teszi 
ezt a gyűlést, miután az ezen ügyek felett hozandó 
határozatok nemcsak elvi, de gyakorlati szempontból is 
erős hatással lesznek a jövőre nézve. 

* A kőröstarcsai ev. ref. egyház két régibb épü-
letéből nagyon kényelmes s 1 iorunív kívánalmainak teljes 
mértékben megfelelő iskolákat rendezett be, a melvek-
ben a tanítói lakások is minden tekintetben kényelme-
sek. Hát ugy van az csakugyan, hogy a jó pásztor 
bölcsesége, még a mostoha anyagi viszonyok között is, 
lángra kelti azt a buzgóságot, mely nemcsak áldo-
zatra kész, de nem retten vissza az útban álló nehézsé-
gektől sem. 

* A gyomai ev. ref. egyház újból megmutat ta 
áldozatkészségét, a mennyiben t. i. alig nyitotta meg a 
mult évben befejezett központi fiúiskoláját, mely 23 ezer 
forintba került, midőn ismét letette egy másik nagysza-
bású épületének alapkövét. Ez a Garzó lelkész számára 
tervelt uj paplak, mely — mint értesültünk — e napok-
ban már a használatnak is átadatik. Figyelemre méltó e 
szilárd és díszes épületnél, a kitűnő beosztás mellett, 
azon körülmény, hogy nemcsak a lelkész, de a lelkészi 
hivatalt megkereső közönség érdekei, illetőleg kényel-
méről is gondoskodva van. Itt tehát meg- van mutatva, 
hogy ez igék felet t : »ne keresse kiki a maga hasznát, 
hanem egyebekét is!« nemcsak prédikálnak, de a mit 
hirdetnek, igazolják cselekedetben is. Üdvözöljük a g y o -
mai egyház példás buzgóságát! 

* A kőrösiadányi ev. ref. egyház is jelét adta 
buzgóságának abban, hogy templomát szépen renoválta 
— s követve a szomszédos Gyoma példáját — t em-
plomkertjét is berendezte s vasrostélylyal körülfogta. Sőt 
mint halljuk, komolyan kezdenek a ládányi hívek a felől 
is gondolkodni, hogy a régi épület helyére, uj paplakot 
építsenek. Segítse őket az Isten 1 

* Iskolai értesítés. A rimaszombati egy. prot. f ő -
gymnasiumban az 1887/8 évi vizsgálatok következő napo-
kon tartattak meg. Az írásbeli érettségi vizsgálat május 
14, 15, 16, 17 s 18-án, a szóbeli junius 22-én. Az 
1—7-ik oszt. szigorlatai junius 11—18. napjain, a nyíl-



vános vizsga junius 20-án. A magántanulók Írásbeli 
vizsgája junius 26-án, a szóbeli 27-én fog ugy a dél-
előtti, mint a délutáni órákban megtartatni. — Az igaz-
gatóság. 

* Tanilókepesilö vizsgálat. Eperjesen a tiszai ág. 
hitv. evang. egyházkerületi tanítóképző intézetben a 
tanképesítési vizsgálatok f. évi junius 30-án és fo lyta tó-
lag julius 2-án s következő napjain fognak megtartatni. 
Az érdeklettek jun. 19-ig nagytiszteletű Sztehlo János 
főesperes úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez 
Eperjesre küldjék be folyamodványaikat végzett tanul-
mányaikról és a folyamodás napjáig terjedő működésük-
ről szóló bizonyítványokkal együtt. — Eperjes, 1888. 
május 14. — A tiszakerületi cperje.i ev. tanítóképezde 
igazgatósága. 

* A tanitókepzö-intézetfck tanarai országos gyűlést 
szándékoznak tartani julius elején Losoncon. T e r v ü k : 
testületté szervezkedés és testületi közlöny létesítése. A 
gyűlés programmja szerint megbeszélés tárgyát fogjak 
még képezni : a tanterv és a tankönyvek, a képezdei 
igazgató-tanácsok szervezete és az igazgatókhoz való 
viszonya, a képezdei tanárok iskolalátogatása, a képezdei 
internátus és convictus, a képezdei növendékek önkép-
zése stb. Tekintve a tanítóképzés tanügyi és egyházi 
fontosságát , e mozgalom nagyon örvendetes és folya-
mát lapunk is figyelemmel fogja kisérni. 

* Dicséretes buzgóság. A löki ev. ref. egyház ö r -
vendetes pünkösdi ajándékot adott isten dicsőségére. 
Ugyanis az egyház buzgó hívei, kik csak nemrég bőví-
tették templomukat, azt új tetővel és toronynyal láttak 
el, áldozatkészségüknek ismét újabb szép jelét adták. Az 
egyház hívei közadakozásból három új harangot ön te t -
tek a T h ú r y cégnél. A harangokat pünkösd hetében 
nagy ünnepélyességgel a gyülekezet híveinek élénk ér-
deklődése és számos vidékiek jelenlétében adták át a 
közhasználatnak. 

* Az országos nőképzö-egyesület uj iskolája. Az 
orsz. nőképző-egyesület f. hó 16-án tette le zárkövét új 
iskolaépületének, mely most már, kibővített alakjában, 
tekintélyes házhelyet foglal el a zöldfa-utcában, 12 abla-
kos homlokzattal, pirosló nyers téglából. Az új épület 
belső berendezése fényes s különösen egészségi tekin-
tetben a legtökéletesebbnek mondható. Termei maga-
sak, világosak, nem teszik veszedelmes próbára a növen-
dékek szemevilágát, világítás és szellőztetés az iskola-
építés terén szerzett legújabb tapasztalatoknak megfe-
1 előleg van berendezve. Mostani alakjában 12 tanterme 
van az épületnek, az iskola 12 osztálya számára, külön 
zene-, to rna- és rajztermek s megfelelő helyiségek a 
bennlakók számára. Ezekkel összeköttetésben áll az 
igazgatónőnek s annak az 5 tanítónőnek a lakása, a kik 
bennlaknak az intézetben. 358 növendék látogatta ezidén 
is az ismert hírű iskolát ; ez is bizonyítja, hogy szükség 
volt arra az uj tágabb épületre, melynek hivatalosan ma 
fejezték be az építését. A mai ünnepélyes zárkő-letétel 
délelőtt 11 órakor kezdődött , a mikor a növendékek 
énekkara elénekelte a »Hvmnust«. Azután Zichy Antal 
olvasott hosszabb értekezést a nőnevelésről. Különösen 
a szellemi túlterhelés veszélyes voltát fejtette ki, mely 
korunk nevelésének tobaja. Miután Csiky Kálmán dr. 
elmondotta az egyesület történetét , az utóbbi hat esz-
tendő kimagasló momentumait , Ábrányi Emil olvasta fel 
alkalmi ódáját, melynek végeztével a jelenlevők tapsa és 
éljenzése közben befalazták az épület zárkövét. A kőbe 
e felirat van bevésve: »E tábla fedi az Országos N ő -
képző-Egyesület emlékiratait, 1867-ben való megala-
kulásától fogva 1888-ig. Szíveskedjék 1938 május hó 

7-dikén az elnökség e táblát kiemeltetni s az akkori is-
kolaviszonyokat a mostaniakkal összehasonlí tania Végre 
a növendékek elénekelték a »Szózat«-ot. Az ünnepé-
lyen nagy közönség volt jelen, az összes egyesületi höl -
gyek élükön Veres Pálné-Beniczky Hermin, özv. Teleki 
Sándorné gr .-né és Majthényi Alajosné elnökökkel, szá-
mos tanügyi kapacitás, élén Gönczy Pál és Berzeviczy 
Albert közoktatásügyi államtitkárokkal. Az új épület 
zárköve a mostani tanterv és egyéb paedagógiai értesí-
tés mellett Veres Pálné elnöknek egy levelét foglalja 
magában ahoz az elnökséghez, mely 30 év multán az 
egyesületet igazgatni fogja. Utal arra, hogy e kő alatt 
le van téve az intézet mostani belső életének napirendje 
s hangsúlyozza azt, hogy eddig az egyesületnek mindig 
az lebegett szeme előtt, hogv növendékeinek hazafias 
szellemű s a női hivatásnak megfelelő nevelést adjon. 

* Felső leányiskoláink. A közoktatásügyi minisz-
ter a rnult éven elrendelte volt, hogy a tanítónő ké-
pezdékbe belépett tanitónő-jelöltek írásbeli gyakorlatait, 
melyek a fölvételi vizsga alkalmával készültek, terjesz-
szék fel neki. 70 iskolából el is küldték neki 200 kis-
asszony írásbeli gyakorlatát s most a miniszter egy 
kör-leiratban nyilatkozik felőlük. Szigorúan megbiráltatván 
a dolgozatokat, elszomorítónak mondja, hogy a lelső 
nép- és polgári iskolákból kikerült leányok mily hátra 
vannak a magyar nyelv ismeretében. A miniszter szavai 

! szerint a »dolgozatokon feltűnő a rendességnek, csinos-
ságnak és a szépírásnak h iánya ; elszomorító a helyes-

I írási hibák nagy száma (még a kitűnő és jeleseknek 
! talált dolgozatokban is) és a helyesírás szabályainak 
t alkalmazásában észlelhető ingadozás és bizonytalanság; 

feltűnő a csak fél ig-meddig szabatos irálynak és fogal-
mazóképességnek hiánya s a szerfölött gyermekes g o n -
dolkodás mód és kezdetleges értelmi fejlettségnek nyil-
vánulása. Midőn a felső nép- és polgári leányiskolák 
növendékeinek szine-java ily kirivó módon tanúsítja, 
hogy nyolc évi tanulása ideje alatt az anyanyelvén még 
helyesen és szépen irni sem tanult meg, akkor ezért 
egyesegyedül csak az illető iskolákat iehet felelőssé 
tenni.« Ez alkalommal még nem nevezi meg a miniszter 
ama nagyobbára községi és felekezeti jellegű leányisko-
lákat, melyek a megvizsgált növendékeket ily készület-
len állapotban bocsátották ki, hanem megelégszik azzal, 
hogy reámutasson az oktatásnak e hiányára. 

* Ritka és nevezetes e semény folyt le a legkö-
zelebbi héten id. Thúr i Károly zánkai ref. lelkész csa-
ládjában t. i. fia Károly h. lelkész a kapolyi ( S o m o g y -
megye) egyházba rendes lelkészül megválasztatván, 
május 6-án, másik fia Etele soproni fegyintézeti lelkész 
pedig fehérvár-csurgói egyházba választatván meg, má-
jus 13-án, tehát egy hét alatt avattattak illetőleg állíttat-
tak be nagy ünnepélyességgel hivatalaikba. Gratulálunk 
a két jeles ifjú papnak s a jó apának örömében szíve-
sen osztozunk! 

* Tisztelendő Ambrus Jó ise f urnák, mint a felső-
baranyai ev. ref. egyházmegye aljegyzőjének, s mint a 
gyűlési jegyzőkönyv ez időszerinti összeállítójának, t e -
kintettel a „Felső-Baranyai Levélres tekintettel a 
gyűlésen „jelen voltak:"' AJ pont já ra : van szerencsém 
ez uton tudomására hozni, hogy a mult hó 17. s követ -
kező napjain tartott egyházmegyei közgyűlésen, és pe -
dig a 3 gyűlési nap közül 2 napon, én is szerencsés 
és bátor voltam jelen lenni. — Zeke Lajos, ref. lelkész 
Siklóson. 

* Egy pánszláv tanitö ©liléiletése. Jelentettük 
annak idején, hogv Szalva Károly klenóci evangélikus 

j tanító ellen, ki a wDomovy Kalendar« cimű pánszláv 



képes naptárt adta ki es abban a magyar nemzet ellen 
agitált, egyházi felsőbbsége megindí to t ta a fenyítő el já-
rást. A kishonti esperesség Szalvát hivatalvesztésre i-télte, 
melyet a tiszai egyházkerület fenyi tő bírósága is he ly-
benhagyot t . Innen az ügy az egyetemes gyűlés t ö r v é n y -
szék elé került , mely mint iriák, megerős í te t te az Í té-
letet, s így a pánszláv tanító, legalább mint ilyen, nem 
szolgálhatja többé a pánszláv tanokat az egyház kenyerén. 

N E C R O L O G . 

L i s z k a y J ó z s e f 
1809—1888. 

A 
alakja, a győri és pápái egyházak egykor i hírneves p réd i -
kátora, a pápai főiskola volt theol. tanára s az egyház tö r -
ténelem jeles m űvelője Liszkay József Budapesten, 
hol teljesen v isszavonulva élt, f. hó 13-án élete 79- ik 
évében elhunyt. Mozgalmas, de tevékény életet élt. 
Fényes tehetségeivel ki tar tó szorgalmat páros í to t t , m e -
lyek kartársainak legkiválóbbjai közé emelék. Magas 
műveltsége, finom modora , impozáns külseje, fényes 
szónoki tehetsége által »nagy pap« hírnevére jutot t s 
1873-ban, midőn Nagy Mihály lemondásával a dunántúl i 
püspöki szék megüresede t t , Liszkay elől csak néhány 
szavazattal nyer te el Pap Gábor a püspökséget . 

I rodalmi munkássága az egyháztör téne lem műve lé -
sében kulminált s e téren jeles részlet- i rónak van elis-
merve : a győri egyházról szóló monográf iá ja és a T ó t h 
Ferencről írott életrajza nemcsak gondos gyűj tésre , de 
alapos feldolgozásra is vallanak. A gyakor ló lelkészet 
terén fényes szónoki sikerei mellett kiváló egyházkor -
mányzó volt, minek élő bizonysága a nagy — győri g y ü -
lekezet, melynek anyagi és népnevelési ügyeit példásan 
rendez te . 

Életrajzi adatait az Uj magyar Athenás nyomán a 
köve tkezőkben közüljük. 

Liszkay József születet t 1809. okt. 18-án Bala ton-
Kisszöl lősön, Zalamegyében, hol atyja, János, lelkész volt. 
Iskoláit Szen t -Gálon kezdte, hova atyja időközben lelké-
szül vitetett . K ö z é p - és főiskolai tanulmányait Pápán 
végezte, hol Már ton és K. Sebestyén vezetése alatt ki-
tűnő theol. készültséget tanúsí tot t . Tanu lmánya i befejez-
tével 1832-ben előbb Pápán egy évig osztálytaní tó, 
majd Szőnyön 3 évig akad. rektor volt, mi alatt tanítói 
ügyésségének is kiváló jeleit adta. Már épen külföldre 
volt menendő , mikor T ó t h Fe renc dunántúli supe r in -
tendens Bécsből visszahívta és a Pongrác családhoz 
küldte nevelőnek, hol 1836-ig működöt t . Ez alatt káp-
láni vizsgát tévén, Pere i János esperes mellé m e n t s e -
gédlelkésznek F e l s ő - Ö r s r e , honnan azonban rövid idő 
múlva külföldre indult, régi vágyát megvalósí tandó. De 
T ó t h Ferenc meghívása ismét más útra tereié, a m e n y -
nyiben az elaggott és nyugalomba vonul t K. Sebestyén 
helyére hívta meg tanárul a pápai főiskolába, mely-
állásra 1838-ban a kerületi gyűlés is megválasztot ta . 
Exegetikai tanszéke elfoglalása előtt "külföldre ment s 
Berlinben egy évig tanulmányai t gyarapí tot ta . A theol. 
tanári állásban csak ö t évet töl töt t , mer t mint már akkor 
hírneves szónoko t a pápai egyház lelkészeid választotta. 
A pápai egyház zavart pénzügyei t csakhamar rendbe 
hozta és hasonló sikerrel fo rgo lódot t pénztárnoki h iva-

dunántul i re lormátus papság egyik kimagasló 

talaban is, melyre őt az egyházkerület bizalma emelte. 
Pápai lelkész korában a bécsi prot . theol. fakultáshoz is 
kapot t tanári meghívást , majd kerületi tan fe lügyelőség-
gel is megkiná l t a to t t ; de ő ez állások egyikét sem 
fogadta el, hazájában kívánván szolgálni egyháza ügyeit . 
1855-ben a győr i gyülekezetbe m e n t lelkésznek s itt is 
maradandó emléket szerzett magának mind a pa tens -
ügyben tanúsí tot t magatartásával, mind kü lönösen az 
egyház anyagi és népnevelési ügyének rendezésével . 
17 évi győri lelkészkedése alatt iskolákat és paplakot 
épít tetet t , a város tó l községi segélyt eszközölt ki, a 
kormánytó l segédlelkészség szervezésére tekintélyes ö s z -
szeget nyert . 1873-ban újra pápai pap lett, de négy ev 
múlva 1877-ben nyugalomba vonul t és Pes t re kö l tözö t t , 
hol takarékossága által szerzet t vagyonából élt egész h a -
láláig. Visszavonulása alkalmával több rendbeli alapítványt 
tett a ker. tanári nyugdí j - in téze t re , a pápai főiskolánál 
ösztöndíjakra, és a pápai egyházmegye lelkészi g y á m i n -
tézeténél . A T ó t h Ferenc- fé le becses könytár t , melyhez 
mint a nagynevű püspök veje ö rökség utján jutott , a 
pápai főiskolának ajándékozta, T ó t h F. egyháztör téne t i 
kéziratai azonban, szintén ajándékozás ut ján, a Nemze t i 
Muzeum birtokaba jutottak, mit Liszkay tói annak ide jén 
sokan rossz néven vettek túl a Dunán. l(TT) t 

I roda lmi működésének súlypont ja az egyvháztörté-
ne lemre esik. A »Prot . egyh. és isk. Lap« ujabb fo lya-
maiban számos egyháztör téne lmi kisebb köz leménye lá-
tot t napvilágot. Külön megjelent munkai közül »A n a g y -
gvőr i ev. ref. egyház múlt ja és jelene« címűt 1868-ban 
bocsátot ta közre s a kritika értékes monográf iának 
talalta. »A pápai ref. egyház levéltára, 1 5 1 0 — i 8 i i « 
cimű, 1875-ben megjelent reges t ruma nagy gondosságra 
valló munka. Legér tékesebb műve » T ó t h Ferenc dunán -
túli super in tendens életrajza«, mely 1877-ben a Prot . 
theol. könyvtár IX- ik köte tében jelent meg, s a híres 
püspök és egyháztör téne t i ró nagy alakját a vő sze re te -
tével, de a tör ténész tárgyilagosságával domborí t ja ki. 
Az egyház tör téne t mellett dolgozot t m é g a Fö rdős - f é l e 
»Papi do lgoza tok«-ba , lefordí tot ta , jegyzetekkel ellátta 
és kerülete megbízásából há rom ízben kiadta a Helv. 
Coníess ió t és több éven át kiváló gonddal szerkesztet te 
a dunántúl i egyházkerület i Névtár t . 

N y u g a l o m b a vonulása után egészsége is csakhamar 
megrendül t , s e miatt az irodalmi munkálkodás tó l is 
teljesen visszavonult . Régebbi testi bántalmai és ö r e g -
ségi bajai a f. hó 13-án oltották ki munkás életét. A k i -
adot t gyászjelentésen Liszkay Jenő és testvére Ta rczy 
Zol tánné, szül. Liszkay Ilona s ennek fia Lajos ugy a 
maguk, mint az összes rokonság nevében benső fá jda-
lommal tudat ják szeretet t édes atyjuk illetve nagy a ty já-
nak, Liszkay József nyug. vonult ref. lelkésznek a f. évi 
május 13-án este 6 ó rakor élete 79- ik évében szívszél-
hüdésben tör tén t gyászos kimultát . 

T e m e t é s e a f. hó 13-án ment végbe, diszes k ö -
zönség jelenlétében, mely előt t Papp Károly ta r to t t az 
e lhunyt érdemei t találólag jellemző beszédet, kü lönösen 
kiemelve Liszkay szónoki tehetségét , kiváló administrat ív 
képességét és i rodalmi tevékenységét . A boldogult k é t -
ségkívül a re formátus papság legkiválóbbjai közé t a r t o -
zott , kinek élete áldás, munkássága maradandó, halála 
veszteség az anyaszentegyházra és a tudományra nézve! 
T iz évi magányában sokan elfeledték őt is, mint a 
közélet annyi je lesét ; de a gyülekezetek, melyekben 
áldásosán működö t t , a tudomány, melyet híven szolgált 
és egyházi- iskolái alkotásai kegyelet tel megőrzendik nevét 
és áldani fogják emlékét. 

Béke hamvai ra ! V. 1<\ 



A D A K O Z Á S O K . 

Az országos prot. árvaházra : Orbán Antal nágocsi 
ref. lelkész 2 fr t 40 kr. (Ehhez járultak : a gyülekezet 
50 krral, a confi rmándusok: T a r Lajos 10 krt, Balassa 
József 10 krt, T a r Sándor 10 krt, Horváth János 10 krt, 
Natkay Nándor 10 krt, Borza József 10 krt, Orbán 
Margit 1 frt, Orbán Erzse 10 krt, Natkay Mari 10 krt, 
Horváth Lidi 10 krt.) — Dömötö r Lajos bölcskei ref. leik. 
a confirmáltak részéről 3 frt 66 krt. — Juhász Pál nagy-
sallói ref. lelkész 3 frt. (Ehhez járultak: Vizi Juli 10 krt, 
Nagy István 3 krt, Kulcsár Julis 6 krt, Zsidó Sándor 5 krt, 
T ó t h Jónás 10 krt, Nagy Lajos 10 krt, Bukrós Lajos 
10 krt, Konc Lajos 10 krt, Bozsonyik Ferenc 10 krt, 
Bali Lajos 10 krt, Szappanyos János 10 krt, Földi István 
10 krt, Szántó András 10 krt, Bodony András 10 krt, 
T ó t h Sándor 10 krt, Német István 10 krt, Suba Jónás 
10 krt, Balog Julis 10 krt, Mihály Juli 10 krt, Dora 
Julis 10 krt, Gál Zsuzsi 10 krt, Szappanyos Zsófi 10 krt, 
Dora Zsófi 10 krt, Göbő Eszter 10 krt, László Julis 
5 krt, Balog Erzsi 10 krt, Kocsis Erzsi 10 krt, Varga 
Erzsébet 5 krt, Hőnyi Zsófi 6 krt, T o m k a Erzsébet 
10 krt, Kaptár Juli 10 krt, Bukros Zsófi 4 krt, a leik. 
kikerekítette 3 fr tra) . — Szabó Zsigmond, deáki ref. leik. 
a confirmáltak részéről 3 frt 20 kr. — Bokor Benő kis-ba-
jomi ref. lelkész a confirmáltak részéről 2 frt 40 kr. •— 
Szabó Péter pirosi ref. lelkész 8 frt 84 kr. e sorok kíséreté-
ben : A pirosi ret. egyház agendás növendékei is szoktak 
adakozni a prot. árvaházra, csakhogy kis mennyiség-
ben, néha, hogy a küldetési dijt is alig fedezné némely 
évi adakozás, tehát összevártam tiz évi bevételt s azt ime 
most küldöm : 1879. évről 1 frt 1 kr, 1880. évről 88 kr, 
1881. évről 61 kr, 1882. évről 1 frt 29 kr, 1883. évről 
20 kr, 1884. évről 31 kr, 1885. évről 27 kr, 1886. 
évről 51 kr, ,1887. évről 1 frt 31 kr, 1888. évről 1 frt 
45 kr. Magam részéről 1 frt. — Fördős László kecske-
méti ref. s.-lelk. az általa confírmátióra készített leánynö-
vendékek részéről 6 frt 34 kr. — Posch Frigyes leveli 
evang. lelkész a confiirmaltak részéről 7 frt 25 kr. — 
Benedek Ede ó-kécskei ref. h. lelkész 1 forint 90 kr. 
(Ehhez járultak a következő confirmáltak: Szabó D á -
niel 10 kr, Jóljárt Mihály 20 kr, Farkas Károly 10 kr, 
Bagó Zsigmond 10 kr, Szabó Sándor 20 kr, Tó th István 
20 kr, Kovács Krisztina 40 kr, Biró Lidia 10 kr, Pap 
Teréz 20 kr, Bárány Ida 10 kr, Haller Irén 20 kr.) — 
Faragó János zámolyi ref. leik. a confirmándusok részé-
ről 80 kr. — Balog Ambrus berek-böszörményi ref. 
leik. 2 frt 89 kr. •— Nagy Lajos vasadi ref. h. lelkész a 
confirmált növendékek részéről 74 kr. (Ehhez járultak : 
Csizmadia Sándor 14 kr, Pap József 10 kr, Nánai Já -
nos 10 kr, Édes György 10 kr, Mészáros Dániel 10 kr, 
Benke Mária 10 kr, Nánai Juliána 10 kr.) — Széky Géza 
gerjeni ref. leik. a confirmált növedékek részéről 2 frt. — 
Kócsi Dániel kőbányai ref. s. leik. a confirmáltak részé-
ről 4 frt. (Ehhez járultak: Bánszki Zsuzsanna 20 kr, 
Győry Ilona (Kispestről) 80 kr, Kapcsos Juliánná 20 kr, 
Kapcsos Juli 10 kr, Nagy Eszter 50 kr, Sáska Erzsébet 
10 kr, Sáska Borbála 10 kr, Somodi Róza 5 kr, Szabó 
Erzsébet (Kispest) 50 kr, Szekeres Mária 60 kr, Tó th 
Juliánná (Rákos) 20 kr, Darula Eszter 20 kr, Horváth 
Mihály 5 kr, Kovács Mihály 2 kr, Morvái János 5 kr, 
Simon László (Kispest) 5 kr, Ujj Béniamin (Kispest) 
10 kr, még valaki 18 kr.) —Széke ly József csákvári ref. 
leik. a confiamáltak részéről 3 frt. — Tatay Lajos ó - m o -
ravicai ref. h. leik. 3 frt 14 kr. (Ehhez járultak : T ó t h 

Sándor és confirmált fiutársai 1 frt 66 krral, Jeges Judit 
és leány társai 1 frt 48 krral). — Czelder Márton kecske-
méti ref. leik. a confirmáltak részéről 5 frt. Szerk. 

A budapest-budai ref. templom építésére újabban 
következő adományok folytak be : Perselypénztár április 
8-ától május 13-ig 10 frt 94 kr. Továbbá : N. N. 20 kr., 
Kádár László 50 kr., Bagi Péter, Kálai Bertalan, Kosa 
Lajos, Szörnyei József és Stern Antal r — 1 frt, Bun 
Ilona 1 frt 30 kr., Bárcsányi Imre 2 frt, n .-kőrösi ret. 
líceum önképzőköre (elnök Barsy László) 5 frt, Gondol 
Gábor Iváncsáról '20 frt, budai evang. egyház község 
100 frt. Kis szelvény-könyvekkel együtt : Telegdi Pál 
10 kr., pesti ref. leik. hivatal 50 kr., Király Pál 1 frt 
10 kr., Nagy Gyula 4 frt 40 kr., dr. Szénásy Sándor 
4 frt 70 kr., Weiszburg Imre 5 frt 28 kr., dr. Kiss 
Áron 7 frt 50 kr., Rodrigner Károly 15 frt. Összesen: 
183 frt 52 kr. Ezzel együtt 21,624 frt 9 kr van a pesti 
első haz. takarékpénztárban elhelyezve. — Budapesten, 
1888—ik évi május 15-én. — Szőts Albert, pénztárnok. 
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1 HIRDETÉSEK, i j j j 
X - . 3 T . A . JZ; T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, a felső-
borsodi egyházmegyéhez tartozó sajó-kazinci egyház 
lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötöt t javadalom föld, 
rét jövedelméből, gabona, bor, fa-i l letményben, szolgál-
mányokban és stólában 766 forintot tesz, így a I l l - ik 
osztályba tartozik. 

A pályázati kérvények junius 24-ik napjáig adan-
dók be, nt. Debreczeny Gábor esperes úrhoz, Fe l ső -Nyá-
rádon, helyben posta van. 

Tudomásukra adatik a pályázni kívánóknak, hogy 
egyházkerületünk legujabbi határozata szerint, a papi 
özvegyekre való tekinteteknél fogva, a megválasztott 
lelkész állását csak a csonka év elteltével foglalhatja el, 
az első év tiszta jövedelmének felerészét, lak, házikert, 
s stóla jövedelmen kívül, az özvegynek illetőleg árvák-
nak kegydíj fejében köteles, két egyenlő részletben ki-
szolgáltatni. 

Miskolc, 1888. május 12-én. 
E u n B e r t a l a n , 

püspök. 

Pályázat két tanári állomásra. 
A hód-mező-vásárhelyi ev. reform, főgymnasiumban 

két tanszékre pályázat hirdettetik. 
1. Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar 

nyelv, ez idő szerint az I. és II. osztályokban, he ten-
ként 22 órán. 

2. A másik tanszék szaktárgya a természetrajz és 
földrajz, és ez idő szerint melléktárgyul egy osztályban 
a német nyelv, hetenként 22 órán. 

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott tanár ugy az 
egyik, mint a másik tanszéknél jövőben a fent kitett 
óraszám mellett a megjelölt főtárgyakon kívül esetleg 
más rokon tantárgyaknak és szükség szerint más osz-
tályokban való tanítására is kötelezhető. 

Ha az állomások egyenesen rendes tanárokkal tö l -
tetnek be, évi fizetés: 900 frt, lakáspénz: 300 f r t ; és 



40 fr tos ötödéves pótlék, de ez utóbbi 200 frtnál fel-
jebb nerrfemelkedhetik. Ha az állomások egyelőre — és 
ez esetben egy próbaévre — helyettes tanárokkal, vagy 
tanárral töltetnek be, a fizetés: 800 frt. 

A megválasztott rendis tanár ugy a tiszántúli ev. 
reform, középiskolai tanárok gyám- és nyugdíj, mint a 
helybeli ev. ref. egyház tisztviselői gyám-intézetének jogos 
és kötelezett tagja. 

Pályázhatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. 
A pályázók pályázati kérvényüket, a melyben születésük 
éve és helye, nős vagy nőtlen, nemkülönben egészségi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmá-
nyaik és képesítésük, nyelvismereteik és eddigi szolgá-
latuk okiratokkal igazolandók, hozzám címezve a f. évi 
junius 10-ig bezárólag küldjék be. 

A megválasztottak állomásukat szept. i - i g ta r toz-
nak elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1888. május 7. 
Miklovicz Bálint, 

2—3 a presbyterium lelkészelnöke. 

í z ; T . 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-
testáns főgymnasiiwiban a latin és görög nyelv tanszéke 
az V—VIII . osztályokban megüresedvén, felhivatnak 
azon okleveles ev. ág. hitvallású tanárok és tanár-jelöltek, 
kik ez állomást elnyerni akarják, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket folyó 1888-ik év julius i - s ő nap-
jáig a gymnasiumi igazgatósághoz küldjék be. 

Ezen állomással 1000 frt fizetés és 150 forint lakás-
pénz, előleges havi részletekben van összekötve. 

Az illetőt az igazgató választmány ajánlatára a nm. 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter nevezi k i ; a 
kinevezett állomását legkésőbb szeptember i - é n tar to-
zik elfoglalni. 

Az kötelezett tanórák száma 20—22. A kineve-
zett rendes tanár iskolánk tanári nyugdíj-intézetébe 
belépni tartozik. 

Rimaszombat, 1888. év május hó 15-ik napján. 
1—3 Az igazgatóság. 
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| j A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent és § 
§ minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartományok számára § 
- S z e l i n s k i G y ö r g y cs. k. egyetemi könyvárusnál, Bécsben. § 
ir I., Stefansplatz 6. 1 

[ Emlékkönyv | 
| a confiimatióhoz készülő protestáns haja- | 
I donok számára. % 

| Irta | 

6 Y Ő R Y V I L M O S 
* -s — 
§j a budapesti ágost. hitv. evang. egyház néhai lelkésze. = 

| Egy a c z é l m e t s z e t t e l . 
| Ára vászonkötéaben, arany metszettel 1 frt 20 kr. 
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l g 
S z i l á d ! L á s z l ó könyvnyomdájából Kecskeméten , 

Egyházi nyomtatványok. 
Keresztelési, Esketési, Halott i , a n y a k ö n y v i i v e k : 

1 0 ív 5 0 XV 1 0 0 Ív 
B e k ö t é s r e , erős fehér irodai papíron . 30 kr. 140 kr. 270 kr. 
M á s o l a t o k r a , erős szürkés fogalmi papíron 20 kr. 90 kr. 170 kr. 

Anyakönyvek be köttetése jutányos áron eszközöltetik. 

Keresztelés!, Esketési, Halot t i k ivonatok; Elbocsátó levél ; 
Hirdetési feHiivó; Kimutatás árvaűgyben; 

Jó fehér irodai papíron 1 0 db 9 kr. 5 0 clb 40 kr. 1 0 0 db 70 kr. 

Családi é r t e s í t ő : 
Jó fehér irodai papiron 10 í v 13 kr. 5 0 í v 60 kr. 1 0 0 ív 110 kr. 

I R Ő P A P Í R O K : 
(Hivatalos bélyeg-alak) 

5 0 db 1 0 0 db 
Jó minőségű szürke fogalmazó papir 18 kr. 34 kr. 

» » kék irodai papir 30 kr. 55 kr. 
» » fehér irodai papir 35 kr. 65 kr. 

Finom miniszter papir 60 kr. 110 kr. 

L E V É L P A P Í R O K • • 

Negyedrét alakú, kék vonalzással 5 0 db 1 0 0 db 
(1, 2vagy -szeres vonalzá-) . 40 kr. 75 kr. 

» sima fehér vékony 25 kr. 45 kr. 
» sima fehér vastagabb . 40 kr. 75 kr. 

Nyolcadrét alakú, vizvonalas 20 kr. 35 kr. 
» sima, vékony 13 kr. 23 kr. 
» középvastag 20 kr. 37 kr. 
» igen finom és vastag . . . . 70 kr. 130 kr. 

K i s n y o c z a d r é t a l a k ú l e v é l p a p í r o k ! 1 doboz közönsége s 40 kr 
50 db papir és 50 c b boríték esi IOS dobozSan/ 1 doboz finom . . 70 kr' 

L E V É L B O R I T É K O K • • 

5 0 db 1 0 0 db 
Irójjapirhoz : vékony, szalmasárga . . . . 12 kr. 20 kr. 

> vastag, » ('gen erős) 17 kr. 30 kr. 
» erő?, fehér 35 kr. 60 kr. 

L e v é l p a p í r h o z : vékony, szalmasárga . 10 kr. 17 kr. 
» középvastag, kék, sárga, szürke IG kr. 28 kr. 
» erős, fehér 30 kr. 50 kr. 

Czim-nyomás Levél- és Irópapirra, valamint Levélboritékra ju'ányos áron. 
/ 

W W T 7 T l ^ r t L V jFT?" \ ( c s ' n o s könyvnyomdai nyomsásai) nagyság és 
I l i d V J JdW i J u l i / minőség szerint 50 kitől 1 f i t 50 krig. 

Mindennemű könyvnyomda! munkák 
csinosan, gyorsan és jutányos áron készíttetnek. 

Megrendelések az összeg előre történt beküldése, vagy 
pedig utánvétel mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

— Csomagolás 10 kr. — 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős s7erkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest-



Harmincegyedik évfolyam. 22. sz. Budapest, 1888. május 27, 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kínizsy-uíca 29, sz. 1. sm, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

BfiT Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Lelkészavatási beszéd. 
(Elmondatott Budapesten 1888. május 27.) 

»Bizonyára a papnak ajakai Őrizik 
a tudományt és ő tőle kérdenek 
törvényt ; mert a Seregek Urának 
követe ő.« 

Ma la kiás : II. 7. 

Egyszer egy császári követ fontos állami 
megbízatásokkal küldetett egy másik állam főható-
ságához s midőn dolgait jól elvégezte volna, 
a választ tar talmazó nagybecsű okmányoka t hátul 
nyergéhez erősítette meg. D e mikor visszatérő-
ben ahoz a kis patakhoz ért, melyet odamene-
telekor csak könnyedén átúsztatott , ez már folyóvá 
volt megdagadva . O e változással mit sem törődve 
a hullámok közé ugratot t s nem vette észre, hogy 
míg ő maga ugyan szerencsésen elért a túlsó 
partra , a hullámok foszlányokká oszlatták szét az 
értékes okmányoka t s magukkal ragad ták fárad-
ságos küldetésének eme gyümölcseit. 

Vigyázzatok, kedves szolgatársaim ! Afiai az 
Úrban ! hogy midőn az életnek ama kis patakja , 
melyen át idáig jöt tetek, ha majd árrá dagad 
meg visszatérésiekkor, el ne ragad ja fontos követ-
ségetek drága okmányait , s a habok el ne mos-
sák emlékezetetekből az ez órában hallott és 
átérzett dolgokat , mert ti nem is valamely földi 
ura lkodónak vagytok fontos megbízásokkal elbo-
csátott küldöttei, hanem — mint a prófé ta mondja 
— egyenesen a királyok ki rá lyának: a Seregek 
Urának vagytok követei. Azért meg kell őriznetek 
egész életetekre szent talizmán gyanánt az érzése-
ket és gondola tokat , melyek ez órában töltik be 
szíveiteket és lelkeiteket, mert a szent fellángo-
lásnak, a buzgó elhatározásoknak, az égő lelke-
sedésnek, a felemelő áhítatnak zavartalan percei 
úgyis oly ritkák az ember életében. Mózesnek 
csak egyetlenegyszer szólott égő cs ipkebokorban 
az Ú r ; Esaiásnak nyelvét csak egyetlenegyszer 
érintette meg gyúj tó eleven szénnel az Istennek 

angyala és Pál csak egyszer látott égi jelenést a 
damaskusi uton, midőn testben-e? vagy testen 
kívül ? maga sem tudta, e l ragadta tot t volt a har-
madik égiglen és hallott kimondhatat lan beszéde-
ket (II. Kor . XII. 2 — 4) : és mégis Mózes előtt 
folyton ott éget t vezérszövétnekéül, kiolthalatla-
nul, a csipkebokor más-más alakban, egyszer vil-
lámban, máskor fényes felhőben és ismét tűzosz-
lopban. Esa iás t szakadatlan szólni kényszeríti égi 
tűzzel érintett nyelve és Pál folyton érzi, hogy 
megfogat ta to t t a Krisztustól s lehetetlen neki 
az ösztön ellen rugódozni. 

Nem adato t t nékem, hogy szíveiteket vizs-
gáljam, s azokba leszállva hozzam fel és ta r t sam 
elétek, k. afiai! az azokat á tha tó érzéseket ; de 
mégis meg vagyok róla győződve, hogy midőn 
ide jö t te tek , hogy a tiszteletes atyák által lelké-
szi hivatalotokra, nagy és nehéz köve tség tekre 
kézrátétel által, buzgó imádság mellett felavattas-
satok, kizártatok onnét minden földi, a lacsonyabb 
érzést és csak a hálának, a Mindenható gondvi-
selésében vetet t hitnek, a Krisztus és az ő evan-
géliuma iránt való szeretetnek, az anyaszentegy-
ház ügyéér t való lelkesedésnek érzése hat ja át, 
s ama szent vágy, hogy hordozhassátok diadal-
masan az igét, hogy harcolhassatok, mint a 
Krisztusnak hű vitézei és hogy megépí thessétek 
élő kövekből az Úrnak, bizony még- a legtöbb 
helyütt mindig csak romokban heverő templomát. 
És az a hála-érzés, mely lelketekből felfakad, 
hogy idáig segítet t benneteke t az Úr, hogy kézen 
fogva vezetett utai tokon addig, míg mindenikö-
töknek e g y - e g y helyet jelölt ki, a hol őrállók 
legyetek és mikor halljátok az O szájából az O 
beszédét, intsetek meg mindeneket O tőle: legyen 
rátok nézve egy egész életre szóló kötelezvény-
nyé, melyet felséges hivatásotok hű betöltésével 
igyekezzetek, nem letörleszteni, mert hisz ez lehe-
tetlen, hanem csak némileg is leróvni. Az elhí-
vásnak emez órája csak egyetlen egyszer ki-



nálkozik nektek is; de kell, hogy kihasson egész 
életetekre, mert ,,bizonyára a papnak ajakai 
őrizik a tudományt és ő tőle kérdenek törvényt; 
mert a Seregek Urának követe Ő.u * 

I. 

Melyik az a tudomány, a melyet a papnak 
ajkai őriznek? ez az első, a miről szólanom kell 
előttetek k. szolgatársaim, szeretett Afiai! 

Talán valamely titkos tan az, valamely mys-
terium, melybe csak a papok vannak beavatva, 
a melyet féltékenyen kell őrizni a nagy közönség 
elől, nehogy az megszentségtelenítse ? Vagy talán 
a hagyományok birtoklása, kezelése, melyek meg-
íratva nincsenek s a melyekből csak a papság 
meríthet újabb és újabb hitcikkeket a lelkek 
megnyügözésére ? Avagy az úrim és thummim 
tudománya, melylyel az istenségtől egyenes választ 
nyerhetni a jövendők talányaira? Vagy pedig a 
csalhatatlan igazság birtoklása, melylyel Isten-
nek gondolatai közvetlenül a mi gondolatainkká 
lesznek ? 

Világért sem ! Afiai! Az a tudomány, melyet 
a mi papságunk őriz olyan, a mely minél töb-
beknek jut bir tokába, annál felségesebb s igazi 
nagyságát csak akkor érendi el, ha mindeneknek 
közkincsévé lesz. 

„A Krisztusban és az Ő evangéliumában van- : 
nak a bölcsességnek és ismeretnek teljes kincsei 
elrejtetve" (Kok : II.: 3.) — mondja Pál apostol. 

íme ez az a tudomány, melyet őriznetek, 
azaz folytonosan emlékezetetekben forgatnotok, 
szem előtt tartanotok kell, szeretteim az Úrban. 
A Krisztus evangéliumát, mely Istennek hatalma 
minden hívőknek üdvösségére ; a hitnek tudo-
mánya, az élet lelkének törvénye és az Ur aka- j 
ra tának titka. Ennek a tudománynak kezdete : 
az Úrnak félelme; köz- és végpontja pedig ez: 
,,Megjelent az istennek igazsága a törvény nélkül 
a Jézus Krisztusban való hit állal, mindenekhez 
és mindeneken, a kik hisznek, mert nincsen ebben 
különbség. Mert mindenek vétkeztek és az Isten di-
csőségétől elmaradtak. Megigazulnak pedig ingyen, 
Isten kegyelméből a Jézus Krisztusban lett vált-
ság áltat1 (Rom.: III.: 21 — 24.). Ezzel a tudo-
mánynyal bir tokotokban hívhatjátok Jézushoz a 
megfáradot takat és megterheltetteket. Ezzel vi-
gasztalhatjátok meg a szenvedőket. Ezzel viheti-
tek a Krisztusnak foglyul az e m b e r e k e t ; bír-
hatjátok megtérésre a tékozló fiakat és ezzel 
elégíthetitek ki az Istennek igazságát éhezőket és 
az örök életet szomjuhozókat. Paizs ez annak, a 
ki hozzá folyamodik. Tűz és pöröly arra nézve, 
ki ellenszegül. Lelki fegyver, az Isten ereje által 
erős a nagy erősségeknek" is lerontatásukra. Hit-

nek paizsa, mely a gonosznak minden tüzes nyi-
lait megoltja. Az üdvösségnek sisakja, mely meg-
véd bennünket ebben a veszedelmes időben és 
a sötétségben világoskodó lámpás, míg a nap 
megvilágosodik és a hajnal csillag feltámad min-
den szivekben ! Mert avagy az evangelium napja 
megvilágosodott-e és hajnalcsillaga fel támadott-e 
már minden szívben ! ? 

Bizony sokan vannak még, kiknek a ke-
resztről való tudomány ma is ^bolondság* és úgy-
látszik, hogy csak igen kevés azoknak száma, 
a kik elismerik ezt , Is ten hatalmának* lenni. 
Nem titkolhatom el előttetek Afiai! hogy az idők 
veszedelmesek. Azzal a tudománynyal, melyet 
nektek kell őriznetek, szembeállíttatott már régtől 
fogva egy másik tudomány, mely azóta folyton 
harcot vív ezzel. A harc elég erős és heves. A 
támadások élénkek. A védbástyákon ütött rések 
úgy tetszik a felületes szemlélőnek, elég jelenté-
kenyek és sokan félnek hogy a vár csakhamar 
az ellenfél kezébe kerül; az ellenség pedig ujjong, 
hogy csakugyan sikerül neki az erődöt szétrob-
bantani. 

Soha harc még alaptalanabb nem volt, s nem 
is tört volna ki, ha a középkori egyház békóba 
nem veri a világi tudományokat , s feltétlen pa-
rancsszavával el nem némít minden oly törekvést, 
ku ta tás t , mely szigorúan megvont hitcikkeivel 
ellenkezett. Mikor aztán a leigázott rabszolga fel-
szabadult, megtámadta urát s még ma sem tudja 
felejteni rabláncainak egykori súlyát és valóban 
szabadnak csak akkor érzendi majd magát , ha 
elpusztította az egyházat. Annyit már elért, hogy 
a vallás és egyház iránt még a jobbakban is 
közönyösséget támasztott és a mi látszólagosan a 
a mai társadalom nemesebb irányban való hala-
dását mutatná is, az is nem más, mint csupán 
csak a valódi, a benső, az igazi vallásos alapot 
nélkülöző humanismus. De nyílt ellenségeket is 
állított fel, kik pontról-pontra egyenesen cáfolni, 
— nemcsak, de megdönteni akar ják a kereszt- tu-
dományát . 

Nos, mégis azt mondom Afiai! hogy még 
ebből a világi tudományból is őrizzen sokat a 
papnak a j aka ; mert csak úgy képes neki ellent-
állani, vele erejét összemérni, ha ismeri egészen, 
jézus úgy tudott ellene állani a kísértőnek, mert 
ismerte egészen minden gyengeségeivel, gyarló-
ságaival és azért merte Jézus szemére vetni — 
nem félvén semmi ellenmondástól — a farizeu-
soknak és sadduceusoknak bűneiket, mert ismerte 
őket egész mivoltukban. H a mi, a kereszttudo-
mányának hirdetői, csak felületesen, csak úgy hal-
lomásból ismerjük a támadó tudományt, mely a 
miénket bolondságnak t a r t j a : akkor hiába vag-
daljuk ellenében a levegő eget, s ha a vértezett 



alaknak nem tudjuk Achiles-sarkát, nem ismerjük 
sebhető oldalát : legyőzni nem leszünk képesek. 
De meg, ha közelebbről megismerkedünk e tudo-
mánynyal, mindjárt látni fogjuk, hogy nem is olyan 
félelmetes ellenség, mert tulajdonképen a jól értel-
mezett, igazi, alapos tudomány és viszont a helyesen 
felfogott s a maga mélységes szellemében átértett 
evangelium között nincs is, de nem is lehet ellenke-
zés. Hiszen mindakettő az istenség és a természet 
elrejtett titkait keres i ; csakhogy az egyik az ész, a 
másik pedig a szív útján indulva el. És így közöt-
tük az ellenkezés csakis a betűhöz való ragaszkodás 
álláspontján lehet. De a betű megöl, lélek az, a 
mely megelevenít. Nem a betűhöz ragaszkodó 
tudományt kell őriznie a papnak, hanem a szel-
lemet. Nem rideg, szőrszálhasogató hitcikkeket 
hirdetett isteni mesterünk sem, hanem életet! 

Afiai! épen a protestántismus hatása alatt 
felszabadult világi tudományok által egy új kor 
készíttetik elő s úgy látszik, már ennek küszöbén 
állunk és higyjétek meg, ha mi nem vesszük ke-
zünkbe az átalakítás munkájá t : meg fogja azt 
csinálni nálunk nélkül a kor szelleme, melynek 
hatalma előtt nem lehet elzárkózni. Halad az 
ellenállhatatlanul, mint a szél, a melyről nem tudni, 
honnan jő s hova megy; de akkor fel is forgatja 
intézményeinket. És ez erőszakos munka lesz. A 
Krisztus evangéliomát nem féltem, mert az örök, 
isteni, mert az lélek, mit megölni nem lehet ; de 
féltem egyházi életünket s az egyházi élet meg-
rontása ideiglenes romlását és megvetését vonja 
maga után az evangéliumnak is, mert hisz a 
gyarló ember mindig külső intézményekhez köti 
a belső lelki dolgot is. „Ha egyszer Istentől meg-
taníttattatok, mi módon fordultok hátra az erő-
telen és szegény betűkre ?L'~ kérdi Pál a galácia-
beliektől egész megütközéssel, mert megfoghatat-
lan előtte, ha egyszer szabad lehet valaki, miért 
köti meg magát? Ezeket az erőtelen és szegény 
betűket ostorozza a tudomány s ha mi ezeket 
neki önkényt odaadjuk, megszűnik az ostorozás-
tól, sőt a Krisztus szellemétől, éltető lelkétől ő 
maga is megújhodik. Mert szükség, hogy ez úgy-
nevezett világi tudományok megmélyüljenek azzal, 
a mi örök isteni, a mit maga az istenség oltott 
szívünkbe kitörülhetetlenül, kiolthatatlanul, melynek 
külső formái változhatnak, alakulhatnak, de mely-
nek lényege mindig egy és ugyanaz marad. 
Semmiféle tudomány el nem ragadhat ja tőlünk, i 
a míg csak érző, gondolkozó ember létezik a 
földön, Istenben a mi atyánkban, teremtőnkben, 
gondviselőnkben vetett hitünket. Nem veheti el 
a megváltás után sovárgásunkat . Meg nem in-
gathat ja a mi Urunk, a Jézus Krisztusban, mint 
megváltónkban vetett reménységünket . El nem 
zárhatja tőlünk a szent léleknek megszentelő, 

felmagasztaló, lelkesítő, ihlető erejét és nem 
rekesztheti el a mennyet, mint szent vágyaink-
nak, mint minden reménységeinknek örök ha-
záját, a melyre függesztett szemekkel vagyunk 
csak képesek megállani az élet harcában és tud-
juk pályafutásunkat elvégezni. A mi a vallásban 
és egyházban aztán emberi, az változhatik s kell 
is változni, mert egy folytonos haladás, örökös 
tökéletesedés az, mi az emberiség elé célul tüze-
tett ki. Nem kisebb a feladat, mint ez : ,,Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes 
Egyszer — akkor, elébb, avagy u tóbb; de ki 
kell békíteni egymással a hivő és a tudó embert, 
mert a vallás és egyház iránt jelentkező közö-
nyösségnek, de meg annak a küzdelemnek is 
alapoka épen abban rejlik, hogy a hivő és tudó 
ember önmagával szakadatlan harcban van. S 
miután igen kevesen vannak, kik akár a hitélet-
nek lényegére, akár pedig a tudományoknak leg-
mélyére igyekeznének teljes komolysággal leha-
tolni, hanem csak a felszínen maradnak a leg-
többen és a csillogó, felületes, könnyen felfogható 
s az érzékekkel is tapasztalható dolgoknál álla-
podnak m e g : ha hát a hittannak csak egyetlen 
tételét is felületesen, könnyedén megcáfolva lát-
ják, elvetik magát az egész hitéletet. Azért 
őrizni kell a pap ajakainak a tudományt, hogy ő 
mutathasson reá mindenütt a felületességre, a 
tudományokban az emberire ; de másfelől mutat-
hassa fel az örök érvényest, az örök istenit 
mindkettőben. De meg ma már maga a korszel-
leme követeli meg a lelkésztől a minden irány-
ban való magas műveltséget ugy az ismeretekben, 
mint a társadalmi érintkezésekben. Mi protestáns 
lelkészek nem szakíttatunk ki e világból, sőt 
inkább mi benne élünk, ott forgolódunk szünet-
lenül az élet ár jában, emberek kötelével kell az 
evangéliumnak, a Krisztusnak foglyul vinni hívein-
ket, kit így, kit amúgy, s ehhez tudományt keli 
őriznie a pap ajakainak. Felszabadult már kisko-
rúsága alól annyira az emberiség nagy tömege 
is, hogy ma a leghatalmasabb császár parancs-
szava sem kergethetne százakat és ezreket a 
keresztvíz alá, mint ha jdan; ma meg kell győzni, 
fel kell világosítani, meg kell tanítani az embe-
reket, ha valamire meg akarjuk őket nyerni s 
ehhez megint szükség, hogy tudományt őrizze-
nek a papnak ajakai. Tudomány t : az evangelium 
örök tudományát és t udomány t : az emberi isme-
retek tudományát. És bár régi befolyásából sokat 
veszített is az ujabbkor szellemi irányának hatása 
alatt úgy az egyház, mint maga a lelkészi kar : 
mégis még áll ma is a próféta ama mondásá-
nak igazsága: „ő tőle kérdenek törvénytezért 
is szükséges, hogy a papnak ajakai őrizzenek tu-
dományt. 



II. 

Nézzük micsoda törvényt kérdenek ő tőle? 
Legyen ez elmélkedésünk második pontja. 

Mikor Malakiás próféta a felvett alapigében 
azt mondja, hogy a paptól kérdenek törvényt, 
az a szó legszorosabb értelmében veendő ő nála; 
mert a papság volt letéteményese nemcsak a 
vallási, de a jogi, állami törvényeknek is, s ők 
szabályozták ezekkel az egész életet, annak min-
den viszonyait s tőlök is kellett mindig és min-
denben a törvény rendelésit megkérdeni. A 
középkori egyház is egészen követelve magának 
a zsidó papság jogait, a maga törvényeivel törte 
meg az emberek lelkiismeretét, verte békóba sza-
badságát s uralkodott felettük minden életviszo-
nyaikban. Ők adták a törvényt s tőlök kellett 
azt kérdeni, melyet ha valaki nem kérdett és mert 
a maga lábán járni, börtön, máglya és kínzó 
eszközök voltak számára a felelet. 

Ti Afiai ! Kedves szolgatársaim 1 nem ily tör-
vényeket szabtok, melyek megbéklyózzák az embe-
rek lelkiismeretét, megnyügözik szabadságát és 
igába hajt ják akaratát és nem is oly törvényeket 
kérdenek tőletek, melyek azt szabnák meg, hogy 
mikor és mit egyék, mikor és miképen áldozzék 
valaki ? Ti a szabadságnak törvényét hirdetitek, s 
az evangelium törvénye felől kérdezősködnek tőle-
tek. Ti csak két nagy parancsolatot adtok az 
emberek elé, melyeket Jézustól vettünk : „Szeresd 
a te Uradat Istenedet és szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat. E két parancsolatoktól függ az 
egész törvény és a próféták minden irása.u És e 
kettő tökéletesen elégséges, benne foglalvák ösz-
szes kötelességeink Isten, önmagunk és ember-
társaink iránt. 

Törvényt , a vallásos lelkeknek szomját kielé-
gítő törvényt kérdenek tőletek, a kik az Urat 
keresik. Vigasztalásnak törvényét, beszédét kérik 
a fájdalomtól lesújtottak. Az isteni irgalom tör-
vénye után tudakoznak a bűnösök. Világosságért 
fordulnak hozzátok a vakok, hogy szemök világát 
vehessék az evangelium napjának érintésétől. 
Ugyanazok és ugyanazokat kérdik tőletek, a kik 
és a miket isteni mesterünktől kérdeztek. Ma is 
vannak Bartimeusok, kik utánatok kiáltanak, hogy 
az evangelium igéivel könyörüljetek r a j tok ; kana-
nita nők, kik megelégesznek a fiaknak asztaláról 
lehulló morzsalékokkal, kérik, hogy csak ezeket 
adjátok nekik az Úrnak asztaláról ; bűnösök, kiket 
mindenki elitéi, nektek kell akkor törvényt ten-
netek hangoztatván a Mester ítéletét: „ Vessen reá 
követ közületek az, ki magát bűntelennek érzi.íl 

És oh hány a szegény Jairus, ki kétségbeesetten 
sir kedves halottja felett, s a lét és nem lét nagy 

törvényét kérdi tőletek és megnyugszik, ha Jézussal 
szóltok : „Nem halt meg a leányzó, hanem alu-
szik.'''' D e viszont vannak ma is farizeusok, és 
sadduceusok is, kik kisértésképen kérdeznek tőle-
tek törvényt. „Kell-e a császárnak adót fizetni?" 
— nA feltámadásnak idején azért melyiké leszen 
az asszony, mert az mind a hétnek felesége volt:' 
— „Mester, melyik a legnagyobb parancsolat a 
törvénybenÉs ekkor felelnetek kell habozás 
nélkül az evangéliumnak törvényéből, a Mester 
tanításaiból. 

Törvényt kérdenek tőletek Afiai ! az erényes 
és erkölcsös életre. Ti hegyen épített város 
vagytok, mely el nem rejtethetik, s melyre az 
emberek szeme függesztve van. Mindenestől 
fogva té magadat például adjad a jó cselekede-
tekben; a tudományban épséget és méltóságot mu-
tass. Tiszta igét, fedhetetlent, hogy a ki annak 
ellene veti magát, megszégyenüljön, semmi gonoszt 
nem tudván ti felőletek szólniA (Tit . II. 7, 8.) — 
így inti Pál Titust. A ti igehirdetésetek merő 
hiábavalóság lesz, ha életetek meg nem pecsé-
teli az evangélium elveit. Ki "csak beszél, mert 
beszélnie kell, az futó homokba irta szavait vagy 
víztükrére, de a ki példájával, életével igazolja 
azokat, a miket hirdet kemény sziklába véste be 
igéit. Legyetek azért ,,az Isten seregének tüköréi 
a beszédben, a nyájaskodásban, a szeretetben, a 
lélekben, a hitben és a tisztaságbanMi protestáns 
lelkészek egyetlen szót sem vagyunk kényszerítve 
a szószékre felvinni, a mi nem szivünk, lelkünk 
őszinte, tiszta, szent meggyőződéséből szakadt 
volna ki, s így, a mit hirdetünk, azt igyekezzünk 
is megvalósítani, a mennyire csak emberi gyarló 
erőinktől kitelhetik. Azután okoskodásokkal , bizo-
nyítgatásokkal soha meg nem cáfolhatjuk az 
evangélium ellenségeit. De ha úgy élünk, a mint 
ezt az evangélium tőlünk kívánja: Istenben ve-
tett hitünk birtokában nyugodt, derült világnéz-
lettel, az O akaratán való megnyugvással, min-
denek iránt szeretettel, komoly, de haragot s 
gyűlöletet nem érző szigorral a kötelességeiket 
mulasztókkal szemben, felemelt lélekkel még a 
bajok között is, könnyezve, de nem kétségbeesve, 
gyötrődve, de nem elalélva, küzdve s az akadá-
lyok dacára is nem elfáradva : akkor azt lesz 
kénytelen mondani az evangélium legnagyobb 
ellensége is : íme ez embernek valami oly cso-
dálatos erő van birtokában, melyet ha én bírhat-
nék, odaadnám érte cserébe a föld összes javait 1 

Törvényt kérdenek tőletek Afiai 1 s törvényt 
kell adnatok a nemes és szép családélet felől. 
E szentély is meg van nyitva előttünk s nincs 
áthághatatlan korláttal elzárva tőlünk e legtisztább, 
legbensőbb s legnemesebb örömöknek szentek-
szentje. Ot t vannak a gyermekek, mint az 



olajfának ágai a lelkész asztala körül, nemcsak 
elméletileg adhat hát törvényt a jó gyermek-
nevelésre, de gyakorlatban, példában is megmutat-
hatja. A legtöbbször kicsiny gazdaság, kert adja 
a megélhetés kenyerének bot ját is kezébe. Ime 
egy ujabb tér, hol megint törvényt kérdhetnek ő 
tőle, ha szorgalmas, tanult, jó gazda s íme egy 
ujabb kapocs, melylyel közelebb vonatik híveihez, 
együtt aggódván és reménykedvén velők, míg 
reggeli és estvéli eső lészen a földnek gyümölcsére. 

Minden más életpályán különválasztható a 
hivatalában forgolódó egyén magától az embertől 
s a nagy közönségre nézve jóformán mindegy, 
ha jó orvos, ügyvéd, hivatalnok, mesterember 
avagy földmivelő valaki, hogy azután milyen, 
mint ember, a szó nemesebb értelmében; de a 
lelkésznél a papnak és embernek tökéletesen 
össze kell forrva lennie, mert mint pap sem ér 
semmit, ha mint erkölcsi embernek nincs értéke, 
ha nem világolhat példánykép gyanánt mások 
előtt. És ha egy hivatalnok, vagy más foglalko-
zású ember kötelességeit mulasztja el, legfeljebb 
önmagának árt s ideig-óráig annak az ügynek 
van kárára, mely rá volt bízva; de egy lelkész 
egész nemzedékeket tehet tönkre rosz példája és 
leik iismeretlensége által. Százakat és ezereket, a 
kik ő reá bízattak az Istentől, mert a mint a próféta 
mondja: „a Seregek Urának követe ő.u 

III. 

Mi az ő követi megbízása ? Legyen ez az 
utolsó kérdés, melylyel ez ünnepélyes alkalommal 
foglalkoznunk kell. 

A feltámadott Mester, midőn Simon Péter 
háromszor tet t volna vallást, hogy j t e tudod 
Uram! hogy szeretlek téged!* azzal bizza őt meg: 
> legeltesd az én juhaimat! 4 Ez azóta a mi meg-
bízatásunk, Afiai! A Krisztus képében járván 
követségben legeltetni az Úrnak nyáját az evan-
gélium kies mezején és éltetni azt az örök élet-
nek italával; táplálni az istenigéjével épülésre, 
intésre és vigasztalásra és odavezetni a Krisztus-
hoz, a legjobb pásztorhoz, ki életét adta ő éret-
tök. Röviden kifejezve: követi megbizásotok az, 
hogy a látható egyházban Isten országát építsétek. 

Negyedfélszáz esztendő óta áll hazánkban a 
protestáns egyház s e negyedfélszázad alatt min-
dég csak úgy tekintetett ez, mint egy politikai 
intézmény és ma is csak annak tart ják s csak 
mint ilyennek jósolnak még jövőt és hivatást a 
legtöbben. A legújabb időkben aztán ehhez még 
egy célt tűztek az egyház elé, hogy tőkét, va-
gyont kell szereznie. Tagadhatat lanul mindenik 
felfogásban van valami részszerinti igazság. 

A negyedfélszázad ugyanis egy szakadatlan 

küzdelemnek nagy korszaka s protestantismus és 
szabadság, lelkiismereti szabadság és politikai füg-
getlenség talán sehol a világon oly szorosan nem 
volt egymással összeforrva, mint épen nálunk. 
Emlékezzetek csak vissza egy pillanatra a törté-
nelemre. A prot. egyház volt mindég az a szent 
jel, a melyben harcoltak és győztek a politikai 
szabadsag kiváló alakjai és az önkormányzati 
jogainkért folytatott küzdelemnek lett eredménye 
igen nagy részben mostani nemzeti alkotmányunk 
helyre állítása is. A szó teljes értelmében harcoló 
egyház lévén fennállásunk első pillanatától fogva, 
a múltban egészen természetesen nem is tekin-ts 
tethetett az egyébbnek, mint politikai intézmény-
nek, mint állami önkormányzatunk és alkotmányos 
életünk egyik leghatalmasabb védbástyájának. E 

. régi erődöt most is tataroznunk s hajdani erejé-
( ben kell fenntartanunk — jöhet idő, midőn ez lesz 

nemzeti létünknek is utoltó menedéke. D e míg 
ezt védjük, óvjuk, egyébbről sem szabad meg-
feledkeznünk. S nem feledkeztek el atyáink sem. 
Mikor azok az idők, melyekben a magyar Siont 
karddal kellett megvédeni, elmultak: akkor arra 
gondoltak, hogy vagyont kell az egyháznak sze-
reznie, mert szegény, mert elhagyatott . Megte-
remtették a közalapot, ez áldásos intézményt, a 
melylyel erős fundamentomot vetettek egyetemes 
egyházunk épülete alá. Atyáink nagy alapítványo-
kat t e t t ek ; a kisebb gyülekezetek takarékmag-
tárakat s más egyébb hasznos intézményeket léte-
sítettek, jól tudván azt, hogy csak a bizonyos 
fokú jóllét, vagyon tehet igazán függetlenné e 
világ' szerint. 

K. Afiai! szeretett szolgatársaim! a mint fel-
ismerték atyáink az egyház szükségeit a rég- és 
közelmúltban : úgy kell nektek a legnagyobb éber-
séggel megfigyelnetek, hogy mit kell tennetek a 
jelenben s a közel jövőben. Mikor a hazájába 
visszatért zsidónép folytonos harcok között meg-
építette a Sionon az Úrnak új templomát és kőfa-
lakkal körülvette szent városát : akkor a vallásos 
élet újra felélesztésén kezdett fáradozni és „kötést 
tőnek, hogy járnának az Isten törvényében és meg-
őriznék és megteljesítenék a Jehovának minden 
parancsolatitaz ő Ítéletit és rendelésit 

Szabad vallásgyakorlatunk s önkormányzatunk 
teljesen biztosítva van ; vagyonosodásunk alapja 
meg van vetve : most a benső, igazi valláserkölcsi 
életet kell megteremtenetek, nektek kedves Afiai 
az ifjú s a Jeendő papnemzedéknek. Ugy kell 
teljesítenetek e szent kötelességteket, a mint tel-
jesítették az atyák az övékét a múltban. Mikor 
az ember a megélhetésért és megmaradhatásáér t 
küzd folytonosan, nem ér rá, de nem is tud 
magasabb eszmények után törni. Atyáink ereje 
felemésztődött a létért való küzdelemben. Hála 



emléküknek ! nekünk már szabadságot és elég 
tisztességes jóllétet biztosítottak: reánk a maga-
sabb eszmények után való törekvést hagyták 
végrendeletükben. A valódi, a benső valláserköl-
csi élet megalkotása, táplálása, folytonos ébren-
tartása: ez a kötelezettség. De ennek betöltése 
nem abban áll, hogy csak hivatalos teendőiket 
végezzétek el így vagy amúgy, hanem alkalmas 
és alkalmatlan időt fel kell használnotok e célra. 
Nem azért bocsáttattok ki, hogy csak a közönsé-
ges értelemben vett papi functiókat teljesítsétek, 
mert mint Pál mondja : ..nem küldött azért engem 
a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az . 
evangélnimot hirdessem; de nem szólásban való j 
bölcsességgel\ hogy a Krisztusnak keresztje hiába-
való ne lenne.u (I. Kor. i . 17.). 

Hogy a hirdetésben miként járjatok el, meg-
tanít reá a nagy apostol. Ha ő maga nem me-
het el valamely gyülekezetbe leveleket ír nekik, 
kettőt-, hármat ha kell és mindeniknek a maga 
szükségeihez alkalmazottai!. Téjnek italával táp-
lálja az egyiket. Nehéz dolgokat magyaráz a 
másiknak. Kér, könyörög, esdekel. Int, fedd, 
dorgál és haragja vesszőjével sújt. Felemel, vagy 
lever. Meggyőz, vagy megfélemlít, csakhogy a 
Krisztushoz foglyul vihessen valakit. Másként 
szól a galáciabelieknek, ismét másként a korin-
thusiaknak és így tovább. 

Afiai! nektek is mindég híveitek lelki szüksé-
geinek megfelelőleg kell hirdetnetek az evangéliu-
mot. Mert ha nem a lelki szükséghez képest pré-
dikáltok, hiábavaló munkát végeztek, annyi mintha 
idegen nyelveken szólanátok, pedig jobb öt szót 
szólani értelemmel, hogynem mint tizezer szót 
idegen nyelvvel (I. Kor. XIV. 19.). De hogy tud-
hassátok, hogy mi volna a híveitek lelki szük-
ségét kielégítő beszéd, ott kell folytonosan közöt-
tük forgolódnotok, meglátogatván a nyáj legki-
sebb tagját is; megfigyelni életüket, erényeiket 
és hibáikat, erőiket és gyengeségeiket és ezekhez 
alkalmazni az egy és örök evangéliumot. Részt-
venni híveitek örömében s akkor felmutatni nekik 
a minden jóknak adóját és résztvenni bánatában, 
a mikor könnyeiktől eltakart szemeik nem tudják 
meglátni a csapásokban is áldó s akkor is jóltevő 
kezet. Ti mutassátok ezt meg nekik. Menjetek 
a gyermekek közé, ezeknek is vigyétek el az 
evangyeliumot, hogy a gyermeki fogékony szí-
vekbe hintsétek be Istenországának mustármag-
vait, hogy általuk magasztaltassék az Úr neve és 
hirdettessék dicsősége. A vén fákat hajlítni nem 
lehet, de a vesszőket igen! És ha folyton foglal-
koztok gyülekezetetek kicsinyeivel és nagyjaival, 
kivel-kivel a szerint, a mint meg lehet nyerni a 
Krisztusnak: akkor hiába fog jőni reversálisaival 
a hatalmas egyház, csábításaival, fondorkodó rá-

beszéléseivel valamely kicsiny secta maga hasz-
nát kereső álprófétája, mert jó pásztora, erős 
őrállója van a nyájnak, melynek minden egyes 
tagja akkora szeretettel csüng pásztorán, hogy 
már csak az ő kedvéért sem hagyja el hitetlenül 
az aklot, melybe ablakon át akar betörni a lopó. 
,,Embernek fia! őrállóul adtalak én téged az 
Izrael házának"' (Ezek. XXXIII. 7.). A hűséges 
őrállás is követi megbízásotok Afiai ! Vigyázni, 
hogy a reátok bizottakból egy is el ne vesszen 
s ha valamelyik megtévelyedik, utána kell men-
netek s visszahoznotok, mert nagy öröm van e 
felett a mennyben. ,, Az őrálló, ha látja jőni a 
veszedelmet, a trombitát megfuvallja és meginti a 
népet (Ezek. 33. 3.); de ha a trombita bizony-
talan zengést tészen, kicsoda készül a harcra ? 
(1. Kor. XIV. 3.). A támadókat, bárkik legyenek 
és bárhonnan jöjjenek le kell álcázni, mint Pál 
leálcázta a gyülekezetek békéjét felforgató futká-
rozó hamis atyafiakat s nem rettenni nieg, mint 
ő nem félt még egy Péterrel, Jánossal vagy 
Jakabbal szemben is kimondani a maga meggyő-
ződését. 

* * 

Afiai! I\. szolgatársaim! ne mondjátok, esze-
tekbe se vegyétek, hogy eszményi, elérhetetlen, 
a gyakorlatban kivihetetlen dolgokat beszéltem 
most előttetek s igyekeztem lelketekre kötni. 
Nem! Szent meggyőződésem, hogy mindezek meg-
tehetők, keresztül vihetők. Hogy esetekről-esetekre 
miként valósíthatók meg mindezek, elmondanom 
most nem lehet, de nem is szükséges. A jó gazda 
tujda, hogy mely földbe minő mag való s hogyan 
kell elkészíteni a talajt, hogy azt termésre is birja. 
Mindenek lehetségesek lesznek néktek a Krisztus 
által, a ki titeket elküld és ha azt érzitek, a mit 
Jerémiás érzett: uaz én szívemben az IJrnak igéje 
olyan, mint az én csontjaimba rekesztetett égő tűz." 
(Jer. XX. 9.), melyet ha elfáradtok is hordozno-
tok kell, mert nem lehetséges azt eloltani: akkor 
erőtök újra meg újra megujul, szárnyaitokkab a 
magasságba emelkedtek, mint a saskeselyük, futtok 
és nem fáradtok el, jártok és nem lankadtok meg. 
Akkor azt mondjátok Pállal : „<lehetetlenség, hogy 
ne szóljuk, a mit láttunk és hallottunk" és bizo-

i nyára életetek végén is bizonyságot tesztek a 
' mellett, mit a megvénhedt Polycarpus mondott : 

>nyolcvanhat év óta szolgálom az Urat és soha 
nem volt bántásomra. * 

Szolgatársaimi K. barátaim! Isten a tanúm 
nincs felségesebb, magasztosabb hivatás az emberi 
hivatások között, mint az, a melyre a ti követ-
ségetek szól. De hogy mint a lelki ország kirá-
lyai állhassatok meg a szószéken és hogy mint 
az emberiség legdrágább javainak sáfárai forgó-



lódhassatok az életben : úgy kell ott állnotok és 
úgy kell járnotok, mint a Jézus Krisztus szol-
gáinak. 

Az Ur küldje le reátok szent lelkét, hogy 
őrizhesse ajakai tok a tudományt , hogy hirdethes-
sétek a törvényt és hogy köve tség tekben hívei 
lehessetek. Ámen. 

Kenessey Béla 
ev. reform, theol. akad. tanár. 

Egyesüljünk a tudományos theol. irodalom 
ügyében! 

A magyarhoni ev. egyetemes theol. akadémia tanári 
kara a Pozsonyban megjelenő »Ev. Egyház és Iskola® 
jelen folyamának 12, számában és külön mellékletben is 
a theol. tan- illetőleg szakkönyvek kiadása érdekében« 
egy »felhivást« tett közzé, a melyben általában ismert 
kedvezőtlen tudományos theol. irodalmi viszonyainkon 
segítendő az akadémiai nagybizottság megbízása folytán 
a theol. tankönyvkérdést, s ezzel a tudományos theol. 
irodalom hazai fejlesztésének kérdését általában fölve-
tette. Sőt az akadémiai tanári kar a kezdeményezésnél 
tovább is ment, a mennyiben a kiadandó művek p ro -
grammját és sorozatát megalapítva, azoknak kiadhatása 
céljából gyűjtést is indított meg, a miáltal tényleg a 
positiv tevékenység terére lépett. 

A kezdeményezést s az azt követő positiv akciót 
kevéssel az Irodalmi Társaság megalakulása előtt indí-
totta meg, mintha csak sejtette volna az akad. tanári 
kar, hogy a Társaság a népies i rodalom mellett csakis 
a hazai egyháztörténet művelésére és emlékeinek földe-
rítésére fog szorítkozni, sőt tovább megyek, mintha csak 
tudta volna, hogy gróf Tisza Lajos indítványára még a 
„tudományos" jelzőt is elveszik az Irodalom Társaságtól, 
minek folytán a tudományos theol. irodalmi fejleszté-
sének ügye az alakulás előtti valóban nyomorúságos 
stadiumára van utasítva, illetőleg a tud. theol. irodalom 
megszokott mostoha helyzete a régi marad ! Részemről 
mélyen fájlalom, hogy az immár megalakult Irodalmi 
Társaság a theol. tankönyvkérdést , illetőleg a tud. theol. 
i rodalom hazai fejlesztésének fölhozott kérdését általá-
ban progrmmjába föl nem vette, mert egyetemes prot. 
jellegénél fogva ő lett volna hivatva annak megoldá-
sára, illetőleg az ahhoz szükséges erkölcsi és anyagi 
támogatás eszközlésére, mivel szilárd meggyőződésem 
ma is az, hogy e kérdés irodalmi viszonyaink mos toha -
ságát s ismeretes szegénységünket tekintve csakis egye-
temes magyar protestáns alapon oldható meg sikeresen, 
a minek a tágabb körű olvasó közönség megszerzése 
egészen természetes folyománya. E körülményre való 
tekintetből kétszeres örömmel fogadom a pozsonyi theol. 
akad. tanári kar dicséretes buzgalmán s irodalmi viszo-
nyaink iránti meleg érdeklődésén alapuló üdvös kezde-
ményezését nemcsak a szűkebb értelemben volt theol. 
tankönyvek közszükségen alapuló kiadása, hanem a 
tágabb tudományos theol. irodalom fejlesztése ügyében ; 
de csakis kezdeményezését, a mennyiben a megvalá-
sulást célzó — nézetem szerint korai — intézkedései-
nek egynémelyikével nem tudok egyetérteni. Eltekintve 
ugyanis attól, a mit helyesen emelt ki Bancsó, hogy »a 
tudományos irodalmat nem a hivatalos intézkedés, hanem 
egyedül a szabad verseny teremti,« s hogy a tudomány 

terén csak nagyon kivételes esetekben ismerhetem el a 
megbízás jogosultságát, ma tényleg — hogy a velem 
föltűnően, wesaknem szórói-szóra azonos kifejezésekben« 
egyező Vágvölgyi lelkész »Irodalmi központosítása című 
cikkének szavait idézzem — egy „pozsonyi theol. akad. 
tan- és kézikönyv tudományos kiadó vállalattal, esetleg 
társulattalí£ van dolgunk. Ily alapon a tud. theol. i roda-
lom égető kérdését nem igen fogjuk megoldani, mert 
itt »a felekezeti érdekek tisztességes megóvása melletti 
erős tömörülés, az erőknek központosítása" segít, a mit 
különben a vállalat természete s az anyagi viszonyok 
kedvezőtlensége is javasol. Korai volt tehát szerintem 
— Csecsetka kartárs úr egyházjogától s Dr. Masznyik 
Dogmatikájától tán eltekintve — a munkafelozstás és a 
programra előleges részletezése, még mielőtt a szellemi 
erők központosításáról s a tudományos vállalatnak elég-
séges anyagi és erkölcsi alapjairól gondoskodot t volna. 
Az akad. theol. tanári kar »felhivása« több tehát mint 
kezdeményezés, a melynek érdeme kétségbevonhat lan; ez 
már részletezett kész programm, a szerepeknek előleges 
kiosztása, s csak azután következik annak feltételes m e g -
jegyzése : ,,hogy, ha egyházunk közönségének anyagi tá-
mogatása lehetővé teszi, készek leszünk, egyházunk köré-
ből bárhonnan jövő theol. szakmunkát is kiadványaink 
sorába felvenni 

Teljességgel nem értem ezeknél fogva Pukánszky kar-
társ úrnak az »Ev. Egyház és Iskola« 19. számában Vág-
völgyinek s nekem elvtársának szóló itt ott leckéztető, 
»IrodalmÍ központosítás« című vezércikkének ama követ -
keztetését, hogy mindazok, a kik a tankönyvkérdés s a 
theol. irodalom fejlesztése fontosságától át vagyunk hatva: 
»vessük öszsze vállainkat azokéval, a kiket a kezdeménye-
zés érdeme már most is megillet, s tegyük meg a tőlünk 
kitelhetőt annak sikeres megoldására !« — valamint ama 
tágabb állásponton álló megjegyzését sem : »egyházunk 
bármely köréből jövő érdemes theol. szakmunkák kiadását 
kívánjuk lehetővé tenni — a midőn, mindez ránk nézve lehe-
tetlen, sőt a »felhívás« kizárólagos pozsonyi akad. tanári 
jellegénél fogva annak szellemi működési köréből egye-
nesen kizár. Igenis sorakozni akarunk, sorakozni fogunk 
a pozsonyi dicséretes kezdeményező szellemi mozgalom-
hoz, de szólítson fel bennünket szellemi és anyagi tekin-
tetben a csatlakozásra, az akadémia tanári k a r ; intézzen 
felhívásokat a soproni, pesti, eperjesi, pataki, pápai, enyedi 
és debreceni theologiai tanári karokhoz s az egyházkerü-
leti hatóságokhoz, bontsa ki a zászlót az egyetemes magyar 
protestantismus, s ne kizárólag a maga nevében, s akkor 
erősen reméltem, hogy üdvös sikere lesz az égetően szük-
ségessé vált pozsonyi mozgalomnak 1 Erre annyival is 
inkább jogosult, mivel az Irodalmi Társaság a hazai egy-
háztörténettől eltekintve nem tudományos társaság; azt 
pedig alig szükséges bővebben kifejeznem, hogy az erők 
összpontosítása, a testületek szellemi és anyagi erejének 
beltvonása, szóval a pozsonyi mozgalommak egyetemes 
protestáns egyházi jellege, inkább célhoz vezet, valamint azt 
sem, hogy az egyet, magyar protestántismus egységes 
tekintélyes szellemi és anyagi ereje inkább biztosítja vál-
lalatunk szellemi, erkölcsi és anyagi támogatását, mint 
szűkebbkörű ág. ev. egyházfelekezetünk vagy pláne kizá-
rólag az egyetemes jellegű pozsonyi theol. akadémia 
tanári kara, ha mindjárt megbízáson alapulna is dicsére-
tes kezdeményezése. 

Ha tehát „Post festa" cimű cikkemben azt m o n -
dottam : »tágabb olvasó közönséget kell a tud. theol. 
irodalomnak teremteni, a melyet csakis az egyet. prot. 
egyház lelkészi kara és theol. ifjúsága képes nyujtani«, 
úgy az az elfogulatlan szemlélő előtt korántsem jelenti 



a kérdésnek »ad graecas calendascc halasztását, hanem 
igenis a mozgalomnak szilárd szellemi, erkölcsi és 
anyagi biztosítását. A pozsonyi mozgalmat oly alapokra 
vélném fektetni, mint a protestáns-egylet theol. könyv-
tárának t. szerkesztősége tette, t. i. a hazai önálló s a 
külföldi fordítot t theol. termékek kiadhatása céljából 
gondoskodni az illetékes szellemi erők bevonásáról s a 
szükséges anyagi eszközök biztosításáról, mi mellett 
egy nagyobb irodalmi bizottságnak kinevezése, mely elé 
a pályázati vagy esetleg megbízásból készült művek 
volnának beterjesztendök, már a részletekhez tartozik, 
a melyeknek megalapítására magamat illetékesnek nem 
tartom. 

N e m »nevetséges« tehát Pukánszky úr, az a t ö -
rekvés, mely a tud. theol. irodalomnak tágabb alapot 
akar biztosítani, sőt ellenkezőleg a tényleges viszonyok 
megfigyelésén s a prot. theol. tudományosság természetén 
alapuló egyediili helyes mód és eszköz annak sikeres 
megoldására. 

Azt hiszem, az volt a célja az „ I roda lmi Közpon-
tosítás" cimű cikk derék szerzőjének is, a kinek sorai-
ból a lemelegebb és legélénkebb érdeklődést olvasom 
ki a tud. theol. irodalom s a theol. szakoktatás nagy-
fontosságú kérdése iránt, a kinek szívén fekszik a hazai 
prot. theol. tanügynek irodalma és érdeke, oly annyira, 
hogy abból mitsem von le az a körülmény, hogy »a 
szomszédbana s nem »egyenes adresse alatt« közölte 
tartalmas gondolatait. Azt sem tudom kiolvasni g o n d o -
lataimmal oly annyira egyező cikkéből, a mit Pukánszky 
kollegám kiolvasott, hogy t. i. »olcsó koraszülött kri t i-
kát« gyakorolt volna, sőt ellenkezőleg meleg szavaiból a 
pozsonyi kezdeményezés nagy horderejű feladatának 
komoly voltától való őszinte áthatottság tűnik ki. 

Röviden összefoglalva eddigi fe j tegetéseimet: egye-
süljünk a pozsonyi theol. tanári kar által kezdeményezett 
s haladéktalamd szükségessé vált theol. tankönyvkérdés 
s általában a tudom, theol. irodalom fejlesztése és pár-
tolása szent ügyében! Nézetem szerint a pozsonyi m o z -
galom akkor oldhatja meg igazán magasztos feladatát, 
ha egyetemes magyar prot. jelleget vesz föl, ha csak az 
evangyéliumi, s nem a szűkebb felekezeti álláspont 
szolgálatába lép. Egyedül a tömöiülés ugy egyesek, mint 
testületek részéről a pozsonyi theol. tanári kar által kez-
deményezett üdvös mozgalom zászlaja köt ül, a szellemi 
munkakedvnek lehetőleg szélesebb körökben való fölébresz-
tése és fejlesztése s az anyagi eszközöknek tágabb alapon 
való megszerzése képezi biztos zálogát a hazai prot. tu-
dományosság és theol. irodalom felvirágozásának l Egye-
süljünk ! Bontsa ki Pozsony a zászlót! Szólítson fel 
bennünket, s mi készséggel sorakozunk ! S ha Pozsony 
első sorban a tankönyvkérdés megoldása céljából bennün-
ket a sorakozásra felszólít, s a tényleges sanyarú theol. 
akad. viszonyokra való tekintettel a munkálkodásra hí 
föl, akkor elsimul a szegényes irodalmi és szűk anyagi 
viszonyok feletti apáthikus elkedvetlenedés s a jelenlegi 
sivár állapot, elővesszük majd fiónkjainkból theologiai 
irodalmi jegyzeteinket, s nemes versenyre kél a tanári 
s theol. írói nemzedék! Szerencse fö l ! 

Szömolnok, 1888. pünkösd ünnepén. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

T A R C A . 

Egy régi ág. hitv. evang. templom leírása. 

Késmárkon is ugy mint mindnnütt a Szepességen, 
1674-ben karhatalommal hajtották el az ev. lelkészeket 
és vették ei az ev. gyülekezetek által 124 év óta sza-
kadatlanul használt templomokat az ellenreformáció 
hősei Volkra tábornok vezérlete alatt. A késmárki ev. 
gyülekezet is akkor veszítette el régi szép városi t e m -
plomát, mely az 1486. évben épült. Rákóczy Szepességen 
is győzedelmeskedvén, az evangélikusokat Késmárkon 
is visszahelyezte a nevezett templom birtokába 1705-ben, 
de már 1709-ben Heister táborok végképen a katholiku-
sok részére adta át a templomot, azon gyászos és véres 
kimenettel, hogy Kray Jakab, Lányi Márton és T o p p e r -
czer Sebestyén nevű városi tanácsnokokat és egyszersmind 
az ev. egyház elöljáróit lefejeztette. Emléktáblák a t eme-
tőn még most is hirdetik gyászos sorsukat és halálukat. 

A községnek most Isten házára szüksége volt. 
Anyagi eszközök hiányában Vitális Pál és Michaelides 
János tagokat kiküldte Néme t - Svéd- és Dánországba 
kegyadományok gyűjtése végett. A gyűjtő ív mint é r -
dekes ereklye most is őriztetik az ev. egyházközségben 
ily c ímmel : »Verzeichnis derer Wohlthát igkei ten und 
Allmosen, so durch hoche Potentaten, Standé, H e r r -
schaften, Republiquen, Getneinen, auch andere Religions-
genossen zur Erbauung derer zweien evangelischen 
Kirchen, Pfarr und Schulen in der königlichen Ereistadt 
Kaisers Markt in Oberungarn, auf Anhalten derer ab-
gefertigten Deputir ten rühmlich dargereichet worden.cc 
Károly svéd király külön okmányban, lelkes szavakkal 
ajánlotta az adományok gyűjtését. 

A gyűjtések segítségével, a községbeliek áldozat-
készségével 1717-ben, a reformáció két százados évé-
ben, felépült a templom 5000 forintnyi készpénzbeli 
kiadással fából, miután a szilárd építőanyag nem enged-
tetett meg és csak is a városon kivül egy volt korcsma 
helyén volt szabad építkezniők. 

A szent hely most már 171 éves. Faanyagán na-
gyon is meglátszik immár az idő vas fogának hatása. 
Ritka festményének színei mindinkább elmosódnak. Gaz-
dag feliratainak betűi lassanként elenyésznek. Elérkezett-
nek hiszem az időt, hogv az építészet, művészet és val-
lásos ihlettség e remek művét, unicumát Magyarországon, 
minden részleteivel a történet érctábláiba véssük, mi-
előtt annak egyik vagy a másik alakja egészen elhalvá-
nyulna az enyészet feltarthatatlan folyamában . 

A templom egyenlőszáru keresztalakban épült. 
Külseje igen egyszerű, de annál meglepőbb a nagyszerű 
és áhítatra serkentő belseje. Magas faboltozata az égre 
emlékeztet, mely kék szinben és szürke-kék felhő ár-
nyalatban ragyogott . E boltozat alját a 12 apostol állja 
körül életnagyságban, találó arckifejezésekkel és a 
jelvényekkel díszítve, melyeket nekik tulajdonít a szent 
irás és a tradíció. Az ég boltozatán az oltár felett t rónol 
a szentháromság ragyogó színekben, mely az egész épü-
letnek a nevét is kölcsönözte. 

Tekintsük meg az oltárt, mely a templom keleti 
szárában áll. Ez a faragászat és szobrászat mesterműve. 
Közepén a keresztre feszített Krisztus látszik. Oldala 
mellett emelkednek Mózes a törvényhozó és Áron a 
pap, az ó- tes támentom képviselői. Az oltár oldalait 
még angyalok díszítik, kik közül kettő fent is az imát 
és az áhítatot ábrázolja. E faragott alakok arckifejezé-



sei és tartásai vallásos ihletséget és buzgalmat hoznak 
kifejezésre és ezüstben és aranyban gazdagon fénylenek. 

Az oltár történetére vonatkozólag egy feliraton azt 
olvassuk, hogy 1718-ban a község állíttatta és 1727-ben 
Weisz Ágoston Joakim és neje született Várady Szak-
máry Mártha aranyoztatták és festették be. 

Ez utóbbi, férje, halála után 1748-ban az oltár mind 
két oldalán elterülő deszkarekeszt befejeztette, felső ré -
szét bibliai feliratokkal és alsó részét alakokkal látta el, 
melyek szintén felemlítésre méltók. E feliratok követke-
zők : »So höre nun das Flehen deines Knechtes und dei-
11 es Yolkes Israel. Das sie bitten werden an dieser Státte, 
höre es oben von der Statte deiner Wohnung , vom 
Hímmel : und wenn du es hörest, so wollest du uns 
gnádig sein« II. krónika 6, 21. Két imádkozó alak itt is 
az imát jelképezi. A szent írásbeli feliratok ekképen foly-
tattatnak : »Der in euch hat angefangen das gute Werk , 
der wird es euch vollfíihren Philp. 1, 6. — Das Werk 
deiner Hande wollest du nicht lassen. Zsol. 138, 8. — 
Die Opfer die Gott gefallen, sind ein geángsteter Geis t ; 
und ein geángstetes und zerschlagenes Herz wírst du 
Gott nicht verachten, Zsol. 51, 19. — W e n du deine 
Gabe auf dem Altar opferst, und wírst allda eingeden-
ken, dass dein Brúder etwas wieder dich habe, so lass 
allda vor dem Altar deine Gabe und gehe vorhin, und ver-
söhne dich mit deinem Brúder, und alsdann komm und 
opfere deine Gabe. Mát. 5, 33. 

A rekesz alsó részének embernagyságú, festett bib-
liai alakjai Jézus életéből következők: Egy alak papi 
öltönyben, karján egynehány kenyérrel e szavakkal: 
»Ich bin das lebendige Brod, das von Himmel kommt . 
Ján. 6. 51. Egy másik alak a jó pásztort ábrázolja e 
felirattal: »Ich bin ein guter Hirte. Ján. 10, 12. Az 
oltárhoz csatlakozik a Melchisedek-kép e kifejezéssel : 
»Aber Melchisedek, der König von Salem trug Brod 
und Wein hervor, und er war ein Priester Gottes des 
Höchsten I. Móz. 14, 18. Az oltár második oldalán a 
rekeszen a Samaritanusnő látható a kancsóval és Jézus 
észrevételével: W e r aber das Wasser trinken wird, dass 
ich ihm gebe, den wird ewiglich nich dürsten. Ján. 4, 14. 

Az oltáron kívül a szószék is magára vonja a 
figyelmet. Az alsó részét Dániel, Ézsaiás, és Ezeckiel 
próféták díszítik, ezeken, mint a törvényen az evan-
gyeliom, emelkednek fel az evangélisták, melyek a tulaj-
donképeni szószéket körülállják. A szószék fedelén Jézus 
a győzelem zászlaját lobogtatja. A feliratok az igehir-
detésre vonatkoznak : »Das W o r t ist lebendig und 
kraftig. Euch ist das W o r t des Heils gesandt. Seyd 
Tháter des Wor t s und nicht Hörer alléin. Herr, du 
hast W o r t e des ewigen Lebens. Wer mich liebet, der 
wird mein W o r t haltén. Herr, dein W o r t ist die rechte 
Lehre.« 

A szószék történetét tekintve, e műemléket Gold-
berger Mihály az egyház felügyelője Mangsch Juditha 
feleségével készíttette és nemes szívvel ajándékozta 
1718-ban. Ezt hirdeti a szószék emlékirata is, mely k ö -
vetkező Chronost ikont is tartalmaz : Herr denCke Ihrer 
aLLezel t aM besten, gleb was vergnÜgt, unD nVtzen 
kann zV trösten —1718—. Mind a két oldalon a család 
címere látszik. 

Az oltár átellenében, tehát a templom nyugoti 
szárában az a 12 változatú orgona található, melyet a 
község 1719-ben Csajkovszky József által készíttetett 
és melyet a felirat szerint 1727-ben Fischer Mihály 
Unterbauerin feleségével aranyoztatott és ékesíttetett. 
A nagy orgona alatti posit ivum 1719-ben Szakmáry 
Zsigmond és felesége Sontaghin Zsuzsi által készíttetett. 

Az orgona positivuma alatt e szavakat olvassuk: » T h e u -
rer Jesu du alléin, wahreJSonn bist alles mein.« A karzat 
melyen az orgona áll, alakokkal és képekkel van d í -
szítve, melyek a zenére és éneklésre vonatkoznak. 

Hátra van még, hogy a keleti, északi és déli kar-
zatot ritka felirataival és festményeivel leírjuk. 

A legdíszesebb karzat a keleti, mely az oltár körül 
terjed el. Itt áll legiselőször Mózes sugárzó arcával, a 
mint Sinai hegyről jön és a törvénytáblákat hozza e 
szavakkal: »Moses gehe zum Volke, und heiiige sie, 
heute und morgen, denn am dritten Tage wird der 
Herr vor allém Volke herabfahren, II. Móz. 19, 10 —11. 
Azután látszik egy földi város, mely felett csillagos 
fényben az örökkévaló város lebeg, hova a megdicső-
ültek átlebegnek e felirattal : »Siehe da eine Hütte 
Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen w o h -
nen Ján. jel. 21, 3. Az egész dicső jelenetre és az ég 
boldogságára egy angyal figyelmezteti Jánost, Jézus 
kedvenc tanítványát. És tovább fejlődnek a hitténvek a 
mester ecsete alatt. Az Isten felhőkben lebeg e sza-
vakkal: »Ich bin der allmachtige Gott , wandle vor mir und 
sei f romm. I. Móz. 17, 1. Alatta egyik oldalon Ábrahám, 
a másikon Pál apostol előtűnnek e kijelentéssel: »Fürchte 
dich nicht Ábrahám, ich bin dein Schild und dein g ros -
ser Lohn. Ábrahám sprach, Herr Herr, was willst du 
mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, Móz. 15, 1 — 2. 
A felelet Pál szájából e red : »Lass dir an meiner Gnade 
genügen 2. Kor. 12, 9. Ábrahámnál még észrevesszük 
az ő kérését S o d o m é r t ; I . Móz. 18.23. Pálnál az isteni 
kegyelem hirdetését Tit . 2, 11. Mózes kérelmével az 
isten dicsőségeért végződik e képsorozat, mire az Isten 
felelete következik: »Ich will vor deinem Angesichte 
alle meine Güte hergehen lassen und will predigen des 
Herren Namen wor dir 2. Móz. 33, 18—19. Azzal elő-
készíttetik a festmények folytatása a keresztyénység ti t-
kaira. Ézsaiás merengve és imádkozva fekszik térdein és 
egy angyal lánggal érinti nyelvét. Vallomása Jézus szü-
letéséről Jez. 7, 14, 9, 6, a Seraphinok hangja : »Heilig, 
heilig ist der Herr Zabaoth Jez. 6, 3 körülveszik a szent 
háromság képét. Az isten kegyelme a Jézus születése 
még több felirattal és képpel jeleztetik Jez. 1, 18, 41 10. 
Jakab küzdelme az angyallal e kijelentéssel végződik : 
»Lass mich gehen, denn die Morgenröthe bricht an. Ich 
lass dich nicht, du segnest mich denn 1. Móz. 32. 26. 
Itt Várady Szakmáry címe is látható e jelentéssel, hogy 
felesége Mártha a szent háromság dicsőitésére 1748-ban 
készíttette e képeket. Most következnek Jézus szenve-
dései és diadalai; angyal nyújtja neki a szenvedés p o -
rát Mát. 26, 39, a halál közelget, sírjánál könyeket hullat 
Mária, de Mártha a feltámadott idvezítőtől hallja a vi-
gasztaló szót: »Ich bin die Auferstehung und das Leben.« 
Halál és feltámadás még több sz. Írásbeli helylyel jelez-
tet ik: Luk. 10, 41, 4 2 ; 18, 3 8 — 4 0 ; Zsidók, lev. 1 3 , 5 ; 
Zsol. 73, 24. Jézus dicsőítésével Mát. 17, 4—5 és a 
könyv felbontásával Ján. jel. 5. 2. 7. 8. 9, szerint vég-
ződik e gazdag festmények sorozata a keleti karzaton az 
oltár körül. A vallásszabadság tiszteletére és emlékére e 
képek felett a császári címer díszlik »sub umbra alarum 
tuarumcc aláírással. 

Az éjszaki karzaton Vitális krakkói borkereskedő ál-
dozatkészsége következtében még 12 bibliai tartalomú kép 
készült felváltva az ó - és u j - tes támenton elbeszélései 
szerint — typus et antitypus — és pedig: »Az emberek 
teremtése I. Mós. 5. 6, és Krisztus születése Luk. 2. 7. 
A körülmetélkedés a zsidóknál I . M . 17, 12 és Jézus 
keresztelése a Jordánban Luk. 3, 22. A húsvéti bárány 
a zsidóknál II. Móz. 12, 3 és a sz. úrvacsora Jézusnál 



M á t . 26, 26. Á b r a h á m fe l á ldozza fiát I. M ó z . 22, 10 és 
J é z u s f e l á d o z t a t i k i s t e n ál ta l a k e r e s z t f á n L u k . 23, 35 . 
J ó n á s f e l t á m a d a ha l b e l s e j é b ő l J ó n á s , 2, 11 és J é z u s 
f e l t á m a d a s ö t é t s í rbó l M á t . 28, 6. I l lyés p r ó f é t a m e n y -
b e m e n e t e l e II . Ki r . 2, 11 és J é z u s m e n y b e m e n e t e l e 
a p ó s t . csel . 1, 20 . 

A déli k a r z a t o n u g y a n a n n y i , t e h á t 12 a n g y a l f ő m a g a s -
lik ki, m e l y e z e k e t a h i t t é n y e k e t á t e l l e n b e n néz i és m e -
r e n g v e c sodá l j a . E z e n déli k a r z a t m e g h o s s z a b b í t á s á n a 
s e k r e s t y e fe lé m é g igen ta lá ló v e r s e z e t e k k e l t a l á l k o z u n k : 

»Wie Got t mich führ t , 
D a s weiss ich nicht, 
D o c h h a b ' ich diese Zuversicht , 
Dass er s1 zu me inem bes ten r ieht . 

Willst du geben Sonnenschein 
So n e h m ich 's an mit F reuden , 
Soll 's aber Kreuz und T rübsa l sein, 
WiII ich ' geduld ig leiden. 

Her r , wie du willst, 
D u bleibst mein Schild, 
De in Wil le mag geschehen, 
W i e du mich führs t und führen willst, 
So will ich ge rne gehen . 

Bleib in dem rechten Glauben rein, 
Dein L e b e n r ichte christ l ich ein, 
So wird dein S te rben sel :g sein. 

Obschon die Wel t ist wider d ich . 
Mit U n d a n k lohnt gemeinigl ich, 
So glaub gewiss, Got t l iebet dich, 
E r wird dich segnen mildigl ich, 
H i e r zeitlich unci dort ewiglich. 

E in Joseph gehet hin, zu sehn der Brüder Weide 
Und diese schimpfen ihn. verkaufen ihn zum Leide , 
Go t t aber , d e m er t raut , und stetig halt in Eh ren , 
D e r sieht ihn gnäd ig an, macht ihn zum grossen Her r en . 

M o s t k ö v e t k e z i k e g y kép , m e l y J ó z s e f e l a d a t á s á t 
t e s t v é r e i ál tal jelezi , és a z u t á n a v e r s e k így f o l y t a t t a t n a k : 

W e r mit Kra f t Got t rufe t an, 
H a t sein Sach schon ha lb gethan, 
O h n e Beten ist 's um sonst 
Mühe , Sorge, Witz und Kuns t , 
A m Beten is gelegen viel, 
O weh1 dem, der nicht be ten will. 

Bete fleissig, folge willig, 
Arbe i t e redlich, bleib bes tend ig , 
Mein ' es treulich, schliesse selig. 

L o b , E h r , Preis und D a n k 
Sei unserem Got t von nun 
An bis in Ewigke i t ! A m e n ! « 

A k á r a s o k ta lá ló f e l i r a t o t t e k i n t j ü k , aká r a s z é p 
és s ike rü l t k é p e k e t , f e s t m é n y e k e t és f a r a g v á n y o k a t s z e m -
lé l jük , b á t r a n l e h e t á l l í tani , h o g y M a g y a r o r s z á g b a n alig 
lesz v a l a h o l t e m p l o m , m e l y e z e k e t és e n n y i t e l ő m u t a t n i 
k é p e s v o l n a , m i n t a m e n n y i t itt m e g t e k i n t e n i a l k a l m u n k 
van . A s z e n t í r á s itt n y i t o t t k ö n y v , m e l y b ő l a m ű v é s z e t 
a hi t f ő t é n y e i t t e t s z ő és m e g r a g a d ó f o r m á k b a n s z e m ü n k 
elé va ráz so l j a . E t e m p l o m g a z d a g és m ű v é s z i e s k iá l l í tása 
a z o n b a n m i n d e n i d ő r e h a n g o s a n h i r d e t i a l k o t ó i , e lha l t 
apá ink va l l á sos l e l k e s e d é s é t és m i n d e n á l d o z a t r a kész 
h i t b u z g a l m á t . * ) 

Weber Samu. 

*) Hol az itt ott e lmosódo t t be tűk vagy szavak már o lvasha-
tók nem valának, ' ezek Gcners :ch Gesch ich te der S ' ad t K é s m á r k 
1804. című műve szerint egészít tet tek ki. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Die Hollandische JPhilosophie im neimzehnten 
Jahrhwidert. Eine Studie von G. von Antal. Utrecht, 

1888. 112 l. 8\ 

Mióta Dr. Kovács Ödön a nagy-enyedi Bethlen-
főtanoda jeles tanára külföldi, különösen hollandiai tanul-
mányainak beszámolója gyanánt *) művét kiadta, alig jelent 
meg egyetlen önálló dolgozat, melyen ifjaink külföldi 
egyetemeken töltött hasznos munkásságának gyümölcse 
szélesebb körben figyelmet keltő érdeklődést, mondjuk 
igazi tudományos értéket mutatott volna fel. Az utóbbi 
évtized alatt külföldön megfordult ifjaink szórványos 
dolgozatain legtöbbször az idegen nyelvvel való vajúdás, 
gyakran önállóság nélküli másolás, (elhallgatva, vagy az 
ismert »ez s ez munka alapján készült« nagyon meg-
bizhatlan vallomás alá rejtve) vagy a pusztán tapaszta-
lati benyomások alapján szerzett, e körülményeket s tör -
téneti háttért merőben félreismerő tapogatódzás nyo-
mai vehetők észre s épen ezért érdemleges birálat tár-
gyául alig szolgálhatnak. De ez talán nem is lehet 
másként. Legtöbb külföldi egyetemre menő ifjú emberünk 
a kellő nyelvismeretek hiányában alig is tehet többet, mint 
hogy a künn töltött egy-két év alatt úgy a hogy meg-
emészti a nyelvet, a szeme elé akadó saját viszonyaink 
szokásainktól eltérő jelenségeket megfigyeli s esetleg 
azokat ugy a hogy megfejteni is megkísérli, esetleg le-
irja valamelyik egyházi lapunkban, aztán a mikor már a 
nyelv bírása, s a helyi viszonyok alaposabb ismerete 
mellett önállóan gyűjteni, valamit teremteni akarna : 
felmondják a vendéglátási szívességet, vagy épen a hon-
vágy, az idehaza való mielőbbi gyökér-verés haza paran-
csolja az illetőt s egy csomó nemes ambitióval, de a 
melyek közül vajmi keveset vált be a jövő, visszatér, 
hogy honi, siralmas egyházirodalmi körülményeink köze-
pette legyen minden nagyobb szabású munkásságról s leg-
fellebb s mult édes reminiscentiájának éljen. Vajmi ke-
vésre megy azok száma, kik erősebb impulsust nyerve 

J oda künn, hazajőve még nehezebb körülményük közepette 
is megtartják hő lelkesedésöket s bár kisebb szabású mű-

j vekben, de legalább annyira-mennyire számot adnak 
komolyabb, külföldön megkezdett s itthon tovább foly-
tatott sáfárkodásukról. Az meg pláne ritkaság, hogy 
valaki már ott künn oly erősen megfogja a munka 
vastagabb végét, hogy annak szemmellátható eredménye 
már onnan kívülről jelezze a hű munkást, az avatott, a 
megbízható szemlélődőt s a reményekre jogosító criticus 
búvárt. 

Nekem jutott a szerencse, hogy a fent közlött című 
művet s benne szerzőjét néhány szóval bemutassam a 
melyen tisztelt olvasó közönségnek, mint olyat, ki hosz-
szabb idő óta külföldi egyetemeken megfordult ifjaink 
között talán egyedül áll, ki egy teljesen önálló s igazi 
tudományos becscsel biró munkával számol be ott künn 
végzett sáfárkodásáról. Annál nagyobb örömmel teszem 
pedig ezt, mert ugyancsak én okoztam nekie ezelőtt 
rövid idővel egy kis galibát alaposan megcibált catalo-
gusaiért, — melyeket ugyan én is csak mellék passió-
ból írogattam le, kutatgattam föl, de azért megtartottam 
a történetírók által oly nagyrabecsült történeti hűség 
parancsolatját — de meg mert e téren mint vélem szin-
tén egy gyékényen árulót üdvözölhetem, melyről eddigi, 

*) »He t p ro tes tan t i sme in I lunga r i j e gedurende de laats te twint ig 
j aren« cimfí tudor i ér tekezését 1869-ben . 



e becses lapokban tett töredékes dolgozataimat nem is 
említve, azt hiszem rövid idő múlva számot is fogok adni. 
i )e hogy tulajdonképi tárgyamra térjek, röviden m e g -
ismertetem szerző munkája képét főbb vonásaiban. 

Mint a mű címe is mutatja, az a jelen század böl-
csészeti mozgalmaival foglalkozik, a mint az Hollandiá-
ban kifejezést nyert a nélkül, hogy egy önálló nem-
zeti philosophia jellegét öltötte volna magára, mint a 
hogy ez megtör tént Német - , Angol- és Franciaországban. 
A holland bölcsészek, mint szeiző egy idézetben mondja, 
»olyanok mint a méhek, melyek a szomszédságukban 
levő legszebb virágokból szívják a legédesebb nedűt s 
abból a legtisztább színmézet készítik.« — Igv önálló-
ságról szó alig lehet a holland bölcsészetben s mint 
szerző mondja, az a középszerűségnél fellebb alig is 
emelkedett maig. Mint külföldről táplálkozó tudomány, 
alapjellegét mégis a Németországban divatos idealismus 
s az angliai empiricus bölcsészet között i középúton 
haladás képezi ; más szavakkal: a holland bölcsészet 
gyakorlati célokra irányuló bölcsészet, de a melyet nem 
szabad azért úgy értelmeznünk, mint az emberi élet 
anyagi szükségleteinek puszta motorát , hanem olyannak 
kell tekintenünk, mint a melynek az emberi jellem ne -
mesbítése, a műérzék fejtése, finomítása, s általában az 
igazi emberiesség előmozdítása képezi legfőbb célját. 
Idealismus és positivismus közötti ingadozás, a ke t tő-
nek egyeztetése nyert koronként kifejezést maig a ho l -
land bölcsészetben s azok képviselőiben, a nélkül azon-
ban, hogy az előbbinek speculativ jellege a németorszá-
giéhoz hasonló gyökeret verhetett volna a gyakorlati 
irányú holland észjárásban. Szerző ezután rövid pillan-
tást vet e holland bölcsészet jelen századi fejlődésére, 
melyben mint az idealismus képviselőit Wyt tenbachot 
s van Heusdent, van Hemert és Kinkért, a positiv irány 
képviselői gyanánt pedig Opzoomer t , Piersont, van 
der Wijcket , Scholtent, Betz-t, L 'Ange Huet említi 
fel. A Spinoza iránya van Vloten, a herbartianismus Har t -
sen által van képviselve, míg Land a kriticai phi loso-
phia hívének vallja magát. Mint szerző mondja, a német -
országi »Zurück auf Kant«-féle felkiáltás Hollandiában 
is viszhangra talált s egy kis Kant-irodalmat teremtett 
is, de a mely kivéve a Du Marchie van Voorthuysen 
által irt alapos tanulmányt a Kant-féle ismert elméletről 
a középszerűségen felül alig emelkedett. Schopenhauer 
is talált egy képviselőt Spruitben, míg a Fichte és Ulrici-
féle theisticus iskola leginkább a theologusok között 
talált követőkre, közöttök kiemelkedő alak Doedes. 

Ezen általános kép után szerző áttér a részletek 
megvilágosítására, a fentebb elősorolt bölcsészek m u n -
kásságának részletes ismertetésére. Ismertetésében min-
denütt felismerhető a kellő lelkiismeretes forrás tanul-
mány, a különféle nézetek pontos ismerete, melyet külön- j 
ben oly részletesen feldolgozott irodalomnál, mint a 
minő a hollandiai, meg is várhatunk. Oly kis országban ; 
mint Hollandia, mondhatni egyetlen eszme sem marad j 
pusztában kiáltó szónak, legyen bár az még oly oktalan-
ság is ; a tudományos kérdések iránt való mohó érdek-
lődés, a rendkívül magas fokúvá fejlődött hirlap-irodaiom, 
szak-irodalom alig hagy egyetlen kérdést is boncolás, 
megvitatás nélkül s így a feldolgozó mondhatni minde-
nütt kész forrásokkal áll szemben s inkább is ügyes 
szerkesztőnek mint önálló munkásnak kell lennie, azon 
fordulván meg minden, hogy a kész anyagot hogyan 
tudta összeállítani, rendszeres egészszé alkotni, melyből 
egy tiszta képet nyerhetünk. Dicséretére legyen mondva 
szerzőnek, nem esett egyetlen egyszer sem a különféle 
vélemények referálásának zsákutcájába; a fontosabb elvi 

harcok ismertetésénél is szeme előtt lebegett az arany 
középszerűség eszméje s az egységes benyomást sehol 
sem zavarja meg terjengős kitérésekkel, hanem m e g -
elégszik a tények puszta registrálásával úgy, amint azok 
korukban felmerültek és hatást gyakoroltak, a nélkül, 
hogy szélesebb körű criticai méltatásukba bocsátkoznék. 
Talán ez az egyetlen oldala a munkának, mit szerző 
számlájára adósság gyanánt Írhatnék t. i. az önálló criticai 
nézpont hiánya. Háromszor olvastam végig munkáját, 
de megvallom, philosophiai álláspontját nem voltam képes 
megállapítani, mert az egyes irók műveinek ismertetése 
után közlött criticus megjegyzések túlnyomóan vagy idé-
zetek, vagy annyira általános megjegyzések, hogy azokat 
nem philosophus ép úgy megteheti s sok tekintetben 
mindenkire alkalmazhatók. Igaz, hogy munkája inkább is 
történeti áttekintést akar nyújtani, mim criticai tanul-
mányt, ám legyen! De bocsánatot kérek, ha hangsú-
lyozni bátorkodom, miszerint mint bármely történetnél, 

' ugy különösen a philosophia történeténél minden egyéb-
nél fontosabb egy világosan bevallott álláspont, melyről 
az illető iró a bölcsészeti eszméket szemléli és méltatja 
vagy kárhoztatja, ha azt nem akarja, hogy dolgozatát 
csak mint irodalom történeti részletet tekintsék. 

Különben szerző maga is »referata«-nak nevezi 
dolgozatát műve zárszavaiban s így ezen követelésünk 
java résziben tárgytalanná válik, bár nem hallgathatom el 
azon óhajtásomat, hogy e nemű tanulmányok tulajdon-
képeni becsét épen az képezi, hogy az illető iró nem 
elégszik meg az inkább is i rodalomtörténet keretébe illő 
egyszerű referádákkal, hanem inkább kevesebbet markolva 
jobban látnunk engedi saját álláspontját egyes rendszerek 
vagy egyének bírálatánál. Csak egyetlen példát legyen 
szabad felemlítenem. Opzoomer sajátságosnak nevezhető 
empirismusa oly sok s kemény toílharcokat idézett már 
elő Hollandiában, s annyi oldalról meg lett már világítva, 
védve s vágva, hogy szerzőnk reá vonatkozó megjegy-
zéseit alig vehetem komolyan, kielégítőnek pedig egy-
általán nem nevezhetem (pedig talán neki van a legtöbb 
criticai megjegyzés szentelve), pedig ha valahol ugy épen 
itt lett volna alkalma szerzőnek saját álláspontját leg-
alább röviden tisztázni előttünk, míg jelenleg úgy va-
gyunk dolgozatának ezen részével, hogy semmivel sem 
tudunk többet, mint eddig tudtunk e kétségkívül excen-
tricus de nagy szellemről sem, de szerzőnek az empi -
nismust illető álláspontjáról sem. — Ez utóbbi szem-
pontból számos más kisebb-nagyobb kifogást tehetnénk 
szerző műve ellen, ha lelkiismeretes adatgyűjtése komoly 
törekvése, tárgyilagossága jóval felül nem múlnák művé-
nek ezen hiányát. Már maga az is elismerést érdemlő 
jelenség, hogy szerző arra vállalkozott, mit még ez ideig 
maga a hollandus sem mert megkísérteni, t. i, bölcsésze-
iének történetét e jelen században rendszeres munkában 
kifejezni, a minek oka különben nem egyéb, mint hogy 
nálok a részletek már annyira fel vannak dolgozva, hogy 
az egésznek compendium szerű feldolgozása legalább ez 
ideig még aligha képez mindennapi szükséget, hogy 
azonban e nemű dolgozat készülőben van, biztos forrás 
alapján állíthatom. 

Szerzőnk mindenesetre szép munkát végezett jelen 
tanulmányával s csak elismerést érdemel bátorságáért és 
szorgalmáért s tehetségétől ezután még jelesebb műve-
ket várhatunk. 

Szalay Károly. 



B E L F Ö L D . 

A komáromi ev. ref. egyházmegyéből. 
A komáromi evang. reform, egyházmegye tanügyi 

értekezletét folyó évi május hava 14-én délelőtt, lelké-
szi értekezletét délután, tavaszi egyházmegyei gyűlését 
pedig május hava 15-én tartá meg Vályi Lajos esperes 
és Beöthy Zsigmond egyházmegyei gondnok elnöklete 
mellett Rév-Komárom városában. 

Tanügyünk a mi lelkes esperesünk, buzgó iskolai 
felügyelőink és szorgalmas tanítóink odaadó működése 
következtében évről-évre, kielégítőbb eredményt mutat 
fel, a nevelés és oktatás szent mezején! 

A lelkészi értekezleten, a beterjesztett lelkészköri 
jegyzőkönyvekből örömmel constatálhattuk azt, hogy 
egyházmegyénk három lelkészi körében, a köri ér tekez-
letek nem csak hogy pontosan megtartatnak, hanem 
lelkész testvéreink dolgoznak is és a köri értekezlete-
ken igen figyelemre méltó értekezéseket, egyháztörténeti 
szemelvényeket olvasnak fel és a lelkipásztorkodás körébe 
vágó tárgyakat vitatnak m e g ; sőt egy derék veterán 
határszéli tisztársunk (a nagy Szentzi Molnár Albert szülő-
földje mellől) lantját is felhangolta, hogy lelkész tes t-
véreit egy csinos verssel és egy követválasztási »jóta-
nács«-csal lephesse meg. Azt azonban már méltó rosz-
szalással vette tudomásul az egyházmegyei lelkészéi- ' 
tekezlet, hogy az alsó-csalóközi kör — a korelnök 
indolentiája miatt — még soha se érvényesíthette tehet-
ségeit a köri értekezleten. 

Egyházmegyei közgyűlésünket Vályi esperes úrnak 
az egek urahoz felbocsátott buzgó könyörgése után, 
világi elnökünk Beöthy Zsigmond úr, a következő rövid, 
de szívünkhöz szólott és többször meg is éljenezett 
beszéddel nyitotta meg : 

Nagytiszteletű és tekintetes egyházmegyei közgyűlés! 
»Tiszteletteljesen üdvözlöm a közgyűlés nagyér-

demű tagjait. Jól esik a találkozás újabb alkalma, mely 
nem csak baráti érzelmeink érintkezésére, hanem arra is 
szolgál, hogy a mi lelkünk legmagasztosabb törekvése, 
egyházi s iskolai ügyeinkben a törvény és jórend kívá-
nalmai szerint intézkedjünk.« 

^Örvendetes a haladás, mely egyetemes egyházunk 
közigazgatásának minden ágazatában tapasztalható, midőn 
látjuk, hogy egyházi törvényeink, melyeket a közigaz-
katás s törvénykezés egyöntetűségének kiáltó szüksé-
gessége hozot t létre, lehető pontossággal hajtatnak végre, 
miben nem az önkény hatalma a tényező, hanem az 
egyházi társadalom fokozódó érdeklődése, az ez által 
örvendetesen fejlődő közérzület.« 

»Ezt az örvendetes jelenséget fényesen bizonyítja 
a társadalmi úton megindult irodalmi mozgalom is, mely 
hivatva van arra, hogy a magyar prot. egyház szerves 
elemeinek összetartozóságát, erősítse, fejleszsze a sza-
badság szellemét, s a népies könyvek közrebocsátásával 
ápolja népünk szeretetét és hűségét egyháza, vallása s 
szabad-irányú intézményei iránt.« 

»Egyházmegyénk részvéte e mozgalom iránt arról 
tanúskodik, hogy a szellemi haladás igényeitől ő is át 
van hatva, s az egyetemes prot. egyház szilárdulását s 
felvirágzását, részvétének hűsége s minden irányú kötel-
mei pontos teljesítése által lelkesen igyekszik e lőmoz-
dítani.« 

»Ebben a kedves meggyőződésben nyitom meg az 
egyházmegye tavaszi rendes közgyülését.« 

Az elnöki megnyitó beszéd után esperesünk a 
mult őszi gyűlés óta történt esperesi intézkedéseiről akart 
a közgyűlés előtt leszámolni. De ismervén egyházme-
gyénk esperesünknek bölcs, óvatos és tapintatos m ű k ö -
dését : naplója felolvasásától felmenté és az esperesi nap-
lót felolvasottnak jelenté ki. 

Majd az egyházlátogatás alkalmával gyűjtöt t adatok 
és tapasztalatok alapján mutatá fel esperes úr tractusunk 
képét a következőkben: 

I. Az iskolák egyházmegyénk háromnegyed részé-
ben megfelelnek a törvény és kor követelményeinek. 
Taneszközökkel jól el vannak a tantermek lá tva; a hol 
azonban lényeges hiányokat feledezett fel az egvház-
látogató küldöttség, ott komolyan és zárt határidő 
alatt hívta fel az egyházi előjáróságot — a hiányok 
pótlására. Faiskolája a legtöbb egyháznak van. T o r n a -
helviség és tornaeszközök tekintetében még sok helyen 
igen sok -a kívánni való. A pontos iskoláztatás és a 
szorgalmi idő betartása évről-évre kedvezőbb lendületet 
mutat — a lelkész iskolaszéki elnökök erélye követ -
keztében. 

II. Valláserkölcsi élet a templomok buzgóbb lá to-
gatása, az urvacsorával több helyen évről-évre nagyobb 
számmal való élés, az egyházi és iskolai célokra tett jóté-
kony adakozás és hagyományozások által szintén kielégítő 
eredményt tüntetet t fel egyházmegyénk területén a mult 
évben is. Azt azonban fájdalommal kell bevallanunk, 
még most is vannak egyházaink, hol a nép a vasár-
napot nem szenteli meg buzgó keresztyénekhez illő-
l e g ; vannak egyházaink, hol az »Isten dicsŐségére« való 
adakozások csak a régi számadókönyvekből ismeretesek ; 
vannak »vadházasságban élők« is egyházmegyénk n é -
mely egyházaiban ! Az esperesi jelentésből azt már 
azonban örömmel értettük meg, hogy a folyó évre is 
jelentettek be — alapjukból újonnan építendő tornyok, 
templomok, paplakok, iskolák és célszerűen átalakítandó 
parochiális épületek és tantermek. És csak a laki egy-
ház az, a mely még most se iparkodik egy lakályos 
paplak építéssel megcáfolni elhunyt papjának a »Huszár-
vágásokban« írt eme két ve rs - sorá t : 

»Thury-Szakállason lakom, 
Régi rozzant a paplakom. < 

Magtára, vagy magtári tökéje is van — 4 egyhá-
zat kivéve — a komáromi egyházmegye minden ekklé-
zsiájának. 

Kegyelettel emlékezett meg az esperesi jelentés az 
egyházmegyei tanácsbirói kar nesztora, volt bátorkeszi 
lelkész Kovács József úrról, a buzgó egyházmegyei 
tisztviselő és európai hirű pomologról , nem különben a 
lelkészikar Mathuzaleme Soós László elhunyt kulcsodi 
tiszttársunkról is. Kívánván rájok, hogy az enyészet 
angyalai kíméletes kezekkel érintsék porhüvelyeiket. 

Egyházmegyei gyűlésünk 42 tárgya közül legfon-
tosabbak a következők voltak : 

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemében egy-
séges lelkészi stoláiis díjazásra vonatkozó véleményes 
javadat, melyre nézve — némi módosítással — • az alólirt 
által benyújtott javaslat fogadtatott el. 

A pápai főiskola irányában fennálló adósságunk 
miként leendő törlesztésére nézve Pethes Endre javas-
lata alapján tör tént megállapodás. 

Érdekes mozzanata volt egyházmegyei közgyűlé-
sünknek az is, midőn a szavazat bontó bizottság jelenté, 
hogy egyházmegyei pénztárnokká szavazat többséggel 
Veres Ede búcsi lelkész választatott, ki az eskütagyülés 
színe előtt azonnal le is tette. 



Ez évre lelkészjelelő bizottsági tagokká választat-
tak — egyházi részrő l : Bajcsy Lajos és Veres Ede, vi-
lági részről : Pogrányi József rendes, Pálfy Elek póttagul. 

Az erdélyi evang. reform, egyházkerületből az 
egyházi közalapra vonatkozó kérvény és indítvány nem 
talált egyházmegyénk zöld asztalánál pártolásra. 

Általános érdekű tárgya volt gyűlésünknek —- a 
lelkészi gyámolda mult évi állásáról való jelentése Závory 
Elek gyámellenőr és Ónody Zsigmond gyámoldai szám-
vevőnek. Mely jelentésből kitűnt, hogy lelkészi gyámol-
dánknak a mult évi december 31-én, készpénzben, ta-
karékpénztári könyvecskéken, kötelezőkön és az egyes 
lelkészeket terhelő alaptőkékben vol t : 20,685 forint és 
54 krja. — De kitűnt az is, hogy némely lelkésztár-
sunk alaptőke hátraléka törlesztésében éppenséggel nem 
mutat semmi igyekezetet ; az illvenekré vonatkozólag 
azért ismét megují t tatott — némi módosítással — az a 
pár ev előtt hozott határozat : »hogv az évek óta nem 
fizető lelkész helyett, az egyház gondnokától követel-
tessék be a gyámoldai hátralék; a gondnok pedig fogja 
le conventió szedés alkalmával — a lelkész fizetéséből.« 

Fontos tárgya volt gyűlésünknek az is, hogy b. e. 
Nagy Mihály püspök utódai, a komáromi evang. ref. 
egyházon, a papi íoldek haszonbére után, több mint 
900 o. é. fr tot követe lnek; e fontos ügynek elbírálása 
azonban, némi még hiányzó adatok beszerzése érdeké-
ből a folyó évi őszi gyűlésre odáztatott el. 

Végül az egyházmegyei pénztárnokságot 14 évig 
híven viselt, leköszönt pénztárnok, Péntek Mihály úrnak 
általános elismerés szavaztatott és érdemei jegyzőkönyvbe 
vezettetni határoztattak. 

Ha nem óvakodnám e lap mélyen tisztelt szerkesz-
tői és olvasói türelmével visszaélni, a sok tárgy közül 
melyek egyházmegyei gyűlésünkön ez alkalommal letár-
gyaltattak — több érdekeset is lehetne még ismertet-
nem ; de untatóvá válni nem akarván, egyházmegyénk-
ből való közleményemet azon tiszteletteljes elismeréssel 
rekesztem be : hogy egyházmegyénk tanácsbirái, lelkészei 
káplánai és tanító képviselői, most is teljes számban 
voltak jelen értekezleteinken és egyházmegyei közgyűlé-
sünkön, kiket az értekezletek és a gyűlés egész folya-
matán az egyházi és iskolai ügyek iránti meleg érdeklő-
dés, az egymás iránti testvéri szeretet és gyengéd jó-
indulat lelkesített. 

Közli : K.-Szent-Péterről , 1888. évi, május 22-én. 
Ónody Zsigmond, 

lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Az olaszországi missz ió köréből. 
(Vége.) 

Az evangclizáiió köréből. Egy lelkész í r j a : Hallga-
tóim közt huzamosabb idő óta látom X. grófot , egy sok-
oldalú műveltséggel bíró egyént. Tanulmányommá tet-
tem a legnagyobb szónoki egyszerűséget, mire ka tho-
likusokkal szemben felette nagy szükség van. Egyik 
vasárnapi isteni tisztelet után oly érzésem támadt, mintha 
egyszerűség dolgában mégis csak tulmentem volna a 
határon. Ekkor lépett hozzám a gróf és ezt mond a : »Kö-
szönöm beszédét ; igaza van, ha nem hajhássza a szel-
lemdússágot, szívünk üres és táplálékot kiván.a Egy 
másik lelkész í r ja : Soha nem fogom feledni azon köny-
nyeket, melyek B. kapitány megbarnult képét áztatták, 
.mikor nagyszámú gyülekezet előtt ünnepélyesen m e g -

fogadta : hogy az Úr Jézus Krisztust, még hívebben 
fogja szolgálni, mint a hogy eddig a királyt és a 
hazát szolgálta. Itt tapasztalhatja a lelkész, hogy a csak 
egyszer hallott ige is oly maggá lesz, mely idején 
meg hozza a maga gyümölcsét. H. nevű lelkész írja, 
hogy egy _ beteg nőhez érkezve, ez őt e szavakkal 
fogadta: »En halni készülök, és érzem, hogy az, a mit 
a kath. pap nekem mondana, nem oszlatná el lelki nyug-
talanságomat. Oh csak beszéljen nékem Jézus felől, ugy 
miként én azt öntől néhány év előtt az önök templomában 
hallottam. Szerettem volna másszor is odamenni, de nem 
tehettem, de most újra azt hiszem, hogy csak az evan-
gyéliom adhatna nekem vigasztalást.« Az Úr megáldotta 
beszédét és adott a haldoklónak reménvteljes, csendes 
halált. 

Biblia-olvasók és biblia-kocsik. A biblia-olvasók oly 
munkások, kiknek számát óhajtanánk szaporíttatni. De 
nehéz erre alkalmas egyéneket találni. Eddig folyton 

, csak hatan vannak, s ezek közül is hárman Rómában. 
De miért vannak épen hárman elhelyezve egy városban ? 
Rómában nem kevesebb, mint 12 helyiség van, hol az 
evangyéliomot olasz nyelven hirdetik háromszor, ké t -
szer egy héten, még pedig már 17 év óta. Ennyi idő 
óta a kíváncsiság lelohadt és azok, kik az ev. isteni-
tiszteletben résztvettek, annélkül hogy az igazságot 
befogadták volna, többé nem térnek vissza. Ez okból 

, kell őket a biblia-olvasó férfiak és nők által felkerestetni. 
Ez pedig nem könnyű feladat. Déli- vagy Közép-Olasz -
országban nem oly könnyű valamely családhoz bejutni, 
mint Észak-Olaszországban, vagy valamely protestáns 
országban. Előbb ismerkedésre, többszöri találkozásra van 
szükség, míg társalgásának érdekétől vonzatba, há-
zába hívja meg az olvasót. Ennek utána pedig lassan-
ként és óvatosan lehet a társalgást vallásos tárgyak felé 
irányozni, míg tanácsos lesz, hogy az olvasó elő vegye 
zsebéből az ú j - tes támentomot felolvasás végett. Sok-
szor még csak hónapok multával sikerül biblia-olvasás-
ból, magyarázatból és imából álló kis házi istenitisztelet 
rendezése. Sok jó barát e lassú módszer helyett azt ajánlja, 
hogy a munkás egyszerűen tegyen látogatást és taná-
csolja a családnak a bibliai felolvasás meghallgatását. 
De ezen barátaink nem ismerik Olaszországot és úgy -
látszik megfeledkeztek mesterök szaváról : legyetek böl-
csek mint a kigyók és szelídek, mint a galambok ! De 
bármint vélekedjék is e tárgyról valaki, a fentírt m ó -
don olvasóinknak sikerült csupán Rómában 200 csa-
ládba bejutni és azok közül százan tapasztalhatni, misze-
rint ezek a felolvasott igét és imát örömmel hallgatják. 
Egyes családtagok már odáig is eljutottak, hogy a nyil-
vános istenitiszteletet is látogatják. Szilárd a r emé-
nyünk, hogy ezen munka zaj nélkül meghozandja mind 
bővebb gyümölcsét. Olvasóink folytán értesültünk az 
ellenséges papság folytonos s az evangélizátió ellen inté-
tézett aknamunkájáról. Az ékesszóló böjti prédikátorok 
befolyása, mely a protestánsok és más eretnekek ellen 
menydörög, semmi sem a gyóntató atyák és azoknak hű-
séges küldötteik izgatásaihoz képest. Terjesztet t meséik 
közül csak egyet említünk fel. Egy ízben az ördög eljött 
a földre, emberalakot öltött, megnősült s fiúval lett 
megáldva, a fiu pedig nem volt más, mint Luther 
Márton. 

Olvasóinkhoz azután önkénytesek is kerülnek a 
buzgó egyháztagokban, kik őket kisegítik. 

A bibliás kocsi, egy tapasztalt körárus vezetése 
mellett a mult évben bejárta Olaszországot északtól 
délig, a földközi tenger mentén és déltől északig az 
adriai tenger mentén. Ez pedig a sok fordulatnál és a 



fontosabb helyek látogatásánál fogva, felette hosszú út. 
Ehhez pedig jó körárusok kel lenek; mert tiz jó körárus 
nem képes kiköszörülni a kárt, melyet egy rossz kö r -
árus okozott . 

Dr. Revei. Edinburg egyetemének tanácsa Revei 
Albertet, a flórenci theologiai iskola tanárát, theologiai 
doktorának nevezte ki és ezzel a mondot t iskola mind-
három tanára, Comba, Geymonat és Revei el nyerte 
a theologiai méltóság ezen fokát, miről örömmel 
adunk hirt. 

Hűséges hitvalló. A »Bollenttino« március havi szá-
mában »Az Ürnak u t a k cím alatt a következők ol-
vashatók: 

186...-ik évben keleti Liguria kedves kikötő váro-
sába érkeztem Lombardiából, hozva magammal egy kis 
éneklő madarat, mint egyik barátomnak ajándékát. I sme-
retség nélkül lévén a városban, egy kisebb fogadóba 
szálltam és ott maradtam két hétig. Ezalatt meghalt 
kis madaram, az ut fáradalmai vagy az éghajlat vál to-
zása miatt. Ez volt e városban első veszteségem és 
ebben előjelét gondoltam további kellemetlenségeimnek. 
De hála Istennek, ez nem lett igaz. A kalitkát madaras-
tól odaadtam a pincérnek, ki azt a konyhába vitte. A 
kalitkát az »Eco della Vesita« egyik régi számába csa-
vartam ; e lapot akkoriban D. Desanctis Luigi szerkesz-
tette. Másnap jelenté nekem a pincér, hogy a szakács 
nagj'On óhajtana velem beszélni s_ engedelmet kér arra, 
hogy estve a szobámba jöhessen. Én megüzentem neki, 
hogy jöhet. Meg is jelent estve. A szakács hatvanas 
évii, nyájas képű ember volt. Mosolyogva mondot t 
nekem köszönetet azon újságért, melybe a kalitkát ta-
kartam volt. Mert ebben, úgymond, megtalálá azt, mit 
lelke számára rég ideje keres, az üdvnek útját, az álta-
lam irt két cikk olvasása folytán. Társalogtunk azután 
éjfélig és meggyőződtem róla, hogy a szent Lélek ez 
ember lelkével valódi csodát tett. 

Két nappal később újra meglátogatott a szakács 
és közölte velem, hogy az »Eco«-ban olvasta, hogy az 
üldözött betegek számára Milanóban ev. kórházat ké-
szülnek állítani, s hogy ő szeretne e célra adakozni, 
átadva nekem 20 frank aranyat, melyeket én az illető 
helyre el is küldtem. Ez volt szeretetben munkás hi té-
nek első szép gyümölcse. 

Később hivatalosan felvettük őt egyházunkba. Soha 
sem láttam ehez hasonló hitrokont. Az Isten házában 
mindenkor legelőbb jelent meg, a szokott helyén, még 
pedig oly áhítatba merülve, hogy az én jöt tömet nem 
vette észre. Ö t évi ottlétem alatt mindenkor ugyanaz 
maradt, kegyes, szeretetteljes és hithű, példája mind-
nyájoknak. N e m volt semmije, mit magáénak nevezett, 
páratlan önzetlenséggel bírt. Szíve Krisztusé és testvé-
reié volt. 

A fentirt két heti ott létem utolsó éjjelén velünk 
virrasztott, mivelhogy igen jókor kellett elutaznunk. El-
váltunk azután egymástól — viszont nem látásra. Egy 
év múlva halála hírét hozták nekem s e hír meghatot t 
engem, de Isten iránti hálára is kötelezett engem, mert 
hisz ő mindvégig híven és nyiltan vallotta hitét és ajkán 
Jézus Krisztusnak nevével szenderedett el. 

A stuttgarti egylet, mely az evangyéliomnak Olasz-
országban elterjesztése végett gyűjt adomanyokat, mult 
évi ápril i—tői ezidei ápril i - é i g 5955 márkát és 37 fil-
lért tett az olaszországi evangelizátió oltárára. 

Evangelizátió, jöjjön el a te országod hozzánk is! 
Láng Adolf. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A dunamelléki reform, fanári gyámegyesülef , 

f. hó 23-án Budapesten képviseleti gyűlést tartott, melyen 
az egyházkerület kebelében levő f ő - és középiskolai 
tanárok képviselői jelen voltak. A gyűlésen Csabai Imre 
elnökölt s elnöki megnyitójában, mely egyszersmind a 
lefolyt év több mozzanatait is felölelte, mindenek előtt 
a Szakáts István haláláról emlékezett meg, ki éveken 
keresztül buzgó titkára volt az egyesületnek, s kit az 
utóbbi honapokban, midőn betegsége súlyosra fordult, 
Fazekas J. kecskeméti tanár helyettesített. Majd a gyám-
intézet pénzeinek elhelyezéséről szólva, kiemelte, hogy 
tőkéi kivitel nélkül biztos helyen kamatoznak és alapít-
ványai egynek kivételével teljesen biztosítva vannak. A 
lefolyt.évben 9 özvegyet, 10 árvát és két anyát segélyezett 
az egyesület összesen 2400 frttal. Az egyesület tőke va-
gyona 53,960, mely az utolsó év alatt 2818 frt 67 krral 
szaporodott . Ehhez járultak : a halasi főgymn. növendé-
kei egy előadás jövedelméből 134 frt 52 krral, a kecs-
keméti gymn. tanulók egy bál jövedelméből 73 frttal, a 
pesti hazai első takarékpénztár szokásos 100 frt ado-
mányával stb. A gyámintézet ez évi közgyűlése augusztus 
30-án Kecskeméten fog mgtartatni. 

* Köz- és magánvizsgálatok a dunántúli evang. 
reform e g y h á z k e r ü l e t / ^ ^ ' főiskolájában az 1887—88-ik 
iskolai évben. Május hó 14 és 15-én tartatik a YlII - ik 
osztály nyilvános vizsgáiata; május hó 16 és 17-én tar-
tatik a VlI I - ik osztályú magántanulóké; május hó 22-én 
és a következő napokon Írásbeli érettségi vizsgálat ; 
május 28-án a IV-ed éves tanítónövendékek vizsgálata; 
junius hó 17-én d. e. francia nyelv- ének — és gyors -
írásból; junius hó 17-én d. u. képzőtársulati ö römünne-
pély és to rnából ; junius hó 18-án a III. éves taní tó-
növendékek vizsgálata; junius hó 18-án a VII. osztályé; 
junius hó 18-án az I. osztályé; junius hó 19-én I. és 
II. éves tanítónövendékek vizsgálata ; junius hó 19-én 
a Vl l - ik osztályé ; junius hó 19-én a II—ik osztályé; junius 
hó 20-án tanítónövendékek magánvizsgálatai; junius hó 
20-án a AT-ik osztályé ; junius hó 20-án a III—ik osz-
tályé ; junius hó 21-én d. e. tanítóképesítő Írásbeli vizs-
gála t ; junius hó 21-én az V-ik osz tá lyé ; junius hó 
21-én a Vl- ik osztá lyé; junius hó 21-én gymnasiumi 
írásbeli magánvizsgálatok; junius hó 22—23-án gymna-
siumi szóbeli magánvizsgálatok ; junius hó 22—23-án 
tanítóképesítő szóbeli és gyakorlati vizsgálatok; junius 
hó 25-ik és következő napokon szóbeli érettségi vizs-
gálatok. A papnövendékek colloquiumai kezdődnek junius 
4-én és tartanak 24-d iké ig ; a I l -od évet végzett pap-
növendékek alapvizsgálata pedig lesz junius 20-án és 
21-én. Ezen vizsgálatokra a főiskola nagyérdemű elő-
járóit, kegyes pártfogóit , a szülőket és tanügybarátokat 
tisztelettel meghívja Pápán,. 1888. május i - én . — A fő-
iskolai igazgatóság. 

* Értesítés és kérelem I »Az ev. Tisza kerület 
p ü s p ö k e k című művemmel, illetve annak közmívelődési 
adatokkal való gazdagításával egészen elkészülvén, kö te -
lességemnek tar tom ezt nagyrabecsült előfizetőimmel 
tudatni, egyúttal tévedések elkerülése céljából nyilváno-
san beszámolni az eddig e művemre tör tént befizeté-
sekről. A mű árát már régebben beküldöt ték: ns. Zsi-
linszky Mihály esp. felügyelő úr, nt. Haan Lajos egyet, 
egyh. főjegyző úr, (2 frttal) ns. gömöri Szontagh Pál 
úr, nt. Sztehlo János főesperes úr, tek. Benczúr József 
úr, nt. Línberger István ev. lelkész úr, tek. Martinyi 
József igazgató úr, tek. T ó t h Dániel úr (a pápai ev. 



ref. főiskola könyvtára részéről), t. Varga Márton nevelő 
úr, nt. Dianiska András ev. lelkész úr, a nt. VI. sz. k. 
városi esperesség. — S ezen kívül megrendelteit 23 pél-
dány. — Mivel azonban az általam még 1886-ban kibo-
csátott majdnem 200 előfizetési felhívásból alig került 
vissza 10 s az előbb megnevezett előfizetésekkel s meg-
rendelésekkel együtt is 24 felhivásnál többre feleletet 
még nem k a p t a m ; azon alázatos kérelemmel járulok 
nevezett művem nagyrabecsült pártfogói elé : mél tóz-
tassanak hozzám a kiküldött íveket lehetőleg mielőbb 
kegyesen visszaküldeni, hogy magamat tájékozhassam. 
Kiváló tisztelettel Eperjesen, 1888. május 17-ikén. — 
Hörh József\ tanár. 

* Tisztelendő Zeke Lajos ref. lelkész úrnak Sik-
lóson. Nem én adtam Önnek az absentiát, hanem egy 
másik jegyző, kire egyebek közt, az idei jegyzőkönyv 
»jelen voltak:« A) pontjának egybeállítása is bízatott. 
Meglehet egyébként az is, hogy épen a betűszedőtől 
kapta Ö n az absentiát s ez esetben csak sajnálnom kell, 
hogy ezzel az úrral szemben, még hirlap útján sem 
érheti el collega úr célját. Bármint álljon a dolog, soha 
sem tévedhetett Ö n az életben inkább, mint téved akkor, 
ha nevének véletlenül történt kimaradásában szándékos-
ságot avagy legparányibb fokú malitiát is lát. Nem saját-
ságom ez sem nekem, sem annak a másik jegyző úrnak ; 
no a b e t ű s z e d ő r ő l . . . arról nem szólhatok. Azok közé 
az eshetőségek közé tartozik ez, melyek a legkönnyebben 
megtörténhetnek, s meg is történtek akár hányszor 
másutt is, de a melyek aztán, legkevesebbe: sem változ-
tattak az anyaszentegyház állapotán. És már épen ezért 
ki kell nyilvánítanom szeretve tisztelt lelkésztárs, hogy 
ha egyéb dolog híjján, az ily véletlenségek eligazítására 
— hogy ne mondjam kicsinyeskedésekre — nincs egyéb 
terünk és eszközünk, mint a nyilvánosság : ezzel ugyan 
legcsekélyebb értékű szolgálatot sem teszünk sem egy-
másnak, sem az igazságnak, legkevésbé az anyaszentegy-
háznak. Béke velünk! — Ambrus József ref. lelkész, s 
egyházmegyei aljegyző. 

* A Gergely-ének. Igen nagy érdeklődéssel olvas-
tam Péterfi Sándor úrnak e t. lapok 19. 20. számában 
megjelent felolvasását, különösen azért is, mert bele vág 
az én mesterségembe is, említvén a régi híres Gergely-
éneket. Megtaláltam én ezt Ács Mihály 1696-iki „Zönge-
dező mennyei kar"- ában is; (az erdélyi Múzeum példá-
nyában, mely 1886. január havában volt nálam), de m e g -
találtam előbbi időből, is a csurgói rongyos Graduálban, 
mely — mint tartalma mutatja — a XVII. század 
4 — 5 évtizedeiből való. E t. lapok olvasói kedvéért 
közlöm e régi kedvelt rigmust, a mint következik : 
»Szent Gergely Doktornak, híres tanítónak, az ő napján, 
régi szokás szerint mönnyünk Isten szerént, az Scholában. 
Lám az madarak is had szaporogyanak, majd megjőnek, az 
szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek. Mert 
illyetén helyben mint virágos kertben az fiatal, nevel-
kednek ifjak gyermekek jó fiak, Isten által. Illy helyben 
királyok úrfiak császárok tanitatnak, holott szép tudo-
mányt , végyetek adományt, idvességre. Nem j ó k e d v e t -
lenül felnőni parasztúl ez világban, mert hogy ember-
ségre nem mehet nagy tisztre, ez országban. Jertek el 
mi velünk, mert értetek jöttünk jó gyermekek, m ö n y -
nyünk a Scholában Istennek házában, ott nyőjetek. Szü-
léknek örömök mind drága szép gyöngyök ti gyerme-
kek Isten int titeket mint jó szülőjüket, fölküldgyétek. 
Krisztus urunk régen itt ez földön lévén gyermek ko r -
ban, szerette földünket ülvén doktorok közt a t emplom-
ban. Hogy ha nem adhattuk ez úttal Deákot házatokból, 
papirosra tentára adgyatok minekünk, javatokbul. Hogy 

Isten áldása és szent áldomása házatokon, maradgyon 
mind végig világ végeztéig, jószágtokon. Szerelmes ba-
rátaink kik lesztek társaink jertek el már jó Mesterünk 
vagyon kit Isten megáldgyon, ki minket vár. Isten már 
hozzátok kik mos el nem jöttök, az Scholában, de meg 
azután is oda kell jönötök az szent helyre.« Dallama 
szinte meg van nálam, igen szép, épen gyereknek való 
s méltó reá, hogy feltámaztassék halottaiból. —- Kálmán 
Farkas. 

* Rövid hírek. Pozsonyian az ág. hitv. evang. 
magyar- tó t templomban pünkösd másod napján r e fo r -
mátus istenitisztelet és úrvacsoraosztást tartott Szabó 
N. somorjai reform, lelkész. — Néhai Stenezel Hugó a 
kézsmárki lyceum volt igazgató tanára és neje Nendvicz 
Paula a tiszai ev. püspök fizetésének emelésére végren-
deletileg 5000 for intot hagyományoztak. — A tiszántúli 
reform, tanáregyesület az évi rendes közgyűlését H ó d -
mezővásárhelyit fogja megtartani julius hónap első nap-
jaiban. — Sárospatakon a napokban alakult meg a theol. 
aka témiai ifjúság segély-egylete, melynek alaptőkéje gya-
rapításához báró Vay Miklós főgondnok 200 írttal járult. 
— Kürthy István által alapított, szegény munkás embe-
rekből álló, asztal-társaság a pesti ev. ref. egyházmegye 

1 stolaris lelkész özvegy-árva gyámintézete javára 2 frt 
j 50 krt, ugy szintén a pesti egyházmegye tanítói gyám-

intézete javára is 2 frt 50 krajcárt adományozot t . 

N E C R O L O G . 

Katona Endre 
(szül. 1834. megh. 1888. máj. 21-én.) I 

E hó 23-án temettük el a hajdu-nánási ev. ref. 
egyház egyik papjá t : Katona Endrét. A nap már delelő-
ben volt, mikor a gvászló közönség apróbb csoportokba 
verődve eloszlott, de egyik sem hagyta el sóhaj nélkül 

; azt a nagy ákácos temetőt. Oh , mert az elköltözött igaz 
és hív szolgája volt az Urnák, 28 esztendőn át buzgó-
sággal szeretettel munkálkodott az Úr szőlejében s az ő 
munkálkodása nem volt hiábavaló. 

Egyik nemzetség eljő és a másik elmegyen, mondja 
az irá<:, az élet csak annyi, mint tükrön a lehelet, min t 
az árnyék elhúzódása. Kemény, de igazságos végezés, 
és mégis olyan nehezen nyugszunk az elválásba, s ugy 
fáj az itt maradóknak a halál. Most mikor e munkás, e 
tevékeny élet főbb változásai elrajzanak lelki szemeim 
előtt, rágondolok a lelki pásztorra, a tanítóra, az em-
berre, keserű bánat rezdül meg újra szivem húrjain. É r -
zem a közügy veszteségét, de érzem a magamét is. A 
jövevény tanárt e puritán, vasakaratú férfiú mennyi jó 
indulattal fogadta, kalauzolta, ösztönözte előbbre és 
előbbre! Ridegen, keményen hömpölygöt t szájából a 
szó, de a jégpáncél izzó, szerető szivet t a k a r t . . . . Ha 
az én könnyem olyan keserű, ha az én gyászom olyan 
mély, mennyivel mélyebb gyásza kell, hogy legyen az 
egyháznak, a mely egyik jeles szolgáját veszítette el benne. 

Már a mult év őszén betegeskedni kezdett. De az 
erőteljes férfiú jelentkező baját mindenki csekély jelentő-



ségűnek tartotta. Csak a télen tűnt ki, hogy az egyszerű 
to rokba j : gégerák. Két hét óta már csak vonaglás volt az 
élete. A vasakarata ember mégis a legutolsó percig el 
akart és eltudott járni kötelessége teljesítésében. N ag y 
jegyzőkönyvével a hóna alatt hangtalanul járt az egyik 
iskola teremből a másikba, papiros-szeletekre irva a 
tanítóknak szánt jóakaratú tanácsait. 

Az úr végre megkönyörül t szenvedő szolgáján. 
Pünkösd másod napján 8 órakor, éppen midőn az iskola 
ügyeivel foglalkozott agysz.élütés érte. Pár perc alatt 
szerető neje karjaiban kilehelte nemes lelkét. 

Katona Endre M e z ő - T ú r o n 1834-ben született-
Atyja, János, szegény sorsú iparos volt. Endre végig har -
colta az élet iskoláját s ekkor alakult olyanná, a milyen-
nek ismertük. Nagy célt tűzött ki mindég magának, s e 
cél elérése felé tört vas erelylyel, nem egyszer letiporva 
az útjában álló akadályokat. 

Debrecenben subscribált, s a theologia bevégzése 
után M e z ő - T ú r o n 2 esztendeig tanár volt. Megtakarga-
tott fillérein ment külföldre s Bázelben egy évet töltött . 
1859-ben lett nánási helyettes lelkész, mint ilyen 1861-ig 
működött , ekkor rendes lelkésznek választották. 1864-ben 
megnősült , elvette Sebestyén Klárát. Boldog házasságá-
ból egy fiú született. A kis lélek korán elhunyt. Ez a 
csapás nagyon lesújtotta a szerencsétlen apát. A kemény 
ember sirt mint a gyermek kis fia temetésén. Lassan 
gyógyult a seb, de idővel behegedt, hiszen hivei köré -
ben nem maradt-e elég fia, a kiknek életét szentel-
hette ? 

Es csakugyan a népiskola rendezése lett ezentúl 
életének főcélja és egyedüli öröme. Az ő buzgólkodása 
folytán két palotaszerű tanterem épült s Katona tiszte-
letes mind a két termet odaadta az első évre bekerülő 
kicsiknek. Nekem valódi gyerekes örömmel beszélte: 
»ezt a két termet ugy rendezem be, képekkel, egyébbel 
ugy felcicomázom, hogy a kicsinyek olyan örömmel, 
maradnak benne, mintha ot thon lennének.« 

Igazgatása alatt 5 uj tanítói állás szerveztetett, t an-
szerek is bőven kerültek. 

Az egyházkerületi tanügyi bizottság is tevékeny 
tagját veszítette el az elhunytban. Kitűnő és a korral 
folyton előhaladó paedagogus volt. Mindig művelte ma-
gát, sokat, igen sokat olvasott. 

Nagy szervező tehetségének fényes bizonyítványa, 
hogy alig van Nánáson jótékony közintézet, a melynek 
megalapításában tevékeny, nagyon tevékeny részt ne 
vett volna, vagy egyenesen ne ő lett volna a megala-
pítója. A takarék-pénztár megalapításában tevékeny 
részt vett, az első temetkezési egyesületet ő alapította 
meg, a »Népbank« megalakulása szintén az ő érdeme. 
Polgári olvasókört is alkotott s több évig elnöke is volt 
e körnek. A szegény gyermekek felruházására adott 
3000-nyi tőkét alig pár esztendő alatt 6000-re e m e l t e . . . 
és hozzá még a lelkipásztori mindennapi apró gondok, 
a melyéknek túlzó lelkiismeretességgel és pontossággal 
felelt meg. Azért követelt lelkiismeretességet mások-
tól, mert maga a kötelesség teljesítésében sohasem lan-
kadt el. 

íme úgy nagyjából ezekkel számolhatsz be sáfár-
kodásodról, te derék, te nemes e lköl tözöt t ! Hív voltál, 
igaz voltál, menj be a te Uradnak örömébe ! 

Hajdu-Nánás, 1888. május 23-án. 
G y ö n g y ö s y László, 

ev. ref. girnn. tanár. 

HIRDETÉSEK. 
Pályázat két tanári állomásra. 

A höd-mezö-vásárhelyi ev. reform, fő gymnasium bari 
két tanszékre pályázat hirdettetik. 

1. Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar 
nyelv, ez idő szerint az I. és II. osztályokban, he ten-
ként 22 órán. 

2. A másik tanszék szaktárgya a tetmészelrajz és 
földrajz, és ez idő szerint melléktárgyul egy osztályban 
a német nyelv, hetenként 22 órán. 

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott tanár ugy az 
egyik, mint a másik tanszéknél jövőben a fent kitett 
óraszám mellett a megjelölt főtárgyakon kívül esetleg 
más rokon tantárgyaknak és szükség szerint más osz-
tályokban való tanítására is kötelezhető. 

Ha az állomások egyenesen rendes tanárokkal tö l -
tetnek be, cvi fizetés: 900 frt, lakáspénz: 300 f r t ; és 
40 fr tos ötödéves pótlék, de ez utóbbi 200 frtnál fel-
jebb nem emeikedhetik. Ha az állomások egyelőre — és 
ez esetben egy próbaévre — helyettes tanárokkal, vagy 
tanárral töltetnek be, a fizetés: 800 frt. 

A megválasztott rendes tanár ugy a tiszántúli ev. 
reform, középiskolai tanárok gyám- és nyugdíj, mint a 
helybeli ev. ref. egyház tisztviselői gyám-intézetének jogos 
és kötelezett tagja. 

Pályázhatnak ev. reform, vallású okleveles tanárok. 
A pályázók pályázati kérvényöket, a melyben születésük 
éve és helye, nős vagy nőtlen, nemkülönben egészségi 
állapotuk, hadkötelezettségi viszonyuk, végzett tanulmá-
nyaik és képesítésük, nyelvismereteik és eddigi szolgá-
latuk okiratokkal igazolandók, hozzám címezve a f. évi 
junius 10-ig bezárólag küldjék be. 

A megválasztottak állomásukat szept. i - i g tar toz-
nak elfoglalni. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1888. május 7. 
Mikíovicz Bálint, 

3—3 a presbyterium lelkészelnöke. 
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A legalkalmasabb és legdíszesebb 

JUTALOMKÖNYVEK 
R Á T H M Ó R 

uj n a g y 

K Ö N Y V J E G Y Z É K É B E N 
találhatók — mely könyvjegyzék az igen tisztelt 
Igazgató és T a n á r uraknak szívesen bér-

mentve rendelkezésükre áll. 

A jó czél iránti tekintetből s z í v e s e n 
fogunk arány lagos engedményekke l i s szo l -
gálni. 

R Á T H M Ó R 
köny vkereskedése 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. tar, JCinizsy-utca 29. si, 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

WT" Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. "ÜE 

Püspöki jelentés. 
Főtiszteletü Egyházkerületi közgyűlés! 

Püspöki évi jelentésem ezúttal rövidebb 
lesz a szokottnál, részint mert néhány tárgyat, 
mely ebben helyet foglalhatna, külön jelentés 
tárgyává t e t t em; részint mert' ez év tavaszára 
a tolnai egyházmegyébe tervezett püspöki vizs-
gálatomat természeti s hivatali akadályok miatt 
őszre halasztván, ott a hol a tapasztalatokat 
szerezni kell és lehet, a közvetlen szemlélet-
ben s érintkezésben, ujakat nem szerezhettem s 
azokból anyagot valamely elmélkedésre nem 
meríthetek, ámbár a helyett középiskoláinknak 
a mult évben megígért látogatását végeztem, 
de azt külön jelentésben terjesztem elő ; — ré-
szint — s főleg pedig azért, mert ügyeink, hála 
Istennek, nagyobb rázkódás nélkül mennek a 
rendes kerékvágásban, még pedig csöndesen 
hegynek föl, a mi azt akarja tenni, hogy m e g -
feszített erővel, de a magasba törekedve, a ki -
tűzöt t cél felé. 

Egyházmegyéink jegyzőkönyvei, arról t a -
núskodnak, hogy ha vannak is bajok, s i t t -
ott többé kevésbbé súlyosak is, de legyőzhetet-
lenek, vagy olyanok, melyek a legyőzésökre 
fordítandó erőt elcsüggesztenék, még sincsenek 
— legyőzésükre pedig jó akarat és igyekezet 
is van, erő is van. 

Egyházi közigazgatásunk rendesen foly, 
minden nagyobb fennakadás nélkül. Egyházaink 
ha sok helytt küzdenek is a szegényseggel, 
i t t -o t t erkölcsi bajokkal, vagy a polgári hatósá-
gok közönyével, de egészben véve nagy több-
ségük él, sőt virágzik, nem teng csupán, még 
kevésbbé pusztul. Ámbár ha egy jelenségből, 
mely nekem évről-évre jobban feltűnik s o ly-
kor — megvallom, szomorí t és aggaszt is, 
kellene ítélni: talán mást lehetne következtetni. 

Ez a jelenség pedig az, hogy a segélykérvények 
évről-évre szaporodnak, egyházak és lelkészek 
részéről egyaránt. Én elhiszem, hogy a szükség 
ma több, mint ezeket pl. 20—25 évvel, mikor 
úgyszólván semmi segélyforrás nem állott ren-
delkezésünkre. A mint a magyar alkotmány s 
azzal az ország költségvetési joga visszaállít-
tatot t , életbelépett egyházkerületeink részére 
az államsegély. Sok foltozni valónk volt, s bi-
zony soknak a szükségét éreztük. A segély kér-
vények évről-évre szaporodtak. Azután az E. 
Zsinat megteremtet te a közalapot, mely három 
év alatt m. e. 30,000 forintot nyúj to t t a mi 
kerületünknek ; tömegesen jöttek a segély kér-
vények, de az államsegélyre igényt tartók sem 
kevesbedtek. A m. é. határozattal folyóvá té te-
tett a Baldácsi-alapból nyert s nyerendő osz ta-
lékunk 3/4 része is : most már erre is lehet folya-
modni ; de az államsegély s a közalap segélyét 
igénybe vevők száma s igényök ezzel sem fogy, 
sőt szaporodik. 

Igaz, hogy az anyagi helyzet sok helytt és 
sok tekintetben súlyosodot t ; de az is igaz, hogv 
a szükségek az igényekkel szaporodnak s a ki-
elégítés által ujabb igények támadására adnak 
kedvet ; mint a régi példabeszéd m o n d j a : evés 
közben jő meg az étvágy. Vigyázzunk, nehogy 
ez az étvágy kielégíthetetlen mohóssággá vál-
tozzék. A mult évben az államsegély pénztár-
ból tetemesen több segélyt osz to t tunk ki mint 
az előző években, — mert a kölcsönökre for -
dított s azokban élő tőke jövedelmét is igénybe 
vettük. Nem szeretném, ha ez a növekedése a 
kiosztott segélyeknek folytonos volna ; inkább 
álljunk meg néhány évig a tavalyi segély-ösz-
szegnél, hadd gyarapodjék a tőke ismét oly 
szépen, mint a megelőző tíz évben, hogy aztán 
ismét többet oszthassunk ki a segélyre szoru-
lóknak. 

Mindjárt jelentésem elején, e kitérésért b o -



csánatot kérve, ismétlem, hogy egyházaink na-
gyobb részében a haladás — és sok helytt a 
virágzás örvendetes jeleivel találkozunk. A régi 
buzgóság nem lankad sőt még növekedőben 
van. Erre muta tnak egyházmegyéink jegyző-
könyveinek azon arany lapjai, melyekre a g y ü -
lekezeteknek az egyház és iskola céljaira való 
áldozatai, építkezések és beruházások és az egye-
seknek ugyan e célokra tet t adakozásai vannak 
feljegyezve. Ezek hosszú sorát, jelentésemben 
mellékelve, meg fogják találni a főtiszt. Eker. 
közgyűlés tagjai, magok az egyházak s az ada-
kozók is, a k inyomatandó jegyzőkönyben. Itt 
csak egy párt, a mi nekem kedvesen tűnt föl, 
legyen szabad előzetesen megemlí tenem. Az 
alsó-baranya-bácsi egyházmegye jegyzőkönyvé-
ben az esperesi jellentésben olvasom : »Az el-
múl t év folyamán is örvendetesen szaporodot t 
a nagylelkű adakozók száma. Ezek közt első 
helyen emlí tem J. Herczegh Ferenc ó - m o r a v i -
cai lelkésztársunkat, ki testileg világtalan levén, 
lelki szemeivel fölkereste az oltárt, mely körül 7

 J 
sok éven át forgolódot t s letette arra drága 
áldozatát , 2000 for in to t oly feltétel alatt, hogy 
ez összeg 10 évig kamatoztassék s az eként 
megnövekedendő tőke tiz év múlva legyen köz -
célokra felhasználható.« Ugyano t t a bácsbodrog-
vármegyei ref. lelkészek özvegv-árva alapja 
javára, egy Bécsben elhunyt kegyes asszonyság, 
Zapory Regenhart , született Mészáros Júlia, 
végrendeletileg ezer for intot hagyományozo t t ; 
ugyan e kegyes nő pesti ref. egyházunkról is 
500 forinttal emlékezett meg. Ugyancsak Buda-
pesten, az uj gymnas ium építésére, egyesek 
részéről közel 35,000 frt alapítvány tétetet t , s 
nagyobb részben be is fizettetett : mint egy 
negyedrésze az 150,000 forintra menő egész 
építési költségnek ; míg a budai templom épí-
tésre befolyt adományok már felül múlják a 
25,000 for intot . így Szolnokon, ez alig ala-
kult egyházban, a templom-alapra , egyesek ado-
mányaiból 3200 frt gyűlt be ; Gyónón, templom 
és paplak újí tására szintén egyesek önkéntes 
adományaiból 1500 ; Csákváron Mészáros Pál 
presbyter hagyományozo t t az egyháznak, vég-
rendeletileg 1000 for intot . De bár mily becsesek 
—• s Isten előtt, önkéntességüknél fogva m i n -
denesetre a legkedvesebbek — az egyesek ado-
mányai a szent célokra: még fontosabbnak és 
örvendetesebbnek ta r tom a gyülekezetek össze-
sített áldozatait , egyházuk, iskolájuk külső belső 
építésére : a napszámos emberek közmunka szol-
gálatát, a zsellér filléreit, a bir tokos forintjai , 
esetleg százai mel le t t ; mert ezekben [nyilvánul 
a közszellem áldozatkészsége s egyháziassága. 
Hadd emlí tsem itt meg, egyházmegyénként 

az áldozatok (egyházaktól s egyesektől) ö sz -
szegeit : 

Alsó-Baranya-Bácsban . . . 8823 frt 
Felső-Baranyában . . . . 26,214 » 
Kecskemétben 27,256 » 
Pestben 44,347 » 
Soltban 11,850 » 
Külső-Somogyban . . . . • 9751 » 
To lnában 22,641 » 
Vértesalján 13,943 » 

Ö s s z e s e n : 164,824 frt 

E számok — melyeknek részletezése jelen-
tésem kapcsán, a már emlí tet t k imutatásban 
lesz, örvendetes jele annak, hogy élünk, m o z -
gunk, áldozunk. Él jünk is, s hogy élhessünk: 
mozog junk és á ldozzunk! 

De nemcsak e számokban lüktet életerőnk ; 
nem csupán anyagi áldozatok tanúskodnak 
haladásunkról. Egyházmegyei jegyzőkönyveink 
minden lapja fe lmuta t ja az egyházi és iskolai 
élet benső oldalára fordí tot t gondo t s az azokban 
való előmeneteleket, vagy a haladás akadályai-
nak elhárítására fordí tot t komoly igyekezetet. 

Ö r ö m m e l lá tom a k . - somogy i egyházme-
gyében az iskolák szellemi színvonalának eme-
lésére irányzott in tézkedéseket ; m. é. püspöki 
lá togatásom elvetett magvai már is kikeltek s 
ez kétszeres ö römmel tölti el keblemet. De az 
e. m. tanügyi bizot tságok jelentései iskolaügye-
inknek mindenüt t haladását muta t ják s hogy e 
haladásban visszaesés ne legyen, arra b iz tos í té-
kot nyújt az összes egyházmegyékben a t a n -
ügyre fordí tot t kiváló gond, a körlelkészi in -
tézmény teljesen kifejlett volta s az egyhm. t a n -
ügyi bizot tságok helyesen irányzó működése. 

A vallás-erkölcsi életre vonatkozólag is 
üdvös intézkedések tétetnek több helyen. Az 
isteni tiszteletek, az anyaköny-vezetés , a con -
firmációi s általában a vallásos okatatás csak-
nem kivétel nélkül mindenüt t rendben vannak 
s az esperesi visitatióknak és a hol kell, az 
egyházmegyei intézkedéseknek tárgyai. Az er-
kölcsi bajok ellen lelkészeink s egyházi alsóbb 
hatóságaink a szükséges és lehetséges in téz-
kedéseket megteszik. A vadházasságok több vi-
déken eláradt fertelmessége ellen komoly szó 
emelkedik s őszintén keresik az orvosságot 
több helyen. A segítség azonban nehéz s pusz -
tán erkölcsi és egyházi fegyverekkel alig vív-
ható k i ; de azért az egyház és a szószék s 
papi gond tegye meg a magáét — sőt tegyék 
meg az egyházközségi bíróságok is s azért 
mert a polgári hatóságok részéről, töfvény hiá-
nyában, a kellő támogatás t nem nyerjük — mi 
magunk mulasztás bűnébe ne essünk. 



Ugyanezt mondha tom az i t t -o t t a hívek 
vagy jobban mondva az egyháztagok részéről 
nagy mérvben felmerülő fizetési hátralékok be-
hajtása ügyében némely világi hatóságok — 
első sorban a községi bírák részéről tapasztal-
ható közöny, sőt szándékos kötelességmulasz-
tással szemben is. Ne szünjünk meg felvilágo-
sítani a népet, hogy a magyar protestáns egy-
ház önmagára, hívei áldozatkészségére s az 
egyház iránti tar tozások pontos teljesítésére van 
utalva. De másfelől ne szünjünk meg a polgári 
hatóságokat , Zs. T . 5. §-ára való hivatkozással, 
a magok kötelessége teljesítésére felhívni. Minde-
nek fölött pedig minden áron kerüljük az egyházi 
tartozások hátralékainak évről-évre felhalmozó-
dását — a mit több egyházmegye jegyzőköny-
véből, pl. a kecskemétiből is látok, más egyház-
megyékben pedig a püspöki látogatáskor szer-
zett személyes tapasztalásaimból ismerek. A 
hátralékok felhalmozódása, a mi mindig a lel-
kész-, a presbyterium-, s másodsorban az egyh. 
hatóságok hibája — fenakasztja nem egy egy-
házban a mozgó kerekek rendes íorgását : az 
egyházakat függő adósságok csinálására kény-
szeríti, a mi aztán megbont ja az egyensúlyt s 
azt egyhamar helyreállítani sem engedi. 

Engedjék meg t. esperes társaim, hogy a 
közigazgatás könnyebbsége és szabatossága érde-
kében még egy kérdést intézzek hozzájok, vagy 
jobban mondva egy régi kérést újra ismételjek, 
melyet néhai elődöm is, minden kerületi gyű -
léskor ismételt, majd kérés, majd panasz alak-
jában s melyre már egyházkerületi határoza-
taink is vannak — s ez az : szíveskedjenek az 
egyházkerületi gyűlésen tárgyalandó ügyeket jó 
-előre beküldeni. A legutolsó napokban is, még 
tegnap is kaptam államsegély- és kölcsön kér-
vényeket, melyeknek beküldési véghatárnapja 
legutóbb is május i -se jére határozta tot t ; kap-
tam ugy közgyűlési, mint törvénykezési feleb-
bezéseket, melyeket az előadóknak jó előre ki 
kellett volna osztanom, sőt a törvényszékiekben 
a feleket is megidéznem, mert a nélkül az ügy 
nem is tárgyalható — szóval mindenféle bead-
ványt és jelentést, a minek már 8—10 nappal 
előbb itt kellett volna lenni. Hogy ez nem le-
hetetlen — mutat ja az, hogy pl. a pesti és 
vértesaljai esperesek mindent a kellő időben 
beküldenek és soha semmivel el nem késnek. 
Szoktassák az egyházak lelkészeit is ahhoz, 
hogy olvassák el legalább az egyházkerületi 
jegyzőkönyveket s tartsák magokat az azoké-
ban megszabott rendhez. 

Felebbezésekről levén szó, örömmel emlí-
tem föl, hogy a pesti és vértesaljai egyház-
megyében fegyelmi ügy elő sem lordult s 

ilyenekkel, sőt felebbezési úton közgyűlésiekkel 
sem fájlalja fejünket e két Em. A. B. Bácsból 
és Tolnából sem fegyelmi ügy, a mi kevés fe-
lebbezés van. A másik négy egyházmegyéből 
több a törvényszéki, részben felette sajnos, feleb-
bezett ügy, melyek e fölebbviteli fegyelmi bí ró-
ságunk figyelmét s bölcseségét félek, huzamosan 
veendik igénybe. Adja a kegyelem és igazság 
Istene, hogy mindezt az ő szent lelke sugallata 
szerint igazsággal és kegyelemmel végezhessük. 

E kellemetlen ügyeken kívül azonban üdvö-
sebb s részint saját körünkre szorítkozó, ré-
szint egyetemes egyháznak körére is kiható 
tárgyak elintézése, illetőleg véleményezése is 
vár reánk. 

Ilyenek, rendesen előforduló egyházi és is-
kolai belügyeinken s állandó bizottságaink idő-
szaki jelentésein kívül, a 111. évi kerületi g y ű -
lés által kiküldött két bizottságnak, a tanács-
kozási rend-, illetőleg házszabályjavaslat-, és évi 
rendes gyűléseinknek őszszel tartása iránti javas-
latok, melyek iránt kész javaslatok feküsznek 
előttünk, s az előbbi már az egyházmegyékkel 
és a közgyűlés rendes tagjaival előzetesen is 
közöltetett . 

Ilyenek továbbá az E. Konvent által az 
E. kerületekhez véleményezés végett utasí tot t 
nagy fontosságú ügyek, nevezetesen : az Egye-
temes Közalapból, építkezésekre vagy nagyobb 
beruházásokra adandó kölcsönök iránt a Kon-
venten tett indítványok-, valamint a lelkészi 
nyugdíj s özvegyi gyámintézet iránti javaslatok. 
Ezek iránt, külön bizottságoknak kiküldését 
kérem, melyek még jelen üléseink tar tama alatt 
megtehessék jelentéseiket. 

• Nem. tehetem, hogy még egy, egyetemes 
egyházunkat, sőt az egész magyar protestáns 
egyházat érdeklő fontos eseményt föl ne emlí t-
sek, mely ugyan intézkedést nem — csak ö r -
vendetes tudomásul vételt igényel részünkről; s 
ez a Protestáns Irodalmi Társaság megalakulása. 
Nem, mint előbb tervezve volt Ttidomdnyos i ro-
dalmi egylet; mert eredetileg tervezett munkaköre 
kibővittetett az által, hogy a szorosan t u d o m á -
nyos irodalom mellett, a vallásos és erkölcsi 
iránvu népies, mondjuk épületes, irodalmat is 
fölvette programmjába, a mit — mint szélesb 
olvasó körre való üdvös hatása eszközét csak 
örömmel üdvözölhetünk. A t. é. ápril hó 16-án 
történt alakulás a magyar protestáns egyházak 
számos kiváló jeles férfia részvétével tö r tén t ; 
de nem minden nehézség, sőt kellemetlenség 
nélkül. A szülés és a születés, a természet rendje 
szerint, nem történik fájdalom nélkül. De 
reméljük, hogy ha az egylet megkezdi m ű -
ködését s az üdvösnek bizonyul, a még fenn 



forgó differenciák is el fognak simulni. A sze-
retet lelke — csak meg legyen — mindent ki-
egyenlíthet : mint írva van, hogy a szeretet min-
dent ettür, mindent elfedez, nem gondol gonoszt és 
mindent megbocsát. 

De a szeretet olykor gyászt is kénytelen 
ölteni, midőn eltávozott kedveseire gondol. 
A halál, a természet rende szerint, ez évben 
sem kímélte meg sorainkat ; s nekünk köteles-
ségünk is, enyhületünkre is szolgál, egy percig 
megállani csak imént elhantolt sírjaik fölöt t s 
áldással kisérni elszálló szellemüket. 

Nem csupán a betűrend szerint, de szívem 
ösztönéből is első helyen említem az egy év 
óta közülünk elköltözőitek közül Acs Gedeon 
csúzai lelkészt, egy ideig e. ker. tanácsbiránkat, 
az egyetlen magyar református papot tudtomra, 
ki négy világrészben hirdette hazánk nyelvén, 
i t thoniaknak, kivándoroltaknak és bujdosóknak 
a Krisztus evangeliomát. Tudományánál , olva-
sottságánál, világlátottságánál csak kedvessége 
volt nagyobb, csak szíve nemesebb és tisztább, 
csak szelleme kifogástalanabb: s mindezeket csak 
szerénysége és igénytelensége multa felül. E. ker. 
tanácsbirói állását letet te; esperessé választatása 
elől ismételve kitért; nem közönyösségből, vagy 
ügyszeretet s szolgálatkészség hiányából ; sőt szí-
vesen szolgált mindeneknek, tanácsát, segedel-
mét, közreműködését , sem egyesektől, sem a 
közügytől meg nem vonta ; csak szerepelni nem 
akart s inkább akart szolgálni, mint ko rmá-
nyozni. — Idősb Varjas Gábor, miszlai lelkész 
— egyházkerületünk, talán egész ref. egyhá-
zunk legidősebbje, élete 93. évében hunyta le 
szemét. Mikor tavaly a somogyi egyházmegyét 
látogattam, a 92. éves agg, lakása lépcsején olv 
kedvesen, élénken, oly csinosan kigondolt s 
kedélyesen előadott beszéddel üdvözölt, aztán 
az ebédnél oly felköszöntést mondot t , arcké-
pére, melylyel hasonló ajándékomat viszonzá, 
csöppet sem reszkető kézzel oly szépen írta föl 
pár ajánló sorát — hogy egyik bámulásból a 
másikba estem. A kegyelmes Isten jó volt 
hozzá : 63 éves papsága, 60 éves házassága 
után csöndesen, mosolyogva aludt el. Agg-
nője pár hó múlva követte. Ugy összeszok-
tak, hogy nem élhettek egymás nélkül.. . Áldás 
poraira! — Lelkészi karunk még az érdemei-
nél s ősz hajánál fogva egyaránt tiszteletes 
Szombati Lajos lovasberényi és Dankó Imre 
tinnyei lelkészt a vértesalji egyházmegyéből, 
végre Kerek Sándor túron vi és Tömösköz i 
Sándor ó-kécskei lelkészt gyászolja, a ki fia-
talon lett bénulttá, testi és lelki szenvedések 
után jól tevő szabadítójául várva a halált, mely 
soká késett őt megváltani. Világi fériiaink 

közül Tanárky Gedeont, e. kerületünk tanács-
biráját, vallás- és közoktatásügyi államtitkárt, a 
ki tűnő tudóst és államférfit, a jellemszilárd és 
nemes szivü barátot, — Kemény ffy Pált, alsó 
baranya-bácsi egyházmegyénk tanácsbiráját s itt 
is több ízben képviselőjét, a haza és egyház 
egyaránt hű s lelkes fiát vesztettük el. A tanári 
karnak is két jelese hullt el: Péter Miklós halasi 
és Szakács István kecskeméti főgymnasiumi taná-
rokban. Amabban kedves, nekem örökre felejthe-
tetlen rokonomat , emebben szűkebb hazánk, 
Erdélyből honfitársamat gyászolom; de itt nem 
azt kell emlí tenem: középiskolai tanügyünk ér-
zékeny veszteségét mindket tejükben. Végre — 
a tanítótestület soraiból, megdöbbentő, hogy a 
ceglédi iskolának ez év alatt négy tanítója halt 
meg szerencsétlen halállal; kettő : Emődi Sán-
dor rendes, s Komáromi László segédtanító m a -
gok vetettek életöknek véget ; a harmadik : Szíjj 
Károly nyugalmazott agg taní tó szerencsétlen 
baleset következtében, — végre Pécsi Ida, Ara-
nyi Lajosné, anyai magasztos hivatásának lett 
korai áldozata. . . . Mindnyájok porain legyen 
áldás — s emlékezet őrködjék poraik nyugalma 
fölött . 

Veszteségeink számláját kiegyenlíti nyere-
ségeinké. A tolnai egyházmegye gondnoki szé-
kén Szilassi Aladárt üdvözölhetjük, kit egyház-
megyéje egyhangú szavazattal tisztelt meg s kit 
kerületi gyűléseink, mint jegyzőt ismernek buz-
góságáról, szakértelméről. Egyházkerületi tanács-
biráink sorában, eddig is — más minőségben 
ismert jeles tagjainkon, Dr. Vécsey Tamáson, 
Csikay Imrén, Kovács Alberten, Báthori Dánielen 
s Fábián Mihályon kívül, egyházkerületünkön 
új szerzeményekként üdvözöljük Karap Ferencet 
és Arany Lászlót, a közélet e kitűnőségeit, 
kiket — büszkék lehetünk, hogy a magunk 
körének is megnyerhettük. Legyenek ismét és 
ismét üdvözölve, mind a nyolcan ! . . . 

Jelentésem végére sietek — s ha még a 
főt. E. K. közgyűlés figyelmével vissza nem 
éltem, legyen szabad néhány szót szólanom a 
magam bajáról i s ; nem személyes baj, hanem 
hivatalom baja. Negyedfél éve viselem a püs-
pöki hivatal t ; a főt. E. K. kegyessége, a mái-
közvetlen elődeim, a két helyettes püspök olda-
lánál felállított püspöki titkári hivatalt mellet-
tem is rendszeresítette. Oly segítő társat nyer-
tem meg erre, nt. Farkas József egyh. ker. jegyző 
s theol. tanár és e. i. igazgató személyében, 
kinek egyházi ügyeinkben jártassága, kiváló 
munkaereje mindenki előtt * ismeretes, a miről 
én csak a legnagyobb elismeréssel sőt hálával 
emlékezhetem meg. Ő, a különböző hivatalai 
által amúgy is túlságosan igénybe vett férfi, 



a legnagyobb önfeláldozással teljesítette hivata-
lát mellettem is. S mégis, egyesitett igyeke-
zetünket, egy mellékes és úgy szólván külső 
ok jó formán megbénította. Nem levén rendes 
püspöki iroda, melyben folytonos munkát foly-
tathassunk, s ő egyéb teendői miat t a nap 
bizonyos óráit mellettem úgy sem tölthetvén, 
magamnak kelle sokszor a leggépiesebb munkát 
— az igtató könyvet, a betűrendes muta tó t , a 
naponként halomra gyűlő iratok rendben tar -
tását, sokszor a sürgős darabok osztályozását s 
expeditióját is végeznem. Az iratok elhelyezé-
sére semmi helyiséggel nem rendelkezve, azok 
utoljára egészen fejemre nőttek. Mind ez, nem 
csak magamnak már -már elviselhetetlen baj s 
legyőzhetetlen akadály, az ügymenetnek is ki-
mondhatat lan hátráltatója lőn. Most — mikor 
a megváltást már közel látom — kimondhatom, 
hogy ez állapotot nem bírtam volna tovább s 
a szó teljes értelmében összeroskadtam volna 
alatta. 

A gymnasiumnak ez épületből kiköltözése 
folytán, az egyház ez épülete uj rendezés alá 
jő; s a gymnasium helyén számomra nyitandó 
I. lelkészi lakásban rendes püspöki irodát nye-
rek, ot t — állandóan mellettem működő s 
velem íolyvást hivataloskodó püspöki titkárt 
alkalmazhatok s eddigi t i tkáromat, önáldozással • 
viselt fáradalmas hivatalától, hálás elismeréssel, 
fölmenthetem. Remélem, a íőt. egyházkerület 
ez új berendezéstől nem tagadandja meg sem 
helyeslését, sem támogatását — s ebben a re-
ményben ajánlom magamat a főt. közgyűlés j 
kegyes indulatába ! 

Szász Károly. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Tanulmányok. Irta Gönczy Pál. Méhner Vilmos 
kiadása 1888. I—XXXII + 346 lap. Ára 1 frt 60 kr. 

Első kötet. 

Az »Orsz. felső nép - s polgári iskolai tanírók s 1 
tanítónők egyesülete« semmivel sem ünnepelhette volna 
meg s tehette volna emlékezetesebbé a nagyérdemű tan-
íérliu jubileumát, mint hogy neki szétszórtan, szaklapok-
ban, folyóiratokban és a napi sajtóban megjelent ér teke-
zéseiből egy gazdag koszorút font s kiegészítette ezt 
egy igen érdekes, tanulságos, egy nagy pályára készülő, 
lelkes ifjúnak szívébe, gondolatvilágába bepillantást engedő ; 
kiváló becsű levéllel, a „ S v á j c i Naplóvalmely itt jele-
nik meg legelőször. Nagyon jó gondolat volt a nevezett 
egyesülettől, hogy a Tanulmányokat kiadta s egységes 
munkába összefoglalta, mert bár vannak közöttük olya-
nok is, melyek a napi sajtóban láttak napvilágot s a * 
napi sajtó termékeinél megszoktuk, hogy csak a napi 
érdeknek, pillanatnyi szükségnek szolgálnak : mégis ezek-
ben mindenikben vannak oly fontos, oly maradandó 
becsli reformgondolatok s irányadó eszmék, hogy nagy 

veszteségére szolgált volna tanügyi irodalmunknak és 
már csak a jelen ifjú nemzedéknek is, mely a könyvtárak 
poros lapjai között aligha kereste volna ki ez értekezé-
seket, mert nagy részben nem is tudott róluk semmit, 
ha ezek eltemetve maradtak volna a lapok régi évfolya-
maiban. Igen találóan mondja e tanulmányokról a h o z -
zájuk irt előszóban dr. Kiss Áron, hogy ezek »nemcsak 
a kort jellemzik, de még inkább Gönczy egész életét, 
céljait s törekvéseit. Igazi adattár e kötet az ünnepelt 
férfiú életéhez. Ezek maguk képezik Gönczy életrajzát« 
— és hozzátehetnők — egyéniségének leghűbb jellem-
rajzát. Az a keresetlen, mondhatni puritán egyszerűség 
vonul át ez értekezéseken, mely a nagy tanférfiúnak 
egész életmódját, modorát , megjelenését characterizálja. 
Sehol semmi cicoma, sallang, egyetlen flosculus; halad 
célja felé, siet, mint a kinek dolga van s nem ér rá 
sem tetszelegni, sem magát bámultatni. Közvetlenségé-
ben vonzó, egyszerűségében megragadó és a tárgya 
iránt való hő szeretetében felmelegítő. Mindenütt az éles 
megfigyelési! és a pályáért lelkesedő roppant széles körű 
és alapos műveltségű író szól hozzánk, a ki nemcsak egy 
zsenialis, hirtelen futó átpillantással tekint meg valamit, 
azután igen szellemdúsan elcseveg, hanem a ki mielőtt 
szólana valamiről, azt tövíről-hegyire megvizsgálja, ala-
posan megnézi. Lelkesedése nem szóárban ömlik ki, 
hanem tettekben, tanácsokban, melyekkel regenerálni 
óhajtja elhanyagolt nevelésügyünket. Jól látja gyenge-
ségeinket, hátramaradottságunkat, de lángoló hazasze-
retete nem engedi meg, hogy hibáinkat keserűséggel 
vesse szemünkre s érettük recrimináljon : hanem felmu-
tatja a jobbat s buzdít ennek követésére és mint jó 
paedagogus az ambitio ébresztéséhez fordul, hogy mi 
még fiatal és nagy jövővel bíró nemzet vagyunk, illő, 
hogy előljárjunk. Értekezéseivel úgy vagyunk, mintha 
csak egy igen kitűnő tanító előadását hallgatnók. N e m 
a pápaszemes tudós fontoskodásaival fáraszt, hanem 
rendkívül gazdag ismereteiből ót és ujat hozván elő 
tanít, magyaráz, felvilágosít, szemléltet, meggyőz, kér -
dez, buzdít, figyelmeztet és mindezt teszi lankadtságot 
nem érezve és nem éreztetve. N e m hívja ki a figyelmet, 
hogy ő most mily nagyon fontos dologról kíván szólni, 
hanem elkezd magyarázni egyszerű közvetlenséggel s a 
mint mind tovább halad méltóságos, csendes folyásában 
az előadás, akkor már mi magunk látjuk, hogy az a 
gondolat-patak, melynek,szűk medrében megindult velünk, 
lassanként folyóvá lesz, medre megszélesül és m e g -
mélyül annyira, hogy nagy eszmék megterhelt hajóit 
képes dagadó árján hordozni. 

A svájci naplójegyzetekcn kívül, melyek 1844-ben 
készültek, e kötetben a következő nagyobb tanulmányok 
foglalvák : Vázlatok a svájci köz-, különösen a népokta-
tás köréből; Poroszország iskolaügye a XIX. században; 
Nevelési irány eszmék; Nevelésünk ügye ; Népiskoláink és 
A népoktatás Magyarországban. A nagybecsű munkának 
méltó bevezetését képezi a dr. Kiss Áron által irt élet-
rajz, melyhez magának Gönczy Pálnak és családja tag-
jainak arcképe s több az ő életéből vett, de kevéssé 
sikerült illustratió van csatolva. Az életrajz írónak, mint 
ő maga mondja, nem lehetett feladata, hogy Gönczy 
alakjának csak egy csonka szobrát készítse el s m e g -
elégedett azzal, hogy adatokat hordot t fel, pár vonással 
jellemezvén az ő kiválóan hasznos életét. Nem a pályá-
val foglalkozik, melyen Gönczy áthaladt, csak egyes 
tényekkel, melyek, »mint messzire fehérlő határkövek, 
jelzik a meghaladt utat.« 

A műnek további részletesebb ismertetése helyett 
hadd álljon itt néhány szemelvény, főleg a svájci napló-



ból, melyet itt vesz először az olvasóközönség és min-
dég igen érdekes a nagy emberek if júságiba bepillanta-
nunk, hogy miként s mely befolyások alatt nőnek, 
izmosodnak és készülnek hivatásukra. Sok ebben a ta-
nulságos is! 

Megragadó szép mindjárt a »Napló« bevezetése: 
»Azon országot, melyet minden európai, sőt 

amerikai is oly szépnek tart, melyet mint a mozlim 
Mekkát, az angol és francia életében legalább egyszer 
meglátogatni el nem mulaszt ; hol mondják, más élet s más 
érzés szállja meg az e m b e r t ; hol a völgy és bérc, patak 
és folyó, hideg és meleg, testvériesen fognak kezet, ki 
ne kivánná megláthatni ? Van-e kebel, mely a természet 
e csoda egyesülése mellé tett emberi szabadságot s a 
szabadságban olyan szépen tényesző lelki világot s az 
ebből folyó anyagi jólétet, mely Svájcnak mind sajátja, 
fellángolással ne fogadná s ne kivánná elsajátítani? Én 
hiszem nincs és ha van, az érzéketlen kebel, az nem 
emberi hő kebel. 

A természet minden országnak egy sajátságos ala-
kot adott s benne az emberek lelkülete ahhoz mért. 
Svájcban a magas bércek ormain leszállt aether elterjed 
a völgyeken is és a havasok májusi havában megmosot t 
szűz arcát az emberi szívre nyomja, honnan tisztaság s 
ártatlanság fényköre sugárzik szét. A lég, erdők, hegyek 
s patakok tisztaságot hordanak magukkal és magukon s 
e tisztaság látszik a svájci népen is. Nézd külsejét, lakát 
vagy laka környékét , midőn egy faluban megfordultál, 
hiszed, most nem a földi, tán egy másvilági helyen 
jársz. Es e csinos lakok még csinosabb lakói, mint ama 
kis szorgalmas állat, a hangya, kicsinyből mily sokat 
tudnak összehordani ; bámulnod, csodálnod kell, itt 
mindenki egy kis úr, mert szorgalmatos s a jólétet maga 
szerzi meg magának ; hol vették azon egyszerűséget, 
melylyel beérik, megmagyarázni nem tudom, tán a 
pásztori életben van-e m e g ; hol vették azon szerény 
szívességet, a buzgó vallásosság szüli tán ezt; hol azon 
ügyességet, tán a szükség, a kevés földbirtok hozza 
magával ? mind megfejtésre várakoznak. Elég hozzá, 
hogy ők valódi emberek, a tökéletesség, mint főcél felé 
közel álló emberek. És mert emberek, ne gondolja senki, 
hogy köztük szegények is ne volnának, vannak, de azok 
nem szegények, hogy lehetne ott szegény, hol gazda-
gok az emberek nem annyira külvagyon, mint szívben, 
hol az emberiségért mindenki, tán vagyona egy részét 
feláldozni fu tva- fu t és csak akkor tartja magát mindenik 
boldognak, ha szívét, vagyonát ügyefogyot t társaival 
megoszthatja. Egy ily országot láthatni megbecsülhetet-
len kincs. Itt kettő a csodálni mél tó : természet és em-
ber ; amaz, mert nagyszerűségében borzasztón, szépen 
mutatja magát, ez, mert azon eredetiség typusát hordja 
magán és magában, melylyel Isten még kezdetben meg-
ajándékozá; ez megvolt mindenütt először, de azóta sok 
helyen sokfélekép megváltozott és midőn változott, 
változásában leginkább hiúságának, e nemtelen indulatnak 
áldozott legtöbbet s a hol e változás fokonként halad 
előre, vájjon nem következnek-e be az ó- tes tamentumi 
gomorai napok, Isten tudja, de megeshető 1 Hiszen 
tüzelő nem, csak elfajzás (degenerat io) fogja a nemzete-
ket megemészteni és tán még egykor előáll a mesés 
emberkék világa, hol Borszem Jankó játsza a főszerepet. 
Vagy szent Pal azon jövendölése telik be, mely szerint 
elkezdődik már a lelki test világa, mert, Istenemre 
mondom, ifjaink nagy része olyan, mintha szellemi 
világból szállt volna alá, — halvány és könnyű. De én 
azzal mit sem törődöm, én már a szép országban, 
Svájcban vagyok. 

Szt.-Gallén, 1844. julius 17. 
Útleírásomban ne keressétek költői, ne jfgyönyörű 

lefestéseit a természetnek, száraz az, mint a tárgy, 
melylyel foglalkozik, a tárgy földi — az ember nevelé-
sét tárgyazó, nem lehet azt égből hozott tollal rajzolni, 
írni kell azt valódikig, úgy a mint van. Sokszor hallot-
tam életemben útrajzi bírálatokat, hallottam dicsérni 
némelyeket azért, mert szép előadásuk mellett, melyet 
a költészet virágai töltöttek be, szépen voltak beleszőve 
az ország, vagy a vidék mesés kalandjai, melyben ván-
dorunk átutazott és ez szép azért, mert szép vo l t ; hallot-
tam gyalázni útleírásokat, mert abban a látott tárgyak 
egyszerű tanulságos elsorolása volt és ez nem volt 
szép azért, mert tanulságos volt. Útleírásommal t a -
nulságot, vagy belőle tudományosságot szerezhetni 
nem igényelek magamnak s épen nem azért hordom 
elé a világ ítéletét az utazásokról, mintha egyszerű 
iratom a biraló világ kezébe adnám, csak előhordom, 
mert előhordom, mint amaz utazást dicsérő m o n d á : 
Szép, mert szép, mert neki tetszik. Én, mint már 
többször mondám, való világot keresek s ha tollam 
olykor eltévedt ez útról, azt a tárgy fontosságához 
csatlakozott szépség okozá, az nem tollam, az a tárgy 
érdeme. 

Célom feltárni itt azon templomokat , melyeket az 
emberi szív épített azért, hogy oltárán midőn belép, 
mindenütt a hála tüzét lássa lobogn i ; azért, hogy az, 
mint egykor a Vestáéban, örökké lángol jon! csakhogy ez 
a naptól, amaz Istentől kölcsönzött vi lágosság; hogy 
lássam, mi az a szívesség, melyet oly sok ember visel 
száján, de ritka szívében s én mindezeket a svájci árva-
intézetekben találom fel stb. 

Nagyon jellemzőek ama reflexiók, melyeket Gönczv 
Schurtanneban 1844. ju'ius iS-eiu kelt naplójában tesz, 
midőn elhagyta a teuffeni árvaházat: 

»Teuffentől keletnek tartva mentem Troggen felé 
kellemetlen időben, mert mondhatni mindig esett, t e r -
mészetes, hogy utamban, mint a magányosság hozza 
magával, gondolkodtam. Ugy tetszett, mintha álmodtam 
volna, mit tegnap láttam, hallottam. Eszméim voltak 
már a foglalatoskodtató árva-intézetről, de azok kép-
zetekké, fogalmakká most alakultak. Ha beszéltem jó 
embereimnek hon, hogy mi vállalatba fogtunk, részint 
mosolyogtak, részint féltek, hogy az lehetetlen. N e m 
lehetetlen az barátaim, jertek, ha nem hiszitek, látni, 
hogy ne csak higyjétek, de tudjátok is ; az éti hitem, 
már a felől, hogy lehet felállítani, meggyőződéssé kezd 
válni és ha még ellenvetést találok, nincs egyébb, mint 
az, mikép fogja fogadni népünk, hogy fog az dologta-
lan természetével összeférni, melyet, minthogy isme-
rünk, tudjuk, hol kell a dolgon segíteni. A kőszirtet, 
midőn látszik a tenger közepén, nem kikerüli-e a hajós ? 

Ne higyjétek azonban, hogy mindent, mit láttam, át 
akarnék magunkhoz plántálni oh ne ! én a lényeget aka-
rom átplántálni, s ez a szorgalom, ez a munkásság, 
mindegy, akár mely alakban jelenjék ez meg, megmarad 
ez lényegnek mindenkor. Ha valamely jót, hasznost 
tapasztaltai, láttál életedben más nemzeteknél, jósága 
felől, nemcsak, hanem annak igazi hasznos volta felől 
meggyőződtél , ne kivánd egy más, p. o. saját nemze-
tedre épen úgy alkalmazni, mert vállalatod el nem sü l ; 
minden ily alkalmazásnál tekintetbe kell venni a n e m -
zeti hajlamokat, szokásokat s úgy alkalmazni újításodat, 
hogy az azokkal összeütközésbe ne jöjjön, mert ha 
igen, már alapjában elhintetted a fenn nem maradhatás 
magvá t ; meghozza azt az idő, hogy miTiden akaratod-



dal célodat éred, csak okos, csak jó tapintató légy. így 
p. o. midőn én látom, hogy a svájci mily jó izűen eszi 
zablevesét, olcsó nálunk s mily haszon volna, ha 40 
embert p. o. egész éven ezzel tartanék, lehetetlenséget 
kívánnék kivinni, mert nemzetem, bármily szegény le-
gyen, meg nem e n n é ; ha öltözetét akarnám a svájcinak 
alkalmazni, alig hiszem, hogy kivihető volna, hogy a mi 
köznépünk a harisnyát elviselné stb. 

Sokfélét gondoltam utamban, mert az másfél óráig 
tartott, hogy ezen szegény gyámol nélküli gyermekek 
(a teuffeni árvák) annyit tudnak már keresni, hogy éle-
lem, tisztességes ruházkodás, lakás mellett a legfőbb 
kincset, a tudományt is megszerzik! Hány felnőtt ember 
van nálunk, ki csak egyiket, akármelyiket bár ezek 
közül nemhogy beszerezni nem tudja, de róla fogalma 
sincs ; hány szerencsétlen gyermek nő fel nálunk éhen, 
meztelen s a legnagyobb tudatlanságban, úgy hogy ha 
rágondolok, azon csodálkozom, hogy köznépünk közül 
minden ötödik nem rabló, mi ennek oka, mondanák 
sokan, kik egy kis statisztikát tanultak s olvastak, hogy 
a státus szokott gondoskodni szegényeiről, ennek m o n -
danák nálunk, oka a státus. Lám Teuffen nem státus, csak 
egy falu • és képes árváiról, nemcsak, de szegényei-
ről is gondoskodni , pedig bizonynyal mondom, mint a 
legutolsó helységnek nálunk, aligha J /6-résznyi földje 
van s az is milyen volt, míg szorgalmas kéz nem járult 
hozzá, hogy olyan legyen mint m o s t ; felelet : kopár és 
mondhatni szikla. Minket a mindenható mindennel 
megáldott, még sincs semmink, olyanok vagyunk, mint 
a mesebeli Tan ta lu s ; körülöttünk úszkálnak a legdrá-
gább ajándékai a természetnek és mi éhezünk és szom-
júhozunk. Nálunk nem az árvák, de az olyan gyermekek, 
kik szüleik oltalma alatt vannak, szenvednek oly szük-
séget, mint hajdan Svájcban szenvedtek az árvák s mi 
ennek oka, természetesen a "státus!? Nem az földim, 
m a g u n k ; mert mi kiváltságos szűz vállú emberek va-
gyunk még az éhezés és rongvoskodásban is ; szeretjük 
nézni a napot, mily szépen süt s várjuk rendesen 
aludva, hogy a sült galamb szánkba repüljön ; azon né-
hány lelkes hazafi szava, kik e tárgyban munkálkodnak, 
elhangzik, mert nekünk nem panarancsol se Péter, se 
Pál. Éz így igen jól megy, haladjunk — az olvasásban, 
bizonyosan szépet álmodunk, csak felébredtünket meg 
ne bánjuk. 

De mennyit nem bírnék még ilyeneket összeírni, 
senki hasznára, hiszen ezt ugy se olvassa senki, s 
ha olvasná is, már megmondtam a feleletet, hogy nekünk 
senki sem parancsol, azért itt is elhallgatok s gondol -
kodva, tán inkább bánkódva e szomorú sorsa felett 
szegény nemzetemnek, tovább ballagok. Szomorú az 
min t ezen idő, mely rám nehezedik: ez esernyőmet az 
ég cseppjeivel, amaz szivemet a keserves bú könnyeivel 
árasztja el. De új fény derűi keleten a felleg alól, szi-
vemben is egy reménycsillag világol fel, mutatja min-
denik, hog}' ború után derű szokott következni. Kelj 
fel nap, üzd el a sötét fellegeket a láthatárról, hadd 
lássam Helvétia hótakart t e tő i t ; szállj le világosság an-
gyala, mutasd meg e nemzetnek, mint Isten egykor a 
csipkebokorból Mózesnek, hogy köztünk egyptomi s ö -
tétség van, mutasd meg, merre van Kanaánja.« 

Ismertetve a schurtannéi intézetet, azt mondja a 
többek közö t t : »Itt elv és helyes elv: soha azon, mi a 
nép igényeit meghaladná, túl nem terjeszkedni, a népet 
saját vágyai, szokásai közt meghagyni ; egyedül okossá 
s ügyessé tenni, beletanítani abba, melynek ő legtöbb 
hasznát veheti.« 

(Vége köv.) Lec tor . 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 

Egyházkerületünk érdemleges közgyűlése Szász 
Károly püspök és gróf Tisza Lajos elnöklete alatt május 
26-án vette kezdetét, de állandó bizottságai már 24. és 
25-én üléseztek. 

A gyűlés Szász Károly püspök kenetes imája és Tisza 
főgondnok hosszabb megnyitó beszédével vette kezde-
tét. A hét újonnan választott tanácsbiró üdvözlése után, 
részletesebben kitért a protestáns irodalmi társaságra, 
melynek megalakulásában a prot. tudományos és egyházi 
élet hathatós emelőjét üdvözlé. Meggyőződése, hogy 
egy oly társaság, mely a protestáns erők tömörí tését s 
a tudományos s egyházi élet intensiv erősítését tűzte 
célul, a nélkül, hogy az idegen felekezetek iránt agg-
ressiv magatartást tanúsítana, előbb-utóbb el fogja osz-
latni ama hitsorsosok aggodalmát, kik most még nem 
bíznak a társaságban, sőt ellene heves opposit iot fej te-
nek ki. Maga részéről, ha nem látott volna garanciát 
a társaság szervezetében és a vezetők kiváló egyénisé-
gében, nem pártolta volna anyagi és szellemi erejével 
a mozgalmat, hanem minden lehetőt megtet t volna a 
szövetkezés megbuktatására. A közgyűlés főbb tárgyait 
a tagok figyelmébe ajánlva, a jelenlegi gyűlést, mint a 
régi tanácsteremben valószínűleg utolsót, a tagok élénk 
helyeslése közben megnyitot tnak nyilvánította. 

A közgyűlés illetékes tagjai, kiknek névsorát m e g -
bízó leveleik alapján Szilády Á. főjegyző olvasta fel, 
csaknem kivétel nélkül megjelentek. Az esperesek teljes 
számban, a gondnokok egynek kivételével, a tanácsbirák 
és képviselők majdnem hiány nélkül jelen voltak. 

Tárgysorozat rendjén felolvastatott a hét új tanács-
biró megválasztásáról szóló bizottsági jelentés, mely-
szerint mindjárt az első szavazásra absolut többséget 
nye r t ek : Vécsey Tamás egyetemi tanár, Arany László 
földhitelintézeti igazgató, Karap Ferenc főrendiházi tag 
és Kovács Albert budapesti theol. t aná r ; másodszori 
szavazás utján törvényszerű többséggel megválasztattak : 
Csikay Imre dunavecsei, Báthory Dániel baracskai és 
Fábián Mihály' harkányi lelkészek, kik a gyűlés színe 
előtt azonnal hivatali esküt tettek. A megválasztottak 
nevében Csikay Imre mondot t néhány szóval köszönetet 
a bennök helyezett bizalomért, s egyszersmind fölajánlotta 
szolgálatukat az egyházkerületnek, melynek gyűlése élénk 
éljenzéssel fogadta a jeles uj erők székfoglalását a zöld 
asztal mellett. 

Majd a mult évi lelkész-képesítő vizsgálatokról té te -
tett jelentés, melyszerint I - s ő vizsgálatot 10-en tettek, 
kik közül jelesen képesíttetett 5, jól 3, elégségesen 2, 
ugy azonban, hogy 2—2 tárgyból javító vizsgára utasí t-
tatott. II—ik vizsgálatra 4-en jelentkeztek, kik közül 
2 jelesen, 1 jól és 1 elégségesen állotta meg a szigor-
latot. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, s e g y -
szersmind az ezzel kapcsolatban előterjesztett indítvány 
értelmében kimondotta, hogy jövőre az oly lelkész-jelöl-
tek és segéd-lelkészek, kik más egyházkerületből jelent-
keznek lelkészvizsgaló bizottságunk előtt, kötelesek azon 
egyházmegye esperesétől, kinek fennhatósága alá tar toz-
nak, az illetékes egyházkerület püspöke által is lá t tamo-
zott elbocsátó bizonyítványt felmutatni. Egyszersmind 
az elnökség megbízatott , hogy ezen indítványt egyete-
mes intézkedés tétele céljából a Konventhez fel terjesz-
teni szíveskedjék. 

Lelkészi felavatásra jelentkeztek: Bóna Sándor, 
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Nagy Imre, Szívós Károly, Dézsy Mihály, T . Molnár 
Albert, ifj. Csekey Isvtán, Thúr i Károly, Kátai Endre, 
Toronya i József és Munkácsi Lajos rendes lelkészek, 
kiknek május hó 27-kén leendő felavattatásuk elhatároz-
tatott. Egyszersmind tudomásul vétetett több, más ke-
rületből átjött s azokban annak idején felavatott lelkész-
nek fölszenteltetéséről szóló jelentése; ellenben Dr. Zs. 
volt katholiküs lelkész, ki a kath. ordinatióra való hi-
vatkozással a ref. fölavatás alól magát fölmentetni kérte, 
e kérelmével egyhangúlag elutasíttatott. 

Következett ezután Szász Károly püspöki jelentése, 
melyet helyenként zajos helyesléssel fogadott a közgyű-
lés, s melyet fennebb egész kiterjedésében közlünk. 

A püspöki jelentés után két rendbeli bizottság 
kiküldése volt a tárgysorozatba felvéve, melyek tárgyalá-
sánál élénk eszmecsere fejlődött ki. A konvent által lekül-
dött két tárgy egyike a Közalapból adható kölcsönök 
ügye, másika az országos lelkészi gyám- és nyugdíj-inté-
zet kérdése volt, melyekre nézve az elnökség két külön 
bizottság kiküldését javasolta, melyek még e gyiilés 
folyama alatt véleményes jelentést készístenek és m u n -
kálatukat már e gyűlésen előterjeszszék. A modus poce-
dendire-re nézve számos felszólalás történt , több heves 
nyilatkozás is, melyek pro et contra egyoldalúságba és 
túlzásba csaptak. Dányi G. a felső-baranyai egyházmegye 
nevében oly értelemben szólalt fel, hogy a lekészi 
gyám-intézet ügye tanulmányozás céljából előbb az egy-
házmegyékhez küldessék ie, mert az egyházkerületnek csak 
az egyházmegyék hozzá járulásával van joga s ta tú tumo-
kat hozni. Szász Károly s majd Szilády Á. helytelennek 
mondtak e felfogást és hosszadalmasnak ez eljárást, 
mert az egyházmegyéknek eddig is volt már alkalmuk 
megismerni ez ügyet a Konvent jegyzőkönyvéből. Mészá-
ros jános hivatkozva arra, hogy a tolnai tractus ez évi 
közgyűlésekor a konventi jegyzőkönyvek még nem vol-
tak kéznél, kivánja, hogy a papságot és a gyülekezete-
ket oly közvetlenül érdeklő emez ügyben hallgassák meg 
előbb az egyházmegyéket. Tisza L. főgondnok noha 
nem ellenzi az indítványt, de sajnos fogalomzavart lát 
az indítványozóknál. Az egyházkerületnek nem köteles-
sége az egyházmegyéket vagy az egyházközséget meg-
hallgatni. Fábián D. a régi szokás s az egyházkerületben 
fenalló rendszabály értelmében az egyházmegyék m e g -
hallgatását sürgeti. Szász Karoly a zsinati törvényre való 
hivatkozással részletesen és élesen cáfolja a partikuláris 
felfogást. Szóltak még Szilády János és Décsey Lajos, 
mire gróf Tisza Lajos a vitát azon nyilatkozattal zárta 
be : sajnalni lehet, hogy oly vélemények hangoztattak, 
melyek a régi, elmaradt képviseleti elmélet maradványai. 
Határozatul pedig kimondotta, hogy a szóban forgó két 
ügyben két külön bizottság küldetik ki, melyek még e 
gyűlés folyama alatt javaslatokat készítvén, a nyűg- és 
gyámintézetre vonatkozó véleményes javaslat az egyház-
megyékhez is leküldetik s ezek véleménye meghall-
gatásával fog határozni a kerület e fontos kérdésben. A 
közalapból adható kölcsönök ügyében működő bizottság 
tagjaiul az elnökségen kívül a kerület konventi képvi-
selői, a nyugdíj-bizottságba pedig Kerkapoly elnöklete 
alatt Baksay, Koncz, Szilády Á, Kovács Albert, Papp 
Károly és Dányi Gábor küldettek ki. 

A közgyűlés második napján, vasárnap, a lelkész-
avatás ment végbe. A 11 felavatandóhoz népes és díszes 
közönség jelenlétében Kenessey Béla theol. tanár tartotta 
azon emelkedett szellemű és tartalmas prédikációt, melyet 
Lapunk mult számában közöltünk. Az ifjúi hévvel, erős 
meggyőződéssel elmondott beszéd nagy hatást keltett és 
újabb levéllel gazdagította a kitűnő paptanár é rdem-

koszorúját. Az avatás liturgiáját Szász Károly püspök 
végezte az esperesi kar segédlete mellett, s különösen 
megható volt benne az a jelenet, midőn egyik espere-
sünk saját fiára tette áldó kezét s kérte a Szent-Lélek 
áldását. A theol. énekkar az egyes aktusok közét ki tű-
nően előadott énekdarabokkal töké be. 

A közgyűlés harmadik mpját jó részben az iskola-
ügyek foglaltak el. 

A népiskolai ügyeket H. Kiss Kálmán terjesztette 
elé a tanügyi bizottság megállapodásai szerint. A nép -
iskolák i88 7 / 8 - ik i állapotáról beterjesztett rajz egészben 
véve nemcsak kielégítő, hanem örvendetes képet nyújt. 
Népoktatásunk a fejlődés, az örvendetes haladás utján 
van. Az iskolába járó növendékek száma a 6—12 éve-
seknél r5° / 0 -ka l , a 13 —15 éveseknél 5%-kal szaporo-
dot t ; a tantermek száma növekedett 10-el, a tanítók 
száma több lett 8-al, a túlnépes tantermek száma jelen-
tékenyen csökkent. Mindezeket örömmel vette tudomásul 
a közgyűlés, de egyszersmind erélyesen sürgette az ér-
dekelteket, hogy a tanügyi bizottság által jelzett hiányok 
pótlását minél előbb eszközölni kötelességüknek tartsák. 
A nagykőrösi tanítóképezde i886 /7-ki állapotáról szóló 
jelentés e fontos intézetünk folytonos emelkedéséről 
tesz tanúságot. A jelentést — alkalom szerint — egész 
terjedelmében közölni fogjuk. Itt csak azon adományo-
kat jegyezzük fel, melyekért a közgyűlés is jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott. A nagykőrösi egyháztanács két lelké-
sze jubileuma alkalmából Filó L. nevére 300 és Kovács 
L. nevére 200 frtos alapítványt tett. Id. Szotyori Nagy 
Károly debreceni ének- és zenetanár Templomi és 
Temetési karénekes-könyveiből 100—100 példányt kül-
dött s árát mindaddig tőkésíttetni kivánja, mig az 
2000 frtra nő, s akkor ez összeg kamatja az egyházi 
zenében legjelesebb kép. növendék jutalmazására ford í t -
tassék. Sz. Varga Jánosné néh. férje könyvtárának felét 
(534 drb könyvet) a képezdének (másik felét a nagy-
kőrösi főgymnasiumnak) ajándékozta. Kalocsa Balázs a 
faragászat meghonosítása céljából a saját költségén esz-
közöket vásárolt s a faragó növendékeknek ösztöndí ja-
kat adott. — A népiskolaügyet érdeklő miniszteri intéz-
vények között most is volt néhány nagyobb figyelmet 
keltő. így azon miniszteri rendeletet, mely a népiskolai 
tanítók fizetésének kiszolgáltatását minden más iskolai 
szükséglet előtt rendeli el, a ker. gyűlés minden egyes 
gyülekezet presbyteriumának komoly figyelmébe aján-
lotta. — A halottaknak iskolás gyermekek által éneklés-
sel való kikisérését megszüntetni célozó min. rendeletre 
a közgyűlés némi vita után azt határozta, hogy a mi -
niszternek aggodalmait főként egészségüg}Ti szempont -
ból teljesen figyelemre méltóknak találja s addig is, míg 
a Konvent e tárgynak kivált liturgialis ágában intézked-
nék, utasítja a lelkészeket és tanítókat, hogy járványok 
idején és rosz időjárású évszakokban temetéseknél a 
népiskolás gyermekek alkalmazását lehetőleg korlátozzák. 
— Ugyancsak a közoktatási miniszter egvik átiratában 
értesítette az egyházi főhatóságot, hogy a kántor taní tók-
nak nemcsak tanítói, hanem jógérvényesen megállapított 
kántori járulékait is kötelesek a közigazgatási hatóságok 
végrehajtás utján behajtani; a miniszter ezen rendelete ö r -
vendetes tudomásul vétetett. — A váci siketnémák vallás-
oktatása tárgyában a váci reform, lelkésznek a pesti egy-
házmegye által pártolólag felterjesztett emlékirata alapján 
a tanügyi bizottság javaslatára elhatároztatott, hogy 
miután a kérdéses szerencsétlenek mind az öt egyház-
kerületből kerülnek össze, a vallásoktatás díjazásához 
mind az öt egyházkerület, illetőleg az egész egyetemes ref. 
egyház járuljon s így ez egész ügy intézkedés végett 



a Konventre fölterjesztessék. Katekhetának a jelenlegi 
váci ref. lelkész, Vörös Károly ajánltatik, a ki azonban 
erre való képesítettségét az egyházkerületi elnökség 
előtt igazolni tartozzék ; fizetéseül 400 forint hozatik 
javaslatba. 

A középiskolák ügyeiről szóló jelentés szerint a 
kerületben levő budapesti, gyönki, halasi, kecskeméti, 
kunszentmiklósi és nagykőrösi gymnasiumokban műkö-
dik 45 rendes, 10 helyettes, 12 melléktanár és 17 ide-
gen vallású hitoktató. A tanulók száma 1165, 6-tal ke-
vesebb, mint az előző évben. Érettségi vizsgálatra 
jelentkezet 155, érettnek nyilváníttatott 104, két hónapra 
visszavettetett 21, egy évre 6, elmaradt 24. Fontosabb 
személyi változások: Budapesten a VII. ker. állami 
gymnasiumba kinevezett dr. Heinrich Alajos helyét 
Kacziány Géza foglalta el, a betegeskedő dr. Bihari P é -
ter óráit Dúzs Sándor vette át. Kecskeméten a súlyosan 
megbetegedett s május 3-án meghalt Szakács István 
helyén segédtanárul Sziládi Károly alkalmaztatott. Nagy-
Kőrösön Jancsó Géza és Thúry József állíttattak be, 
de ez utóbbi időközben Halasra választatván, helyét 
Nagy Zsigmond töltötte be. Kunszentmiklóson Dietz 
Lajos, Halason az elhalt Péter Miklós helyére Thúry 
József alkalmaztattak. Ezen kívül Nagy-Kőrös két ren-
des tanárt is választott dr. Joó Imre és dr. Mento-
vich Ferenc személyében, kiknek választását az egyház-
kerület a tanügyi bizottság ajánlatára megerősítette. 
Legyenek üdvözölve a jeles fiatal erők egyházkerületünk 
tanári kötelékében! 

A tanügy érdekében figyelemre méltó adományo-
zások történtek. A budapesti főgymnasiumra az adako-
zások 35 ezer frtra emelkedtek. Kecskeméten Kalicza 
János ügyvéd 500, Csikai Mihály 100, Szalkay Gergely 
1000 forint ösztöndíjalapítványt tettek, a takarékpénztár 
25 frtot adományozott szorgalomdíjul. A gyönki gym-
nasium 74 frt értékű földrajzi taneszközt kapott a mi-
nisztériumtól, a gyönki takarékpénztár pedig 48 éven 
keresztül évi 50 frttal járul e gymn. alaptőkéje gyarapí-
tásához. Halason Kmett Péter 200, Szabó Károly 100 frt 
alapítványt tettek. K.-Szentmiklóson az ottani takarék-
pénztár 150 frtot adott a gymn. folyó szükségeire. 

A középiskolai tanügyi bizottság még a következő 
tanügyi mozzanatokról tett jelentést. A budapesti, halasi és 
kecskeméti főgymnasiumokban az egyházkerület által ki-
mondott fizetésemelés megtörtént, ellenben Nagy-Kőrö-
sön még nem, a miért a nagy-kőrösi fenntartó testület 
utasíttatott, hogy ebbeli kötelességét teljesíteni igyekez-
zék. Azon jelentés, hogy Dúzs Sándor budapesti főgymn. 
tanár megbízás folytán a philologiai muzeum tárgyainak 
jegyzékét elkészítette, tudomásul vétetett, s' az egyház-
kerületi elnökség felkéretett, hogy ezen jegyzéknek, 
valamint a természetrajzra, természet- és vegytanra, 
mértanirajzra, történelem-földrajzra már a mult évben 
beterjesztett és elfogadott jegyzékeknek kellő példá-
nyokban való sokszorosításáról gondolkodni szíves-
kedjék. A gyönki, halasi és nagykőrösi gymnasiumok 
fenntartó testületeinek azon jelentése, hogy iskoláik 
minden egyes rendes tanszéke után a tanári gyám-egy-
let pénztárába 10—10 frt fizetését megajánlják, tudo-
másul vétetett ; egyszersmind felhívattak a többi fenn-
tartó testületek, hogy e tárgyban még az ősszel tartandó 
kerületi gyűlés előtt nyilatkozzanak s nyilatkozataikat a 
kerületi elnökséghez idejében küldjék fel, hogy az őszi 
közgyűlés e tárgyban véglegesen intézkedhessek. T u d o -
másul vétetett a vallás- és közoktatási minisztérium 
azon rendelete is, mely a kunszentmiklósi gymnasium 
pártfogóságát arra utasítja, hogy tanintézetét a legrövidebb 

idő alatt a törvény követelményének megfelelő állapotba 
helyezze. — A középiskolai tanügyi bizottság állandó 
előadójává Szikszay Gusztáv kunszentmiklósi gymnasiumi 
igazgató tanár választatott. 

A középiskolai ügyek során említem fel Szász 
Károly püspöknek azon nagy becsű iskolalátogatási je-
lentését, mely a közgyűlés negyedik napján olvastatott 
fel s a dunamell ék i gymnasiumok szellemi állapotáról, 
berendezéséről és anyagi helyzetéről kimerítő és rendkí-
vül érdekes képet nyújt. A nagybecsű jelentés közlését 
— szerző szívességből — mar a közelebbi számban 
megkezdjük. 

Az ülés végén bejelentetett Szilassy Aladár és 
Vécsey Tamás lemondása, melyben eddig viselt aljegy-
zői tisztük alól való fölmentésüket kérik, mit a köz-
gyűlés tekintettel nagy elfoglaltságukra s azon körül-
ményre, hogy Sz. egyházmegyei gondnokká, V. pedig 
egyházkerületi tanácsbirává választatott, eddigi hivatalaik-
ban szerzett érdemeik jegyzőkönyvi méltatása mellett, 
teljesített is, s a két jegyzői állás betöltésére a szavazást 
elrendelte. 

Az államsegélyosztó bizottság jelentése alapján : 
I. Kölcsönt nyertek: Zaláta 600, Gordizsa 1500, 

Teleki 1. egyház 1500, Kazsok 500, Uj-Banovce miss. 
egyház 1650, Pécsvárad 1600, Kiüti 3000 frt. Össze-
sen: 10,350 frt. 

II. Segélyt kaptak: A. Egyházak: Baja 100 frt, 
Újvidék 100 frt, Belvárd 200, Csepel 200, Gordizsa 200, 
Piskó 100, Sósvertike 200, Tószeg 200, Szánk 200, 
Szabadka 300, Lajosmizse 150, Karajenő 200, Gyöngyös 
60, Vadkert 200, Teleki 200, Bonyhád 150, Dunaföld-
vár 200, Nagy-Kajdacs 200, Tinnye 200, Ettyek 150 frt. 
Összesen: 3510 frt. 

B. lelkészek s előkönyörgök: Tóth József rétfalusi 
1. 100, Széles Áron bajai 1. 100, Rácz Márk babarci 
1. 100, Sebestyén Pál kórógyi 1. 100, Bajó Károly gor -
dizsai 1. 100, Bóna Sándor márfai 1. 100, Király Imre 
ujmindszenti 1. 100, Kovács Sándor kovácshidai 1. 100, 
Paál József piskói 1. 100, Toronyai József csehi 1. 100, 
Kiss Adolf vadkerti 1. 100, T ö r ö k Lajos szabadkai h. 1. 
100 frt, Varga Sándor szánki h. 1. 150, Szűcs Károly 
karajenői h. 1. 80, Sedivi Frigyes mogyoródi h. 1. 150, 
Sedivi János h. 1. 150, Varga László sz.-monostori 100, 
Draskovics Zs. hartai 1. 100, Gyarmathy Károly orgo-
ványi h. 1. 80, Szentpéteri Pál solti t. k. 80, Kővári 
László lacházai t. k. 80, Gödollei József némedi h. 1. roo, 
Kuthy István dunaföld vári h. 1. 100, Tóth Pál gyönki 
1. 80, Bocsor Lajos bábonyi J. 80, Bekő Béla c.-bogádi 
előköny. 80, Fejes Zsigmond nagycsányi előle. 80, Hazai 
Gáb or totkereszturi elők. 80, Szabó Károly köttsei 
elők. 80, V. Nagy Sámuel kereki elők. 60^ Har tmann 
Károly bonnyai elők. 80, Deáky Gyula szedresi elők. 
50, Müller Menyhért, n.-hidasdi elők. 60, néh. Füle 
Antal paksi volt s. lelkész gyógyítási, ápolási költségeire 
43 frt. Összesén : 3133 frt. 

III. Theolog/aí szükségekre 3000 frt. IV. Missziói 
alapítványra 500 frt. V. Előlegül a közpénztárnak 500 frt. 
VI. Theologiai convictusra 1000 frt. Főösszeg 21,995 
— A Szondy-Kenessey alapítvány ez évi 200 frt kamatja 
a tótkeresztúri I. egyháznak utalványoztatott. 

Közalapi segélyre ajánItattak. A. Egyházak: Baja 
100, Keő 200, Tordince 200, Csehi 200, Gordizsa 300, 
Ipacsfa 50, Katádfíi .150, Luzsok 100, Monosokor 100, 
Szabadka 100, Tószeg 200, Szolnok 200, Sz.-Monostor 
100, Szent-Endre 100, D - B o g d á n y 70, Mogyoród 250, 
Pomáz 200, Veresegyház 100, Ádánd 100, Babony 100, 
Bonnya 150, Büssü 200, Kiliti 200, Megyer 50, Teleki 



100, Gerjen 400, Medina 100, Pécsvárad 250, Szedres 50, 
Várkony 500, Doboz 150, Uny 100, Velence 200 frt. 

B. Lelkészek. Kulifai Elek tordincei 1. 150, Bajó 
Károly gordizsai 1. 150, Fábián Mihály harkányi 1. 150, 
Fejes Sándor luzsoki 1. 100, Szívós Károly hiricsi 1. 200, 
Klimó Pál gyöngyösi 1. 100, Varga Sándor szanki hl. 
100, Somodi József d.-bogdányi hl. 100, Szabó Nándor 
kisoroszi hl. 50, Sedivi János szent-endrei hl. 200, T ö r ő 
Lajos rákoscsabai 1. 150, Gyarmathi Károly orgoványi 
hl. 50, Kővári László lacházi tk. 200, Szász János dabi 
1. 50, Szentpéteri Pál solti hl. 100, Bajó Sándor lápafői 
1. roo, Bocsor Lajos bábonyi 1. 50, Kis József endrédi 
1. 100, Sörös István büssüi 1. 100, T ó t h Pál m.-gyönki 
1. 50, Arany Antal medinai 1. 100, Rumek Gábor etyeki 
1. 70, Szánthó Gábor bodméri 1. 100 frtra. Gyöngyös, 
Karajenő és Bonyhádra nézve a segélyösszegek megálla-
pítása az őszi közgyűlésre hagyatott. (Vége köv.) 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi szemle. 

1. Egyházirodalmi viszonyainkról a Luthardt 
theol. tanár által szerkesztett s Lipcsében megjenő »Allg. 
Ev. Luth. K. Z.« jelen folyamának 15—ik szamában. „A 
magyar prot. egyház irodalmi tevékenysége hajdan és most" 
cím alatt hosszabb eredeti tudósítást hoz, melylyel rövi-
den be akarunk számolni Lapunk t. olvasó közönségé-
nek. Azzal kezdi, hogy a ki a magyar egyházi viszo-
nyokat elismeri, annak be kell vallani, hogy itt az egy-
házirodalom fejlesztésének alapfeltételei hiányzanak, a mi 
nem úgy értendő, mintha a német theol. mesterek lábai-
nál s a theol. tudományosság forrásainál kiképzett egyé-
nekben hiány volna, hanem igenis az egyházirodalmi 
kincsek iránti érzék hincs meg bennünk, a miben, ha 
nemis oly merev alakban, sok tekintetben igaza van a 
tudósítónak. Az idők nagyon megváltoztak, az egykori 
mácenásoknak nincsenek utódaik. Őseink meghaltak a 
protestantismusért , ma élni nem tudunk érette. A magyar 
nemzetnek ev. nemessége, mely egykoron, nehéz idők-
ben templomokat épített és iskolakat alapított, a theol. 
tanulmányokkal — mint azt a hajdani gazdag s theol. m ű -
vekben sem szűkölködő könyvtárak bizonyítják •— alapo-
san, behatóan és szakszerűen foglalkozott, sőt ha kellett az 
egyházi érdekeket irodalmilag is képviselte, ez a nemes-
ség — úgymond a tudósító — nincs többé. Hozzá járul 
még az a körülmény is, hogy Magyarországon nincs 
egy erős, s ideális célok után tudatosan törekvő közép-
osztály, s hogy a nemzetiségi viszályok meglehetősen 
megbénítják az irodalmat pártoló olvasó közönséget. 
Annyit mindenesetre mi is beismerünk, hogy a külön-
böző nemzetiségek egyik nagy akádálya egyházirodalmunk 
terjedésének, azonban ezek a viszonyok is a legújabb 
években örvendetesen javultak, úgy hogy részemről 
inkább az anyagiakban való szűken mérést tartom egyház-
irodalmi viszonyaink egyik főákadalyának, a mennyiben 
még a tudósító is elismeri, hogy képzett szellemi erők-
ben nincs nálunk hiány. Kevés egyháztörténeti érzékre 
és ismeretre mutat azonban tudósítónak ama megjegy-
zése : „kiváló szerepet a magyar ev. egyház irodalmi 
tekintetben soha sem játszott, s jellemző, hogy az egyház 
fénykorában, a i~j. század első feleben, nem volt magyar 
theologus, a ki Pázmán „Hodegus^-át megcáfolta volna, 
ügy hogy ezztl a wittenbergi Balduint kellett megbizni 
Úgy látszik a tudósító nem ismeri a magyar protes tan-
tismus történetét , különben másként informálta volna 
rólunk a német atyafiakat. 

Hiszen a XVI- ik századbeli magyar prot. egyház-
irodalomnak vezérszerepét s hazai irodalmunkra nézve 
kifejtett kulturális fontosságát még Fraknói is elismeri, 
s azt hiszem, e téren még a XlX- ik század sem múlja 
felül. A mi pedig ama megjegyzését illeti, hogy a Bellar-
min »Disputatióit« hazánk zengzetes nyelvére átültető 
Pázmán Hodegusát nem volt képes a magyar protes tan-
tismus megcáfolni és kellőleg ellensúlyozni, úgy erre 
nézve csak azt mondom, hogy tudósító nem ismeri a 

j derék Alvinci és Pósaházi fénylő irodalmi működését, 
valamint azt sem tudja, hogy a Németországból akkori-
ban átültetett türelmetlen fanatikus felekezetieskedés, a 

| »lutheránusok« és »kálvinisták« szeretetlen viszálykodása 
ártott legtöbbet a hazai protestantismus ügyének. De ha 
így lett volna is, mint tudósító akarná, úgy az esetben 
sincs okunk pirulni. Tudós í tó tán hallott a 19 század-
ban élt tübingai Mőhler-ről, a kinek hírneves Symboliká-
ját még Nitzcsh »felelete« sem tudta ellensúlyozni, s 3Y2 
évtizednek kellett elmúlnia, míg a jénai Hase a maga 
klasszikus Polemikájával az elbizakodott katholicismus ke-
zéből a győzedelmes fegyvert kicsavarhatta. A következ-
tetést a tudósító maga megvonhatja. Dicsérettel emlé-
kezik meg továbbá — azonban némileg az előbbiekkel 
ellentétben — Lányi, Pilarik s mások latin irodalmi 
működéséről, kik mint képzett theologusok, bármely ko r -
szaknak díszére válnak. Főleg kiemeli a szláv Gerhardtot , 
Tranowszkyt, a kinek „Cithara Sanctorum" című éne-
keskönyve »a szláv egyházak legdrágább kincse.« T u -
dósító szerint a XVIII- ik század sem szűkölködik egy-
házi írókban : Krmann, Michaelides, Hrnskovics kitűnő 
theologusok; Jakobey »a szláv Arnd ;« Hlanicza és 
Schmal becses egyháztörténeti adatokat gyűjtöttek, de 
kéziratban maradtak; a szepesi Klein az ev. lelkészek 
élettörténete s általában a magyar prot. egyháztörténet 
terén fényes nevet vívott ki magának, míg a pozsonyi 
Ribini »MemorabiIia« című művében első rangú forrás-
művet teremtett , mely Balogh szerint még II. József 
figyelmét sem kerülte ki. Azonban ezen adatok közlésé-
nél is kilátszik a conf. luth. theologus, a ki a református 
theologusok irodalmi működéséről tudni sem akar, a ki 
p. o. Bod Péternek »Magyar Athenásárólcc s általaban az 
egyháztörténet terén kifejtett elévülhetlen irodalmi m ű -
ködéséről még csak tudomást sem vett. Csudalom, hogy 
a derék pozsonyi Bél Mátyás, az eperjesi Rezik s a 
sokat szenvedett Rotarides is kikerülte figyelmét! Ilyen 
excklusiv álláspontot p. o. Ribini nem ismert, ki felül 
tudott emelkedni a felekezeti ellentéteken s az egyesítő 
kapcsokat kereste. Sapienti pauca ! 

Tudósí tó szerint a XlX- ik század sem mutat hala-
dást az egyházirodalom terén. A soproni Gamauf 
»gyüjtő és kopista« volt, kinek kéziratos foliánsai becse-
sek. Nagyon tudományos munkát a magyar protes tan-
tismus nem teremtett , mert Bauhofer egyháztörténete a 
bővölködő nyomt. hibáktól eltekintve »a compilátió 
niveauján felül nem emelkedett.« Kis, Kollár és mások 
a világi költészet terén működtek, s legfeljebb az i t t -ot t 
megjelent énekes könyvek és káték egyetlen gyümölcsei 
a magyar egyházirodalmi működésnek. Az uniói kísér-
letek a negyvenes években a kedélyeket megszokott 
lethargiájukból fölrázni látszottak, a szellemek felébred-
tek, sőt Lapunkban egy uniói egyházi folyóirat is 
életbe lépett, azonban valódi irodalmi élet még sem 
fejlődött kí. »Csudálatraméltó még ez a magyar, mondja 
egy helyen, mely semmi komolyabb dolog iránt nem tud 
fölmelegedni. A pátens jött s ment, a zsinat került napi 
rendre, az iskolaügy átalakulásokon ment á t : mindez 
azonban közönyösen (?) érintette a k e d é l y e k e t . . . s 



minden a rendes mederben folyik le, mintha csak az 
egyház érdekeit nem is érintené.« S mit mutat a legújabb 
idő ?« A romanismus működése a hazai protestánsokat 
is a működés és élénkebb érdeklődés terére utalta. Ö r -
vendetes dolog, hogy »luth. egyházi lapok«-ról lehet 
nálunk szó. Ilyen a pozsonyi »Ev. Egyház és Iskola«, míg 
a szlávoknak organuma havonként kétszer jelenik meg. 
Csakhogy e lapok meglehetősen nyomorúságos existen-
tiával bírnak. Á magyar ev. közönség a túdósitó nagy 
fájdalmára hosszú idő óta a prot. egylet szellemében s a 
kálvinista Ballagi által szerkesztett Lapból nyeri táplá-
lékát, s habár aránylag olcsóbb s — a mit nem lehet 
tagadni — hasznavehető munkásokkal rendelkezik, azért 
a fentebb említett heti iap, (már tudniillik a pozsonyi) 
meglehetősen nehéz állással küzködik.« Mély fájdalmá-
nak ád kifejezést a felett, hogy a németeknek nincsen 
közlönyük, s óhajtaná az »Ev. Wochenblatt« újból való 
feléledését. A tót lap szerkesztője pedig állásával játszik, 
s könnyen konsistorum elé kerülhet. Dicsérettel emlék-
szik meg a pozsonyi theol. akadémia tanárainak ujabban 
kifejtett irod. működéséről , s mélyen fájlalja, hogy oly 
gyengén vannak dotálva, de már a soproni és eperjesi 
theologia teljesen kikerüli figyelmét; kiemeli a Luther-
lársaság működését , mely a népszerű vallásos irodalom 
terjesztése terén már eddig is megfelelt a maga felada-
tának s örömmel konstatálja, hogy egy tót nyelvű luth. 
naptárnak s népszerű Luther életének közrebocsátását is 
célozza. A Prot. Irodalmi Társaság feletti reflexióival 
fejezi be eléggé tanulságos, de i t t -o t t egyoldalú ismer-
tetését a magyar protestantismus egyházi és irodalmi 
működéséről. Sajnos, hogy a prot. egylet derék irodalmi 
vállalata, melynek megszüntetését őszintén fájlaljuk, j 
valamint sok más figyelemre méltó jelenség, egészen ! 

kikerülte tudósító figyelmét! 
2. Az írod. Társaság a külföldön. A Luthardt-féle j 

»K. Z.« 17. számaban reíerál a tudósító Társaságunk ala-
kuló közgyűléséről, a melyről maga is elismeri, hogy a 
törekvő tehetségeket gyámolítani s a hazai protestant is-
must azon helyzetbe hozni fogja, hogy a katbolismus 
elleni szellemi küzdelmet sikeresen megállhassa, mire 
nézve az összetartásra s az ágostoni» charitas« gyakor-
lására van szükség. Kiemeli a társaság célját : a hazai 
egyháztörténeti studium fejlesztését s a népszerű val-
lásos-erkölcsi tartalmú iratoknak terjesztését. Az alakuló 
közgyűlés lefolyásáról referálva, konstatálja a debreceni 
ellenzéknek az unitáriusokkal szemben tanúsított maga-
tartását s a jelen volt fel tűnően kevés számú ágostai 
evangélikusok »passiv« részvételét, mi mellett úgy lát-
szik nem ismeri Prónay báró szerepét, egyetemes prot. 
jellegű felszólításait s Zsilinszky Mihály titkárrá való 
kineveztetését, a mi nem igen mutat »passiv« magatar-
tásra. A Társaság tagjainak 9 /1 0-ed része tudósító szerint 
csupa kálvinistákból áll, azonban már azt nem mondja, 
hogy annak oka szűkkeblű felekezetieskedésből s hely-
telenül értelmezett exkluzív egyházi érdekekből mi va-
gyunk, mi mellett az is bizonyít, hogy oly kevés szám-
mal voltunk képviselve az alakuló közgyűlésen. Vajha 
mielébb bizonyságot tehetne írod. Társaságunk a kül-
föld előtt is a magyar protestantismus életerejéről és 
theol. munkásságáról! 

3. Az ^Evangy. Szövetség * köréből. Az »Evang, 
Szövétség« f. évi ápr. hó 1 i - ik i kelettel nyílt fölhívást 
bocsátott közre a német protestánsoknak fölfegyverke-
zésére az ultramontanismus határtalan túlkapásaival s a 
Windthors t - fé le merész iskolaügyi túlkapásokkal szem-
ben. A felhívás, melynek szószerinti szövegét a Beyschlag 
hallei tanár által jelesen szerkesztett »Deutsch Evang. 

Blattéra cimű lapjának f. évi májusi füzetében olvashat-
juk, hivatkozik a Vilmos császár halála utáni római rá -
tartós elbizakodásokra, XIII. Leo pápának Frigyes csá-
szárhoz intézett s a bécsi nuntius által átnyújtot t fe l -
iratára, a melyben »a nem csekély engedmények«-re 
való kilátásnak reményét nyiltan kifejezi, továbbá a leg-
újabb hamis egyházpolitikai békére, a melyet a jezsuita 
»békepápa« s annak fanatizált centrumcsapata csak »át-
meneti« intézkedésnek tart, a legközelebbi pápai jubi-
leumra s az azzal összekötött s az emberi imádással 
határos római hódolatokra és tisztelgésekre, végül pedig 
az egész római sajtónak kihivó magaviseletére és irá-
nyára, mely az egyes ker. felekezetek közötti békés 
együttélést csaknem lehetetlenné teszi; mindez elegendő 
ok arra nézve, hogy az ev. népszellem fölébresztessék és 

fejleszlessék, s a prot. lelkiismeret élesittessék. A midőn 
az evangy. prot. érdekek megvédése céljából keletkezett 
»Ev. Szövetségnek« eme valódi prot. érzülettől áthatott 
felhívását olvassuk, önként is eszünkbe jut az új szö-
vetségi szent írásnak ama prófétai mondása : Gyümöl -
cseikről ismerik meg őket, már t. i. a római egyházat, 
mely a Jézus korabeli farizeismusmak módosí tot t kiadása, 
az Isten országa szent ügyének egyenes ellentéte. 

4. Az ó-kalhol ic ismus életéből. A porosz kor -
mány az ó-katholikus püspök s a zsinat által kérvénye-
zett éooo márknyi összeget az egyházi és iskolai ügyek 
fenntartására a legközelebbi budgetből törölte, mintha 
csak nemis a 19. század szabadelvűségének és szabad 
meggyőződésének, hanem a 17. vagy 18. század türel-
metlen sötét fanatismusának századaban élnénk. Ö n k é n -
telenül is az a gondolat merül föl, hogyha az ó-kath. 
egyház államilag elismert és törvényileg biztosított k ö -
zösségnek tekintendő, akkor a kivánt államsegély azt 
méltán megilleti, sokkal inkább, mint az u. n. állami 
katholicismus kétes hazafiságu engedelmes csapatát. A 
bonni ó-kath. theol. seminarium biztosítása céljából 
Nippold jenai, Beyschlag hallei tanár és Ehlers frankfurti 
lelkész nyílt fölhívást bocsátott közre az »Ev. szövetség« 
fiókegyleteihez és tagjaihoz, a melyben azokat az ó-kath. 
szellemi és vallásos-erkölcsi mozgalom támogatására 
hívják föl. Hiába, már az Űr is mondotta , hogy tanít-
ványai az ő nevében sanyargatásoknak lesznek kitéve, 
a mi csaknem naponként ismétlődik a sokat üldözött s 
prot. or thodox vagy liberális körökben is félreismert 
ó-kath. egyházban. Aztán meg még ma is igaz, hogy az 
állani nem egyenlő mértékkel mér a maga alattvalóinak 
és hű polgárainak megítélésében. Sok még a tudatlan-
ság s az előitélet az ó-kath. mozgalom megítélése t e rén! 
Örvende tes képet mutat az ó-kath. irodalmi működés. 
A 89 éves Döllinger apát a müncheni akadémiában leg-
közelebb 1 '/2 óráig tartó előadást tartott „a vallási sza-
badság története" cím alatt, mely főleg az istentelen 
jezsuita rend tör ténete és elvei ellen irányult. „Akad. 
beszédei"-nek I - ső kötete legközelebb hagyta el a 

[ sajtót, melyben sok becses adatot találunk .a jelenkor 
egyházi és történeti kérdéseinek megítélésére. S az 
ó-kath. egyháznak más tudósai is tiszteletreméltó erélyt 

! fejtenek ki az irod. működés terén, s közvetítik ; velünk 
protestánsokkal a hozzáférhetlen róm. kath. irodalmat. 
Ez okból is kétszeres figyelmünkre és méltánylásunkra 
méltók, mely azonban sajnos még ma is ri tkaság nálunk, 
a szabadelvűséget s a szabad meggyőződést hirdető és. 
valló protestánsoknál. Valódi ev. prot. vallásosság és 
türelmesség, jöjjön el .a te országod! 

Stoószi fürdő, 1888. május 22rén. 
Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 
Bod Péter művének első kötele. 

Ha a lelkek hitünk által sugallt ama szebb és jobb 
honában a megdicsőült , nagy szellemek a föld por gyer-
mekeinek mindennapi ügyes-bajos dolgai, nemes példájok 
követése folytán elért céljai felett netalán égi örömöket 
élveznek: Bod Péter szelleme bizonyára nyugodtan 
pihen meg por sátorának egykori bérces kis hazáján, a 
szőke nagy Duna s kanyargó Tisza partján elterülő 
rónákon, hol az általa elhintett nemes magvak még 
mindig fogékony keblekre találnak, hol a tudományok 
szeretete, az ősök munkái iránt érzett hő kegyelet örök 
Veszta lángként még mindig magasra lobog fel, szép 
nagy jövőt jósolva a nemzetnek, mely a reáhagyott szent 
örökség fölött éber gondoskodással virraszt, öröklétet 
biztosítva az eszméknek, melyek lassan bár, de elmarad-
hatlanul át fogják alakítani a föld ábrázatát, ifjúvá fogjak 
tenni a vén Európát, melynek mezőin annyi ellentétes 
elvi harcok, sokszor nagyon kétes kimenetelűnek látszó 
küzdelmek zajlottak le pár ezredév alatt. A gondviselés 
eszközeinek méltán tekinthető, csak századok által szült 
egyes nagy szellemek munkáinak értéke felett dönteni 
aligha volna illetékes napjainknak bármelyik nagy alakja 
is, egy azonban bizonyos, az tudniillik, hogy midőn egy 
nemzet rég porladozó nagyjai emlékének eszméi fel-
elevenítése, munkáinak a jövő számára való megmentése 
által az azok iránti kegyelet adóját leróvja, tulajdonképen 
maga magának is ércnél tartósabb oszlopot emel s szel-
lemi nagyságának maradandó alapköveit rakja le. Alig 
tudom visszatartani magamat, hogv fel ne elevenítsem 
amaz édes reminiscentiákat, melyek lelkemet villanyüté-
sekként át meg át járták, midőn ezelőtt körülbelől három 
évvel: ott távol, a csatornák festői szép kis országában 
egy szerencsés véletlen kezembe juttatá azon örökbecsű, 
alapvető, rég elveszettnek hitt munkát, melynek meg-
jelenésétől én, s azt hiszem, hogy sok mások is még, 
egy uj korszakát fogják számlálni hazai protestáns egy-
háztörténeti irodalmunknak. Alig tudom megállani, hogy 
el ne mondjam, mennyi aggodalom, mennyi epedés, 
remény s öröm járta át meg át lelkemet, mig végre 
annyiunk lelkének hő óhajtását beteljesülőnek tudhatám, 
s im végre talán kissé megkésve, de mégis letehetjük 
munkánk egyik részét hazai protestáns irodalmunk oltá-
rára, áldva említve a nagv nevet, ki másfél század múlva 
is oly örökbecsű kincsével ajándékoz meg nagy szelle-
mének, hálával lelve el azok iránt, kik megértve törek-
vésünk nagy horderejét, segélő kezet nyújtanak felénk, 
hogy századok viharaiba megviselt honi prot. egyházunk 
nemes misszióját e hon tudományos életének tör téne-
tében egy fontos ténynyel ismét bebizonyítsák. Legyen 
hála a gondviselésnek, mely sikerrel koronázta szerény 
törekvésünket, s ékesítse az elimerés babéra amaz ide-
gen ajkú férfiú homlokát, ki a rég mult nagy kincses-
házából napvilágra hozni testvéri kart nyújtott halhatat-
lan Bod Péterünk századokról századoknak beszélő nagy 
munkájá t ! 

N e m érzem hivatottnak magamat dönteni vállala-
tunk életrevalósága positiv becse f ö l ö t t ; szerénytelenség 
nélkül nem szólhatnék a reánk bizott nagy munka ki-
adása körüli odaadó, őszinte fáradozásunkról ; annyit 
azonban legyen szabad remélnünk, hogy őszinte jó szán-
dékunk nem leend kétségbevonva, s a csak önmagának 
tetszelgő gáncsoskodás irántunk netalán érzett kicsiny-
lésében nem fog a munka becsére felróvni oly dolgokat, 
melyekért legfellebb a kort s az íratás körülményeit , s az 

akkor: uralgó nézeteket lehetne felelőssé tenni. Néhány 
dolgot azonban szíves tájékoztatás s megnyugtatás gya-
nánt bátor leszek előre elmondani. 

Először is a megkésést illetőleg, a nélkül hogy a 
dolgot csak legkevésbé is szépíteni akarnám, mély tisz-
telettel jelentem ki, hogy az sok tekintetben szinte t e r -
mészetesnek nevezhető. Mert egyrészről, mint már egy-
szer említém is, tény az, hogy a munka kiadásának 
lehetősége csak 1886 juliusában lett testté, ekkor jelent-
kezvén s csakis annyi előfizető, hogy a kiadó Brill-cég 
a munkát a kivitelre fordítandó összegek biztosítása 
mellett elfogadhatá. Továbbá saját életkörülményeimben 
oly fordulat állott be, új kenyeretadó pályám megváltoz-
tatása által — mint ezt a Bod Péter művének előszava 
is elmondja — hogy a teljesen reám hagyott correctura 
munkájának végezése végett jövőm feladása nélkül nem 
mehettem volna vissza Leidenbe, s így az ebből eredő 
nagy távolságból való közlekedés posta útján, szintén 
lassítá a munkát mindaddig, míg a kiadásra vonatkozó 
munkafelosztást eredeti megállapodásunktól eltérőleg meg 
nem változtattuk újólag Rauwenhoffa l ; mit különben 
anyagi tekintetek is kikerülhetetlenné tettek, mivel az 
egyes eredeti és correctura ívek ide s visszaküldései 
mindenkor 2 frt 40 krba kerültek, mivel a küldeményt 
csak vízhatlan vászonba csomagolva s ajánlva lehetett 
küldeni, minek fedezésére a kiadó nem kötelezhette 
magát, mivel a kézirat puszta lemásoltatása is 900 frtba 
került. Végül megemlíthetem még azt is, miszerint 
Rauwenhoff szeretvetisztelt egykori tanárom s a kérdés 
egyik fő létesítője a Bod munkájának kiadásával egyide-
jűleg egy már régebben megkezdett nagy vallásbölcsé-
szeti mű írásával is el volt foglalva, melyből két vaskos 
kötet ezelőtt alig két hóval hagyta el a sajtót. Ennyit 
röviden a késedelem igazolására, megjegyezvén, hogy 
enemű bajok többé nem forogván fenn, az újabb munka-
felosztás folytán, e mű hátralevő részei, reméljük felé-
nyi időt sem fognak igénybe venni s a teljes munka 
a jövő év elejére teljesen be lesz végezve. 

A mi már a munka kiadásának az első tervtől 
való eltérését illeti a külsőt illetőleg, hogy t. i. az két 
rész helyett három részben jelenik meg, annak egyedüli 
oka részint az volt, hogy többször már szinte zaklatásnak 
voltunk kitéve végzett munkánkat illetőleg, természetesen 
magán úton, de a melyeket kellő felvilágosításokkal 
végre sikerült lecsendesítenünk, részint és pedig kizáró-
lag azért, mert a mű így három részre osztva csaknem 
teljesen egyenlő nagy köteteket fog képezni, körülbelül 
egyenlő számú lapokkal, míg az első terv szerinti I. I I . 
III . könyv összefoglalása egy kötetbe s ismét a IV. könyv 
külön, szinte visszatetsző külső képet nyújtot t volna. E 
három részre osztás azonban azt hisszük semmit sem 
fog levonni a munka érdeméből, és pedig annnyival 
kevésbé sem, mert a még hátralevő két kötet egyszerre 
bocsáttatott sajtó alá s egy ugyanazon időben fog m e g -
jelenni is. 

Szólanom kell még röviden a munkába különösen 
két ívnél bécsúszott számosabb sajtó hibákról is és pedig 
épen a magyar nevek körül. E két ív (16. és 17.) puszta 
tévedésből, a szedő tévedése' folytán jutott be a mun-
kaba, ki a 3 —ik correctura ív heiyett a 2-ikat nyomtatta 
le végleg s így a javítások figyelmen kívül maradtak, de 
a melyek az erraták között lehetőleg helyre lesznek iga-
zítva. Ha azonban néhol a tisztelt olvasók mégis netalan 
úgy vélt helytelen magyar név közlésekre bukkannának, 
kérem, vegyék szíves tudomásul, hogy a legpontosabban 
és leglelkiismeretesebben utána jártam minden dolognak, 
miről a mű végéhez csatolandó dolgozatomban majd 



számot is fogok adni, s ha valamely név mégis úgy áll 
a mint nyomva van, erre az előszó megadja a kellő 
magyarázatot t. i. úgy áll az Bod Péter kéziratában is, 
ezt pedig megváltoztatni nem tartottuk Codex kiadásnál 
semmiképen megengedhetőnek. Különben ezekre vonat -
kozólag is meg fogják találni a tisztelt olvasók dolgoza-
tomban a kellő felvilágosításokat. 

A mi azon több oldalról nyilvánított óhajt illeti, 
hogy a műhöz illő bekötési táblákról is kisértsük meg 
gondoskodni : sajnálattal jetentem, hogy a jelentkezők 
csekély száma folytán — bár erre többször is felhívtuk 
a figyelmet — ez óhajnak eddig nem tehettünk e leget ; 
külföldről annyival kevésbé szerezhettük be a táblákat, 
mivel a vám magas volta enemű bekötési táblákra nézve 
minden műveletet csaknem teljesen lehetetlenné tesz, de 
meg míg mind három kötet terjedelmét biztosan nem 
ismer jük: ilyenbe fogni nem is lehet. Ha azonban a 
tisztelt előfizetők tömegesebben jelentkezni szívesek lesz-
nek, a mű teljes megjelenése alkalmára szívesen állítta-
tunk ki enemű díszes, solid bekötési táblákat is vala-
melyik honi iparosunknál, a mi pedig tetemesen jutá-
nyosabb s csinosabb leend. Egyúttal megemlítjük azt is, 
hogy azon tisztelt előfizetőink, kik egyelőre csak 10 frttal 
fizettek elő a műre, a hátralékos 8 frtot bármikor lefizet-
hetik a mű teljes megjelenéseig. 

Végül a mí e mű expediálását illeti, az nagyon 
megvan nehezítve az által, hogy nagyon sok hiányosan 
közlött cím van beadva s így míg ezeknek pontosan 
utána nem járunk, egy kis türelmet kérünk becses elő-
fizetőink részéről ; de meg egy szállítmány még nem is 
érkezett meg Hollandiából s úgy 1 — 2 hét belekerülhet, 
míg e folyton folyamatban levő expediálás teljesen el 
lesz végezve. Előfizetéseket még mindig köszönettel 
fogadunk. 

Most bezárva soraimat, szíves bocsánatát kérve 
tisztelt pártfogóinknak s Istentől áldást esdve munkánk 
nemes missziójára, írója örökkön élő nagy nevére, tel-
jesen nyugodt lelkiismerettel nézve bírálóink ítélete elé, 
s kérve is netalani jóakaratú figyelmeztetéseiket a kiadás 
minél jelesebbé tétele érdekében, a legmélyebb tisztelet- . 
tel maradok. 

Budapesten, 1888. május. 
Szalay Károly. 

Stylistika ós verstan. A gymnasiumok és reál-
iskolák IV. osztálya számára irta Korda Imre főgvnin. 
tanár, Halas, 1888. ára 1 ftt 20 kr. Szerző sajátja. — 
Ö r ö m m e l jelezzük e könyv megjelenését, mert benne 
nemcsak használható, de igazán jeles kézikönyvvel gaz-
dagodott középiskolai tankönyvirodalmunk. Szerzője ön-
tudatos, módszeres paedagogus, ki felhagyva az ujabb 
paedagogia inductiv módszerű kísérleteivel, határozottan 
kimondja és könyvében következetesen alkalmazza azon 
józan elvet, hogy nem a kézikönyvbe kell az inductio, 
hanem a tanításba, a tanár eljárásába. Szerinte az a fel-
adata a kézikönyvnek, hogy szabatosan és röviden for -
mulázva foglalja magában az illető tudomány elemeit. 
Tárgyára vonatkozólag is igen egészséges nézeteket vall 
szerző, ki határozottan kimondja, hogy a stylistikai 
oktatásnak szakítania kell valahára azon hagyományos 
felfogással, mely az előadás fajait egyszerű és szép 
stvlusban állapította meg s azután külön-külön felsorolta 
mindeniknek .kellékeit. Korda stylistikája nyugodt és 
érzelmes stylust különböztet meg s mindkét fajta irály 
törvényeit világos felfogással és szabatos stvlusban adja. elő. 
A verstani részben különösen sikerült a vers- és zene 
közötti párhuzam. A függelékben a polgári ügyiratokat 

tárgyalja. A négy ívre ter jedő tankönyvi részhez mint-
egy nyolc ívnyi olvasmány-gyűjtemény járul, melyben 
gondosan megválasztott prózai és verses olvasmányok 
vannak közölve. A könyv melegen ajánlható a szaktaná-
rok figyelmébe. A dunamelléki egyházkerület illetékes 
bírálók véleménye alapján a mostani gyűlésen a haszná-
latra engedélyezett tankönyvek sorába iktatta. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* Személyi hírek. Dr. Szrbérényi Gusztáv banya-

kerületi evang. püspök e hónap két első hetében Buda-
desten 14 napig tartó canonszerű iskolalátogatást végez 
a budapesti polgári és elemi iskolákban, részt vévén 
minden osztály közvizsgálatján. — Kóczán Ferenc tuz-
berki földbirtokos a budapesti reform, főgymnasiumra 
500 frtot adományozott . — Horn Dávid budapesti vál-
lalkozó a papolci (Háromszékül.) ev. ref. egyházközség 
újonnan építendő temploma költségeinek fedezésére 500, 
s az ugyanott létesítendő kórház javára 150 fr tot ado-
mányozott . — Szabó János békésbánáti esperes május 
26-án és 27-én végezte Hódmező-Vásárbelyt t az elemi 
iskolák kánonszerű látogatását s onnan egyenesen Sze-
gedre ment a békés-bánáti egyházmegye közgyűlésére. 
— A dunamelléki egyházkerület közgyűlése a kerületi 
gymnasiumok feletti felügyelet és látogatás gyakorlására 
Baksay Sándor esperes, Filé Lajos tanacsbiró és Szilády 
Áron egyházkerületi főjegyzőt választotta meg. — Szász 
János dabi reform, lelkész 200 frt évi fizetéssel a duna-
melléki egyházkerület állandó számvevőjévé választatott. 

* A dunamelléki egyházkerület közgyűlése f. hó 
i - é n ért végett, de törvényszéke e Lap zártakor is együtt 
ül, hogy a számos és részben nagyon kényes természetű 
ügyekben ítéletet mondjon. A közgyűlésről megkezdett 
tudósításunkat a jövő számban végezzük be, de a kap-
láni elhelyezést egyházkerületünkből való olvasóink iránti 
tekintetből, soron kívül, itt a különfélékben közöljük. 

* Helyettes és segédlelkészek elhelyezése a 
dunamelléki egyházkerületben. Gyarmathy Károly b. 1. 
Orgovány, Szabó Nándor h. 1. Kis-Oroszi , Sedivi János 
h, 1. Szent-Endre, Sedivi Frigyes elők. Mogyoród, Kuthi 
István h. 1. D.-Földvár, Szentpéteri Pál h. 1. Kara Jenő, 
Somodi József h. 1. Babarc, Mádi Lajos h. 1. Uj-Pest , 
Benedek Ede h, 1. D.-Bogdány, Szűcs László s. 1. Hid-
vég, Gödöllei József h. 1. Miszla, Barsi Miklós h. 1. 
Pacsér, Kőváry László t. k. Lacháza, Farkas Sándor 
h. 1. Ercsi, Hajdú Ignác t. k. Szabad-Szállás, Bocsor 
Béla h. 1. Túrony , Tatai Lajos h. I. Kopács, Szűcs Sán-
dor h. 1. Ireg, Schneider Pál miss. 1. Beska, Vitányi 
Bertalan s. 1. Mohács, Varga Sándor h. 1. Szánk, Nagy 
József t. k. Szalkszentmárton, Kelecsényi Mihály s. 1. 
Szent-László, Nagv Lajos t. k. Solt, Szabó Gyula t. k. 
Rád, Szabó Elek ti. 1. Ó-Kécske , Bálint Károly h. k Kis-
Csány-Oszró , Kiss Béla tanár Gyönk, Lampert Gyula 
h. I. Jut, Körösi r György ,s. 1. Dráva-Szabolcs, Újvári 
Cseh Lajos t. k. Úszód, T ö r ö k Zsigmond hitokt- Buda-
pest, Kontra János s. 1. Budapest-Buda, Kovács Ferenc 
t. k. Bogviszló, T ó t h Pál tanár K.-Szentmiklós, Szekér 
István t. k. Csákvár, Aracs Gyula h. J. Drávafok, Kozma 
Géza missziói lelkész Tisza Kálmán£alva, Szekér Sán-
dor. h. 1. Kőröshegy, Sógor Endre h; 1. Cegléd, Ke.ck 
Zsigmond missziói lelkész Bánovce, Szabó Lajos t. k. 
Dömsöd, Biczó Zsigmod s. 1. Német -Nagy-Széke ly , Sikó 
Ernő s. 1, Bonyhád, Urházi Sándor s. 1, Budapest, Katona 
Ferenc s, 1. Duna-Vecse, Szőllösy Antal s. 1. Kórógy, 



Szűcs Károly előkönyörgő Vasad, Kovács Géza s. 1. 
Haraszti (Bar.), Kudar Kálmán s. 1. Cegléd, Fördős 
László hitokt. Kecskemét, Józan Sándor t. kápl. Haraszti 
(Bar.) Horváth Gyula. t. k. T.-Vezseny, Szőts Gerő hitokt. 
Bpest, Szabó Aladár ideiglenes theol. tanár, Kócsi Dániel 
s. 1. Budapest-Kőbánya, Benedek Antal hitokt. Ó-Buda , 
Dobos Ferenc s. 1. Alsó-Némedi , Módra Imre s. 1. 
Jászkisér, Török József h. 1. Szólád, Csáki István 
Besence, Máthé Zoltán s. 1. Vörösmart , T ó t h Kálmán 
s. 1. Nagy-Kőrös , Göde Sándor m. 1. Szelistye, Sipos 
Pál s. 1. Budapest, Pap Albert s. 1. Nagy-Kőrös , Kármán 
Lajos s. 1. Uj-Verbász, Gaál László h. 1. Tinnye, Szi-
gethy Zoltán s 1. Kecskemét, Nagy Zsigmond, h. tanár 
N. -Kőrös , Barsi Zoltán Vereb, Kerekes Endre h. tanár 
Kunszentmiklós, Pátkai János s. 1. Katádfa, Jurányi 
Gusztáv s. 1. Feketehegy, Horváth Gyula s. 1. Kovács-
Inda, Érsek Elek h. 1. Némedi (Somogy) Pap István s. 1. 
Mórágy, T h o r m a József t. k. Pécel, Szalai Ferenc s. 1. 
Bisse, Fejes György s. 1. Tök , Liptai Imre s. 1. Halas, 
K. Nagy Zsigmond hitokt. Kecskemét, György Ferenc 
h. 1. Omoravica, T ó t h Bertalan, György László s. 1. 
Hidasd, Keresztesi Samu hitokt. Budapest, Sebők József 
s. 1. Kémes, Decsi István s. 1. Makád, Lutár Sándor s. 1. 
Gárdony, Biró Mihály Csarnota, Csúzi László s. 1. Paks, 
Szalai L. s: 1. Nagy-Szokoly. Dömötö r L. t. k. Bölcske 
Babai Béla h. tanár K.-Szent-Miklós. 

* A Országos nöképző-egyesület ez évi közgyű-
lését május 27-én tartotta meg Budapesten, a zöldfa-
utcai iskola dísztermében, Veress Pá/né szül. Beniczky Her -
min urnő elnöklete alatt és díszes, jobbára hölgyekből 
álló közönség jelenlétében. Az elnök tanulságos meg-
nyitó beszédben fejtegette a nőnevelés hiányait : a felü-
letességet és az alaposság hiányát, melyeken segíteni az 
egyesületnek főcélja. Majd köszönetet mondot t az intézet 
ki tűnő igazgatójának és jeles tanerőinek. — Azután dr. 
Végh Endre olvasta föl .> titkári jelentést, mely szerint 
az egyesület intézetébe a lefolyt évben 358 növendék járt, 
köztük 59 bennlakó, 57 tandíjmentes. Az új épület, 
melynek zárkövét nem rég tették le, 56,821 frt érté-
ket képvisel. Az államsegélyt a mult évben 5000 írtról 
4000-re szállítottak le. Felolvasták Gönczy Pál allamtitkár 
levelét, a melyben meleg hangon köszöni meg a jubi-
leuma alkalmaból létesített egyesületi alapítványt. A 
Csiky Kálmánné által felolvasott pénztári jelentés sze-
rint az iskolai bevételek 40,831 frtra, a kiadások 41,319 
frtra ; az egyesületi bevételek 26,309 frtra, a kiadások 
12,782 frtra rúgtak, s így a pénztári maradvány 13,526 frt. 
A közgyűlés örvendetes tudomásul vette a kedvező jelen-
tést. Majd Veres Palné elnök terjesztette elé azon köz-
helyesléssel találkozott indítványát, hogy nyisson az 
egyesület egyéves tanfolyamot a végzett növendékek 
számára a háztartási, főzési és egyéb házi teendők 
elsajatítására. — Az indítvány megvalósítására bizott-

.ságot küldöttek ki. Végül az új választmányt alakítot-
tak meg. 

* A Mária-Dorottya-egyesület május 27-en Buda-
pesten az uj városházában rendkívüli közgyűlést tartott 
Tóth József tanfelügyelő elnöklete alatt. Több közér-
dekű tárgyban határoztak. Örvendetes tudomásul vették, 
hogy az egyesület vagyona fél év alatt tetemesen gya-
rapodott , s most már 30 ezer fr ton felül emelkedett. 
Köszönő iratot intéztek Mária-Dorot tya főhercegnőnek, 
ki a » Taní tónők otthona« iránt melegen érdeklő.dik, s a 
gyűjtő bizottság elnöke, Zirzen Janka igazgatónőhöz inté-
zett levelében elismerését fejezi a gyűjtőknek, s az Ot thon 
feliratául ezt p roponá l ja . »Tanitónőinek emelte közada-
kozás utján, a magyar nemzet.« Ezután György Aladár 

tett jelentést az építés ügyéről, elmondván, hogy a 
főváros megengedte, hogy a » Taní tónők Ot thona« villa-
szerűleg épüljön, hogy az épület 29 ezer írtba fog ke-
rülni. Az »Ot thon« szervezetét a közgyűlés elfogadta és 
a belügyminisztériumhoz jóváhagyás végeti föl terjeszté-
sét elhatározta. Magáévá tette a közgyűlés a kisdedne-
velési kiallitás eszméjét is, miután a kiállítási bizottság 
az anyagi felelősséget magára vállalta. E célra különben 
már eddig is 16 ezer frtnyi aláirás történt. Végül hozzá-
járult a közgyűlés ahhoz az indítványhoz is, hogy az 
Eperjes melletti Cemetén beteg tanítónők részére igen 
kedvező feltételek mellett egyesületi fürdőházat létesít-
senek, mely célra Baver Karolina urnő azonnal 20 frtot 
ajánlott föl. 

* Püspöki latogatas. Brassóból jelentik: Czékus 
István evangel. püspök ideérkezett, hogy hivatalos 
körútját a magyar evang. esperessegben megtegye. A 
megye határára küldöttség ment a püspök elé, R0111-
bauer reáliskolai igazgató é lén; a pályaudvart pedig 
díszes közönség lepte el. A vonat megérkezése után a 
jelenlevő közönség lelkes éljenzésben tört ki, melynek 
csillapulta után Moór Gyula főesperes üdvözölte a püs-
pököt. A püspök szíves válasza után megtör tént a bevo-
nulás a zászlókkal feldíszített városba. Derestye, Hétfalu 
csángósága nagy számban volt a fogadtatáson képviselve. 
A város magyarsága igen lelkesen fogadta a püspököt, ki 
14 napig fog itt időzni. Minden faluban díszes fogadta-
tást rendeznek a püspök tiszteletére. 

* Czelder Márton fegyelmi ügyében f. hó 2-kan 
d. e. 11 órakor hirdette ki ítéletét a dunamelléki egy-
házkerület fegyelmi bírósága, mely három teljes ülésen 
foglalkozott ez ügygyei. Czelder ellen több rendbeli 
vádakat emelt Szappanos és negyven társa, majd maga 
a kecskeméti presbvterium, melyek alapján a kecskeméti 
tractus fegyelmi bírósága vádlottat hivatalvesztésre és 
a fölmerült eljárási költségek megtérítésére ítélte. Az ügy 
felebbezés útján az egyházkerületi törvényszékre került, 
melyen Czeldert Eötvös Karoly országgyűlési képviselő, 
a panaszlókat Dr. Nagy Dezső ügyvéd képviselték. Az 
ügyet Szilady Áron referálta. A védő ügyvéd csü tör tö-
kön este, a panaszlók képviselője pénteken d. e. ta r to t -
ták meg beszédeiket, melyek után a törvényszék hosz-
szas tanácskozásra f. hó 2-án hirdette ki az ítéletet. 
E szerint az első törvényszék ítélete megváltoztatásával 
Czelder Márton hivatalából egy évig fölfüggesztetett , 
s az okozot t károk, eljárási költségek és az anya-
könyvek kijavításával járó kiadások megtérí tésére ítélte-
tett. — Ugyanez ülésben megerősít tetet t a ceglédi lelkész-
választás, mely szintén felebbezve volt. • 

* Iskolalátogátás. Folyó hó 24-ikén jelentek meg 
egyházközségünkben az egyházmegye látogató (visitator) 
küldöttei, nt. Márk Ferenc egyházmegyei tanácsbiró és 
t. Nagy Imre egyházmegyei aljegyző urak. Itt elvégez-
vén küldetésükből folyó kötelességüket, átmentünk Szin-
tyére, az ott most alakuló fiók-egvházba. Az alakuló 
fiók-egyház gondnoka, presbyterei s buzgóbb tagjai és 
egy kis gyermekcsoport vártak bennünket a befejezéshez 
közelálló iskolaépület előtt. Örömtő l repeső arccal s 
meleg szeretettel fogadtak bennünket. Mindhármunk 
szemében a meghatot tság könnyei íüutatták az ezen 
fogadtatás által felköltött szívérzelmeinket. Az öröm és 
bánat könnyei voltak ezek. Örültünk azon, hogy kegyes 
adakozók 800 forintra menő adománya lehetővé tette, 
hogy nevezett hók-egyházban egy igazán szép iskola-r 

j épület lett a mult évben fedél alá véve s a közelmúlt 
napokban a közhasználatnak nem sokára átadhatóvá téve. 



A bánat érzelmeit a kis gye rmekcsopor t szemlélete kö l -
töt te fel szíveinkben. Hiszen ezeknek épült kiváltképen 
az az iskola, mely nélkül az ottani erős oláh elem általi 
elnveletés veszélyének a legnagyobb mér tékben lettek 
volna ők kitéve s a beolvadás által menthete t lenül e l -
vesztet ték volna nemcsak vallásukat, hanem nemze t i sé -
güket is. A megha to t t ság pillanatában egy evangyél is tá-
hoz méltó lelkesedéssel emelte fel szavát nt. Márk Ferenc 
úr. Szívből szívekhez szólott s ezek a szívek m e g é r t e t -
ték őt és vették a pünköst i lélek hitben, buzgóságban 
megerős í tő ajándékát. De kaptak ám a szónoktól is 
becses a jándékot ezen Ígé re tben : »én a nagyharsányi 
egyház birtokában levő, de ott már a közhasználatból 
kivett ezüst urasztali pohara t fogok a f iók-egyház 
részére küldeni, s fe lhata lmazom a f iók-egyház felügyelő 
lelkészét, hogy készí t tessen számukra, az én te rhemre , 
egy 12—15 fr tba kerülő asztalt, amelyet itt urasztalul 
lehessen használni.« E minden ékesen szólásnál szeb-
ben beszélő tett u tán t. Nagy Imre úr vette át a szót s 
a nála soha sem hiányzó ihle t tséggel egyetér tésre , 
kitartásra s mindenek feletr áldozatkészségre buzdította 
a jelenlevőket ugy vallásuk mint nemzet iségük iránt. 
Ez a beszéd is olyan volt, amely hatós, sőt hatósabb 
minden kétélű fegyvernél , mer t elhat az a velőknek m e g -
oszlásáig. E beszéd után meleg kézszorítással váltak meg 
szónokok hallgatóiktól, kik e napot életök egyik leg-
szebb napjainak fogják tartani s annak emlékét b izo-
nyosan sírba szállásukig híven m e g fogják őrizni. — 
Ágya, 1888. május 25-én . — Nagy Sándor, ev. reform, 
lelkész. 

* A Luther színjáték e lőadása Nagy-Szebenben 
május 20-án szépen sikerült. Az előadás megtar tására a 
miniszter engedélye 19-én érkezett meg azon feltétellel, 
hogy rituális (ka thol ikus) egyházi dalokat ne énekel je-
nek. Mint írjak, Bethlen Ándrás gróf főispánnak k ö s z ö n -
hető, hogy az előadást egyáltalaban engedélyezték. A sz ín-
játékot Devrient O t t ó írta és ő ábrazolta Luther t n a g y -
szerű alakítással. N e m különben kitűnő volt tanítványa is : 
Kuhlmann Wilhelmina kisasszony, mint Bóra Katharina. 
Ezen két főszerepen kívül minden szerepet nagy-szebeni 
műkedvelők töl töt tek be. Tek in tve a nagy nehézségeket , 
melyek é r the tők ily nagyszámú műkedvelők részvétele 
mellett , az előadás mintaszerűnek m o n d h a t ó s némelyik 
műkedvelő teljes rout innal állotta meg helyét. Különösen 
megha tó volt a w o r m s i birodalmi gyűlési pompás e n -
semble ; az apácak áj ta tos éneke és a népjelenet, a w i t -
tembergi vár templom előtt lefolyt népjelenet . N a g y nehéz-
ségeket okozot t az előadóknak a színjáték nyelvezete, 
melyben néhol kereset t a páros rímekben az ósdiasság, 
mint a W a g n e r Richárd nyelvezetében. A sikerhez n a g y -
ban hozzájárul t a sok, néha pompás és stylszerű kosz -
tüm, továbbá Bulhardt I. festő dekorác ió ja ; különösen az 
Erfur t mellett e lvonuló országutat ábrázoló. A színját -
szókat bőven jutalmazta tapsaival a közönség s előadás 
végén orkánszerűen tört ki a taps s Devr ientnek ismétel -
ten kellett a f ü g g ö n y elé lépni. Az előadást kedden 
ismételték. 

* Gyászhír. Mély megil letődéssel tudat juk azon 
szomorú hírt, hogy Bárezay Gyula jászkiséri lelkipász-
tor Görbersdor fban , hova pár héttel ezelőtt gyógyulás t 
keresni ment , hű neje karjai közöt t hirtelen meghalt . 
Az alig 36 éves fiatal ember, ki tűnő képzet tségű, finom 
művel tségű, lankadatlan buzgalmú lelkész volt, a legjobbak 
közül való a reform, lelkészi karban. A jászkiséri népes 
gyülekezet nagy tisztelettel, odaadó szeretet tel csüggöt t 
rajta, a kecskemét i egyházmegye egyik aljegyzőjét, a pap -

ság ki tűnő kartársát vesztet te el benne. Temetés re haza 
fogják szállítani. Nyugod janak békében porai 1 ( N e k r o -
lógját kéri a Szerk.) 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos protestáns árvaházra : Báthory István 

vaiszlói ref. leik. a confirmáltak részéről 3 f r t 60 kr. (Ehhez 
járu l tak: Feke te Pál 20 kr, Gál János 20 kr, Simon 
János 20 kr, Varga Samu 20 kr, Pap János 20 kr, 
Józsa János 10 kr, T ó t Pál 10 kr, Nagy Géza 50 kr, 
Lukács Mari 30 kr, Fekete Juli 20 kr, Váci Zsusza 
20 kr, Bátory Juliska 1 fr t , Iván Mari 10 kr, Pisti Mari 
10 krral.) — Molnár István rinya sz.-királyi ref. p r a e o -
rans a confirmáltak részéről 4 frt. (Ehhez járul tak: V in -
cze János 60 kr, Borbás Is tván 30 kr, Bali János 30 kr. 
N a g y István 30 kr, Kulcsár János 30 kr, N a g y Sándor 
20 kr, Kis Rebeka 20 kr, Nagy Samu Katalin 30 kr, 
Bali Erzsébet 30 kr, Nagy Lidia 50 kr, Kovács Katalin 
30 kr, Balogh Katalin 30 kr, Praeorans 10 l:r.) — Ifj . 
T ó t h Sándor ugrai e. gondnok 67 kr. (Ehhez járultak 
á ldozócsütör töki persely 35 kr. Confirmáltak 32 krral.) — 
Gueth Sándor f .-eőri ref. leik. a confirmáltak részéről 
2 frt . — Nagy István bissei ref. leik. 2 frt. (Ehhez járul-
tak : a confirmáltak 1 frt 35 krral, a lelkézs 65 krral, 
N é v s z e r i n t : Szabó János 5 kr, Szalay István 5 krajcár 
Mátyás Susán. 10 kr, Vastag Juliánná 10 kr, Jarnó Mária 
5 kr, Masai Mária 5 kr, T ó t h Mária 50 kr, Molnár 
Juliánná 10 kr, Vajda Zsófi 10 kr, Szalai Erzsébet 10 kr, 
Biró Róza 5 kr, Ranga Mária 9 kr, Vajda Juliánná 1 kr, 
Lelkész 65 krajcárt .) — Ifj, Csekey István szolnoki ref: 
leik. a konfirmálták részéről 4 frt 20 kr. (Ehhez járul-
tak : T h a l y Gábor 1 frt , Viczián István 1 fr t , Viczián 
Zoltán 1 frt , Kecskés Lajos 30 kr, Könkey Gyula 
20 kr, Zabik Pál 20 kr, Kollár I rma 20 kr, Füleki Anna 
30 kr.) — Kulcsár József nagy-korpád i e. gondnok a 
confirmáltak részéről 2 f r t 35 kr. (Ehhez járultak : 
Lieber 'István 10 kr, Béri Erzse ro kr, Hajdú Erzse 
20 kr, Pap Erzse 10 kr, Gonda Erzse 10 kr, Vida J ó -
zsef 10 kr, Korcz Kata 10 kr, Kis Júlia 10 kr, Horvát 
József 10 kr, Gonda István 10 kr, Kis Kata 10 kr, 
Jakoda Ferenc 10 kr, Vida Erzse 10 kr, Pap Anna 
10 kr, Liber Anna 10 kr, Kasza Kata 10 kr, Burcsa 
György 10 kr, Kulcsár István 10 kr, Martin Józset 
10 kr. Egy valaki az utalvány díjjal 30 kr, Dóra Júlia 
10 kr.) Szappanos Károly fóthi ref. s. lelkész a conf i r -
máltak részéről 5 frt. — Lévay Lajos sárkeresztúri ref. 
lelkész a confirmáltak részéről 96 kr, maga a lelkész 
54 kr, összesen 1 fr t 50 kr. — Vizsolyi Gusztáv orsz. 
képviselő gyűj tő ívén : Zámory Kálmánné szül. Káldy Ida 
10 frt , Graefi József 5 fr t , Vizsolyi G. 15 frt , összesen 
30 frt. Szerk. 

H I R D I T E S E K . 
X-rzr^. Z -A. T. 

Az államilag; segélyezett rimaszombati egyesült pro-
testáns főgymtiasnimban 3 latin és gö rög nyelv tanszéke 
az V—VII I . osztályokban megüresedvén , felhivatnak 
azon okleveles ev. ág. hitvallású tanárok és tanár- jelöl tek, 
kik ez állomást elnyerni akarják, hogy szabályszerűen 



felszerelt kérvényeiket folyó i888- ik év julius i - s ő nap -
jaig a gymnasiumi igazgatósághoz küldjék be. 

Ezen állomással i o o o frt fizetés és 150 for int lakás-
pénz, előleges havi részletekben van összekötve. 

Az illetőt az igazgató választmány ajánlatára a mn. 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter nevezi k i ; a 
kinevezett állomását legkésőbb szeptember i - é n t a r to -
zik elfoglalni. 

Az kötelezet t tanórák száma 20—22. A k ineve-
zett rendes tanár iskolánk tanári nyugdí j - in téze tébe 
belépni tartozik. 

Rimaszombat , 1888. év május hó 15-ik napján. 
2—3 Az igazgatóság. 

Z - ^ / X 1 -

A kisújszállási ev. r e fo rm. 6 osztályú gymnas ium-
ban, ideiglenesen helyetles tanári állomásra, melylyel a 
német nyelvnek, mint fő tan tá rgynak , a III. IV. A'. VI. osz -
tályokban heti 14 órán való tanítása van összekötve. 
Ezen felül heti 24 óra számig köteles, latin, magyar , 
vagy más tantárgyak tanítására. 

Javadalmazás : 600 frt . 
Csak pro tes táns vallásúak pályázhatnak. A kellően 

felszerelt kérvények, melyekhez életkor, vallás, t anu l -
mányok, eddig végzett hivataloskodásról és hadkö te -
lezet tségről szóló okmányok csatolandók, az igazgató-
tanács elnökségéhez f. év julius 7—ik napjáig küldendők. 

Okleveles tanárok előnyben részesülnek. 
A megválasztot t tanár sikeres működése az állomás 

állandósítása esetén, mikor a javadalmazás 900 forintra 
emeltet ik, tekintetbe fog vétetni. Állandósítás esetén, 
ha még nem szerzett volna, egy év alatt oklevelet sze -
rezni köteles, és a tiszántúli tanári nyugdí j - in téze tbe is 
belépni tartozik. 

Az állomás 1888. szeptember 1. napján elfoglalandó. 
Kelt Kisújszállás, 1888. május 28. 

Gulyás Lajos, 
I—2 ref. lelkész, ig. t. elnök. 

A lorántháza-jákói papi állomásra. Évi jövedelem 
pénzér tékben 440 írt. 

Lorántházahoz Jákó, mint l eány-egyház van csa-
tolva, hol az elválasztandó lelkész az évenként 6 c o m -
munió kiszolgáltatásán kívül virágvasárnapján, n a g y p é n -
teken, á ldozócsü tör tökön , reformáció e m l é k - ü n n e p é n ; 
advent első vasárnapján, egy tavaszi, egy aratási és egy 
őszi ű rnapon a délelőtti isteni t iszteletet elvégezni 
kö te l e s ; továbbá az egyház ügyeit ellenőrizni tartozik. 

Az egyház eddigi lelkésze, az egyházi ha tóság 
belenyugvásával nyugdíjba lépett, számára a lelkészi fize-
tés ingatlan részének jövedelme haláláig biztosí t tatot t . 
Ez összeg, mely ez idő szerint 160 f r to t tesz, a fent 
kitet t 440 f r tban nem foglaltatik és a nyugdíjba vonul t 
lelkész halálával az elválasztott lelkész fizetéséhez fog 
csatoltatni. 

Pályázati határ idő folyó évi junius hó 14-ik napja. 
A felszerelt pályázati kérvények nt. Lukács Ödön f . - sza-
bolcsi esperes úrhoz c ímezendők Nyíregyházára. 

Az elválasztott lelkész a megerős í tés után azonnal 
elfoglalja hivatalát. 

R é v é s z B á l i n t , 
tiszántúli ev. ref. püspök. 

S z i l á d ! L á s z l ó könyvnyomdájából Kecskeméten, 

Egyházi nyomtatványok. 
Keresztelés!, Esketési. Halott i , a n y a k ö n y v i i v e k : 

10 ív 5 0 XV 100 Ív 
B e k ö t é s r e , erős fehér irodai papiron . 30 kr. 140 kr. 270 kr. 
M á s o l a t o k r a , erős szürkés fogalmi papiron 20 kr. 90 kr. 170 kr. 

Anyakönyvek beköttelcse jutányos áron eszközöltetik. 

Keresztelési, Esketesi, Halott i k ivonatok; Elbocsátó levél ; 
Hirdetési fe lh ívó; Kimutatás árvaugyben: 

Jó fehér irodai papiron 1 0 db 0 kr. 5 0 db 40 kr. 1 0 0 db 70 kr. 

Családi é f t e s i t ö ; §3* 
Jő fehér irodai papiron 10 í v 13 kr. 5 0 í v 60 kr. 1 0 0 ív 110 kr. 

I R 0 P A P Í R O K : 
(Hiva ta los bé lyeg -a l ak ) 

5 0 db 
Jó minőségű szürke fogalmazó papir 18 kr. 
» » kék irodai papir 30 kr. 
» » fehér irodai papir 35 kr. 

Finom miniszter papir 60 kr. 

L E V É L P A P Í R O K : 
Negyedrét alakú, kék vonalzással 5 0 db 

(1, 2vagy -szeres vonalzás) . . . 40 kr. 
» sima fehér vékony 25 kr. 
» sima fehér vastagabb . . . . 40 kr. 

Nyolcadrét alakit, vizvonalas 20 kr. 
» sima, vékony 13 kr. 
» középvastag 20 kr. 
» igen finom és vastag . . . . 70 kr. 

K i s n y o c z a d r é t a l a k ú l e v é l p a p í r o k ) t d o b o z közönséges 
So db papir és 5 0 ^b boriték csinos dobozban/ 1 doboz finom . 

100 db 
34 kr. 
55 kr. 
65 kr. 

110 kr. 

100 db 
75 kr. 
45 kr. 
75 kr. 
35 kr. 
23 kr. 
37 kr. 

130 kr. 
40 kr. 
70 kr. 

L E V E L B O R I T E K O K : 
5 0 db 1 0 0 db 

I r ó p a p l r h o z : vékony, szalmasárga 12 kr. 20 kr. 
» vastag, » (igen erős) 
» erő<•-, fehér . 

L e v é l p a p í r h o z : vékony, szalmasárga . 
» közép vastag, kék, sárga, sziirke 
» erős, fehér 

17 kr. 
35 kr. 
10 kr. 
16 kr. 
30 kr. 

30 kr. 
60 kr. 
17 kr. 
28 kr 
50 kr. 

Czim-nyomás Levél- és Irőpapirra, valamint Laválboritékra julányos áron. / 
'KTTT'TT TTT* VT7T? V (csinos könyvnyomdai nyomsásai) nagyság és 
1NÚ V J£dU l L i l i j minőség szerint 5 0 krtól 1 frt 50 krig. 

Mindennemű könyvnyomdái munkák 
csinosan, gyorsan és jutányos áron készíttetnek. 

V0T Megrendelések az összeg előre történt beküldése, vagy 
pedig utánvétel mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

— Csomagolás 10 kr. — 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. DEUTSCH M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T O -
és 

K I A D Ó - H I V A T A 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. si, I. em 

L: 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Helyben házhozhordássa l s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 fr t 50 kr., egész évre 9 frt. Előf ize thetni 
minden kir. pos tahivata lná l ; he lyben ak iadóh iva ta lban . 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

T e l j e s s z á m ú pé ldányokkal mindig 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" 
1888. évi második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 

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

S z ő t s Farkas , 
főmunkatárs. 

Visszatekintés a dnnamelléki egyházkerület köz-
gyűlésére. 

Egyházi életünk e rőmuta tó i egyházha tósági 
közgyűléseink, melyeken, min t ú jév elején, ö n -
kénytelenül is beszámolunk a múl t ta l és tervet 
készí tünk a jövőre. Minden egyházha tóság i 
gyűlés, legyen az konvent i , kerület i , megyei 
avagy egyházközségi , te rmészetes beszámolás a 
végzet t munkával és b izonyos mér tékű p r o -
g r a m m a jövő cselekvésre. 

A dunamel léki super in tendent ia közgyű lé -
sei évről -évre növekedő sulylyal birnak n e m -
csak e kerület belügyeire nézve, hanem az o r -
szágos reform, egyház egye temét illető ké rdé-
sekben is, minek te rmésze tes oka részint a 
kerület közpon t i helyzetében, részint és talán 
első sorban vezéregyéniségeinek kiválóságában 
ta lá lható meg. A jelenkori r e fo rmá tus s t a tus 
s zámos k i tűnősége i közö t t egyházkerü le tünk 
nagyjai számban és súlyban egyaránt igen e lő -
kelő helyet foglalnak el s bölcs választások 
által világi jeleseink száma a kerületnek e t e -
kinte tben gazdag közpon t j ábó l évről -évre sza-

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

por i tha tó . A lefolyt kerület i gyűlés e t ek in t e t -
ben is növel te anyaszentegyházunk belső erejét 
s ha a jelek nem csalnak, u j tanácsbiráiban k i tűnő 
erőkkel gazdagodo t t egyházkerü le tünk törzskara . 

A gyűlési tárgyalások simák és g y o r s m e -
netűek voltak, mi t a g o n d o s vezetés mellet t 
a jól szervezet t és kifejlett életű b izo t t ság i 
rendszernek kell érdemül tu la jdoní tan i . A g y ű -
lési tá rgyaknak állandó b izo t t ságokban való 
g o n d o s előkészítése nagyon gyakor la t ias r e n d -
szer, melyet minden egyházha tóság i g y ű l é s ü n -
kön meggyökerezve szeretnék látni. Könnyí t i a 
tárgyalást , érleli az eszméket , e ls imít ja vagy 
gyengí t i az el lentéteket s mindezek által a p lé-
num tárgyalásai t megóv ja az üres szóbeszédtől , 
éret t len és öt le tszerű felszólalásoktól . De a t ú l -
ságba vitt és minden tagjában á l landósí to t t b i -
zot t ság i rendszernek tapasztalat szerint könnyen 
kifej lődhetik az a hibája, mi t a kl ikkszerűseg 
és kr i t iká t lanság szavaival lehet megjelölni , mi 
aztán a kívül állókat és be nem ava to t t aka t 
gyakran b iza lmat lanságra indít ja . Ennél fogva én 
az egyházkerület i ál landó b izo t t ságokba , melyek 
a legfontosabb do lgokban készí tenek javas la to-



kat és mondanak véleményt, az egyházkerület 
stabilis tagjai mellé (esperesek, gondnokok, 
tanácsbirák, ker. t isztviselők) minden közgyű-
lés elején gyűlésről gyűlésre beosztanám az 
egyházmegyék és tanintézetek jobbára mobil 
képviselőit, hogy ezek a bizottságokba egyfelől 
némi »uj« és »mozgó« erőt vigyenek be, 
másfelől módo t nyerjenek arra, hogy a kerület 
belső életmozgalmaiba, hogy ugy mondjam, a 
kuliszák mögé is betekinthessenek. Mert teljes 
meggyőződésem, hogy a dolgok belsejébe való 
eme behatolás s az így nyerhető beavatot t -
ság nagyon fogná növelni az egyházmegyék bi-
zalmát az ügyvezetés, buzgalmát az ügyek i ránt ; 
e mellett ki tűnő iskolája volna az uj és tanulni 
vágyó erőknek s megbecsülhetlen alkalma lenne 
a közvetlen személyes érintkezésnek. Azokban 
a jogügyi, gazdasági, számvevő, államsegélyi, 
irodalmi stb. bizottságokban az egyházkerület O O J 
legvitálisabb ügyei tárgyaltatnak s a superinten-
dentia legkiválóbb egyéniségei tanácskoznak, m e -
lyekkel és kikkel a közvetlen és behatóbb meg-
ismerkedés csak előnyére válnék első sorban 
magoknak a képviselőknek, de azután magának 
az egyházkerület közügyének is. — Ajánlom ez 
észrevételeimet az intézők és a ker. képviselők 
figyelmébe. 

A lefolyt közgyűlés több fontos és olyan 
természetű végzést hozott , melyek határozottan 
kiemelkednek az egyházi közigazgatás szokásos 
chablonjából és mélyebb nyomokat vágni vannak 
hivatva az egyházi életben. 

Első sorban a középiskolai tanügy terén lá-
tok e gyűlésből oly intézkedéseket kiindulni, 
melyekről lanyha fejlődésü iskola ügyünkre jó-
tékony hatást lehet remélni. Egyházkerületünk 
újabb tényekkel bizonyítá e gyűlésen is, hogy 
gymnasiumait nemcsak megtartani, de fejleszteni 
is akarja. Fáradhatlan tevékenységű püspökének 
gymnasiumaink meglátogatásáról beterjesztett 
nagybecsű jelentése oly diagnosisát nyutja közép-
iskoláinknak, melyre egész biztosan támaszkod-
hatok a bajokat orvosolni kész és képes szak-
értelem. A középiskola-látogató bizottság szer-
vezése rég érzett hiányt pótol és hivatva 
van arra, hogy a gymnasiumainkat egészsége-
sebb, gyorsabb és tudatosabb haladásra indítsa, 
bajaikat közvetlenebbül és alaposabban felis-
merje, s így egyszersmind sikeresebben orvosolja. 
Hiszem, hogy mind a fenntartó testületek ügy -
buzgalma, mind a tanári karok működése ha t -
hatós t ámogató t nyer a felügyelet e rendszeres 
szervezésében; e hitemben az intézmény életre-
valósága mellett azon buzgó és tekintélyes szak-
férfiak iránt táplált közbizalom is erősít, kiket 
Baksay, Filó és Szilády A. személyében a 

gymnásiumok felügyeletével és rendszeres lá to-
gatásával a közgyűlés felruházott. 

A középiskolai tanügy anyagi emelésére 
irányul a kerületi gyűlés azon határozata, mely-
lyel az általa fenntartot t gymn. tanszékek fize-
tését i o o o írtról 1200-ra emelte, mivel nemcsak 
jó példát adott a még késedelmező fenntartó 
testületeknek, hanem a fizetések javítására vona t -
kozó korábbi végzésének is erkölcsi súlyt köl -
csönzött . S midőn ezt örömmel és elismeréssel 
konstatálja minden tanügybarát, ama másik ha-
tározatot is reményteljes megnyugvással fogad-
hatja, mely megsürgeti a fenntartó testületeket, 
hogy — a mennyiben még nem tették — az 
őszi közgyűlésig mulhatlanul nyilatkozzanak az 
iránt: haj landók-e a »Tanári gyámegyesü-
let«-be minden tanszékük után bizonyos évi 
járulékot fizetni? Tekintve a tanárok gyámol i -
tásának kötelességszerű, elodázhatlan szüksé-
gét s a fenntartó testületek többségének már 
kifejezett készségét, bizton remélhető, hogy a 
legközelebbi közgyűlésen ez a kérdés is meg-
nyugtató végmegoldást nyer. 

A theologiai akadémia helyiségének kibő-
vítése és célszerűbbé tétele szintén figyelemre 
méltó intézkedése legutóbbi közgyűlésünknek. 
Szegényes helyiségeink szégyenletessége és cél— 
szerűtlensége valamicskét enyhül ez által s ne-o j 
hány évig elhalasztható lesz a dunamelléki 
egyházkerület egy nagy és fontos kérdésének 
megoldása: papnöveldéjének a kerület és az 
intézet méltóságához illő, alkalmas épületben 
való elhelyezése, hol az az intézet ifjúságának 
egészséges és a modern viszonyok által m e g -
követelt internátust, könyvtárának célszerű helyi-
séget stb. nyújthat . De ez más lapra tartozik 
s talán még a jövő század regénye ! ? 

Fontos tanügyi mozzanat a theologus if-
jaknak a néptanítói oklevél megszerzésére való 
kötelezése. A viszonyok követelménye ez is, 
melylyel elég van téve az állam egy régi sürge-
tésének; elhallgattatik a tanítóság azon szemre-
hányása, hogy a papságnak nincs tanügyi külső 
kvalifikációja; és mindenek felett mód és alkalom 
nyilik arra, hogy a kis gyülekezetek, melyek 
két hivatalnok tisztességes fizetésére képtele-
nek, egy jól díjazott egyénre bízzák a lelkészi 
és tanítói teendők elvégzését. A theologusok 
tanképesítése által most már meg van szerezve 
a lelkésztanítóságok szervezésére a lehetőség; 
de nagyon vigyáznia kell az egyházi s külö-
sen az iskolai közigazgatásnak, hogy a lelkész-
tanítóságok állandósításával nehogy állandósít-
tassék azon sok helytt tapasztalható baj, hogy 
a hol a lelkész maga tanít, ott rendesen gyenge, 
sőt rossz az iskola. Az intézmény meghonos í -



tása előtt e baj okai minden esetre eltávolí-
tandók, mert különben a theologusok tanképe-
sítése népiskoláinknak nem fejlődését, hanem 
visszaesését fogja előmozdítani. 

Az egyházi közigazgatás gyorsabb és pon-
tosabbá tétele érdekében is történt figyelemre 
méltó a lefolyt közgyűlésen. A rendes gyűlé-
seknek őszre helyezése lehetővé teszi az esperesi 
látogatások jobbá tételét, a mennyiben a tavaszi 
hónapokban az eddiginél kevesebb személyi 
alkalmatlansággal, a népiskolák és a confirma-
tiói oktatás behatóbb megtekintésével végez-
hető a canonica visitatió. Az ügykezelés javu-
lása várható továbbá a ker. gvülés módosított 
ügyrendjéből és tanácskozási szabályaiból, me-
lyek szintén e közgyűlésen újíttattak meg. 

Vallástani kézikönyveink érdekében is üdvös 
lendület várható az birodalmi bizottságcc szervezé-
sétől. A már kiadott könyvek jövedelmezőbb ér-
tékesítése mellett, bizonyára figyelmet fog fordí-
tani e bizottság a kiadványok tartalmi és alaki 
tökéletesítésére, a tanférfiak által észlelt hiányok 
pótlására, a még hiányzó tankönyvek előállítá-
sára. Sőt én itt kifejezem még azon reménye-
met is, hogy Irodalmi bizottságunk, mihelyt 
anyagilag oda erősödik, sort keritend a leg-
szükségesebb theologiai tankönyvek előállítására 
is, mert a mostani »kéziratos« állapot nagy idő-
rablással, az önművelés egyenes hátrányával 
jár theologus ifjainkra nézve; közönségünkben 
pedig még nincs oda erősödve a theol. kézi-
könyvek iránti irodalmi érdeklődés, hogy az 
ilyen munkákra előfizessen vagy a kiadóktól 
— ha talán találkoznék ilyen merész ember — 
megvegye a theologiai kiadványokat. A Protes-
táns Irodalmi Társaságtól sincs mit várni e 
tekintetben, mert annak programmja más téren 
mozog. 

Az egyházmegyéknek kiadott ügyek közül 
kettő igényel nagyobb figyelmet: az orsz. lel-
készi gyám- és nyugdíj-intézet kérdése, melyre 
véleményt mondani, és a Közalapból való köl-
csönzés Szász D.-féle módozatja, melyet statisz-
tikailag kell előkészítniök az egyházmegyéknek. 
Aífiliatió, lelkész-tanítóság, közalapi fölsegélés: 
ezeknek hol, miként és mennyiben leendő alkal-
mazásáról van itt szó, a mi nagy körültekintést 
igénylő munka. 

Visszatekintve a lefolyt gyűlésre, csak az 
általam fölemlített néhány intézkedés után ítélve 
is jó lélekkel elmondhatjuk, hogy jó munkát 
végzett és segített építeni az anyaszentegyházat! 

1 Sz. 

I S K O L A Ü G Y . 
Püspöki jelentés adunamelléki egyházkerület 
középiskoláinak meglátogatásáról és főfel-

ügyeletéről. 

Főtiszti letü egyházkerületi közgyűlés l 
Egyházkerületünk mult évi juniusi közgyűlésén 

57. j. könyvi szám alatt tett azon kijelentésemnek, hogy 
»az Egyházkerületünkben levő középiskolák felett gyakor -
landó felügyelet szempontjából a jövő (most már folyó) 
tanév alatt mind a hat középskolánkat meglátogatni 
s ügyeiket és viszonyaikat alaposan megvizsgálni — és 
látogatásom eredményéről a közgyűlés elé jelentést 
tenni szándékozom« — meg akarván felelni, a tanév 
folyamában 

1. a nagykőrösi főgymnasiumot mult évi december 
hó 5. 6. és 7 -én , 

2. a kecskeméti főgymnasiumot december hó 8-
9. és 10-én, 

3. a kunszentmiklósi gymasiumot f. évi április hó 
9 és 10-én, 

4. a halasi főgymnasiumot április hó 11. 12. és 
13-án, 

5. a pesti főgymnasiumot, ehhez való v iszonyom-
nál s ebben közvetlenül is, mint a fentartó egyház lel-
késze gyakorolt felügyeleti kötelességemnél fogva az 
egész tanévben több ízben s behatóan meglátogattam. 

A gyönki gymnasium meglátogatását a f. é. tava-
szán a tolnai egyházmegye szándékolt püspöki láto-
gatásával akartam összekötni — a püspöki látogatás 
rendén arra a napokat is k i tűz tem; de részint t e rmé-
szeti, részint hivatali akadályok miatt a püspöki láto-
gatás a tolnai egyházmegyében tavaszról őszre marad-
ván, azzal együtt a gyönki gymnasium meglátogatása 
is akkorra maradt, s így a gymnasiumokról teendő jelen-
tésem ez alkalommal még nem teljes s ennyiben ki-
egészítendő lesz, miért a főtiszt, egyh. közgyűlés kegyes 
elnézését kell kérnem. 

A elől nevezett öt gymnasiumunk külső és belső 
állapotairól szóló jelentésemben nem fektettem a s ta-
tisztikai adatokra a fősúlyt, melyek a főtiszteletű egyház-
kerületi közgyűlés előtt az évi jelentésekből különben is 
ismeretesek s jobban és teljesebben is vannak össze-
állítva, mintsem én e jelentésemben tehetném. Látoga-
tásaim s vizsgálatom nem is ezekre volt irányozva, ha -
nem főleg és mindenek előtt a középiskolák szellemi 
állapotára s annak színvonala meghatározására, az álta-
lános és törvényes követelményekhez s a hazánkban 
levő s előttem ismeretes egyéb középiskolákhoz viszo-
nyítva ; azután a berendezésre, értve a helyiségeket s a 
tanítás összes segédeszközeit, mintegy a léleknek testét 
és testi szervei t ; s végre az anyagi eszközökre és for-
rásokra, melyek minden egyes gymnasiumnak rendel te-
tésére állanak, céljának elérésére, vagy megközelítésére. 

Ezek körül a szempotok körül forogván vizsgála-



tom — ha ugyan helyesen választottam s jelöltem meg 
azokat — ezek körül kell forognia jelentésemnek is, 
melyből végül a következtetéseket igyekvendem levonni. 

I. 

Nagykörösi fögymnasium. 

i. Szellemi állapot. 

E főgymnasiumban kilenc rendes és két segéd-
tanár működik. A rendes tanárok, kik között a íőt. 
egyházkerület által fentartott tanszéken működő igazgató 
is van, mindnyáján az 1883. XXX. t. c. alapján vagy 
tanári oklevéllel, vagy régibb alkalmaztatásuknál fogva a 
v. és k. okt. miniszter által elismert jogosítványnyal bír-
nak. A két segédtanárnak tanári vizsgálata most van 
folyamatban. 

Mindenik tanárnak előadását, legalabb egy-egy osz-
tályban, minden osztály tanóráját legalább egy-egy tan-
tárgyban, végig hallgattam, úgy hogy a nyolc osztály-
ban s a tizenegy tanár előadásain összesen 13 tanórát 
töltöttem. E tanórákon részint magyarázat, részint ki-
kérdezés folyt s így alkalmam nyílt mind a tanárok 
előadási módjáról, mind a növendékek előmeneteléről 
meggyőződést — vagy legalább fogalmat szerezni ma-
gamnak. 

Az emberi dolgok absolut tökélylyel nem bírhat-
nak, s 11 tanárnak, valamint 180 tanulónak a képessé-
gében különbség és fokozatok mindig vannak, de ö r ö m -
mel tapasztaltam, hogy a tanárokban — mondhatni 
kivétel nélkül — tehetség, képzettség, kedv, szorgalom, 
kötelességérzet egyesü l ; a tanulókban, különböző tehet-
ség és szorgalom mellett, az eredmény átlag kielégítő 
(£ szónak nem osztályozási értelmében, hanem abban, 

hogy engem kielégített). Az iskolán, minden osztályban 

meglátszik, hogy igazgató és tanárok részéről jó fe-
gyelemtartás van ; a hanyagabbak magokra nem hagyat-
nak s mindenkitől meg van kívánva, követelve, sürgetve, 
annyi, a mennyit tehetsége szerint tőle jogosan meg le-
het kívánni. 

Különösen meg voltam elégedve, Vass Sámuel 
r. tanár latin és görög nyelvi, Mészöly Gáspár r. tanár 
magyar nyelvi, Bónis Károly és Benkó Imre r. tanárok 
mennyiségtani, Mentovich Ferenc r. tanár természet- és 
földrajzi magyarázataival. Sánta Béla r. tanár magyar 
történelmi előadása (Mátyás király uralkodásának jellem-
zése) szabatossága s ékessége által tünt ki, majdnem 
túlságosan szónokias, s inkább felolvasáshoz (bár szabad 
előadásban) hasonló. Jancsó Géza Dezső segédtanárban, 
még a tanév elején eltávozott jeles Dóezi Imre után 
is, a legjobb reményekre jogosító egyént nyert az inté-
zet. Az igazgató Ádám Gerzson r. tanár a vallástant 
adja elő az egész intézetben, ismert szakképzettségével 
és buzgalmával s teljes sikerrel. 

Legkevésbbé elégített ki a német nyelvben való 
előhaladás. Intézeteinknek, átalában országszerte, ez a 
leggyöngébb oldala s a jelen esetben még az is csök-

kenthétté az eredményt, hogy egészen új, nem okleveles 
segédtanár (Thur i József) kezében volt a tárgy, kinek a 
német nyelv nem is szakmája; de a ki a második fél-
évre már el is távozott, a halasi gymnasiumnál, képzett-
ségének jobban megfelelő szakmára hivatván meg. 

Ellenben az éneklésben Oláh Károly képezdei 
zenetanár, és a mértani rajzban Tóth János szintén a 
képezdével közös tanár, igen szép eredményt muta t -
nak föl. 

Az iskolai rend és fegyelem, mint erről nem csak 
látogatásomkor, hanem évközben a hozzám kerülő ügyek 
irataiból is meggyőződni elég alkalmam volt és van, 
semmi kívánni valót nem hagy fenn. Igazgató s taná-
rok részéről üdvös szigor gyakoroltatik, pontosság és 
rend uralkodik. 

Átalában véve, örömmel mondhatom, hogv nagy-
kőrösi főgymnasiumunk színvonala, régi jó hiréhez mél-
tóan, ma is a hazai középiskolák legjobbjainak magas-
latán áll. S ezt nem csak én mondom, hanem az állam 
felügyelő közege, dr. Hómann Ot tó tankerületi főigazgató 
is vallja. 

2. Berendezés. 

Az intézet helyiségei, megfelelő nagyságú egy eme-
letes épületet foglalnak el, melyben a nyolc osztály, a 
könyvtár és egyéb gyűjtemények, tanári szoba, az cgy-
háztanács nagy ülés-terme, külön természettani tanterem, 
kellőleg s — a természetrajzi szertár kivitelével — elég 
bőven vannak elhelyezve; a rajzterem, ugyanazon udva-
ron, de egy külön kisebb épületben van ; tágas, de ennek 
is szűk a szertári helyisége. 

A felszerelés átalában véve kielégítő. A könyvtár, 
m. e. 16,000 kötettel, egy nagy teremben az I. emele-
ten, s egy mellék- vagy elő-teremben van felállítva; 
szakok szerint rendezve, úgv szak- mint cédula-kata-
logussal ellátva. Tágas helyisége, az iró asztallal ellátott 
e lő- teremmel is, olvasásra s a könyvtár használatára, a 
körülményekhez s helyi viszonyokhoz képest elégséges 
alkalmat nyújt. A könyvtár gyarapítására évenként 
250 frt fordíttatik ; mérsékelt, de jól felhasználva, gyü-
mölcsöző összeg. A könyvtárnoki tisztet Mészöly tanár 
viseli. Az ujabb szakmunkák s beszerzések, külön tanári 
könyvtárban vannak elhelyezve. Az ifjúsági könyvtár is 
416 művet tartalmaz, 734 kötetben. 

A természettani szertár két jó tágas szobában van 
elhelyezve, megfelelő szekrényekben és a tudomány sza-
kaszai ( e rő - , fény- , villany-, delej-tan stb.) szerint jól 
rendezve, elég teljesen s egy közép iskola igényeihez 
képest mondhatni gazdagon. Egyik teremben, a gymna-
siumban kevésbbé érvényesülő vegytani szerek és készü-
lékek, valamint a természetrajzi szertár egy része (az 
ásványtani) van elhelyezve. 

A természetrajzi szertár más két osztálya (növény 
— és állattan) bár gazdagnak nem mondható s több 
irányban kiegészítésre vár, egy harmadik — szűk helyi-
ségben, a kellő szekrényeknek is hijjával, jó formán 



összezsúfolva, n a g y részt (a rendezet lenség mia t t ) hasz-
nálhatatlanig áll. Itt a helyiség múlhatat lanul bőv í tendő , 
a mire nagyobb köl tség nélkül van is mód s l ehe tőség ; 
mer t a há rom szertári helyiség mellett levő t e rmésze t -
tani (egyút ta l VIII . ) osztály s a rajta még túl levő 
kisebb helyiség bevonásával, jobb rendezés és csekély 
átalakítás mellett, elég helyet nyúj tana a t e rmésze t -
és földrajzi tanszerek kellő felállítására is. Mire a f e n -
tartó testület hajlandóságát , sőt már tervbe vett szán-
dékát is nyilvánította. A kész jó akarat bizonyságául 
fölemlí t te tet t , hogy a természetrajzi szertárnál megkímél t 
m. e. 400 frt megtakar í to t t összegből közelebbről több 
beszerzés, jelesen egy új nagyobb górcső van m e g -
rendelve. 

A mértani (s mellet te a szabadkézi) rajz tanszéke, 
mintákkal , ábrákkal s szakművekkel elég gazdagon, némi 
részben feleslegesen is, van el lá tva; Kalocsa Balázs úr 
kezdeményéből műfaragási m i n t a - és e szközgyü j t emény-
nvel is bír ; átalában többel, mint a mennyi t a g y m n a -
sium és képezdei ok ta tás tu la jdonkép igénybe vehet. 

A helyiségek átalában mind tágasak, világosak 
egésségesek. Egy van, a mi hátra marad a többi mögöt t , 
sőt tar thatat lanságig rosz : az árnyékszékek, melyek 
sem az illem és erkölcs, sem a tisztaság s egésség k ö -
vete lményeinek nem felelnek meg s múlhatatlanul és 
haladéktalanul átalakitandók, vagy inkább ú jonnan épí ten-
dők ; a mire az igazg. tanácsot figyelmeztettem is, annál 
inkább, mer t ezt a miniszteri megbizot t tanker. főigazgató 
is követelőleg sürgette . 

3. Az anyagi helyzet. 

Az igazgató- tanácscsal dec. 7 -kén d. e. tar tot tam 
értekezletet , számba vet tem a gymnas ium alapjait, jöve-
delmeit, valamint kiadásait és szükségletei t is. El isme-
réssel kell megeml í tenem, hogy a gymnas ium köl t ség-
vetési és számadási ügyei, az egyházéi tól elkülönítve, 
pon tosan és teljes rendben kezel tetnek, és minden zavar 
nélkül, tisztán világosan át tekinthetők. Az egyházkerü-
lethez évenként beterjesztet t köl tségvetés és számadás 
tételeit nem ak a rom itt ismételni. Elég annyit m e g e m -
lítenem, hogy a gymnas iumnak, a városi bir tokosság 
által adományozo t t földbir tok eladásából s pénztári 
maradványok (megtakar í t á sok) -bó l 112,636 frt tőkéje 
van, mely különböző kamatlábak mellett, de mindenüt t 
teljesen biztosí tot t elhelyezéssel 7566 forint 55 kr évi 
jövedelmet hajt . Ehhez járul 3250 frt városi — 1100 frt 
egyházkerület i segély s más kisebb bevé te lek ; tandí jak-
ból 1000—1200 fr t , n em említve a saját rendel tetéssel 
biró ösztöndí j -a lapí tványokat , melyek tőkéje 12,630 frt , 
évi jövedelme 500 s néhány forint . A gymnas ium ösz -
szes évi jövedelme 20,986 fr t 4 j 1 j 2 krral van a folyó 
tanévben számba véve. 

E jövedelem ellenében a kiadás csak 17,760 frt 
92 krt tesz, s 3000 frt ujabb tőkésítés van kimutatva. 
A kiadás ez aránylag csekély összegének magyarázata 

az, hogy a tanári fizetések, az egyházkerület 1884. jú -
niusi közgyűlés 60. sz. és 1885. juniusi közgyűlés 36. sz. 
alatti határozatai ellenére még mos t is csak 1000 frttal 
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vannak fölvéve s kiadva, a 2 0 % (200 fr t ) lakbér nélkül. 
Mire nézve felhivtam az igazg. tanácsot az egyházkerü -
leti ha tározotakhoz való alkalmazkodásra. Az igazgató 
tanács az ál lamsegélyhez való reménységre h ivatkozot t , 
a mi — t u d o m á s o m s hi tem szerint is — várható ugyan, 
de b izonyta lan : m i k o r r a ; és mivel, nézetem szerint más 
mód is van, a tanárok helyzetén segíteni s az egyház-
kerület határozatának eleget tenni, kö te lességemnek tar -
to t tam ezt ismételve sürgetni . 

Az iskolajövedelmét ugyanis nagyobb nehézség 
nélkül lehetne emelni egyfelől a várostól nagyobb évi 
segély kinyerésével, másfelől a most nagyon is csekélyre 
szabott tandí j -e lői rányzat emelésével. A t and í j -men te s ség 
a nagykőrösi b i r tokosok gyermekeire , a föld a lapí t -
vány té telekor , különbség nélkül k imondato t t . Ez, az 
azóta te temesen vál tozot t v iszonyok közt , alig fen ta r t -
ható kikötés, nem is említve, hogy sok visszaélésre nyit 
kaput. Pl. valaki megvásárol 100 for inton egy darabka 
körösi földet , s ennek jogcímén há rom fiát ingyen ki ta-
níttatja a körös i gymnasiumban. Mérsékelt tandí jkisza-
bással, legalabb 2000 frt tal emelni lehetne a gymnas ium 
évi jövedelmét. Ha a bir tokosság ez eszközhez nyúlni 
nem akar, ám emelje az iskola évi segélyét. Ha ez m e g -
tör ténnék, a 2000 írtból kitelnék 8 tanárnak (egye t az 
egyházkerület fizet) évi 200 frt lakbérén kívül, a tanesz-
közökre fordí tandó összegnek is 3—400 frttal felemelése, 
a mi különösen a t e rmésze t - és földrajzi, a tör ténelmi 
és philologiai muzeumokná l szükséges. 

Az igazgató tanácsban meg is van erre a teljes jó 
aka ra t ; de a helyi v iszonyok s a városi b i r tokosság 
nehézkessége nyügzőleg hat az igazgató- tanács jó szán-
dékaira. Mind a mellett hiszem, hog}* a főt. egyház-
kerület erélyes föl lépése — a maga részéről is jó pé l -
dával előlmenve — meghozná a kívánt e redményt . 

(Folyt, köv.) Szász Károly. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Tanulmányok. Irta Gönczy Pál. Méhner Vilmos 
kiadása 1888. I—XXXII + 346 lap. Ára I frt 60 kr. 

Első kötet. 
(Vége.) 

Az 1844. julius 28-án kelt naplójában így ir hazai 
oktatásunkról . Egy érdekesen szomorú lap nevelésünk 
tör téne téhez s fajdalom van még a jelenre nézve is sok 
találó benne : 

»Mi tanultatunk, nem tanítunk, még kevésbé neve-
lünk, nálunk az iskolatanító rendesen magát , nem taní t -
ványait keresi s ugyancsak megmuta t ja alattvalói előtt , 
ő mily szépen, ékesen, mes terségesen tudja a szókat 
összehalmozni , egy vagy másik latin szerzőt minél h o -
mályosabban fordí tani , melyet a gyermekek t e rmésze te -
sen nem értvén, kénytelenek leírni, s mit lelkébe kellett 
volna átültetni, az papír ján virágzik s a fő virágtalan kóró 
marad és ismét , mi természetesebb, mint az olyan dolog 



iránt, melyet nem értünk, legkisebb rokonszenvvel sem 
viseltetni, sőt minthogy elvül tűzetik ki, minél többet 
tanultatni vagy átfutni, mert a tanító napokra elosztott 
szakmánvát maga is alig bírja átfutni, a növendék, nem 
hogy tanulás végett felvenné könyvét , de rátekintvén a 
csomóra, melynek bekönyvnélkülözése rávárakozik, ki-
mondja tanulmányaira a halálos ítéletet, hogy ezt nem 
képes elvégezni; tehát egy betűt se tanuk S ha tán 
betanult valamit, mert félt ama tarka héjú fa suhogásától, 
mily ügyesen tudja elpergetni! hogy a ki nem tudja, 
azt hinné, érti is, az mindegy, csak szája járjon, beszélje 
a betűket ép oly élet nélkül, mint azok a fehér papíron 
alusznak; már a tanító, sőt nem ritkán a hallgató község 
vágya betelt s a felelőt, ki többnyire azt se tudja, mit 
beszélt, megdicséri. Mi jó következése van ennek, 
tán mindenki át birja gondolni ? A szegény tanuló a 
mellett, hogy üresen viszi ki fejét az iskolából, még egy 
nemtelen, embert lealázó gőgöt gyökereztetet t meg az 
aldicséret miatt lelkében, ő maga is kezdi hinni, hogy 
tudós s mindazon tanulótársakra, kik oly sebesen nem 
peregnek, mint ő, némi megvetéssel néz, pedig be 
gyakran megesik, hogy épen azok tanultak s tudnak 
többet, mint ezt az élet megbizonyította, s e megvetés, 
lenézés átmegy az életbe, hol ugyan drágán szokta meg-
fizetni az áldicséretek árát a szerencsétlen ember. Ezen 
tanultatási modornak még egy más nagy kárát is tapasz-
taltam, de hiszen ki bírná elszámlálni a roszakat, melye-
ket ez magában hord, t. i. a mi iskoláink melyekben az 
emberi élet egész folyamának alapjára kellene megtaní-
tani mindenkit, hogy azon a vészes tengeren, az élet 
tengerén sajkájukat ügyesen s mikép kormányozzák, 
nem az élet, hanem egy földön kívüli, nem tudom mi 
világba készítő iskolák. Elszakadva állanak az emberi 
társaságtól, elszakadva, mind azon tárgyaktól, melyekkel 
iskolából kiléptünk után mindjárt nagy mennyiségben 
találkozunk — elszakadva állanak a társaságtól. I sko-
láinkban a vezér magát egy átláthatlan nimbusba bur-
kolja s mindég nagyobbnak kívánja magát a nimbusban 
megtört sugárok közt láthatni, mint a m e n n y i ; kívánja 
elhitetni, hogy fensőbb lény, mit, ijauét tapasztaltam, 
hogy a növendékek igen is hisznek, vagy legalább, olv 
tudósnak tartják, hogy már nincs tárgy, melyhez ne 
értene, pedig a tanító is csak ember! Kötelessége a ta -
nítónak tudatni, elhitetni növendékeivel hogy ő épen oly 
gyenge ember, mint ők, tudatni, hogy ő is velük együtt 
tanul s azt, mit tanít csak ugy tudhatja, ha mindig olvas, 
tanul; tudatni, hogy ók épen ugy tudhatnak, ha tanulnak, 
mint tanult a tanító, mert amaz elkülönzés, ama magát más 
lénynek tekintetét kihat az életre, hol a körből, melyben 
társasági képezését szerezte a tanuló, mihelyt tanítót 
vagy magánál egy fokkal felebb álló embert lát, ki-
lépni nem bír. De elszakadva áll a világtól, mert azon 
tárgyakat, melyekről oly sokat hallott, tán tanult is, 
mihelyt a gyakorlatra került a sor, meg nem ismeri ; 
mert kézikönyveink, kevésbé gyakorlati tanításunk nem 
lévén, a sok elméletben elvész az embet feje is, any-
nyira, hogy alig talál évek múlva rá, a midőn látja, ha 
ugyan bírja, hogy az az ő üres feje. A gyakorlati taní-
tásnál, melyet itt is tapasztalok, megfordítva van a 
dolog, mert itt keveset tanítanak, de azt alaposan ám 
s a tudományt nem egyszerre, fokonként adják át nem 
a papírnak, hanem a léleknek, mely azután azt mintegy 
magából merítgeti ki mindannyiszor, valahányszor tár-
gyával találkozik, mely magát a tanítás alkalmával in-
stallálta. Az ilyen tanulásnál kedves vágyat nyer a lélek 
azokkal, miket hallott, meg nem elégedni, hanem tovább 
menni az ismeretben.« 

A svájci naplónak a napi sajtó főleg azon részeit 
mutatta be, melyek a nagy nevelővel, Fellenberggel való 
találkozásra s a vele folytatott beszélgetésre vonatkoz-
tak. Mi inkább ama részletekre kívánunk szorítkozni, 
melyek magának a szerzőnek gondolkozásmódját , egyé-
niségét és elveit jellemzik. Ily jellemző p. o. a Cappel-
ben 1844. julius 30-ról kelt napló-jegyzet következő 
részlete : 

»Kiki saját szakjáról szeret beszélni« mondja a 
példabeszéd és én épen ezért beszélek mindég a neve-
lésről. S mi az a nevelés? Eszme, mely nálunk igévé 
lesz s az igének testté kell lenni. A svájciak mindenütt 
meglehetősen megtestesítették. Ok nem elégesznek meg 
a puszta tanítással, nem annálfogva a puszta tudomány-
nyal, hanem midőn valamit tanultak az iskola-teremben, 
azt mennek és alkalmazzák az életben egyszerre a tárgyra. 
A népiskolák feladata mindenütt az egész földön az, 
hogy a népet gondolkozni megtanítsák, hogy a gondol -
kodás, tanulás mellett megerősödöt t tiszta erkölcs világá-
nál biztosan járjanak az élet oly sikos pályáján de épen 
a népiskolák, melyek a legszentebb szándékból indultak 
ki, csak elvben és általánosságban bírhatják megközelíteni 
feladatuk célját, mert növendékeiket, beleszámítva a 
kisdedóvást is, 3—12 éves korukig ápolják, tegyük fel 
15-ig s akkor az élet ösvényére bocsátják, hogy, mint 
szokták mondani, járjon mindenik a maga lábán. A 
növendék, mely eddig mindig, mint koldus mankójára, 
a tanítóra bízta labait, a dolgokban, melyek a gyakorlati 
életben előfordulnak, a gyakorlatban vagy megbotlik s 
összerogy a járni — tanuló test alatt, vagy tantorogva 
hatol át a járatlan ösvényen; mindenik nagy baj, egyik 
ugyan nagyobb, mint a másik, utolsó esetben is kény-
telen mindenik a maga kárán megtanulni — az életet. 
Élni tehát megtanul iskolából kikerülte után néhány év 
múlva, de az erkölcs tisztasága, melyet a tanító lelkétől 
kölcsönözött , ingatag lévén még a szív a kilépési ko r -
ban, elhomályosodik, mint az ablaküveg, mely ugyan 
tisztán került a kohóból helyére, de a bevett napsuga-
raktól szint nyervén, világosságát elvesztette, nem ritkán 
az eszmék tömkeleg világában, melyek a 15—20 év közt 
álló főt, szívet, mint villanydús felhőt a villámlás, ezer 
és ezer színben cikázzák keresztül, eltéved, elvész s az 
eredeti állapotba, az emberiséggel felette rokon gyarló-
ság állapotába esik. Szülei házához hazatér, kik, fájda-
lommal kell kivált nálunk tapasztalnunk, hogy ama neve-
zetes m o n d á s t : maxima debetur puero reverentia, soha, 
de soha szetnök előtt nem tar t ják; megszokott , épen 
nem helyes szójárásaikat mindég egyformán hangoztat-
jak a gyermek fülébe, ki termeszed érzeténél fogva min-
dent, mit szüleitől lát, leghívebben, tőle elvitathatatlanul 
köve t ; mi o k o n ? ha kérdezné valaki, megfelel reá a gyer -
mek maga, mert ő azt apjától tanulta, tehát annak jónak 
kell lenni, s kész a logica, a syllogismus. Állításomat 
statisztikai adatokkal bebizonyítni nem tudnám, de bát-
ran mondhatom, hogy 100 gyermek közül, kik népis-
koláikon tanult tudományaikban gyermekkorukban tán 
mind kimutatták ügyességeiket, jellemük mindég egyenes 
és tiszta volt, kikerültök után alig marad tiz-tizenöt, 
ki állhatatosan szilárd jelemmel b i r jon ; miért ? mert a 
szív mindazt, minek elfogadására elég fogékonysággal 
birt, meg nem gyökereztetheté jó l ; a fa, a tiszta erkölcs 
fája, terepélyre nőtt , mint nő a kevés gyökerű birsfába 
oltott szelid körte, de amaz is, mint ez, nem bírván 
meg koronája terhét, kidől. A népiskolák felállításánál 
külföldön érezték ezt csakhamar a rendezés után s m ó -
dokról gondoskodtak, -mikép kellene e rosznak, e m u n -
kasikert rontó mételynek elejét venni s felállították 



minden rendes helyen a vasárnapi iskolákat, hol az i sko-
lát bevégzett gye rmekek ismételvén az ünnepnapokon más 
iskolákban bevégzett tanulmányaikat , különösen a lelket 
ébrentar tó , a szívet, a tiszta s jó erkölcs megtar tásában 
megerősí tő , vallási oktatásban részt vegyenek. S ki m e r n é 
már ily gondoskodás után állítani, hogy még találkozik 
ember , ki a tiszta erkölcsben megerősödve ne lépne az 
életbe ? maga a tapasztalás ! Ugyanis hányszor nem talál-
kozunk ezerszer meg ezerszer emberekkel , kik ama ké t -
szeres okta táson átesvén, r i tkán a célt ismerve, még 
ritkábban tiszta emberi lélekkel, futnak az életpályán. E 
nevelési rendszer ugyan, melyről szólok, hazánkban csak 
névleg ismeretes , az sem mindenki előtt , mint tény 
mondha tn i egészen ismeretlen, s ha van valami, mit látni 
lehetne e rendszerből , az még csak csira, de ez is jobb, 
mintha az sem volna, mer t mint a természetben tapasz-
taljuk, csirából lesz a százados tölgy s az eget érő céd-
rus 1 E nevelési rendszer az u jabbkor szüleménye, s 
mondha tn i egyenesen Németo r szágban Poroszországé stb. 

Majd ugyan ezen keletű naplójában meg i smer t e t -
vén röviden Fel lenberg nevelési elveit, érdekes ref lexió-
kat tesz hazánkra s ennek népnevelésére vonatkozólag : 

N e m lehet — mondja szerző — gondola t im f o n a -
lába nem szőni azon szent emlékezetet , mely lebegő 
szárnyain hazámba vezet, a dicső, szeretet t hazába! hol 
az áldás a természet gazdag forrásából bőven csörgedez, 
mondha tn i igen kevés munka után, melyet minden n é -
pek fennhangon hirdetnek a boldog Magyarországról . 
Igenis, boldog Magyarország természet i helyzete, de 
boldogtalan lakosaira n é z v e ; mer t alig van ország, 
melyben aránylag több volna a szegény, mint a miénk ; 
alig van ország, melyben a természet annyi kincsei 
mellett annyi panaszt s néha jajt is kellene hallani az 
éhenhalás fenyegetése miatt , mint a miénk. Van öt bő 
esztendő, melv áldásával másokat sírig bírna kitartani s 
következik rá egy mos toha , az öt bő év alatt áldása 
mellett beállott az éhség kínos ideje s népünk minden 
vagyonát , t. i. marhájá t , lakhelyét a kenyérér t kénytelen 
eladni. Mi ennek o k a ? bizonyos, nem egyéb, ott , hol 
annyi gabona terem, mint nálunk, lelki s zegénységné l ! 
Ha a mi népünk gondolkodni bírna s néhány éven át 
dúsan te rmet t gabonájával a jövőre is számítana, alig 
lehetne eset, melyben szükségről panaszkodnának ; ha 
népünk többet tehetne a puszta gondolkodásnál , t. i. m é g 
földét is okszerűleg tudná művelni , ha a t rágyát , mely 
utcá inkon s városaink végén hever, a földnek, mely már 
mindenüt t oly kíváncsian várja, mint éhes az eledelt, 
megjaví tására fordí tanák, mennyivel több lenne az, 
amiért a német föld nagyobb részén megfeszí te t t m u n -
kával é j e t -napo t egygyé tesznek, t. i. a kenyér . De a 
mi népünk, bár elégszer fut ta át a tarlóját, gazdasági 
kalendár iumunk vasárnapi ujságunk s minden mes te r sé -
günk után sem bírja s egyhamar nem is fogja ezt m e g -
tanulni. A balszokásokat, melyeket ők egymás fejébe 
vernek, nem lehet ezen uton kiirtani —• ez nem lélek-
tani út, kivált népünkre nézve. K i m o n d á m fentebb, hogy 
midőn valamely szokást — mer t szokás a gazdálkodás, 
okulás módja —• meg akarunk változtatni , vagy valamely 
tudományt a nép szivébe akarunk becsempészni , minde -
nek felett kell annak lelki sajátságait, jellemét i s m e r n i ; 
ha ezt is tudjuk, Ariadné fonalát tart juk kezünken, 
melynek vezetése után a szív szentek szent jébe m e h e -
tünk ; mer t bár legyen az a legrosszabb szokás, mely a 
szívet megülte , tu la jdonosának épen oly szent az, mint 
a jó az azt érezni, becsülni tudónak ; Valahányszor ezt 
nyilván támadjuk meg, munkánk nemcsak elveszett, ha-
nem rosszabb, borzasztóbb körü lmények közé jutot tunk, 

melyben bár akaratunk legszentebb r eményünk fonalát 
metszet tük, el s a mennyből , melybe már szinte belát-
tunk, magunk rekeszte t tük ki magunkat . Ha tudjuk azt, 
hogy a mi népünk semmitői jobban nem irtózik, mint a 
tanulástól, — oka is van reá, egyfelől a szülők korán 
kezdik gyermekeik előtt vázul állítani fel a tanítót , ki 
egykor bottal fogja nyerseségei t kiérlelni, másfelől, mert 
a növendék igen is bő mér tékben tapasztalja azt, m i -
vel szülei fenyeget ték , a taní tó érezhető intéseit — s 
mi természetesebb, min t azt hinni, hogy midőn tanítni 
akarják az embert , az máskép, mint üt legek közöt t , meg 
sem eshetik s a tanulástól korán elidegenedik, — m o n -
dom, ha mindezeket tudjuk, munkánk elveszett és még 

| százszor is el fog veszni. Azokat , kik már fe lnőt tek, 
megrögzö t t szokásaiktól alig, vagy épen nem is lehet 
l e szok ta tn i ; kiket kell tehát ? az új nemzedékeke t arra 
elkészíteni, hogy az utánna köve tkező nemzedékre ne 
lehessen rá ismerni, h o g y ez jelen korunk maradéka. 

Midőn mindezek oly elevenen szívsebzőleg állít-
ják e lőmbe gazdag hazánka t ; midőn minden ki lá tásun-
kat egyedül földbir tokunkba helyezhetjük : lehetetlen 
azon gondola t ra nem jőni, melyet itt ismerni tanulok, 
t. i. intézeteket állítani, melyeknek ha egyszer földjük 
s azon egy házikójuk van, maguk magukat fentar tand 
ják, hol a gyermek elvontván szülőitől, azon időt, mely 
mos t hasztalanul múlik el tőle, gyakorlati tanulás közt 
töltvén egykor mint boldog polgár lép fel a cselekvés p á -
lyáján. A haza, melynek boldog polgárai vannak, lehe t -e 
boldogtalan ? a haza, melynek fiai erősek lélekben, t e s t -
ben vagyonban, l ehe t -e e lmaradot t s gyáva ! A ké rdés -
ben benne a felelet. 

Az ilyen intézetek munkás növendékei közt talál-
kozni fognak, kik magukat a munkás- tan í tó i s nevelői 
pályára szánják s midőn a népet nevel tük, elkészítet tük 
a gyakorlati taní tót is. Es ez n e m oly nehéz feladat 
mint némelyek gondolnák , mert hiszen az élet már m e g -
fejtet te. Azon számos városi községek, melyek szép 
összeggel birnak, árváik szegényeik számára, melyek 
mos t azt úgy szólván szegényeikre vesztegetik, miért 
ne fordí thatnák azt egy kis egyszerű épületecske fe l -
építésére s ugyanazon városi községek, 10—20—50, sőt 
100 hold földet miér t ne szakaszthatnának hozzá a vá-
ros t tengerként körü l fo lyó s mondha tn i heverő földből? 
Vagy tán mondja valaki, a legelőn tévelygő libák, éhező 
juhok és lovak megfosz ta tnának egy darab sétahelytől s 
kényelmök megcsonkí t ta tnék ? Hát az embernek szüle-
tett , szegény tehetet len, sőt tehetős , de mostani m o d o -
runk mellett lelki szegénynek maradt ifjú nemzedéket 
tekintetbe sem veszítek ? O h vannak, szomorú dolog, 
hogy vannak, kik erre életökben sem gondol tak egyszer ; 
de hagyjuk őket megszoko t t gondolkozásuk módja me l -
lett és azok, kik szeretnek, akarnak az ember iségér t 
áldozatot tenni, kik mindennél szentebb kötelességnek 
ismerik ezt, azok tegyenek jót az emberi nemzettel , 
hazájukkal! Es ezen számításból k ihagynék falusi po l -
gárainkat — nem, az nem l ehe t ! de minek is említem 
fel őket , hiszen nekik vannak édes atyáik, kik g y e r m e -
keikért mindent megcselekesznek, kik azt, mit a v á r o -
soknak ajánlék, m e g t e h e t i k ; a földes urak mint már 
némely helyeken szép példáját adák, szintúgy szakaszt-
hatnak egy darabka földet közös legelőjük, sőt fö ld jük-
ből is ; maguk a legszegényebbek, kiknek szintúgy jutott 
rész az isten adta földből, adhatnak néhány lépésnyit 
magukér t , gyermekeikér t . De minek tö l töm én papi rom 
ezeknek felirásával be, szavamat úgy sem hallja senki, 
sőt ha hallhatná, sem fogná meghallani, mer t nálunk a 
kebel lángoló, sebesen lángoló, de épen ezért f o g é k o n y -



talán ! vagy tán vádolom nemzetemet ? tehát fogékony, 
de akarata fogékonyságán törik meg. Én hát tovább 
folytatom gondolatimat Svájc felett. 

Ezek a nevelésben mind jobban megközelítik az 
életet, a természetet. Megközelítik az életet, mert a mit 
tanítanak, az mind életből merített , életre tartozó ; meg 
a természetet , mert előadási s begyakorlás! modoruk 
szükségtelenné teszi a könyv lapjára s betűire emléke-
zést, midőn a növendék, valamit tudománya után ki-
vinni aka r ; lelkéből merülnek fel az emlékezet elrejtett 
szálain minden ismeretei s úgy fejlenek ki agyábau mind-
azok, melyeket hallott, mintha működő esze most t e -
remtette volna azoka t ; mert lelkébe, vérével atyafiságba, 
assimilatióba jött ismeretek, nem a mechahismus ér te t -
len ismeretei azok. Minden tárgy mellett egy nemes 
önérzet sugározza körül ilyenkor a lelket, mely erőt 
fejt ki még az olyan tárgyak megértésére s felfogására 
is, melyeket soha nem hallott, nem lá to t t ; e nemes 
önérzet : hogy van tehetségem, melylyel, mit mások 
kigondoltak, elkészítettek, ha figyelmem, fáradságom 
ráfordítom, én is megcsinálhatom — soha sem hagyja 
az embert halálig s e nemes önérzet szülhet csak ügyes 
embereket, polgarokat, hazafiakat. Lector. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
(Vége.) 

A Baldácsy-alap mult évben folyóvá tett jövedel-
méből az államsegélyosztó bizottság javaslatára különböző 
egyházi céljaikra segélyt nyer tek : Szolnok 600, Kara-
jenő i ) 0 , Várkony 300 és Sukoró 200 f r to t ; a lelkészek 
közül ugyanezen alapból 80 - 80 frttal segélyeztettek : 
Arany Antal medinai, Bajó Sándor lápafői, Rumek Gábor 
ettyeki, és Szánthó Gábor bodméri lelkészek. Kiosztatlan 
maradt az egyházaknak szánt alapból 900 frt, a lelké-
szeket illetőből 805. Lelkészözvegyek, lelkészárvák és 
tanító özvegyek között a Baldácsy-alapból 339 frt segély 
tétetett folyóvá. A folyamodók könnyebbségére elhatá-
roztatott , hogy a jegyzői hivatal nyomtatot t kérvény-
mintákat szerkeszszen s azokat az esperesi hivatalokhoz 
kellő számú példányokban eljuttassa. 

A mult évi közgyűlésből erre kiküldött bizottság a 
Tanácskozási és ügyrend-szabályjavaslatot elkészítette, 
az egyházmegyék megjegyzéseit figyelembe vette s ezek 
alapján a közgyűlés a javaslatot elfogadta. A jövő köz-
gyűlésen kezdve ezen uj ügyrend és házszabály lép 
életbe a még 1866-ból való régi helyett. 

A közgyűlések idejére nézve a kiküldött bizottság 
indokolt javaslata alapján kimondatott , hogy ezentúl a 
kerületi gyűlések rendesen az őszi hónapokban tartas-
sanak, mely intézkedés bizonyára az egyházi közigaz-
gatásnak is javára fog válni. 

A kecskeméti jogakadémiáról beterjesztett jelentés-
ből, melyet a közgyűlés tudomásul vett, közöljük, hogy 
az előző évben 9 rendes és 6 magántanár működöt t és 
50 joghallgató volt beirva, kik közül államtudományi 
államvizsgát tett 12, jogtudományit 10, első alapvizsgát 
23, második alapvizsgát 27. Az ifjúság anyagi gyámolí-
tására ösztöndíj-alapítványokat tettek : néhai Szél János 
2000, Keresztes János városi főjegyző 200 és a volt 
tanítványok Csilléry Benő és Dékány István 25 éves ju-
bileuma alkalmával 740, összesen 2940 frtot. Vámos Béla 
tanár, volt ország, képviselő, tanszékét ismét elfoglalta, 

ellenben dr. Horváth Ádám, kit Kecskemét város egyik 
kerülete országos képviselővé választott, tanári állásáról 
lemondván, helye felsőbb jóváhagyással ideiglenesen 
dr. Kis János helyettes tanárral töltetett be. 

A budapesti theol. akadémia ügyei több ízben fog-
lalkoztatták a ker. gyűlést. A theol. választmány útján 
beterjesztett évi jelentés szerint a f. iskolai évre 51 theol. 
hallgató iratkozott be, kik közül 2 az intézetet időköz-
ben elhagyván, a papnövendékek száma 49. Működött 
6 rendes és 4 mellék tanár, ez utóbbiak közül dr. Szik-
szay Sándor a közegészségtant, ifj. Sz. Nagy Károly az 
éneket, Dúzs Sándor a német nyelvet, Szőts Gerő az 
angol nyelvet tanították. A theol. önképzőkörben a hal-
gatók csaknem kivétel nélkül, a vasárnapi iskolákban 
fele részben vettek részt. 

Jelentés tétetett az új rendszer szerint életbelépte-
tett alapvizsgálatról is, melyet mult ősszel a volt I l - od 
évesek s a jelentkezett I l l - ad évesek mindannyian siker-
rel kiállottak. A theologusok anyagi segélyezését i l lető-
leg jelentetett, hogy az intézetben 40 hittanhallgató él-
vezett ingyen bennlakást, három künn lakott családok-
nál mint nevelő, a többi saját költségén lakott. Convictusi 
segélyben négy kivételével mindannyian részesültek még 
pedig négyen teljes (havonként 14 fr t ) , 17-en fél, 22-en 
egyharmad convictusi jótéteményben. Convictusra az 
intézet pénztára 2630 fr tot , fűtési, tisztogatási és gyógy-
tári költségekre mintegy 850 fr tot költött. —"A jelen-
tés ezen részeit a közgyűlés tudomásul vette, alább 
következő pontjaira pedig külön-külön határozatokat 
hozott . 

A theol. hallgatók tanképesítése tárgyában a Theol . 
Választmány javaslatára elhatároztatott, hogy jövőre a 
theologusok elemi iskolatanítói oklevél szerzésére kö te -
leztetnek, még pedig oly formán, hogy az eddigi »pae-
dagogiai vizsgálata mellőzésével az egyházkerület t an-
képesítő bizottsága előtt fognak tanítói vizsgálatot tenni 
a III. évi tanfolyam végeztével, mi célból alkalom fog 
nekik nyújtatni, hogy a III. évben a gyakorlati tanítás-
ban is rendszeresen részt vehessenek. Á kötelezettség a 
mostani I l - od évesekkel kezdődik, a kik e szerint a 
jövő iskolai év végeztével tanítóképesítő vizsgát ta r toz-
nak tenni. 

A theol. helyiség átalakítása ügyében tett választ-
mányi jelentés alapján, a gazdasági bizottság előzetes 
hozzájárulásával kimondotta a közgyűlés, hogy a gym-
nasium kiköltözése által megüresedet t tantermek és 
szobák a tulajdonos pesti eklézsiától méltányos árban a 
theol. akadémia céljaira kibéreltetnek s a pesti egyház-
ház költségen a bemutatott terv szerint átalakíttatnak, mi 
által az intézet helyisége 2 tanteremmel, betegszobával, 
2 lakszobával és alkalmas tanári és olvasó szobával fog 
megbővülni. A pesti egyházzal való bérleti szerződés 
megkötésére, 600 frtig terjedőleg, a kerületi elnökség 
felhatalmaztatott. Egyszersmind elhatároztatott a theol. 
akadémia eddigi helyiségeinek alapos kijavítása, mely 
célra bemutatott költségvetés szerint 400 frt utalványozta-
tok . A theologusok lakszobáinak új s részben kijavított 
asztalokkal és egy-egy ruhaszekrénynyei való ellátására 
250 frt szavaztatott meg. — Itt említhető fel Szász K. 
püspöknek a Ráday-könyvtárra vonatkozó jelentése, 
melynek számadási része az állandó számszékhez té te-
tett megvizsgálás végett, ama javaslata pedig, hogy a 
könyvtár mostani helyisége kibővíttessék s belőle a 
Pólya-könyvtár más alkalmas helyiségbe — melynek 
adására a pesti ekklézsia fog felkéretni — tétessék át, a 
közgyűlés által minden megjegyzés nélkül elfogadtatott . 
A főiskolát érdekli a jogügyi bizottság jelentésében sző-



nyegre került ama kellemetlen tény is, hogy a Roboz-
birtokok jödedelme a bérlőkkel megkötöt t újabb szer-
ződések szerint néhány száz forinttal csökkent, a mi a 
gazdasági viszonyoknak országszerte tapasztalt romlásá-
val áll szoros kapcsolatban. Roboz sírja fölé díszes sír-
emlék állítása szintén elhatároztatott. 

A theol. akadémia személyi ügyei közül említésre 
méltó, hogy Kenessey Béla részére, ki noha rendes tanári 
jelleggel volt felruházva, de nem rendes tanári fizetéssel 
díjazva, a választmány ajánlatára s a gazdasági bizottság 
hozzájárulásával f. évi julius i - é n kezdve a rendes fize-
tés ( i é o o f r t ) és lakbér (600 forint) tétetett fo lyóvá ; 
ugyancsak a theol. választmány javaslatára dr. Bihari 
Péter egészségi okokból egy évre szabadságoltatott s ez 
időre a philosophiai és paedagogiai tárgyak előadásával 
Szabó Aladár budapesti katekhéta bízatott meg. 

A vallástani kézikönyveket készíttető bizottság a 
mult évben nyert megbízatásához képest, Petri Elek g o n -
dos szerkesztésében, kimerítő jelentést terjesztett elő, 
melyben pontosan felsoroltatnak, hogy a bizottság mely 
müveket adott ki, s minő szerkesztési és nyomdai kiadá-
sokat teljesített, hogy kiadványait hány példányban sok-
szorosí t tat ta; hogy belőlük hány példányt adott el s ezért 
mennyit vett be, s végre hogy az el nem adott készlet 
Kókay Lajos fővárosi könyvárusnál van bizományban. 
A vallástani bizottság összes bevétele (fennállásától az 
elszámolás napjáig) 11,150 forint 66 kr, kiadása pedig 
10,258 frt 58 kr s így a pénztári többlet 892 frt 9 kr. 
A készletben lévő könyvek értéke, a bizományos 2 5 % 
levonásával, 5512 frt 50 kr. — A közgyűlés tudomásul 
véve ez örvendetes jelentést, a bizottság javaslatára el-
határozta a Bocsor-féle Bibliaismertetés és a Pap Károly-
féle Bibliai történetek újból való kiadását ; egyszersmind 
e jelentéssel kapcsolatban megválasztotta az »Egyház-
kerületi irodalmi bizottság« tagjai t : Kerkapoly Károly 
elnöklete alatt Baksay Sándor, Csikay Imre, Papp Károly, 
Petri Elek, Szilády Áron, Szilasy Aladár egyházkerületi 
tagok személyében. 

Az egyetemes Konvent által az egyházkerületek-
hez utalt tárgyak közül a Közalapból adható kölcsönök 
ügyében a gyűlés első napján kiküldött bizottság jelen-
tésének egyik része élénk vitát támasztott. A bizottsági 
jelentés a konventi jegyzőkönyv 72. sz. a. közölt köl-
csönzési módozatot annyival inkább ajánlotta, minthogy 
a kölcsönzés eme módozatja a dunamelléki egyházkerü-
letben az államsegélyi pénztárból már 20 év óta üdvös-
nek bizonyult. Csupán azt a megszorítást kívánta a bizott-
ság kihagyatni, hogy »az egyházkerület valamely kölcsön-
kérő egyháza pontos fizetéseért a Közalap tőkéje irányá-
ban a saját vagyonával kezességet vállaljon.« A kölcsön-
zés ezen módját egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. — A 
konventi jegyzőkönyv 89. sz. a. olvasható s a nagyobb 
szükségben levő egyházközségek építkezési befektetéseit 
és papi javadalmai állandó megjavítását tőkeképzés utján 
célzó Szász D.-féle indítványt is elfogadhatónak véle-
ményezte a bizottság, megjegyezve, hogy a kölcsönzés 
eme módja csak azon legszegényebb gyülekezeteknek 
nyujtassék, melyek a kölcsönzés rendes módjának terheit 
(t. i. a kamat fizetéset) meg nem birják. A dolog prak-
tikumára nézve azt javasolta a bizottság, hogy a szám-
szék készítsen kimutatást az egyházkerület azon tőkéi-
ről, melyek a tervezet értelmében a Közalapnak ilyen 
természetű befektetés céljából átadhatók lennének. Ugyanez-
irányban felhívattak az egyházmegyék, hogy vegyék 
számba és irják össze mindazon egyházközségeket és lel-
készi állomásokat, melyek jelen helyzetükben szükséggel 
nyomorral küzdve fenn nem tarthatók; jelöljék ki, hogy 

azok mindenikében akár affilliatióval akár körlelkészségek 
szervezésével, akár a lelkészi s tanítói állomások egy 
képesített egyénben egyesítésével vagy más eszközökkel 
és módokkal mi módon volnának a bajok orvosolhatók, 
s a mennyiben e bajok s általában a tarthatatlan állapot 
elenyésztetése az egyházkerület hatáskörében álló esz-
közök s intézkedések körét túlhaladja s a Konvent intéz-
kedésének, jelesen a Közalapból való fölsegélésnek ta r -
tandó fenn, azokat a sürgősség sorrendjében már a leg-
közelebbi, tehát a f. évi őszi egyházkerületi gyűlésre 
mutassák be. — E javaslatoknak ama része, mely a Szász 
D.-féle indítvány értelmében a papi javadalmak állandó 
megjavítását a Közalap s az egyházkerületek tőkéinek 
bevonásával akként célozza, hogy a tőkék a gyüleke-
zetek által másfél percenttel 32 év alatt restituáltassanak 
s érettük addig a kamatot a Közalap folyó jövedelmei 
fedezzék, csak heves vita után és néhány szótöbbséggel 
fogadtatott e l ; míg a javaslat többi pontjai egyhangúlag 
mentek keresztül. A szóban forgó részletet figyelemre 
méltó beszédekben ellenezték Koncz Imre, Szilády János, 
Kovács Albert és Papp Károly, behatólag és részletesen 
védelmezték Szász Károly és Szilády Áron. 

Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetre vonatkozó 
ujabb konventi terv a gyűlés első napján kiküldött bi-
zottság által tett néhány lényeges észrevétel kíséretében 
azon utasítással küldetett le az egyházmegyékhez, hogy 
azok a tervezetre vonatkozó megjegyzéseiket tractuális 
gyűléseiken minél előbb tegyék meg s javaslataikat már 
az ez évi őszi (kerületi gyűlésre felterjeszszék. 

A családkönyvek ügyében leküldött konventi, ille-
tőleg tiszáninneni egyházkerületi javaslat, mely felől a 
konvent a többi egyházkerületeket nyilatkozattételre szó-
lította föl, a közgyűlésen tett több rendbeli figyelemre 
méltó észrevétel kíséretében azon utasítással adatott ki 
az egyházmegyéknek, hogy azok közgyűléseiken vagy 
lelkészi értekezleteiken tegyék e kérdést beható tanács-
kozás tárgyává s véleményeiket az őszi közgyűlésig jut-
tassák fel az egyházkerülethez. 

A missziói-bizottság jelentéséből missziói telepeink 
erősödéséről vettünk tudomást. Az eddigi 4 misszió 
ponton u. m. Beskán (missziói lelkész Schneider Pál), 
Banovczén (m. 1. Keck Zsigmond), Szelistyén (m. 1. 
Göde Sándor) és Tisza Kálmán-falván (m. 1. Kozma 
Géza) gyülekezeteink és szórványaink bár a kezdet ne -
hézségeivel küzdenek, de haladnak, erősödnek. A beskai 
kerülethez tartozó Dobanovczén a hívek önerejükből 
iskolát építenek. Banovcén a buzgó Keck szépen végzi 
dolgait, közalapi segélylyel és hívei erejéből iskolát és 
templomot építtet. Iskola és imaház épül Tisza Kálmán-
falván is, hol a hívek a közalaptól kapott 1000 f r thoz 
kölcsön és önkénytes kivetés utján tekintélyes összeget 
raktak össze. A szelistyei szegény telepítvényes hívek 
is építkezni fognak, mihelyt a saját lakházaik felépí té-
sével teljesen készen lesznek. 

E derült képnek komor háttere is feltűnt a misz-
sziói bizottság jelentéséből. A mi horvát-szlavonországi 
régi egyházaink, melyek a reformátióval egyideüleg 
keletkeztek, ma erős nemzetiségi és politikai nyomás 
alatt szenvednek. A horvát iskolai törvények a felekezeti 
iskoláknak általában sem kedvezők, az ottani községi 
törvény pedig még nyomasztóbbá teszi ez egyházi i sko-
láink helyzetét. Az iskolai törvény szerint a horvát nyelv 
minden iskolában tehát a mi magyar iskoláinkban is 
kötelezett t an tárgy; a hol a község; lakosság többsége 
horvát, ott a tanítás nyelve is horvát. A mi öt egyhá-
zunk közül 4-ben, u. m. Kórógy, Szent-László, Haraszti 
és Rétfaluban híveink tiszta magyarok, tanítói sem tud-
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nak horvátul, a horvát kormány pedig horvátul tudó 
s a horvát nyelv elemeit tanítani képes tanítókat köve-
tel, oly szigorral, hogy legközelebb Rétfaluban tanító 
változás lévén, a magyarajku pályázókat, mivel horvátul 
nem tudnak, kitörülte a pályázatból s a horvátul tudó 
tordincei tanítót nevezte ki, az egyházközség akaratja 
ellenére. Ez eset ismétlődését minden ujabb üresedésnél 
várhatjuk, sőt ki vagyunk téve annak is, hogy ha ho r -
vátul tudó református tanító nem akad, iskoláinkat köz-
ségivé lenni kényszerítik s horvát és katholikus taní-
tót adnak neki. — A baj elhárítására Szász K. püspök, 
ki ez ügyet éber figyelemmel kiséri és nagyon szivén h o r -
dozza, azon indítványnyal lépett fel, mely az illetékes 
alsó-baranya-bácsi egyházmegye s most a kerület helyes-
lésével is találkozott, hogy Kuliffay Elek tordincei lel-
kész, ki horvátul is jól tud s vállalkozni is kész, bizassék 
meg a fennebb említett négy iskolaban a horvát nyelv 
tanításával s a tanítók horvátul oktatásával. E misszió 
természetű vándor- taní tóság javadalmazására, mely 3 évre 
terveztetik, a Közalap missziói pénztárából évenként 
540 frt kéressék. A missziói bizottság által pártolólag 
beterjesztett »Utasítást«, melyet a dunamelléki egyház-
kerületben misszió lelkészek részére Szász Károly szer-
kesztett, az egyházkerületi közgyűlés elfogadta s a misz-
sziói lelkészeket ennek értelmében való eljárásra u ta-
sította. 

A »JÓ szív« név alatt az idei árvízkárosultak ja-
vára könyöradományokat gyűjtő központi bizottság kéré-
sére elhatároztatott , hogy espereseink e célra kör rende-
letileg minden gyülekezetet felszólítsanak s az adomá-
nyokat a püspöki hivatalhoz beszolgáltassák. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium azon 
rendeletét, mely arra hívja fel a püspököt, hogy az 
1883. évi középiskolai törvény rendeletéből kifolyólag a 
középiskolák előjáróságait arra utasítsa, hogy a közép-
iskolai miniszteri biztosok látogatásáról jegyzőkönyvet 
vezessenek, melybe a biztosok észrevételei bevezettes-
senek s a biztosok által is aláírattassanak. A közgyűlés 
ez egyetemes érdekű ügyet egységes eljárási módozat 
megállapítása végett a Konventhez terjesztette fel. 

Az állandó számszékhez megvizsgálás végett az 
egyházkerületi közpénztár-, misszió-, államsegély-, zsi-
nati, továbbá a budapesti ref. theol. intézeti pénztárak s 
a Roboz- és Karcag-féle alapítványok számadásai té te t -
tek át ; végre fölülvizsgálás céljából a nagy-kőrösi ref. 
főgymnasium, tanítóképző és tápintézet számadásai ke-
rültek a számszékhez. A tényleges állapot a következő: 

A közpénztár tőke-állaga, 1887. december s 1 - tűké-
vel 87,788 frt 58 krt tett, a folyó számla fölöslege 
gyanánt pedig 496 frt 30 és fél krajcár mutatkozik s e 
szerint a pénztár állaga 88,283 88 és fél kr. A rnisz-
szió-pénztár bevétele a mult évi maradványnyal együtt, 
1223 frt 17 kr volt s kiadása 1183 frt 33 kr, a tőke 
összege 14,773 frt 51 kr s ez 2123 frt 51 krnyi gya-
rapodást tesz. Az államsegély-pénztár bevétele volt 
29,371 írt 10 kr., a kiadása ugyanannyi ; a tőke 
129,966 írt 81 krnyi összegből áll, a gyarapodás e 
pénztárnál 3846 fr t 28 krt tesz. A zsinati pénztár be-
vétele 958 frt 9 kr volt s kiadása ugyanannyi. A pesti 
ref. theologiai intézet bevétele 24,490 frt 84 kr. volt s 
kiadás 24,457 frt 27 kr., a tőke-vagyon 98,209 frt 
57 kr. A nagy-kőrösi ref. főgymnasium, tanítóképző 
és tápintézer számadásai szerint a főgymnasium bevétele 
35,949 frt volt, kiadása pedig 34,591 frt 99 kr., a 
pénztár állaga 118,812 frt 20 kr. Á tanítóképző bevétele 
7826 frt 40 kr. s kiadása ugyanannyi. A tápintézet be-
vétele 5224 frt 26 kr., kiadása 2161 frt 5 kr. 

A közgyűlés a számszéki jelentést tudomásul 
vette, s az egyes pénztárak kezelőinek a felmentvényt 
az 1887-Ík évre megadta, egyszersmind köszönetet sza-
vazott Gönczy Pál főiskolai pénztárnoknak, Kerkapolv 
Károly számszéki elnöknek és Szilassy Aladár szám-
széki előadónak buzgó fáradozásukért. — A számszéki 
jelentéssel kapcsolatban Filó Lajos tanácsbiró indítvá-
nyára az 1885-dik évi egyik egyházkerületi végzés 
értelmében az egyházkerület mindenik középiskolájának 
fenntartó testülete arra utasíttatott, hogy gymnasiuma 
számadását, költségvetését és vagyonkönyvi adatait jövőre 
minden évben felküldje a számszékhez felülvizsgálás 
végett. — A Karcag-alapítvány ügyében, mely u tó -
öröklés jogcímén a pesti ref. főiskolát illeti, Kerkapoly 
Károly megbízatott, hogy nézzen utána annak, hol és 
hogyan vannak elhelyezve ez alapítvány javai és értékei. 

Örömmel vette tudomásul a közgyűlés Szilády Áron 
főjegyző azon jelentését, hogy egyik előző gyűlésen 
nyert megbízatásához képest összegyűjtötte és betűrend-
ben összeállította az egyházkerület és ennek intézetei 
számára tett alapítványok összes jegyzőkönyvi adatait. 
A becses jegyzék felhasználás végett kiadatott az ügv-
ben működő bizottságnak. 

Az egyházmegyéktől felebbezett ügyek közül f on to -
sabbak a következők: Kisszentmiklós pestmegyei leánv-
egyház anyásítás iránti kérvénye, melyet a tractus pár-
tolólag terjesztett fel, minthogy a veresegyházi anya-
egyházzal való eddigi kapcsolat minden szála nincs 
kellőleg tisztázva, nevezetesen nincs okmányolva, hogy 
maga K.-Sz.-Miklós megbírja-e az önállóság terheit, hogy 
Veresegyháza nem gyengül-e nagyon meg az elválás 
által: e kérdések tisztázásáig az ügy függőben hagyatott 
s a veresegyházi lelkész a filia gondozására továbbra 
is köteleztetett. —- Ellenben Tápió-Szele leányegyhaz-
nak anyásítás iránti folyamodványa, melynél az anya-
egyház biztosítékai kielégítőknek találtattak, a kecske-
méti egyházmegye pártoló fölterjesztése alapján telje-
síttetett és a nevezett község anyásítása megerősíttetett . 
— A szolnoki egyházközségnek az iránti folyamodványa, 
hogy a szolnoki állami gymnasiumba járó ref. tanu-
lók vallásoktatásáért lelkészüknek az egyházkerület vala-
mely alapból némi hitoktatási honorár iumot utalványoz-
zon, az egyházkerület részéről teljesíthető nem volt, 
minthogy ily célra semmi alappal nem rendelkezik ; ha-
nem utasíttatott az egyháztanács, hogy a tanulóktól 
szedendő tandíjból fedezze a katekhéta díjazását. 

A közgyűlés eme fontosabb tárgyain kívül az idei 
ülés érdekességét néhány törvényszéki ügy s ezek között 
a Czelder fegyelmi pöre is fokozta. A zsinati törvény 
ama szükségtelen szabadelvüsége, mely a vádlottaknak 
és panaszlóknak a kerületi törvényszéken is megengedi 
a képviseltetést, a jelenlegi tárgyalások menetét nagyon 
hoszszadalmassá tette. Czelder védelmében 2 órás, a 
panaszlók képviselőjétől egy órás beszédet kellett végig 
hallgatniok a consistoriumi atyáknak. Az érdemileg múlt -
kor már közölt ítélet szószerint így hangzik : 

»A kecskeméti egyházmegye fegyelmi bíróságának 
ítélete a vétkesség kérdésében helyben hagyatik ; a bün-
tetés kérdésében azonban megváltoztatik és vádlott az 
egyházi törvények 246. §. d) pontja értelmében, hiva-
talától való egy évi felfüggesztésre ítéltetik, a mely 
idő alatt helyettesének díja az ő fizetéséből fedeztetik ; 
továbbá a félegyházi leányegyház megalakulásakor az 
oda- es visszautazási költség lejében a kecskemeti egy-
ház pénzrárából fölvett 25 frt 70 krnak azon pénztárba 
való visssatérítésében, valamint az anyakönyvek egyház-
megyei utón való kiigazítása költségeinek viselésében s 



az egyházmegyei fegyelmi biróság ítelete által megálla-
pított eljárási költségek megtérítésében elmarasztaltatik.« 
— Az ítélet ellen ugy a vádlott részéről, mint a pana-
szosokat képviselő megbízott részéről fölebbezést jelen-
tettek be. 

Helyben hagyat tak: a kecskeméti egyházmegyei 
törvényszéknek a ceglédi lelkész választás megerősítésére 
vonatkozó ítélete, minek folytán Takács József megvá-
lasztott lelkész ceglédi állomását elfoglalhatja; az alsó-
baranya-bácsi egyházmegyének Ery Ferenc pacséri lel-
készt elmebeli fogyatkozásai miatt állomásától elmozdító 
és végleges nyugalomba helyező ítélete, mely szerint a 
nyugalmazott lelkész a papi fizetésből évenként 400, a 
hívek részéről évenként 100 frt nyugdíjt kap s Pacsér 
uj lelkész választására bíróilag fel jogosí t tat ik; Baranyai 
Albert uszodi és Zih Illés foktői tanítók ellen a solti 
egyházmegye fegyelmi bírósága által hozott elmarasztaló 
ítélet indokainál fogva szintén helyben hagyatott , minek 
alapján a budapesti országos tanítói árvahaz B. A.-tói 
80, Z. I.—tői 50 frt bírságpénz-adományhoz jutott. 

A kerületi köz- és consistorialis ülések f. 2-án, 
nyolc teljes napi erős munka után, Szász Károly püspök 
imájával berekesztettek. 

Sz. F. 

A szerb patriarcha 40 éves jubileuma. 
Angyelics Germán, a hazai gör. keleti patriarcha-

metropoli ta f. évi május 24-én ünnepelte papságának 
40 éves jubileumát. Angyelics patriarcha nemcsak k i fő-
gástalan és érdemdús hazafi, hanem a protestánsok nemes-
lelkű barátja és jóakarója is. így talán e tisztelt Lapok 
olvasói is szívesen veszik ezen ritka ünnepély rövid 
leírását, ha az a körülményeknél fogva egy kissé későn 
is lát napvilágot. A jubileumi ünnepély már május 23-án 
vette kezdetét. Karlóca város, a patriarcha szép, három 
oldalán a szerémi hegyektől körülvett és a Dunára néző 
székhelye, magyar, osztrák, horvát és szerb nemzeti 
zászlókkal, feliratokkal és transparentekkel díszítve, esti 
8 órakor nagyszerűen ki volt világítva, és az összes 
harangok zúgása és mozsárlövések közt, elől az újvidéki 
tűzoltói zenekar, megindult a hosszú fáklyásmenet a 
patriarcha palotája felé, hol megállva, dr. Dimitrievics 
Milán, karlóci hitközség elnöke az ablaknál megjelent 
patriarchát üdvözölte. Áz ősz főpap köszönő válaszában 
a közönséget a szerb nép ősi e rényei re ; a trón iránti 
törhetien hűségre s a háza iránt kiolthatlan szeretetre 
buzdította. Esti V211 órakor a közönség szétoszlott. 
Május 24-én már 4 órakor harangozással és mozsár lö-
vésékkel ismét megkezdődött az ünnepély, T/2 9 órakor a 
harangok első jelt adtak az ünnepélyes istenitiszteletre 
s midőn a harmadik jel adatott, a patriarcha kisérve 
Brankovics temesvári, Dimitrievics ve r sed püspök, öt 
archimandrita és még nyolc segédkező paptól a t em-
plomba ment. Déli 12 órakor az istentisztelet befejez-
tetvén az üdvözlők fogadtatása vette kezdetét a követ-
kező sorrendben : 1. a püspökök 2. Cseh, szeremi főis-
pán, ki egyúttal a horvát bántól nagy pecsétes levelet 
nyúj tot t a t ; 3. Újvidék városi tanácsa vezetve Parcsetich 
Ftlix, újvidéki fő i spántó l ; 4. a horvát nemzeti párt és 
5. a szerb club küldöt t sége; 6. a bács-szeiémi ág. hitv. 
ev. esperesség küldöttsége Belohorszky Gábor főespe-
restől vezetve és Schneebergér János ujverbászi, Famler 
Adolf torzsai, Kruttsehnit Antal ujpazuai, Greszmacher 
Sanui beskai, Bierbrunner Gusztáv ókéri lelkészekből 
és Herrstein esperes káplánból állva; 7. a kath. papság 
és a karlóci róm. kath. kitközség küldöttjei. Ezek után 

jött még a küldöttségeknek egy egész sora, kiket a 
patriarcha Brankovics és Petrovics püspökök segédkezése 
mellett fogadott. Jelen volt Mraovics, belgrádi me t ropo -
lita is. Az Írásbeli üdvözlések koronáját képezte király 
ő felségének legfelsőbb kézirata, mely a patriarchának 
az egyház, a t rón és a haza körül szerzett érdemeiért 
legfelsőbb megelegedését fejezte k i ; továbbá Tisza minisz-
terelnök elismerő levele s T re fo r t miniszter sürgönye. 

Délutáni 5 óráig 330 sürgöny érkezett volt, m e -
lyek közül megemlítendők : Milán szerbiai király, Schmer-
ling lovag, Bedekovich miniszter, Bende püspök és több 
kitűnőségek sürgönyei. Pank, lipcsei superintendens a 
következő sürgönyt kü ld te : »Der Heiland Christ, der 
ewig ist, er schütz' und trag' durch alle Tag ' , noch viele 
Jahr, den Jubilar !« Igen szívélyesen üdvözölte a patri-
archát sürgönyileg főtisztelendő dr. Szeberényi Gustáv, 
bányakerületi püspök úr. 

Az üdvözlő fogadtatások után díszebéd volt, melynél 
számos felköszöntés mondatot t . A patriarcha poharát 
emelé a király ő felségére, Tisza miniszter elnökre, ki 
a haza javáért igaznak ismert útról soha le nem tér, a 
horvát bánra, képviselőjére Cseh főispánra, Milán, szer-
biai királyra, Pank superintendensre, Dr. Szeberényi 
püspökre. 

A díszebéd 5 órakor véget ért és a közönség 
szétoszlott azon hő kívánsággal, hogy a mindenható Isten 
ezen ki tűnő főpapot még számos évekig éltesse, egy-
háza és a haza javára, mely kívánsághoz mi is teljes 

| szívünkből hozzájárulunk. B. G. 

A békésbánáti ev. ref. egyházmegye köz-
gyűlése. 

Ez a gyűlés, melynek tárgysorozatából a kiválóbb 
I pontok — a mint emlékezem — e lapokban is már 

előre jelezve voltak, Szegeden tartatott meg mult hó 
29. s következő napjain. Templomból kijövet, Szabó 
János esperes úr eszmékben kiválóan gazdag s kenet -
teljes szép imája volt a bevezetés, melyre aztán gról 
Ráday Gedeon világi elnök megnyitó beszéde követke-
zett. Ez a beszéd nemcsak minden izében alkalmi, de e 
mellett a szokottnál komolyabb is volt, annyira, hogy 
midőn p. o. a prot. irodalmi társaságba való belépés 
kérdését felvetette s rámutatott az unitáriusok testvériet-
len érzésére, nemcsak síri csend, de egészen a megdöb-
benésig fokozódot t komolyság vett erőt az egész gyűlés 
felett. Talán felesleges is mondanom, hogy a belépés 
ellen nyilatkozott, a conventnek álláspontjára helyez-
kedvén, melyről nem történt semmi reflectálás - többre, 
mint csakis a két prot. testvérfelekezet szövetkezésére. 
Sőt nyílt homlokkal mondta ki még azt is, hogy neki 
— mint a békésbánáti ev. református egyházmegye egyik 
elnökének — így nyilatkozni még több oka is van, miután 
éppen az ő forrón szeretett egyházmegyéje az, mely az 
unitárizmus főtámadásainak tárgyává lett. Ez neki fáj 
véghetetlenül s éppen ezért nemcsak azon az alapon, 
mert kálvinista meggyőződése szerint az unitáriusok 
nem protestánsok s igy őket excludálni nem is lehetsé-
ges, , hanem e mellett még azért is, mert egy nyílt 
ellenséggel való szövetkezésben csakis veszélyt lát, nem 
ajánlja a belépést senkinek, legkevésbé pedig több p o n -
tokon ostromolt egyházmegyénknek. Ilyen menetű volt a 
gróf megnyitó beszéde, melyet s általában a közgyűlés 
intentióját is félreértve — a mint hallottam — valamelyik 
szegedi lap nyomban megtámadott . Hát csakugyan na -
gyon divatos manapság az ilynemű hírlapi támadás, még 
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pedig a nélkül, hogy a hirhordó, újdondász illetőleg 
levelező az elkapott szavak felett kissé behatóbban is 
gondolkodni kötelességének ismerné. 

N e m célom részletes jelentést közleni a gyűlés 
tárgyairól, a mi talán lehetetlen is volna, más részről 
pedig nagyon hosszadalmas, hanem csak azon kiemel-
kedőbb pontokra vetem figyelmemet, a melyek elvi jelen-
tőségüknél fogva, e lapok olvasóira nézve is közérde-
kűek. Ezek között első a prot. irodalmi társulatba való 
belépés kérdése. 

Van a mi egyházmegyénkben egy áldott jó szokás* 
i. hogy a jegyző urak nemcsak referálnak, de be-

hatókig tanulmányozva az ügyet, már előre határozati 
javaslatokat is készítenek, melynek az a megbecsülhe-
tetlen haszna van, hogy a tárgyak természetéből kifolyó 
irányelvek megjelölve levén, az aranyidő kárára nem 
divergálnak a nézetek. Ez ügyben Szeremley főjegyző 
referált s adta a hátározati javaslatot; de a mely ezúttal 
csak részben fogadtatott el. O ugyanis, csekély nézetem 
szint, nem a nélkül hogy ezt több elvtársaival is már 
előre meg nem beszélte volna, azon álláspontra he-
lyezkedett, hogy fejezze ki ugyan egyházmegyénk nem 
helyeslését, sőt megdöbbenését is a felett, hogy a con-
venti végzés mellőzésével az unitáriusok is bevétet tek; de 
érezze egyszersmind azon kötelezettségét is, hogy már 
tényleg belépett a társaságba. Erre aztán megindult a vita! 
A kisebbség a főjegyző határzati javaslatát tette magáévá, 
azon reményben, hogy a mi az alakuló gyűlésen figyel-
men kívül hagyatván a kérdés egyháztársadalmi oldala, 
a tiltakozókkal szemben oly merevül élére állíttatott, az 
még a szervezkedő gyűlésen kölcsönös jó akarattal 
megigazítható. N e vágja tehát be útját egyházmegyénk, 
saját kezeivel azon befolyásának, mely eshetőleg sokkal 
nagyobb hasznot hozhat egyetemes egyházunkra, mint 
a kivonulás éppen onnan, hol a helyzet komolysága mi 
tőlünk is áldozatot kér. Eg3'ébként nem volt közöttünk 
semmi ellentét, miután lehetetlen a legkomolyabban 
számot nem vetnünk azon megdöbbentő jelenséggel, 
hogy — éppen akkor, midőn a budapesti kezdeményezők 
az exclusivitást nem tűrő protestáns elv nagy jelentősége 
előtt meghajolva a testvériség lobogóját emelték fel, tették 
rá jobbjukat az unitáriusok confessiőjukra s használták fel 
a törvényt representáló egyházi hatósággal ujjathuzö bé-
kételenkedők szenvedélyét arra nézve, hogy sorainkra ro-
hamokat intézhessenek. íme így zárták ki ők önnön -
magukat s így tették a különben nagy elvi kérdést a 
„corpus juris" kérdésévé ! Ezért mondta ki az országban 
legnagyobb ev. ref. egyházmegye, hogy a társulatba nem 
kíván belépni. 

A másik tárgy a mezőberényi ügy, hol egy Kis 
Sándor nevű politikai agitátor vezénylete alatt, a miatt 
hogy a békési szomszéd egyház, törvényadta jogával 
élvén, a határában levő — mezőberényiek által megvá-
sárolt — földeket adó alá vetette, nyolcvan család lépett át 
az unitárius egyházba, holott pedig az itteni lelkipász-
tor úr tanúsága szerint, csak e szavakban fejezték ki a 
megtántorí tot t hívek unitárius ismeretüket, hogy „ez ik 
is olyanok, a minők mi vagyunké' E kényes ügyhöz igen 
természetesen az egyházmegye intézkedésileg nem szól-
hatott , hanem e helyett, a békési egyháztanács igazán 
humánus, minden ízében krisztusi szeretetet sugárzó le-
velére, illetőleg a mezőberényi egyházhoz intézett átira-
tára támaszkodva, helyet engedett — nagyon helyesen 
— a kölcsönös kiegyezkedésnek, annyival is inkább, 
mert mindnyájunk előtt köztudomásu dolog, hogy a 
békési törvényes szigort, a mezőberényiek nagyon ki<-
méletlen magaviselete provokálta. 

A harmadik a batonyai ügy. Itt azt az eset forog 
lenn, hogy azok közül a kik a lelkészjelölő bizortság által 
felvétettek, a batonyai küldöttek csak kettőre szavaztak 
s a még ezeken kívül felvett három ellen nyomban 
tiltakoztak. S mert ez figyelembe nem vétetett, sőt — 
egy itt meg nem nevezhető erkölcsi okból, figyelembe 
nem is vétethetett , a batonyai egyház nem élt válasz-
tási jogával, és sem az első, sem a második választásra 
kitűzött napon, nem adta be a jelöltek egyikére sem 
szavazatát. Mit tehetett tehát most az egyházmegye, mint 
csakis azt, hogy az egyházi törvények 192-ik §-sa alapján 
a jelöltek közül Böszörményi Béla gyulavári segédlel-
készt megválasztotta s rendes lelkészül Batonyára ren-
delte. Ha hibát vagy törvénytelenséget követett volna el 
a jelölő bizottság, mindenesetre szó férne az intézkedés-
hez ; miután azonban az eljárás — a m i n t a részletes elő-
terjesztésből mindnyájan meggyőződtünk felőle,— correct 
és teljes mértékben kifogástalan, csakis elismerést érdemel 
egyházmegyei közgyűlésünk azon komoly elhatározásáért, 
hogy ott, a hol nemcsak joga, de egyszersmind köteles-
sége is volt erkölcsi méltóságának magaslatára emelkedni, 
nem alkudozott a körülményekkel, dacára annak, hogy 
Batonyán is az unitárizmus védszárnyai alatt kívánjak a 
törvénnyel dacoló elégedetlen elemek e vélt sebet be-
gyógyítani. Csak az a szerencse, hogy Böszörményi 
Béla személyéhez rokonszenvet látszanak fűzni a bato-
nyai higgadtabb emberek, mit bizonyít azon körülmény 
is, a minek éppen a gyomai gondnok nyilatkozatából 
jöttem tudomására, hogy maga a batonyai képviselő is 
ezen ifjú emberre adta szavazatát. Szép és nagy feladat 
várakozik tehát e kirendelt lelkészre annyira, hogy a 
a jogosan remélhető siker áldása vele áll vagy esik. Ha 
pedig az unitárizmus, dacára ennek, itt is beleártaná magát 
a dologba, nem mondhatunk mást, mint csupán csak 
ezt: ám szaporítsa testvéri érzületének babérleveleit! 

Érdekes még megemlítenem a nagykikindai misz-
sziói telep lelkésze, Fekete Gyula választásának megerő -
sítését is. Ebben az ifjú emberben ügyünk itt nagyon 
sokat nyert, miután ő nemcsak képzett lelkész, de igen 
buzgó ember s még ezek mellett hatásos szónok is. Két 
évet töltött ő mellettem a gyomai egyházban, mint 
elhunyt társam helyettese s én őszintén mondhatom, 
hogy 17 évi itt működésemnek ideje alatt, ő volt az a 
segédlelkész, a kinek igehirdetési téren bámulatosan 
gyors emelkedése felett, nemcsak én magam, de velem 
együtt a gyülekezet is fokozatosan emelkedő el ismerés-
sel örvendezett. Adjon Isten áldást munkájára! 

Nagyérdekü jelenség még, a nagybecskereki és r í t t-
bergi templomépítés, melyeknek szép tervei e gyűlésen 
erősítettek meg. Sőt volt még sok egyéb is, a melyek ez 
egyházmegye anyagi, szellemi és erkölcsi emelkedésére 
vallanak és a melyek biztos zálogai annak, hogy bizony 
itt nem alszanak a pásztorok stb. 

Ezekben kívántam — zavart helyzetemben, miután 
éppen uj lakásomba hurcolkodunk s összevissza van 
mindenem — megfelelni a tisztelt szerkesztőség azon 
megtisztelő felhívásának, hogy szíveskedném valamit irni 
egyházmegyei gyűlésünk dolgairól. Ö r ö m m e l engedtem 
a felhívásnak, melynek szolgálatában ha szomorú dolgo-
kat is kellett érintenem, mentsen ki ezen őszinte nyi -
latkozatom, hogy inkább akartam híven az igazsághoz 
valót mondani, mint kellemest írói reputat iom rovására. 
A szeretet lelke legyen velünk! 

Gyoma, 1888. junius 7. 
Garzó Gyula. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 

daniaki ev. ref. egyházközségnek templomépítésre 200, 
a kondói ev. ref. egyházközségnek iskolaépítési célra 
100 frtot, a budai teform. templom építésére az opera-
házi jótékóny előadás alkalmával 500 forintot adomá-
nyozott . 

* Személyi hírek. Szeberényi Gusztáv, bányaker. 
evang. püspök az evang. nép- és polgáriiskolák zárvizs-
gálataira Budapestre érkezett, hol a központi pályaház-
ban az egyház nagy küldöttsége élén Busbach Péter 
főfelügyelő fogadta, a Vadászkürtben pedig, a hol a 
püspök szállva van, a magyar, német és tót egyházak 
lelkészei, felügyelői, igazgatói és tantestületei tiszteleg-
tek. Az esperességi iskola-bizottság nevében Hunfalvy 
János egyetemi rektor üdvözölte a főpásztort. — Nagy 
Dániel tenkei reform, tanító tiszteletére 50 éves tanítói 
működése alkalmából a nagyszalontai reform, egyház-
vidék tanítóegyesülete a tenkei fürdőhelyiség udvarán 
nagy közönség jelenlétében jól sikerült jubiláris ünne-
pélyt rendezett. — A debreceni főiskola akadémiai igaz-
gatójává a jövő iskolai évre Liszka Nándor jogtanár 
választatott meg. — Szász Domokos erdélyi püspök a 
hét folyamán Abrudbánya és Verespatak bányavárosokban 
tett püspöki látogatást, meleg fogadtatásban részesülve 
mindkét helyen. — Szász Károly dunamelléki püspök a 
budapesti főgvmnasium érettségi és a theol. akadémia zár-
viszgálatai után Halasra utazik, s onnan a nyár vége felé 
nagyobb külföldi utazást tesz Franciaországba, Svájcba 
és Olaszországba. 

* Tanárválasztások a pápai ref. főiskolában. A 
dunántúli egyházkerületnek f. hó 6-án Székes-Fehérvártt 
tartott tanárválasztó közgyűlésén a pápai theol. akadé-
mián Antal Gábor távozásával megüresedett vallás-
bölcsészeti tanszékre Antal Géza 18 szavazata ellenében 
19 szavazattal Horváth József pápai főgymn. vallástanár 
választatott meg. Az így üresedésbe jött gymn. vallástani 
tanszékre helyettes tanári minőségben Antal Géza Ut -
rechtben tanuló akadémita, a classica philolologiai 
tanszékre egyhangúlag Borsos István tanárjelölt válasz-
tatott meg. Örömmel üdvözöljük ez új kartársakat, kikben 
a pápai főiskola jeles tanerőkkel gazdagodott, kiknek 
két elsejét Lapunk olvasói is közelebbről ismerik a jelen 
és mult évi folyamokban megjelent bölcsészeti tanul-
mányaikból. Horváth Józsefben a pesti theol. akadémia 
egyik jeles volt növendékét üdvözli a theol. tanári pá-
lyán. Legyen a kegyelem Istenének áldása mindnyájuk 
működésén! 

* A budai ref. egyház küldöttsége f. hó 5-kén 
tisztelgett Tisza Kálmánné szül. Degenfeld Ilona gróf-
nőnél, hogy megköszönje ama fáradhatlan buzgalmat 
lelkes védnöknőjének, melylyel a budai templom javára 
a gyűjtést vezeti. A küldöttség szónoka Szász Károly 
püspök volt, ki egyúttal megköszönte az operaházi elő-
adás rendezését is, a melyből a templom alapja eddig 
2150 frtot kapott. Tisza Kálmánné urnő válaszában igérte, 
hogy a templom ügyét szivén hordja ezután is, azután 
pedig azzal a hírrel örvendeztette meg a küldöttséget, 
hogy király ő felsége az operaházi előadás alkalmából 
szintén ötszáz forintot adományozott a budai ref. tem-
plom építési alapjának. Hosszas éljenzés volt rá a válasz. 

* Püspöki látogatás. Derestye-Hétfaluról í r ják: 
Czékus István evang. püspököt a türkösi egyházközség 
jun. 1-én nagyon fényesen fogadta. A hatfogatu díszhintó 

a község határától a lelkészlakig, az út két oldalán felállí-
tott nemzeti színű címerek és zászlókkal díszített árbocfák 
között vonult be. A papilak és templom közt koszorúk-
kal, címerekkel és zászlókkal ékesített impozáns diadal-
kapu volt felállítva, melynek erkélvén az énekkar fog-
lalt helyet. A határkőnél Szmik Gábor főerdész mint 
egyházi felügyelő nagy néptömeg élén lelkes szavakkal 
üdvözölte a várva-várt főpásztort, mire a kiváló vendég 
meleg szavakban válaszolt. A lelkészlak előtt egyház-
tanácsa élén a tanulók és a díszbe öltözött csángó leá-
nyok sorfala közt, Deák Sándor lelkész ékes bészédben 
tolmácsolta a gyülekezet érzelmeit, megköszönve a meg-
tiszteltetést, hogy a főpásztor nyáját dacára agg korá-
nak s a nagy távolságnak, nagybecsű látogatására mél-
tatta. Találóan említé fel a lelkész, hogy a brassói ma-
gyar esperesség és a türkösi evangélikus anyaegyház 
ugyanazon törzsnek ágai, s e fának egyik gondos és 
nagyszerű kertésze, Czékus püspök, az itteni ev. magyar-
ság szabadítója, Mózese. A főpásztor ezután teljes meg-
elégedését fejezte ki s kíséretével Farbaki József kerü-
leti főjegyző, Mór Gyula főesperes, Rombauer Emil es-
perességi felügyelő és Kis Árpád jánosi dekánus kísé-
retében másnap Csernátfaluba utazott. 

* A budapesti theol. akadémia körebői. A 
dunamelléki reform, egyházkerület budapesti theologiai 
akadémiájában az i88"/ s-ik évi nyilvános zárvizsgálatok f. 
hó 15. 16. és 17-ik napjain tartatnak meg. Á vizsgá-
latok minden tárgyból szigorlatok vagy zárkollokviumok 
előzik meg junius 1 — 14—ik napjain. Á német és angol 
nyelvből s a közegészségtanból junius 9-én tartatik meg 
a vizsgálat. A Theol. Választmány elnökén kívül, Baksay 
Sándor solti és Szánthó János pestmegyei esperes által 
képviselteti magát. 

* Az országos prot. árvaegyesület közgyűlésé 
f. hó 2-án délután 4 órakor tartatott meg Budapesten, 
az evang. főgymnasium deáktéri dísztermében báró 
Kochmeister Frigyes elnölete alatt. A tagok aránylag 
csekély számmal vettek részt, mit talán a előre haladt 
időnek is lehet tulajdonítani. A fővárosi állandó érdek-
lődők mellett ott láttuk Kovács Antal felső-baranyai 
esperes és Szilády János feketehegyi lelkész vidéki ta-
gokat. A jegyzőkönyvhitelesítő bizottság kiküldése után 
dr. Liedemann titkár felolvasta a választmány évi jelen-
tését, mely az egyesület 28-dik évi működéséről ad 
számot. Az érdekes jelentést alkalom szerint részletesen 
közöljük, most csak annyit emelvén ki belőle, hogy a 
lefolyt 28 év alatt árvaházunkban 355 árva gyermek 
részesült ellátásban és nevelésben; ezek közül 165 fin, 
és 99 leány, összesen 264 növendék lépett ki az életbe 
s lett a hazának tisztességes polgára. Á lefolyt évben 
növendékeink száma állandóan 91 volt és pedig 52 fiu, 
39 leány. Adományokat és alapítványokat az elmúlt 
évben is szépen kapott az egyesület. E jelentés tudo-
másul vétele után az 1887-ik évi számadások megvizs-
gálásáról tétetett jelentés, mely azon nem igen örvende-
tes tényt konstatálta, hogy az egyesület törzsvagyona 
118 frt 10 krral csökkent, tehát a bevételek nem fedez-
vén a kiadásokat, ennyit kellett a tőkéből elkölteni. A 
bemutatott és jóváhagyott költségvetés szerint 16,800 írt 
kiadás fedezetéül 9800 frt biztos bevétel van előirányozva, 
tehát 7000 frtot kell gyűjtés utján előállítani. A köz-
gyűlés végén az alapszabályszerüleg kilépett választmá-
nyi tagok s néhány új vál. tag megválasztása ejtetett 
meg. Uj tagok lettek a férfi választmányban dr. Ebner 
Eduárd és Perlaky Elek, a női bizottságban Haggen-
macher Mária, Holl Róza, Hutter Emilia és Mechvart 
Lujza úrnők. 



* Az országos prot. árvaegyesület választmánya 
a f. hó 2-án tartott közgyűlés végeztével alakuló gyű-
lést tartott. Az új vál. tagok üdvözlése után a válasz-
tások ejtettek meg. Elnök lett báró Kochmeister F r i -
gyes, alelnök Várady Károly,- orvos dr. Jelenik Zsig-
mond, titkár dr. Liedemann Károly, kik hasonló minő-
ségben évek óta dicséretes buzgósággal szolgálják árva-
házunk ügyeit. A tanügyi bizottság dr. Ballagi Mór 
elnöklete alatt szintén a régi tagokból, nev. Doleschal 
Sándor, Kenessey Béla, Péterfi Sándor, Szilassy Aladár 
és Szőts Farkas vál. tagokból alakult meg. Az árvaházi 
felügyelet gyakorlására dr. Liedemann indítványára el-
határoztatott , hogy a vál. tagok havonként váltakozva 
teljesítik az inspectiot, ugy mint a női választ, tagok 
szoktak a háztartásra felügyelni. Ehhez képest juliusban 
Ballagi Mór és Kovácsy Sándor, augusztusban Beliczay 
Béla, szeptemberben Ballagi Aladár és októberben Ste-
phany Lajos lesznek a felügyelők. A felvételre jelent-
kezettek folyamodványainak átnézésére s á felvételi 
candidatió megtételére Ballagi Mór elnöklete alatt K o -
vácsy Sándor, Dolcschall Sándor, Liedemann Károly, 
Szőts Farkas és az orvosból álló albizottság küldetett ki, 
mely a folyamodók közül az üresedésben levő 8. helyre 
a kijelölést f. hó 6-án meg is ejtette. Schmid (Keresztesi) 
Sámuel árvaházi segédtanító lemondása elfogadtatott , ugy i 
szintén Hornyánszky kiadónak ajánlata is a jövő évi 
naptárnak 550 frtban való átvétele iránt. 

* A sepsi -szent-györgyi Mikó-tanoda állami se-
gélyezésének kérdése, mint a »Székely Nemzet« irja, sze-
rencsés megoldást nyert . Elischer József tankerületi 
főigazgató, mint miniszteri biztos, és Parádt Kálmán, 
mint az erdélyi ref. egyházkerület megbízottja, a tanodai 
elöljárósággal folytatott beható tanácskozás után, teljes 
egyetértéssel oldották meg a városunkra és vidékünkre 
oly nagy fontosságú ügyet. Tekintet tel a tanoda jelen-
legi tarthatatlan helyzetére, és a jövőben leendő tovább 
fejlesztésére, két szerződés fogadtatott el kölcsönösen 
és íratott alá a meghatalmazottak által. Az egyik szer-
ződés a statusquo szerint 4800 forint évi fenntartási 
segélyt biztosít a tanodának. Ezen szerződés záradéká-
ban a miniszter kilátásba helyezi, hogy mihelyt a tanoda 
saját jövedelmeinek gyarapodásával hozzájárulhat az osz-
tályok szaporításához, ahhoz képest az államsegély is 
emeltetni fog és egyúttal a miniszter az intézet tovább 
fejlődésével szükségessé vált építkezések eszközlésére 
40,000 forint egyszersmindenkori államsegélyt biztosít. 
(Ez az állapot pedig beáll az 1891-ik évben, mikor a 
Mikó-alapítvány száztízezer forintra fog felnövekedni, és 
így 3500 forinttal több kamatjövedelmet biztosít.) A 
másik szerződés szerint a miniszter, az 1891-dik éven 
kezdve hozzájárul a tanoda teljes gymnáziummá fejleszté-
séhez, ezen évben már 6000 frt fenntartási segélylyel, 
és fokozatosan az osztályok szaporításával pár ezer 
forinttal mindig több-több segélylyel járulván az intézet 
fenntartásához, a 8-ik gymn. osztály fellálításán kezdve 
12,000 forint évi rendes segélylyel járulna a főgymná-
zium fenntartásához. E mellett a szükséges építkezé-
sekre — mint az első szerződésben is fölvétetett — 
40,000 forint egyszersmindenkori államsegélyt biztosít a 
szükséges uj épület előállításához. Ezen szerződési p o n -
tozatok, a miniszteri biztos utján közvetlen a miniszter-
hez, az egyházkerületi megbízott által pedig az erdélyi 
ref. igazgatótanácshoz és az egyetemes konvent elnök-
ségéhez fognak rövid idő alatt megerősítés végett föl-
terjesztetni. 

* Rövid hírek. Katona Endre, a nem rég elhunyt 
h.-nánási lelkész, végrendeletében a debreceni főiskolai 

convictusnak 2000, a debreceni tanári nyűg- és gyáminté-
zetnek 1000, a h.-nánási egyháznak 2000 fr tot hagyo-
mányozott , ez utóbbit oly célból ez, hogy összegen föld-
birtok vásároltassék s annak jövedelmét a legtöbb kiskorú 
gyemrekkel biró népiskolai tanító élvezze. — A debreceni 
ref. egyház cegléd-utcai új templomát f. hó 10-én avatják 
fel nagy ünnepélyességgel, melyen csak nyomtatot t be-
lépti jegygyei lehet részt venni. Fungálni fog a gyüle-
kezet mindenik lelkipásztora és lesz ima, (Révész B.) 
alkalmi beszéd (K. T ó t h M.), urvacsora-osztás ( N é -
methy L. és Kiss Albert), keresztelés (K. Tó th K.), es-
ketés (K. Tóth . K.) Az ünnepélyen a főiskolai énekkar 
is közre fog működni. — A holicsi uradalomban az 
evang. hitközség a napokban ünnepelte meg fennállásá-
nak századik évfordulóját, jubiláris istenitisztelettel, 
tömérdek nép jelenlétében, mely alkalommal a helyi 
lelkész érdekes adatokat közölt a templom történetéből 
és szép sikerű gyűjtést rendeztek az egyház közszük-
ségeire. 

* Halálozások. Mély részvéttel tudatjuk, hogy Bálint 
József abarai ref. lelkész s a tiszáninneni egyházkerület 
kiérdemült főjegyzője f. hó 4-dikén Sárospatakon élete 
73-ik évében elhunyt. A beküldött gyászjelentésen özv. 
Bálint Józsefné született Lengyel Erzsébet s gyermekei : 
Mária, férjével Zsindely István, sárospataki tanárral s 
gyermekeikkel : István, Mária és Etelkával; Dezső, sá-
rospataki ev. ref. lelkész, nejével Kun Ilonával s .gyer-
mekeikkel : Dezső, Bertalan, József és I lonával ; Erzsé-
bet, férjével Radácsi György, sárospataki tanárral s 
gyermekeikkel : Dezső, Erzsébet, Margit, Ilona, Etelka, 
és Máriával; testvérei: Lengyel Teréz , özvegy Mareti 
Jánosné és Dr. Lengyel Endre, Zemplénmegye tisztelet-
beli főorvosa, a többi rokonok nevében is, fájdalmas szív-
vel jelentik a hű férjnek s a jó apának szerető nagyapának 
és rokonnak, Bálint József abarai ev. ref. lelkésznek, a 
felső-zempléni ev. ref. egyházmegye legidősebb tanács-
bírájának, a tiszáninneni ev. ret. egyházketület kiér-
demült főjegyzőjének, élete 73-dik, boldog házassága 
44-dik évében, szülőföldjén Sárospatakon, f. évi junius 
hó 4-dik napján, délután 7 órakor, agyszélhüdésben 
történt kimultát. A boldogultnak porrésze folyó évi 
junius hó 6—ik napján, délután 4 órakor fog, az ev. ref. 
anyaszentegyház szertartása szerint, a sárospataki sír-
kertben elhelyeztetni. Sárospatak r888. junius 5. A jók 
és igazak emlékezete viraszszon síri álma fele t t ! ( N e k -
rológját kérjük Szerk.) — A jász-kiséri ev. ref. egyház-
tanács mély fájdalommal jelenti Istenben boldogult fe-
lejthetlen emlékű lelkészének, tisztelendő Bárczay Gyula 
úrnak 1888. évi május hó 30-án este 9 órakor Görbers-
dorfban élete 36, lelkészkedésének 7—ik évében történt 
gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tetemei hazaszállít-
tatván, folyó junius hó 6—ik napján délután 3 órakor 
fognak az ev. ref. egyház szertartásai szerint a jász-
kiséri köztemetőben az örök nyugalomnak átadatatni. 
Benne az igazságos jellemszilárd férfi-, hű hitvestárs-, 
a jóbarát-, a példás pap s híveinek igaz atyja végezte 
áldásdús életét. — Béke lengjen porai fe le t t ! — Deák 
Farkas nyug. igazságügyminiszteri osztálytanácsos, aka-
démiai rendes tag, a vaskoronarend tulajdonosa, folyó 
hó 4-én Marosvásárhelytt 56 éves korában meghalt. Az 
ismert tudós és szorgalmas történész buzgó tagja volt 
egyszersmind a reform, egyháznak is, presbytere a 
budapesti eklézsiának. Munkás és hasznos életet élt, 
sokan fájlalják halálát. Temetése nagy részvéttel ment 
végbe M.-Yásárhelytt az egyházi, iskolai, politikai és egye-
sületi hatóságok s nagy közönség jelenlétében. Kopor -
sója fölött Molnár Albert lelkész tartott hatásos gyász-



beszédet s azután Ny. András falván a családi sírboltban 
helyezték nyugalomra. Béke hamvaira 1 

* Szerkesztői üzenetek. Cz. M. úrnak K—t. Az 
í rod. -Társaság ügyeire vonatkozó minden jelentés^ az 
ideigl. t i tkárhoz, Zsilinszky Mihályhoz (Budapest, Ősz-
utca 30) intézendő ; ezt is áttettük ő hozzá. — Th. E. 
úrnak F. Cs. Kívánsága szerint fogunk eljárni mindkét 
dologban. — V—i úrnak. »Excelsior«-t a közlendők 
közé illesztettük. — G. Gy. úrnak Gy. Köszönet és 
szíves üdvözlet. — A budai és bonyhádi »adakozások« 
jövő számra maradtak. 

N E C R O L O G . 

I Szakács .István 

1847—1888. 

Az emberbaráti kötelességek közt legszomorítóbb az, 
midőn a halál beköszöntésével elhunyt barátunk emlékét 
fájdalmas érzelmek közt újítjuk meg. Ezt tenni mindig 
annál nehezebben esik, minél későbbre óhajtottuk volna 
szereltünknek elköltözését. 

Ránk nézve ily nehéz körülmények között idézzük 
vissza Szakács István a kecskeméti ref. főgymnasium 
jeles tanárnak emlékét, „hogy megismertessük nemes e m -
beri alakját tetteiből. Őszintén szólva, azok között , kik 
őt ismerték, alig találkoznék egy is, a ki az ő kora el-
hunytán el ne keseredett, a ki a szomorú hír hallására 
így ne szólott volna: Kár volt még ily korán kidől-
nöd a tát sadalom munkásainak sorából, a hol oly nél-
külözhetetlen voltál, és még sokáig szükség lett volna 
ottlétedre. 

Igen. Őt munka és fáradozás között láttuk élni 
körünkben 15 éven át és munka közt összedőlni. Most 
már hiába keressük a társadalmi élet több pontján, a hol 
a vezér-szerepet vitte és a hol még sokáig szerettük 
volna látni, mert szerénységével szereplése közben min-
denütt csak szeretetet és tiszteletet ébresztett maga iránt. 
Ezért kedvelt alakja volt ő városunk minden körének. 

Szakács István Erdélyben, Szent-Erzsébeten régi 
nemes székely földmívelő szüléktől született 1847 
július 20-án. Elemi iskolái után a gymnasiumot ugyan-
csak a székely-udvarhelyi ref. főtanodában tanulta, min-
dig tiszta kitűnő osztályzat mellett. 1869-ben érettségi 
bizonyítványt nyervén az 1869—70-dik iskolai évet S z -
Udvarhelyen mint első éves jogász végezte,-mely idő alatt, 
tanárai részéről szeretetet és bizalmat keltve maga iránt, 
a IY-ik gymnasiumi osztályban helyettes tanítóul alkal-
maztatott. A következő évben már a budapesti ref. theo-
logia első évére vétette f e l -magá t ; de egy rövid félév 
után ismét pályát cserélve a budapesti tud. egyetem 
bölcsészeti facultásánál, a természetrajzi szakon találjuk. 
Ügy látszik, hogy most már hajlama helyét, irányát eltalálva 
érvényesítette tehetségét, mert az egyetemi cursus vé-
geztével a tanárképző intézetben előbb mind rendkívüli-, 
de az 187%-d ik évben rendes tag 400 frt ösztöndíj 
mellett a természetrajzra gyakorló tanárul alkalmazta tik. 
Innen az igazgatóság ajánlatára lett 1873-ban a kecske-
méti ref. főgymnasiumhoz rendes tanárnak megválasztva. 
Tanári képesítő oklevelet nyervén 15 éven át szolgálta 
az iskolai és a városi ügyet híven, dicséretesen, mert 
mindenütt szép eredményt tudot t félmutatni. Időközben 
a honvédgyalogságnál hadnagyi rangra emeltetett, de 

erről gyenge testi szervezete miatt a szolgálati idő le-
teltével Önként lemondott . 

Ki volt ő és mennyit tett, csak azok képesek a 
maga tiszta értékében felfogni és tetteinek súlyát részre-
hajlatlanul mérlegelve megítélni, a kik vele közvetlenül 
egy és ugyanazon körben működtek. Az ügy, melynek 
hivatott szolgájává szegődött , az ő odaadó buzgalmával 
mindig csak nyert jelentőségében és állandóságában, 
hogy hasznára váljék a közművelődésnek és enyhítést 
nyújtson a sors által sújtottaknak a nélkülözések között . 

Vannak emberek, kik vagy valamely divatos esz-
mének válnak szóvivőivé, vagy a társadalmi élet véletlen 
alakulása folytán lesznek ünnepeltekké, de természetes, 
hogy ezek irányában a közbizalom és népszerűség nem 
szokott állandó lenni, Szakács nem az ephemér eszmék 
hirdetője és a társadalami szeszély felkapott népszerű 
embere volt, minek legfényesebb bizonyítékát látjuk 
abban, hogy ő távol szülő földjétől teljesen új o t thont 
tudott magának rövid idő alatt teremteni és az a tisz-
telet, bizalom mely iránta 15 évvel ezelőtt nyilvánult, 
nemcsak hogy nem csökkent, sőt inkább évről-évre n ö -
vekedett úgy közvetlen kortársai között, mint általában 
a tanügy terén. 

Benne mint tanárban széles körű ismeretének köz-
lésére a világos előadási képesség, a gyermekek iránti, 
szeretet, igazságosság a kellő szigor mindenütt helyesen 
alkalmazva a természet szerencsés vegyüléke volt. Ez az 
a mivel magának tanítványai előtt állandó szeretetet és 
tekintélyt biztosított. 

A tanári zöld asztalnál felmerült ügyek megbirálá-
lására, a nézeteltérések összegeztetésére, a reá bizott 
ügyek keresztülvitelére tapasztalata, higgadt gondo lko-
zásmódja, tiszta felfogása és erélye érdemesítet ték és 
emelték őt kartársai részéről osztatlan becsülésre és 
kitüntetésre úgy az iskola körén belül az igazgató ta-
nácsban, mint kivül az egyházkerületben, midőn t i tkár-
sággal titkársággal tiszteltetett meg. 

Ilyen embert gyászol a kecskeméti ref. főgymna-
sium Szakács halálában, kit a nemes ügyszeretet tiszta 
becsületes jellem és őszinteségen kívül a humor és ál-
landó jókedv a baráti körben is mindig kedveltté te t tek; 
ki nem akarta megismerni a magára vállalt kötelességek 
súlyát, csakhogy első sorban, a közügynek szolgálhas-
son. És épen ezért mindenütt , mindenkinek hasznára, de 
önmagának kárára volt, mert testi szervezete nem állott 
arányban lelki erejével. így a terhek alatt észrevétlenül 
gyorsabban összerogyot t a 40 éves ember, mint sem 
az összes orvosi tudomány még a délszaki enyhe, fű -
szeres levegővel is, ha végképen elejét nem tudta is 
venni, de legalább gyors rombolásában fenn tudta volna 
tartóztatni a pusztító kórt. 

Pedig mily áldozatoktól nem riadt vissza, hogy 
élete a tudománynak a társadalomnak és szeretett csa-
ládjának meg legyen mentve. Es mily erősen táplálta a 
reményt még utolsó óráiban is, hogy ő eddig elfoglalt 
helyét a társadalomban ezután is betöltheti. És ha talán 
olykor a nyomasztó betegség súlya alatt bizalmat kezde 
veszíteni felgyógyulásához, fájdalma között mennyire 
nem óhajtotta azokat látni és hallani, a mik épen leg-
kedvesebbek voltak azelőtt néki, sajnálván tőlük örökre 
elszakadni. — Fájdalmában az egész város épen úgy 
részvéttel osztozott , mint a mily elismerő és méltányos 
volt érdemei iránt, mert az intéző férfiak korán felis-
mervén benne a tehetséget, az erőt a nemes ügyek lé-
tesítésére, tíz évvel ezelőtt a város összes községi is-
koláinak élére állították, hol a népoktatás felvirágozta-



tására mindenkinek teljes megelégedésével rendes tanári 
elfoglaltsága mellett lelkiismerettel vitte elnöki tisztét. 
Majd a községi alsófokú iparkereskedelmi iskolák igaz-
gatóságával tiszteltetett meg, a mit szintén haláláig viselt. 
Ernyedetlen fáradozása 4 évvel ezelőtt többek lelkes 
közreműködésével megteremtet te a szegény és árvagyer-
mekeket segélyző »l longyos Egyesületet«, melynek ál-
dásos fennállását már eddig is több száz gyámolítot t gyer-
mek érzi. 

Ily ember-barátot kisért sírjába május 5-én Kecs-
kemét város, a nagy közönség, a város minden egylete 
és iskolája növendékeivel s tanári karával együtt az 
igazi részvét könnyét hullatva felette, koporsójára téve 
szeretete zálogául drága koszorúit . 

Temetésén Katona Mihály kartársa melegen em-
lékezett meg magvas beszédében a boldogultnak igen 
sok oldalú áldásos működéséről és érdemeiről, kifejez-
vén a kartársak résztvevő fájdalmát a nagy veszteség 
felett, mely a család után a gymnasiumot és az egész 
társadalmi életet kora halálával érte, mert őt mindenki 
magáénak szerette mondani tekintet nélkül hit- , avagy 
politikai felekezetre. 

Legyen áldott emléke! Fazekas F. 
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mm HIRDETÉSEI' L wm 
A kisújszállási ev. reform. 6 osztályú gymnasium-

ban, ideiglenesen helyettes tanári állomásra, melylyel a 
német nyelvnek, mint főtantárgynak, a III. IV. V. VI. osz-
tályokban heti 14 órán való tanítása van összekötve. 
Ezen felül heti 24 óra számig köteles, latin, magyar, 
vagy más tantárgyak tanítására. 

Javadalmazás : 600 frt. 
Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. A kellően 

felszerelt kérvények, melyekhez életkor, vallás, tanul-
mányok, eddig végzett hivataloskodásról és hadköte-
lezettségről szóló okmányok csatolandók, az igazgató-
tanács elnökségéhez f. év julius 7—ik napjáig küldendők. 

Okleveles tanárok előnyben részesülnek. 
A megválasztott tanár sikeres működése az állomás 

állandósítása esetén, mikor a javadalmazás 900 forintra 
emeltetik, tekintetbe fog vétetni. Állandósítás esetén, 
ha még nem szerzett volna, egy év alatt oklevelet sze-
rezni köteles, és a tiszántúli tanári nyugdíj-intézetbe is 
belépni tartozik. 

Az állomás 1888. szeptember 1. napján elfoglalandó. 
Kelt Kisújszállás, 1888. május 28. 

Gulyás Lajos, 
2—2 ref. lelkész, ig. t. elnök. 

A nagy-károlyi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
kr aszna-szentmiklósi IV-ik osztályú lelkészi állomásra 
pályázat nyittatik. Évi jövedelem 400 frt értékre tehető. 

Szabályszerűen felszerelendő pályázatok f. évi 
julius i - s ő napjáig Segesváii József esp. úrhoz Kántor -
Jánosiba (Szatmármegye postahely) küldendők. 

Debrecen, 1888. junius 4-én . 
Révész Bálint, 

tiszántúli ev. ref. püspök. 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-
testáns főgymnasiumban a latin és görög nyelv tanszéke 
az V—VIII . osztályokban megüresedvén, felhivatnak 
azon okleveles ev. ág. hitvallású tanárok és tanár-jelöltek, 
kik ez állomást elnyerni akarják, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket folyó 1888-ik év julius i - s ő nap-
jáig a gymnasiumi igazgatósághoz küldjék be. 

Ezen állomással 1000 frt fizetés és 150 forint lakás-
pénz, előleges havi részletekben van összekötve. 

Az illetőt az igazgató választmány ajánlatára a nm. 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter nevezi k i ; a 
kinevezett állomását legkésőbb szeptember i - é n ta r to-
zik elfoglalni. 

Az kötelezett 
zett rendes tanár 
belépni tartozik. 

Rimaszombat, 1 
3—3 

tanórák száma 20—22. A kineve-
iskolánk tanári nyugdíj- intézetébe 

év május hó 15—ik napján. 
Az igazgatóság. 

A közelgő n é p i s k o l a i k ö z v i z s g á k alkalmára ajánltatnak az 
egyházak, lelkészek és tanitó urak figyelmébe 

j u t a l o m k ö n y v e c s k é k gyanánt is használható, t e t e m e s e n 
l e s z á l l í t o t t á r n kiadványai, melyek M a k ó n C s é c s i M i k l ó s 
lelkésznél kaphatók, s 1 f o r i n t o n felüli megrendelés esetén 

díjmentesen szállíttatnak. 

A k iadványok e z e k : 
1. Imakönyv a magyar nép számára (kemény kötés 

120 lap) ára 20 kr. 
Rövid vallásos oktatás reform, jegyesek számára 
(2-ik javított kiadás) ára 5 kr. 

3. Szívmivelő, lelkiképek a földmives életből ára . 10 kr. 
4. A lelkipásztor sikeres . működésének alapfeltételei 

(értekezés) ára 5 kr. 
5. A nádosi kurátor (elbeszélés) ára 8 kr. 
6. O emberből új ember (elbeszélés) ára . . . . 7 kr. 
7. Nefelejts (vallásos költemények) ára . . . . 3 kr. 
8. Csalfa Náni ára 2 kr. 
9. Egy forint ára 2 kr. 

10. Tündér mese ára 2 kr. 
11. Vigyázz ! ára 2 kr. 
12. Szántó János megtérése ára 4 kr. 
13. Tekintsetek az égi madarakra ára 2 kr. 
14. Hát aztán ? ára 2 kr. 
15. Egy példázat ára 2 kr. 
16. A gyermekek barátja ára 2 kr. 
17. Megvagyon írva ára 2 kr. 
18. Mi az oka annak, hogy oly sok kis gyermek meg-

hal? ára 2 kr. 
19. Füzeslak és a módi ára 2 kr. 
20. Hogy terem a betyár? ára 2 kr. 
21. Lehet-e ellenségünket szeretni? ára 2 kr. 
22. János Bácsi beszélgetései ára 5 kr. 
23. Rövid történet ára 2 kr. 
24. Sorshúzás ára 2 kr. 
25. Előbb a hit, aztán megjön minden á r a . . . . 2 kr, 
26. Hajnal Ábel emlékezete ára 10 kr. 
27. A kárhozat utján (elbeszélés) ára 8 kr. 
28. Imádkozzál és boldogulsz ára 2 kr. 
29. Karácsoni rajz ára 2 kr. 
30. Az engedelmes feleség ára 2 kr. 
31. A veszett víz ára 2 kr. 
32. Egy pap és egy doktor ára 2 kr. 
33. A jó fiúk ára 2 kr. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam, 25. sz. Budapest, 1888. junius 17. 

PROTESTÁNS 

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-uíca 29. sz. I, sm, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 
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Debuisset pridem I 
Lapunk egy más helyén veszik t. olvasóink 

a debreceni uj templom felavatási ünnepélyének 
leírását s meg is elégednénk magának a tény-
nek puszta registrálásával, ha nem látnánk 
benne egyszersmind egy igen fontos s elvi je-
lentőséggel biró eszmének a megtestüléséhez 
való közeledést. 

Sokszor elmondottuk már e lap hasábjain 
ilyen vagy amolyan alakban, ez vagy amaz 
összefüggésben, hogy a prótestantismusnak lét-
ereje nem a nagy tömegekben, hanem a kisebb, 
de egymással solidaritásban levő gyülekezetek-
ben, csoportokban áll. 

Protestantismus és mindent absorbeáló cen-
tralisatio, egymást merőben kizáró fogalmak, 
mit igazol ama tapasztalat, hogy mindenütt, a 
hol erős központosító rendszer van keresztül 
víve a prot. egyház szervezetében, ott tespedés, 
élettelen merevség, türelmetlenkedő orthodoxia, 
parancsoló és mindent kizáró confessionalismus 
ver gyökeret. Protestáns lelkipásztorság, (tehát 
nem katholikus á Időzárság): és tíz — húszezer 

Dr, Ballagi Mór, 
laplulajdonos és felelős szerkesztő. 

lélek egy parochíához kötve: megint oly ab-
surdum, mely sehol a világon nincs, csak a mi 
alföldi nagy gyülekezeteinkben. Es végül prot. 
evangelium hirdetés •— tehát nem opus opera-
tumként ható és működő üres ceremónia, 
hanem felvilágosító, oktató s meggyőző tanítás, 
magyarázás, nagy ritkán s csak kiváló alkal-
makkor szónokolás: és olyan rengeteg épületek, 
melyeket alig van emberi orgánum, mely ter-
mészetes és nem erőltetett hanggal betölteni 
képes volna: a harmadik képtelenség, s ez 
utóbbi által már istenitiszteletünk is jó részben 
elveszti igazi hatását. Ha olvasom a hegyi be-
szédet, vagy isteni Mesterünknek gyönyörű para-
boláit, ha belemélyedek tanításaiba, melyeket 
pedig »nagy sokaság hallgat vala« : soha egy pil-
lanatra sem tudom elképzelni, hogy ő e felséges 
beszédeket a szakadásig megfeszített, természet-
ellenesen megerőltetett s az egész szervezetet 
igénybe vevő hangon mondotta volna el, pedig 
a legtöbbször a feje fölött a hangfogó csak a 
végetlen égboltozat volt, a hova felszállottak s 
a honnan megtermékenyítőleg tértek vissza sze-
líd, komoly, tartalmas, természetes egvszerű-



séggel és természetes hangon elmondott beszé-
dcinek szavai. És e hang mennydörgővé csak 
ott válik, hol a beszéd tartalmát a felháboro-
dott lélek sugallja: »Jaj neked Korazin! Jaj 
neked Bethsaida !« »Jaj nektek képmutató Írás-
tudók és farizeusok! Bolondok és vakok!« Hs 
»ti az én házamat latroknak barlangjává tettétek« 
stb. Igen de a mi prédikátorainknak a legtöbb 
helyütt mindég dörgő és természetellenesen fel-
emelt, hogy ne mondjam kiabáló hangon kell 
beszélniük, mert különben nem tudják betölteni 
a templomot, mely a mellett, hogy nagyon rosz 
akustikáju, még rettenetes terjedelmű is. Ha 
már most dörgedezni kell abban a templomban, 
hogy meghallhassa a beszélőt mindenki, egy-
szerű tanításokat, magyarázatokat, a melyeknek 
pedig legtöbb építő hatásuk volna, nem lehet 
a kathedrára vinni, mert hiszen az már mégis 
nevetséges lenne s megítélné az utolsó »pógár« 
hallgató is, hogy egészen közönséges, egyszerű, 
világos, érthető szavakat, de melyekben annyi 
az igazság, nagy enthusiasmussal, nagy hangon 
mond el a tiszteletes úr. A nagy hanghoz hát 
nagy szavak kellenek, a miket bele lehet kiál-
tani a templom öblös üregébe és evangéliumi 
szelid, komoly, tartalmas tanítás helyett lesz 
szónokolás, a mire pedig vajmi kevés szük-
ség van. 

Nos, a maradinak tartott Debrecen mikor 
új templomot épít, épít olyat, mely teljesen 
beillik a XIX. századba és a mely megfelel a 
modern élet minden követelményeinek s a pro-
testáns istenitisztelet természetének. Ő adja meg 
az első példát, hogy miként kell olyan templo-
mot építeni, a melyben jól érezze magát a pap 
is, mert nem nyomja őt agyon az épület ren-
geteg tömege, és kényelmesen érezze magát a 
közönség is, mert mindenütt jól hall, nem 
fárad ki a prédikátor mellének és tüdejének 
zihálását látva és hallva; nem fázik, ha kinn 
csikorgó hideg van is és nem hűti meg magát 
a rosz építés miatt támadó léghuzamban, mert 
az ajtók elhelyezése s azok szerkezete a m o -
dern egészségtannak megfelelő. Ezek a dolgok 
természetesen merőben közönbösek az Istenor-
szágára nézve, de nagyon fontosak tekintettel 
a templomot látogató közönségre. A mi isteni-
tiszteleteinkhez kisebb helyiségek kellenek s 
nem dómok, így lehet aztán igazán prédikálni. 
Templomainknak a modern kényelemnek meg-
felelőleg kell berendezve lenniök, mert nekünk 
a lélek jelenlétére, figyelmére, odaadására van 
szükségünk, s ezt nagy részben az által bizto-
síthatjuk, ha a test meg jól érzi magát. A 
mint a tudósítás mondja 1200 ember fér be az 
új templomba — ennyi untig elég is, sőt ez 

az a maximum a' melynél több emberre soha 
nem is kellene prot. templomot még csak ter-
vezni sem; de jóformán — ezt már azonban 
nem feltétlenül állítom — ez volna az a maxi-
mum is, a melynél több hivő nem tartoznék 

7 j 
egy lelkipásztor parochiájához. Mert pásztorság 
az, a mi nekünk az Úrtól adatott és nem ural-
kodás. Uralkodni lehet egy embernek milliók 
felett is, de valóban gondot viselni csak keve-
sekre lehet. A prot. egyház pedig benső ter-
mészeténél, szinte mondhatnók, lényegénél fogva 
megköveteli a híveknek folytonos gondozását, 
megkívánja ezek élő és erős érdeklődését az 
egyház dolgai iránt és sürgeti, hogy a lelkek 
embereknek kötelével vonassanak az evangé-
liumhoz. Már most ha az osztatlan parochia 
rendszer mellett, mely alföldi nagy gyülekeze-
teinkben s néhány városi egyházunkban dívik, 
két—öt papja is van a gyülekezetnek, ott tulaj-
donképen azért csak egy van; cura pastoralisról 
pedig szó sincs. A parochia osztatlan, de a 
íelelősség a gyülekezet lelki állapotát illetőleg 
megosztott ; a megosztott felelősség pedig tulaj-
donképen senkit nem terhel. Esetleg ismétlőd-
hetik az első emberpár története. »Im ez, asz-
szony, kit én mellém adákc — mondja Ádám, 
mikor kérdőre vonatik. »Ama kigyó csala meg 
engemetcc mentegeti magát Éva. Ez már benne 
van gyarló emberi természetünkben. Végül csak 
épen rámutatok azokra a szeretetlen versengé-
sekre, (még ha nemes verseny volna, csak haszna 
lenne belőle az egyháznak!), ádáz viszályokra, 
nem egyszer kenyéririgységre, a stóla felett 
való megosztozkodás-szülte kelletlenkedésekre, 
melyek az osztatlan parochia rendszer mellett 
két s több pap között előállhatnak, ha épen a 
szerencsés választások nem igazán nemesebb, 
emelkedettebb gondolkozású egyéneket állítanak 
egymás mellé, hogy szolgáljanak az Istennek 
és ne^ a Mammonnak. 

És Debrecen, a »magyar vallása főfészke, 
a magyar prot. egyház egyik leghatalmasabb 
védvára: a legelső, a ki belátja, hogy az eddigi 
állapotokon segíteni kell. Elhatározta tehát, 
hogy a meglevő öt lelkészi állomás mellé még 
két újat szervez, számukra két új templomot 
épít, az egész debreceni ref. egyházat hét paro-
chiális körre osztja fel, ugyanennyi preshyterium-
mal s egy ezek felett álló nagy egyháztanácscsal. 

íme ez az a rendkívül fontos, nagy hord-
erejű terv, mely megvalósulásának első stá-
diumát a cegléd-utcai új templom felépítésével 
és felavattatásával érte el. És a míg szívből 
csatlakozunk debreceni testvéreink öröméhez, 
melyet éreznek az Úr emez új hajlékának fel-
építése felett s kívánjuk, hogy legyen az még 



dicsőségesebb, mint volt a régi s azon a helyen 
adjon az Úr nekik békességet: addig másfelől 
nem mulaszthattuk el, hogy meg ne ragadjuk 
az alkalmat, hogy üdvözölhessük nagyszabású, 
messze kiható s a magyar prot. egyházban egy 
egészen új életet előkészítő tervüket. Hogy a 
gyakorlatban miként fogják keresztülvinni: annak 
módozatát nem ismerjük, de különben is ez 
egyelőre birálgatásnak tárgyát nem képezheti. Itt 
maga az a gondolat érdekel bennünket, mely a 
tervben kifejezést nyert, s a melytől gyülekeze-
teink vallás-erkölcsi életének megújhodását vár-
juk, ha ezek is egyszer valahára megmozdulná-
nak s követni akarnák legalább ebben Debrecen 
példáját. A cura pastoralis csak így lehetséges 
és csak a cura pastoralisnak lehető leglelkiis-
meretesebb gyakorlásával lehet híveinket meg-
tartanunk s megóvnunk a secta protestantismus 
zavaró háborgatásaitól. Ha kisebb számú hívek 
vannak egy-egy lelkész gondozására bízva, ez 
lelkipásztor lehet s nemcsak anyakönyvvezető 
és statistikai adatokat stb. összeállító hivatal-
nok, több ideje s ereje jut tulajdonképeni papi 
teendőinek jobb és építőbb hatású elvégezésére. 
Külön-külön parochiák mellett megszűnik a 
nagy gyülekezetekben az a protestantismussal 
és magával a bibliával is ellenkező meg külön-
böztetgetés : »első papcc, » második papa stb. 
mert nem az állás tesz valakit elsővé, hanem a 
szellemi suprematia: hanem mindenik lelkész 
függetlenül s összehasonlítás és fokozat nélkül, 
önálló papja lesz parochiális kerületének és 
mégis abban a nagy presbyteriumban együttesen 
építheti társaival az egyházat. 

Régen meg kellett volna ezt már tennie a 
debreceni egyháznak s más oly nagy gyüleke-
zeteinknek is, melyek kolossz tagjaikkal mozdulni 
nem bírnak, s melyekbe nem tud mindenüvé 
életadó vért ömleszteni az az egy parochia. 
Azok a tagok aztán elhalnak, vagy leválnak. 
Debrecennek tervezett intézkedése sokkal hatha-
tósabb védelem lehet az általa annyira félt unitá-
rismus és más sectárius mozgalom ellen, mint 
akár mennyi vádaskodása, panasza, vagy elkese-
redett polémiája. Az élhetés jogát mindenki kö-
vetelheti magának ; de viszont ki erre jogot for-
mál, annak kötelessége, hogy minden becsületes, 
tisztességes, isteni és emberi törvényekkel meg-
egyező eszközzel biztosítsa is megélhetését. Nagy 
gyülekezeteinknek megélhetése csak oly módon 
biztosítható, mint azt Debrecen akarja tenni, 
ha hát élni akarnak, ezt az eszközt nekik is 
akarniok kell, sőt debuisset pridem! 

Anonymus. 

E x c e 1 s i o r. 
»Officium praeceditcc. Családos ember és 

lelkész létemre, harmad rendű foglalkozásnak 
tartom az általam legritkább esetben igénybe vett 
irod. ténykedést, s ezért csak most vehettem ma-
gamnak kellő időt, hogy Pukánszkv tanár úrnak 
az »Evang. Egyház és Iskolaa f. é. 20-ik szá-
mában megjelent s más oldalról a »Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapa f. é. 19. számában közölt »Iro-
dalmi központosítása című reflexióimra tett kissé 
alant járó megjegyzéseit magasabb és szélesebb 
körű talapzatra helyezzem. 

A tanár úr, úgylátszik, több tudományos 
merevséggel, mint szív melegséggel keresi 
szerény cikkem intentióját. Hiába említettem 
jelzett cikkemben a hármas számot, tanár úr-
nak utóvégre a kettős szám tetszik. Gondola-
taimból csak a testet s nem az átvonuló esz-
mét fogva föl, szerény intentióm fölnyomozása 
végett meg is kopogtat két ajtót, de a harma-

! dik ajtót föltárni, erre elvesztette a tanár úr 
nemes túrelmét. Pedig kár, mert itt a harma-
dik ajtónál találta volna meg a helyes u ta t ; 
itt látta volna meg ama nemes érdekeltséget, 
mely a magyar tud. theol. tankönyvek kérdését, 
nem a részszerű, hanem egyetemes alapon 

I szerette volna megindítva látni; azon nemes 
óhajt, mely a vezérszerepet ez ügyben Pozsony-
nak szerette volna vindikálni. 

A lezajlott irod. mozgalmak azonban azt 
látszanak sajnosan prognostizálni, hogy az Unió 
derengő hajnala még távol késik az éji ho-
mályban! Nincs hozzá egy kis szív melegség, 
de annál több tudományos merevség! Itt ke-
resse a tanár úr intentiómat, no persze egy 
kissé több és nemesebb akarattal, s meg fog 
érteni. 

A jó szomszédot soha életemben nem tar-
tottam megvetendőnek, de sőt annak a jó szom-
szédnak, a nélkül természetes, hogy a magamét 
a legkevésbé elhanyagolnám, ügye baját, törek-
véseit megfigyelni, vele érezni oly kelléke lel-
kemnek, a mely nélkül el nem lehetek. Hiszem 
azonban, hogy ez érdekeltségem miatt nem fog-
tanár úr az inquisitio nagy széke elé idézni. Hogy 
rejtett név, illetve nem egyenes adresse alatt Ír-
tam, ez tanár urat ne irritálja, hanem mint tu-
dományos férfiú, a ki hihetőleg első sorban az 
ügyre magára s csak azután tekint a személy 
kérdésére, nyugtassa meg magát Luther azon 
erőteljes mondásával : »Mag es Hinz oder Kunz 
geschrieben stb.a 

Egy sajnálkozó — quasi minorum gentium 
— hangulattal kérdezi mindezek után tanár úr: I o 



»ez csak nem a mai prot. korszellem kifo-
lyása ?« Ezt a satyriküs bókot köszönöm, de 
hát ez meg engem nem fog irritálni. Irri-
tálna mindenesetre, ha tudatával nem birnék 
annak, a mit mondok. Azt azonban megjegyez-
hetem tanár urnák, hogy a tudományos szin-
vonal nem kizárólagosan egyjelentőségű a tanári 
állással. Vagy talán azért tartja expectoratfomat 
nevetségesnek, hogy van bátorságom az iro-
dalmi mozgalmakat egy kis önállósággal, s nem 
a tanár úr járszalagán figyelni meg ?! 

Kérdezzük csak, egy kissé több türelem-
mel, mit akartam én azzal, a midőn a tudo-
mányos theol. tankönyvügyi kérdést, az iro-
dalmi társulat kebelén szerettem volna látni s 
ott hallani meg a nagy szózatot »a lányzó 
alszik, de nem halt meg?« 

A kinek csak egy kissé is világlik az irod. 
társulat szervezete, kétségkívül azt fogja mon-
dani : azért, hogy a társaság ne részszerű, az 
az tisztán felekezeti, hanem egyetemes, ha tet-
szik, koncentrikus alapon kezdje meg nemes 
pályafutását. E cél megvalósítása sem a tan-
könyvügyi kérdésnek, sem a tanár úr által ki-
emelt koncentrikus korszellemnek nem leendett 
volna kárára. Nézzük gondolataim genetikus 
összefüggését, nagyon természetes azon idő-
pontot véve kiindulási alapul, a melyben az irod. 
társulat végleges revisionalis szervezkedése előtt 
állott, tehát a hol az esetleges módosításoknak, 
s fölszóllalásoknak nyitva volt a tér. 

Azt megengedi a tanár úr, hogy a Föl-
hívás előbb jelent meg az irodalmi társulat 
szervezkedésénél? Különben — a nélkül, hogy 
a dolog meritumába bocsátkoznék — a Fölhívás 
e kikezdése maga mondja : »A prot. irodalmi, 
társaság pedig még alakulóban van ; célja még 
nincs szabatosan körülírva, s tervezetéből az 
tűnik ki, hogy tőle az egyháztörténeten kívül 
a többi szakok művelését, legalább egyelőre, 
nem igen várhatni. De ha várhatnók is, igen 
kérdéses, hogy e társaság szakkiadványaival ép 
azon speciális szükségletek kielégítésére fog-e 
törekedni, a melyet mi célba vettünk.« Ez idé-' j 
zetből csak az tűnik ki, hogy a tud. theol. 
tankönyvkérdés ügye nem lett a férfias megpró-
bálkozás terére helyezve, hanem minden kísérlet 
nélkül a tiszta sejtésnek engedve, lett a dolog 
lefegyverezve. Mondom a bekebelezési kísérlet, 
ha mindjárt a rosz omen tudatával is, közös 
erőteljesebb testvéri erővel lett volna foganatba 
véve, egész más szinbe tűnt volna elő a tud. 
theol. tankönyvkérdés jelenlegi helyzete. A 
»post festa« lelkes iró ja, s a kit teljesen értek 
s a kivel — az irod. mozgalmak megfigyelését 

illetve — solidaritásban vagyok, lelkem mélyé-
ből, fönjelzett című referádájában ezeket ír ja: 
»Nem épen kedvező benyomást gyakorolt reám 
az a körülmény, hogy a Társaság alakuló köz-
gyűlésén az ág. hitv. egyház oly feltűnően cse-
kély számú képviselettel vett részt. Az ev. theol. 
tanári karból mindössze ketten voltunk. . . .« 
Csatoljuk e jelenséghez továbbá a tudományos 
mozgalmu Pozsonyt, Luther társaságával és 
tisztán felekezeti ügyeket traktáló lapjával. E 
vallásügyi tüneteket tekintetbe véve, nem kell 
az embernek Mohamed új vallásalkotó karakán 
ideáival bírnia, sem Luther reformátori föllépé-
sét negélyeznie, sem a nagyzás hobortjában 
szenvednie, hogy —• sic rebus stantibus — ne 
érezze ki a separatistikus hajlamokat. 

Látja ezekből a tanár úr, hogy szerény 
eszmeköröm kis világa nem mozog kizárólag 
a Fölhívás határai között, hanem igen is tágabb 
alapon. 

Miért szorít tehát tanár úr, oly igen ke-
gyetlenül a Felhívás korlátai közé?! Vagy talán 
azért, hogy a kárörvendő s nem tudom miféle 
gyanús izgatások tüske bokrán hánytorgatva 
cikkemet, kis bűnös deák módjára cipeljen azon 
tudományos nagy férfiú színe elé, a kiről csak 
a legnagyobb hódoló tisztelettel beszéltem s 
beszélek is bárhol, s a kinek nem rég megjelent 
jeles Egyház-jogtanát joggal nevezhetnők el 
tiszta magyar vérnek és csontnak. E jeles mű 
mutatta meg előttem is, hogy a mi magyar 
tud. theol. irodalmunk nem vak uszályhordo-
zója a német, különben tiszteletre méltó tu-
dományos theol. irodalomnak. Vagy talán a 
Fölhívás tudományos aláíróival akart elriasz-
tani tanár úr? Nos kérem, hogy e miatt akarja 
betiltani a tankönyvügy kérdésében megered-
hető eszmecserét a tanár úr, ez egy kis hierar-
chiára mutat. 

De hát végén csattan az ostor, a midőn 
tanár úr a tankönyvügyi kérdésben fölmerült esz-
mecserét, olcsó koraszülött kritikának nevezi s 
oly ügynek, a melynek nincsen tárgya. Van biz 
annak, csak merevségbe ne szenvedjen az ember 
s bírja itt-ott az okos hajlékonyságot. Igen 
ama hajlékonyságot, mely a felekezetiesség szo-
rító kötelékeiből kibontakozva, minden szava, 
tettével azt bizonyítja, hogy az Unió a mi 
közös vallásügyi életérdekünk. Excelsior! 

Vágvölgyi, 
ev. lelkész. 



I S K O L A Ü G Y . 
Püspöki jelentés a dunamelléki egyházkerület 
középiskoláinak meglátogatásáról és főfel-

ügyeletéről. 
(Folytatás.) 

II. 
Kecskeméti fögymnasium. 

I. Szellemi állapot. 

A kecskeméti s nagykőrösi iskolák versenye isme-
retes. E verseny a szellemi téren sem maradhatott gyü-
mölcstelen. A fentartó testületek mindig igyekeztek jeles 
tanerők megszerzésével állni meg helyöket a verseny-
téren. Kezdetben, a régibb időkben, feltétlenül Kecske-
mété volt az előny, mikor theologiája, jogi tanszéke, 
szóval egész collegiuma volt. Az ötvenes években, a 
Thunféle gymnasiumi korszakban, közelismerés szerint 
N. -Kőrös jóval túlszárnyalta Kecskemétet, mely elvesz-
tette theoiogiáját, jogakadémiája átalakult s elvált a 
gymnasiumtól, ez pedig nehezen tudott erőre vergődni. 
A versenynyel azonban nem hagyott fel s azon, ha nem 
is teljes, de részleges diadalokat aratott. Válogatta a 
tanerőket a hogy s a honnan legjobban tehette. Ismét 
bénitólag hatott a szellemi életre is, az egyház és iskola 
pénzügyeinek szabálytalan összekeverése s zavara — 
miből még máig sem birtak egészen kibontakozni — s 
e részben még az egyházkerületnek kell a gordiusi cso-
mót, talán Nagy Sándor módjára, megoldani — de ez 
más lapra tartozik. 

Egészben véve s egyöntetűség tekintetében a 
kecskeméti tanári testület nem éri utói a nagykőrösi t ; 
de egyes tagjaiban felül is múlja az t ; némelyekben 
egyenlő rangon áll azzal; egyesekben hátrább marad. 
Az összehasonlítás — kivált egyénenként — nehéz is, 
gyűlöletes i s ; Ítéleteimben annál tartózkodóbb akarok 
lenni, mert — igen is csalódható — egyéni véleményt 
lehet csak, nyert benyomásaim alapján, nyilvánítanom. 
De ki kell még is emelnem Hollósi Zsigmondot, a görög 
nyelv veterán tanárát, kinél világosabban és behatóbban 
magyarázó és sikeresebb tanárt keveset ismerek s kinek 
egy órai Homér-magyarázatánál , fejtegetési s kérdezési 
módjánál szebbet ritkán hallottam ; Parragh Gedeont a 
természattan tanárát, a ki sikerült kísérlettel összekötött 
előadását nem csak világossá, hanem rendkívül vonzóvá 
is tudta tenni s pontos, szabatos, tanúságos magyará-
zatával, a fölvett tételt bebizonyítani és a hallgatók 
figyelmét teljesen lekötni tudta ; a közbevetett kikérde-
zések ezt bebizonyították; ki tűnő előnye Parragh tanárnak, 
technikai ritka ügyessége, maga is feltaláló s mechanikus 
l evén ; tovább Csabay Imre r. tanárt, az intézet igaz-
gatóját, a ki mathematikai előadásának s levezetéseinek 
szabatosságával, világosságával, könnyűségével — e szak-
ban szintén ritkítja párját, (bár épen e részben a nagy-
kőrösi két szaktanár, Bónis és Benkó is méltó társai.) Jeles 

I tanárok : Katona Mihály a latinban, Nagy Ferenc a bölcsé-
szetben s magyar irodalomban, Fazekas — fiatal erő, 
új képzettségű, sokat igérő tanár szintén a latinban. A 
derék Szakács Istvánt, kit azóta a halál elragadt, már 
csak hanyatló erővel, betegen láthattam. 

Leggyöngébbnek talaltam a mértani- s szabadkézi 
rajz tanítását, Pataki Imre városi rajztanártól. A kezdet-
leges felszerelés mellett, mely csak néhány rajzlap-
ból áll, testek és minták nélkül, módszertelen s gyarló 
előadás mellett az eredmény is s i lány; az összes négy 
osztály mértani rajzai közt nincs egyetlen egy csinos 
dolgozat. 

A látogatást az osztályokban, itt is mint előbb 
N. -Kőrösön , úgy intéztem, hogy minden osztályt s 
minden tanárt legalább egy órában végig hallgassak; 
néhol előadást, néhol kikérdezést, hogy mind a tanár 
működéséről, mind a tanítványok előhaladásáról fogal-
mat szerezhessek magamnak. 

Az iskolai rend, fegyelem itt is kielégítő ; osztály-
naplók stb. szabályszerűen s pontosan vezettetnek. Az 
igazgatói s tanártestületi ügyvitel kifogástalan. 

2. Berendezés. 

A kecskeméti iskola épülete ismeretes. A két eme-
letes kollégium, a fögymnasium mellett a jogakadémiá-
nak is négy tágas és szép tantermet, tanári gyüléster-
met, könyvtártermet, igazgatói irodát ad. Maga a g y m -
nasium szintén egészen megfelelő nyolc tanteremmel, 
külön pbysikai tanteremmel s szertárul és dolgozó szo-
bául alkalmas másik teremmel, a könyvtár, a tágas ta-
nácsterem, imaterem, szertárak, mind kellő módon vannak 
elhelyezve; a tantermek tágasak, világosak, szárazak, 
egészségesek. Kifogásoltatott — az állami főfelügyelet 
részéről, a téli tornaterem hiánya és az árnyékszékek 
szűk egészségtelen s alkalmatlan volta. Most már ezeken 
a bajokon is segítve van — s a helyiségek tekintetében 
többé kifogás nem emelhető. 

A szertárak s taneszközök is — bár koránt sem 
teljesek — a szükségnek többnyire megfelelők. Egyen-
ként kívánok rólok szólani. 

A könyvtár — melyből a jogakadémiáé most el 
van különítve s saját helyiségében fölállítva, csupán a 
gymnasiumé m. e. 14,000 kötetre megy. Ujabb időben 
más helyiségbe levén átvíve, még rendetlen, kathálogusa 
régi s tökéletlen; ez rendezésre vár. A természet tudo-
mányi rész is ki van véve belőle s a term. tud. szer-
tárban állítva föl. Az ifjúsági könyvtár, túlnyomókig 
szépirodalmi művekből, 1100 műre terjed 111. e. 1400 
kötetben. 

A természettani szertár el van látva a szüksége-
sekkel ; de költség hiányában gyarapítása nem megfelelő ; 
teljesnek, az előadások szükségletéhez képest, nem 
mondható ; sokban azonban pótolja a tanár ügyessége, 
a ki maga mechanikus. A leltár összesen 140 tételt 
m u t a t : részben elavultakat is. 



A természetrajzi szertárban az ásvány és kőze t -
tani gyűjtemény elég gazdag s tudományosan is ren-
dezve, bár az egyes termények leihelye nincs mind fö l -
jegyezve. A növénytani rész nagyon szegény; természeti 
példányok hiányán, részint ábrákkal, részint újabban — 
művészileg készült utánzásokkal segítenek ; ilyen eddig 
20 darab van, most megrendelve ismét 2 0 ; de egy 
példány ára 1 frt 30 kr s így sokra terjedni nem le-
het. Az állattani részben a tengeri állatok, puhányok 
és csigák gyűjteménye szép, valamint az antediluvian 
állatok (csiga- és kagyló-kövületek) is, ez utóbbi Ihász 
Dániel forradalmi ezredes ajándéka ; ki tömött állat kevés, 
borszesz-készítmény még kevesebb; ellenben anatómiai 
minták sok, szép s becses. 

A földrajzi s történelmi oktatás segédeszközeivel 
is meglehetősen el van látva az intézet. Lapos és dom-
bormívű térképek — pl. Budapest vidéke, Sz.-Udvarhely 
vidéke, hegységekkel; történelmi arckép-csoportozat 
gazdag; történelmi képek, műemlékek (pl. a kassai dóm) 
rajzai stb. gazdagítják a gyűjteményt, élénkítik a tör té -
nelmi s földrajzi előadást. 

A mértani rajz tanszerei hiányát már említettem. 

3. Az anyagi helyzet. 

A kecskeméti iskola és egyház pénzügyeinek ne-
hezen kibonyolítható, egymással összevegyített voltáról 
már említést tettem, de arról is, hogy ez külön lapra 
tartozik, s az erről szóló külön bizottsági jelentésnek s 
arra építendő határozatoknak nem kivánok elébe vágni, 
bár itt is, mint Nagy-Kőrösön , az igazgató-tanácscsal 
dec. 10-kén tartott értekezleten, behatólag tárgyaltam — 
magam tájékozása végett — a gymnasium anyagi ügyeit. 
Itt tulajdonképen baj nincs, csak mesterségesen van 
csinálva. A gymnasium fentartása s ellátása teljesen biz-
tosítva van, mihelyt az egyház az intézet iránti köteles-
ségét teljesíti, vagy is a boltok és bazár bérjövedelmét, 
mely a gymnasiumot illeti, annak megadja, ez tulajdon-
kép meg is történt az 1882-diki — a főtiszt, egyház-
kerületi közgyűlés által is jóváhagyatott s egyedül mérv-
adónak tekintendő költségvetésben ; de utóbb az egyház 
által megtagadtatott s ezzel nem csak az egyensúlyban 
állt be zavar, de az egyházkerület is, beavatkozásra s eré-
lyes intézkedésre kényszeríttetett . E részben a vizsgálat 
még nincs befejezve, s a végleges intézkedés meg nem 
tétethetett . 

Mindazonáltal igyekeztem az Igazgató Tanácscsal 
tartott értekezletben odahatni, hogy a megzavart rend 
és egyensúly a gymnas. költségvetésben helyre állíttassék 
s jelesen hogy az egyházker. 1884: 60. és 1885 : 36. sz. 
határozatainak a tanári fizetések 1000 frtról 1200 frtra 
emelése által elég tétessék. És ez, f. év kezdetétől fogva 
költségvetésileg meg is történt — még csak az egyház-
kerület állal fentartott egy tanszék van az előbbi java-
dalmazással. 

A gymnasium költségvetése, biztosított jövedelmei 

alapján, megengedi a fölszerelésekre fordítandó összegek 
aránylagos emelését is. Különösen kivánatos ez a t e r -
mészettani szertárnál — s részben a természetrajzi 
gyűjteményeknél. 

(Folyt, köv.) Szász Károly. 

K O N Y V I S M E R T E T E S . 
Egyházi beszédek. Irta Lévay Lajos, sárkeresz-
tiíri ref. lelkész. Budapest, 1888. Kiadja Kókai Lajos. 

Ára 1 frt 20 kr. V1+176 80 lap. 

Egy kötet valóban népszerű egyházi beszéd fekszik 
előttünk, annak a kiválóan hivatott és munkás lelkész 
társunknak tollából, kinek egyházi írói neve szerte ma-
gyar ref. egyházunkban már évek óta tisztelt és becsült. 
Mikor ezelőtt tíz évvel kilépett a gyakorlati lelkészi 
pályára, egy hosszabb tanulmányban írta le azt az esz-
ményt, a melyet ifjúi lelkesedéssel, a pálya iránt érzett 
lángoló szeretettel magának a lelkészi pályáról, annak 
teendőiről alkotott. »A munka kezdetén« címmel tűzte 
ki mintegy önmaga és lelkésztársai elé a magas célt, 
mely után törekedni szent kötelességének ismerte el. 
Volt annak a tanulmánynak szerzőjében annyi nemes 
idealismus, hogy örömmel látjuk ugy az előttünk fekvő 
kötet beszédeiből, mint különösebben a műnek elősza-
vából, miszerint a gyakorlati életnek próbáratevő bajai, 
akadályokat gördítő nehézségei, a közönyösségnek egy-
szer-másszor leverő bántásai sem voltak képesek meg-
lankasztani máig sem azt az erőt, mely akkor élt benne. 
A mely fának sok virága van, arról ha némelyet leráz is 
a szél, megfagyaszt is a késői hideg, kocsányáról le is 
rág egy-egy féreg, mégis marad rajta annyi, hogy virág-
koronájából fel sem tűnik ez a kicsi veszteség és sok 
gyümölcsöt érlel meg. Amaz eszményiség virágai azóta 
gyümölcsökké alakultak át s most néhány válogatott , 
szerző által is jobbnak talált példányt nyújt a lelkészi 
karnak _ belőlük. 

Óhaj tanok a mű egész előszavát szó szerint k ö -
zölni, hogy ezzel magával jellemezhetnek a munkát, de 
meg azért is, mert annak minden egyes gondolatával teljes 
mértékben egyetértünk. Sokszor elmondottuk már, mit 
szerző is sürget, hogy egész odaadással kell tanulmá-
nyozni a lelkészeknek »a mi magyar népünknek élet-
viszonyait, észjárásának eredetiségét és sajátos lelki vilá-
gát«, »hogy eképen, úgy a szószéken, mint a lelkipász-
torkodás más mezején, csak olyan lelki táplálékot nyúj -
tanának a népnek, a mi igazán neki való.w Igehirdetői 
feladatának teljes tudatával mondja tovább : »nem ér te-
kezni, ( tegyük hozzá szónokolni) hanem beszélni, még 
pedig ugy, hogy a szív teljességéből szóljon a száj s a 
mit a száj mond, az a szívekbe legott be 'is vésődjék: 
ez volna a templomi szónok hivatása. E célt elérni nem 
könnyű dolog, de az első lépés ehhez mindenesetre az, 
hogy a gyülekezetben értelemmel, azaz, a nép egyszerű, 
világos nyelvén igyekezzünk szólani.« Erre a népszerű-
ségre törekedett szerző, s mint megjegyzi, »sem nagyon 
fent szárnyalni, sem nagyon alant a porban maradni« 
nem akart. 

Az e kötetbe foglalt 21 beszéd legnagyobb része 
valóban tanúságot is tesz a mellett, hogy szerző foly-
tonosan ott forog hívei között s ismeri gondolkozás-
módjukat, életüket, testi és lelki szükségeiket, hibáikat 
és erényeiket és nem egy esetben úgy látszik, hogy 
épen valamely, híveivel folytatott beszélgetése adta meg a 
prédikátió tárgyát i s ; legalább erre vall az a közvetlenség, 



melylyel egyes párbeszédek ide be vannak szőve. Sőt 
egyenesen azok a legjobb beszédek, melyeket teljesen 
híveinek köréből, életéből vett, melyeknek tárgyát a 
közvetlen tapasztalatokból merítette s úgy általánosította 
és helyezte az örök evangelium szempontja alá (V. IX. 
XI. XIII . XIX.). Másfelől meg írói egyéniségének is 
abban nyilvánul ereje, a miben különben személyiségéé 
is van: az erős alanyi és a biblia szellemétől áthatott 
hitben. A hol ezt fejezheti ki, erről tehet tanúságot, ott 
nem a frázisokkal, hanem valóban a szív legmélyéről 
felszakadt érzésekkel és gondolatokkal emelkedik szó-
noki magaslatra és hat meg. Nagyobb szabású elmélke-
dések légkörében kevésbbé ot thonos s pl. sem nagy-
pénteki (VI.), sem húsvéti beszéde (VII .) korántsem 
áll azon a magaslaton, a melyen a IX. a XI. XII. stb. , 
Egyikben sincs egyetlen ujabb gondolat, az inventió 
sem szónoki ; még csak a gondolatok csoportosítása sem 
uj. Mind a kettő igazi conventionalis ünnepi beszéd. 
Valamivel szerencsésebb inventió tekintetében a kará-
csonyi prédikáció (III.), bár ebben meg igen fárasztó a 
mindvégig folyó képes beszéd, mely alig egy-két helyütt 
oldódik fel való értelmére, s ez által, kevésbé népszerű, 
mert az az egészen közönséges hallgató alig tudja belőle 
kivonni a reá nézve építő elemet. Az ünnepi beszédek 
között legsikerültebb a pünkösti (VIII.) , főleg ennek 
III. része a maga szónoki emelkedettségével és meleg 
közvetlenségével. 

A mire igyekezett szerző azt beszédeinek leg-
nagyobb részében el is érte : a világosságot, egyszerű-
séget és közvetlenséget. Az életből merít és ahoz szól. 
Nem bölcselkedik, hanem a gyakorlati életet akarja 
megnemesítni, jobbá, tűrhetőbbé, szebbé tenni a vallásos 
hit és megnyugvás által. Felfogása az egész életről t isz-
tult, egészséges, távol van tőle minden beteges érzel-
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gősség. Szereti az életet örömeivel es bajaival, bűnös-
ségével és erényeivel. Minden körülmények között meg 
tudja találni érzéseinek a legmegfelelőbb hangot. A be-
szédek külszerkezetében van bizonyos chablonszerűség; 
de a mely nemcsak nem kifogásolható, mert altala fenn-
tartja az egész isteni tisztelet egységé t : hogy t. i. a 
prédikáció előtt énekelt és az ez után éneklendő dicséret, 
vagy zsoltár szavai be vannak szőve a beszédek leg-
nagyobb részébe; de sőt igen helyes, mert a lelkész 
mintegy ott veszi fel s folytatja a gondolatokat, hol az 
ének eínémultával azok megszakadtak s viszont a k ö -
zönség meg mintegy részt vesz és ezt ki is fejezi, a 
lelkész eszme menetében. Az egyes részek átmenetei 
kitűnőek s szerző úgy a biblia idézetek megtalálásában, 
mint azoknak a beszédekbe való beszövésében valódi 
művész. Egyetlen helyen nem erőszakolja be őket és 
mindég találók idézetei. S e számtalan bibliai hely és a 
hol nem szószerint idéz is, az egész művet átható bib-
liai irály valami oly kenetességet ad e beszédeknek, 
melynek jótékony, lecsendesítő, megnyugtató, vigasztaló 
és javító hatása alatt állunk még akkor is, mikor a 
szavak rég elhangzottak, vagy a könyvet rég letettük. 
Lévay valóban a bibliát prédikálja ; jól tudja, hogy csak 
az épít. Egy találó bibliai hely többet ér, mint lapokra 
terjedő akármilyen szép okoskodás. 

A mi az egyes beszédeket illeti, fentebb egy-ke t -
tőről már megemlékeztem, e részletezés kiegészítéséül 
álljanak még itt a következők. Az I. beszédet kissé ne-
hézkessé teszi nagyon hosszú kör — s illetve melléren-
delt mondatos iralya. »Isten országa« és »anyaszent-
egyház« prot . fogalmaink szerint nem synonimek, úgy 
hogy egyik a másik helyett használtathatnék s egyik a 
másikat teljesen fedezné (3. 4. 5. lapok). A II. b. igen 

lendületes, szép homilia s találó, szinte drámai jellem-
zése Keresztelő Jánosnak ; csak annyit kívánok m e g -
jegyezni, hogy a legnépiesebb beszédben sem mondható 
Ker. János a „puszták fiának" (10. 11. 1.) mert népünk 
nyelvhasználata e kifejezéshez egészen más fogalmat köt. 
A »dolgozzunk és imádkozzunk« című beszédnek külö-
nösen II. része megkapó s kár volt ennek kenetteljes 
bibliai menetét és hangulatát megzavarni azzal a pietis-
tikus ízű s tőlünk amúgy is az »óperenciás tengeren« is 
túl eső Cleveland-féle történettel megzavarni. Nagyon jó 
és jellemző életkép, vonzó, kedves előadású, kerekded, 
jól kidolgozott beszéd az V-ik. Egyike a legszebbeknek. 
Még a holt betűkből is melegség ömlik, a szerző val-
lásos lelkének melege. Hasonlólag építő, jó tanítás a 
IX. Kitűnő bevezetése van a X-iknek, de a tárgyalásban 
az I. és II. rész meglehetősen egy és ugyanazon g o n -
dolatkörben mozog. Tiszta, nemes felfogásával egyszerű 
közvetlenségével válik ki a XI. A szigorú erkölcsi p ré -
dikátor szólal meg erőteljes hangon a X l l -ben (kü lö-
nösen 93. 1.). Óhaj tandó volt volna, ha még közvetle-
nebb tanító hangot vet : volna fel s nem mozgot t volna 
annyit az általánosságok terén. Pl. a 96. lapon szerintem 
sokkal építőbb lett volna, ha részletezte volna a tudat-
lanság szülte sok bűnt, hibát, babonaságot stb. Ez sokkal 
érthetőbb leendett, mint a 97. és 98. lapok általános-
ságban tartott okoskodásai, a melyek jóval magasabban 
is járnak, mint sem népszerűek lehetnének. Nem is he -
lyén való, meg is zavarja a hangulatot arra a bon motra 
való hivatkozás, hogy a porosz iskolamesterek verték 
meg a franciákat. Mintegy szerző saját magának min -
tául veheti az igazi népszerű modorú prédikációkhoz a 
XlII -a t , a X V I - o t és a XlX-e t . Szerző eszménye ezekben 
testet öltött. Sem nagyon fent nem szárnyalnak, sem a 
porban nem maradnak. A XlI I -ból legfeljebb ezt hagynám 
k i : »hiszen egy-két pohár bortul, a világ még fel nem 
fordul« — mint annyira minden duhaj legény által is-
mert kurjantást, mely esetleg mosolyt , talán nevetést 
idézhetne elő a templomban. Az az igazi lelkipásztor 
szólal meg a XVI-ban , a ki nem dörgedelmes szónok-
lattal, hanem magyarázással, felvilágosítással, szeretettel 
akarja vezetni híveit. Bárcsak minél többször hang-
zanék szószékeinkről az, a mit itt Lévay a 131—132. 
lapokon mond népünk kényelem szeretete ellen. A re for -
máció emlékünnepén tartott beszéd (XIV.) mondhatni 
egész új genret képvisel prédikáció irodalmunkban. És 
ennek a beszédnek részemről igen örülök. Egyike ez is 
azoknak, mely közvetlenül, kézzel foghatólag tanít, oktat, 
épít és lelkesít. N e m abstractiók felhő regióiban, hanem 
a történet concrét alapján jár. Lehe t -e lelkesítőbb a 
hithűség mellett mint reformátoraink így bemutatott 
nagy alakjai és lehet-e valami meggyőzőbb a mellett, 
hogy egyházunk alkotásaihoz hozzájárulnunk s közre 
munkálnunk kell, mint azok az első pillanatra száraz 
statisztikai adatok (117—118. 1.), melyek feltüntetik 
vagyoni helyzetét az egyház egyetemének, melyek azon-
ban ékesebben szólanak mint akárhány nagy frázis ? 
Sokaknak az olvasók közül bizonyára fel fog tűnni, hogy 
e beszéd tényleg számadatokat visz fel a kathedrába; de 
nem lesz ez meglepő egyszerre, a mint arra gondolnak 
hogy a lelkész nem annyira orator, mint inkább tanító. 

Elég sikerült a XV. főleg ennek II. része. Igen 
tapintatosan vannak felhozva az egyenesen localis dol-
gok s beszőve az általános és mindenkire ráillő tar ta-
lomba a XVII. beszédben, mely a takarékosságot tár -
gyalja népszerű előadásban. Élénk s nagyon jó jellemzését 
adja a XVII-ban Márthának és Máriának. Emelkedett, 
szinte költői valasztékos nyelvezettel van irva a X X . ; 



de a melynek III. része, holott ennek volna leghálásabb 
tárgya, nincs kerekdeden kidolgozva s az előadás is 
veszt a maga ere jéből ; míg sok találó lélektani vonás 
s különösen erős vallásos meggyőződés van a XXI. 
beszédben. 

A legmelegebben ajánljuk ez egyházi beszédeket 
olvasóink b. figyelmébe. Óhajt juk, hogy minél népsze-
rűbbek legyenek, tekintettel gyakorlati használhatóságukra 
is. A szerzőnek pedig, ki tiz éves papi működését e 
becses határkővel jelölte meg, szívünkből kívánjuk : »ad 
multos annos!« Kenessey Béla. 

Tanulmányok. Irta Gönczy Pál. Méhner Vilmos 
kiadása 1888. I—XXXII + 346 lap. Ára / frt 60 kr. 

Első kötet. 
(Vége.) 

Báttwyl, 1844. augusztus 27. évről így 11" : 
»Midőn a svájci árva- s szegénynevelő-intézeteket 

látogatom, saját nézeteim megtestesítését keresem, melyet 
még eddig nem találok, igen azok közül széjjel szórva, 
majd itt egyet, majd amott másikat, de együtt azokat 
sehol. Néze tem egy árva intézet felett néhány szóban 
kimondva az, hogy az árvák mindent maguk keresse-
nek, szerezzenek s dolgozzanak fel maguknak, hogy 
azok saját erejükkel előállítván minden házi és gazda-
sági eszközeiket, nemcsak másra ne szoruljanak, hanem 
még másoknak szolgáljanak. Ily formán van ez sok in-
tézetben, ők munkálkodnak, de rendesen egyoldalulag 
étel, ruházkodás, mosás, stb. készen adatik nekik, azt sem 
tudván honnan, égből vagy honnan hullott alá az áldás, 
kész asztal mellé ülnek, gondtalan esznek s munkálnak anél-
kül, hogy tudnak, honnan hull a manna. így van-e ez az 
életben, így lesz-e ez, midőn saját házikóikban kisebb 
gazdák lesznek? én tudom, hogy nem és ezen okon 
óhaj tom én itt is a természetet követni. Naponként 
szükség a nevelőnek figyelmeztetni őket arra, mily ne -
héz a kenyér s ruházkodás beszerzése, de ez még kevés, 
magával kell a megkívántatokat elkészíttetni, hogy ne 
csak hallja, hanem lássa, érezze tapasztalja, mi az az élet. 
Ha maga tesz mindent, hiszen meg fogja tanulni, hogy 
elmúlt a sinai hegy alatti idő, midőn égből manna hul-
lott alá, s hogy az asztalra tett eledel megszerzése m u n -
kával, faradsággal jár. S miért akarom én azt kü lönö-
sen? mert a mi népünk, kivált az alföldi, gazdálkodást 
üző osztály, (mert jelen időnkben igazán űzi), napokig 
lakik a mezőben, hol minden segítségen kívül lévén, 
mily jó, ha ízletes eledelt készíthet magának, elszakadt 
ruháját megfoltozhatja, eltört szekerét ügyesen megiga-
zíthatja stb. 

Ez annyival is inkább óhajtható, mert a termeszt -
mény-gazdag országban mesterembernek adandó pén-
zünk oly szűk, hogy csak Isten a megmondhatója. És 
ezt nem lehetne kivinni ? Én nem latom kivihetlennek, 
mert hiszen példát tudok rá mondani , kinek beszédem 
okoskodásnak látszik. Franciaországról épen most olva-
som egy berni újságból, a Volksfreundból, hogy Met t -
rayban egy javító intézetben 3000 gyermek 75 családot 
képezve, minden családban 40 egyén, mindent maga 
készít magának és már gazdasági szerszámai nagy szám-
mal adatnak el; mert épen most Báttwylben Burgdorf 
mellett látom, hogy a gyermeks^reg 7—12 évesekig egy 
helyen kaszál, másutt arat, kévét köt, hordja a csűrbe, 
trágyáz, szánt ve t ; egyik az ökörrel, másik a fejős 
tehénnel bánik, olykor a műhelybe mennek s szerszá-
maikat megigazítják stb. és annak idejében iskolater-
mökben tanulnak s mindazon szabályokat, melyeket más 

efféle intézetek megtartanak, el nem mulasztják. S ím a 
kenyeret, melyet megesznek, nem úgy mint Hofwylben, 
megkeresik. Hofwyl t az angolok tartjak pénzzel, kik 
gyermekeiket nagy fizetésre küldik oda tanulni, az árva 
gyermekek annyi hasznot, mennyi rajok fordíttatik, 
lehetetlen hogy tegyenek, ők csupa tisztogatásból álla-
nak, hogy a megjelent látogató külsőséget találjon, de 
pénzt igen keveset keresnek, holott nézetem szerint c 
tisztogatás mellett, mely felette szükséges, a pénzkere-
sésnek kellene legfőbbnek lenni. Lehet a szegények jói-
tévője egy millióval bíró, de ha az mindég csak költ és 
semmit sem vesz be, egyszer elfogyván költsége, jóltévő 
lenni megszűnik és koldus marad. Igen méltányos dolog, 
hogy midőn én a szegén}' gyermekeknek szolgálok, ők 
azt nekem szolgálják vissza. Igen, de én úgy jóltevő 
lenni megszűnők — mondaná, ki csak az orráig lát. 
Hát az, hogy a koldulástól megmentvén emberi szelid 
érzését kineveltem, lelki erőt költöt tem fel benne, mely 
által érzi, hogy ő is ember, mely által elégnek látja 
magát mindazoknak megszerzésére, melyek élete fenn-
tartására szükségesek, hogy megtanítot tam a mes te r -
ségre : miképen kell ügyesen munkálkodni, a végre, 
hogy egy tőkét, melyet csak a halál rabolhat el tőle, 
a tudományt megszerezhesse, nem jótétemény-e ez ? 
Ezeket és ezekhez hasonlókat tartom én jótéteménynek. 
Neveld fel a szegényt, adj neki pénzt, még nem vagy 
jóltevő, mert az ilyen felnevelt szegény addig nem sze-
gény, míg pénze tart s ha elfogyott a pénz, megszűnt 
szerencsés lenni minden tekintetben, mert nem felejthet-
vén a kényelmet, melyet többé meg nem szerezhet, 
mint már egyszer mondám, elégedetlensége kiséri sze-
génységével a sírba,« 

»Ha keresztyént nevelek, okos keresztyént, a haz i 
és e világ polgárát, nem csupán egy jövendő mennyei 
életért élő és ez életből mintegy kiszakasztott mennyei 
polgárt kivánok nevelni, mert én mindig félek a Tha les -
ről mondot t mesétől, míg az égbe nézünk, verembe is 
eshetünk. Én a földön kivánok egyenes utat készíteni s 
ezen lépetni az embert biztosan a hit mennyországába, 
nem megfordítva« — mondja Lichtenthalban szept. 2-áról 
kelt jegyzetében. 

A kornthali és wilhelmsdorfi ó-wür tembergi p r o -
testánsok nevelő-intézetei t és az azokat átható szellemet 
ismertetvén, szerző a következő jellemzetes Ítéletet 
mondja a pietistikus vallási i rányzatról : 

»De én még e nemes célt (t. i. a humanitást) 
sem tudom becsülni, ha az okosság útja a bibliával, 
melynek világnak kellene lenni a sötétben, ily módon 
bezáratik s mindenki a Jézus vak tisztelete, vak i sme-
rése és vakon hitt tanával nő f e l ; nem ezt akarta Jézus 
a maga tanításaival e lé rn i ; ő igenis szeretetet, hitet és 
reményt tanított, de az okosság világánál — a világ őt, 
midőn hiszi, hogy megértette, hibázik, mert meg nem 
értette, ha puszta szavait s nem az abból okosság által 
elvont igazságokat követi. Az ily keresztyén szerintem 
bálványimádó és pogány, bálványa a betű, hite a puszta 
irás s szerintem a Muhamed követőivel egy sorban áll. 
Szellemét kell a Jézus tanait magokba foglaló betűknek 
felfogni s ki azt felfogta, követi, az keresztyén. És en -
gem, ha puszta kegyeskedést látok, mindenkör a fájda-
lomnak bizonyos neme fog el, mert látom, hogy az 
emberrel némely homályos fejűek megtagadtathatják maga 
magát — az ész szikrája, mely fellángolásra és örök lo -
bogásra gyújtatott meg ama hatalmas kéz, a mindenható 
által, hamvába takartatik, melyben szénné ég s ha tán 



egykor meggyulad: parazsa lesz, de lángja soha, mint a 
szénnek s mint ez, úgy amaz is fojtó leget fejt ki csak, 
mely az életnek mindenesetre ártalmas! Váljon miért 
mondta épen Jézus : engedjétek hozzám jőni a gyerme-
keket, mert ezeké a mennyeknek országa ? nemcsak 
azért, mit theologjaink szeretnek belőle kimagyarázni, 
t. i. hogy ártatlanok, hanem mert ezekben van még 
meg amaz Istentől adott szikra a maga tisztaságában, 
melyet ő kivánt, s kiván tanában lángra gyújtani, 
mely lángnál az erény meg ne fázzék, hanem lobogá-
sánal mindég melegebb és melegebbé alakulván, ama 
célt a tökéletesség célját, minél inkább megközelítse — 

- és mi legyen az a láng ? a szív lángja ugy-e ? — nem 
pusztán a szív, de az ész és okossággal egybekapcsolt 
szív lángja, mely világot áraszt együtt, melyből lesz a 
ft Ivilágosodás és azért mondja sokaknak, hogy »szemök 
van, de nem látnak, fülök vagyon, de nem hallanak«, 
mert ama szikra, melyről fennebb szólék, hamvába fojtva 
szénné égett. De hiszen, minek beszélem én ezeket, ki 
theolog épen nem vagyok s ha a theolog megolvasná 
írásomat, jó ha csak kinevetéssel kellene megérnem, 
azonfelül tán még egyebet is mondana, t. i. én — én — 
de nem mondom, hogy mi vagyok. Épen azért mondom, 
h o g y én bármi vagyok, de az embert emberré, okossá, 
olyanná mint az isten teremtette, szeretném képezni s 
képezve látni, s ha ellenkezőt látok, már elmondám sok-
szor, beteg vagyok!« 

Szolgáljon e néhány mutatvány a nagy érdemű 
szerző kiváló becsű művéből arra, hogy a tanügy barátai 
minél számosabban részesítsék a teljesen megérdemlett 
figyelemben Gönczy Pál tanulmányait, melyeknek min-
den sora csakugyan mély és alapos tanulmánynyal is 
van irva. Örömmel várjuk mielőbb a második kötet 
megjelenését. Lector. 

B E L F Ö L D . 

Tájékozás Batizfalvi I. válaszáról. 
Ügylátszik nagyon megharagudott rám a p»o-

fessor úr birálatomért ? S mivel szerencsémre nem 
vagyok hetedik osztályú diákja, hogy határozott s nyilt 
biralatomért secundába ponálhatna ; de mérgét éppen ezért 
elfojtani nem tudván : hát felül a gúnyolódás csúf paripá-
jára, s a helyett, hogy az általam kifogásolt passusokra 
válaszolna, személyeskedik; azokra mit sem válaszol; 
saját könyvét dicsérgeti, ajánlgatja, »ritka figyelemben 
részesülésnekcc veszi azt a kritikát, mely művét elitéli. 
Legyen az ő hite szerint; de munkája dicsérgetéséért 
is figyelmeztetnem kell ama latin közmondásra, melyet 
szerző »Válasz«-a méltán megérdemel : »Propria laus 
sordet.« Bizony az, s úgylátszik a tanár úr ezt sem 
tudja ? 

De én nem akarok személyeskedni, mert az ellen-
kezik természetemmel. Azért csak azt felelem B. gú-
nyolódásaira, amit ő bírálatomra fogott , hogy egész 
»Válasz«-a »nagyon alantjáró észjárásra mutat.« Mert a 
helyett, hogy állításaimat megcáfolta volna, a helyett, 
hogy kifogásaimra válaszolt volna — holott ez lett 
volna kötelessége — mindig és mindig gúnyolódik, 
személyeskedik; csűri-csavarja a dolgot, s mikor arra 
kerül a sor, hogy a dolog meritumára térjen, nagy böl-
csen így felel : »nem érek rá válaszolni ; . . . nem tartom 
érdemesnek cáfolatra ; . . . egyébb dolgom is van « 
Lassan professor ú r ! Mert bármilyen pontocska vagyok 

is, s jóllehet semminek ítélem magamat lenni az apos-
tollal, de ha igazságérzet van a tanár úrban, elmulaszt-
hatlan kötelessége az leendett volna, ha válaszolt, hogy : 
az általam elmondottaknak az ellenkezőjét bizonyította, 
volna be. Ezt nem tette, hanem e helyett írt maga 
mellett egy apológiát, könyve mellett egy dics-hymnust, 
s megelégedett a személyeskedéssel, gúnyolódással. 
Bizony az ilyen eljárás sajátságos gondolkodásmódra 
és nagy szegénységre muta t : egy professor nem tudja, 
vagy nem akarja műve bírálóját az ellenkezőről meg-
győzni, hanem személyeskedik vele ! Lássuk csak miket 
irtam én, s miért haragszik a professor ur ? 

Azt állítottam, s állítom most is, hogy B. a saját 
egyháza történetét helyezi előtérbe könyvében, abból 
sectárius szellemet tanúi az ifjúság, s ez a rút feleke-
zetesség rí ki minden sorából. 

Nagy hangú válaszából látom, hogy nagyon a 
szeg fejére találtam ütni. Egész cikkében a gúnyolódást 
személyeskedést varialgatja, s hogy annak hatása is le-
gyen fogadást ajánl, mint a cigányok szoktak. Ez azután 
a »gyermekeskedés«, mikor egy professor, tudományos 
elvi kérdést így akar megoldani. Az ilyen fogadásokról 
olvastam Szász Károly püspök úrnak egy szép levelét l ) 
melyben kifejezést adott egyéni jó meggyőződésének, s 
elmondta elöljáróban, hogy »elvileg soha helyeselni nem 
tudott semmiféle fogadást, mert — úgymond — aki 
fogadni akar, vagy fogadást ajánl, legtöbbnyire mások 
félrevezetéseért teszi azt.« Mivel pedig a fogadásokról 
magam is hasonlóan gondolkodom, én sem fogadom el 
Batizfalvi fogadási ajánlatát, mert ő azt csak félreveze-
tésből teszi, s tüntetni akar avval is. Áll, vagy esik bí-
rálatom, az elfogulatlan olvasókra bízom. A fogadás tehát 
nem áll; de hogy bírálatom nem Don Quixotte szél-
malom harca volt röviden indokolom.-) 

Azt állítottam, s állítom most is, hogy »könyve 
| azt a kínos benyomást teszi az emberre, hogy szerző a 

történeti igazság helyett a szűkkeblű felekezetességet, 
ápolgatja, melengeti abban.« Reám ezt tette; ennek 
adtam őszinte kifejezést bírálatomban; s hogy ez így 
van, azt B.-nak el kell ismernie, mert ha ő tud máskép 
írni, mint a hogyan érez, mint a miről, nem úgy van 
meggyőződve : én nem tudok, s azért ne ítéljen másról 
úgy, mint a hogyan él. Ám nézzük meg, kinek van 
igazsága? 

Üssük fel szerző könyvének 21 -ik lapját hol »Az 
ág. és helv. vallású egyházak különválásáról" van szó. 
Ot t avval kezdi: »Hazankban a mohácsi vész előtt még 
csak Luther tanai voltak ismeretesek.« Ezt megcsijla-
gozza és a jegyzetek között úgy magyarázza, hogy : »Ez 
kitűnik abból is, hogy az 1523-ki és az 1525-ki törvények 
csak a Lutheránusok ellen hozattak.« Ez a jegyzet igaz, 
mert mindenki tudja az ismeretes kifejezést : »Lutherani 
omnes comburantnr« de szerzője evvel azt a történeti 
igazságot akarja a betanítandó szövegben elferdíteni, 
mintha Husszíták soha sem lettek volna Magyarországban. 
Vagy tán ezeket sem sorozza szerző a reformáció ter-
jesztői közé ? Ügylátszik nem, mert így Luthernek nagyobb 
az érdeme, mert így azt hirdetheti, hogy az ő tudomá-
nya terjedt el először Magyarországban, s itt ellentmon-
dásba jön munkájának legelső lapjával, melyen a Husz-
szita vallásról azt írja, hogy annak hazánkban igen sok 
követői voltak. Jól van, de ebből még mi sem bizonyít 

A fogadás tudományos kérdésben, jótékony célra volt, s O 
méltósága kéretett fel bíróul. — T. E. 

2) Batizfalvi anynyira zokon vette az őszinte szót, hogy azt 
»ellene intézett támadásnak* nevezi, pedig én csak a tárgyhoz szól-
tam. — T. E. 



mellettem, mondhatja valaki; olvassuk azonban szerző 
könyvének 21. lapját tovább, onnan a hol elhagytuk, 
mikép folytathatja azt : » Azonban Zwingii, Kálvin tanai is 
csakhamar elhatottak Magyarországba :!) s már 1527-ben 
számosan lehettek Zwingii követői I. Ferdinánd király 
ezen évben kiadott egy rendeletében éppen úgy fe-
nyegeti szigorú büntetésekkel Karlstad.t, Zwingii és 
Oecolampadius követőit és híveit, mint Lutheréit. E 
tanok is Németországból szivárogtak be hazánkba. W i t -
tenbergában, Melanchton Luther értelmétől némileg el-
térő nézetekkel állott elő, kivált az úrvacsorai tanra 
vonatkozólag. Kálvin barátja levén, a Luther és Kálvin 
között az úrvacsorát illető vita kiegyenlítésére töreke-
dett s így akaratlanul is a protestáns egyházszakadást 
mozdította elő.« így megy ez tovább is ; így ír his tó-
riát egy professor ! Szegény Melanchton! ki hitte volna, 
hogy valaki így belekeverjen valaha a magyarországi 
protestáns egyházak külön vállasának okozói közé, mi-
kor szelíd lelkeddel éppen ennek a meggátlásáért aján-
lottad a közép u ta t ; ki hitte volna, hogy téged Luther-
nek kebelbarátját, valaha egy lutheránus professor 
azért fog tenni Kálvin barátjává, mert a békés kiegyen-
lítést ajánlotta ci ? 

Még ez sem felekezetieskedés, mondhatja valaki. 
Nem az ? de néhány sorral alább már ugyancsak kilóg 
az a bizonyos lóláb, hol szerző így folytatja a félbe-
hagyott szöveget: »Magyar tanulók Wittenbergaban, 
kik a német nyelvben kevésbé voltak jártasak, kiválóan 
Melanchtont hallgatták, mert előadásait latin nyelven 
tartotta, s így nagyobb hatást tehetett reájuk, mint 
Luther. Midőn ezek hazájukba visszatértek, Kálvin taná-
nak hirdetői lettek. (Jól megér tsük: a wittenbergi egye-
tem hallgatói, a Melanchton tanítványai lettek Kálvin 
követői!) Igaz ugyan, hogy Kálvint megelőzőleg, még 
1530-ban lépett fel Kisszebenben bizonyos János prédi-
kátor, aki Krisztus testének az úrvacsoránál szellemi 
élvezetét tanította de nem boldogulhatott, részint 
azért, mert Luther még akkor általános tiszteletben ré-
szesült, részint azért, mert az 1548-diki országgyűlés az 
anabaptistákra és sacramentariusokra (a mint a kálvinis-
tákat nevezték) a száműzetés kemény büntetését hozta.« 

Ez azután protestáns egyháztörténet. A szíves olvasó 
észreveheti B. előadásából, hogy saját felekezete részére 
akar avval hódítani; hangsúlyozza, hogy »Luther még akkor 
általános tiszteletben részesült«, s mivel a viszony lassan-
ként megfordult, vagyis mivel Kálvin követői többen lettek, 
a helyett, hogy az akkori körülményeket vizsgálná j 
azokat figyelembe venné, s az okozati összefüggés kívánal-
mai szerint adná elő a dolgot úgy, a mint van, hogy t. i. j 
politikai, diplomatiai tapintatok azt követelték, hogy a 

B) Szerző, itt magyarázatot acl a jegyzetben így : »Valószínűleg 
már Gryneus budai tanár ismerte Zwingii nézeteit, mert Magyarország-
ból való száműzetése után Svájcba ment, ott Báselben tanár lett, s a 
legelső helv, hitv.-nak (153Ó) Ö volt a szerzőjeTisztelt tanár í i r! már 
nem ellentmondás-e ez megint ? Az úr, könyvének 3-ik lapján Giyneus-
ról mást tanít mert ott azt írja, hogy: »Az ország fővárosában a budai 
egyetemen Gryneus Simon Melanchton ifjúkori barátja és Vinsche-
mius (szerző szerint Windheim, Windsheim, Windheimius) Vitus, mint 
tanárok* Luther szellemében működtek. < Vagy a 3-dik vagy a 21-dik 
lap nem igaz a Sierző szerint is? s kell-e ennél kézzel foghatóbb bi-
zonyíték arra, a mit felhoztam ellentmondásaira; felróttam ferdítéseire, 
tévedéseire, történet csinálására ? — T. E. 

4) Lám, lám! Hát nem ellentmondás-e ez, már megint? Szerző 
ugyanazon lapon, ugyanazon kikezdésben azt tanítja fentebb, hogy: »E 
tanok is Németországból szivárogtak be hazánkba « Holott éppen itt 
is párhuzamba állíthatta volna a reformációt a magyar észjárással, a 
magyar szellemmel; itt is alkalma nyilt volna a magyar nemzet önálló 
gondolkodására hivatkozni, s így nem lett volna kénytelen mindig és 
mindenütt külföldi majmolásként adni elő a dolgot. — T. E. 

Luther követői ellen hozott szigorú törvények végre ne 
hajtassanak, de a reformátió újabb vívmányainak terjedése 
elé már gát vettessék, nehogy még nagyobb hódításokat 
tegyen az : elégnek tartja úgy állítani fel tételét, hogy 
»Zwingli, Kálvin követői nem boldogulhattakcc, melylyel 
megint önmagával jön ellentmondásba, hiszen — mint 
szószerint idéztem — azt mondja fentebb »már 1527-ben 
azok számosan lehettek.« Hja paraszt az más, mint a köz-
mondás tartja, de ki nem veszi észre az egészből a 
lutheri dicsériádát ? 

íme itt van egy lap szerző munkájából, s abból 
magából is kimutatható az én állításom : a sok hiba, 
tévedés, félremagyarázás, felekezeti dicsőségek hajhászasa. 
S hiába mentegeti magát a szerző e lapok tisztelt szer-
kesztőjével; hiába emlegeti, hogy a Dogmatikát Ballagi 
előadásain hallgatta, az ő tanítványa vo l t : mivel az 
éppen nem látszik meg rajta; s nagyon csudálkozom, 
hogy még ő reá is mer hivatkozni, mert ismételten 
constatálnom kell, hogy szerző nem tudott menekülni 
könyvében attól a hagyományos parti cularismustól, 
sectariusságtól, mely némely írókat egészen a maga 
rabjává szokott tenni és a mely kizárólagos felekezeti 
jelleget Batizfalvi sehogy sem tudott magáról levet-
kőzni. 

De ha mégis avval akar hízelegni magának, hogy 
Ballagi tanítványa volt: úgy szóljon igazságot, tanítson 
történeti hűséggel történetet, mert így kétségbe kell 
vonnom, hogy ön csak valami keveset is profitirozott 
volna e lapok igen tisztelt, szabadelvű szerkesztőjének 
dogmatikai előadásain. Mert nem hihetem, hogy ma 
valaki józan észszel kétszinűsködést akarna tanítani. 
Vagy adta volna azért szerző, könyve címének a 
protestáns jelző helyett az evangélikus elnevezést, vagy 
pedig tartotta volna meg az irodalmi tisztesség korlátai 
között azokat a határokat, a melyek igen szépen elfér-
nek a protestáns név alatt. S mivel szerző ezek egyi-
két sem tette, hanem hogy jobb üzleti cikke legyen, 
hangzatos címet választott könyvének, hódolt a mai hum-
bug szokásnak, mely csak a külsőt, a cégért cicomázza, 
alatta rossz portékát árul, melyért kénytelen vagyok azt 
is kinyilatkoztatni, hogy azért cselekedett így, csak-
hogy megérhesse munkájának (horrendum dictu!) husza-
dik kiadását. 

Itt említem meg, hogy nem érzem magamat hiva-
tottnak arra, miszerint a magyarországi protestáns egy-
ház történetét megírjam valaha; úgy meg pláne nem 
tudok írni, hogy az se hideg, sem meleg ne legyen, 
mert két kulacsos életemben soha sem voltam, soha 
sem leszek; mindig" elmertem mondani nyiltan férfias 
T ' ' 1 • 
batorsággal, ami szívemen feküdt, éppen ez az egyenes 
határozott fellépés esett zokon a professor úrnak. Nem 
tehetek róla. De ki kell jelentenem, bármenynyire szere-
tem is vallásomat, egyházamat; bármennyire óhajtom is 
egész életemet, munkásságomat egyházam felvirágozta-
tására szentelni : olyan szűkkeblű felekezettességet, sec-
táskodást sem lelkem ismeretével, sem vallásos meg-
győződésemmel soha megegyeztetni nem tudok, sem 
nem akarok, mint a milyen szellemmel tisztelt szerző 
halad (aki testvérének nevezget gúnyból!) , mert tudom 
tisztelni, becsülni, szeretni még a leggonoszabb ember-
ben is az ember t ; anynyival inkább tiszteletben tudom 
tartani a mások vallásos meggyőződését ; az igazságot 
pedig bátran ki merem mondani mindenki előtt s ki is 
mondom, míg Isten életemet megtartja. 

De még sok mondani valóm van hátra. Felhagyok 
azért magam igazságszolgáltatásával, csak azt jelentem 
még ki, hogy szerző könyve sectáskodó módszere miatt 



tette reám a legrosszabb benyomást , s azért nem tudom 
azt a mai korban tankönyvül ajánlani. Áttérek most 
Ratizfalvi válaszának egyes pontjaira. 

Thúri Etele, 
(Vége köv.) ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
Kazinczy Ferenc emlékezete. A sárospataki ev. 

ref. főiskola és a sátoralja-ujhelyi r. k. nagygymnasium 
által Széphalmon, 1888. junius 10-én rendezett ünne-
pélyen emondta Molnár Lajos sárospataki gymn. tanár. 
A füzet ára 20 kr. Tiszta jövedelem a sárospataki ev. 
ref. főiskolai tanár nyugdíj- intézet javára fordíttatik. Az 
emlékbeszéd, — mely rövid találó jellemzése magának 
Kazinczynak és az ő előtte volt, majd az általa meg-
teremtett irodalmi viszonyoknak — sok szónoki erővel, 
a »szent öregen« csüggő kegyelettel, munkássága iránt 
való teljes méltánylattal, kiváltképen pedig igen emel-
kedett szép stylussal van írva, mintha csak azt akarta 
volna már beszédének külformája által szemléltetni 
szerző, hogy íme! mily gazdag lett nyelvünk a kedély-
es gondolatvilág minden árnyalatának kifejezésére, mi -
óta az a nagy nyelvreformátor az újítást és alkotást 
megkezdette ; hogy ma így tudunk írni az az ő műve ! 
A koszorú, melyet a széphalmi sírra tett szerző, n e m -
csak értékes, hanem igen szép kidolgozású is. Szívesen 
ajánljuk cz emlékbeszédet olvasó közönségünknek. — (K.) 

A Franklin-társulat kiadásában épen most jelentek 
m e g : Thukydides. Görögül és magyarul. Fordí tot ta és 
egyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. II. kötet. Ára 1 frt 

40 kr. Az I. kötet ára 2 frt 40 kr. A III. kötet f. é. 
szept. hóban fog megjelenni. — Világtörténet. Tanterv és 
utasítások alapján a középiskolák számára. Irta Varga 
Ot tó , tanár. I. k ö t e t : ó-kor . A szöveg közé nyomot t 
térképekkel. Ára 1 frt. — Grimm törvénye. Nyelv tudo-
mányi tanulmány. Irta dr. Petz Gedeon, egyetemi magán-
tanár. Ára 1 frt. 

Pakson épen most jelent m e g : A nő tényleges ren-
deltetése. Tanulmány. Irta egy diplomata. Fordítot ta 
nagygalambfalvi Feleld József. Függelékül : Szemelvé-
nyek a magyar irodalomból. Ára 1 frt. Szerző sajátja. 
A világirodalomból szedett aphorismák rendkívül tanul-
ságos gyűjteménye. 

A »Religio« kiadásában megjelent : Adalberti Brez-
nay de philosophicis, historicis atque literarum studiis 
per Leonem XIII. pontificem maximum in Hungaria 
provectis oratio, habita in congressu magistrorum ca tho-
licorum urbis et Hungáriáé, peregrinatione sacra ad 
jubilaeum sanctissimi domini sacerdotale in urbe prae-
sentium, die 30. dec. 1887. in aula academiae religionis 
catholicae. — Dr. Breznay Béla egyetemi tanár, és a 
»Religio« szerkesztője, ez értekezésében érdekesen ismer-
teti Magyarország régi dicsőségét, különösen kiemelve, 
hogy a renaissance nagy culturája mi hozzánk hatolt 
be legelőbb Olaszországból; bőven és alaposan adja elő 
továbbá a kath. egyházi irodalom ujabbkori állapotát, a 
dolog természeténél fogva legfőbb súlyt helyezve a 
wMonumenta Vaticana Hungariae« valóban nagyszabású 
vállalatára. 

Kókai Lajos bizományában megjelent : Magyar-
ország iparügye. Irta Bobula János. Ára 2 frt 50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A budapesti ref. theol. akadé-

mia tanárkari gyűlése a következő három évre Kovács 
Albert tanárt választotta igazgatóvá. — A pápai reform, 
főiskolában a theolog. akadémián Németh István, a í ő -
gymnasiumban Szilágyi József, tanító-képezdében Jády 
József\ választattak igazgatókká a jövő iskolai évre. — 
Hamar Andor Budapesten végzett s most Pécelen m ű -
ködő tanító-káplán a »Szabad egyháza egyik edinburgi 
stipendiumát elnyervén, theol. tanulmányai folytatása vé-
gett a jövő iskolai évben külföldre utazik. — Dr. Schnei-
der Alfréd szászsebesi gymnasiumi tanár a nagy-enyedi 
ág. evang. egyház lelkészévé választatott. 

* A debreceni uj templom felavatása. A debre-
ceni kálvinista hívek ajakán vasárnap (e hó 10-dikén) 
uj templom hajóiban zendült meg a »Jövel szent lélek 
Ur Isten« és a »Te benned bíztunk eleitől fogva.« Uj, 
a negyedik ref. templom nyílott meg az nap ünnepé-

; lyesen, de mégis a valódi puri tanismushoz illő nemes 
egyszerűséggel. Révész Bálint püspök könyezésig m e g -
indító gyönyörű imát mondot t az urasztala e lő t t ; ezután 
Könyves Tóth Mihály, a debreceni lelkészek Nesztora, 
egyikét tartotta legremekebb egyházi szónoklatainak, 
melynek alapigéi voltak Esdrás VI. 15. 16 : »Elvégezteték 
pedig a ház és megszentelék azt az Istennek nagy 
örömmel.« Prédikálás után az úrvacsora kiosztása k ö -
vetkezett, melynél a bűnbánati imát Kiss Albert, az 
agendát Némethy Lajos mondotta , ugyanők osztották a 
kenyeret és bort is. Könyves Tóth Kálmán pedig 9 cse-
csemőt részesített a keresztség sakramentomában. Eske-
tésre egy pár sem jelentkezett. A -megnyitó isteni tisz-
telet, melynél a főiskolai énekkar is közreműködött 
Mácsay Sándor énekvezér vezetése alatt, Révész Bálint 
püspök megáldó imájával ért véget. Ennyiből állott a 
felavatás. Még bankett sem volt. A közönség a to lon-
gás kikerülése végett ingyen osztott belépti jegygyei 
léphetett be, miután a templom nem n a g y ; mindössze 
1200 személy fér el benne. A jelen volt közönség kö -
rében ott láttuk a presbyterimot testületileg Szűcs István 
főgondnok vezetése élén. A városi hatóság, mely pedig 
néhány alsóbb tisztviselői kivételével tisztán protes tán-
sokból áll, gyér számmal volt képviselve. Simonffy Imre 
kir. tanácsos polgármester jelen volt. E templom a 
ceglédutcai külváros szélén, a Gegléd utca külső végén 
szemben az ódon kis templommal, épült a Szombathy 
István debreceni volt főbíró és neje Vörösmarty Zsu-
zsánnának 1811-ben 20,000 rk. forintban tett s azóta 
1886-ig 64,000 frtra növekedett alapítványából s felsze-
reltetett a debreceni hívek önkéntes adakozásából. A 
templom — a mi házai kálvinista templomoknál nagy 
ritkaság —• góts ty lű ; terveit Petz Sámuel budapesti 
műegyetemi tanár készítette. A kivitel a Gregersen és 
Fischer vállalkozók érdeme, kik azért 72,000 frtot kap-
tak. Az összes költségek körülbelől 95,000 frtra mentek. 
Kövesdi János debreceni milliomos közpolgár négy ha-
rangot öntetet t a magas, karcsú toronyba. A hívek szó-
székre, mely a bécsi szent István székesegyházbeli szó-
szék kicsinyített utánzata s Thék Endre budapesti m ű -
asztalos műhelyéből került ki, ülőpadokra és orgonára 
csaknem 10,000 frtot adakoztak másfél év alatt. Orgona 
azonban még nincsen a templomban, valamint a külön 
lelkész állomás szervezése is a jövő feladata. A tem-
plom akusztikája jónak bizonyult. Az egymást keresz-
tező hajók magas bolt ívei, a karcsú csúcsíves ablakok 
színes üvegtáblái felemelőleg hatnak itt a vallásos ke-



délyre. A templom fűthető is. A körülötte lévő tágas 
térnek parkírozását a jövő évben a város fogja teljesí-
teni. A közel jövőben a csapóutcai város részen is, a 
hol 10,000 református él, uj templom fog épülni, melyre 
a néhai Vecsey Imre és nejének io kat. hold varos 
alatti majorsági földből, szélmalomból és jól felszerelt 
gőzmalomból álló alapítványa fog szolgálni. Ezen bir-
tokok pár év múlva egészen az egyházra fognak át 
szallani az örökösök kezéről. E templomnak a város 
adott helyet. A hatalmas debreceni egyház, mely né -
hány héttel ez előtt a szatmári ref. gymnasium kiegé-
szítésére is 2000 frtot adományozott , az idén egy másik 
nagy építkezést is végeztet. Közigazgatási hivatalai szá-
mára ugyanis uj konsistoriális házat építtet 6o,ooo frtnyi 
költséggel a nagy templom és kollégium szomszédságá-
ban, a város egyik legszebb terén, a füvészkert, az 
emlék- és Csokonai-kertek között . A terveket Gerster 
Kálmán műépítész készítette. Az építés már folyik s a 
jövő évi május i - r e be is kell végeztetnie. 

* A foktői ref. egyház templomában a folyó hó 
io -én , közvetlen a délelőtti isteni tisztelet után, a jelen 
volt nagyszámú buzgó közönség előtt ünnepélyes jele-
net folyt le. Egy kalocsai izraelita .nő: Berger Johanna 
a keresztyénség kebelébe a mi hitelveink alapján lépvén 
be, keresztelése, confirmátiója és az úrasztalához első 
járulása a gyülekezeti tagok jelenlétében történt. Maga 
a prédikátió is szorosan ezen ünnepélyes aktusokhoz 
ragaszkodott . Feleki József foktői és kalocsai ref. lelkész 
Fal apostol megtéréséről — illetőleg áttéréséről — tar-
tott egyházi beszédet az apostolok Cselekedeteiről írott 
könyv 22. részének 1. 3. 6. 7. versei alapján, kifejtve Pál 
apostol áttérésének történetét és mentségeit , ugy a mint 
ezt maga Pál apostol a nevezett helyen előadja, alkal-
mazással az említett nő áttérésére. Az egyházi beszéd 
után orgona kiséret mellett lépett az úrasztalához, mely 
körül a keresztszülők: Borda Károly, Feleki Józsefné, 
Kustár István kalocsai gőzmalom tulajdonos és Baligó 
Mária (e két utóbbi róm. kath.) sorakoztak a m e g -
keresztelendő nővel. Feleki József lényegében a követ -
kező beszédet tartotta : ^Nagyfontosságú cselekmény ez, 
mely bennünket istenitiszteletünk végeztével, a szent 
ige meghallgatása után itt e szent házban visszatartott. 
Ez a nő a ki itt áll — életében először — e szent 
asztalnál, a keresztyénség áldásaiban, mint buzgó hívő, 
a mi hitelveink alapján kíván részesülni. Fontos ese-
mény ez, bár kinyilatkoztatom, hogy értékénél egy 
cseppet sem becsülöm felül. Hiszen midőn Isten a te -
remtés nagy munkája közben ezt m o n d á : teremtsünk 
embert a magunk képére és hasonlatosságára, embert 
teremtett , és nem róm. katholikust, evang. szerint re -
formáltat, lutheránust, unitáriust, zsidót, avagy m o h a -
medanust stb. Azokat a válaszfalakat, melyek ezen fele-
kezetek között vannak, maguk az emberek emelték, 
különböző gondolkodásuk és felfogásuk szerint. Isten 
előtt ki a sziveket és veséket vizsgálja, csak két fele-
kezet jő tekintetbe a jók és a rosszak felekezete. A ki 
jó, tartozzék bármely felekezethez, kedves az Úr e lő t t ; 
a ki rossz, tartozzék bármely felekezethez, csak úgy 
számíthat kegyelemre előtte, ha az igazi megbánással 
hozzá fordul stb. De bár nem becsülöm értékén felül a 
mostani eseményt, mégis nagyfontosságot tulajdonítok 
neki. Ha emberileg és lélektanilag helyes az, hogy öröm 
van a családban, ha egy taggal szaporodik : mindenesetre 
igazolt, hogy örvend az anyaszentegyház családja, ha 
egy új tag lép kebelébe ; ha emberileg és lélektanilag 
helyes az, hogy minden egylet, szövetkezet, társaság 
part, örvend annak, hogv nézete, elve, felfogása egy ta-

got magának m e g n y e r ; ugy igazolt az is, ha a legszen-
tebb társaság: az anyaszentegyház örvend, hogy hitelvei 
egy lelket áthatottak, megnyertek, saját lelki javára, Isten 
dicsőségére. Ebben a boldogító hitben üdvözöllek téged 
stb. A keresztelés után nyomban confirmáció következett, 
a már megelőzőleg tett tanítás alapján és utánna úrvacsorá-
hoz járulás a ref. keresztszülők közösségében. A gyülkezet, 
melynek kebelében még ilyen eset soha nem történt , 
emelkedett hangulattal távozott, a 105. Zsoltár 3-ik ver -
sének éneklése közben, szívből kívánva, hogy egyházunk 
új tagja legyen mindenkor méltó Isten kegyelmére ! — ff. 

* Budapesti ref. főgymnasiumunkban az évzáró 
vizsgálatok f. hó 5 —9-ik napjain, az érettségi vizsgala-
tok e hó 12 - 14—ik napjain tartattak meg s az év ünne-
pélyes berekesztése í. hó 9-én ment végbe a kálvintéri 
templomban. Az évzáró osztály-vizsgálatokon kevés meg-
szakításokkal Szász Károly első pap elnökölt, az egy-
háztanács tagjai közül pedig felváltva jelen voltak: Bar-
bás József, Kovácsy Sándor, Hegedűs Sándor, T ó t h 
Lőrinc, Várady Béla, Végh Ignác stb. A lefolyt vizsgá-
latok folyamán örömmel és megelégedéssel konstatálták 
a biztosok az iskola szellemi niveaujának folytonos 
emelkedését. Az évzáró ünnepély nagy közönség jelenlé-
tében megható egyszerűséggel folyt le a templomban. 
A tanulók bevezető éneke után Szász Károly mondot t 
szép alkalmi imát, mire ismét a tanulók éneke követ -

: kezett. Ének után ismét Szász Károly szólt, tartva egy 
megindító szép évzáró beszédet, melyben Jákob és az 
angyal viaskodásából kiindulva, nem bocsáthatta el a 
tanulókat, míg meg nem aldja. Nagy hatást keltő 
beszéde után felolvastatott az ösztöndíjakat és jutal-
makat nyert tanulók névsora. Különböző alapokból 
megjutalmaztat tak: Gubás János I. osztály tanuló 50, 
Alsíeben József II. o. 25, Boros Gyula II. o. 50, Fitos 
Vilmos II. o. 50, Pásztor Ernő II. o. 90, Farkas Imre 
II. o. 50, Vámossy György III. o. 100, Kolozsvári Imre 
V. o. 100, Tuxhoffer Gyula VI. o. 100, Laky Béla 
VI. o. 100, Domanyi Dezső VII. o. 100, Farkas Elemér 
VII. o. 100, Gegus Dániel VII. 0. 100, Gergely Antal 
VII. 0. 100, Somogvi Lajos VII. 0. 50, Bajkai Antal 
VIII. o. tanuló 100 forinttal. Ugyanezen alkalommal 
osztattak ki a jótanulók jutalmazására Tóth Lőrinc egy-
háztanácsnak értékes könyv-adományai is. — Az é»ettségi 
vizsgálatok f. hó 12—14. napjain Szász Károly püspök 
elnöklete alatt és Gönczy Pál államtitkár mint ko rmány-
képviselő jelenlétében tartattak meg. A vizsgálatok ered-
ménye 15-kén hirdettetett ki, mely szerint vizsgalatra 
jelentkezett 40 ifjú, kik közül már az írásbelin visszamaradt 
5, végleg elbukott 1, mig a szóbelin részint javító vizs-
gára, részint osztály ismétlésre utasíttatott 5 ; a többi si-
kerrel állotta meg a vizsgát és pedig jeles eredménynyel 
1, jóval 5, egyszerűen 24. 

* A veszprémi ág. hitv. egyházmegye Pápán 
1. hó 6-án rendes közgyűlést tartott Tatay Sámuel es-
peres és id. Purgly Sándor felügyelő kettős elnöklete 
alatt. Az élénken látogatott közgyűlést ünnepélyes isteni 
tisztelet előzte meg, melyen Gyurátz Ferenc helybeli 
lelkész mondot t igen szép, megható' imát. — Purgly 
Sándor szépen átgongolt megnyitó beszéde után fel-
olvastatott az esperes évi jelentése. Ezután tárgyaltattak 
a számvevői jelentések az egyházmegyei pénztar álla-
potáról, a gyülekezetek háztartásáról és az egybámegyei 
lelkészi gyamolda pénztáráról. Az egyházmegyei népis-
kolai bizottság jelentése örvendetes tanügyi állapotokat 
jelez, de sajnosan mutatot t rá azon körülményre, hogy 
mig a mult évben a tankötelesek 97% járt ískolaban, 
ez évben csak y60!0 járt, ezen körülményt, a járványok 



és a téli nagy hidegek idézték elő. — Bár ezen arány 
is igen elismerésre méltó a tankötelezettség lerovásának 
terén. Tárgyaltatot t továbbá a gyámintézeti bizottság 
jelentése. — S megtétettek az ajanlások a Baldácsy- és 
Zsedényi-alapokból leendő segélyezés iránt. A kissebb 
tárgyak és folyó ügyik elintézése után határozatikig ki-
mondatot t , hogy a jövő közgyűlés Veszprémben fog 
megtartatni. Gyűlés után közebédre gyűltek össze a 
gyűlés tagjai a »Eehérló« vendéglőbe, hol a szellemes 
felköszöntések követték egymást. 

* A felekezeti és községi tanárok körében élénk 
mozgalom indult meg, melynek célja az, hogy az ily 
tanárok anyagi helyzetének több rendbeli bajain segít-
sen. A községi és felekezeti tanároknak, mint tudva van, 
csaknem mindenütt kisebb a fizetésük és nincs állami 
nyugdíjuk, sőt ha állami szolgálatba lépnek, a felekezeti : 

vagy községi iskolákban töltött éveik a nyugdíjazásnál 
be nem számíttatnak. A községi és felekezeti tanároktól a 
mostani kormány a vasúti kedvezményeket is megvonta 
stb. E bajaikon leendő segítés céljából most 56 felekezeti 
és községi tanár aláírásával felhívás jelent meg, mely 
így hangzik: »A mai anyagias korszakban, midőn az 
egyén értékének mérlegelésére a munkája után járó jöve-
delem a nagy többség által fő - és i rányadó-szempontul 
tekintetik : a felekezeti és községi középiskolák tanárai 
fizetésének csekély volta, a nehéz megélhetés, de leg-
inkább ama sötét jövő, mely reájuk var, minthogy álta-
lában nyugdíjra igényt nem tarthatnak, kiáltólag köve-
teli, hogy országos mozgalom indíttassék meg a fele-
kezeti és községi középiskolák tanárainak anyagi hely-
zete javítása végett, mely mozgalom végeredményében 
hivatva lenne néhány szaz egyént visszaadni a társada-
lomnak, kiket annak mozgató akcióiban való részvételtől 
szomorú anyagi helyzetük pirító tudata és a megélhetés 
gondja nem ritkán elvont, vagy szerényen félrevonulni 
kényszerített . Jelenlegi anyagi helyzetünkben nem bírunk 
föltalálni egyetlen tényezőt sem, a mely nehéz munkánk 
közepett vigasztalással hatna ránk, csoda-e, ha ellankad 
a tanárnak magasabb ideák után való buzgalma és le 
kell szállnia a köznapiságba s nemesebb célok, maga-
sabb aspirációk, fenkölt eszmék és lelkesítő elvek hiá-
nyában a legalsóbb régiókban a mindennapi anyagi gon -
dok harcában keresni iránytalan működésének megálla-
podását. Kétely ez iránt nem lehet, hogy ha közösen 
fellépünk és viribus unitis jogos kívánalmaink teljesítését 
ismételten és különféle alkalmas uton kérelmezzük, ezen 
tespedő apathiából kibontakozhatunk. Kartársak 1 Mi alul-
írott tanárök az eszme megtestesítésére elhatároztuk, 
hogy folyó évi julius hó 9-én délelőtt 9 órakor Buda-
pesten (Szikszay-féle é t terem) országos értekezletre 
összejövünk, hogy ott a dolgot közösen megbeszélve, 
azt legjobb belátásunk szerint az illetékes fórum elé 
terjeszszük. Hogy szavunknak nagyobb tekintélyt és ér-
vényt szerezhessünk, ismételten kijelentjük, hogy minél 
tömegesebben kell fellépnünk, azért kérjük a tisztelt 
kartársakat, szíveskedjenek neveiket a mieinkhez fűzni 
s az által zászlónkhoz való csatlakozásukat kijelenteni.« 
A mozgalmat melegen pártolja a »Középiskolai tanár-
egyesületet is, melynek kebelében több felekezeti és községi 
tanár van. A mozgalom kétségkívül jogosult és indokolt, 
s részünkről örömmel kívánunk sikert a törekvésre. 

* A budapesti tudományos egyetemről. Az egye-
tem évkönyve most jelent meg s ennek nyomán közöl-
jük, hogy a lefolyt 1887 —88-diki tanévben a h i t tudo-
mányi karban 10 rendes és 2 helyettes t aná r ; a jog- és 
államtudományi karban 18 rendes, 3 rendkívüli, 2 cím-
zetes rendkívüli és 15 magántanár ; az orvostudományi 

karban 17 rendes, 4 rendkívüli, 11 címzetes rendkívüli, 
34 magántanár és 24 tanársegéd s a bölcsészettudományi 
karban 29 rendes, 10 rendkívüli, 1 címzetes rendkívüli, 
24 magántanár, 12 tanársegéd, továbbá 4 tanító és egy 
vívómester működött . A tanári személyzet összes száma 
tehát 2 2 i - r e rúgott. A tanulók száma az első félévben 
3746 s a második félévben 3541 volt. Ez utóbbiak szá-
mából hit tudományi hallgató volt 90, jogász 1650, orvos-
növendék 1178, bölcsész 326, gyógyszerész 229 és szü-
lésznő 68. vallást tekintve, legtöbb volt a katholikus : 
1491, közvetlen ezután jön a zsidó vallásúak száma : 1145, 
ev. református volt 409, ágostai vallású 32, g. k. 95, 
gör. kath. 68 és unitárius 9. Születésökre nézve magyar-
országi volt 3476, horvátországi 23 stb. más állambeli. 

* E l i smerés re mél tó e g y é n n e k ajánlásra mél tó 
müve . Fekete János nyűg. kataszteri számtisztnek »Föld-
adó-kulcs« cimű jeles műve, mely több ezer példányban 
Szatmáron a »Szabad sajtó« nyomdában díszes kiállítás-
sal jelent meg, melynek ára csak 1 frt és mindezideig 
még pár ezer példánynyal rendelkezik az érdemes 
szerző, ki a tiszta jövedelemnek fele részét a szathmár-
némethi ev. ref. középiskola Vll- ik és VIII—ik osztály-
lyal leendő kiegészíthetésére nemes lelkűleg felajánlotta 
a melyen tisztelt földbirtokosok, tisztviselők, ügyvédek, 
lelkészek, tanítók, tanügybarátok, községi jegyzők, bírák 
és nagyérdemű közönség becses figyelmébe s kegyes 
pártfogásába, részint a szathmár-németi ev. ref. g y m -
nasium Vl l - ik és VlII - ik osztályának kiegészítésre, vagy 
történeti nevezetességének anyagi, szellemi, erkölcsi 
küzdelmének emelése érdekében, részint a 79 éves veterán 
író iránti elismerésből általam is melegen és mély tisz-
telettel ajánltatik. Kakszentniártonban, 1888. junius 10-én. 
— Bodnár János, ev. ref. lelkész. 

* Rövid hírek. A báes-szerémi evang. esperesség, 
rendes évi közgyűlését f. hó 12-én tartotta Újvidéken. 
Pulszky Ágoston felügyelő is jelen volt. Tisztújítás levén, 
a tisztikar meginaradott . Stelczer-féle ügy békés uton 
elintéztetett és a napi rendről levétetett. A gyűlés le fo-
lyásáról jövőre kimerítő tudósítást hozunk. — Ünnepély 
Segesvárit. A segesvári ev. ref. templom alapköve f. hó 
8-kán délelőtt 11 órakor, nagy ünnepélyességgel, gróf 
Bethlen Gábor főispán s védelnök vezetése mellett, dí-
szes közönség jelenlétében, letétetett. Délben Horváth 
László gondnoknál fényes ebéd volt, hová a segesvári 
társasélet előkelőségei voltak meghiva. — A »Protestáns 
Egyházi és Iskolai lap« f. évi 23-ik számában a lelkész 
felavatásra jelentkeztek közül Tur i Lajos gyüdi lelkész 
neve tévedésből kimaradt, mit ezennel helyre igazítunk. 

* Halálozások. Bálint József temetése, mint a 
Sárospataki lapok írják f. hó 6-án a helybeli értelmiség 
általános részvéte mellett folyt le. A koporsót az abarai 
egyház küldöttei vitték a főiskola udvarára, a hol Mit-
rovics Gyula mondot t a bánatos lelkeket megnyugtató 
és a boldogult életét szépen jellemző beszédet és imát, 
a melyet a főiskolai énekkar megható gyászdala e lő-
zött meg és követett . A sírkertben Böszörményi Károly 
málcai lelkész a felső-zempléni egyházmegye főjegyzője 
búcsúzott el tőle, az egyházmegye az elismerés babérko-
szorúját, az abarai egyház nevében a hála és tisztelet 
rozmaring-ágát , a jó barátok nevében a szeretet ciprus 
lombját hozván emlékül a kihűlt porokat fedő hideg 
koporsóra. Báró Vay Miklós meleg szavú sürgönyben 
fejezte ki részvétét a veszteség felett. — Bárczay Gyula a 
jász-kiséri egyház korán elhunyt fiatal lelkészének G ö r -
bersdorfból haza szállított hűlt tetemei f. hó 6-án temet -
tettek el Jász-Kiséren a helybeli és vidéki értelmiség 
megható részvéte mellett. A templom elé kihelyezett 



koporsó felett Takács József ceglédi lelkész, a boldo-
gultnak tanulótársa mondot t megindító imát, mire a 
koszorúkkal borított koporsó a templom csarnokába 
vitetvén, ott Tó th Sándor gombai lelkész az elhunytnak 
szintén tanulótársa és barátja, tartott szép halotti be-
szédet. A sírkertben Simon Ferenc jászberényi és Bányai 
Géza t.-szelei lelkészek búcsúztak el az egyház község, 
az egyházmegye, a nagy számú tisztelők és barátok s 
a gyászoló csalad nevében. Nyugodjanak békében porai, 
a honi hantok alat t ! — A pápai evang. reformált főis-
kola tanárkara mély fajdalommal tudatja szeretett kar-
társának Kozmay D,zsőnek a pápai reformált főgymna-
siumban egy év óta német nyelv és irodalom tanárának 
élete 30-ik, tanárságának 5 —ik évében, f. hó 11-én éjjeli 
1 órakor Rimaszombatban történt gyászos elhunytát. 

Az Adria b i z t o s í t ó - t á r s u l a t május 30-kán tartotta Triesztben 
rendes évi közgyűlését, melyben az 1887. évi zárszámlákat és zárszám-
adási jelentéseket terjesztették elő. Az utóbbiakból a következő adato-
kat közöljük: Életbiztosítás: Az 1887-dik évben kötött biztosítások 
9.657,496 írt tőke és 33,037 írt járadék-összegre rúgtak. — A biztosítási 
áÜomány az év végével 45.555,050 frt tőke és 120,803 frt járadék-ös'.-
szegre rúgott ; gyarapodott eszerint a tőkebiztosítás 3.750,286 f r fa l , a 
járadék-bilositás 28,717 frttal. A díjbevétel 2.082,231 frtot tett, a tava-
lyit tehát 326,247 frttal haladta meg. Halál- és életesetre kölött biztosí-
tások után 831,815 frt fizettetett ki, ezenkiviil tisztán 223 206 frt rezer-
váltatott. A díjtartalék 9.043,03 frtot tesz, a tavalyihoz képest ennél-
fogva 887,887 frtnyi emelkedést mutat fe'. Az életbiztosítási osztály, 
a nyceményosztalékkal biztosítottakra eső illetmény levonása után, 
101,326 frt 46 kr. nyereséget mutat fel. — Eiemi (tűz-, szállítási- és jég-
biztosítás). A tüzbiztosítási üzlet 1887. évben a felette gyakori és nagy-
mérvű tűzesetek következtében jelentékeny veszteséget okozott; ellen-
ben a jégosztály a inondo t évben szerény lnszonnal végződött. — 
A dijbevétel az elem biztosítási ágakban 8015 ,810 forintra rúgott; 
visszbiztosításokért 3 280,539 frt adatott ki. A károk 5.939,822 írtba 
kerültek, ebből 2.324,105 frt a vísszbiztosii ásókra háromlott. Ezenkívül 
függő károkra tisztán 211.296 frtot kelletett rezerválni, A díjtartaléka 
társulat saját számlájára nézve 1.477,012 frt a tűz, — és to.829 frt a 
szállítmányi biztosítási ágban. A jégbiztositási 450,000 frt különtarta-
lék változatlanul maradt. Az időleges dijak tárcája 18.606.845 forintra 
emelkedett. A társulat részétől fennállása óta eszközölt kártérítések 
kerekszámban 141 millió frtot tesznek. Az összmérleg 292,391 frt 8 kr. 
nyereséggel záródik, ebből az alapszabályszerinti javadalmazások és 
további io,coo frt levonása után, mely összegben a társu'at 50 évi fenn-
állása alkalmából a hivatalnokok takarék- és ellátási pénztára részesít-
tetett — részvényenkinti 52 forint osztalék határoztatott el. A társulat 
1887. december végével (a négy milliót tevő részvénytőkén kivül, melyre 
1.600,000 frt készpénz fizettetett be) közel 111/2 millió frtnyi tartalékkal 
bir, s pedig: Tiszta díjtartaléka az életbiztosítási osztálynak: 8.093,463 
f r t ; tiszta díjtartaléka a tüzbiztosítási osztálynak: 1.477,010 fr t ; tiszta 
díjtartaléka a szállítmányi osztálynak : 10,829 forint ; külön tartaléka a 
jégbiztosítási osztálynak: 450,000 forint; értékpapírok áringadozásának 
tar:aléka: 70,863 frt (ennyire csökkent az értékpapírok december 31 én 
való a'acsony ára következtében, a közben azonban ismét kerek 120,000 
frtra emelkedett); kiilön-nyereség tartaléka az életbiztosítási osztály-
nak : 250,000 fr t ; általános nyereség tartalékalap: 1.063,378 forint. Az 
igazgatóságba Morpurgo Markó bárót, az osztrák-magyar Lloyd elnökét, 
ismét beválasztották; számvizsgálókká ismét megválasztották Afenduli 
Györgyöt és Pojai Alberti grófot. 

N E C R O L O G . 

Ismét elköltözött egy az én kedves „Öregeim" 
közül, a tiszáninneni ref. egyházkerület aranyos tollú 
kiérdemült főjegyzője, a kedves lelkületű Józsi bácsi, 
nincs többé az élők fö ldében! És nem láttam őt ez 
életben soha, de lelkeink annyira összeölelkezének, a 
mint csak megszeretheti egymást két rokon lélek, kik 
ugyanazon egy tárgyért élnek-halnak ! 

Mikor az „Eneklö-kar"-hoz szedtem az adatokat, 
akkor ismerkedénk meg, a második tót ref. énekes 
könyv szerzője Liszkay Sámuel felől keresem meg a 
legmélyebb tisztelttel, s ő válaszolt nekem a legnagyobb 
szeretettel, az őszinte nyilt szív tiszta melegével szóllít-
ván fel : »lépj be kedves öcsém, az engemet Józsi bá-
csinak szóllító díszes körbe!« azóta aztán ismert v o l t a 
háznál az a nap, melyen levél érkezett Tőle, össze 
ültünk családiasán, úgy olvastuk leveleit egész ünnepé -
lyességgel, s — mondhatnám —áhítat tal , mert 3—4 íves 
levelet is oly kimondhatlan érdekességgel tudott írni, 
hogy nemcsak a legfelségesebb mulatság, de egyszers-
mind mélységes tanulmány volt minden levele. Már 
maga az, hogy édes anyja által — mint hajdan Sámuel 
— az Ür szolgálatára szenteltetvén, gyermek korában 
Patakról ünnepelni abarai rokonaikhoz gyakran kiniené-
nek, s ő gyermek észszel Liszkay Sámuelt választá pél-
dány képéül s bálványozá halálig, felsóhaj tván: vajha 
ilyen pap lehetnék valaha ! 

Hanyadik gyermek lelkében fogamzik meg az a 
gondolat , hogy egy vén fertelmes, hol t - te temes arcú, 
uborka orrú, irdatlan termetű egyént válasszon példány 
képéül ?! igen, de az iromba testben olyan lélek lehet, 
hogy midőn kathedrába elkezdett szóllani, elragadtatott 
hetedik égiglen s magával ragadá hallgatóit, s azok nem 
látták a formátlan testet, csak a lelket érezték, mely 
őket átmelegíté. Ez a lélek megragadt nála, s képestté 
őt arra, hogy midőn maga is kathedrába állhatott 
szóilott elragadólag, s mikor az egyházkerület pennája 
kezébe adatott írt oly fényes dicsőséggel, hogy minden-
kor ék-kövei lesznek jegyzőkönyvet egyházkerületének 1 

E mellett vir volt a szó teljes értelemben, mint 
pap, valódi példánykép lehetett kötelességét pedáns 
pontossággal ugyan, de mégis úgy végezte, hogy a benső 
hivatottság mindenkor kitündökölt belőle, teljes készült-
ség „nélkül sohse szerepelt, mindig kidolgozott beszéd-
del alít elő, ez volt aztán az oka, hogy ismert s köz-
kedvességü papi szónoka lett a vidéknek, benne az é r -
telmiségnek, kik közül többen végrendeletileg vele 
temettették el magukat. Külső előnyére volt megnyerő 
szép külseje, deli termete, szép férfias arca, nemesen 
elegáns magatartása, az áldott jó kedély, mely a meg-
próbáltatások napjaiban sem hagyta el. A mily ékes volt 
nyelve, oly gyönyörű volt tolla, bizonysága ennek, hogy 
majdnem egész papi életén keresztül jegyzői tisztsé-
get viselt. 

Derült és áldott lelkületének legkiválóbb bizony-
sága az, hogy az országosan ismert örök ifjú költő 
Szemere Miklóssal ketten voltak egy pár. Lasztóczon 
laktában, egyetlen költeménye se látott a költőnek addig 
napvilágot, míg az ő kedves „páterké"-je elébb — az 
ő páratlan modorával — fel nem olvasá. Ilyen volt 
másokkali viszonyában is. Egyszer híre szaladt, hogy 
Patakra megyünk ének-gyülésbe, tudatám vele, — »jőjj 
csak — válaszolá — a feleségem süti már számodra a 
darázsfészket!« (felséges tiszta nemű). 

Az élet megpróbáltatásai őt sem kímélték, az 
anyagi gondok — ez a kálvinista papok öröksége — 
nem egyszer önsúlyként nehezedtek lelkére, s űtték el 
sokszor még éjjeli álmát i s ; mégis lelki magasztaltság-
gal mondá mindenkor : »ha százszor születnék, mindig 
pap lennék !« 

Kedves Berti fia halalaki 1862-ben 17 éves ko rá -
ban, mint a pataki iskola ritkán látott és rendívül dísze 
hunyt el, egész koporsója zártáig sajgó sebet ütött 
lelkén, viselte ker. megnyugvással. 

Született Sárospatakon 1816. ápril 3, atyja vetomi 



kántor, majd najdácskai tanító volt. Iskoláit kezdte s 
végezte Patakon, s Abarára ment acad. reetornak, ekkor 
szerették meg az abaraiak, hogy nem nyugodtak addig, 
míg papjokul nem vihették. 

Segéd lelkész volt 3 évig Deregnyőn (Zemplénim.) 
a hires Jászai Mihály esperesnél, ugyan ekkor nevelős-
ködöt t Lónyay Gábor két leánya Ida és Mária mellett. 
Innét választották 1841-ben lelkészül Kis-Azarba, hol 
14 évig szolgált közkedvességben, 1855-ben Luzsócz 
szóllítá kebelébe, itt fűződöt t szorosabbra viszonya 
Sz. Miklóssal, itt érte a csapás Berti fia halála. 1862-ben 
teljesülhetett csak az abaraiak hő vágya, hogy őt papju-
kul vihették, az óta itt élt kedélyes boldogságban áldott 
feleségével, lassanként szárnyra eresztvén kedves gyer -
mekeit. 

Végzetes betegségének előposrái régebben jelent-
keztek nála, nekem már 10 év előtt panaszkodott derék-
fájásról és pedig keservesen ; de mintha idegen lett 
volna előtte a panasz, rögtön utánna tevé: »a Dezső 
pedig nem házasodik, bizony kivész a Balint família, 
biztasd öcsém!« Betölt ez a vágya is, kedves fia 4 u n o -
kájával borult koporsójára. 

Még ifjú éveiben egyházmegyei aljegyző, majd fő -
jegyzővé, s t. biróvá, majd 1862-ben makiári Pap Lajos 
leköszöntével egyházkerületi alj., majd Kiín Bertalan püs-
pökké létekor főjegyzővé választatott. Végzetes beteg-
sége jelentkezésekor lemondott e tisztéről, melyet fél-
évvel előbb nekem már megirta, lelki ö römmel adván 
egyszersmind tudtomra leendő méltó utóda tisztes nevét. 

Megadá neki Isten a jó család apák örömét , célnál 
látta mind három gyermekét, Dezső fia is megérkezett 
a pataki ecclába, mielőtt lelkét az Úr magahoz vette 
volna! 

1885. február 12-én tejesen jól érezve magát ment 
be Patakra szerettei (Radácsiné, Zsindelyné) látogatására, 
dicsekedve mondá, hogy ily jól már rég nem érezte 
magát é s ? . . . . másnap reggel nem bírt fagyában meg-
mozdulni, jobboldali szélhűdés érte. Gyógykezelés, gon-
dos ápolás mellett magához jött annyira, hogy kellemes 
időben a szabadban is járkálhatott ; de másfél évvel 
ezelőtt ágynak esett, honnét nem is kelt föl többé! 
Harmad napig vívott a félelmek királyával, mintha csak 
megérkező kedves menye s unokáira várt volna, ked-
vesei körül álltak halálos ágyát, ott voltak mindnyáján 
midőn lelke a Simeoni szózattal elrepült! A gyaszlap 
megmondja, h o g y : 1888. junius 4-én, 73. éves korában! 

Elmentél tehát T e is kedves Öregem, ez én el-
költözött többi kedves Öregeim után, lelked ott van 
már a hol lenni legjobb, a Krisztusnál a kiben hittél, 
a kinek érdemében bíztál, a kinek itt lenn hűséges sáfára 
voltál, elmentél T e is ! s ne menjetek el még Ti, kik 
vagytok nekem kedves Ö r e g e i m : Osváth Imre, Könyves 
János, vén Ballagi! maradjatok még velem, mert reám is 
estveledik! 

Gyom a, 1888. junius 13. 
Kálmán Farkas. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai ref. templom építésére újabban 

következő adományok folytak be : Tisza Kalmánné véd 
asszonyunk védnöksége alatt a m. kir. operaházban 
rendezett előadás jövedelméből 2150 frt — Szőllősy j 
Antal makói ref. lelkész gyűjtése 271 frt 23 kr. Koncz 
Imre seregélyes! esperes gyűjtése 63 forint 4 kr. Budai . 
s. leik. hivatal gyűjtése 59 frt 50 kr. Losonczy ref. J 

egyház tanács gyűjtése 57 frt 10 kr. Gráfl Győrfi Róza 
bárónő gyűjtése 35 frt. Kárai Endre gyűjtése 28 frt 
30 kr. T ö r ö k Zsigmond gyűjtése 26 frt 91 kr. Gyomai 
ref. egyháztanács 25 frt. — Perselypénz május 21-től 
27-ig 15 frt 90 kr. Vári Szabó Antal gyűjtése 14 frt 
50 kr. Csák József ó-aradi lelkész gyűjtése 11 frt. — 
Terhes Pál rimaszombati lelkész gyűjtése 10 frt. La jos -
komáromi ref. egyház 10 frt. Szabó Sándor gyűjtése 
8 frt 60 kr. Ceglédi ref. egyház, »Budapesti Hirlap« 

| szerk. és Papp Mihály b.-gyulai leik. gyűjtése 5 — 5 frt. 
t Dézsi Mihály Ceglédről 4 frt 90 kr. Andrasv Kálmán Buly-

ról 3 frt 80 kr. Sólyom Lajos ónodi leik. gyűjtése 3 frt 
65 kr. Kovács István katádfai leik. gyűjtése 2 frt 20 kr. 
Széli György bárándi, Bácskay Samu csapi és Szekér 
József halasi lelkészek 2—2 frt. T ó t h Lajos gyűjtése 
1 frt 50 kr. Pethő cegei lelkész 1 forint 40 kr. Ába-
házy József ó-liszkai és Turóczy Gyula mérki lelkész 
1 — 1 forint Székely Ferenc görgény-szent- imrei lelkész 
50 kr. Összesen 2826 frt 83 kr. Ezzel együtt 24,354 frt 
92 kr van a pesti első haz. takarékpénztárban elhelyezve. 
— Budapesten, 1888—ik évi május 31-én. — Szöts Albert, 
pénztárnok. 

A bonyhádi újra alakuló ev. ref. egyház részére 
adakoztak: Perczel Dezső 5 frt, Dőry Pal főszb. 5 frt, 
Perczel József 5 frt, Dr. Moldoványi István 5 frt, Pap 
Áron 5 frt, Dúzs Lajos 5 frt, Bonyhádi P. Gyula 3 frt, 
Dr. Cottély G. 3 frt, Bonyhády Géza 3 írt, Angyal 
Ferenc 2 frt, Dr. Schwetz I. 2 frt, Mihálkovics B. 2 frt, 
Marhauser Imre r frt, Arndt János 1 frt, Gyalog István 
1 frt, Forberger László 1 frt, Halász Géza 1 frt, Halász 
Lajos 1 frt, Jancsics Lajos 1 frt, Németh János 1 frt, 
Hofi" Henrik 1 frt, Pick Mór 1 frt, Hoffer Károly 1 frt, 
Mihályfy József 1 frt, Müller József 1 frt, Hofer István 
1 frt, Somogyi János 1 frt, Katzenbach János 1 frt, Müller 
L. 1 frt, Göth Antal 1 frt, Szendrődi Szilárd 1 frt, 
Goldfinger Ármin r frt, Straicher Benő r frt, Perczel 
Miklós 1 frt, Dr. Davidovics Sándor 1 frt, Fleischman 
Lipót 1 frt, Engel fiai 1 frt, Eibach Ödön 1 frt. Ö s z -
szesen 71 frt. — Bonyhád, 1888. junius 5. — Sikó Ernő, 
ref. lelkész-tanító. 

Az erdélyi ág. h. evang. magyar gyámintézet 
részére begyült jótékony adományok: Peterdi Jenő 1 frt , 
Kovács Mihály Ugocsa-N.-Szől lös 1 forint, »Budapesti 
Hirlap« útján 1 frt 10 kr, Bachart Dániel evang. esperes 
útján a Sándor utcái vendéglő magyar asztal-társaságától 
20 frt, dr. Schteiner Károly ügyvéd Sopronból, mint 
törzstag: 10 frt, Kaboldi egyház 1 frt, Balfi ev. gyüle-
kezet 1 frt, vanyolai egyház 1 frt, Pápai ev. egyház 
2 frt, pápai nőegylet 2 frt, Gyurácz Ferenc ev. lelkész 
1 frt, nagy-geresdi ev. egyház 2 frt, Frühwirth Sándor 
gyűjtése Zala-Istvánról 6 frt 40 kr. Összesen: 49 frt30 kr, 
továbbá: Orosházi egyház 5 frt, Bodiczky Kálmán gyűj -
tése Zurányból 10 frt, Geduly Elek Ferenc ivén Lónya -
bányáról 2 frt, Puiay Gábor ivén Teésről 2 forint 2 kr, 
Löw Fülöp ivén Locsmándról 1 frt, várpalotai ev. egyház 
r írt, szegedi ev. egyház 1 frt, Stettner Gyula esperes 
ivén 12 frt. Összesen: 34 frt 2 kr, főösszeg 83 forint 
32 kr. — i88y-ik évben: Blazy Lajos ivén Kis-Kőrösről 
7 frt, Czékus László ivén Köleséről 1 frt 70 kr. Kal-
már Pál ivén Kartárói 1 frt, dobsinai ev. egyház 5 frt, 
hadrusbányai év. egyház 1 frt 20, Thébusz János lelkész 
Zólyomból 5 frt 10 kr, Horváth Dezső Veszprémből 
15 frt, T ö r ö k József Ceglédről 5 frt. Összesen: 41 f r t . 
Fogadják a nemes adakozók őszinte köszönetünket . — 
Hosszúfalu, 1888. junius 10-én. — A gyámintézet nevé-
ben : Szmik h. elnök. 
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HIRDETESEK 
Z T -

A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 
jász-kiséri egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi javadalmazása 1671 frt 12 kr. s 
így ezen egyház első osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
junius hó 15 —ik napjáig nagytiszteletű Ádám Kálmán 
esperes úrhoz küldendők Tisza-Vezscnybe (posta állomás, 
Jász-N.-kún-Szolnokmegye.) 

Budapesten, 1888. junius 12-ikén. 
SZÁSZ KÁROLY, 

1—2 dunamelléki püspök. 

A kisújszállási ref. egyház V-ik elemi fiiskola, 
tanítói állomására pályázatot hirdet következő feltételek 
mellett : 

I. Évi fizetés: a) 215 azaz kétszáztizenöt forint 
évnegyedes részletekben az egyház pénztárából; b) 6 hold 
szántóföld, 1600 • ölével, adóját az egyház fizeti; 
c) T. legeltetési jog a kecskés pusztán, míg közös legelő 
l esz ; d) 17 köböl kétszer buza az egyház magtáraból ; 
15 köböl árpa ugyanonnan ; e) '/a öl tűzifa házhoz 
szallítva. 

II. Tan í tó köte lessége: ez idő szerint az V-dik 
fiosztály tanítása, s a sorrend szerint reá eső vasár- és 
ünnepnapokon a két harangozás közt a templomi éneklés 
vezetése. 

A megválasztott tanító köteles állomását f. évi 
szeptember i -jére elfoglalni. 

Pályázat csak okleveles tanítóknak nyittatik, s 
állandósítás az első próbaév leteltével történik. 

A kellően felszerelt folyamodványok julius 8 - ig az 
iskolabizottsági elnökhöz küldendők. 

Keli Kisújszálláson, 1888. junius 10-én. 
Gulyás Lajos, 

ref. lelkész, isk. bizottsági elnök. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegyéhez tartozó 
forgolányi egyház lelkészi állomására, melynek évi jöve-
delme az egyházmegye értékelése szerint : 500 fo r in t ; 
mely termény, fa és stóla fizetésből, továbbá föld ter-
méséből és szolgalmánvokból áll. 

Az állomás föltételes lemondás következtében üre -
sedvén meg, az elválasztott lelkész, a nyugalomba lépett 
86 éves lelkésznek lakást és élelmezést köteles adni 
élete végéig. • 

Az elválasztott, a megerősítés után állomását azon-
nal elfoglalhatja. 

A kellőleg fölszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius hó 13-káig Csernák István espereshez Tamás-
váraljára (Ugocsam. u. p. Batarcs) küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. junius 13-án. 
R é v é s z Z B á J i n t , 

püspök. 

Az eperjeskei lelkészi állomásra. 
Évi javadalmazás 500 forint pénzértékben, mely áll 

földbirtokból s terménybeli jövedelemből, melyet a hívek 
fizetnek. 

Az elválasztandó lelkész az t 889-ik év tavaszán 
foglalhatja el hivatalát. 

Pályázati határidő í. évi junius 30, mely határidőn 
belül a szabályszerűleg felszerelt kérvények Lukács Ödön 
f.-szabolcsi ev. ref. esperes úrhoz Nyíregyházára kül-
dendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. junius 11-én. 
R é v é s z ZBáúLIx i t , 

tiszántúli ev. ref. püspök. 

A cserepes-kenézi egyház lelkész-tanítói állomására, 
melyhez K.-Apáti és B.-Aranyos s.-lelkész tanítókkal 
ellátott egyházak, leány-egyházakul vannak csatolva. 

Évi rendes javadalmazás 529 forint, mely jövede-
lem földbirtokból és terményfizetésből áll. 

Az elválasztandó lelkész-tanító hivatalát azonnal 
elfoglalja. 

Pályázati határidő junius 26, mely határidőig a 
felszerelt kérvények Lukács Ödön f.-szabolcsi ev. ref. 
esperes úrhoz, Nyíregyházára lesznek küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. junius 12-én. 
R é v é s z E á l i n t , 

tiszántúli ev. ref. püspök. 

A nyíregyházi ág. evang. államilag segélyezett f ő -
gymnasiumban a következő tanszékek fognak pályázat 
útján betöltetni: 

r. A latin nyelvi helyettes tanszék, görög vagy 
német melléktárgyakkal, fizetése 750 frr. 0. é. 

2. A rajztanári á l lomás; fizetése 800 frt 0. é. és a 
szabadkézirajz tanításért minden erre jelentkező tanuló-
tól évenként 5 frt. E tanszéket a főgymn. pártfogóság 
ajánlatára a Nmlt . vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
tölti be. 

3. A torna-tanítói állomás fizetése 400 frt o. é. 
Az első két tanszékre pályázók, ha a tornászaiból képe-
sítéssel bírnak s annak tanítására is vállalkoznak a to rna-
tanító fizetését is élvezendik. 

Pályázhatnak protestáns első helyen ágost. evang-
hitvallású okleveles tanárok és tanárjelöltek, kik szabály-
szerűen felszerelt kérvényeiket folyó 1888. év julius 
hó 15-ig a főgymnasium igazgatóságához küldjék be. 

A megválasztott, illetőleg kinevezett tanár állomá-
sát szeptember i - é n tartozik elfoglalni. 

Nyíregyházán, 1888. junius hó 10-én. 

Palánszky Sámuel, Majerszky Béla, 
főgymnas. felügyelő. egyház felügyelő s pártfogóságí 
1—2 elnök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. ' E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP © 

S Z E R K E S Z T Ő -

és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kínizsy-ufca 29. sz. 1, em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt . Előf izethetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; he lyben ak i adóh iva t a lban . 

H i r d e t é s e k d i j a : 

4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

ttT" Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1888. évi második félévi folyamára. 

M 

Z E j l Ő f i z e t é s I cLiÖ : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (KiníZSy-lltca 29-dik Szám a lat t ) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Egy kis visszapillantás, 
A »Prot. Egyh. és Isk. Lap« harmincegye-

dik évfolyamának első félévét zárja be mai 
számunk. Az emberi természetben rejlik, hogy 
a folyton folyó időnek, mely egy örök elmúlás 
és egy örökös levés, határpontokat szab, mert 
korlátoltságának erre szüksége van s az ily ú t -
mutatóknál meg is szokott egy pillanatra állani, 
nézvén azokra, melyek háta megett vannak s 
tekintvén azokra, mik a holnapi napon várhat-
nak emberi számítással ő reá. 

Ha lapunk pályafutásának eme most elért 
mértföld mutatójánál megállunk, s egy pillan-
tást vetünk a múltra és egy tekintetet a jövőre: 
nem tagadhatjuk, hogy az első momentumban, 
mintegy csak egészen a felszínen maradva, úgy 
tetszik nekünk, mintha a harminc és fél éven 
keresztül szakadatlanul folytatott munkának, 
küzdelemnek, lelkesedésnek és a prot. egyház 
iránt érzett odaadó szeretetnek semmi ered-
ménye sem lenne és úgy tetszik, mintha e 
majdnem egy közép emberéletet tevő hosszú 
idő is merőben elégtelen volt volna a kitűzött 

cél elérésére, a mennyiben ma távolabb látszunk 
tőle állani, mint a pálya kezdetén. 

A lap fő- és bel munkatársai e hosszú idő 
alatt változtak, de szellemi vezetője, a szer-
kesztő — hála a Gondviselésnek ! — egy és 
ugyanazon maradt s az ő személyisége kezes-
kedett arról, hogy a lap egyházpolitikai, vallás-
erkölcsi, theologiai iránya mindég egy célra tö-
rekedett, egész működését egy szellem hatotta 
át. A merev confessionalismuson és felekeze-
tieskedésen felülemelkedve a tiszta, józan, a 
keresztyéni szeretettel és a biblia szellemével 
megegyező protestanlismus álláspontjára helyez-
kedett, melylyel tiltakozott minden emberi te-
kintély és hozzáadás ellen a vallási és egyházi 
életben és a melylyel hirdette, hogy mindany-
nyian, mi protestánsok testvérek vagyunk ; az 
Istenországában nincsen különbség a felekeze-
tek között, a különbségeket, a mint az embe-
rek csinálták meg, úgy embereknek is kell ki-
egyenlíteni, egymással kibékíteni, annyival is 
inkább, mert egész egyházpolitikánknak nem 
lehet más alapelve és nem lehet más törek-
vése, mint az unió, mert csak egyesített erő-



ink phalanxával tudunk ellene állani a nagy el-
lenfélnek. 

Hogy e mellett a főcél mellett aztán mi 
egyebekért küzdött még a lap, azt most hagy-
juk; e pillanatban ama fájó érzés tölt el, hogy 
a főcéltól oly távol látjuk magunkat, mint más-
kor még soha. 

Ág. hitv. evang. atyánkfiai egy részénél 
megindult az erősen felekezeties jellegű moz-
galom, mely particularizmusával míg építni 
törekszik »Luther társaságát«, »theologiai szak-
könyvtára kiadványát: aránylag nagyon kicsiny 
számban csatlakozik az egyetemes jellegű pro-
testáns irodalmi társasághoz, s habár nyíltan 
nem mondja is ki az attól való idegenkedését, 
magaviseletével világos jelét adja ennek. A szász 
lutheránusok pedig »Luther« színjátékokat ren-
deznek s ott fejezik ki felekezeti törekvéseiket. 
És íélő, hogy a most trónra került új német 
császárban, ki úgy látszik a Stöcker, Kögel stb. 
orthodox új lutheránismusnak híve, a lutherá-
nus orthodox, felekezeties törekvések Német-
országon nagy támogatást nyertek, hazai luthe-
ránusaink nem csekély része ezekből szív majd 
erőt, s azokat akarja itt is megvalósítani. A lé-
péseket már kezdik tenni. A nemesebb, a fen-
költebb gondolkozású és szélesebb látkörü embe-
rek a kiknek ezek egyáltalában nem tetszenek, 
mint mindenütt a világon, úgy egészen termé-
szetesen náluk is, kisebb számban vannak. 

Debrecen s a békés-bánáti egyházmegye 
(azért említjük csak e kettőt, mert ezek hiva-
talosan nyilatkoztak) nemcsak hogy nem akar-
nak az unitáriusokkal az irodalmi társaságban 
egy széket ülni, hanem egy rész nyíltan hir-
deti közöttük, hogy alakítsansk tiszta kálvinista 
irodalmi társaságot, a nagy reformátortól köl- ' 
csönözvén neki nevet és Mélius Péter sírból ki-
kelt alakja kisért közöttük. Egy lépés még csak 
és megtagadnak minden közösséget, még a 
talán másként gondolkozni merészkedő más 
kálvinistákkal is. E lépéstől nincsenek már 
messze. »Egy egészséges magyar kálvinista 
quodlibet«-té akarja egy csomó úri ember ott 
Tiszántúl a »Szabad Egyházata tenni, »melyet 
az egyház minden tagja olvashat s rajta okul-
hat és épülhet.« Csécsi Miklós, Homolya, 
Dombi, Garzó, Kálmán Farkas, Kecskeméthy 
Ferenc stb. ajánlkoztak közreműködésre. íme 
féllábbal már a jelzettük úton vannak. Semmi 
megjegyzésünk nincsen reá, csak constatáljuk a 
tényt. Le is tudjuk a maga kellő értékére szál-
lítani azt. Megírtuk, hogy itt legalább többen 
olvashassák, mint olvasnák a »Szabad Egyházá-
ban. Valamint ugyanezen okból azt is ide ig-
tatjiik, hogy a »Szabad Egyháza szerint, — a 

melylyel máskor különben soha nem foglalko-
zunk, — az unitáriusok ma ^eszközeikül tudják 
letörpiteni (sic !) Ballagi lapjáta »mely díjtala-
nul emeli pártájukata stb. 

Az unitáriusokat pedig, a mint az alföld-
ről a panaszok fel hangzanak, meg nem enge-
dett utakon-módokon szereznek maguknak pro-
selytákat és háborgatják a gyülekezetek békéjét. 
Éljenek, de ne a mások háborgatásával. 

Hol van — kérdjük — mind e törekvé-
sekben az egyetértésnek, az egyetemes célok 
felé igyekezésnek, sőt a Krisztusi szeretetnek 
lelke ? Es e törekvéseket szemlélve valóban az 
első pillanatra csak bánthat bennünket, midőn 
azt, a miért annyi időn át küzdöttünk mintegy 
megsemmisítve látjuk. 

De még sem! Minden dolognak két, sőt 
több oldala is van. Nekünk is több célunk is 
volt, nem mindent tettünk rá a prot. felekeze-
tek uniójára. Folvton-íolyvást a vallás-erkölcsi 
élet ébresztése, ébrentartása és növelése volt az 
a másik, amaz előbbinél magasabban eső, fen-
ségesebb célunk. Es örömmel mondhatjuk, hogy 
ehez közelebb jutottunk. Mert hiszen mik egye-
bek ezek a particularis jellegűeknek feltűnő 
felekezeti törekvések: ha nem a vallásos élet 
erősebb lüktetései? ! S mi, kik annyi idő óta 
tartjuk az egyház üterén kezünket, megfigyelve 
annak minden dobbanását, csak azt mondhatjuk, 
hogv »vérben-érbena vidámabb keringés támadt, 
a mi mindenesetre egy kedvező jövő záloga s 
van még itt sok erő, sőt fejleszthető, növel-
hető erő ebben az organismusban. 

Mikor ág. hitv. atyánkfiai Luther szinjáté-
kokat rendeznek, Luther társaságot alapítnak, 
Luther életrajzokat írnak, dogmatikákat adnak 
ki: ezekkel egyházuk, vallásuk s annak institu-O J 1 

tiói, nagy alakjai iránt való érdeklődésüket, ra-
gaszkodásukat fejezik ki. A gyarló ember min-
dég csak korlátok között bír mozogni, a vég-
telen, az egyetemes, az örök mind-mind csak 
törekvésének hajtó erői, de ő maga megmarad 
szűkebb, véges, particularis s időhöz kötött 
körében, mert különben elvész az űrben. 

Debrecen mozgalmaiban felújul a szigorú 
kálvinismus, mert megújult a vallás és egyház 
iránt való érdeklődés és követeli, hogy »a ti 
hiteteknek cselédeivel tegyetek jót.a Á törté-
nelem azt igazolja, hogy a midőn élénk és erős 
volt a vallási tudat, akkor mindég élénk és erős 
volt egyszersmind a felekezetek küzdelme, csak 
a közönyösség Bethesdája nem háborog; de ez 
nem is bír gyógyerővel. De hát akkor az unió 
és békesség csak a közönyösség mellett lehető ? 

Világért sem! Mert ez az unitas úgyis 
csak in necessariis szükséges, míg in dubiis 



meg kell adni a libertást, mindenekben pedig 
szeretetnek kell lenni. És részünkről az egyházi 
élet említett újabb jelenségei felett komolyan 
és igazán csak akkor tudnánk szomorkodni, ha 
a charitas kezdene belőlük kiveszni és a kizá-
rólagossággal együtt járó türelmetlenség lépne 
helyébe. E kizárólagosság ellen küzdeni fogunk 
minden erőnkből, s ha kezünkből kihull a fegy-
ver majd támadnak mások, kik a harcot foly-
tathatják. 

Ez a kilátás, ez a cél azokat illetőleg, a 
mik előttünk vannak, a minthogy ez vezetett 
mindég azokban is, a miket hátunk megett 
hagytunk. Anonymus. 

I S K O L A Ü G Y . 
Püspöki jelentés a dunamelléki egyházkerület 
középiskoláinak meglátogatásáról és főfel-

ügyeletéről. 
(Folytatás.) 

III. 

Halasi fögymnasium, 

r. Szellemi állapot. 

A halasi íőgymnasiumban is az előbbi módon jár-
tam el az előadások óránként változtatott látogatásával, a 
nyolc osztályt és a tizenkét tanár mindenikét legalább 
egy-egy, többekeket két órában végig hallgattam, s a 
latogatást összesen 14 órában teljesítettem. 

Jeles, sőt részben kitűnő tanerőknek itt sem vagyunk 
hijjával. A régiebbek közül ki kell emelnem mindenek 
előtt az igazgató, Csontó Lajos rendes tanár világos, 
szabatos, sikeres előadását s kitűnő módszerét a gö rög -
ben ; Gaál Endre r. tanár élénk, pragmatikus előadását 
a tör ténelemben; Zámbó János higgadt, világos, n y o -
mon járó levezetéseit a mennyiségtanban; Pap Mihály 
r. t. a latin, Schilling Ede r. t. a görög nyelvekben, egészen 
megállják he lyöke t ; a német nyelvben, melyet Dr. Dobó 
Menyhért r. t. ad elő, az előbbi évekéhez képest szembe-
tűnő előmenetelt tapasztaltam ; Kiss László r. t. előadását, 
különösen a vegytanban, örömmel hallgattam ; Balajthy 
Dénes az alsóbb osztályokban igen használható tanerő. A 
régiek mellett a fiatalabbak is méltóan állanak. Szath-
máry Sándor a természettanban, különösen annak mathe-
matikai részében, Korda Imre a magyar nyelv- és i ro-
dalomban egészen otthonosak s világos, magyarázó elő-
adásukkal tűnnek k i ; Dékáni rajztanár, a mértanban és 
mértani rajzban, Balogh László énekvezér az egyházi s 
műéneklésben szép eredményt mutat. Szóval a tanári 
testület működése semmi tekintetben sem esik kifogás 
alá. Az iskola jó híre — hozzájárulva a közlekedési esz-
közök kedvező alakulása is — a gymnasium népességét 
az utóbbi időkben meglepően gyarapí tot ta ; a hetvennél 
több tanulónak olcsó áron, a szegényeknek ingyen vagy 

féldíjért, élelmezést nyújtó és egészen jól berendezett 
convictus felettébb megkönnyíti a tanulhatást ; az alvidék 
magyarsága, sőt német fiuk is, a nekik legkönnyebben 
hozzájárulható halasi gymnasiumot előszeretettel keresik 
fel — s bár minden jel arra mutat, hogy a tanulók 
számának emelkedése még nem érte el te tőpont já t s 
nem állapodott meg, már ma is elmondhatjuk, hogy 
hal asi iskolánk a legvirágzóbbak egyike kerületünkben, 
sőt egész magyar protestáns egyházunkban is. 

Az ifjúság szorgalma s különösen fegyelmi állapota 
hagy még fenn kívánni valót. Az utóbbi években is 
fordultak elő sajnos fegyelmi esetek, melyekben nagyobb 
szigorral kellett a tanári testületnek és az igazgató ta -
nácsnak fellépnie s felebbezés utján elém kerülvén az 
ily ügyek, a gyakorlott szigort nekem is támogatnom 
kelle. Remélem azonban, hogy a szigor s a példaadás 
gyérítni fogja, sőt egészen el is enyészteti a hasonló ese-
teket. Az ifjaknak künn lakása, a szállásadásra s ellátásra 
vállalkozó házaknak nem mindig megbízható volta miatt, 
szükséges lesz jövőre e részben is nagyobb körül tekin-
téssel élni, habár ezzel némely vállalkozók érdeke sér-
tetnék s az igazgató neheztelést vonna is magára ; 
mivel a szülői háztól az iskola gondjára bízott — nem 
helybeli — gyermekek s ifjak erkölcsiségét őrizni, első 
kötelessége az iskolai hatóságoknak. E szempont azért 
lép épen Halason leginkább előtérbe, mert cgv isko-
lánknak sincs annyi nem helybeli növendéke, mint a 
halasinak. 

Átalában azonban az ifjúság szorgalma és maga-
viselete — s annál fogva előmenetele is, kielégítő, rész-
ben dicséretes; s az iskola helyzetének, az utóbbi évek-
ben megszilárdulása s fennállásának most már biztosított 
volta, bizonyára üdvösen fog hatni e részben is ; kivált 
ha a még meglevő egyetlen baj, melyre mindjárt áttérek, 
t. i. a helyiségek elégtelen volta, el lesz hárítva. 

2. Berendezés. 

A halasi gymnasium, mely eredetileg a régi módon 
6 osztályú volt, három tanárral, az ötvenes évek elején 
pedig négy osztályúnak rendeztetett be, csak 1867-ben 
nőt te ki magát nyolc osztályú teljes gymnasiummá s 
nyerte meg báró Eötvös miniszter utján a kir. enge-
délyt érettségi vizsgálatok tarthatására, kezdetben csak 
eredeti szűkös helyiségeiben nyomorgot t s lassanként és 
nagy erőfeszítésekkel terjeszkedhetett. Nem csak osztály-
termei számát kellett szaporítania, s e végből eredeti 
helyén kivül egy bár közel fekvő s attól csak egy u tca-
szélességgel elválasztott, de még is külön épületben he -
lyeznie el négy osztályát, de egyre gyarapodó gyűj te-
ményei számára is tágasabb helyről kellett gondoskod-
nia, sőt az utóbbi két évben már a növekedő népesség 
mellett, osztálytermei is szűkebbé is kezdettek válni, s 
ha népessége a következő tanévekben az eddigi arányt 
csak megközelítőleg is fog növekedni, az iskola egy-két 
év alatt oda jut, hogy az újon jötteknek nem lesz képes 
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helyet adni s kénytelen lesz egy részöket visszautasí-
tani. E baj elhárítására, a mit lehetett, eddig is megtett 
a fentartó testület. Nagy rajztermet épített, mely egy-
szersmind a legnépesebb osztálynak is tanteremül szol-
gálhat ; nagy és értékes régiségtárát a másik épületbe 
szállította át, hogy egy osztály nagyobbítására helyet 
nyerjen s a tanári szobát is, ugyan e célból, szűkebbre 
vette. A régi épületben négy osztály, rajzterem, könyv-
tár s természettani szertár jól van elhelyezve; bár a 
könytárnak közelebbről, egy szerencsés vétel által tete-
mes szaporodása, a tágas könyvtártermet a mozdulha-
tatlanságig szűkké tette, s az egy kis zugba szorított 
természetrajzi, vegytani és földrajzi szertár a helyiség 
elégtelensége miatt alig hasznosítható kellőleg. De a 
külön épületben a másik négy osztály elhelyezése, szűk-, 
alacsony, egészségtelen, mindenkép tarthatatlan. 

A fentartó testület, mely alapítványaiból a folyó 
szükségeket teljes mértékben fedezi, (köztök a tanári 
fizetéseket is az egyházkerület által kívánt mértékben, 
1200 frttal s a már szintén rendszeresített ötödéves 
pótlékokkal) építési alappal sokkal csekélyebbel rendel-
kezik, mintsem kellő terjedelemben építkezhessék, a 
mi pedig már halaszthatatlan s a szó teljes értelmében 
égető szükség. E szükségtől hajtva folyamodott (építési 
terv s költségvetés bemutatásával) 28,000 forint építési 
államsegélyért egyszermindenkorra. Kérvényét az egyház-
kerület és Konvent 25,000 forint ajánlattal terjesztette fel 
a kormányhoz. S az államsegélyek tárgyában a vallás - és 
közoktatási minisztériumban tartott értekezleten, melyen 
az érdekelt miniszterek és a Konvent megbízottjai is 
részt vettek — a 25,000 frt államsegély megállapítta-
tott, kilátásba helyeztetett és sorrendbe állíttatott. Az 
ország pénzügyi helyzete azonban még eddig nem engedte 
meg, hogy foganatosíttassék. Reméljük azonban, hogy a 
közelebbi két év alatt, talán két részletben, a 25,000 frt 
meg fog adatni. Időközben a gymnasiumot fentartó egv-
ház, az anyagszerekről való gondoskodást megkezdette 
s egyelőre 400,000 tégla előállítása iránt már a szerző-
dést meg is kötötte. Ha egyszer az államsegély irásilag 
s biztosítva lesz, az egyház kölcsönt is vehet fel az 
épí tésre; mert kívánatos, hogy a jövő 1889. évben az 
építés megkezdessék, sőt lehetőleg végre is hajtassék. 

Ennyit a szükséges építésről s az arra való kilá- I 
tásokról. 

A mi az intézet felszerelését s gyűjteményeit 
illeti, ezek közt első helyen áll a könyvtár, protestáns 
gymnasiumi könyvtáraink egyik legnagyobbika, s a benne 
foglalt művek belértékét is tekintve egyik legbecseseb-
bike. Eredetét Szüry István volt kerületi tbiró s halasi 
birtokosnak m. e. 1200 kötetre menő könytára adta 
meg, melyben több becses mű közt egy ritkaság, az 
1636-ban nyomtatott Tintinnabulum repudientium, s egy 
nagybecsű kézirat a 1817-ki f.-baranyai püspöki láto-
gatás diariuma is foglaltatik. A Szüry-könyvtár több 
halasi birtokos (Bikády, Zseny, Török, Péter Zsigmond 
Dr. Tóth , Gózon stb.) könyvtáraival, továbbá néhány, 

szerencsés tömeges vásárlással — a többi közt néhai 
Csató majsai plébános 4—5000 kötetes, az Egyházi 
Atyákat s a modern nyugati irodalmak sok remekíróját 
magába foglaló könyvtárával m. e. 17,000 kötetre sza-
porodott . Ezekhez járult legutóbb a Szilágyi Dániel-féle 
Konstatinápolyban gyűjtött — s a keleti és nyugati 
nyelvészeti és utazási irodalom becses gyűjteményén 
kívül számos értékes díszművet, jogi, nemzetgazdasági, 
népismei s történelmi művek, remek-írók s encyclope-
disták gazdag gyűjteményét tartalmazza, több mint 
10,000 kötetben — ugy hogy e könytár kötetszáma ma 
27—28 ezer közt van. Egyelőre egy tágas teremben 
felállítva, s minden kötete hozzájárulhatólag és leg-
alább nagyjában, szakok szerint rendezve. De teljesen 
rendezve csak akkor lehet s lesz, ha a mostaninál leg-
alább kétszerte tágasabb helyiséget kap. A könyvtárnoki 
tisztet a tanárok egyike viseli, de mondanom sem kell, 
hogy annak fentartó, rendező s éltető lelke tudós Szi-
lády Áronunk. 

A könyvtár után első helyen érdemel említést a 
régiségtár, a történelmi oktatás e hathatós segéd-esz-
köze, mely 6618 éremből s 2085 darab vegyes régiségi 
tárgyból áll, nagy részt a derék Révész György gyűj-
tése. A sok közt, a tatárjárásig s a török világig visz-
szamenő, s a halasi határban talált, temérdek régi vas-
fegyver között, kimagaslik a fehértói nagy értékű lelet, 
mely olvasható feliratában »Sinka magistert« a XIV-ik 
századból, vallja mesterének. 

A természettani szertár 134 tárgyat tartalmaz 
1240 frt beszerzési értékben; s most egy különösen 
tanítási célra alkalmazott dynamo-elektrikus gép van 
megrendelve, a hozzá való készülékekkel együtt 340 frt 
értékben. 

A természetrajzi gyűjteményből csak az 1200 da-
rabból álló ásvány-gyűjtemény egyrésze, 340 darab és 
az állattanból a rovar- s lepkegyüjtemény van tudomá-
nyosan rendezve; a többi szegényebb is, hely hiány 
miatt nem is rendezhető kellőleg. A rajztanításhoz, a 
mértani s figurális rajzhoz szükséges minták, s a klas-
sikus szobrok legnevezetesbjének gypsz-másolataiból 
64 darab, szolgál segéd-eszközüi. A melléktárgyul szo l -

; gáló vegytan a szükséges szerekkel szintén rendelkezik. 
A tantermek közül a régi padok helyett eddigelő 

három van, a szegedi új gymnasium mintájára készült 
célszerű új padokkal ellátva s a többinek is egymás 
után ilyenekkel ellátása célba véve. 

Ezek szerint a halasi gymnasium felszerelése első 
rendűnek mondható s mivel évenként 500 frttal rendel-
kezik a tanszeralapból, ha minden gyűjtemény kellő he -
lyiséget is nyerend, középiskoláink közt bátran lesz e 
részben a halasi az első helyre tehető. 

3. Az anyagi helyzet. 

A halasi főgymnasium fenállásának anyagi alapja 
1 s biztosítéka dső sorban a ref. közbirtokosság páka-



pusztai i l letőségének teljes jövedelmére fektetet t s a 
jelen század ötvenes éveiben, a Bach- és Thunkor szak 
nyomása alatt tett örök alapítvány. Akkor e földbir tok 
jövedelme 4500 fr t volt, mely — a régi a lapí tványok-
kal együt t csak egy négy osztályú a lgymnasium létét 
biztosí tot ta . De idővel a jövedelem te temesen emelke-
dett s a gymnas ium teljessé fej lesztését lehetővé tette. 
1868-ban a teljes gymnas ium már a pákai jövede lem-
ből k imuta to t t 7500 fr t (s a régi a lapí tványok) alapján 
nyer te meg, királyi engedélylyel, a nyi lvánosságot s az 
éret tségi vizsga tartási jogot , később még emelkedvén 
a jövedelem (vol t idő mikor 11,000 for in to t ért el) 
lehetővé lett a tanároknak 12-re szaporí tása s f izeté-
seik felemelése. Ma a jövedelem, az alább szállt ha szon -
bérekkel, csak 8157 frt — de a mostani állapot így is 
fentar tha tó . Ez alapítványt az utóbbi években a köz -
bi r tokosság pörrel támadta meg s az alapításkori teljes 
jövedelem összegére 4500 f r t ra akarta leszáll í tani; de 
a legfőbb törvényszéken elvesztet te s a gymnas iumnak 
a mindenkor i teljes jövedelemhez való joga megál lapí t -
tatot t . 

A pákai alapí tványon kívül a Pé ter -a lap í tvány 
31,500- , a Gózon-a lap í tvány 21,500 for in to t tesz, m e -
lyekkel a pákai alapítványból évek során át gondosan 
megtakar í to t t 19,500 f r t összesen 72,500, kötvényeken 
biztosí tot t , 8° / 0 -kal jövedelmező tőke évi 5800 fr t j ö -
vedelmet biztosít a gymnas iumnak , mihez a pákai h a -
szonbér ez idő szerint 8157 frttal, kisebb alapítványok, 
városi s egyházkerület i ( p e n g ő kra jcáros) segélyek, 
tandí jakból 2000 frt — összesen 16,513 f r t ra viszik fel 
a gymnas ium rendes évi jövedelmét. Ezenkívül van a 
convic tus i alap 13,000 for int tőkével, a tanszer-alap 
6300- , ösz töndí j -a lap 3250 frt tőkével. 

Ez anyagi helyzet te t te s teszi lehetővé, a tanárok 
fizetésének rendsze res í t é sé t ; 11 rendes tanárnak 1200 f o -
rinttal, rajz- , ének- és to rna- tanárnak összesen 120Ó f o -
rinttal, az ö tödéves pót lékokat , melyekből ez idő sze-
rint már 4 tanár 100—100, 4 pedig 50—50 for intot 
h ú z ; az igazgatói pótlék 200 forint , a könyvtá rnok 
100 fr tot , a régiségtár őre 100 frtot, a tanári testület 
jegyzője 60 f r to t h ú z ; s a dologi k iadások is kellő fe -
dezetet n y e r n e k ; bár meg kell vallani, hogy a j övede -
delem és a kiadások egyensúlya oly szorosan van k i -
mérve , hogy a pákai haszonbér alábbszállta miatt némi 
hiány már is muta tkozik s idővel, kivált ha a szükség-
letek a dologi kiadásoknál még emelkednek, a hiány 
m é g nagyobb is lehet. 

Visszapillantva az anyagi helyzet e rövid vázlatára, 
lehetet len elismeréssel nem adóznunk a halasi egyház 
presbyter iumának s e lnökségének, szívós kitartásáért az 
intézet alapjainak megvédésében s fentartásában is ép oly 
gondos , mint eszélyes eljárásáért a segélyforrások fö l -
keresése s kihasználásában. Ok, a Zápolya »flectere si 
nequeo superos , Acheronta movebo« pogány elve h e -
lyett, Is tenben, az igazságban s az ügy szentségében 
bízva, küzdöt tek erélylyel és eszélylyel, a gymnas ium 

érdekében s azt m e g t a r t o t t a k ; míg ilv szellem áll őr t 
ez intézet mellett, nem is fél thetjük annak jövőjét 1 

(Folyt, köv.) Szász Károly. 

T A R C A 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

Mielőtt a Sámuel és Királyok könyveiben s a 
Krónikák két könyvében közösen e lőforduló elbeszélé-
sek összehasonl í tásához hozzá fognék, szükségesnek 
lá tom, hogy az említett könyvekről röviden e lmondjak 
eüíyetmást. DJ 

A Sámuel és a Királyok 2 — 2 könyve egy ö s s z e -
f ü g g ő tör téne lmi munkát képez, mely kezdődik Sámuel 
születésének elbeszélésével, s végződik Jóákin Judabeli 
király fogságba hurcol ta tásának s ot tani állapotának le -
irásával. Es bár a két könyv annyira összefüggő egészet 
képez, hogy vita tárgyát képezhet i , hogy hol végződik 
a Sámuel két könyve s hol kezdődnek a Királyok k ö n y -
vei ; mindazáltal nem szabad azt gondolnunk , hogy e 
könyvek egy szerzőtől s egy időben keletkeztek, mer t 
a bennök levő eltérések e felvételnek ha tá rozo t tan 
ellene mondanak. Ennek kifejtése nem ide tartozik, tehát 
csak röviden annyit említek meg, hogy a Sámuel könyvei 
régebbiek, s szerzőjük közelebb állt az eseményekhez , 
közvetlenebb forrásból merí tet t , mint a Királyok két 
könyvének írója, s míg amaz csak azért adja az e semé-
nyeket , hogy azokat az u tókornak egyszerűen t u d o m á -
sára juttassa, addig emez már célzatosan tanítani akar a 
tör ténelemmel . Még későbben írta meg a Krónikák 
szerzője azt a nagy munkát , mely magában foglalja a 
zsidók tö r téne té t Ádámtó l fogva Czírusig, némely e se -
ményeke t teljesen mellőzve, másokat ter jedelmesen k i -
dolgozva régebbi tudósí tások alapján, de teljesen szaba-
don, sajátszerű levitái felfogással, a királyokat és ese -
ményeket mindig a törvényhez való viszonyukban í tél-
vén meg. A különbség a Sámuel és Királyok könyvei 
és a Krónikák könyvei közöt t legszembetűnőbb a Dávid 
és Salamonról szóló elbeszélésekben, már t. i. a fe l fo -
gást illetőleg. Az előbbi eseményeket a Krónikák szer -
zője elhagyja, mindössze is a genealógiai táblák közé 
szőve mond el egyetmást , a későbbiek közül pedig csak 
a Judát érdeklő eseményeket beszéli el. 

Csak ennyit lát tam szükségesnek előrebocsátani , 
mint a mennyi elég arra, hogy az elbeszélések össze-
hasonlításánál ú tmuta tóul szolgáljon. A tárgyalásnál k ö -
vetem a tör ténelmi események fonalát , sorba veszem a 
közös elbeszéléseket, s felmutatván mindenü t t a kü lönb-
ségeket, kifej tem azok o k a i t ; végül összefoglalva á l ta-
lánosságban beszélek a különbségek minéműségérő l s 
azok okairól. 

Dávid kora. 

Fentebb emlí tém már, hogy a Krónikák irója a 
tö r téne te t tu la jdonképen Dáviddal kezdi, s az az e lbe-
szélés, mit a 1. Krón. X 1—// e lmond, csak úgy t e -
kinthető, mint bevezetése azon tör ténet i tudósí tásoknak, 
mik a legnagyobb királyra vonatkoznak. Saulnak szomorú 
halalát közli itt a szerző, azt a szégyenletes halált, 
mit az Úr bünte tésképen bocsátot t arra a királyra, ki 
»az Ura t igen megbánto t ta vala, az Úrnak igéje ellen 
vétkezett vala, melyet meg nem őrizett vala, és hogy az 



ördöngöstől is tanácsot kérdett volna, és nem kérde 
tanácsot az Úrtól, melyért őtet el is veszté, és adá az 
ő országát Dávidnak az Isai fiának.« Mintha csak azért 
festette volna ide ezt a szomorú csataképet ily sötét színek-
kel, hogy annál élénkebb legyen az a rózsás szín, mely-
lyel a nagy király trónraléptét és országlását festi. Ez 
az elbeszélés csaknem szórói-szóra meg van a i. Sám. 
]i-ben. Mindkét elbeszélés szerint a filiszteusok meg-
verik a zsidókat, megölik Saul íiait, Jónátánt, Abinádá-
bot és Milkisuát, Saul megsebesül, szolgájával akarja 
magát megöletni, hogy a körülmetéletlenek meg ne 
csúfoljak, de végre . is öngyilkossá lesz, a" filiszteusok 
megtaláljak fejét és fegyverét haza küldik, fegyverét fel-
függesztik Astarót templomában Sám. könyvének elbe-
szélése szerint, a Krón. könyve pedig csak annyit mond, 
hogy az ő isteneiknek templomában. Testét a Bethsán 
kerítésén függesztik fel a Sám. szerint, a Krón. pedig 
csak azt mondja, hogy csak a fejét függeszték fel a 
Dágon kápolnajaban; de aztán ezen lényegtelen különb-
ségeket leszámítva a két elbeszélés csaknem szóról-
szóra megegyezik egészen addig, hogy Sault és fiait 
eltemeték a Jabes Gileád fiai, és böjtölének heted napig. 
Hanem itt aztán jellemző az, hogy a Sámuel könyvének 
irója ezzel fejezi be az elbeszélést, míg a krónikás, mint 
pragmatikus történetíró r a gyászesemény indokolásául 
felhozza, hogy Saul az Úr igéit meg nem őrizte, hogy 
az ördöngöstől is tanácsot kért stb. s épen ezért az Ur 
veszte el őt, s az Úr adta országát Dávidnak. A i. Krón. 
X. 13 — 14-ből az látszik, hogy a krónikás egy vagy 
több általa megirt eseményre hivatkozik, pedig ilyet a 
krónikákban nem találunk, hanem igen is a 1. Sámuel 
XXVIII . 7 — 16-ban, hol az endori varázsló történetét 
olvashatjuk, s a 1. Sám. XIII. 13. fejezetben, hol Sámuel 
megfeddi Sault. Ezekből kitűnik a krónikák pragmatis-
musa, s kitűnik az is, hogy a szerző jól ismerte Sámuel 
könyveit. 

A 1. Krón. XI. 1—9 és a 2. Sám. V. 1—10 el-
mondja, hogy Saul halála után a zsidók Hebronban 
Dávidot kenték királyivá, s hogy aztán Dávid Jebus 
városát beveszi. A Sámuel könyveinek irója ezt sokkal 
részletesebben beszéli el, mint a krónikás. Amaz elmondja 
azt is, hogy Dávid trónraléptekor 30 éves volt, s He-
bronban 7 évig uralkodott, Jerusálemben pedig 33-ig ; 
emez pedig erről nem tesz említést, a mi abból magya-
rázható meg, hogy a krónikás egy rövid, könnyen át-
tekinthető történelmet akart adni népe kezébe. De van 
a Sám. könyvének itt egy más tudósítása, a mit a k ró-
nikás szintén mellőz, de már egészen más okból. A 
2. Sámuel V. 8. ugyanis elmondja, hogy Jebus os t romá-
nál Dávid jutalmat igért annak, ki először felhág a falra, 
s vágni kezdi a Jebuzeusokat, a sántákat és vakokat, 
kik azt mondták, hogy »neni jő ide be Dávid.« Erről a 
1. Krón. XI. 6 csak annyit mond, hogy Dávid így szól t : 
»Valaki legelőször a Jebuzeusokat megverendi, utánam 
Fő és Hadnagy lészen.« A többit pedig nem a rövidség 
okáért hagyta el, mert hiszen azt meg ráér megmon-
dani, hogy Jóáb ment föl először a falra, a mit a Sám. 
nem eml í t ; hanem mellőzi azért, mert ő előtte már a 
hagyomány fényes glóriájával övezve állt a nagy király, 
nem pedig a maga nyerseségében. 

Érdekes világot vet a krónikás történetírói jel-
lemére a Dávid vitézeinek névsora, mit ő egész ter-
jedelmesen közöl itt a 11, 10—47. e s 1 2• fejezetben. Ez 
a névsor, azaz ennek a 10—41. szakaszában levő része 
a 2. Sám. 23, 8—3g-ben van megírva, azzal a különb-
séggel, hogy a 2. Sám. 23, 11. 12. a Krón.-ban nem 
említtetik. Ezt a listát a Sámuel könyveinek írója Dávid 

utolsó beszédeihez kapcsolva közli, hogy azokat a hősö -
ket, kik Dávid diadalainak részesei voltak, megmentse a 
feledéstől; ellenben a Krónikás mindjárt a dávidi t ö r -
ténetek elején, Jebus bevételével kapcsolatban sorolja elő 
Dávid vitézeit, és pedig többet, mint a Sámuel könyvei, 
mert folytatólag elősorolja azokat, kik még Saul alatt 
Dávidhoz csatlakoztak, s kik őt Hebronban királylyá ken-
ték, s mindezt azért, hogy a nagy király alakja ennyi 
hős közül annál dicsőségesebben emelkedjék ki s hogy 
megmutassa, hogy a zsidók legjelesebbjei mindjárt ele-
inte mind Dávid köré gyülekeztek, mint a zsidók egye-
düli királya köré. Isbósethről a krónikás egy szóval sem 
emlékezik meg. A krónikásnak a genealógiai táblák 
iránt tanúsított rokonszenvén kívül ez az oka annak, 
hogy ő a Dávid vitézeit itt számlálja elő. 

A krónikás Dávidnak mint eg} reduralkodónak első 
tettéül említi a szövetség ládájának elhozatalát Kir já t-
Jearimból a Gitteus Obed -Edom házába s ezt a 13 —ik 
fejezetben mondja el. E tényről a Sámuel könyveinek 
szerzője a VI. 1 — 11-ben tudósít bennünket. Összeha-
sonlítva a két elbeszélést, csaknem szószerint megegye-
zőnek találjuk, a különbség csak az, hogy a króntkás 
egy hosszadalmas bevezetéssel kezdi a történetet , mely-
ben Dávid felszóllítja mind az egész Izraelt, s a papo-
kat és levitákat, hogy hozzák haza az J r n a k ládáját, s 
különösen hangsúlyozza, hogy Saul alatt azt nem te t ték ; 
míg a Sám. csak röviden említi meg, hogy »begyűjté 
ezek után Dávid az egész Izraelnek szinét« stb. De 
nagyon érdekes lesz azt is megfigyelnünk, hogy milyen 
előzmények után közli e tényt az egyik, s milyen után 
a másik történetíró. A Sám. szerzője előbb leírja a 
Dávid házát s a filiszteusokkal vívott dicsőséges küz-
delmeit ; ellenben a krónikásnál mit látunk ? A mint el-
mondja, hogy mily lelkesedéssel s örömmel sereglett 
Dávidhoz minden nemzetség, hogy őt az egész Izraelen 
egy szívvel-lélekkel királylyá válaszsza, rögtön a láda el-
hozatalát beszéli el, s annak elmondására, mit Sám. már 
előbb elbeszélt, azt az időt használja fel, míg a láda 

: O b e d - E d o m házában volt. Ki ne látná a nagy különb-
séget a Sámuel könyveinek és a Krónikáknak Dávidja 
közö t t? Amaz egy nemzeti hős, ki először országát és 
trónját biztosítja a külellenséggel szemben s azután ré -
szint vallásos szükségből, (ha nem a legmagasztosabb 

| vallásos szükségből is), részint fővárosa fényének eme-
lése végett haza viszi a szövetség ládáját is; emez egy 
vallási hős, kinek mint királynak első gondja, hogy 
haza hozassa az ő Istenének ládáját, mit a zsidók Saul 
idejében meg nem kerestek, s egyébb dolgok csak 
másod fokon állanak előtte. 

A krónikák irója itt mondja el a 14, i -ben , hogy 
Dávid házat épít, aztán a 2—7-ben leírja Dávid család-
ját s a 8—17-ben a filiszteusokon aratott két nagy dia-
dalát, melyek folytán »Dávidnak kiméne híre neve min-
den földnek szegletire, és az Úr a Dávid hírével m e g -
rettente minden pogányokat.« Mindezt szószerint meg-
találjuk a 2. Sám. V. 11—26-ben kivévén az említett 
záradékot, mit a nagy király iránt érzett végetlen hódolat 
diktált a régi kor dicsőségének fényében fürdő krónikás 
tolla alá. 

Igen jellemző különbségeket találunk azon két 
parallel elbeszélés között is, mely a frigyládának a Gi t -
teus Obed -Edom házából való hazaviteléről tudósít ben-
nünket. Az egyik tudósítás a 2. Sám. VI. 12—23-ban, a 
másik pedig a 1. Krón. 15 és 16-ban található. A tulaj-
donképeni történet előadásában csak egy eltérést talá-
lunk, de az is nagyon jellemző, azonban annál többet 
tálalunk aztán a bevezetésben és befejezésben. Az elbe-



széles magvát, azaz magát a tényt a 2. Sám. V. 12—19-ben, 
s ennek csaknem szórói-szóra megfelelőleg a 1. Krón. 
XV. 25—16, 3-ban találjuk meg, a különbség a kettő 
között az, hogy a 2. Sám. VI. 13 az áldozat említésé-
nél levitákról nem szól, míg a Krónikák megfelelő 
helye, a 15, 26 így szól: »Lőn pedig, mikor az Isten 
felsegéllette volna a lévitákat, kik az Úr szövetségének 
ládáját viszik vala, ez okáért áldozának hét tulokkal, és 
hét kossal.cc (Amot t csak egy ökröt és egy juhot áldo-
zának.) De lássuk most már a többit. A 2. Sám. VI. 12. 
szakasza így kezdi az elbeszélést: »És megmondák Dávid 
Királynak ilyen szóval:« Megáldotta az Úr az Obed-Edom 
házát, és minden marháját valamije vagyon, az Isten 
ládájáért. Es elmenvén Dávid, elvivé az Isten ládáját 
stb.« Világosan kimondja Dávid tulajdonképeni célját a 
láda hazavitelével, és kezdetleges fogalmát a Jahveh és 
a frigyláda egymáshoz való viszonyáról és természetéről. 

A fejlettebb vallásos képzetekkel bíró krónikás 
ilyet nem mondhatot t arról a királyról, ki az ő lelké-
ben mint az igazi theocratia megtestesítője élt, neki 
ezt a tudósítást, ha előtte feküdt is a forrásokban, m e -
lyekből merített , el kellett mellőznie. O nem is ezzel 
kezdi az elbeszélést. Hosszadalmasan és körülményesen 
leírja az előkészületeket, mikről meg Sám. nem ad ér te-
sítést. Leírja, hogy Dávid sátrat építtet a frigyládának, 
hogy — mivel másnak nem szabad az Úrnak ládáját 
hordozni, csak a levitáknak, (a miről a Sám. nem tud 
semmit) — összegyűjti az egész Izraellel együtt az Áron 
fiait is és a levitákat, kiket az író körülményesen elő-
számlál, s ezek viszik a ládát ; de ezeknek is előbb meg 
kell magokat szentelni. Jellemző a krónikás pragmatis-
musára a 13. v e r s : »Mivcl hogy eleitől fogva nem mí -
veltétek ezt, a mi Urunk Istenünk eloszlatott minket, 
mert nem kerestük őtet a tőle szabott rendtartás szerint." 
N e m kevésbbé érdekes, hogy itt már a leviták rudakon 
viszik a frigyládát, va szerint, a mint Mózes meghagyta 
volt, az Úrnak beszéde szer in t ;« valamint az, hogy itt 
már vannak ajtónálló, éneklő stb. leviták. Leirja, hogy 
kik mennek a láda előtt és után, stb. Minderről a Sámuel 
könyveinek szerzője nem tud semmit, ezt csak olyan 
ember Írhatta, a ki az isteni tisztelet későbbi berende-
zéséről már tudott , s e törvények eredetét minél mesz-
szebbre akarta visszavinni. 

A ládának a sátorban való elhelyezése után áldo-
zatot tartván, Dávid megáldja a népet, s mindenkinek 
kenyeret, húst és bort osztogat. És ezután a 2. Sámuel 
szerint »elméne mind az egész nép kiki az ő házához« 
s haza tért Dávid is, hogy az ő háza népét megáldja. 
De nem így a Krónikák szerint. E szerint Dávid még 
előbb levitákat rendel az Úr ládája mellé, kik hegedűk-
kel, cimbalmokkal stb. dicsérjék az Urat, aztán egy 
hosszú éneket ad az énekeseknek, aztán gondoskodik 
ajtónállókról és égő áldozatot tevőkről, és csak aztán 
térnek haza. Mindezekről Sám. hallgat. A krónikás meg 
viszont arról nem emlékezik meg, a mit a Sám. 
könyve Dávid hazatérése után beszél e l Mind a két 
iró megemlékezett ugyanis arról, hogy a láda vite-
lekor Dávid a láda előtt táncolt, s ezért neje, Saul 
leánya Mikál »megutálá őt.« Erről a krónikás többet 
nem szól ; de a Sámuel könyveinek szerzője elbe-
széli azt a nem épen gyengéd családi jelenetet, mely a 
fényes ünnepélyt Dávid házánál követte. Az elbeszélés 
hitelességében kételkedni semmi okunk nincs, mert hiszen 
az előzménynek, mit mindkét iró elmond ez a szóváltás 
természetes következménye. De a krónikás lemosott 
Dávidról minden port, a mi pedig minden emberre 
ragad a magán és nyilvános életben való forgolódásában. 

Összegezve a mondottakat, elmondhatjuk, hogy a Sám. 
tudósítása eredetibb és hívebb, mint a Krónikáé, s hogy 
a Krónika tudósításából világosan kirí a célzat, hogy 
Dávidot minél eszményibb magasságban s a törvénynyel 
minél szorosabb viszonyban tüntesse föl, és hogy m e g -
mutassa, hogy a Davidi kor fénye a törvény megtar tá-
sából, a nagy ünnepélylyel hazavitt frigyládából sugár-
zott ki. A cultusról s levitákról adott elbeszélései pedig 
egyrészről azt mutatják, hogy oly korból ered, mikor 
már ezek rendezve voltak, más részről pedig azt, hogy 
a szerző a leviták tekintélyét és befolyását ez altal is 
öregbíteni akarta. 

(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

„Keresztyén hittan- és erkölcstan^ prot. közép-
iskolák VlII-ik osztálya és tanítóképző intézetek utolsó 
évfolyama. Irta JBancsó Antal soproni theol. tanár. 

Sopron, 1888. 97 l. Ára 75 kr. 

Örömmel és ügyszeretettel láttam ez alkalommal 
a könyvismertetés tanulságos, de nem épen gyönyörű -
séges s a mellett nagyon is fáradságos munkájához. 
Te t t em azt nemcsak azért, mivel volt eperjesi jeles ta -
náromnak művét mutatom be Lapunk t. olvasóink, ki 
velem a theol. tudományt s annak beható tanulmányo-
zását, kiválóan pedig gazdag irodalmát megkedveltette, 
kinek a mint azt örömmel és hálás szívvel beismerem 
— nem kis része van abban, hogy az akadémiai theol. 
pályát életpályámul választottam, s kinek Sopronba való 
távozását az eperjesi cóllegium, annak pártfogósága s 
városunk művelt közönsége oly őszintén fajialja, hanem 
és főképen azért, mivel legközelebb megjelent művében 
valóban alapos és derék munkának ismertetéséről van 
szó, mely fényes bizonysága az ő rendszeres theologiai 
szakismeretének és különben is ismeretes és számos 
hálás tanítványa által beigazolt — sajnos nálunk még 
mindig ritka — theol. műveltségének. Kedves dolgot 
vélek tehát művelni akkor, a midőn a hálás tanítvány-
nak kegyelete által vezéreltetve volt tanáromnak és hi-
vatalbeli elődömnek művét rövid ismertetésben bemuta-
tom, hogy ilymódon is csekély, de őszinte szívből eredő 
halamat legalabb némileg leróvhassam azon ügybuzgó s 
tudós férfiú iránt, a kinek oly sokat köszönhetek. 

Vallástani kézikönyvének megírására — mint az 
»előszó« mondja — »a vallásoktatás és a prot. ifjúság 
vallásos-erkölcsi nevelése iránt való érdeklődése«, vala-
mint annak szomorú tapasztalata indította, hogy »a 
vallás-tudomány körében alig jegyezhetünk fel egy pár 
ujabb munkát, mintha a vallas-tudomány nem is fej lőd-
nék !« — míg annak apologetikai — gyakorlati célja: 
„meggyőzni középiskoláink és tanítóképzőink érett prot. 
ifjúságát arról, hogy a tiszta ker. vallásos-erkölcsi vi-
lágnézet, az evangelium es a ker. vallás legkifejlettebb 
virága, nemcsak hogy beleillik felvilágosodott korunk ál-
talános tudományos és gyakorlati világnézetének keretébe, 
hanem ennek egyedül biztos és egészséges alapját képezi." 

A „keresztény hittan"-b:\n (7 — 55. 1.) a főbb val-
lási fogalmakat tárgyaló »bevezetésen« (7—17. 1.) kívül 
szól az i - s ő rész »az Istenről« (17—26. 1.), a 2-ik »a 
világ és az ember rők (26—36. 1.), a 3-ik »az üdvösség 
kijelentése és megalapításáról a Jézus Krisztusbana (36— 
45. 1.), s a 4-ik »az üdvösség elsajátításáról a sz. lélek 
működése folytan« (45 — 55. 1.). A „keresztény erkölcs-
tan" (56—97. 1.) első része (56 —65. 1.) szól az erköl-



esi életre vonatkozó »általános ismereiekről«, a 2-dik 
(65 — 75. 1.) »a ker. ember erkölcsi élétéből általában«, s a 
3-ik (76 —97. 1.) »a keresztény ember (erkölcsi) életéről 
társadalombancc, mely rész a műnek legszebb szakaszai-
hoz tartozik. 

Már e rövid tartalomjegyzékből is kitűnik, hogy 
szerző Kant moralismusával szemben a hit- és erkölcs-
tannak »szoros szerves összeköttetésére« törekedett , hogy 
i lymódon föltüntesse, miszerint „a tiszta ker. erkölcsi-
ség a tiszta ker. vallásosságon alapsziké' Mily más a 
hi t - és erkölcsi életnek emez összefüggő tárgyalása s 
annak alapos indokolása annál az erőltetett összefüg-
gésnél, a melyet a Kenessey B. barátom által alaposan 
ismertetett s a középiskolák IV. osztályának szóló val-
lástani kézikönyv föl tünte te t t ! 

A bevezetésben a »vallás lényegéről« szóló 1. § 
az evangy. protestantismus lényegének megfelelően s a 
vallásra vonatkozó legújabbi theol. és bölcs, vizsgálódá-
sokhoz alkalmazottai! határozza meg a vallást, a mely 
szerint az »mindenekelőtt feltétlen függés érzése az Isten 
Í rányában«, . . . . mely azonban »elhatározó befolyást 
gyakorol az ember ismeretére és akaratára egyaránt«, s 
szüli a wvilágnézetet s az erkölcsiséget«, úgy hogy Lu-
ther szerint, a vallás teljes lényege szerint az embernek 
az istenben való élete." — »A vallások különfélesége« 
cimű 3. §-a a létező vallásokat „természeti és történeti 
vallásokra« osztja föl, mi mellett tán célszerűbb és egy-
szerűbb lett volna, -ha a polytheismust és monothtismust 
veszi felosztási alapul, mert hiszen a természeti vallá-
sok is történetieknek nevezhetők, habár el kell ismer-
nem, hogy felosztását alaposan indokolja, a midőn a 
történeti vallásokat, a kijelentés fogalmára vonatkoztatja. 
A bevezetésnek egyik legszebb §-a az 5-ik, a melyben a 
^kereszténység főtör ténet i alakjairól,« főleg a wkatholi-
cismus és protestantismusról« szól. A katholicismus 
azon meghatározásánál, a mely szerint »az egyháznak 
feltétlen tekintélyt tulajdonít és azt fölébe helvezi min-
denekelőtt a szentirásnak srb.« utalnia kellett volna a 
szerzőnek a pápaságra s a vatikáni zsinatra, mely a 
római tanrendszernek következetes kifejtésen alapuló 
befejező koronáját képezi, úgy hogy a vatikáni zsinat 
utáni római tanrendszer szerint nem az egyházat, hanem 
a csalhatatlan pápát illeti meg »a feltétlen tekintély«, 
ki mint olyan, »az üdvnek egyedüli közvetitője.« Az 
„egységé a római egyházban az a moloch, a melynek 
irás, személyiség és lelkiismeret áldozatul hozatik. 
Ugyancsak szépen jellemzi a protestantismnst, a vallá-
sos egyén nagykorúságának vallását, mely méltó ki-
fejezője azon kereszténységnek, a melyet az előző §-ban 
»az istenfiúság, azaz az igazi szabadság és tökéletes e r -
kölcsiség vallásának« nevezett. A katholicismus és p ro -
testantismus összehasonlító jellemzésénél azonban sze-
rintem nem eléggé találó szerzőnek ama meghatározása: 
»mint vallási és egyházi rendszer a kathol. egyház a me-
rev megállapodást képviseli«, mely inkább az or thodox 
gör. katholicismusra vonatkoztatható. A római egyházban 
nagyonis élő traditiójánál fogva nincs megállapodás, sőt 
ellenkezőleg folyton fejlődik, csakhogy fejlődése az evan-
gyéliumi kereszténység alapjaitól mindinkább és inkább 
távozik, úgy hogy a legújabbi két dogma, u. m. a Mária-
dogma s a csalhatatlansági tan határozottan keresztény-
ellenes, s a római traditió rugékonyságának szüleménye. 
Szerzőnek egyetemes protestáns meggyőződése talál kife-
jezésre azon szép szavaiban : két prot. testvér egyház 
között a különbség csak viszonylagos . .. ugyanazért a 
két tes.'vér egyházat... az elv egysége az egymással való 
egyesülésre utalja, a minek bekövetkezését mindkettőnek 

saját jól felfogott érdekében csak óhajtani lehet / " Vajha 
megszivelnék Bancsónak e tételét, főleg ma, a midőn a 
16-ik század helyett a 17-ik század szelleméhez köze-
ledünk, mely nem az egyesítő közvetítő, hanem az elkülö-
nítő pontokat keresi a protestantismus két történeti alak-
jánál. A protestántismusnak jellemzésénél a sektafrotes-
iantismus rövid jellemzése és méltatása kimaradt, holot t 
a 7—ík osztálybeli egyháztörténeti tananyag egyenesen 
szükségessé teszi annak fölemlítését. 

Szépen jellemzi a 6. §-ban »az irás s a symbolikus 
könyvek« közötti viszonyt, a mi mutatja, hogy »leg-
ujabbkori hivő iheol.u álláspontja nem a modern or thodox 
álláspont, mely a prot. egyháznak nem engedi meg azon 
szükségszerű törekvését, »hogy a szentirás tökéletesebb 
ismerete és a folyton fejlődő ker. vallásos tudat alapján 
hitvallási iratait is folytonosan tökéletesítse.« 

A hittan első részében az Isten lételének bizonyí-
tékait méltatja a szerző, a melyek a kijelentés forrása 
mellett nagyon tanuságosak a vallásos tudatra nézve. Az 
isteni tulajdonságokat (10—11-dik §.) »metaphysikai és 
psychologiai«-akra osztotta fel, úgy hogy előbbiek »az 
Isten végetlen (absolut)«, utóbbiak »annak szellemi létét« 
fejezik ki. E helyett más hittudósnak (Philippi, Schleier-
macher, Martensen stb.) felosztását követtem volna, 
mivel az nagyonis merev bölcsészetinek tűnik fel. A 
háromsági tannál helyesen méltányolja annak vallási je-
lentőségét, vagyis annak a pantheistikus és deistikíis isten-
fogalommal való apologetikus ellentétét. 

A hittan 2-ik része »a világ és az emberről« szól, 
majd a bűnről szóló tanra tér át, hogy így a christo-
logiára való átmenetet megadhassa. Ide vágó fej tegeté-
sei egytől-egyig helyesek és alaposak, úgy hogy még 
a transcendensebb kérdéseknél is azoknak vallási oldala 
és jelentősége tűnik ki. A bűnről szóló tannak feladata 
kimutatni, hogy az ember »az Isten kegyelmére s a 
Krisztusban tör tént megváltásra rászorul« (»Erlösungs-
bedürftigkeit«), másrészt azonban »az eredendő bűn 
még sem jelenti az emberi természet teljes megromlását. 
Nemcsak a világi, polgári életben végezhet az ember 
hasznos és dicséretes dolgokat (justitia civilis), hanem 
legalább akarata meg van a jóra, vagyis az istennek te t -
sző élet folytatására is«, vagyis más szóval kifejezve: 
kimutatja a bűnös embernek a megváltásra való képes-
ségét (»Erlösungsfáhigkeit«). S ez az eredendő bűnnek 
egyedüli helyes magyarázata, vallásos erkölcsi ér telme-
zése, s jól esik tudnom azt, hogy Bancsó a nehéz pon t -
nál az Augustanának ide vonatkozó cikkét kiegészítette, 
mely Köstlin tanárunk szerint is az ember erkölcsi lé-
nyegének érdekében kiegészítésre szorul. 

A hittan 3 —ik részében, a Krisztusról szóló tanban 
alaposan és meggyőzően fejtegeti az üdvnek a pogány 
s a zsidó világban negatív és positiv történeti előkészí-
tését, Jézus életét, személyének méltóságát és művét, 
u. m. a kiengesztelést és megváltást. A 39. lapon tán 
lapsusnak veendő ama kitétel »Jézus nyilv. működése 
csudatevésben és tanításban ál lott ;« amennyiben nála a 
csudatevés mindenkor az ő tanításának, istenországának 
szolgálatában áll. Megfordítot t alakban teljesen maga-
mévá teszem azt. »Jézus személyének méltósága« (23, §.) 
cimű részlet szépen fejtegeti, hogy Jézus »élete a bibliai 
tör ténet legmagasabb fénypontja és egyszersmind befe-
jezése . . . az egész világtörténet központja«, mi mellett 
meggyőzően kimutatja, hogy az üdvre nézve Jézus köz-
ponti személyisége annak tanától elválaszthatatlan. Jézus-
nak isten emberségét az ember eszményének és az Isten 
hasonmásának megtestesülésében" látja, a melynek leg-
kiválóbb tanújele az ő bűntelensége. Mint látjuk, Bancsó 



ügyesen érvényre emeli a christológiában Pálnak Irencius 
által kiemelt, a középkori egyházban teljesen elhanya-
golt, majd a 19. század theologiájában Schhiermacher, 
Dorner és Beysehlag által újból sikeresen földolgozott 
ama ma már közös evang. protestáns gondolatát, a mely 
szerint Jézus, a 2-ik Ádám az emberiség eszményi 
fogalmának megvalósulása, vagyis a christologia nemcsak 
theol., hanem anthropocentrikus alapon is konstruálandó. 

A hittan utolsó, soteriológiai részében a »meg-
igazulás, megsz'enteltetés« §-ában helyesen értelmezi a 
protestáns egyház eme sarkalatos alaptanát, a mely szerint 
»a megigazító hit alatt a prot. egyház nem pusztán az 
isteni kijelentésnek, avagy az egyház tanának igazság-
ként való elfogadását érti, hanem az isteni kegyelem 
bizalmas megragadását a Jézus Kr.-ban«, a mit a re for -
mátorok »fides speciális«-nak neveztek annak »histo-
rica« alakjával szemben. A miért is „a hit által való 
megigazulás magában foglalja a ker. emb r szabadságá-
nak és natgykorus ágának eszméjéta melynek bölcsé-
szeti analogonja a Cartesius-féle „cogito ergo sum" mely 
a gondolkodó tudatnak autonómiáját fejezi ki. 

»A keresztség és az úrvacsora« §-ában szerintem 
bővebben kellett volna kifejteni a gyei mekkeresztelés 
kérdését, még pedig úgy dogmatikai, mint történeti 
alapon, míg az úrvacsoráról szóló alapos fejtegetéseinél 
jobban kellett volna kiemelni a Krisztussal, nevezetesen 
az ö személyiségével és müvével való egyesülést és közös-
séget az ő „testével és vérével" való egyesülés helyett. 
Ez fődolog azúrvacsoráná l , akár a Luther - akár a Kál-
vin-féle ritus szerint élvezzük is azt, különben is — mint 
ismeretes — a keresztelési igék betűszerinti ér telme-
zését, valamint a Luther-féle amanducatió orális és i m -
pioriumcc meghatározást nem fogadhatjuk el, a miről azt 
hiszem a VIII. oszt. tanulók már fölvilágósíthatók. A 
hittan utolsó §-a az eschatalógiáról, a prot. dogmatika 
eme leggyengébb fejezetéről szól. 

A „ker. erkölcstan" első része a főbb erkölcsi alap-
fogalmakat, u. m. az erkölcs is a természeti világ, a 
törvényszerűség (legalitas) s az erkölcsiség (morali tas) 
közötti különbséget, a lelkismeret s a kötelesség fogal-
mát, végül pedig a ker. erkölcsiség fő elvét ismerteti, s 
alapos meggyőző fejtegetéseihez alig férhet bírálati meg-
jegyzés. Mily szépek p. o. azon megjegyzése i : »a tör-
vényszerűségnek is megvan a tökéletes ker. erkölcsiségre 
nézve az a jelentősége, hogy t. i. az ember a törvény 
fegyelme alatt megtanulja a törvényt tisztelni és meg-
szokja az engedelmességet, a mi a ker. erkölcsiségben 
s szükséges és hasznos. Ily értelemben mondja Pál 
apostol a törvényt nevelő mesternek a Krisztusra. Viszont 
a tiszta ker. erkölcsiség megnemisiti a törvényszerűséget, 
a mi meglátszik az állami törvényeken különösen abban, 
hogy a bűnök megítélésében nemcsak a külső cseleke-
detet, hanem az akaratot és szándékot is számításba 
veszik.« A bevezető §-ok egynémelyikét azonban föl-
cseréltem volna, mi mellett az erkölcsi törvénynek a 
kötelességekkel együtt a »lelkismeretet« megelőzőleg kel-
lett volna tárgyaltatnia, mivel a lelkismeret már »az e r -
kölcsi törvényt«, s az alanyi oldalon »kötelességeinket 
szentesíti.« 

Az erkölcstan 2-ik része szól a ker. főerényekről 
(hit, remény, szeretet, isteni félelem, ker. bölcseség stb.) 
s a vallásos élet ápolásáról, a földi élet, test, természeti 
dolgok, vagyon, munka stb. erkölcsi jelentőségéről, 
míg a 3 —ik, tapasztalatokban és erkölcsi megfigyelések-
ben gazdag rész a ker. embernek a társadalomban való 
erkölcsi életét tárgyalja. Sok öröme lesz annak a vallás-
tanárnak, ki e tankönyvet elfogadva, e részt elő fogja 

adni érettebb gymn. vagy képezdei tanítványainak ! Vajha 
azok közé tartozhatnék, kik e vezérfonál alapján ad-
hatják elő a hi t - és az erkölcstan tartalmas rendszerét, 
a hit- s az erkölcsi élet gazdag tartalmának e kimerítő 
tárgyalása nem fogja célját téveszteni prot. tanuló i f jú-
ságunk körében ! 

íme néhány kiszakított, az összefüggésből mintegy 
kiragadott lap, jeles tanárom tartalmas művéből! A rövid 
idézetekből is kitűnik, tartalmának gazdagsága, a tárgy 
iránti evangy. érdeklődése és ügyszeretete s igazan 
magyaros nyelvezetének folyékonysága, mi mellett elég 
tért hágy az előadó tanár magyarázatainak. »Nyugodt 
lelkismerettel« — mo n d o m én is Bancsóval — »fejezem 
ki azon óhajtásomat, vajha prot. ifjúságiink e könyvet 
necsak tanulná, hanem a benne kifejtett világnézetet 
sajátjává is tenné és életében követné!« Alig szükséges 
tehát külön megemlítenem, hogy e derék művet — már 
az abbeli hiányokra való tekintetből is — a főgymn. 
és tanítóképezde! protestáns vallástanároknak alkalmas 
kézikönyvül a legmelegebben ajánlom. Szerző urat pedig 
vajha mielőbb üdvözölhetnők ismét a magyar protestáns 
egyház kevés számú és sokszor nem épen méltányolt 
Íróinak sorában, mivel annak igazán képzett s fölfegy-
verzett harcosokra még mindig nagy szüksége van! 

Eperjes, 1888. junius hó 17-én. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Esperességi közgyűlés. 
A bács-szet émi ág. hitv. ev. esyeresség folyó hó 

12-én Újvidéken tartotta ez idei rendes évi közgyűlését. 
A közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentisz-

telet volt, melyen az új-pázuai derék fiatal lelkész, Krutl-
schnitt Antal, igen megható és szép szentbeszédet m o n -
dott. Az istentisztelet után a gyámintézeti gyűlés ment 
végbe s ennek befejeztével kezdődött az esperességi 
közgyűlés, mely igen látogatott volt. 

Elnöklő felügyelő Scultéty Ede, pár szívélyes üdvözlő-
szóval a közgyűlést megnyitván, Pelohoi szky Gábor 
főesperes felolvasta évi jelentését. 

Ezen jelentés az első mozzanat, mely a közgyű-
lést igen érdekessé és tanulságossá tette. Nemcsak a 
lefolyt közigazgatási évben történteket nyújtja abban a 
főesperes, hanem mindenekelőtt visszapillant azon tizenöt 
évre, melyen át ő az esperességi hivatalt viseltes ezen 
időszakból mind azt feltünteti, a mi az esperesség-
nek fejlődését, viszontagságait örömeit és szomorúsá-
gait jelzi. 

Ezen időszak alatt az esperességbeli egyházak 
száma 4-gyel szaporodott , meghalt 2 esperes felügyelő, 
16 lelkész, 2 tanár és 20 tanító; 1 lelkész leköszönt. 
Eszközöltetett 20 papválasztás és a tanítói karban 60 vál-
tozás történt. Felépült 4 templom, 4 teljesen renovál-
tatott, állíttatott 6 imaház; beszereztetett 5 orgona és 
17 harang; beterjesztetett 205 felmentvényi fo lyamod-
vány, melyek közül 90 díjmentesen intéztetett el, a 
többiért befolyt a ker. özvégy-árva intézetbe 1565 forint. 
Templomi célokra adakoztak egyházaink 156,280 frtot , 
iskolai célokra 69,723 forintot, paplakokra 10,390 frtot , 
vegyesekre 27,750 frtot , tehát összesen 264,143 frtot. 
Segélyt kapott esperességünk az államtól 2650 forintot , a 
magyarhoni gyániintézettől 3231 frtot , a Gusztáv-Adolf-
egylettől 4188 forint 78 krajcárt, a Zsedényi alapból 
1076 fr tot , a báró Baldácsi alapítványból 250 forintot, 



tehát összesen i r,395 frt 78 krt. Ez időszakban szüle-
tett 52,963 gyermek, meghalt 36,105 egyén, lélekszá-
munk tehát szaporodort 16,858-cal. Eskettetett 12,286 
pár evang., 875 vegyes, összesen 13,161; konfirmáltatott 
21,464. Hivatalos levél postán szállíttatott 17,899. 

A lejárt közigazgatási évben meghalt Mártonfy 
Károly, volt esp. felügyelő, bács-bodrogh-megyei f ő -
ispán és országos képviselő; Scultéty Pál, szeghegyi 
lelkész; Jausz Frigyes, szeghegyi, Lautenbach Fülöp, 
kovil-szt.-iváni, Kruttschnitt Samu, ó-verbászi és Kutlik 
Dániel, glozsáni tanítók. 

Tanítókká választattak : Krug Lajos Torzsán, Pamer 
Sándor Újvidéken, Klein Mihály Szeghegyen, Bretz Ede 
Ivovil-Szt.-Ivánon, Rőder Károly Cservenkán, Sauer 
Frigyes Uj-Verbászon, Rápos Samu Glozsánban és 
Korda József Palánkán. Újvidéken, Bingulán és Glo-
zsánban új tanítói állomások szerveztettek s az iskolaév 
kezdete előtt betöltetnek. Előléptettek mint tanítók 
Wagne r Henrik Cservenkán, Künstler Károly és Zim-

' mermann Mihály Kis-Kéren. 
Schmidt Károly, torzsai földmívelő, az ottani egy-

ház javára 10,000 frtnyi alapítványt tett. Tiszakálmán-
falva iskolát épít 2200 írton. A titeli fiókegyház 
2600 frtnyi alappal bír. A torzsai Schmausz-féle alapít-
vány tesz 679 forintot. A kátyi egyház templomépítési 
alapja 11,000 frt, az ó-kér i egyházé 10,462 frt. Kulpin 
templomépítési adósságából törlesztett 1700 frtot . O-Pázua 
temploma renoválására, oltár, padok és csillárok beszer-
zésére költött 8458 f r t o t ; Új-Verbász a templom és 
torony javítására fordí tot t 1578 frtot , O-Verbász iskola-
épület teljes helyreállítására kiadott 597 frt 89 krt. Ezek 
csak a nevezetesebb adatok e t e r én ; de minden egyes 
egyházban történtek kegyes adományok, észlelhetők ö r -
vendetes iparkodások, melyek a hitélet buzgósága mel-
lett tanúskodnak. 

Az 1887—88. iskolai évben tanköteles gyermek volt 
összesen 6—15 évig: 13,765, iskolába járt 12,171 isko-
lába nem járt 1594, idegen gyermek járt iskolánkba 185. 
Taní tó működöt t 73 rendes és képesített, 8 nem képe-
sített, összesen 81. 

Az esperességi papi segély-egylet bevétele 1574 frt 
20 kr, kiadása 1154 frt 33 kr, szaporodása 423 forint 
87 kr. Vagyoni állása 13,021 frt 59 kr. 

Az esperességi pénztár bevétele 2815 frt 87 kr, 
kiadása 1350 frt 20 kr, maradvány 1465 frt 97 kr. 

Az 1887. évben esperességünkben született össze-
sen 3649 gyermek, kik közül 187 törvényte len ; meg-
halt 2154 egyén; eskettetett, 785 p á r ; konfirmáltatott 
1841, úrvacsorával élt 27,529. Az esperesség összes 
lélekszáma teszen 75,876. 

Anyaszentegyház van 32, ugyanannyi rendes lel-
készszel ; van 2 utazó-, 1 helyettes- és 5 segédlelkész. 

Örvendetes mozzanatként felemlítendő, hogy nagys. 
Dr. Pulszk}' Ágoston, egyetemi tanár, a Tud. Akad. 
tagja és feketehegyi felügyelő úr, úgyszintén nagys. 
Rohonyi Gyula esp. ügyész, bácskai tulnyomólag p r o -
testáns lakosokkal bíró kerületekben országos képvise-
lőknek lettek megválasztva. Mindketten részt vettek a 
közgyűlésen és megjelenésükkor zajos éljenzéssel f o -
gadtattak. 

Tisztújí tás lévén, az esp. tisztikara 6 évre 26—27 
szavazattal következőképen választatott meg : Belohorszky 
Gábor főesperes, Schneeberger János alesperes, Rohonyi 
Gyula esperességi ügyész, Kutlik Félix esperességi pénz-
tárnok, Bierbrunner Gusztáv, Kutlik Félix és Kovalszky 
Lajos jegyzők; Schneeberger János, Mrva György, Sze-

berényi Vilmos, Polereczky Pál és Bierbrunner Gusztáv 
körlelkészek. 

Az esp. törvényszék 3 évre emígy lett megalakítva : 
Kari Bálint elnök, Iványi István alelnök ; Szeberénvi 
István, Dr. Tessényi Pál, Kovalszky Lajos, Eidenmüller 
János, Schneeberger János, Kutlik Félix, Mrva György, 
Bierbrunner Gusztáv, Lackner Fülöp és Lehoczky Károly 
közbirák. 

A többi tárgyakból, mint a közgyűlés fontos és 
igen örvendetes mozzanata kiemelendő, hogy a Iviszácsi 
illetőleg Stelczer-féle ügy, mely annyi bonyodalmat és 
félreértést idézett elő, békés uton elintéztetett és a napi 
rendről levétetett. 

Ha Bulkeszen orvoslandó baj fenn nem forogna, 
az esperesség egészen békés közigazgatási évnek néz-
hetne elébe. 

Egyébként a közgyűlésen, jelesül a lelkésztársak 
között oly magasztos módon nyilvánult valódi keresz-
tyén békülékenység és krisztusi szeretet kétségbevon-
hatatlan biztosítéka annak, hogy esperességünk aggasztó 
viharoknak kitéve nem leend. Annál kevésbbé, mert az 
elnökség az eddigi küzdelmeket töretlenül állotta ki s 
az esperesség Dr. Pulszky Ágoston úr ő nagyságában 
hatalmas béketámaszt nyert . 

Jelentésünk záradékául esperességünk őszinte kö -
szönetét fejezzük ki ngys. Dr. Pulszky Ágoston úrnak, 
hogy kegyes volt Budapestről Újvidékre a közgyűlésre 
fáradni. 

Ó - K é r , 1888. junius 15. 
Bierbrunner Gusztáv, 

esp. főjegyző. 

Tájékozás Batizfalvi T. válaszáról. 
(Vége.) 

Azt írja azért nem adott bevezetést, mert már az 
Egyetemes ker. egyház történetében azt megtette, mun-
kíiját ott, fel is osztotta. Már kérem professor úram ez 
nem mentség, mert mindig igaz marad: »repetitio est 
mater studiorum« s egy tanárnak ezt- nagyon szemei 
előtt kell tartania. Ha elmondta műve felosztását az 
Egyetemes ker. egyház történetében, itt röviden bár, de 
ismételnie kellett volna azt, mert ezen könyve magában 
tesz egy egészet, így pedig a mint van, hiányzik belőle 
a fundamentum, melyre azt felépítette. De úgv látom 
nem akarja megérteni bírálatomat sem? Mert avval, 
hogy: »az ország vezéreinek korában megtalálhatta volna 
már a reformáció gyors elterjedésének kezdő szálait« 
nem az van jelezve, a mint szerző gúnyosan magya-
rázza, mintha én azt állítanám, hogy Árpád, Zsolt, Tak -
sony, Géza aker. egyház reformációjára gondoltak volna, 
hanem az, hogy először a keleti ker. vallással barátkoz-
tak, ismerkedtek meg őseink, mivel azt jobban össze 
tudták egyeztetni a magyar észjárással, mint a fényárban 
uszö nyugati keresztyénséget. S László mit csinált? Az 
ország mágnásainak, nemeseinek ( tehát elsősorban a világi 
elemnek) és a főpapságnak jelenlétében tartott zsinatot, 
mely még mit sem mutat hierarchiára, s ez a speciális 
magyar jelleg húzódik végig a nemzet gondolkodás 
módján mindenütt . Hát Hunyadi Mátyás ? Az is védel-
mezte a magyar nemzet kizárólagos jogait a pápai 
hatalom túlkapásaival szemben. Bizonyítékul hadd álljon 
itt Mátyás ismeretes nyilatkozata: »Győződjék meg 
arról ő Szentsége — írá a pápának — hogy a magyar 
nemzet ama kettős keresztet, mely országunk címere, 
inkább hármassá változtatja (ami azt teszi, hogy inkább 
a keleti egyházba tér át), mintsem megengedje, hogy a 



korona jogai csorbíthassanak.« N e m volt tehát nevetsé-
ges az a bírálat, hanem az már igenis jellemző egy 
professorról , aki könyvet ir, hogy mindezt nem tudja, 
erre vonatkozó észrevételében élceskedni akar, a mi 
nagyon rosszul áll neki, melyre csak azt mondhatom : 
»risum teueatis amici!« 

Azt írja B.: »azt is ellenvetem, hogy felosztást 
sem ad, s néhány sorral alább mégis elismerem, hogv 
a tartalomban négy időszakra osztotta fel könyvét.« Ugy 
van ; éppen ezt kifogásolom, mert a szövegben kellelt volna 
munkáját felosztani, nem a tartalomban. Ezért kívánom 
a bevezetést is, hogy abban erre a felosztásra reá vezesse 
a növendékeket; melyből, hogy egyik sincs meg szerző 
könyvében, maga is elismeri, s ezt hibának, még pedig 
nagy hibának tartom. 

A korszakok határánál •— úgymond B. — kerek-
szám kedveért vette fel az 1600 évet. Jól van. De kérdem 
a szerzőtől miért vette fel kerekszám kedveért i j n . és 
1790. éveket r Vagy szerinte ezek is kerekszámok r Hol 
van itt a consequentia ? Hol van itt a rendszer keresz-
tül vitele? Hol van itt megtartva a műve elején vallott 
irány, felosztási módszer? Sehol. Mert elhiheti, hogy ha 
a második korszak határát 1700-ra, a harmadikét 1800-ra 
teszi : egy szót sem szólok el lene; de mert a bécsi 
békét, az arról szóló törvénycikket ép oly fontosnak 
— ha nem fontosabbnak — kell tartanunk, mint a 
szathmárit, s ha evvel korszakot alkotunk a magyar 
protestáns egyház történetében, úgy amavval még inkább 
azt kell, mert valóban azt is képez, mert erre hivatkozik 
még a szerző által szintén korszakúl elismert 179°/i- évi 
XXVI. t. cikk is. S ha a szathmári békét s az 179%. évi 
törvénycikket szerző is korszak alkotónak tart ja: mulhat -
lanul követelnünk kell, hogy ne szabja magát egy helyt 
kerekszámhoz, másutt meg olyanhoz, mely soha sem 
kerekszám (1711.), hanem ha már kerekszámmal kezelte, 
legyen önmagával következetes mindenütt. 

»Azt — úgymond — nem is említem, hogy köny-
vének még egy negyedik időszaka is van.a Már kérem 
micsoda következetlenség ez megint mikor szerző maga 
írja válaszában, hogy én is felemlítettem, miszerint 
könyvének négy időszaka van. De hogy a negyedikről az 
egyes korszakok bírálatánál semmit sem szóltam annak 
nem az az oka, hogy nem is említem, hogy ilyen is 
van (mert említettem), hanem az, hogy nem volt rá 
semmi különös kifogásolni valóm. 

Válaszának többi pontja, már nem tartozik a do-
logra ; nem ért rá válaszolni; egyébb dolga is van. Van 
másnak is nékem i s ; de lássuk csak miket hallgatott 
agyon a professor úr? 

A Bocskay, Bethlen, Rákóczy szabadság háborúk, 
tehát szerző szerint vallásháborúk. A gályarabok közül 
nem érdemes egyet is nevén megnevezni, mert kálvi-
nisták voltak. Az eperjesi vértörvényszék áldozatait 
egyenként fel kellett névszerint sorolni a műben, m e g -
kellett említeni még társadalmi állásukat is, mert azok 
már lutheránusok voltak. A régi hibákkal, tévedésekkel 
kellett megírni a magyarországi protestáns egyház t ö r -
ténetét, mert azt mások is ugy irták meg. S e szerint 
szerző a helyett hogy forrás tanulmányok útján irta 
volna könyvét, a meglevő compendiumokat copiázta le. 
Önmaga írja, hogy »ami Pálfy, Farkas könyvében benn 

-van, az övében is, igen helyesen, benfoglaltatik.« Nem 
tartozik a históriába, hogy Melanchton úrvacsora tanát, 
vagy a Kálvin szerint valót kér te-e Huszár Gál Bullin-
gertől, de azért mégis lutheránus B. szerint. Sztárav 
áttérését Luther is (11 . .L) e szerint B. is fájlalja. Nem 
tartozik a dolog érdemére, hogyan szakadtak el a du-

nántúli protestánsok egymástól. Mit sem változtat a 
történeti igazságon az, hogy a B. szerint Magyarorszá-
gon első püspököt, a dunántúli Beythét, tiszántúl már 
hat püspök megelőzte, mert egy pesti professor mind-
ezek dacára is taníthatja azt, hogy Beythe volt az első. 
Az a gyalázat is rajt maradhat a XVI. századbeli virágzó 
magyar irodalmon, hogy az írók munkáikat többnyire 
németből fordították (pedig a 21. lapon azt írta róluk, 
hogy nem is tudtak németül) , mert azt tetszik egy 
B.-nak úgy tanítani. I rodalomtörténetben a sorrendet 
nem kell megtartani, a diák úgy sem ért hozzá, tanulja 
úgv, a hogyan protessora megírta. Ugy kell írni az 
egvhaz történetet , hogy a róm. egyházat mentül jobban 
gyalázzuk abban, mert csak úgy buzdulnak egyházunk 
szeretetére a nemes ifjak ! S hogy a elérust mentül job-
ban vagdalhassuk, még hamis ráfogások is szükségesek 
könyvünkbe . . . A pátens ügynél nem érdemes egy báró 
Vavt, Tiszát Révészt megemlíteni, elég Zsedényi, Máday, 
Palkövy, stb. 

Folytassam-e tovább? N e m kell, láthatja az elfo-
gulatlan olvasó, hogy mily sok hiba, tévedés, hamis 
adat van a szerző könyvében, a melyről mint ilyenről 
azt kell mondanom, hogy nem j ó ; mert örök igazság 
marad míg ember él a földön, hogy »historia est testis 
temporum, lux veritatis et nuntia vetustatis,« a p r o -
fessor úr pedig ezen irányelvek egyikét sem tartotta 
meg. S egy olyan emberrel, aki azt sem akarja tudni, 
hogy az irodalmi tisztesség azt követeli, miszerint t é -

! nyekkel kell az általa írt tételeket megvédelmezni nem 
! nyegleséggel: vitatkozni nem akarok, nem is fogok, s 
1 mivel legkevésbbé sem sikerült bírálatom helytelenségé-

ről Válaszában engem meggyőznie, fentar tom mindazt, 
a mit könyvéről elmondtam. 

Végül kérnem kell, a szíves olvasók elnézését, 
hogy válaszom ily soká késett, mely késedelmet új állo-
másomra való kö l tözködésem okozott , s ha mégis hosz-
szadalmas lettem volna, úgy mentsenek ki Széchenyi 
szavai : »Ha több időm lett volna, úgy mindenesetre 
rövidebben írtam volna« ; de kérnem kell egyszersmind 
arra is, hogy szíveskedjenek Batizfalvi úr válaszával úgy 
első cikkemet, mint e tájékozást összevetni. 

Dixi et salvavi animam m e a m ! 
Fehérvár-Csurgó, 1888. junius 5. 

Thúri Etele, 
ref, lelkész. 

R É G I S É G E K . 
Czeglédi István kiadatlan levelei. 

— A Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárából. — 

Czeglédi István, kassai papnak néhány eddig isme-
retlen levele került elő a gróf Teleki nemzetség közös 
levéltárából, melyeket 1668. és 1670-ben Apafi Mihály 
Erdélyi Fejedelemhez, nejéhez Bornemisza Annához és 
Teleki Mihályhoz irt munkái kiadása végett. E levelek 
élénken tüntetik elő a fáradhatlan egyházi iró nyugtalan 
töprengéseit a protestantismus ezen elannyira szomorú 
helyzetében: mi lesz sorsuk az ő izzadással készített 
munkainak, melyek által hitsorsosit erősíteni kívánta val-
lásos hitökben, meggyőződésökben a katholikusok e rő-
szakos támadásaik ellen. Nézte a már-már roskadozó 
hű egyházi szolga, hogy életéből kevés van hátra, s így 
megnyugvást kívánt szerezni magának végperceire az 
által, hogy az önkészítette fegyvert többszörösítve lássa 
hívei s hivataltársai kezökbe.n a már megkezdett harc 



alatt. Halála bc is következett pár év múlva. »Szegény 
Czeglédi uramot is — irja Enyedi István N.-Bányáról 
Telekinek 1671. junius 12-ről — utolsó Spiritusához 
közelítő betegségében felvitték (Pozsonyba) ezelőtt más-
fél hé t te l ; az egész gyülekezet szörnyű sírással nagy 
messzére elkísérvén.«. Május 27-én indították a pozsoni 
útra a halálra váló beteg ember t ; mielőtt azonban oda 
ért volna junius 5-én meghalt a nagy-szombati mező-
ben 51 éves korában s így csak halva szállíthatták P o -
zsonyba s itt Bonis Ferenc mellé temették.*) 

1668. szept. végén és október elején bejött Erdélybe 
a Fejedelemhez és egy hónapot töltött Erdélyben. Ezért 
azzal vádolták, hogy a bujdosó magyarok ügye lendítése 
végett volt az erdélyi Fejedelemnél. »Midőn amaz bol-
dogtalan zenebona támada — irja Köleséri — ugyan-
ezen 1670-ben és sok evangelikus főrendeket a gene-
rális (Csáki Ferenc) meg fogdostatot t volna, fortéit fog -
ván szegény jámborhoz, hogy Erdélyben támadás indítani 
járt válna, (holot t mind a Méltóságok Sancte felelő 
tanúbizonyságot tésznek, s mind maga sokszor lelkiis-
meretének tisztaságával okát bemenetelinek, nem egyebet 
jelentett, hanem, hogy a kassai ref. Ecclesiához és 
Scholához patrociniumot szerezzen, melyet végben is 
vitt volt») stb. 

Idvességes lelki, testi áldásokat Istentül klmednek 
és a kelmed szerelniesinek kívánok szivbül! 

Talám a klmeddel való ismeretlenségem hozta n e m -
zetes Istent félő U r a m ! hogy ennyi levelemre kid sem 
izen, sem i r t ; noha bizony Isten dicsőségét s igaz 
vallásunkat nézik a kidhez folytatott levelek, melyért 
mind meg kellene éppen magunkat tagadnunk, hogysem 
Isten haragjában esnénk. Á Mltgs Erdélyi Fejedelmet 
O Nsgát, ugy látom, nem illik már búsítanom többé, 
mert ebben az országban lelkekben megkeseredett és 
igaz vallások oltalmazásában éjjel nappal fáradozó re fo r -
mátus keresztyének valóban lelkesen várják vala klmes 
Urunk igireti szerént, a kibocsátandó könyveket Szeben-
b ü l ; de egyebet már ennyi írásomra nem tudok m o n -
dani, hanem talám semmi reménység sem lehet ennyi 
sok izzadozásim s vénségemre elközelítő irásim k inyom-
tatása felöl. A keresztyén vér tudom még meg nem hült 
kidben, azért már el utoljára a Jézus Kristus véreért 
is kérem kidet, minden én Erdélybe küldött munkáimat 
szedesse egyben s küldje kezemhez *) ne veszen el eny-
nyi erőm. Talám ad Isten itt valami patronust. Ha penig 
a mi kis Urunknak országos sok distractioji nem enged-

*) Sión Vára Czeglédi István életrajza Köleséri Sámueltől. 
') 1ÓÓ8. aug. 8. Bornemisza Anna irja Telekinek Görgényből 

erre vonatkozólag : »A kassai prédikátor irását érteni kegyelmed maga 
is azt tudhatja, hogy az az héjában való rosz könyvnyomtató nem arra 
való, mivel más egry könyvet is, majd két esztendeji, miulta nála van 
s még sem kész. Klmed édes bátyám Uram ilyen formán tudósíthatja 
a', kassai praedikatort, hogy eddig sem mi rajtunk mult el, hanem nem 
arra való lévén az könyvnyomtató, nem mertük kezébe adni, mivel 
elvesztegetné, hanem ugyan gyalázatunkra nem adjuk vissza, hanem az 
mint kiddel beszéltünk Radnoton, azt az jót, az kit kegyelmetek s az 
papok eldeliztek, küldjünk el utána s hozassuk el ; hanem innen pén-
teken megindulunk, klmed is szombatra jöjjön Radnotra ott míndenrül 
beszélgetvén, küldjünk érette s hozassuk be onnan, mert az eddig én 
e öttem nem forgott s nem is tudtam; látom immár ehez is, hogy 
nekem kell hozzá nyúlnom, végben is aka-om vinni.< Ugyan e tárgy-
ról igy i r : 

Szept. 24. iőbq. Fehérvár Bornemisza Anna 'Felekinek. 
Kgld levelét vettem, mit irjon értem az felöl az tökéletlen 

könyvnyomtató felől. Ugylátom az is szintén olyan cigány, mint szintén 
az másik, mind odaki Magyarországban koboila, csak szóval tarta bennün-
ket. Az mely könyveket is elsőbben nyomtata, azt menyi ideig tartá nála. 
Az Czeglédi uram munkája is régen hevervén nála már. Im azért igen 

ték a könyvnyomtatókhoz való fejedelmi parancsolatját 
Szebenbe, menjen végire Udvarnál klmed és nékem hová 
hamarább irja meg, bárcsak becsületes, Nagy-Bányán 
lakozó Csehi János sógor uramtúl, tudjam magamat 
mihez tartani. Ugylátom igen kevés ember succural ez 
Isten ügyének Nemes Erdély országában, ha klmed az 
ű Felsége dicsősége mellé ki nem kél. 

Azonban kétszeris találtuk volt meg a Mltgs Erdé-
lyi Fejedelmet, kis urunkat ü Nsgát , hogy ez mi kassai 
reformata Scholánkban, boldog örök emlékezetire, tar -
tana ii Nsga, bár csak egy, vagy két esztendők alatt, 
egy philosophiát vagy theologiát tanitó Schola mes-
tert. Erre is semmi válaszunk nem jöve s hát már, 
jó Nagy Isten, kihez vessük hátunkat ? Holott , e mi 
tárai scholának virágjábul szedegetett, harmadfélszáz gyer -
mek s deák ifiakbul álló Scholánk bizony nagy ante 
muraija a kassai episcopalis akadémia ellen, melyben a 
Jezsuita páterek tanítanak, de még eddig a nagy úr se-
gedelmébül soha bennünket sem philosophiából, sem 
theologiábúl csak a kis ujjonkig is meg nem szólít-
hattanak, nem hogy sok, tíz disputatiójokon meggyőz-
bettenek volna. Efféle szép fréquentiát nem kellene-e 
segélleni a mi klmes urunknak ? Eloszolhat e Schola 
(mer t bizony nincsen gyámola) de bizonyára ennek 
megoszlásával soha is inkább religionk nem peri-
clitolhat. Kinek kellene váljon ezeket remedialni ? Kel-
mednek Nemzetes Vitézlő Teleki Mihály Uram ! ki mind 
religionkhoz való buzgóságban s mind ü Nsgának taná-
csában sokszor izzad s ül. Serkentse fel hát klmed magá -
ban az Isten ajándékát, és ha csak nem magának szü-
letett, mutassa meg keresztyén ekklezsánkhoz való buz-
góságát. A könyörgésben való emberi érdemnek sem-
mit sem tula jdoní tunk; de ha e mi ker. ekklánknak s 
scholánknak is klmes Fejedelem Urunk s Nemes Erdély 
országáért való fohászkodásainkat hal laná: aligha ezt nem 
m o n d a n á : Bizony meghallgatja Isten érettünk, messze 
földrül való imádságokat annak á keresztyén ecclesiának. 

Ha mindezek azonban csak silentiumban mennének 
és az én sok izzadozó nyughatatlanságaimmal szerzett 
könyveimnek kibocsátási nem lehetnének, mint irám, 
izenje meg klmed. És ha úgy kívántatik, ilyen öregsé-
gemben is, hadd menjek bé az én klmed. Isten kidet 
oly prudentiaval megáldotta, hogy e Caniculanak talám 
utolsó részében megindulván, magam szekerén, de kldtül 
(ha klmednek ugy tetszenék) küldendő lovakon, klmes 
urunkhoz mehetnék, míg Isten lelkemet magához szólítaná. 

Nagy Isten hozzám s hozzánk mutatandó irgal-
mának köszönjük ezt s klmednek örök emlékezete ki té-
tendő s ecclánknak könyvében felíratandó hírének, nevé-
nek megmaradására, ha ezekben izzad, melyekre segélje 
a Nagy Isten, kidet s adjon azért örökké való nyugo-
dalmat Szent országában ! 

Kassán, 23 julii, 1668. 
Kid alázatos szolgáló jó akarója 

Czeglédi István 
kassai helveticus lelki-tanító. 

sietve Írattunk mind neki az könyvnyomtatónak, ne tökéletlenkeJjék, 
hanem lásson dolgához, mind penig Keczeli uramnak megparancsoltuk, 
hogy másfélszáz articulushoz valót adjon, melyet is kegyelmedhez most 
nem küldhettünk, hogy hamarébb dolgához foghasson, postátul elküld-
tük Kolozsvárra. 

2) Az kassai mester dolgát is ennél többször nem hallottam — 
irja a Fejedelemné Telekinek — hanem az felöl is beszélek kiddel 
Radnoton. 1667. dec. 4-én újból ezt irja: Immár Szabó Gergelynek az 
pénzt mind az pataki s kassai Schulákhoz valót s mind az fenn levő 
két deákok lehozatásokra valót kezibe adtuk, irván felöle Bocskainé 

i asszonyomnak. 



Idvességes áldásokkal látogassa Isten kidet szerel-
mesivel és (mint ér te t tem) a kiteknek Istentül mutatott 
szerelmes uj vendégivei s gyermekével! 

Nemzetes Istent félő uram ! ím én Isten kegyel--
mébül, sok szándékozásim után beérkeztem e nemes 
erdélyi hazába s már innen is vagyok Küvá ron ; és ha 
Deésen hirtelen lovak adatnának, talárn még azt is meg-
haladhatnék estvéi megszállásig. Mostan Blenke Pólyán 
nevű oláh faluban szállottunk meg. Nem akarok szem-
ben addig lenni a mi klmes urunkkal, míg kidet Szent-
péteri házánál meg nem látogatom, ha holnap nem lehet 
is, de hétfűn azon leszünk, hogy kidet Isten segítségé-
bül meglátogassuk. Adja is kidet találhassam kívánatos 
egészségben szerelmesivei együtt. 

Kegyelmed alázatos szolgája 
Czeglédi István ni. s. 

Ix Blenke Pólyán, 22 september, i668. : !) 
Kívül c in i : Nemzetes Vitézlő Teleki Mihály uram- ? 

nak kegls Fejedelem urunk küvári érdemes Fűkapi tány- j 
nyának, ugyan ő Nsga egyik fű belső Tanácsának, ez 
haza nagy oszlopának, nekem Istenes Fautor uramnak. 

(Folyt, köv.) Köz l i : Koncz József. 

K Ü L F Ö L D . 
Jacobi tanár emlékezete. 

A halle-wittenbergi e. egyetem theol. fakultásának 
legközelebbi évkönyvei nagy veszteségeket jegyezhetnek 
föl Schlottmann, Riehm és Jaeobi tanárok hirtelen halá-
lában. Rövid két semester alatt három hírneves hi t tu-
dóst vesztett a nevezett alma mater s evvel az evangy. j 
protestant ismus általában, a melynek fölkent tudós har-
cosai voltak mindannyian. Május hó 31-én hunyt el I 
hosszú szenvedés után a hallei theol. fakultásnak tisz-
teletre méltó, jellemszilárd nesztora, kinek halálával az 
egyháztörténeti tudomány egyik legfel ntéki nyebb képvise-
lőjét,, Neandern k leghívebb s legalaposabb követőjét, az 
evangy. igazság, egyik lei'fegyverzet tt bb harcosát vesz-
tette el. A fenkölt szellemű lelkiismeretes mesternek 
számos tanítványai vannak e hazában is, a melynek 
prot. egyházát „martyregyheízu-nak nevezte érdekes t ö r -
téneti és prot. polemikai előadásaiban. Méltó tehát, 
hogy számos magyar tanítványa nevében, mint egyik 
legifjabb hálás tanítványa Lapunkban is fölelevenítsem 
áldásos emlékezetét, ki bennünket oly ritka elevenség-
gel és szakértelemmel, s a mellett igazi prot. lelkese-
déssel vezetett be az evangy. protestantismus lényegébe, 
s ki prot. lelkiismeretünket és öntudatunkat élesítve és 
erősítve az ősi ellenség, a Róma felől fenyegető evan-
gyéliumellenes veszélyekre figyelmeztetett. 

Jacobi 1815. augusztus 12-én született Magdeburg 
mellett Burg városában. Neander tanár ösztönzésére 
1841-ben a berlini egyetemre, innen 1847-ben Königs-
bergbe ment, hol 1847 óta rendkívüli, 1851 óta pedig 
rendes theol. tanári minőségben működött . 1855 óta a 
halle-wittenbergi egyetemen tanított egyháztörténetet 
és prot. polemikát, mely utóbbi tárgynak lejegyzett f ü -

3) Bornemisza Anna levele szerint közel egy hónapot lökött 
Erdélyben Czeglédi: »Mivel immár Czeglédi uramot kedden elbocsátja 
nram ö klme, én bizony valóban féltem; ö klme Szalhmár felé nem-
akar menni, hanem Máramaros felé, mivel arra jobb is ; hanem ke-
gyelmed hagyja meg s adasson annyi puskásokat melléje, kik ugy 
viseljenek gondot reája, hogy bizony mind életekkel játszanak, s ugyan 
addig ki kisérjék, meddig ö ktnle akarja, vagy annál tovább is.« 
(Teleki Mihályhoz. 1668 oktober 20. Fejérvár.) 

zeteiben becses jegyzetekkel bírunk, a melyekből gyakran 
e Lapok t. olvasóinak is adtunk mutatványokat. Polemikai 
előadásai a leglátogatottabbak voltak, s dacára meglehe-
tős gyenge beszélő képességének rendkívüli érdeklődést 
keltettek a hallgatókban. Megvallom, hogy a königsbergi 
jeles polemikus Tschackert mellett főleg Jacobi polémi-
kus előadásaiból merítet tem legtöbbet Róma és egyha-
zának megismerésére nézve, s ezek kedveltették meg 
velem 1883 óta a hittani-polemikai irányt, a melynek 
jogosultságát a tényleg fennálló egyházi viszonyok mel-
lett senki kétségbe nem vonhatja. Ezeknek jótékony, 
termékenyítő és buzdító hatását saját magamon, úgy 
tanári, mint szerény egyházirodalmi működésemen ta-
pasztaltam. 

Áldásos tanári működése mellett meglehetős te r -
mékeny theol. irodalmi működést is fejtett ki, és pedig 
az egyháztörténet , főleg pedig a polemika terén. Művei 
közül kiemeljük: »ü i e Lehre des Pelagiusct (1842), »Űie 
kirchl. Lehre von der Tradi t ions und H. Schrift in 
ihrer Entwickelung« (1847), »Lehrbuch der Kirchen-
geschichte« (I. Thei l 1850), »Die Lehre der Irvingilen 
verglichen mit der H. Schrift« (1854), kiadás 1868, 
»Erinnerungen an Dr. A. Neander« (1882) és »Baron von 
Kott\vitz« (1882), ki tudvalevőleg a berlini egyet, theol. 
fakultásnak egyik legnagyobb jóltevőihez tartozott. N e -
vezett művek fényes bizonyságai az ő alapos egyház- és 
dogmatörténeti szakképzettségeinek és finom megfigyelő 
történeti érzékének. Ezenfelül kiadta Neander dogma-
történetét 1859 2—ik kötetében, mely előadásainál is 
vezérfonalul szolgált. — Polemikai iratai közül, a melyek 
Luthernek erőteljes prot. hangjára és Chemni tz -Ger -
hardnak alaposságára emlékeztetnek, kiemeljük : »Prof. 
Schlottmann, die Hallesche Facultat und die Cent rums-
partei«, 1882, mely a berlini birod. gyűlésen a cent-
rum-pár t részéről igazságtalanul és hevesen megtáma-
dott Schlottmann, „Erasmus redivivus'l-ának felette s i -
került apológiája, úgy hogy méltán nagy feltűnést kel-
tett az akkori prot. egyházirodalom te rén ; továbbá 
»Streiflichter auf Religion, Politik und Universrtaten der 
Centrumspartei . Eine Streitschrift« 1883, a melynek 
hangjára már az Ilias VI. 181 nyomán készült gúnyoros 
paródiaszerű idézet is mutat. E polemikus iratok beha-
tóbb ismertetését Lapunk 1882. s 1883. évi folyamában 
találhatják meg olvasóink. Harmadik s tán legélesebb 
polemikus irata »Offener Brief an Pfarrer Woker , röm. 
Priester in FIalle«, mely a mult év folyamán hasonlóan 
méltányos elismerésre talált a némethoni prot. sajtó ré-
széről. A ki e polemikus iratok bármelyikét is olvasta, 
annak be kell ismerni, hogy Jacobi a római tanrend-
szernek, a berlini centrum-pártnak és Windhorst ter-
veinek egyik legalaposabb ismerője, és Schlottmann col-
legájával igen gyakran földerítette terveiket s azoknak 
célzatát a majdnem 200 éves »Magdeburgische Zeitung« 
hasábjain. E téren csak iBeyschlag, Hase és Nippold 
tanárokkal hasonlítható össze. 

Mintaszerű barátságban élt Riehm és Schlottmann 
tanárokkal, kik Beyschlaggal együtt a hallei theol. fa-
kultás legtekintélyesebb erőihez tartoztak. Ezek közül 
ma már csak Beyschlag villogtatja az ev. protestantismus 
két élű-fegyverét az általa jelesen szerkesztett „Dtutsche 
Ev. Bldtteru cimű füzetes szakközlönyében és széles körű 
theol. ismeretről tanúskodó számos műveiben. Az el-
hunytak díszes koszorúját vajha méltó utódok követnék, 
a mit a hallei theol. fakultás jó hírneve is megkíván ! 
Ha nem csalódunk Tschackert leend Jacobi egyház-
történeti tanszékének utódja, a kitől oly nehezen vált 
el az egyetem s annak derék theol. fakultása. Mint ez 



egyetem theológiajának egykori hallgatója mély részvét-
tel fogadom azon legújabbi veszteséget, mely gyakran 
oly nehezen pótolható. Kevesebbet e csapásokból e nagy 
hirű prot. alma maternek, a dicső emlékezetű Jacobi 
tanárnak pedig legyen közöttünk, hálás magyar tanít-
ványai között áldásos emlékezete! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
»A fenseges.« Irta Gamauf György, tanitóképezdei 

tanár Eperjesen. A szerző sajátja. Ara 50 kr. Sárospatak, 
1888. 73. 1. Lapunk iskolaügyi rovatának egyik legte-
hetségesebb és legszorgalmasabb munkatársa a »Sáros-
pataki Lapok« jelen folyamában »A fenséges« cím alatt 
derék aesthetikai szakértekezést közölt, mely aztán külön 
füzetben is megjelent, s nála Eperjesen megszerezhető. 
Kiindul az »aesthetikai élvezet« meghatározásából, mely 
»a kívánságoktól, szenvedélyekről való tökéletes szabad-
ság« talaján terem. Majd rátér az aesthetikai szemlélet első 
alapjának, tulajdonképi tárgyának, a fenségesnek megha-
tározására. A fenségesben 2 mozzanatot különböztetünk 
meg, u. m. »a megsemmisülést és felemelkedést, vagyis 
a megrendítés érzetét és a fenséges borzadályt.a A fen-
ségesnek fogalmával szorosan függ össze wkellékének 
vagy jellemző vonásainak« meghatározása, a melyek : »a 
hirtelen, a homályos és az ellenállhatatlan.« A fenséges 
»formái és fokai«-nak meghatározása szorosan függ 
össze az aesthetikai műveltségi fokozatoké különfélesé-
gével. A fenséges első foka »a nagy és a hatalmas«, 
2-ik toka »a heroismus«, mely a félelem, önfentartási 
ösztön és kicsinyes életérdekek fölé végtelenül magasan 
emelkedik. A tragicum a legfenségesebb képzelet, a 
melynek szükségképi jellemét sorsnak nevezzük. A t ra-
gicum első foka a fátum, a melynek szükségképi követ -
kezménye a nemezis és tragikus összeütközés, mely a 
fenségesnek legmagasabb fokozatát képezi. E röviden 
jelzett mű derék és alapos tanulmányra vall, a melynél 
Fischer Kunónak, volt jénai tanárának aesthetikai elő-
adásait, Névy, Bihari, Schiller és mások i. v. dolgozatait 
használta föl alapul. Főleg gazdag e tartalmas szakérte-
kezés kitűnő példákban a hazai német s az antik köl-
tészet, s a modern s az antik művészet köréből, a 
miből kitűnik, hogy Gamauf az irodalomtörténet alapos 
ismerője. Tárgyát minden oldalról megvilágította, s alig 
van hely, a hol az olvasót homályban hagyta volna, s 
egyedüli bírálati megjegyzésünk csakis arra szorítkozik, 
hogy szerintünk jobban kellett volna kiemelnie a »sors-
tragédia« s a Shakespeare által megalapított s a szemé-
lyiség fogalmában gyökerező »modern tragédia« közötti 
különbséget. Tárgyának megfelel a szakértekezésnek 
eléggé folyó, gördülékeny és magyaros irálya is. Melegen 
ajánljuk derék munkásunk alapos és tartalmas aesthetikai 
szakértekezését Lapunk olvasó közönségének szíves 
figyelmébe és nagybecsű pártfogásába. Mint megbízható 
forrásból értesültünk, Lapunk hasábjain fogja még e nyár 
folyamán a „komikum" című értekezését közölni, mely 
a fenségesnek folytatásaként élvezetes olvasmányul szol-
gálatid t. olvasóinknak. — (Sz.) 

A tékozló. Elmélkedés elő- és utó imádsággal. 
Irta s a kollégiomt ifjúság félévi első isteni tisztelete 
alkalmával 1888. febr. 26-án a debreceni ev. ref. nagy 
templomban elmondotta Dicsöfi József theol. akadémiai 
ny. r. tanár. Az egy-íves füzet ára 10 kr. Kapható 
Csáthy Károly könyvkereskedésében Debrecenben. A 
L k . : 15: 1.1—32 felett tartott elmélkedés szépen, emel-

kedett stylussal, sok bibliai érzékkel s vallásos meleg-
séggel van i rva; kiválóan szép az előima. Szívesen 
ajánljuk olvasóink b. figyelmébe. 

Evangelikus Dogmatika. Irta Dr. Masznyik Endre 
theol. akad. ny. r. tanár. Annak a theologiai szakkönyv-
tárnak, melyet a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház 
egyet, theol. akadémiának tanárai szerkesztenek és adnak 
ki, első kötete jelent meg ez előttünk levő munkában. 
Ára 2 frt. Pozsonyban a Wigand- fé le nyomda igen csi-
nosan állította ki a művet. Szakszerű ismertetéséről 

; gondoskodunk. 
Lelkészavatasi beszéd. Irta Kencssey Béla theol. 

akad. tanár. A beszéd a f. é. május hó 27-én a duna-
melléki ev. ref. egyházkerület gyűlése alkalmával tar tot t 
lelkészavatáskor mondatot t el. A két ívre terjedő füzet 
ára 20 kr. Kapható Kókai Lajos bizományában. Vidéki 
megrendelők 22 kr. beküldése mellett bérmentesen kap-
ják kézhez. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Szemeiyi hírek. Sajnálattal jelentjük, hogy la-

punk főmunkatársa Szöts Farkas theol. tanár néhány 
nap óta súlyos betegen fekszik s habár már a javulás 
útján van, még — fajdalom — néhány hétig leszünk 
kénytelenek nélkülözni az ő munkabíró erejét. Szívünk-
ből óhajtjuk, hogy mielőbb térjen vissza egészsége s 
újra elfoglalhassa méltó helyet a lap szellemi vezeté-
sében. — Mint a Dunántúli »Prot. Közlöny«-ben olvas-
suk Antal Gcza utreclui egyetemi hallgató eljegyezte a 
híres bölcsész s egyetemi tanár Opzoomer leányát Adélt, 
ki Vallis írói névvel általánosan ismert az európai i ro-
dalomban. 

* Lelkeszjelöles. Az ó-kécskei lelkészi állomásra 
pályáztak 17-en ; ki jelöl tet tek: Tantó János nagy-ka j -
dacsi rendes, Gönczy Sándor tyukodi, Tóth Pál gyönki 
rendes lelkészek, Tóth Lajos kis-szt.-miklósi adminis-
trator és Szabó Elek ó-buci ti catecheta. A választás 
julius 8-án lesz. 

* Lelkészváiasztas. A kis-oroszi- i lelkészi állo-
másra Dobos Fenne nétnedi-i segéd-lelkész választatott 
meg nagy szótöbbséggel. Üdvözöljük a szerencsés vá-
lasztást. A tinnyei ev. ref. gyülekezet Gáál I^ajos ugyan-
ottani administratort választotta lelkészévé. 

* A budapesti ev. reform, theologiai akadémia 
évzáró vizsgálatai f. hó 15. és 16. napjain tartattak meg 
Szász Károly püspök, Baksay Sándor és Szánthó János 
esperesek, Dr. Ballagi Mór és Papp Károly egyházke-
rületi tanácsbirák, s Farkas József, Kovács Albert Petri 
Elek, Dr. Bihari Péter és Kenessey Béla tanárok jelen-
létében ; Szőts Farkas betegsége miatt nem jelenhetett 
meg. A vizsgálatok eredménye felett a bizottság nevé-
ben Szász Károly püspök teljes megelégedését fejezte 
ki a f. hó 16-án d. u. 7 órakor tartott zárünnepélyen, 
a mikor az ének vizsga s a verseny szónoklatok m e g -
tartattak, az ifjúsági önképző kör jelentése felolvastatott 
és a jutalmak kiosztattak. A nagy István bissei lelkész 
úr által évenként adni szokott szónoklati díjért (16 fr t) 
négyen versenyeztek. Közülök a jutalmat Üveges Dezső 
IV. é. theologus nyerte el. Az önképzőköri pályázatok 
meglehetősen meddők maradtak. Csak három kérdésre 
érkezett be pályamű, de ezekre is csak egy-egy. A bib-
licai pályázatot (jutalma 25 fr t ) Papp Zsimond (IV. é.). 
a katecheticait (jutalma Kovács Albert úr által kitűzött 
1 arany) Nyikos Lajos (III. é.) és. az imát (jut. Berki 



József zalátai leik. úr által kitűzött i arany) Pátkay Imre 
(III. é.) theologusok nyerték meg. A stipendiumokban 
pedig a következő ifjak részesültek: a Csontos alap 
ioo — ioo frt ját kapták : KecskemétJiy István (IV. é,), 
Pátkay Imre (III. é.), Horváth Ferenc (II. é.), és Kovács 
Lajos (I. é.) papnövendékek. A Gerenday Antal-féle alap 
50 írtjában Apostol Pál (III. é . ) ; a Ballagi alap 40 í r t -
jában Sebestyén Imre (I. é.), a Hubay alap 25 írtjában 
Hamar István (II. é.), a Gerenday József alap 25 í r t -
jában Marton Sándor (I. é.), és a Polgár Mihály alap 
szintén 25 írtjában Szabó Károly (IV. é.) theologusok 
részesültek. Á theologia akadémia igazgatója a jövő 
iskolai évtől kezdve Kovács Albert tanár úr lesz, kit az 
évet záró beszédben püspök úr szivélyesen üdvözölt, 
míg a lelépő igazgatónak Farkas József úrnak ugyan-
csak ő igen meleg szavakban köszönte meg három 
éven át a theol. akadémia érdekében kifejtett buzgó 
fáradozását. Mind a kifejezett meleg köszönethez, mind 
a szivélves üdvözlethez csak a legszívesebben járulunk 
mi is, kívánván dédelgetett kedves theologiánknak, hogy 
bárki legyen is igazgatója, maga ez ifjú akadémia vivát, 
crescat, floreat! 

* Az orsz. proí. árva-egylet választmányának a 
f. hó 18-án tartott ülésén a huszonhét folyamodó közül, 
kik az árvaházba leendő felvételükért kérvényeztek, a 
jövő tanévtől kezdve, következők vétettek fe l : Mihálik 
János (6 éves teljesen á rva) ; Király Ida (apátlan, 
anyátlan s még 7 kiskorú testvére van ) ; Horváth Sándor 
(9 éves még 4 testvére) ; Rudnai Piroska (két kiskorú 
tes tvére) ; Lauttnbach Gusztáv ( r r éves még 10 kisk. 
testvérrel) ; Győri Katalin (8. é. 6 kiskorú testvérrel) ; 
Galbács Ilona (6 éves 7 kiskorú testvérrel) és Csethe 
István (7 éves). Miután időközben egy növendékünk 
Kottász Béla (8 éves) meghalt, ennek helyére Szeidt 
Henrietta 6 éves árva vétetett fel ; fizetéses növendéknek 
pedig Elszner Gusztáv évi 120 frt fizetése mellett, mely 
összeget Grimm Gusztáv fizeti érette. A folyamodvá-
nyok átvizsgálására és az ajánlattételre még a mult 
gyűlésen kiküldött bizottságnak amaz indítványa, mely 
szerint a felvételi kérvények mintája nyomassék ki és 
osztassák szét ama módosítással fogadtatott el, hogy e 
minta majd a rendes évi értesítőben leend közzé téve. 
K minták rovatai az indítványozók szerint a következők 
lennének: a) A szülők vallása, polgári állása és elhalá-
lozásuk ; b) az árva keresztlevele, védhimlő oltási és 
egészségi bizonyítványa; c) szegénységi bizonyítvány, a 
lelkész által is hitelesítve; d) az árva testvéreinek száma, 
kora és ellátásuk módja; mely rovatok egészükben elfo-
gadtattak. Jelentés tétetett a f. hó 11-én lefolyt nyilvá-
nos vizsgalatokról, melyeken a választmány részéről 
dr. Ballagi Mór, Péterffy Sándor, Beliezay Béla urak és 
özv. Székács Józsefné, Hunfalvy Pálné és Dilemanné 
úrnők voltak jelen s teljes megelégedésüket fejezték ki 
a bemutatott eredmény felett. Miután az eddigi segéd-
tanító Keresztesi Sámuel az intézetet elhagyja, az ő he-
lyére Tóth Lajos tanító-jelölt választatott meg f. évi 
julius i - tő l kezdve. Több kisebb házi ügy elintézésével 
ért a gyűlés véget. 

* A nagykőrösi ev. ref. egyház évkönyve az 
1887-dik évről könnyű áttekintésben és a legnagyobb 
pontossággal közli a nagykőrösi ref. egyház állapotát, 
szellemi és anyagi viszonyait feltüntető adatokat. A 
Filé Lajos lelkész által írt elnöki jelentés szerint a mult 
évben egyháztanácsi és bizottsági ülés összesen 122 volt. 
Az egyháztanács a pót-tagokkal együtt 66 tagból áll. A 
gyülekezet népessége, a születések és az áttérések mult 
évi tiszta szaporulásnak, 141-nek, hozzáadásával a f. é. 

január i - é n 18010 lelket tett. A mult évben született 
645 gyermek; meghaltak 512-en ; házasságra léptek 
131-én; a confirmáltak száma 273 ; úr vacsorával éltek 
3117-en; kitért 1, áttért 9. Az 1886. október i - tő l 1888. 
szeptember 30-dikáig terjedő egyházi számadási évben 
volt az egyházi pénztárnak bevétele 32,991 forint 90 kr, 
kiadása pedig 29,723 frt 58 kr . ; a főgymnas. pénztár-
nak bevétele 35,949 frt, s kiadása ,34,591 frt 99 kr . ; a 
képezdei pénztárnak bev.: 7672 frt s kiad.: 7672 f r t ; 
a népiskolai pénztárnak 1 7 , 5 7 5 frt 72 kr bevétele, 
ugyanannyi kiadása, végül a tápintézeti pénztárnak 
5224 frt 26 kr. bevétele és 2161 frt 5 kr. kiadása. 

* A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-egye-
sület altal 1888. julius hó 6 és 7-én H.-M.-Vásárhelyen 
tartandó közgyűlés programmja. Julius 5-én délután 
5 órakor bizottsági üiés az ev. ref. főgymnasium tanári 
termében. Ennek tárgyai : a) A közgyűlés elé terjesz-
tendő jelentések bemutatása, b) A benyújtott indítványok 
előleges átnézése, c) Folyó ügyek. — Julius 6-án dél-
előtt 9 órakór közgyűlés az egyház nagy gyüléstermé-
ben. Ennek tárgyai: a) Elnöki megnyitó, b) Jegyzői ós 
c) Pénztárnoki jelentés, d) A jelentésekben kiemelt pon-
tok tárgyalása, e) A központi bizottság által felterjesztett 
ügyek tárgyalása, f ) A h.-m,-vásárhelyi főgymnasium 
legújabb története. Futó Mihály tói. g) Az orvos az isko-
lában: Értekezés Dr. Imre Józseftől, h) Jelentés a pályá-
zatok eredményéről, a beérkezett pályaművek biralata, 
intézkedés a jövő évi pályakérdések ügyében, i) T a n -
ügyi szemle, Sinka Sándortól, k) Tisztikar lemondása, 
szavazás elnökre, jegyzőre és pénztárnokra. Délután 
2 órakor közebéd. Délután 5 órakor nyugdij- és gyám-
intézeti közgyűlés. Ennek tárgyai: a) Pénztárnoki jelen-
tés. b) Számadás vizsgáló bizottság jelentése, c) A bizott-
ság által beterjesztett ügyek tárgyalása, d ) Folyó ügyek, 
indítványok. —- Julius 7-én délelőtt 8 órakor a közgyű-
lés folytatása. Ennek tárgyai: a) Jelentés az elnökre, 
jegyzőre és a pénztárnokra adott szavazatokról. Szavazás 
a bizottság tagjaira, b) Jellem fejlesztés a latin classicus 
írók, főleg Cicero és Horatius által: Barkász Károlytól, 

j c) Modus obliqúus: Dóczi Imrétől, d) A. francia közép-
iskolákról : Dr. Öreg Jánostól, e) Indítványok tárgyalása 

f) Jelentés a bizottsági tagokra adott szavazatokról. 
g) Következő közgyűlés helyének és idejének meghatá-
rozása. 1) A közgyűlésen megjelenni szándékozó egye-
sületi tagok, küldöttek és vendégek szíveskedjenek beje-
lenteni eme szándékukat junius hó 25-ikéig Géresi Kál-
mán egyesületi elnöknél Debrecenben, hogy az elszál-
lásolás ügyében kellő időben lehessen intézkedni. 2) A 
közgyűlésen csak azon indítványok tárgyaltatnak, melyek 
legkésőbb julius 5-ig az elnökséghez Írásban benyujtatnak. 
3) Az állandó bizottság tagjai fölkéretnek, hogy a bizott-
sági ülésen leendő részvétel végett szivekedjenek meg-
jelenni H.-M.-Vásárhelyen már f. évi julius 4-én. 4) Ked-
vezményes vasúti jegyek érdekében az elnökség meg-
tette a kellő lépéseket, azon eredményről a »Debr. 
Prot. Lapcc utján nyerhetnek tájékozást a közgyűlésen 
megjelenni szándékozók. — Debrecen, 1888. junius i - j én . 
— A központi bizottság. 

* Somogyi László ordasi ev. ref. néptanító lapunk 
útján kéri a Ntiszt. lelkész urakat, hogy legyenek ke-
gyesek őt a szünidőre (julius—augusztus és szeptember 
hónapokra) az egyházukban lakó s esetleg nevelőt vagy 
correpetitort szükséglő úri csaladok figyelmébe ajánlani. 
Teljes ellátás s az oda- és vissza való utazás költségei-
nek megfizetése mellett szerény díjazásért volna hajlandó 
nevelői állást elfoglalni. A szíves ajánlással egy képzett, 
de csekély fizetésű tanító helyzetén javítanának a lelkészek. 



* S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . Sz. F. lapunk főmunka-
társa e helyütt kér szíves türelmet és elnézést mind-
azok részéről, kiknek akár magánlevéllel, akár szerkesz-
tői válaszadással tartozik. — Dr. Sz. M. Eperjes. S. L. 
cikkére vonatkozólag, mihelyt átnézhettük tudósítást 
küldünk. Addig is üdvözöljük. Köszönjük a cikkeket. —-
Sz. F. úrnak. Nagy-Enyed. Az értékes könyvismertetést 
már a jövő számban megkezdjük. Szives üdvözlet. 
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H I R D E T I S E K , 
I F 1 ^ - Z A T . 

A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 
jász-kiséri egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi javadalmazása 1671 frt 12 kr. s 
így ezen egyház első osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
julius hó 15-ik napjáig nagytiszteletű Ádám Kálmán 
esperes úrhoz küldendők Tisza- Vezscnybe (posta állomás, 
Jász-N.-kún-Szolnokmegye.) 

Budapesten, 1888. junius 12-ikén. 
SZÁSZ KÁROLY, 

2—2 dunamelléki püspök. 

I F - ^ . UTZTj*^ 2 2 T -
A nyíregyházi ág. evang. államilag segélyezett f ő -

gymnasiumban a következő tanszékek fognak pályázat 
útján betöltetni: 

1. A latin nyelvi helyettes tanszék, görög vagy 
német melléktárgyakkal, fizetése 750 frt. o. é. 

2. A rajztanári állomás ; fizetése 800 frt o. é. és a 
szabadkézirajz tanításért minden erre jelentkező tanuló-
tól évenként 5 frt. E tanszéket a főgymn. pártfogóság 
ajánlatára a Nmlt. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
tölti be. 

3. A torna-tanítói állomás fizetése 400 frt o. é. 
Az első két tanszékre pályázók, ha a tornászaiból képe-
sítéssel bírnak s annak tanítására is vállalkoznak a torna-
tanító fizetését is élvezendik. 

Pályázhatnak protestáns első helyen ágost. evang. 
hitvallású okleveles tanárok és tanárjelöltek, kik szabály-
szerűen felszerelt kérvényeiket folyó 1888. év julius 
hó 15-ig a főgymnasium igazgatóságához küldjék be. 

A megválasztott, illetőleg kinevezett tanár állomá-
sát szeptember i - én tartozik elfoglalni. 

Nyíregyházán, 1888. junius hó ro-én. 
Palánszky Sámuel, Majerszky Béla, 

főgymnas. felügyelő. egyház felügyelő s pártfogósági 
2—2 elnök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
borsódi egyházmegyéhez tartozó ároktői egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom, föld-
jövedelemből, párbérből befolyó szemes élet fizetésből, 
s palástdíjból 1028 forintra megv, és így ezen egyház 
másod osztályú. 

A pályázni kívánók, pályázati kérvényüket kellően 
felszerelve, augusztus hó i - s ő napjáig adjak be vt. Bor-
nemisza József esperes úrhoz Mező-Keresztesen. 

Miskolc, 1888. junius 16-án. 

I K I n x i Z B e r t a l a i r i ; , 
püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a felső-
zempléni egvházmegyéhez tartozó abarai egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdetettetik. 

Az ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom, föld, 
rét, keresztes és szemes élet, fa, palástdíj hasznából 
700 frtra megy és így IV-ik osztályba tartozik. 

A pályázni kívánók, pályázati kérvényüket kellően 
felszerelve julius 12-ik napjáig adják be nt. Kálniezky 
János esperes úrhoz Legenye-Mihályiban. Egyszersmind 
figyelmeztetnek arra, hogy a megválasztott lelkész egy-
házkerületünk legközelebbi határozata szerint, állomását, 
az özvegyeket és árvákat illető csonka év elteltével f og -
lalván el, első évi tiszta jövedelmének, ide nem értve a 
lakást, házi kertet, stoláris jövedelmet, hason felét két 
részletben tartozik, »kegyeleti jövedelem« címén az öz-
vegy- s árvák részére november, s január hónapokban 
kiadni. 

Miskolc, 1888. junius 16-án. 
Z K I n z i B e r t a l a n , 

püspök. 

-br> A A / \ . ' L' 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgymna-
siumában két tanszékre, úgymint a vallástan és német 
nyelv és irodalom tanszékére pályázat hirdettetik. 

Mindkét tanszék évi javadalma 1000 frt az az ezer 
forint, melyből 200 frt lakbér. Továbbá ötödéves pótlék 
az 1887-diki székesfehérvári kerületi gyűlés 92-ik jegyző-
könyvi szám alatt körvonalozott módozattal. Heti óra-
szám 20—21. 

A pályázati kérvényhez melléklendők : aj kereszt-
levél, b) erkölcsi bizonyítvány azon időtől fogva, midőn 
iskolai tanulmányait végezte, e) a jelzett tanszékre képe-
sítettséget tanúsító oklevél, d) szolgálati bizonyítvány, 
e) orvosi bizonyítvány a testi épség bizonyítására. 

Pályázó csak ev. ref. vallású lehet, s megválaszta-
tása esetén jogos, egyszersmind kötelezett tagja leend 
a tanári nyűg- és gyámintézetnek, székét szaktudomá-
nyára vonatkozó értekezéssel tartozik elfoglalni az 
188s/0—diki tanév megnyitásakor, s egy év leteltével fog 
állandósíttatni. 

A kellőleg fölszerelt pályázati kérvények 1888. 
augusztus i - i g főtiszt, s nagyságos püspök úrhoz kül-
dendők Rév-Komáromba. 

Balaton-Füred, 1888. junius 16-án. 
László József, 

főisk. egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőt s Farkas. 

Fele lós szerkesztő ás k iadó- tu la jdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintózet Czet te l ós Deu t sch Budapest . 



Harmincegyedik évfolyam. 27. sz. Budapest, 1888, julius 1. 

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. Kinizsy-ufca 29, sz. 1. 8m, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Helyben házhozhordássa l s vidékre postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előf izethetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; h e l y b e a ak i adóh iva t a lban . 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdí j 

külön 30 kr. 

Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. " W 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
1888. évi második félévi folyamára. 

)) 

u 

Z E j l Ő f l l Z i 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 (Kiilizsy-lltca 29-dik Szám a l a t t ) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

D r . B a l l a g i M ó r , 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Iskolai ÍY végén-
Bezárultak a tantermek ajtói; tanárok s 

tanulók nagyot lélegzenek a hosszú szabadság 
megérkezte elé, amazok hogy ki fúhassák tüde-
jükből io hónap fojtó iskola porát, emezek, 
hogy e mellett az épen nem hygienikus munka 
mellett fejőket is rendbeszedjék egy kissé, mely-
ből azok a nagyképű tudósok darázsfészket 
akarván csinálni, nem csoda, ha a forró nyári 
napok alatt csakugyan soknak mulhatlanul szük-
séges is kigőzölögni, nehogy a légnemű testek 
ismert expansiv ereje következtében netalán 
explosio történjék. Igazán furcsán is vagyunk 
alsóbb s felsőbb oktatásügyünkkel s azok cél-
ját illető nézeteinkkel! 

Alig van tárgy a melyhez való hozzászó-
lásra több jogot formálna a dilettáns felületes-
ség s a felvont szemöldökű szobatudósság s a 
tapasztalat tágas konyháján experimentáló élet-
bölcsesség, mint épen a nevelés és oktatás ügye. 
Századok sőt mondhatni ezredek kísérletei van-
nak előttünk intő s oktató példák gyanánt; a 
mindennapi élet, a gyakorlat szüntelen kiabálja 

füleinkbe félre nem érthető jogos követelmé-
nyeit ; naponként halljuk zúgni az elégedetlen-
ség moraját a száraz iskolai rendszerek ellen s 
sajnálattal tapasztaljuk, mint öli meg a lelket a 
betű, mint fojtja el a lélek velünkszületett te-
hetségeit a mesterkélt s sokszor természetelle-
nes iskolai dogmatismus: hanem azért továbbra 
is megmaradunk a régi szárazmalom kelepelte-
tésénél, a nyikorgó, itt-ott töredező csatokat 
tatarozgatjuk s örvendezünk ha 8—12 évi 
kerengés után egy kis elégetett lisztet látunk 
kihullani tanítványaink szellemi garatján, de a 
melyből fájdalom csak elvétve, nagy ritkán süt-
hető az élet számára szalonnátlan kenyér. Szól-
junk világosabban. Mióta az általános műveltség 
közvetítése révén középiskoláinkat megnyo-
morítottuk a tantárgyak légióival, az óraszá-
mok garmadával többet ártottunk magának az 
általános műveltség megszerezhetésének is, mint 
a mennyivel elősegítettük a különböző szakokra 
való előkészítés megkönnyítését. Minél tovább 
vizsgálom nép- s középiskolai oktatásügyünk 
állapotát, az általok nyert eredményeket, annál 
nagyobb tisztelettel hallgatom öregjeink méltó 



panaszhangjait, kik a »Kis tiikör« »Hübner« 
»Maróthi« stb. kalauzolása mellett többet tanul-
tak az életnek, jobban megértették önmagokat 
s másokat, mint a mai érettségit tett jeles ifjú, 
ki játszva kiszámítja ugyan e föld tengelyének 
elhajlását a nyári nap-éj egyen idején, s fütyö-
részve elpörgeti, hogy a kettedszénsavas szik-
éleg vizegvben mi, mennyi s hogyan vegyült 
egymással, sőt csodálatos! megmondja, hogy a 
görögök a hiatus kikerülésére hol s mikor s 
hogyan alkalmazták a contractiót, krásist, s 
elisiót; álmában is elhadarja, hogy Horatius 
versei mily versmértékben irvák, hol biccen 
egy láb, hol kellene trocheusnak helyettesíteni 
egy spondeust; azt nem is említem, hogy 
jobban tudja magánál Homerosnál, hogv ő 
(t. i. Homeros) soha sem élt s hogy ismeri 
pontosan azon különböző nézeteket, melyek a 
Sokrates méregpoharába tett méregre nézve 
ma legelfogadottabbak; tudja, hogy Kant és 
Laplace hogyan építették lel a világ előállásá-
nak theoriáját, hogyan lett Darwin elmélete 
szerint a protoplasmából önálló életű sejt, s eb-
ből kukac, hüllő, hal, madár, 4 lábu, majom s 
ebből végre az eluviál vagy diluviális kor kez-
detén ember és így t o v á b b . . . : hanem annál 
kevesebbet ért aztán ahoz, hogy megbecsülje az 
időt, megismerje az emberiség életét a törté-
nelem hosszú folyamán, újra át meg átalakító 
nagy szellemi mozgalmakat, hogy megtanulja 
becsülni az önerőnkön szerzett szerény anyagi 
hasznot, az erkölcsi jónak és szépnek egyszerű 
mégis fenséges tanait, a vallás boldogító érze-
tét, a társadalmi és erkölcsi világrend örök 
igazságait s a munka legszentebb törvényét. 
Tanult, hogy tudja ki tette ezt vagy amazt, 
tudja, hogy mi lesz a földből egy pár száz mil-
lió év multával, de a miért tanult 8 — 12 éven 
keresztül: nem tudja, hogy az általános művelt-
ségre miért van szükség, mit vár a társadalom 
tőle mint embertől, mit a haza, mint honpol-
gártól. És ha ez csak a középiskolai oktatás 
hiánya volna, még baj se lenne ! De nem áll 
másként a dolog felsőbb oktatásunk ügyével sem. 
A paragraphusok ismerete, a rendszer ott is meg-
öli a lelket, s a fentebb említett hiányokat ott 
talán még kevésbbé igyekeznek kipótolni, hja! 
mert itt meg már nincs is idő reá. 

Távol legyen tőlem hogy amaz encvclope-
dicus s rendszertelen ismeretkörrel rendelkező 
» hármas kis tükröscc korszakot visszaóhajtsam, 
tisztelettel kalapot emelek korunk tisztultabb 
izlésü, alaposabb ismeretekre segitő oktatási 
rendszere előtt is, sőt egyenesen ennek ta-
pasztalt hiányaiban látom a jövő várva várt 
tanító mestereit — botlásaink lévén legjobb 

tanítóink — de attól tartok, hogv ha e mos-
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tani kerékvágásban haladunk tovább is, ha nem-
zedékeket agyonkinzó experimentálásainkat to-
vábbra is folytatjuk: a tudós professorok tapasz-
talatai gazdagodhatnak talán, de az őket körül-
vevő világ arca észrevétlen átváltozik s ha 
egyszer megnyílik szeme az eddig csak tapo-
gatódzás után járó-kelőnek, ha a gyakorlati 
élet kezökbe adja a haladás könnyebben hozzá-
férhető Ariadné fonalát, nagy vesztesége leend az 
igazi tudománynak is, mely e §-ok rendszere 
miatt legalább egy időre hitelét veszti, de meg 
fájdalmasan fogják érezni veszteségeiket azok 
is, kik éltök java részét napfény mellett is té-
velyegve voltak kénytelenek eltölteni az iskolák 
padján, a tantermek zárt levegőjében. 

Vissz átér ve középis kolai oktat ás ügy ü n k re 
lehetetlen észre nem venni, hogy ennek legna-
gyobb hiánya épen az, a mi első sorban célja 
gyanánt tűzetik ki; mert tegyük fel hát, hogy 
a középiskolai oktatás mindent megtett arra 
nézve, hogy a gondjaira bizott egyén minden 
lelki tehetségét összehangzóan fejleszsze, hogy 
az ép lélek számára ép testet teremtsen s hogy 
e munkásságot arányosan ossza be az ifjú 
öröklött képességei között; tegyük fel, hogy 
az illető lelkében nem nvomott el egy erőt sem, 
csak annyiban, a mennyire más erők kellő te-
vékenysége megkövetelte, s ekkor nézzünk szét, 
vájjon az élet csakugyan azt keresi-e az illető 
közép- vagy felsőbb iskolát végzettben, amire 
ez legtöbb munkaidejét szentelte, azokra az 
ismeretekre számit-e, azon munkáért ad-e ke-
nyeret, melyet az ifjú oly hosszú időn és teljes 
odaadással végezett? Sajnos legtöbbször ta-
gadó választ kell adnunk. Nem akarok névleg 
megnevezni egyes tantárgyakat, de csak a szőr-
szálhasogató iskolai bölcsesség tagadhatja meg, 
hogy számos, a tanulóra reá erőszakolt s vele 
agyon kínzott iskolai ,disciplinához az életnek 
nincs semmi köze, semmi szüksége, sőt a tu-
domány célja, természete sem barátja semmi-
nemű efféle amalgamázásnak, conglomeratiónak. — ' o 
A növendékkel való 12 éves experimentálás 
gyakran egyenes megrabolása az életidőnek, a 
nélkül, hogy az ehez mérten rövid jövő, az önálló 
munkásság sokat nyerne általa. Igaz ugyan 
miszerint a gyermek és ifjúkor varázsának na-
gyobb része épen abban rejlik, hogy a jövő 
felől teljes bizonytalanságban él, de másfelől 
az amúgy is rövid emberi életkor nagy kama-
tot fizet a jelenlegi hosszas kezdő iskolázással 
az amúgy is csak ritkán beváló szegény jövő-
ért. Hogyan lenne azonban még az is, ha aztán 
amit tanult az ifjú 8 éven át csakugyan tudná 
is, s nem csupán egy darab papirosra irt calcu-



lus mutatná, hogy az illető ez vagy ama tárgy-
gyal egykor csakugyan foglalkozott. Kérdezze 
meg kiki saját lelkismeretét s adjon számot 
magának 8 évi középiskolai sáfárkodásának hasz-
navehető gyümölcseiről s úgy Ítéljen a mai kor 
tanárai s tanítványai felett. Azt hiszem nem 
sok szemrehányni valója leend sem egyiknek, 
sem másiknak. Tanárok s tanulók egyaránt 
érzik a jelenlegi állapotok fonák, szinte tartha-
tatlan mivoltát, melyet felsőbb hatalmak úgy 
látszik csak súlyosabb igává tenni tartják köte-
lességöknek. így nevet aztán az élet szeme 
közé az iskolának, a professor professornak, 
tanuló-tanulónak, hanem azért marad minden a 
jó rendben, boldog ki együtt tud vonyítani a 
tarkasokkal. ' 

Mennyire másként volt ezelőtt két ezer 
évvel, mely kezdetleges kornak szellemi hagya-
téka mai magasfokú tudományos fejlettségünk 
termékeinek értékét messze felülmúlja számos 
irodalmi ágban. A görög és római nevelés 
mesterkéletlen módszere jobban elérte célját a 
tudományos ember nevelés terén, mint a paeda-
gogiai elvek hínárjai között vergődő korunk, s 
bár a cyankáli, nytroglycerin, telephon, golyó-
szórók, teleskópok stb. gyártásához s haszná-
latához nem értettek, de annál józanabb felfo-
gással bírtak az emberi élet céljáról, mint ma 
mi birunk, vagy legalább esetleges természeti 
botlásaikat századokon át tákolt tudományos 
rendszerek által nem siettek örökössé tenni, 
mint a hogy mi igen gyakran tesszük ezt. 

Azt nem is említem, hogy a test és lélek 
fokozatos s egyenletes fejlődését jobban elő-
tudták mozdítani, mint ma mi, kik heti 2 órán 
zárt levegőjű teremben úgy a hogy végzett torna 
óráinkkal elhallgattatni véljük e tekintetben 
vádoló lelkiismeretünk szavát s öröklött bajnak 
deciaráitatjuk az orvosokkal az iskolák padjai-
ban való zsugorgás által nyert mind több-több 
áldozatot szedő tuberculosist s más enemú isko-
lában szerzett kedves útitársait amúgy is rövid 
s gyarló életünknek. A »multa rogare, — ro-
gata tenere — retenta docerecc régi igazságát 
talán jogosan így lehetne ma oktatási módsze-
rünkre alkalmazni: sokat tanítani, még többet 
várni, semmitse tudni. 

Nem tartozik egy rövid vezércikk kere-
tébe részletes boncolásába menni a fentebb 
említett hibáknak; hálátlanabb foglalkozás volna 
panaceát ajánlani külön-külön egyes esetekre, 
melyekre egyetlen tanár sem ismeri el, hogy 
szüksége volna. Nagy közönség, tanférfiak s 
tanítványok mélyen érzik, hogy megvan e hiba 
itt is, ott is egyikben úgy, mint a másikban; 
tanácsadóknak sem vagyunk híjával, annyit irnak 

í a tudósok, hogy még elolvasni is kevés volna 
egy emberélet, hát még megküzdeni annyi elő-
ítélettel, annyi tudákos firlefánciával. Az élet 
iskolája úgy látszik elég erős kiköszörülni az 
iskolai helytelen nevelés által ütött csorbákat, 
a gyakorlati élet követelményei úgy látszik 
erősebb átalakító hatással bírnak az értelemre,, 
mint az iskolák rendszeres rendszertelenségei s 
az egyéni velünk született erős akarat, a látásra 
kész szemek, a hallásra kész fülek még most 
s mindvégig jobb tanító mestereink maradnak, 
mint egykori tudós professoraink együttvéve, 
s én azt hiszem, hogy az élet lassankint le-
morzsolja most divó kapkodó oktatási helyte-
len módszerünket is minden nagyobb tollhar-
cok, kalamárisok vére nélkül is, s épen az isko-
lák által legtöbbször hangoztatott, de legtöbb-
ször félre is ismert »non scholae sed vitae 
discimuscc elv saját lábán is ki fogja menteni 
az utánunk következő egy-két nemzedéket a 
nevelésügyi szédelgések fojtó légköréből. 

Ezzel a biztató reménységgel zárom én is 
iskolai év végén támadt eszmélődésemet. 

Sz. K. 

I S K O L A Ü G Y . 
Püspöki jelentés a dunamelléki egyházkerület 
középiskoláinak meglátogatásáról és főfel-

ügyeletéről. 
(Folytatás.) 

IV. 

Kunszentmiklósi gymnasíum. 

i. Szellemi állapot. 

A régebb időkben egy professorral és egy cor -
rectorral, időnként még egy preceptorral ellátott, s majd 
négy, majd hat évi tanfolyammal bíró szerény kunszent-
miklósi gymnasíum, az ötvenes években négy osztály-
Iyal s három rendes és egy segédtanárral szervezkedett. 
Alapul ennek is, mint a halasinak, a közbirtokosság 
páka-pusztai jövedelmére fektetett, de határozott ösz-
szegben megszabott alapítvány szolgált, melyhez a város 
és az egyház szintén megszabott kisebb összegekkel az 
egyházkerület a pengő krajcárok visszaengedésével járul. 

Ez alapon ma a hat osztályú gymnasíum csak két 
rendes és négy ideiglenes helyettes, vagy segédtanárral 
van ellátva. A rendes tanárok egyike az igazgató Szik-

' szay Gusztáv, a két felső osztályban a latin és görög 
! nyelv tanára, ép oly buzgó és ügyes, mint sikeres tanár, 

ki bármely nagyobb gymnasiumban is jól megállaná 
he lyé t ; másika Melezer Károly a német nyelv tanára, 
ki az intézetben már több mint harminc év óta m ű k ö -
dik. Mindketten alaki képesítettség nélkül, a középisk. 

| törvény 28. §-a alapján vannak jogosítva. A négy ide-
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iglenes tanár közül' egyik, Dietz Lajos, tanfolyamot vég-
zett s alapvizsgát tett tanárjelölt, ki a jelen tanév ele-
jétől fogva működik, mint a mennyiségtan h. tanára az 
intézetben; még a tanári gyakorlat és higgadtság hijjával, 
de szép képzettséggel, magyarázó tehetséggel s azzal a 
tanári temperamentummal, melytől idővel igen jeles 
tanárt várhatni belőle. A más három a mi papjelölt-
jeink (segédlelkészeink) közül való; kiknek sem készült-
sége, sem hivatása, sem dicsvágya a tanári pálya, melye: 
csak átmenetnek, vagy egy kápláni évnek tekintenek, de 
félszemmel mindig a lelkészi pályán alapítandó jövőjökre 
tekintenek. Kötelességüket mindamellett teljesítik; külö-
nösen Tó th Lajos, a földrajzban és annak mathematikai 
részében is, szabatosan és sikeresen. 

A tanulók létszáma szembetűnően csekély. Az 
I. osztályban 14, a II-ban 18, a III-ban 6, a IV-ben 12, 
az V-ben 4, a Vl-ban 5 növendék van, összesen 59; 
átlag 10 esik egy osztályra. A tanulók közt figyelem és 
fegyelem, igyekezet és szorgalom nem hiányzik; min-
denik osztályban kiválik egy két jeles, a többség jó 
középszerű. Még is úgy tetszik, pazarlás ennyi tanulóért 
hat osztályú gymnasiumot tartani fönn. 

2. Berendezés. 

Az épület, melyben a hat osztály, egy elég kis 
tanári szoba, mely egyszersmind a természetrajzi szer-
tárnak is helyül szolgál, egy elég tágas könyvtár-terem 
s egy — esetleg tornahelyiségül szolgálandó, még le 
nem padlózott s fel nem szerelt tágas terem mellett 
még két elemi fiu-osztály is van elhelyezve, a hat 
gymn. osztálynak, ily létszám mellett elég tért ad s 
egészséges, jó karban levő, világos, magas, mindenkép 
megfelelő épület. A két elemi osztály kiköltöztetésével 
teljesen kényelmessé válnék ily terjedelmű intézet szá-
mára, még — kissé szűk szolgalakással is rendelkezvén. 

A gyűjtemények közül a könyvtár 2678 kötetet 
foglal magába, hét szakba rendezve; régi könyvek, alig 
valami új szerzeménynyel, az utóbbi években kedvez-
ményes áron beszerzett némely akadémiai kiadványokon 
kívül. A külön tanári könyvtár 256 munkát 334 kötet-
ben, az ifjúsági könyvtár 350 köt. olvasmányt s 35 köt. 
tankönyvet foglal magában. 

A földrajz taneszközei 20 fali térkép, 3 kötet és 
3 füzet atlasz, 1 földgömb, egy csillagtérkép. A termé-
szetrajzé 9 kötet és 5 tábla, állat- s növény képekkel; 
csinos és rendezett ásvány-gyűjtemény 279 darabból. A 
természettani s vegytani szertár szegény; egy nagyító 
(górcső), egy fajsúly mérő, mérleg, vegyi kísérletekhez 
néhány eszköz, kezdetleges kis gyűjtemény; nem is mérve 
a főgymnasiumokéhoz, kevesebb mint itt is kellene. 

A berendezéshez tartozik az árnyékszék is; ez 
feltűnő helyen, de annál kirívóbb ellentétben áll az 
iskolai épülethez, szemet és minden érzéket hántó mi-
voltában. A »tollaturt« már az igazg. tanács is kimondta 
rá s remélhető, hogy nem soká fogja ékteleníteni a 
környezetet, 

3. Anyagi helyzet. 

Az intézet főalapja, a birtokosság által, a pákai 
jövedelemből évi 2520 frtban kiszabott összeg. Ehez 
járul a városi segély a beneficialis pénztár évi 540 — 
az egyháztól 500-, régi tőkék kamata 340-, a takarék-
pénztár áltál kezelt jövedelmek időközi kamatjáru-
léka roo frt, összesen 4000 frt, a mi tulajdonkép a 
tanári fizetések fedezetéül szolgálni van rendeltetve. Az 
rooo frtra tehető tandíj-jövedelem, a helybeli ref. növen-
dékek 8 írt, idegenek 16 forintot fizetvén, fedezi a 
100 frt igazg. pótlékot 250 frt, fűtés- és tisztogatási 
költséget-, 50 frt tornatanítói díja, 105 frtot a tanesz-
közökre, 20 frt irodai-, 100 frt nyomtatványok költsé-
gére s még vegyesekre és előre nem láthatókra is 
marad 240 frt. 

így tekintve, az anyagi helyzet rendezettnek lát-
szik. De ha a tanári fizetésekre kiszabott 4000 forintot egy 
hatosztályu gymnasium szükségletével, a középiskolai 
törvény s az egyházkerületi határozatok követelményei 
szempontjából összevetjük, a hiány szembetűnő lesz. 

A középiskolai törvény 32. §-a hatosztályu gym-
nasiumban a hittanáron, torna- s szépírás- tanáron kívül, 
az igazgatóval együtt legalább 7 tanárt követel, kik 
közül legalább 6 rendes tanár legyen. 

Az egyházkerületi határozat, vidéki, nem teljes 
gymnasium rendes tanári fizetését legalább 800 forintban 
s ennek 15%-a (120 fr t ) lakbérben állapította meg, az 
igazgató pótlékát pedig 100 frtban. 

E két intézmény szerint kell a kunszentmiklósi 
gymnasiumba 

6 rendes tanár 920 frttal >520 frt 
igazgatói pótlék 100 » 
1 helyettes tanár (félfizetés) . . . . 460 » 

Összesen : 6080 frt 
hiány, a 4000 frttal szemben . . . . 2080 » 
az eddigihez képest emelendő még a 

tanszer átalány 100 » 
szolgafizetés 150 » 

Összes hiány: 2330 frt 
Most három alternatíva áll a fentartó testület előtt 

— s ezeket egész őszinteséggel terjesztettem az igazg. 
tanács elé: 

vagy kiteremteni valamely forrásból a mutatkozó 
2330 frt hiányt; 

vagy leszállítani az intézetet önként hat osztályról 
négy osztályura; 

vagy mostani tengő állapotában hagyni, míg az állam-
kormány által, a középiskolai törvény 54. §-ában foglalt 
eljárás szerinti három megintés után, az intézettől a 
nyilvánossági jog megvonatik, a mikor aztán nem marad 
más hátra, mint az előbbi két vagy-vagy közül választani. 

Tekintve, hogy az első izbeli megintés már meg-
történt s a jelen közgyűlés elé is fog terjesztetni — itt 
az idő — a fentartó testületnek magát valamire elha-
tározni. 



Az igazgató-tanács, áthatva a legjobb akarattól, a 
harmadik alternatívát, az intézet tengetését maga is 
visszautasította, de mielőtt a másodikra, az intézet négy 
osztályra szállítására határozná el magát, meg akarja ki -
sérleni az e l ső t : a hiány kiteremtését. S erre két módot 
vél alkalmasnak: kérni a fentartó testületet, a kunszent -
miklósi birtokosságot, hogy a meghatározot t 2520 frt 
évi segélyt, a pákai jövedelemből 4000 frtra egészítse ki 
— a mire nézve nehézséget csak az okoz, hogy a 
pákai jövedelem fenmaradó része a felek, népiskolák 
fentartására van szánva — s ha ez azoktól elvonatnék, az 
1500 frt hiányt a népiskolákat fentartó egyháznak (tehát 
ismét a birtokosság tagjainak) kellene pótolniok. A 
másik út, kérni az egyházkerületet, hogy mint a nagy-
kőrösi és kecskeméti főgynmasiumoknak egy-egy tanárt, 
s a gyönki gymnasiumnak évi 500 f r tot ad, adjon ha-
sonlókép a kerületbeli többi gymnasiumoknak s azok 
közt a kunszentmiklósinak is egy-egy tanárt, annak fize-
tését (itt 920 frt tal) fedezvén. Mely pénztárból, mikép 
s minő feltételek mel le t t : ez a főt. egyházkerület böl-
csességére bizandó. 

A kúnszentmiklósi gymnasium anyagi helyzetének 
képe nem volna teljes, ha a Bernáth-alapítványt meg 
nem említeném. 

Nt . Bernáth István drávaszabolcsi lelkész — kit 
Isten még soká tartson közöttünk ! — 4000 frt tőke ala-
pítványt tett oly céllal, hogy ennek a kamata a Bernáth 
család fiai taníttatására segélyül szolgáljon, ha a családból 
nincs tanuló, a kamat a tőkéhez csatoltassék ; s a tőke 
ma már 5500 frt. Másik alapítványa, eredetileg 10,000 frt, 
ma már 12,500 frt, melyeknek kamatai mindaddig a 
tőkéhez csatoltatnak, míg az 80,000 frtra növekedik. 
Ekkor 35,000 frt a gymnasium fentartásának alaptőké- 1 
jéhez csa to landó; 35,000 a Bernáth-család öröksége, 
10,000 frt pedig hasonmódon kezelendő s annak ide-
jében ismét felosztandó alapítványul szolgáljon. Ezt 
nevezem én mindig megújító örök alapítványnak. S ha 
egyszer felosztásra kerül — a kúnszentmiklósi gym-
nasiumnak erős emelőjévé fog válni. 

Adjon Isten intézeteinknek több ily jóltevő s bölcs 
alapítókat! 

(Vége köv.) Szász Károly. 

T A R C A. 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás). 

A 1. Krón. 17. és a 2. Sám. 7. egy-egy nagyon 
kevés eltérés kivételével teljesen megegyező elbeszélés-
ben arról tudósít, hogy Dávid eltökélte magában egy 
fényes templom építését, mely szándékához először 
Nátán próféta is készséggel hozzá járult, hanem aztán 
egy isteni kijelentés folytán tiltakozott a király ebbeli 
szándékának kivitele ellen. E tiltakozásnak indoka mind 
a két tudósításban az, hogy az Úr soha nem lakott 

cédrusfaból való házban, nem is kívánta ezt soha az ő 
népétől, hanem egy sátorból más sátorba járt mindig. 
Végül igéri az isteni kijelentés, hogy az Úr a Dávid 
házát megépítendi és megerősítendi, miért aztán Dávid 
hálát ad az Úrnak. Lényeges eltérést nem is találhatunk 
a két elbeszélésben. Sám. tudósítása egy kissé terjedel-
mesebb, s talán egy kissé erőteljesebb a tiltakozás 
hangja : »Vajjon s csinálsz-e nékem házat, hogy abban 
lakjam? Mert én nem laktam semmi házban, mind az 
időtől fogva is, mióta kihoztam az Izrael fiait Egyp-
tomból, mind e mai napig: hanem jártam csak sátorban 
és hajlékban.« Viszont a Krónika hangja meg ott látszik 
egy kissé erőteljesebbnek, a hol az isteni kijelentés így 
szól Dávidhoz (10. v . ) : »Minden te ellenségeidet meg-
alázám,« a minek megtelelő kifejezés a Sátn.-ban (11. v . ) : 
»Megnyugotlak téged minden ellenségeidtől.« E féle 
aprólékos dolgokból is ki lehet olvasni, hogv a Krón. 
nem olyan nagy ellensége a templomnak, s nagyobb 
tisztelője Dávidnak, mint a Sámuel könyve. 

Ha visszatekintünk az előbbeni fejezetekre, me-
lyekben a krónikás oly nagy előszeretettel mondja el, 
hogy Dávid a láda hazavitele alkalmával, hogy rendezte 
a levitákat, s milyen rendezett isteni tiszteleti ünnepélyt 
tartott tisztán a papok és leviták közreműködésével ; 
akkor első tekintetre különösnek fog előttünk feltűnni, 
hogy az a levita, ki a Krónikákat írta, Nátán prófétá-
nak Dávidhoz kijelentés folytán* intézett beszédét min-
den megjegyzés, vagy változtatás nélkül átveszi az előtte 
fekvő tudósításokból. De ha jobban meggondoljuk a 
dolgot, megmagyarázza ezt a körülményt az író t iszte-
lete az isteni kijelentés iránt, valamint az, hogy ő e 
tiltakozást egészen más szempontból fogja fel, mint a 
Sámuel könyveinek szerzője. De ezt majd meglátjuk 
később, mert erre még visszatérünk, majd ha Dávidnak 
a templom építése érdekében tartott beszédét vizsgáljuk. 
Ugyanakkor megtudjuk azt is, hogy mi volt a tulajdon-
képeni ok, a mi Dávidot a templom építésben m e g -
akadályozta. 

A 1. Krón. 18. és a 2. Sám. 8. arról tudósít, hogy 
Dávid miként veri meg a filiszteusokat, moabitákat, 
Hadadézert, a Siriabelieket stb., és hogy mennyi"prédát 
ejtett szekerekben, lovakban, arany, ezüst és rézben. 
Kisebb-nagyobb eltérések vannak a két tudósítás között, 
mint pl. hogy a 1. Krón. XVIII. 4. szerint Dávid Hada-
dézertől 1000 szekeret és 700 lovagot, meg húszezer 
gyalogost nyert zsákmányul, míg a 2. Sám. VIII. 4. sze-
rint 1700 lovagot és 20,000 gyalogost fogott el ; hanem 
ez és az eféle eltérések nem fontosak, mindössze csak 
a későbbi történetíró tévedését mutatják, de nem jel-
lemzik a szerző felfogását és célját. Azért ezeket mel -
lőzve, most csak két jellemző eltérést emelek ki a két 
elbeszélés között. Az egyiket a 1. Krón. XVIII. 2. és a 
2. Sám. VIII. 2. ; a másikat pedig a r. Krón. XVIII. 8. 
és a 2. Sám. VIII. 8. mutatja fel. Amott a Sámuel köny-
veinek szerzője elmondja, hogy Dávid a Moábitákat 
megvervén, a foglyokat leteríté a földre sorban, s két 
kötéllel kimért közülők a halálra, egygyel pedig a m e g -
szabadulásra, azaz megkétharmadolta őket. Ezt a Krónika 
mellőzi, s hogv miért, elég világos már az eddig m o n -
dottakból is. Emitt pedig a Krónika mondja el, hogy 
abból a rézből, mit Dávid a Hadadézer városaiból hozott , 
Salamon a réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket 
csináltatta. Erről meg a Sámuel 2-ik könyve nem emlé-
kezik meg, míg a 1. Kir. 7. meg egészen terjedelmesen 
irja le ezt a réztengert és a többit, a mi igen jellemző 
a szóban forgó három könyv keletkezési korára nézve. 
Inkább csak a nyelvezetre nézve jellemző különbséget 



mutat fel az i . Krón. XVIII. i . és a 2. Sám. VIII. 1. 
Az azt mondja, hogy Dávid a filiszteusok kezéből el-
ve t te : n \ n m j n r r w , ez pedig: n ö x m n ö ns* — 
Erdmann magyarázata szerint mind a kettő egyet jelent, 
t. i. hogy Dávid meghódította a fővárost, Gátot s vidé-
két, de szerintem ez utóbbi mégis költőibb, s kifejezi 
az egész ország meghódoltatását , míg amaz csak a fővá-
ros környékéét. 

Az ammoniták ellen folytatett harcnak részletesebb 
leírása található az r. Krón. 19. és a 2. Sám. 10-ben. 
E két tudósítás között semmi lényeges eltérés nincs. 
Az a kis különbség, hogy a Sámuel könyvének 700 sze-
kere helyett a krónikás 7000-et juttat Dávidnak zsák-
mányul, nagyon megbocsátható Dávid dicsőitőjének. 

Az ammon háború befejezését, mely Rabba bevé-
telével történt, a Krónika folytatókig adja a 20, 1 — 3-ban, 
a Sámuel könyve ellenben közben más dolgokról beszél. 
Erről majd később. A mi magát a tényt illeti, azt a 
Krónika röviden, úgyszólva kivonatosan beszéli el. Arról, 
a mit a 2. Sám. XII. 27—29. mond, hogy Joáb, bevévén 
a város egv részét, követeket küld Dávidhoz, hogy 
siessen oda sereggel, mert különben a dicsőségből neki 
nem jut, s hogy Dávid csakugyan cl is megy, erről, 
mondom, a Krónika hallgat. A 20, i -ben azt mondja, 
hogy Dávid Jerusálemben maradt, s a 2-ik versben már 
azzal dicsekszik, hogy elvitte Dávid az ammon király 
koronáját , s a harmadikban, hogy miként fűrészeltette, 
sarlóztatta az ammonitákat, s végül azt mondja, hogy 
mind ezen hőstettek után »megtére Dávid mind az egész 
néppel Jerusalembe«, pedig hát el sem ment onnan. Az 
egész azt a benyomást tette rám, mintha a szerző a 
Sámuel könyvét sietve másolván, a 12, 27—29. verseket 
véletlenül kifelejtette volna, a 31-et pedig tévedésből 
leírta volna. 

Dávid dicsőséges harcainak leírását befejezvén, a 
király hálaadó énekét közli a 2. Sám. a 22-dik részben, 
aztán a 23-ik elején az ő beszédeit, s végül azt a név-
lajstromot egy kissé bővebben, a mit a 1. Kron. 11-ben 
találhatunk meg. A Krónika azonban a csatarajzok után 
a 21-részben mindjárt a döghalál leírását adja, mit a 
2. Sám. csak a 24-ben mond el. Az ismeretes eseményt , 
nem szükséges részleteznem. A tényt a krónikás rész-
letesebben mondja el, mint Sám. és ez amannál csak 
egy helyen részletesebb, ott pedig, a hol elmondja, 
hogy mily sorban járták be az országot a király kül-
döttei, kik a népet számlálták. A krónikás erről csak 
annyit mond, hogy Jóáo eljárván az országot, megtért 
Jerusálembe, s átadta Dávidnak a népszámlálási adatokat. 
Az adatok nem vágnak össze. N e m tudom, hogy hi te-
les-e valamelyik, de ha az, akkor az bizonyára nem a 
krónikáé. Sám. nem említi azt sem, hogy a Lévi és 
Benjámin nemzetségét nem számlálta meg Jóáb. Nagyon 
természetes, hogy ha az a népszámlálás annyira Jahveh 
ellen való dolog, hát akkor a Krónika irója csak nem 
engedhette vele megfertőztetni a levitákat. A Krónika 
sokkal terjedelmesebben írja le az Ománna l való alku-
dozást, az Ornán szérűjén való áldozást. A Krón. XXI. 
28—30-ból a Zöckler fordítása és magyarázata szerint 
az látszik, hogy az Ornán szérűje állandó áldozó helye 
volt Dávidnak, mert a Mózes altal épített sátorhoz, 
mely a magasságban vala Gibeonban, nem mehetett 
vala fel. Erről a Sámuel nem szól semmit, valamint a 
Mózes sátoráról sem. De sokkal érdekesebb különbséget 
mutat fel mindezeknél a két tudósítás kezdete. A Sám. 
könyve így kezdi : »Felgerjede pedig az Úrnak haragja az 
Izrael ellen, és felindítá Dávidot ö ellenek, ezt m o n d -
ván : »Eredj el,' számláld meg az Izraelt és a Júdát.« A 

Krónika pedig í g y : Támada pedig a Sátán az Izrael 
ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálná az Iz -
raelt.« Első tekintetre feltűnik a két iró felfogása közt a 
lényeges különbség. Amaz már magát a népszámlálás 
tényét úgy fogja fel, mint az Úr haragját Dávid és az 
Izrael ellen, mint büntetést, mit bőven megérdemelt 
Dávid és országa azok által, a miket róla a Sámuel 
könyveinek irója elmondott . N e m így a krónikás. O úgy 
fogja fel a szóban forgó tényt, mint Dávidnak egy 
hibás lépését, de a mi tulajdonképen nem is magától, 
hanem a Sátántól származott, a döghalál pedig ennek 
büntetése lett. A különbség tehát az, hogy ott az Úr 
azért számláltatja meg Dáviddal a népet, hogy dög-
halált bocsásson r á j a ; itt pedig azért bocsátott reá dög-
halált, mert Dávid a népet megszámlálta. Ugyanazon 
tényt mondja el mind a két író, de a felfogásban nagy 
a különbség. A krónikás nem mondot t el semmi olyat 
Dávidról, a miért ő büntetést érdemelne, tehát neki a 
népszámlálást kellett felvennie a döghalál okául, mint 
olyat, a mi magától Dávidtól eredt az ördög indítása 
folytán, nem pedig az Úrtól. Világos, hogy itt is, és az 
előbb említett különbségekben is meglátszik annak a 
levitának kezevonása, ki Dávidot az utókor elé esz-
ményképül akarja állítani, ki a népszámlálást is csak 
azért látszik elmondani, hogy azután rajzolhassa Dávidot 
a csapásokban, hogy elmondhassa nagy terjengősen az 
oltárépítést és az áldozást. * 

Ez Dávid életéből az utolsó parallel elbeszélés, 
melyet a két történetirónál találhatunk. Bár e tételből 
szorosan nem következik, mégis, mint jellemzetest, 
meg fogom említeni, hogy miket mellőzött a krónikás 
a történelmi események közül, s viszont, hogy miket 
mond el olyanokat, a mikről a Sám. nem szól. És 
végül majd érdekes lesz megvizsgálni a Dávid halála 
előtti viszonyokat a két írónál, 

Sámuel második könyve — a mostani beosztás 
szerint — a dögvész leírásával bevégződik, de nagyon 
valószínű, hogy a Sefer Sámuel eredetileg a Dávid 
halálának leírásával végződött , mert nem hihető el, hogy 
az a történetiró, ki a Sámuel könyveit vagy maga irta, 
vagy más munkákból szerkesztette és átdolgozta, művét 
ilyen csonkán hagyta volna. Ezek szerint azt kell m o n -
danunk, hogy a 1. Kir. 1—.?. 11. eredetileg Sámuel 
könyveihez tartozott , s így ezek is úgy végződtek, mint 
a Krónikák első könyve, t. i. Dávid halálának leírásával. 
Nézzük most már, hogy Dávid vénségéről és haláláról 
milyen képet ad az egyik, s milyet a másik történetiró* 

A 1. Kir. 1—2. ír. elmondja körülményesen, hogy 
Dávid élete vége felé mennyire elaggott. Leplekkel 
takargatták be, s még sem melegedett föl, utoljára is 
egy szép és fiatal leányt — Abiságot — adták melléje, 
hogy őt melengesse ; »a Király pedig nem esméré őtet.« 
Azután elmondja a zavarokat, melyek az agg király 
élete alkonyát megkeserítették. Adonia, Haggit fia király-
ságra vágyik Dávid holta után, s sereget szerel föl. Az 
előkelők közül csak Sádók pap, Bénája, Nátán próféta, 
Sémei és Rélii említtetnek, hogy Dávid, illetve Salamon 
mellett maradtak. Bethsabé, Salamon anyja, Nátán taná-
csára bemegy ez elaggott fejedelemhez, hogy megjelentse 
neki a veszélyt, mely fiát fenyegeti, ki — Dávid Ígérete 
szerint — az ő dicsőséges királyi székébe volt ülendő. 
E közben hírül hozza Nátán próféta, hogy Adónia mar 
áldozott is, és ki is kiáltották királynak. Erre Dávid 
utasítást ad, hogy Salamont kenjék királylyá Gihonnál. 
(Érdekes, hogy az egész előadás ugy tünteti fel Dávi-
dot, mint egy igazi keleti despotát.) Erről értesülvén 
Adonia, nagyon megretten, s az oltárhoz menekül, csak 



akkor hagyja el menedékhelyét, mikor Salamon bizto-
sítja őt kegyelméről. Közli aztán a szerző Dávid beszé-
dét Salamonhoz, mely igen jellemző Dávidra nézve. 
Először inti fiát az Úr beszédének megtartására, aztán 
utasítja, hogy ölesse meg Joábot, Sérujának fiát, a mért 
az megölte Abnert és Amasát, Barzillaival pedig csele-
kedjék irgalmasságot, mert az is úgy tett ő vele; de 
Sémeit semmiesetre ne hagyja büntetés nélkül, mert 
ő, t. i. Dávid megesküdött neki, hogy nem bántja, a 
miért őt szidalmazta, de Salamont nem köti az eskü, 
tehát álljon boszút atyjáért. »Azután meghala Dávid« 
stb. íme ez volt Dávid, a kinek őt a Sámuel könyveinek 
szerzője a maga őszinte naivságával leírja. Szerencsés a 
harcban, kegyetlen a győzelemben és vérszomjas, bosszú-
álló, ki még halálos ágyán is halálítéletek végrehajtását 
bízza fiára, hogy még a koporsó szélén is arra gondol, 
hogy szidalmazóján mint álljon bosszút még saját esküje 
kijátszásával is, és érzékies, mint a keletiek általában, 
vaskarú uralkodb de despota. Különben még e vázlat 
kiegészítésre vár Dávid magánéletéből vett vonásokból, 
miket a Krónikás mellőzött. — A krónikás mindezekről 
nem tud semmit. Nem rajzolja Dávidot annyira elag-
gottnak, nem szól Abiságról, nem említi az Adónia által 
támasztott zavarokat, hanem egv a dicsőség fényétől 
sugárzó derült képet állít elibénk Dávid élete végérői. 
Elmondatja Dáviddal, hogy mennyi kincset adott ő az 
Úr házának építésére, elmo*idja, hogy a király példáján 
felbuzdulva mások is mennyit adakoztak. Azután közli 
Dávidnak egy imáját, mit csak egy olyan ember adha-
tott Dávid szájába, a ki sokkal tisztább, magasztosabb 
fogalmakkal birt Jahvehról és az ő népéhez való viszo-
nyáról, mint Dávid. Elmondja aztán, hogy fényes áldo-
zattételek után Salamont nagy vigassággal királyivá 
kenték, s azután : »Meghala Dávid jó vénségben, életével, 
gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve.« 
Bizony ebben a nagy dicsőségben nagy része van a 
krónikásnak is, ki a hagyomány rózsaszínű üvegén át 
nem látta, vagy célja miatt nem akarta meglátni a 
fény árnyait ; a ki a helyett a beszéd helyett, melyben 
a Sámuel könyvének írója szerint Dávid bosszúállásra 
serkenti Salamont, egy felséges imát adott az agg király 
szájába. Ki ne látná itt is első tekintetre a krónikásnak 
azon törekvését, hogy minél ragyogóbb képet fessen 
arról a korról, arról a királyról, melyet és kit ő esz-
ményül állított kora elé. 

(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . . 
J)r. Holzweisziy Frigyes „Latin Nyelvtana" 
az egyes osztályok tananyagának megjelölésével a gymna-
sium mindenik osztálya számára. Fordította és a magyar 
iskolákhoz alkalmazta Székely Ferenc, Budapest, 

Franklin-Társulat. i88j. 260 lap. Ára 1 frt 80 kr. 

Azóta, hogy a gymnasiumi tantárgyak szaporodá-
sával, illetőleg szélesbedésével, egyre jobban fenyeget a 
rúlterhelés veszélye, a tankönyvirodalomban is ennek 
elhárítása az irányadó elv. A siker kulcsát természetesen 
a tananyag könnyebben hozzáférhetővé tételében kere-
sik, hogy így az időbeli veszteség dacára is elérjék a 
követelt eredményt. Legtöbb kísérlet történt és történik 
e tekintetben a classicus nyelvek tanításával, s főleg a 
latinnal. A célt kezdetben a tárgykezelés alapelvének és 
módszerének gyökeres átalakításával vélték elérhetőnek 
s a törzsrendszert tették a tanítás alapjává, abban a 
meggyőződésben, hogy a boncolás segítségével jobban i 

feldolgozott nyelvanyag, tudatosságánál togva hamarább 
és jobban megragad, mint a készen kapott szóalak a 
puszta emléztetés által. Ezen az alapon készült a Bartal-
Malmosi- a Per thes-Kosztka- és Békési-féle latin nyelv-
tan. Mikor aztán a gyakorlat nem igazolta az új mód-
szerhez kötött várakozást, hamar akadtak olyanok, kik 
a századokon keresztül kipróbált régi módszerhez siet-
tek vissza. A megfelelő tankönyvek sem soká késtek. 
E visszatérés szüleménye a többi között a Schulz Dávid 
és Szepesi-Budavári-féle nyelvtan, melyek közül, külö-
nösen az első hamar elterjedett. így jött létre a latin-
nyelvtanítás circulus vitiosus-a. Számos gymnasium ta-
nulói kezdték törzsrendszeres tankönyvvel és tanárral, 
aztán átcsaptak a régibe, ugy hogy végtére sem egyik-
kel, sem másikkal nem voltak tisztában. A retrográd 
irány híveinek is csakhamar be kelle látniok, hogy a 
régi módszer felújítva s kibővítve is csak annyi vagy 
még kevesebb eredményt mutat fel, mint régebben. A 
szélsőségek után természetesen következik a közvetítő 
irány, mely egyiknek hátrányait a másiknak előnyeivel 
szereti pótolni. Mert kétségtelen, hogy a tanítás bizo-
nyos tokán s a tananyag némelyik részeiben csak a 
két irány együttes, azaz egymást kiegészítő alkalmazá-
sával lehet tiszta és maradandó nyelvismeretet biztosítni. 
Az volna tehát a helyes eljárás, hogy pl. a régi mód-
szer hívei ott, a hol a nyelvtani alakok gépies beemléz-
tetése az ész olvasztó kemencéjében meg nem dolgo-
zott, s tehát csak felülete^, és gyorsan elillanó isme-
reti anyagot nyújt, ne restelljék a törzsrendszer adta 
előnyöket felhasználni, nem ámítván magokat azzal, 
h o g y : rendszerük egyszer ilyen meg amolyan nagy 
eredményt mutatott fel, ne feledjék, hogy akkor a latin 
nyelvtanítás sikerét még a társadalom is, előmozdította, 
mikor a tanulónak otthon is, meg másutt is lépten nyo-
mon volt alkalma latin szavakat és beszédet hallania, s 
a mellett a tanulási időnek is, csaknem két harmada e 
tárgy szolgálatában ál lot t ; viszont a törzsrendszer hívei 
ne alkalmazzák rendszerüket egész merevségében, külö-
nösen a két alsó osztályban, hol ez a tananyag túlságos 
elaprózására vezet. Tudnivaló, hogy egy jó tankönyvnek 
a rendszer helyességén kívül, még más jó tulajdonságok-
kal is kell bírnia; ilyen például a tananyag helyes fel-
osztása az egyes o s z t á s o k értelmi színvonalának meg-
felelően stb. 

Ezen követelményeknek akar megfelelni a Holz-
weiszig nyelvtana s még inkább annak Székely-féle 
átdolgozása. Ennek szerkesztője szorosan számolt a 
fentjelzett szélsőségek káros következményeivel, de egy-
szersmind hasznára igyekezett fordítani mindenikből azt, 
a mi a tapasztalat szerint célravezetőnek bizonyult. 
Alapelve: hogy a tanítást a régi methodus szerint a 
törzsrendszer előnyeinek felhasználásával eszközölje. A 
másik újítás a tananyagnak egyes osztályok szerint való 
beosztása ; a mit szerző előszavában következőkép oka-
datol : »Hogy a latin nyelv tanításában a kitűzött cél 
elérhető legyen, a tanítás lehető egymásba szövődése 
anynvival inkább szükséges, minthogy ezen tanítás több 
évfolyamon át tart és a dolog természeténél fogva 
különböző tanítók folytatják. Első követelmény hát az 
egyes osztályok tananyagának pontos megjelölése és 
meghatározása. Minden tanintézetnek birnia kellene a 
tanítók állandó használatára egy vezér példánynyal 
(Normal-exemplar) , melyben az egyes osztályok tan-
anyaga pontosan meg legyen jelölve és határolva. De 
ép oly kívánatos, ha nem kívánatosabb az is, hogy a 
tanuló tiszta átnézetet szerezhessen azon követelmények 
felől, melyeknek az egyes osztályokban megkel l felelnie.« 



»Az egyes osztályok tananyaga az alaktanban és 
a mondattanban különböző betűnemek által van szembe-
ötlővé téve, miről a bevezetés előtt levő táblázat bővebb 
felvilágosítást ad. A nyomtatás ezen különböző alakja 
élesebben és áttekinthetőbben emeli ki az egyes osztá-
lyok tananyagát, mint pl. az osztályoknak a szöveg szé-
lén számokkát való megjelölése.« 

»A dolog természeténél fogva, — hogy ismét szerző 
szavaival éljek — nem lehet kikerülni, hogy egyes esetek-
ben kétely ne merüljön fel, vájjon nem volna-e célsze-
rűbb egyik másik pontot más osztálynak jelölni ki.« S 
hogy szerző szavait kibővítsem, ez az eset, e tankönyv 
mellett, különösen akkor állhat elő, ha valamelyik osz-
tály a szorosan megjelölt anyagnál többet is megbír, 
mert ennyit a leggyengébbnek is meg kell birnia. De 
hát mi akadályozza az osztálya tehetségi színvonalát 
helyesen értékelő tanítót, hogy ha jónak látja, az osztály 
pensumán túl ne lépjen s azt egy felebbi osztály, szom-
szédságában és szerves kapcsolatban levő pensumából ne 
bővítse. Aztán már az maga is nagy nyereség, »hogy 
egy tisztán meghatározott pensum áll előttünk, hogy 
tehát a tanító minden esetben tudja, hogy az osztályába 
lépő tanulóktól mit követelhette Mindezt a fentneve-
zett, vagy más azokhoz hasonló nyelvtanok segítségével 
sokkal nehezebben lehet eszközölni, úgyhogy a tanító-
nak, természetesen az első osztályon felüliekben, az év 
egy részét a tanulók ismeretanyagának kipuhatolásával 
kell el töltenie; a mi a tanítás rendes menetére és a 
tovább haladásra zsibbasztólag hat. 

Az állam által kiadott gymnasiumi utasításokban 
határozottan ki van mondva, hogy a nyelv- és mon-
dattani részt a négy alsó osztályban be kell fejezni. 
Többi nyelvtanaink a tananyag beosztásában szorosan 
alkalmazkodnak e követelményhez. E tankönyv csak 
annyiban felel meg az utasításoknak, hogy a III. és 
IV. osztályban e szerint is bevégzik a tanulók az álta-
lánosabb és leggyakrabban előforduló szabályokat (azaz 
annyit, a mennyinél többet odáig a tanuló meg nem 
emészthet), de a tananyag kimerítő feldolgozását hét, 
illetve mind a nyolc osztalyra osztja be. Hogy helye-
sen-e, feleljen a tapasztalás. Én magam 12 évi gyakor-
latom alatt ugy tapasztaltam, s másoktól, köztük akár-
hány államgymnasiumi tanártól is, azt hallottam, hogv 
a nyelv- és mondattan teljes anyagát, a IV-ik osztályig 
bezárólag, lehetetlen ugy feldolgozni és elsajátíttatni, 
hogy a további osztályokban ne legyen szükség minden 
lépten-nyomon kiegészítő, ismétlő gyakorlatokra; a mi 
bizonyosan megkíván annyi, vagy még több időt, mint 
a mennyit a tankönyv a rendszeres tanításra szánt, 
mert a felsőbb osztályok fokonként nehezedő olvasmá-
nyaiban, a dolog természeténél fogva, sok olyan mon-
dattani nehézségbe ütközünk, a milyenekkel az alsób-
bakban az olvasmányok sokkal könnvebb szerkezeténél 
fogva nem találkozhatunk. E mellett talán sehol sem 
igazabb a »lassan siess, tovább érsz« elve, mint itt. E 
nyelvtan a felsőbb osztályok számára az egész anyagból 
épen azon részt tartja fenn, a melyre legnagyobb szük-
ségük van, s ez által alsóbb és felsőbb osztályok, tanuló 
és tanító dolgát egyaránt megkönnyít i ; az alsóbb osz-
tályokban nem kényszergeti a tanulót olyan dolgokkal 
foglalkozni, a melyeknek begyakorlására sem alkalmuk 
sem elég idejök nincsen, hanem ad annyit a mennyit 
oly alaposan elsajátíthatnak, hogy később nem kell a 
felsőbb osztályok tananyagának rovására újra tanulniok; 
e mellett a tanár sem kénytelen minduntalan a hézago-
kat töltögetni, hogy meg-megcsökönyösödő tárgyát 
tovább vonszolhassa. Egy szóval e beosztás mellett idő 

és eredmény egyenes arányban állanak: a gymnasium 
egyik részének nem kell azzal vesződnie, hogy felüle-
tesen tanulja azt, a mire még nincs szüksége, a másik-
nak pedig azzal, hogy kipótolja azt, a mit az előbbi 
nem tudott megtanulni, s így a maga pensumától rabolja 
el a szükséges időmennyiséget, hanem végezheti minde-
nik a maga feladatát. Leginkább megtetszik ez a felsőbb 
osztályok stylusgyakorlatainál, melyekre még gondolni 
sem lehet a nehezebb mondattani szabályok ismétlése 
nélkül. Elképzelhetni azokat a nehézségeket, melyekkel 
a tanárnak küzdenie kell, ha a négy osztályos beosz-
tással csak felületesen elsajátított mondattant csaknem 
egészen ismételnie kell, hogy teljesen meg ne rekedjen, 
hanem kínnal-bajjal tovább sántikáljon. 

Ennyit a kön}^v általános jellemzésére. 
A részletek kidolgozásában is, elejétől végig, 

szembetűnő az a mindent pontosan mérlegelő gondos-
ság, mely ügyelt arra, hogy minden tárgyára vonatkozó 
szükséges ismeretet felöleljen, a nélkül, hogy a tanulót 
fölöslegessel terhelje. Röviden, tartalmasan, igazán t a k a -
rékos teljességgel«, végezte feladatát. Térfogyasztó nyom-
tatása ellenére is, 95. lapon tárgyalja az alaktant, 91. lapon 
végzi a mondat tan t ; 41 lapon a nyelvtan-stilisztikai sa-
játszerűségeket, 18. lapon a latin verstant, a római nap-
tárt, a latin szövegbeli szórövidítéseket magyarázza; 
19 lapra terjedő tárgymutató rekeszti be a könyvet, 
holott pl. a Schutz Dávid-féle apró nyomtatása és a 
nyelvtan-stilisztikai sajátszerűségek teljes mellőzése 
mellett is 314 lapra terjed. Minden a mellett tanúsko-
dik, hogy szerző nyomról-nyomra kisérte s szorgosan 
megfigyelte, hogy a tanítás menetében mi ütközik na-
gyobb nehézségekbe, s hogyan lehet azokat elhárítani. 

A declinatiókat szám szerint nevezi el s a régi 
methodus szerint tárgyalja, de párhuzamos jegyzetekben 
a törzsrendszert is kellő figyelemben részesíti, hogy az 
esetleges könnyítések vagy felvilágosítások eszközlésére 
mindig kézügyben legyen.. . Ezt különben átdolgozónak 
előszavában kifejezett véleménye szerint csak a negye-
dik osztályban kellene tüzetesen eltanítni, előkészítésül 
és átmenetül a görög nyelv tanításához, mely nyelvet 
már csakugyan a törzsrendszer szerint kell tanítnunk. 
Nézetem szerint a törzsrendszer segítségéhez folyamo-
dás szüksége, ha nem hamarább a második osztályban 
okvetlen beáll, hol a név- és igeragozásban előforduló 
rendhagyó jelenségeket ennek segítségével, meg a hang-
tani okoknak figyelembe vételével rövidebb uton meg 
lehet értetni, s tehát el is sajátíttatni, mint a puszta be-
emléztetés által. 

A szabályok finom, szabatos, de a lehető legtaka-
rékosabb fogalmazása különösen akkor tűnik ki, ha a 
többi nyelvtanok megfelelő paragraphusaival párhuzamba 
állítjuk. Vegyük pl. a 23, 24. §§-kat: »A Plur. Nom., 
Acc., és Voc.« »ia« végzettel képezik azon seml. nemű 
főnevek és melléknevek, melyeknek Sing. Abl.-ban 
»i« van, valamint a participiumok. A melléknevek közép-
fokainak tehát - a - végzete van.« Ennek kiegészítése a 
másik. »A Plur. Genitivust »ium«-mal képezik mind azon 
szók, melyeknek seml. Plur.-sában »ia« van.« A Schulz 
Dávid-féle nyelvtan ezt szintén két §-ban (31, 32), de 
másfél apró betűs lapon tárgyalja s a tanulónak még 
sem ad oly kitűnő utmutatást, mint ez, mert az a sze-
rencsés gondolat, hogy az »ia« végzetű eseteket szoros 
kapcsolatba hozza a sing. abl. »i« végzetével, s ezáltal 
a III. declinatióra tartozó seml. főnevek többes számá-
nak képzésére, valamint az idetartozó melléknevek ra-
gozására közös kulcsot adjon, nem található benne, 
nem a többi nyelvtanok egyikében sem. A kivételeket is 



rövidebben és á t tekinthetőbben tárgyalja mint amazok. A 
tapasztalat igazolja azt az eljárását is, hogy a melléknevek 
ragozásáról szólva a többi nyelv tanoktó l e l térőleg nem 
tar to t ta fö lös legesnek mind a háromfé le melléknév 
mintaragozását is b e m u t a t n i ; így legalább a még csak 
t apoga tódzó és a maga lábán járni nem tudó kezdő 
tanuló nem csak a szabály és a tanár utmutatása szerint 
győződhet ik m e g a f ő - és melléknevek ragozásának 
egyezéséről , hanem a kezén levő könyvben is mindig 
megtalálja a formulát . A szabatosságnak egy másik jel-
lemző példájával találkozunk a fokok képzésére adott 
szabályban: ugyanis a k ö z é p - és felsőfok, a legtöbb 
nyelvtan szerint, a képzőnek a törzshöz ragasztása által 
képeztetik, de nincs megjegyezve, h o g y a magánhangzós 
lövüeknél a tő véghangja a képző előtt kiesik, ami aztán 
arra a hamis képzet re vezeti a kezdőt , hogy a képző 
elvételével maradt rész a szótörzs , holot t ez csak a 
mássa lhangzós tövüeknél i gaz ; mer t pl. sem a l t - ior -ban 
sem fac i l - ior -ban nem alt és facil a szó tö rzs ; ellenben 
az a meghatározás , hogy a genit ivus végzetének elha-
gyása után fentnaradó részhez adjuk a képzőt , csak a 
r endhagyó fokozásban n e m igaz. 

Sokan kérdhetnék, hogy mire való a névragozás 
tárgyalásánál felhasznált szóanyagot külön összeállítva is 
közölni a lap alján, vonal alatt s ez által egy dologból 
ket tőt cs iná ln i ; hiszen sokkal jobb ha a tanuló a szavak 
jelentését is mindjár t megtalalja az előadás menetében 
fe lmerülő szavak mellett . N é z e t e m szerint ezen el járás-
nak is meg van a maga didacticai haszna, részint abban, 
hogy a jelentés beékelése által az előadás t ömörsége 
nem lazul, részint abban, hogy a tanár minden lapon 
könnyen számba veheti a szókincsben való szaporodást , 
s annak segítségével magokkal a tanulókkal állíttatja 
össze, azaz építteti újra a már megbeszél t szabályokat, 
s így jó előre szoktat ja őket az egyfélék c sopor tos í -
tásához. 

Az igeragozás rendszerének felépítését, a dolog 
természeténél fogva, ez a könyv is a »sum« ige t á rgya-
lásával kezdi, de nem elégszik meg a puszta mintázással, 
hanem megtalálja abban a többi igék ragozásával való 
rokon jelenségeket és érintkezési pontokat , hogy az 
ismeret lent az ismeretes segítségével tegye könnyebben 
hozzáférhetővé. Egyebek közö t t igen hasznos szolgála-
tot teszen a per fec tum alakok általános képzetének az 
által, hogy a per fec tum vl, ui végzetét a sum ige fui 
alakjával hozza kapcsolatba. Ezt eddigelé csak a P e r -
thes -Kosz tka - fé l e nyelvtanban láttam. Á törzsalakok k é p -
zésére adot t szabály : »A praesens törzs alapjainak k é p -
zése a négy coniugatioban egymástól kü lönböz ik ; a 
pe r fec tum — és supinumtörzs alakjainak képzése mind 
a négy coniugat ioban ugyanaz,« második felével sok 
időt és fáradságos tapogatódzás t megkímélő tájékozást 
nyúj t az igeragozás legkényesebb részében. Áz igék 
törzs alakjainak képzésére vona tkozó hangtani vál tozá-
sokat a didacticai éles látással, közvet lenül a pe r fec tumot 
és sup inumot rendhagyólag képező igék elé teszi, ez 
által mintegy kalauzt adván a tanulónak az eltérések 
okainak fe l ismerésére , s alkalmat fr issen nyer t hangtani 
ismereteinek é rvényes í tésé re és lekötésére. 

Igen cé l sze rűnek találom az igeragozás átnézetét 
fe l tünte tő táblázatok beosztását , melyszerint az egy i dő -
beli igemódok — és nevek a régi chablonnal szakítva, a 
dolog t e rmésze tének megfele lően egy vonalban pá r -
huzamos oszlopokban láthatók, m é g pedig az egy törzs -
ből e redő a lakok szorosan egymás mellett. Ennek hasz -
nos voltát, azt h i s z e m , nem szükség bővebben fe j tegetnem. 
A latin egyszerű sz envedő igeragozásnál á tdolgozó m a -

gyarul is a szenvedő alakot mellékeli. Úgy tett , a mint a 
tanítás kezdetén tennünk kell. A kik idegen nyelvek 
tanításával foglalkoznak, lehetetlen nem tapasztalniok, 
hogy kezdőknél okvetet len keresnünk kell az anya-
nyelvben is valami — az idegen nyelv illető alakjaival 
azonos jelenséget, a melynek segí tségével azokat min tegy 
érzékeltessük és lekössük, s csak ennek meg tö r t én téve l 
állíthatjuk — s kell is szembe állítnunk a két nyelvet 
eredeti sa já t ságában ; míg ha azt tennők, a mit pl. a 
Schu lz -Dávid- fé le nyelvtan, hogy » a m o r « - t egyszerre 
így fo rd í t suk : »szeretnek engemet, annyi volna, mint a 
tanulót arra a hamis képzet re vezetni, hogy van a lat in-
ban egy igealak, mely egyes és többes számban egyaránt 
többes számú cselekvést tételez fel. A coniugat io per iphras -
ticánál már á tdolgozó is mellékeli a magyaros je len-
tést, de a lat inhoz közelebb eső kifejezés közvetí tésével 
mintegy á th ida lva ; a mondat tanban már következetesen 
a cselekvő szerkezet mellet t marad, s így ebben is m e g -
tartja a természetes fokozato t . A dus, da, dum végű 
part icipium alkalmazásában is, az által, hogy a cselekvő 
személy dativusát több találó példával tünteti fel, a l eg-
több tankönyvön tulteszen. A deponens és s e m i d e p o -
nens igék a 92. és 94. § -ban foglalt megjegyzésekkel 
lényegüknek megfele lő ér te lmezést nyernek. 

A mondat tanban , mindjár t az elején, azzal ragadja 
meg figyelmünket, hogy a hagyományos eljárással sza-
kítva, nem a személyes, hanem az általános alanynyal 
kezdi, 

Ennek oka azonnal kitűnik, a mint egy pár pa rag-
raphussal tovább olvassuk a könyvet . Szerző a m o n d a t -
részek fel ismerésére s a monda t összeállítására az állít— 
mányt mint legtöbbféle v iszonyt kifejező, legkönnyebben 
fel ismerhető részt veszi fel t e rmésze tes kiindulási p o n -
tul; az átalános alanyok kifejezésében is rendesen csak 
az állítmány mutatkozik s ígv a tanuló a mellet t , hogy 
az általános alany különböző változatairól világos foga l -
mat nyer, látja a monda t kútfejét , az ál l í tmányt, először 
önálló szerepében, majd a hozzá csatlakozó kiegészítő 
járulékokkal monda t t á fejlődve, Ehez képest mondja el 
a kö tő ige és azzal rokon természetű igék feladatát a 
mondata lkotásban, ezt szemléltet i a »Syntaxis c o n g r u -
entiae« kü lönböző eseteiben és példáiban, a felvett irányt 
a továbbiakban is mindenüt t megtar tva. 

Hasznos volna azt a sok sikerült egyszerűsí tést , 
a fölösleges nyűgtő l megszabadí to t t , vi lágosan foga lma-
zot t vagy a szükség szerint ki is bővítet t szabályokat, 
tanárnak és taní tványnak egyaránt hasznos ú tmuta táso-
kat tar talmazó megjegyzéseket , melyekben e könyv 
másoka t felülmúl, mind elé számláln i ; legyen elég 
mutatványul csak egy pár esetet felemlí tenem : ilyen pl. 
az esettanban a geni t ivus partit ivus tárgyalása, melybe 
az egyféleség jelényeinek szerencsés felismerésével a 
genitivus quant i ta t i s - t is beléolvasztja. Igen tanulságosan 
állítja szembe a magyar tárgyas ragozásnak azon nemét , 
melyben a második személy mutatkozik mint tárgy, vagy 
érdekelt személy, a latin második szem. névmással kap-
csolt igékkel ; ugyanezt teszi — a szenvedő alakban csak 
személytelenül használható igéknél. Igen sikerült egy-
szerűsítési műté te t végzet t a latin ablativusnak há rom 
alapjelentésre való felosztásával a »honnan«, »kivel, mivelw 
és »hol« kérdések szer in t ; e tételt jobban és é r the tőb -
ben tárgyalni alig lehet. A »Toldalék az eset tanhoz« 
címet viselő rész szintén becses ú tmuta tásokat tar ta l -
maz. Okszerű csopor tos í tásban előadva, jellemző pé l -
dákban k idombor í tva együt t találjuk itt mindazt , a mi 
az esetek sajátszerű használatára vonatkozik a hely, t é r -
és idő meghatározásánál . 



Ezt mondhatjuk az igékkel foglalkozó részről is. 
Az anyagot más tankönyvekben is megtaláljuk bősége-
sen, de többnyire a rendetlenségig elaprózva, szétfor-
gácsolva s nem ritkán ismétlésekkel terhelve. Annak a 
feladatnak, mely a nyelvtanítást úgy tekinti mint testet 
öltött logikát, s mely különösen az igék tárgyalásában 
juthat teljes érvényre, szerző derekasan megfelelt. Ki-
emelendő a többi között az idők és módok alkalmazá-
sára adott kítünő utmutatás, nevezetesen »a consecutio 
temporum«-ra tett megjegyzés: »A consecutio tempo-
rum szabályai általán a coniunctivusos mellékmonda-
tokra, de szorosan véve leginkább csak a benső össze-
függésben álló mondatokra, azaz oly mondatokra irá-
nyadók, melyek a vezérmondat alanyszemélyének nézetét, 
gondolatát fejezik ki." Ilyen a dolog lényegét feltün-
tető a tanulóknak biztos kiindulási pontot és tájékozást 
nyújtó meghatározást többi nyelvtanainkban csak imin-
nen-amonnan kell kitapogatnunk. Helyes megfigyelésen 
alapul a moneo, eenseo és coneedo igékkel szerkesztett 
mondatfűzésnek kapcsolatba hozatala persuadeo igével. 
A célhatározó mondatoknak, illetőleg az ott előforduló 
kötőszók vonzatának s a latin nyelvben oly nevezetes 
szerepet játszó participialis constructiok tanának sem 
láttam ily könnyen áttekinthető és tömör tárgyalását. 

Betetőzi e könyvet a »Nyelvtan-stilisztikai saját-
szerűségek a beszédrészek használatában« című rész. 
Ez önállóan is számottevő munka. Átdolgozó a könyv 
többi részében is becses kiegészítő anyaggal emelte a 
könyv értékét, de ebben mondhatni, munkatársa lett 
a szerzőnek. Tagadhatatlan, hogy az eredetiben adott 
anyag is sokat ér, de oly rövid, hogy sem tanuló, 
sem —különösen — kezdő tanár nem kap benne eleget. A 
részletekről nem szólhatok, mert egyéb hibája nincs, 
mint az, hogy egy iskolai használatra szánt tankönyv 
keretében még ennél is többet nem ölelhetett fel, 
tekintve tankönyv irodalmunknak e téren való szegény-
ségét ; a Pirchala-féle egyfelől nem is ölel fel annyit a 
classicusokból, másfelől magyartalanságaival többet árt, 
mint használ. Ez pedig telve van jobbnál jobb útmuta-
tásokkal, a classicusokban előforduló szebbnél szebb 
kifejezésekkel, magában foglalja a latin nyelv kiválóbb 
sajátságainak világos, szabatos taglalását, úgy hogy a 
felsőbb osztályok tanulói megérezhetik általa a latin nyelv 
izét, zamatját, hozzá férhetnek legértékesebb kincseihez. 

Általán nem csak ez a rész, hanem az egész m o n -
dattan kettős szolgalatot tesz, mert a gazdagon felsorolt 
talaló és jellemző szólásmódokat magyar aequivalen-
sükkel, azaz" tősgyökeres magyar fordításukkal tárván a 
tanuló elébe, a latin nyelvalakokat irányadó példákhoz 
köti, az anyanyelvet pedig nem csak a nyelvérzékrontó 
idegenszerűségektől óvja meg, hanem erősíti és legere-
detibb sajátságainak szabatos formulázásban összeállított, 
gazdag készletével bocsátja a tanuló rendelkezésére s 
így hathatósan elősegíti a magyar nyelv- és irálytan 
sikeres tanítását. 

Az elmondottak igazolására, a már említetteken 
kívül legyen szabad hivatkoznom a legszembetűnőbb 
esetekre: 143, 147, 152, 168, 171, 173, 177, 182, 188, 
191, 192, 194, 204, 218, 233, 241 — 5, 263, 2 7 0 - 7 2 , 
299, 321, 327, 328, 334, 339, 362, 375, 383, 391., stb. 
cikkekben. 

A könyv értelmét méltatván, hátra van szólanom 
egy s más fogyatkozásáról. Kétségtelenül gyengén sike-
rültek a nemi szabályok összefoglalására emlékezetsegí-
tés céljából szerkesztett versek, melyek csak akkor fe -
lelhetnek meg céljoknak, ha lehetőleg formai tekintet-
ben is jók. Ennek a követelménynek ez a könyv épen 

ugy nem felel meg, mint eredetije s mint pl. a Per thes-
Kosztka, Schulz-Dávid-féle vagy más verses nyelvtanok. 
E tekintetben a régi tankönyvek latin szövegű versei 
hasonlíthatlanul jobbak s épen azért jobb is volna a rosz 
magyar helyett a jobb latint használni vagy egyszerűen 
szabatos prózában fogalmazni a szabályokat. Mások 
talán azt is fogyatkozásnak vehetik, hogy egyik-másik 
szabálybql vagy inkább megjegyzésből kimaradtak némely 
lényegtelenebb dolgok. En ezt nem tartom hibának, 
egyfelől azért, mert a kimaradottak vagy nem tartoznak 
szorosan a szabály testéhez, vagy az adottakból köny-
nyen kitalálhatok vagy a tanítás illető fokán nem is 
szükségesek; másfelől azért, mert hozzápótlásuk a tanuló-
nak gyűjtő munkásságra ad alkalmat, a mire szerző bizo-
nyosan számított. 

Az is feltünhetik, hogy e könyv nem ad rendsze-
res szóképzéstant, holott a magyar állami tantervnek e 
részben, más idegen nyelvek tanításánál is, határozottan 
megszabott követelései vannak. A szóképzéstannak ér-
demleges tárgyalása kétségen kívül hasznos szolgálatot 
tehet behatóbb, mondhatni tudományos nyelvtani fejte-
getéseknél, de ez a gymnasiumi tanításnak sem idejével, 
sem céljával össze nem vág. A nélkülözhetetlent meg-
adja maga a nyelvtan okszerű kezelése esetről esetre, a 
mint a szükség vagy alkalom önként mutatkozik. Nyelv-
tannak is az a legjobb, a melynek segítségével ilyen 
uton lehet termelni a tanuló elkerülhetetlen szóképzés-
tani ismereteit. A ki e könyv lépcsőzetes — és minden 
továbbit az előbbire építő haladását, a törzsrendszer és 
hangtani szabályok folytonos figyelembevételét látja s 
tekintetbe veszi, hogy a »Nyelvtan-stilisztikai sajátsze-
rűségeket című szakasz nagyon sok cikkében csak úgy 
kínálja a felsőbb osztályok számára a jó alkalmat szó-
képzéstani kitérésekre, az nem fog megütődni, ha nem 
látja a szóképzéstant egy szegényes, és szemszurásból 
odavetett külön cikkecske keretében. 

Ezek után Holzweiszig »Latin Nyelvtanának« Szé-
kely-féle átdolgozását tankönyvirodalmunk ez ágában 
határozott haladásnak és nyereségnek, megjelenését tel-
jesen igazoltnak tartom, s tarthatja minden elfogulatlan 
bírálója. A német eredetire megjelent bírálatok közül, 
azt hiszem, legjobban beválik azon körülmény, hogy 53 
porosz gymnasíum, megjelenése után azonnal elfogadta, 
s azóta is egyre nagyobb tért hódít. Nincs kétségünk, 
hogy a magyar átdolgozás épen oly gyorsan kivívja 
az elfogulatlanul itélő szak-körök elismerését, épen oly 
arányban foglalja el jogos helyét a mi gvmnasiumaink-
ban is. 

Nagy-Enyed Fogarasi Albert. 

B E L F Ö L D . 

P a p i é r t e k e z l e t . 
Hogy a tömörült erők és tehetségek, nemcsak a 

verejtékes munkáknál, nemcsak az óriási nagy terhek 
emelése és hordozása körül, hanem a szellemi világban 
is több biztosabb és praktikusabb eredményre vezetnek, 
oly tapasztalati tény, melynek bizonyítgatására időt, fá-
radságot vesztegetni felesleges valami volna. Ezen ta-
pasztalaton nyugvó igazság tudata — mely már társa-
dalmunk minden osztályába behatolt s meggyökeredzett 
— indította, sőt — mondhatnám — kényszerítette oda 
a lelkészi kart is, hogy a külön-külön nyilatkozó esz-
mék, az egyesek által i t t-ott felszínre hozott vélekedé-
sek, az egymástóL távol, szétforgácsolva jelentkező törek-



vések, a más-más téren, a körülmények között szerzett 
tapasztalatok s megfigyelések kicserélésére, összpontosí-
tása s kívánt üdvös eredményhez vezethetése véget t ; nem 
különben a szellemi munkásság ébrentartása, fokozása, 
és az erre szolgáló eszközök könnyebb előállíthatása és 
beszerezhetése céljából egyesületekbe sorakozik, nevez-
vén azokat itt papi, amott lelkészi értekezletek vagy 
köröknek. 

Hogy az ily egyesületek, illetve értekezletek minő 
anyagi, de ennek felette mily kiszámíthatlan szellemi 
előnynyel és haszonnal folyhatnak be úgy a vallásos-
erkölcsi élet előmozdítására, mint magának a lelkipász-
tori testületnek érdekeire, mind ennek részletezésével 
annyival inkább felhagyok, mert ez által míg egyfelől 
az igazán érdeklődőket találnám megsérteni, más oldairól 
megtörténhetnék, hogy a közönyösök unott ásítással, 
vagy éppen bosszúsan fordítanának át, ezen szerintük 
és reájuk nézve haszon nélküli irkafirkámon. 

Nem is beszélek hát általános szempontokról, sem 
pedig ezeknek ajánlgatásába nem bocsátkozom, e helyett 
annak feltüntetésére térek át, hogy itt, a beregi ev. ref. 
egyházmegyében hogyan állunk a lelkészi értekezletek 
és körök ügyével? 

Hát bizony erről a dologról, valamelyes nagy di-
csekedéssel éppen nem szólhatok; sőt az igazsághoz 
híven — vonakodva bár, de mégis — kénytelen vagyok 
kimondani, hogy e tekintetben mi nálunk a lethargiával 
azonos érdektelenség, egykedvűség tartja megszállva so-
kunknak lelkét. 

Bár ne volna ekként! Bár akadna valaki, a ki 
engemet — az általam tudott és alább elsorolandó té-
nyeken kívül más jelek felmutatásával az ellenkezőről 
győzne m e g ! Mily nagy bocsánatkérések között von-
nám vissza szavaimat, s mennyire kész lennék minden 
kívánható tisztességes elégtétel adásra. 

Volt ugyan a mi egyházmegyénkben is, az előtt 
hajdan vagy két évtizedet számítva több lelkészi kör, 
tartattak is összegyülekezések, a szaklapok és más 
folyó iratok közös költségen járattak; tehát egyet-mást 
meg is beszéltünk együtt, olykor okoskodtunk, e mel-
lett volt elég olvasni való, mind ez ért annyit a mennyit 
érhetett. Ezen időszakban nem volt szervezve az úgy-
nevezett egyetemes lelkészi értekezlet. Ámde az egyes 
lelkészi körök lassanként egymásután, úgy észrevétlenül 
szétmállottak, s bele jutottunk a holt idénybe, a mikor 
aztán nem volt sem vidéki kör, sem egyházmegyei 
egyetemes értekezlet. Élt, táplálkozott szellemileg min-
den egyes lelkipásztor, úgy a hogy tudott, a hogy szert 
tehetett reá, szegényesen, szűkösen, némelyek legalább 
egy pár lap járatására társakoztak, mások ezt sem tették. 
Tet t mindenki a maga fejétől, a maga szakállára, vagy 
pedig minden csekélységben az esperesi hivatalhoz írt 
vagy fu to t t ; nem volt hely, nem volt alkalom valamely 
esemény, vagy eljárás felett eszmét cserélni, annál 
kevésbé közös megállapodásra jutni, mindezek helyett 
bőven termett a hát megett való éles bírálat, a sok 
gúnyolódó megjegyzés és szégyenítő híremelés t. i. az 
egyikünknek vagy másikunknak nem tetsző magavisel-
kedés, vagy hivatalban való eljárás felett; jóakaratú 
figyelmeztetés, barátságos tanácskozás — vagy éppen 
az egymásnak segítségre jövésről alig hallottunk szót, 
de miért is lett volna mindez ? hiszen nekünk önálló, 
az úr felelősség nélküli minisztereinek ilyesmire szük-
ségünk nincs, mi egyen-egyen magunknak állunk és 
esünk. 

így volt ez éveken át, míg nem esperesi kezdemé-
nyezés és nógatásra odáig jutottunk, hogy évente egy egye-

temes lelkészi értekezlet tartása elhatároztatott, ugyan-
akkor a papikönyvtár felállítása is foganatba vétetett, 
mely aztán az évenkénti önmegadóztatásból örvendetes 
gyarapodásnak indult, lehetőleg beszereztetvén minden 
nagyszabású és hitfelekezetünket érdeklő irodalmi becs-
csel bíró munka. Megtartattak évenkint az egyetemes 
értekezletek is, a lelkipásztorok kisebb-nagyobb részvé-
tele mellett, de sajnos, most nekem, majd másnak és 
így tovább kelletett más felé néznem, vagy kényelem-
ből, költségkímélésből otthon maradnom, bizván a dol-
got azokra, kik azt kedvteléssel s kevesebb fáradsággal 
végezhetik. 

Ezen elv, kényelmeskedés, be nem tartás, másoknál 
pedig a teljes közönyösség okozta elmaradás, tette a 
folyó junius hó 13-dik napjának délutánján megtartott 
egyetemes lelkészi értekezletet is oly csekély számúvá, 
melynél fogva az elnöklő esperes fájdalmas megütkö-
zéssel adott kifejezést annak, hogy jövőre nézve vala-
mely ol}' intézkedésről kellene gondoskodni, mely a 
lelkésztársakat az erkölcsi kötelesség érzetén kívül más 
módon is felbuzdítaná az értekezleten való megjelenésre. 

Ezen nem épen dicséretünkre szolgáló érdektelensé-
get tovább nem akarom ecsetelni, hanem egy örvendetes 
és biztató jelenséget mutatni be szinte jól esik lelkemnek 
s alig vártam már, hogy ezt a fénypontot megközelít-
hessem ; értem a beregi ev. ref. egyházmegyében egye-
dül szervezkedett és működő vidéki egyesületet, mely 
„borzsaparti lelkészi kör" név alatt, ha nem csalódom, 
már három év óta fennáll s munkálkodásának gyümöl-
cseivel, gyakran találkozunk úgy az egyházmegyei köz-
gyűlések tárgyalásainál, mint az egyetemes lelkészi ér-
tekezleteken. 

Őszinte elismerés a kezdeményező és már társa-
ságot alkotott derék testvéreknek, minden tisztelet és 
nagy köszönet, hogy a közérdekű ügyekkel előzetesen 
foglalkozván kész javaslatokkal és indítványtételekkel 
állanak elő. 

Legyen szabad most már felemlítenem azon ügye-
ket, melyek legközelebb tartott egyetemes lelkészi érte-
kezletünkön szóba kerültek és rájuk nézve egyértelmű 
megállapodás történt. Ilyenek a helyi, a beléletünkre tar-
tozókon kívül, a következők. 

A debreceni egyházmegye egyetemes papiertekez-
letének, azon jegyzőkönyvi száma, mely »a protestáns 
irodalmi társulat« szervezése vagy alakulására nézve az 
unitáriusok kizáratását feltételező tiszántúli superinten-
dentialis határozat álláspontjára helyezkedik és az ily 
értelemben leendő nyilatkozatra a társ papiértekezleteket 
is felhívja egyszerűen tudomásul vétetett. 

A wborzsaparti lelkészi kör« temetési szertartásai-
nak átalakítását illető azon javaslata, hogy jövőben, a 
temetéseknél minden alkalommal a lelkipásztor is szol-
gáljon, elvileg elfogadtatott, minthogy ezen ügy t. i. 
»temetési szertartásaink« fensőbb intéző körök figyel-
mének, sőt tényleges munkálkodásának tárgyát képezi, s 
irodalmi téren is élénk vitatás alatt áll, az e tekintetben 
megindult mozgalom nyilvántartására s a különböző 
nézetek és ajánlott módozatok összegezése után készí-
tett véleményes javaslattétel beadására, a kezdeményező 
kör kéretett fel. 

Majd szóba került a tiszántúli egyházkerület leg-
közelebb tartott közgyűléséről szóló tudósításokból kö-
vetkeztethető azon előzetes szándék, melyszerint, az 
államsegélyből egy vagy más címen 8000 frt ismét visz-
szatartatni céloztatnék, s nem lenne eredeti céljára, azaz 
az egyházak és belhivatalnokok felsegélésére fordítva. 

Ezen szándék ellen, ha ilyen valóban létezik, ér te-



kezletünk ti l takozó szavát emeli fel, s minden szabados 
és törvényes u tón oda hatni kíván, hogy az államsegély 
egész összege eredeti rendel te tése szerint a segélyre 
igazán reászorul t egyházak, belhivatalnokok s azok özve -
gyei és árváinak javára fordí t tassék. 

Végül elő let tek élő szóval adva a munkácsi rnisz-
sziói körben egyházmegyei közgyűlés óta tör téntek is, 
melyekről mellékletben külön tudósítást van szerencsém 
küldeni.*) 

Soraimat azon óhajtással zárom, vajha az egye te -
mes lelkészi értekezlet és a vidéki papi körök holt 
idényében ne csak egyes világító pon t tünedeznék fel 
e lőt tünk, hanem mindnyájan lerázván magunkró l a k ö z ö -
nyösség dermesz tő almát, járnánk éber lélekkel, testvéri 
szeretet tel és egyesített erővel teljes világosságban, mely 
az evangyel iomból származik. 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi cv. ref. lelkipásztor. 

Batizfalvi István utolsó szava Thúri E. 
testvéréhez az Úrban! 

Megval lom tévedtem, több, hibáztam, mikor T h ú r i 
Etele tes tvéremet D o n Qu ixo t t e -hoz hasonl í tot tam. A 
nemes spanyol lovagban ugyanis , mint ezt Cervantes 
jellemezte, meg van a bátorságnak, sőt merészségnek 
bizonyos foka, még a szélmalom ellen való támadásban 
is. T h ú r i E. tes tvérem is első bírálatában csaknem vak-
merően ron to t t nekem, vádolván felekezeti szűkkeblűség-
gel, hazafiatlansággal s a kath. egyház elleni gyűlölettel . 
Mind erre megfele l tem neki, s utolsó handabandájából 
lá tom, hogy nagyon is elevenére tapintot tam, mer t a h a -
tá rozot t állításának ellenébe felajánlott fogadást »elvből« 
mint mondja , visszautasította. Ez nem don quixot te- i 
vonás. N e m Don Q u i x o t t e - h o z tehát, hanem Sancho 
Pansához kellett volna őt hasonl í tanom, mit, előbbi 
hibámat jóvá téve, ezennel megcselekszem. 

H o g y T h ú r i Pansa a fogadásra nézve a rückwer t z -
koncen t r i rung takt ikához fo lyamodot t , ez fe lmentene 
engemet minden további vi tatkozástól , ha tanári hivatá-
somat nem keveri handabandájába. Mert üres fecsegés, 
valóságos handabanda, a mit »tájékozásában« felhoz. — 
Csak állít, de nem bizonyít semmit , s ily ki f icamodot t 
észjárással szemben komoly vi tatkozásnak nincs helye. 

E mellett T h ú r i Pansa az egyháztör téne lemben, a 
hazai tör téne tben és a paedagogikában való járat lanságá-
nak kézzel fogható tanúságát adja, mind első bírálatában, 
mind utolsó »tá jékozásá«-ban. A re formáció e lőba jno-
kait és követői t , összezavarja a 16—ik századbeli r e f o r -
mátorokkal és azok követőivel . Sancho Pansai e g y ü g y ű -
ségében sehogy se képes észszel felfogni, hogy én nem 
a husziták, hanem a magyarországi protes táns egyház 
tö r téne té t ír tam. Ilyen az egyház tör téne lemben való 
járatlanságot tanúsít többi észrevételeiben. A Bocskay, 
Bethlen, Rákóczy harcait T h ú r i szabadságháborúknak 
tartja, s rosszalja, hogy én vallásháborúknak állítom. 
Hát kedves T h ú r i Pansa még Szalay és Horvá th Mihály 
szerint is vallásháborúk voltak azok, habár a magyar 
a lko tmányos szabadság visszaállítására is jó tékony hatást 
gyakorol tak, mi a magyarországi protes táns egyház 
egyik főérdeme. T h ú r i tehát a magyar tör ténelemben is 
járatlan. 

De járatlan a paedagogiában is. N a g y o n hangsú -
lyozza, hogy wrepetitio est mate r s tudiorum« ; s azt úgy 

*) A jövő számban fogjuk közölni. Szerk. 

értelmezi , hogy a mit már előző évben tanultak az if jak ' 
azt tanulják még a következő évben is, mert azt hiszi, 
hogy bis — ter repeti ta piacent. Igen is a repeti t io 
hasznos dolog azon stúdiumból, melyet az ifjak azon 
évben t anu lnak ; de az állam és a felekezetek által m e g -
állapított tantervek, a magyarok tör téne te kivételével, 
már előbb tanultak újabbi ismétlését meg nem engedik. 
T h ú r i tehát a magyar középiskolák tantervét sem ismeri , 
és mégis p ro fessoroknak akar utasí tásokat adni. 

T h ú r i minden zagyvalékos handabandájára nem 
reflectálhatok. A szakértő már ezekből^ is concludál -
hat T h ú r i E. alaposságára vonatkozólag. Én tehát, miután 
professor i hivatásomat is belekeverte a vitába, ezen-
nel kinyi lvání tom, hogy ha T h ú r i jelenleg taní tványom 
lenne, sajnálkozva bár, de legjobb lelki ismeretem mellett 
sem adhatnék neki, az egyháztör ténetből , a magyarok 
tör téne téből és a paedagogiából más calculust, mint 
tiszta s ecundá t ! 

Ezeknek utána pedig, írhat én mia t tam T h ú r i 
Pansa akármit és akármennyi t én üres fecsegéseire és 
handabandáira fülem bot ját se haj tom. 

Batizfalvi István. 

R É G I S É G E K , 

Czeglédi István kiadatlan levelei. 
— A Teleki nemzetség niorosvásárhelyi levéltárából. — 

(Folytatás.) 

Celtissime Pr inceps , Dne D. Clement iss ime ! 
Nagodnak s Nagyság toknak kegye lmes Fejedelmi 

házára e l fogyhatat lan kegyelmét k ívánom Szent I s te -
nünknek ! 

Kis U r a m ! Csak egy lehetet lenség, hogy én 
Nagtokró l valaha elfelejtkezzem, melynek jele, az én 
Nag tokhoz o t t an -o t t an bocsát ta tot t s ezután is bocsá-
tandó gyakor leveleim. Nagod becsületes szavahitt h ű -
séges szolgájátul, Szabó Gergely uramtúl, ugyizentem 
hit alatt való szókkal melyeket tudom, hogy N a g o d n a k 
hűségesen fog r epo r t á ln i ; melyekben is kérem Nagoda t 
semmit se kételkedjék. Mostan ugyan ö kegyelmesül 
küldöt t Nag tok leveleit lelkesen amplectálván elvöt tem. 
Isten Nagtoka t , hozzám méltat lanhoz való irgalmas 
affectiojáért áldja meg ö rökké ! 

Azonban még ez mater ioban Ngda t mint kgls 
uramat alázatosan kérem : Mivel a Rákóczi Ferencnek 
irt minapi levélnek pecsét je megbomlo t t , megázván a 
Tiszában több levelekkel együt t , nem merem beadni, 
hanem írjon még N g o d ii Nagának egy levelet, ha a 
Nagod tu l irt minapi titulus szerént is, hogy az én 
szántai házamat s szölöcskéimet cum omnibus per t i -
nentiis N a g d kgls tekintetiért eximálja ü N a g a ; melyet 
N a g o d hová hamarébb kezemhez küldvén, hadd küldjem 
be ü Nagához egy Fiamnak jövendő hasznára . Mely 
N a g o d kegyelmes jó akarat jáér t áldja meg Isten 
Nagoda t 1 

Egy itt lakos Felek Máior Pál, pictor ember is, 
kér igen arra, írnék Nagodnak . N a g o d kegyelmes hiva-
talára sziveseri e lmenne, csak hogy tart nyavalyás attúl, 
hogy a városhoz hites concivis ember levén, ha he lyé-
bül kimozdul , azonban ot tvaló munkájának jutalma, úgy-
mint itt, nem promoveal ta tod ik , miképen indul jon ki 
hazájábul ? Én a Nag tokhoz való által kö l tözésre mind 
kér tem s mind assecural tam, hogy kárára nem fog a 
dolog lenni. Kívántatik, hogy Nagod Salvus conduc tus -
ért írjon talám mind e város birájának — Madarász M á r -



ton uramnak s mind e más conhrmatus Generálisnak, 
hogy Szathmár tájon meg ne háborgassák. T u d o m 
Nagod arrul is fog provideálni, mint s hogy köl töz-
tesse Nagod feleségével együtt bé üket, mely míg meg 
lenne, kívánja a Nagod Symbolumját valami emblémával 
együtt, hadd irja le s küldje be Nagodnak bémenetele 
előtt. 

Kérem erre is alázatosan Nagodat , ha még vannak 
exemplárok a Magyarbibliában in Cruda Matéria, küld-
jön e mi Társaságunkbeli praedikator atyánkfiainak is 
vagy h u s z o n ö t ö t ; Nagtok életéért imádkoznak Istennek ; 
ha penig Nagod mind elosztotta volna, bárcsak magam-
nak egyet, ha hol még találtatik. Ezek után a dicső-
séges Isten vegye Szent oltalma alá Nagtokat , s tartsa 
meg magának amaz örök dicsőségre. 

Nagodnak méltatlan alázatos szolgája 
Czeglédi István. 

Kassán, 28 december 1668. 

Kegyelmes Asszonyom ! 
Istentül Nsgodnak kívánok idvességes napokat a 

lelki kegyelmekben naprúl napra való nevelkedéssel 
együt t ! 

Klmes Asszonyom! Nagodat áldja meg Isten 
érette, hogy mostan is levele által méltóztatott engemet 
méltatlant meglátogatni. Csak minapiban bocsátván 
Nagodhoz levelemet, mostan is ugyanazon szent dolog-
nak végbenviteléért alázatosan könyörgök Nagodnak. 
Valóban nagy hasznot teszen Nagod az egész keresz-
tyén ségnek, ha mulandó költségét az örökké való jóra 
tar tozandótúl nem szánja, melyrül alázatosan kérem 
Nagodat hová hamarébb tudósítson. 

A súlyos betegségbül fellábbadott (melyet neki az 
én utánam való busulás szerzett volt, hirdetvén neki, 
hogy mindenüt t elállották utamat) s már isten házát 
erőtelen testével gyakorlott atyámfia, Nagod szolgálat-
jára kész ; nem lehetvén a szolgálat külömben hanem 
Isten előtt való könyörgésével . Nagodat alázatosan 
köszönti , kívánván Nagodnak idvességes napokat I s ten-
tül. Azonban kis a s szonyom! nagybecsülettel köszönt -
jük mindnyájan nemzetes Gilányiné, Nadányiné s Inczé-
diné asszonyomékat mint Krisztus hűséges szolgálóinak 
kívánunk Istentül ü khneknek lelki életet ez hamar 
mulandó életben. Szivében megtartó emlékezetében van 
az Atyámfiánál Nemzetes Gilányiné asszonyomnak 
megmuta to t t jóakaratja ; Isten emlékezzék meg rula az 
igazak feltámadásában ! Az Isten Nagodnak egész házát 
töltse be az ü Szentkönyvének olvasásával, a Dávidi 
Sol tárok éneklésével és minden lelki, testi kegyelmek-
kel ! Kívánja ezt szivbül Nagodnak a Nagod méltatlan 
szolgája 

Czeglédi István, m. s. 
Kassán 28 december 1668. 
Kül c í m : Celsissimae Transilvaniae Principissae 

Dominae D. Annae Bornemiszsza; Part ium regni Hun-
gáriáé Dominae et Siculorum Comitissae, Dnae Suae 
Clementissimae. 

Spectabilis ac Generose Domine ! 
Hogy az Úristen kidet Szerelmes Kedvesivei együtt 

jó egészséges élettel megáldja, kívánom szívbűi! 
Tekintetes Nemzetes Uram ! Minket Isten békével 

haza hoza ugyan, de ha Szathmár felé mentünk volna, 
aligha német kézbe nem estünk volna. Az atyámfia 
felette nagy betegségben volt, de Isten meg könyebbí-
tette. Értet tem, hogy valaki megírta legyen kidnek, hogy 
a nékem Fejérvárt kldtül mutatot t leveleket megjelen-

tettem legyen. Igaz, megvallom némely dolgokat leír-
tam benne s az úrral communicaltam az egymás között 
való tneghasonlásnak eltávoztatásáért, melyet higyjen meg 
klmed, ha nem cselekedtem volna, tovább serpalt volna 
a sitnultas; de már megintettek rula, hogy azt ne cse-
lekedjék. Isten oltalmazzon, hogy én Kegyelmednek 
ebben praejudicaljak! Tállyai Istvánt, kit kidnél hagya-
tott velem az édes atyja, igen kérem, dirigálja ugy iffiui 
elméjében, hogy szüléi jövendőben szolgálhassák meg 
kidnek. Én is alázatosan kérem kidet erre. Asszonyo-
mat ü kimét nagybecsülettel köszöntöm. 

Kívánunk Istentül idvességes lelki testi jókat kel-
meteknek megadatni. 

Keld alázatos jóakaró szolgája 
Czeglédi István, m. s. 

Kassán, 28. december 1668. 
Kívül cím : Spectabili ac generosissimo viro Dno 

Domino. Michaeli Teleki, Celsissimi Transilvaniae P r in -
cipis int imo Consil iar io: Comitatus de Maramaros Sup-
remo Comi t i ; Arcis Küvariensis Supremo Capitaneo, Dno 
Suo observandissimo. 

A Keglmes Isten legyen Keglmes oltahnazója 
Nagtoknak örökké ! 

Áldassék Isten klmes uram érette, ki csaknem 
minden héten új alkalmatosságot szolgáltat a Nag tok-
nak való írásra. Mostan is kívánom, hogy Nagtokért 
való mindennapi esedezésünk találjon lelki foganatot az 
úrban! Im Klmes uram a mely becsületes emberek 
mellett supplicáltam vala Nagodnak ott ben létemben, 
mostan is ugyanazok mellett való törekedésemet nem 
szánom, alázatosan reménkedvén Nagodnak, méltóztas-
sék mind az ü kegyelmek supplex levelére Kelmes 
választ tenni s mind penig Nemzetes Bethlen Gergely 
uram ii kegyelmek a Szilágyi emberekre írt levelét jó 
consideratioban venni, kiért Nagodat éltesse sokáig az 
irgalmas Isten ! 

Utolsó resolutio még nem mehet Nagodhoz , mert 
haza nem érkezett az ember. De mindennap várjuk. 

Keglmes asszonyomat ti Nagát alázatosan köszön-
töm, kívánván ü Nagának egész fejedelmi házával jó 
egésséget, mentül hamarébb azonban ü Nagának is írván. 

Legyen a dicsőséges Isten az ü szent tiszteletire 
tartozandó dolgoknak Nagtokban eíölmozdítója 

Nagtoknak holtigvaló alázatos szolgája 
Czeglédi István, 111. s. 

Kassán 2. januarii 1669. 

Idvességes áldásokkal látogassa Isten Kidet s igaz-
gassa elméjét a közönséges jóra! 

Tekintetes s nemzetes u ram! Derekas dolgaim 
érkezvén oda haza, sietek, mely Kidhez való menete le-
met s Kid köszöntését remorálja. Ez egyre alázatosan 
kérvén Kidet, ha Kidnek nem leszen nehézségére, egy 
kevéssé Tályait, inassát, ne sajnálja haza bocsátani, mivel 
az apja feles adósságban esvén s azonban meg halván 
megmaradot t anyjával kell egyetmás dolgokat eligazítani. 
Az Úr Isten Nagtoknak s kegyelmetekk itt való minden 
tanácskozásait fordítsa a közönséges jóra s nagy neve 
dicsőítésére! 

Klmednek alázatos szolgája. 
Dátum nélkül. Czeglédi István, m. s. 

Istentül idvességes áldásokat kivánok Kidnek és a 
Klmed Szerelmesinek! 

Tekintetes és nemzetes U r a m ! A Klmed nekem 



küldött levelét Nemzetes néhai jenei Szabó Gergely 
Uramtól nagybecsüféjpTelvöttem. Isten Kidet áldja meg- • 
érette, hogy még se*n feletkezett el rulain ! 

1. Bizonyára nagy jót hozott ki Isten abbul, hogy 
tavaly a leveleknek némű-némű continentiajokat pariál-
tam. Mostanis kérem Kidet, azért ne nehezteljen. 

2. Az én éjjeli s nappali sok fáradságos munkáimat, 
Istenért is kérem Kidet, valamiben segélje elöl. Mert 
hogy Kidet is kihagyjam a Tekintetes erdélyi urak 
közzül, kiknek is egyrészint a könyvre való költésért, 
dedicalandó lészek a könyvet, nem látom helyesnek. Én 
nem limitálom a Kid isten dicsőségére szánt költségét, 
hanem tégyen annyit a mennyit Kid meg nem szán igaz 
vallásátúl. Ha lehet peniglen legyen még Húsvétig, mert 
szaporán nyomtattatik a könyv. 

3. Alázatosan reménkedem Klmednek ezért is : 
legyen azon Kid ü Nagok előtt, hogy az én sok izza-
dozásokkal tött Kolozsvári typographus uramnál való 
munkám lásson hová-hamarébb világot, hadd érjem 
örömét, mig élek, én is. 

4. Külön magának, a Kid inassának, Tállyainak 
nem írhatok. Feddem parasztságáért, hogy nem irt. Intem 
arra, hogy ura s asszonya becsülő legyen, az Istent 
mindenek felett szolgálja. Anyjához ne bizzék; mert 
nyavalyást kifeselhetetlen adósságban hagyta az ura, csak 
kesereg minden nap. 

Ásszonyomat ü kegyelmét mind én, mint az atyámfia 
nagy becsülettel köszöntjük. 

Legyen Isten oltalmában Klmctek fejenként 
KImed alázatos jó akaró szolgája 

Czeglédi István, m. s. 
Kassán, 1 Febr. 1670. 
Kívül cím : Tekintetes s Nemzetes Teleki Mihály 

Uramnak Máramaros Vármegyének Fü Ispánjának; Kü-
várnak Fükapitánjának; a Mtsgs erdélyi Fejedelemnek 
egyik belső Tanácsának : nékem Istenes patrónus uramnak. 

Közli : Koncz József. 

I R O D A L O M . 
Az egyházi közigazgatás kezi könyve. Nélkü-

lözhetetlen útmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanítók 
s egyházi ügyekben működő tisztviselők számára. Irta 
Eötvös K. Lajos. I. kötet, kiadja Hornyánszky Viktor 
akad. könyvkereskedése. A jeles munkából a legközelebb 
már a 4. tüzet hagyta el a sajtót, mely az anyakönyv-
vezetőnek a katonai ügyekben való teendőivel, az anya-
könyvvezetésnél előforduló visszaélések megtorlásával, 
a katonák nősülésével, az adó illeték-egyenértékkel és 
a bélyeg illetékkel foglalkozik. Egy-egy füzet ára 30 kr. 

A beszéd és értelem gyakorlatról. Vezérkönyv 
gyanánt. E mű alapjául szolgáló értekezést a népneve-
lők budapesti egyesülete 50 frt pályadíjjal tüntette ki. 
Irta Peres Sándor. Második javított kiadás. Méhner 
Vilmos igen szépen állította ki a népneveléssel foglal-
kozók körében méltán feltűnést keltett művet. Ára 60 kr. 

A »Nemzeti nőneveles« junius havi füzete a kö-
vetkező tartalommal jelent m e g : Ünnep után Sebestyén 
Gyulától, szép emlékezés a Gönczy jubileumra. Vissza-
pillantás az országos nőképző-egylet újabb történeteire 
Dr. Csiky Kálmántól. A biblia kiválóbb női alakjai 
Kenessey Bélától. A magyar nyelvi dolgozatok kérdé-
séhez Dr. Kerékgyártó Elektől György Aladár A »Mária-
Dorotheaa egyesület megszilárdulásáról ir. Az »Iroda-
lom« rovatban pedig Komáromy Lajos ismerteti Gönczy 
»Tanulmányait« és Greguss Á. Rendszeres szép tanát stb. 

Végül a nőnevelési szemle s a Mária-Dorothea egye-
sület gyűjtéseiről szóló kimutatás zárja be a füzetet. A 
Nemz. Nőnev. megjelen az iskolai nagy szünet kivételé-
vel minden hónapban egyszer három ívnyi terjedelem-
ben. Előfizetési ára egész évre 2 frt. 

A vallasos eszmék története. Főiskolai tanulók 
és művelt olvasók számára dolgozta Szász Domokos 
erdélyi ev. ref. püspök. A népszerű és széles körben 
vallástani kézi könyvül használt műnek második kiadása 
jelent meg Kolozsvárit Stein János egyetemi könyvkeres-
kedésében már 1889-re. Ára 1 frt 20 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. A sárospataki főiskolában az 

akad émia igazgatójává a jövő tanévre dr. Ballagi 
Géza, a jog- és államtudományi kar dékánjául dr. Szánthó 
Gyula jegyzőjéül pedig dr. Finkey József választattak 
meg. — A békésbánáti ref. egyházmegye esperese Szabó 
János kőröstarcsai lelkész a mult hó 21-én ülte meg 
házasságának 25 éves jubileumát. Utólagosan bár, de 
fogadja most is szivesen üdvözletünket. 

* A prot. irodalmi társasag alapszabályai a magas 
kormány által még május hó 8-án megerősíttettek s a 
f. hó 18-án br. Vay Miklós elnöknek kézbesíttettek. Most 
már természetesen itt volna az ideje, hogy a társulat 
véglegesen megalakíttassék s illetve még elébb, hogy az 
idei glenes végrehajtó bizottság komolyan lásson hozzá 
munkájához, ha ez egyáltalában most, midőn a tagok 
legnagyobb része távol van a fővárostól, lehetséges 
volna. Majd ha az ősz ismét összehozza őket majd 
akkor foghatnak csak hozza feladatuk megoldásához, 
addig is tisztázódnak majd az eszmék. Legalább ezt 
reméljük és óhajtjuk. 

* A pápai theologiai akadémián junius 20. és 
21-én tartatott meg az új rendszabályoknak megfelelő 
alapvizsga. A vizsgáló-bizottság tagjai: Vályi Lajos egyh. 
ker. főjegyző elnöklete alatt Csonka Ferenc, Kis Gábor, 
Szekeres Mihály, Baranyai Zsigmond, dr. Segesdy Ferenc 
és a szaktanárok voltak. 

* A békési ev. ref. egyház körében jun. 20-án 
helyeztetett el az egyházi és városi elöljárók s hivatal-
nokok és a nagy közönség jelenlétében az egyház és 
város részéről kiállított emlékirat az újonnan épülő, 
kántori és rektori lakásul, valamint a rektori iskola n ö -
vendékei számára iskola helyiségül szolgálandó egy eme-
letes ház egyik sarkába. Az épület a jövő év május hó 
végére fog elkészülni; építési költsége 14,320 forint. A 
város által elhelyezett emlékirat a város részéről tett 
nevezetesebb intézkedéseket 1050-től fogva s az ott 
történt eseményeket, a statisztikai adatokat, a község 
szervezetét és a jelenlegi tisztviselők névsorát tartal-
mazza. Az egyház részéről kiállított emlékirat pedig az 
egyház 1887-ik évi szellemi és anyagi viszonyait, az 
egyház szervezetét, a belhivatalnokok nevét van hivatva 
megőrizni a késő kor számára. Az emlékiratok elhelye-
zése lélekemelő ünnepélyességgel folyt le. 

* A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium-
ban Kiss Gusztáv nyugalomba lépése és Gaál Mihály 
elhunyta következtében megüresedett classica philologiai 
és természetrajz- földrajzi tanszékeket a hódmezővásár-
helyi ref. egyháztanács junius 18-án tartott ülésében 
töltötte be választás útján. Mindkét tanszékre elég szá-
mosan pályáztak s ezek közül a classikus nyelvek taná-
rául nagy szótöbbséggel Hánts Jenő, a természet- és 
földrajz tanárául pedig egyhangúlag Gyulai Demeter 



Kálmán választatott meg. — A nevezett főgymnasium-
ban az érettségi vizsgálatok junius 22-én voltak Kiss 
Áron esperes, mint püspöki helyettes és dr. Török Jó-
zsef mint kormány-megbizot t jelenlétében. A szóbeli 
vizsgálatra bocsáttatott 18 rendes-, 2 magán- és 1 is-
métlő tanuló. Ezek közül jelesen érettnek nyilváníttatott 2, 
jól érettnek 7, egyszerűen érettnek 8, három hóra visz-
szavettetett 3, végleg elutasíttatott 1. A tanév ünnepé-
lyes bezárása hála isteni tisztelettel összekötve jun. 24-én 
történt meg. 

* A tiszántúli ev. ref. egyházkerület és a deb-
receni egyház részére, a mint a »Debr. Prot . Iap«-ban 
olvassuk, özv. ITegyi Mihályné sz. Józsa Euphrosina 
úrnő két rendbeli nagyobb alapítványt tett összesen 
20,000 frt értékben. Az egyik alapítványnak — melyet 
a tiszántúli egyh. ker. kezelésére bizott — évi kamatja 
két egyenlő részre osztva oly szegény ref. gyülekeze-
teknek adandó, melyek más felekezetek közt sí ülődve, 
lételükben azok által fenyegettetnek s önerejükön magu-
kat fentartani képtelenek. A másik szintén 10,000 írtról 
szóló alapítvány kezelésével az alapító oklevél a deb-
receni ref. egyházat bízza meg s ennek évi kamatja a 
debreceni ref. egyháztanács által nevelési segélydíjul öt 
oly ref. vallású leány-gyermeknek adandó, kik művelt 
osztályból és tiszta erkölcsű családból származtak, de 
szegény sorsra jutottak. A jótékonyságáról széles kö r -
ben ismert nemeslelkü úrnő ez újabb tette önmagában 
hordja jutalmát. 

* Köszönet nyilvánítás. Még a mult 1887-dik 
év május 22-diki nagy mérvű árvizi katasztrófánk al-
kalmával lett roppant káraim következtében egy pana-
szos leirást küldvén fel nt. Láng Adolf pestmegyei ev. 
főesperes úrhoz, ki rögtön minden felkérésem nélkül 
— egy lelkes felhívást menesztett Ballagi Mór szerkesztő 
úrhoz — 3 frt adománya kíséretében — ily cím a la t t : 
»Kérelem a bélzerindi ref. vizkárosult lelkész érdekében.« 
— S e lelkes felhívást a nagyérdemű szerkesztő úr, a 
»Prot. Egyh. és Isk. Lap«-ban azonnal közzétenni ke-
gyeskedett ; minélfogva e felhívás folytán hozzá befolyt 
adományokat jelesül: 6 frt 80 krt, junius hó 28-án — 
mint lelkész javára adott pénzt — hozzám megküldötte. 
Mely összegből j frtot maga nt. Láng Adolf úr adott, 
a »Prot. Egyh. s Isk. Lap« 25-dik számábani kimutatás 
szer in t ; a 28-dik lapbani kitüntetés szerint : nt. Herczeg 
Ferenc ó-moravicai ref. lelkész úr adott / frtot, nt. Tóth 
Lajos tisza-dobi ref. lelkész úr 50 krt; nt. Mészáros 
Sámuel ó-budai ref. lelkész úr 2 frtot. — Majd julius 
i é - án , — mint az alcsuthi — nemes lelkű — »Segély-
egylet«-től, az árvíz károsultak részére hozzá beküldött 
könyöradományt — 11 frt 12 krt, — a bélzerindi egy-
ház részére küldte meg nt. Ballagi Mór szerkesztő úr. 
Továbbá az augusztusi 33-dik számú Lapbani kimutatás 
szerint a nt. Barthalos Ödön , pettendi ref. lelkész úr 
által a tűz- és vízkárosultak részére beküldöt t : 7 frt 
50 krból, j frt 50 krt, ismét a bélzerindi vízkárosult lel-
kész javára méltóztatot t a szerkesztő úr megküldeni. — 
S végre nt. Kiss Lajos aba-újvári ref. lelkész úr, pos ta-
utalvány mellett 2 frtot, egyenesen hozzám küldeni 
kegyeskedett. Midőn ezen — jó szívből származott — 
kegyes adományozásokat, habár későn is, e becses Lap 
hasábjain van szerencsém nyugtázni : fogadják mind 
nagylelkű jóltevőim, mind szerkesztő úr, magam s egy-
házam nevében, a legforróbb hálám s köszönetem nyil-
vánítását a kegyelem Istenétől, mint minden áldások 
legfőbb osztogatójától pedig nemes tetteikért vegyék el 
méltó jutalmukat! — Bél-Zerind, r888. junius 20. — 
Szőcs Imre, ev. ref. lelkész. 

* Hetesy Viktor dráva-fokt lelkész, kit e t. lap 
olvasó közönsége irodalmi munkáiról előnyösen ismer, 
f. évi junius 24-én tartotta bucsu beszédét. Már a kora 
reggeli órákban gyülekeztek a szomszéd falukból nem, 
kor és valláskülönbség nélkül, hogy meglássák és m e g -

; hallják utoljára azt az ihletett ajkú szónokot, ki méz 
I édes szavaival oly sok elesettnek nyújtot t gyamolítást, 

oly sok kesergőnek vigasztalást, s oly sok elbizakodottat 
téritett az alázatosság útára. — Kilenc óra körül meg-
kondult a harangoknak Isten imádásra hívó szava oly 
szomorúan, oly mélán, mintha csak az is érezte volna, 
hogy Dráva-Foknak nagy halottja van, egy 17 évig hű 
és buzgó lelkész válik el híveitől örökre. A második 
harangozáskor már özönlött a nép a templomba, az 
elöljárók pedig a lelkészlakon gyűltek össze, hogy be-
kísérjék utoljára az Úr házába szeretett lelkipásztorukat. 
Kevéssel kilenc óra után lépett a templomba a búcsúzó 
lelkész, arcán a mély meghatot tság jeleivel, a mely ha-
sonló érzelmeket öntöt t a templomi gyülekezetbe is. A 
szokásos invocatio után a XV. Zsoltár i - s ő versét éne-
kelték a hívek igazi szabatossággal és mély érzéssel. 
Azután a búcsúzó lelkész lépett a szószékre, s rövid 
segélyül hívó ima után szépen átgondolt gyönyörű 
alkalmi imát tartott, mely oly hangos zokogásra fakasz-
totta az összes hallgatóságot, hogy sem imáját bevégezni 
sem az urí imát elmondani nem volt képes, hanem 
intett az énekvezérnek, ki az erdélyi liturgia szerint: 
»Itt megállunk te előtted felséges Isten« dicséretverset 
énekelte. Az ének elhangzása után János XIV. r. 19 v. 
és II. Thess. 3 r. 16. v. alapján fejtegette, hogy mi egy 
lelkész célja és kötelessége : a külső és belső szép rend 
fenntartása, esetleg felállítása. Bár sohasem az emberek 
ítélete vezetett — úgymond — mégis felhívlak titeket 
ítéletre, hogy én e célt mikép ér tem el, e kötelesség-
nek mikép feleltem meg. Az akadalyokat elhárítottam 
egyszer szelídséggel, máskor szigorral, de mindig sze-
retettel s most nyugodt lélekkel mo n d o m : >5ítélj meg 
engemet ur Isten.« '»Egykor a szeretet csókjával jöttem 
hozzátok s most a szeretet áldásával távozom.« Azután 
sorban megáldotta a gyülekezet nagyjait, kicsinyeit, gaz-
dagjait, szegényeit, özvegyeit, árváit, a különféle feleke-
zethez tartozókat, de egy atyának gyermekeit , a s zom-
széd gyülekezetek tagjait, mint a kik eddig is t isztelet-
ben tartották s most is eljöttek utolsó tiszteletére. 
Befejezte beszédét II. Thess. 3. r. 19. versével: »Az Ú r 
legyen mindnyájan tiveletek.« Ekkor a gyülekezet e l fo-
gult érzéssel sirva énekelte a CXXXIV. Zsoltár 3 —ik ver-
sét »Megáldjon téged az Isten«. Isten tisztelet után a 
templom ajtóban az őt körül vevő néphez ismét beszé-
det tartott, intve őket az egymás iránti szeretetre, isteni 
félelemre, szülei tiszteletre stb. Örül t ki ruháját ér int-
hette, s boldog volt, ki kezét megcsókolhatta. A hívek 
a lelkészlaktól egy időre eltávozván a búcsúzó lelki-
pásztor Bittó István ő excellenciájának diszkertészéhez 
ment ebédre oly tömegben kisérve híveitől, hogy az 
alig 200 lépésnyi utat több mint egy negyed óra alatt 
tehette meg. Ebéd után ismét összegyűlt a nép apraja- . 
nagyja, az anyák csecsemőikkel karjaikon, hogy m é g -
egyszer megláthassák szeretett lelkipásztorukat. Délután 
öt óra körül történt az indulás a virágkoszorúkkal 
elborított kocsin, a hivek buzgó éneklése, és a haran-
gok zúgása közt hallgatói azon óhajától kisérve »sza-
porodjanak magzatai, és soha el ne fogyjanak a föld 
szinéről.« Ekkor a távozó felállt a kocsiban s a követ-
kező szavakkal vált el híveitől: »Ha tudtam volna, hogy 
önök ennyire szeretnek engemet, soha sem hagytam 
volna el Dráva-Fokot .« Adja Isten, hogy új állomásán 



is hasonló szeretettel találkozzék s az a szeretet hozzon 
számára fokozot t boldogságot. — a+a. 

* Előleges értesítés. A hozzám érkezett számos 
tudakozódásra, hogy t. i. valő-e a »Prot. Egyh. és Isk. 
Lapnak« s utána más lapnak is a tavaszkor megjelent 
ama közleménye, hogy az angol Vanghan- és a holland 
Molenkamp-féle s gyermek- és ifjúsági istentiszteleteknél 
és vallástanításoknál alkalmazható beszédek megjelennek 
s illetőleg mikor jelennek meg? — van szerencsém e 
becses lapok utján tisztelettel értesíteni az érdeklődőket, 
előfizetni és megrendelni akarókat, hogy ama közlemény 
igenis való; nemcsak, hanem hogy a »háromsági egy 
fogalom« itt is beteljesedjék: ama két forrás mellé 3-iknak 
fel van véve Stanley Arthur westminsteri dékánnak 
1887-ben Londonban megjelent célunk szerinti beszéd-
gyüjteménye is. Ez utóbbi, meg az a körülmény gátolta 
a két kötetes munka eddigi kiadását, hogy az átdolgoz-
hatás joga részben még mindig függőben van. De ezen 
nemsokára túlesvén, ha Isten után az előfizetők is úgy 
akarják : a művek az ősz folyamán megjelenhetnek. E vég-
ből az előfizetésre (előjegye-ztetésre) a felhívás akkor 
fog kibocsáttatni, mikor látandjuk, hogy a »lukma«, 
»kepe« stb. jól ereszt, és kilátás lesz arra, hogy a »szü-
retelő edények« is megtelnek. Addig pedig a munkákon 
dolgozva tisztelettel maradok Sepsi-Szentgyörgyön, 1888. 
jun. 26-án. — Benke István, ev. ref. kollégiumi r. tanár. 

* Rövid hirek. A nagybecskereki reform, templom 
alapkövét szeptember hóban fogják letenni. A templom-
építés költségvetése 21,000 frt. Ebből már 18,000 frtnyi 
összeget gyűjtött össze az egyház buzgó, fáradhatatlan 
lelkésze Szalay József. — Az egyetemes presbyterian szö-
vetségnek julius hó elején Londonban tartandó nagy 
gyűlésén Balogh Ferenc és György Endre fogják képvi-
selni az egyetemes magyar ref. egyházat. — A pápai 
ev. ref. egyházmegye julius 3-án tartja évi rendes köz-
gyűlését Pápán. — Az aszódi ág. hitv. ev. gymnasium 
junius 27-én ünnepelte meg fennállásának 100 éves 
jubileumát, melyen az egyházi főhatóság, a megye elő-
kelősége, az akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi- társaság is 
képviselve voltak. A templomban a hálaadó isteni tisz-
teletet Láng Adolf főesperes tartotta. A gymnasium 
történetét Petry Gyiila gymn. tanár adta elő. Ünnepi 
beszédet mondot t Foldváry Mihály pestmegyei alispán, 
költeményeket szavaltak dr. Moravcsik, Csengei Gusztáv 
és Melczer. Az ünnepi banketten 300-án vettek részt.*) 
— Dr. Kapossy Letícián pápai tanárnak lapunkban is 
ismertetett »Költészettanát« a magas ministerium 20968. 
szám alatt approbalta. •— A dévai új paplak alapköve a 
mult szombaton tétetett le nagy ünnepélyességek között. 
Az alkalmi beszédet Szőts Sándor lelkész tartotta. Az 
alapkőbe a dévai gyülekezet történetét s jelenlegi viszo-
nyait tartalmazó okirat helyeztetett el. 

H I R D E T E S E K , 

A dunamelléki ref. egyházkerületbe, a fe lső-bara-
nyai egyházmegyébe kebelezett dráva-foki egyházban 
megüresedett lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalma hivatalos becsű 
szerint 1058 frt 44 krra van számítva s így az állomás 
III. osztályú. 

Pályázni kivánók, kellőleg felszerelt kérvényeiket 
f. évi augusztus hó i - é i g küldjék nt. Kovács Antal 
felső-baranyai esperes úrhoz Terehegyre, (u. p. Harkány.) 

Halas, 1888. junius 23-án. 
S Z Á S Z KÁROLY, 

püspök. 

Az alsó-baranya-bácsi egyházmegyébe kebelezett 
német ajkú újsóvéi egyház lelkészi állomása, melynek 
javadalma hivatalosan 1400 forintra van becsülve s így 
II. osztályú, megüresedvén, arra ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Pályázni kívánók, szabályszerűen fölszerelt folya-
modványaikat az alsó-baranya-bácsi egyházmegye espe-
reséhez nt. Tóth János úrhoz Karancsra, u. p. Herceg-
Szőllős (Baranyamegye), f. é. augusztus hó 8-káie; küld-
jék be. 

Halas, 1888. junius 25-ikén. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

Z E 3 - ^ T J ^ T ^ S T . 

Az alsó-szabolcs hajduvidéki ev. reform, egyház-
megyébe eső h.-nánási egyház egyik lelkészi állomására 
ezennel pályázat hirdettetik. 

A javadalom, mely áll készpénz, termény, föld és 
stóla jövedelemből, mintegy 1800 forint. 

A megválasztandó lelkész hivatalát a jövő évi 
március elején tartozik elfoglalni, s az első évi javada-
lom felét, a stólán kívül, az elhunyt lelkész özvegyé-
nek adni. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények a folyó 
évi julius 25-ik napjáig H-Böszörménybe küldendők 
Szeremlei József, esperes úrhoz. 

Kelt Debrecenben, 1888. junius 27-én. 
I R é - v - é s z ; B á l i n t , 

püspök. 

*) Részletes tudósítást kér a Szerk. 

2 : ^ r r . 
A kúnszentmiklósi ref. algymnasiumban két tan-

székre pályázat hirdettetik. 
Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar, a 

másiké a mennyiségtan és rajzoló mértan; a heti órák 
száma 20—22. 

Javadalmazás 800 frt és 120 frt lakbér. 
Az okleveles tanár egy évi sikeres próbaidő, a 

szakvizsgát tett tanárjelölt pedig két év után állandósít-
tathatik, ha ezen idő alatt oklevelét megszerzi, a mikor 
is a dunamelléki egyházkerület tanári nyugdíj- intézetébe 
belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 20-dikáig a gymnasium igazgatóságához küldendők. 

1—3 Az igazgatóság. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : S z ő t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 28. sz. Budapest, 1888. julius 8. 

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. si. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""ÜS 

De libertate humana. 
Ez a címe XIII. Leo pápa folyó év ju-

nius 20-án kelt encyclikájának, melyet a katho-
likus egyházi sajtó — a dolog természeténél 
fogva — feltétlen hódolattal és dicsői tő ma-
gasztalással fogadott , „az emberi szabadság hasz-
nálata arany abc-jének" nevezett ; de a teljesen 
világi sajtó is, mint hatalmas alkotást, mint a 
nagy »bölcsész« pápa legremekebb művét üd-
vözölte s félrevezettetve és megvesztegettetve 
a sophistiko — scholasztikus észjárás, a modern 
világtudatból és fogalomkörből kölcsönzött 
csillogó szavak által, — de a melyekbe merő-
ben más tartalom öntetett, mint a mit bennök 
a tisztult, szabad felfogás valóban keres : alig 
emelkedett részéről tiltakozó hansr, mely figyel-
meztette volna a világot, hogy hiszen itt tulaj-
donképen nem a szabadságról, hanem a szellemi 
rabszolgaság sötét századainak életrekeltéséről, 
a romanismusnak való feltétlen engedelmes-
ségről, az ő absolut tekintélyének kizáróla-
gos elismeréséről van szó. Vagy talán csak 
azért nem commentálta a világi sajtó bőveb-
ben s azért 
zető, ismertető 

elégedett meg 
frázissal, 

csak 
mert 

néhány beve-
azt gondolta, 

hogy úgyis minden felvilágosult, józan, a saját 
lábán járni tudó és örök isteni és természeti 
jogán alapuló szabadságát használni képes em-
ber egvszerre felismeri benne a sophistikát, a 
gondolatok merész salto — mortaléit, a sza-
vakkal való játszást és a modern világtudat-
nak kihivó arculcsapásait. Talán megérezte, sőt 
bizonyára öntudatosan meg is volt arról győ-
ződve, hogy a mint elvesztették erejüket a pápai 
szék Jupiter tonansainak átokkal sújtó villámai, 
— bár a villámköteg most is ott van a trón 
mellett, de nyilait az idők szelleme nem en-
gedi használni, — úgy az encyclicák is ma 
már nem bírnak azzal az erővel, hogy csak 

egy pillanatra is megakadályozzák a világ fo-
lyását, vagy más véleményre bírják az em-
bereket. 

Maga az encylica azt mondja: »hazug véle-
ményeket, a melyeknél alig van valami vesze-
delmesebb az értelemre nézve jogos 
és igazságos a nyilvános hatalom tekintélyével 
üldözni, nehogy a társadalom romlására elter-
jedjenek. A szabados értelem vétségeit, a me-
lyek megrontják a tapasztalatlan tömeget, jogos 
a törvények tekintélyével ép úgy büntetni, mint 
a gyengébbeken elkövetett sérelmeket büntetni 
szokás.« Tehát teljesen jogosult az inqusitio, 
a censura és az »indexcc; mert a szólás- és a 
sajtó szabadságról szóló kikezdésben mondja ezt 
a csalu tatlan pápa. Nos! a mely sajtó-szabadság 
ellen kikel, az adta meg neki is azt a jogot, hogy 
egy ily elejétől végig »hazug véleményt«, a 
»szabados értélemnek vétségét« világgá bocsát-
hatta s kihirdethette. Mert az egész encylica 
az első szavától az utolsóig, részint csak a sza-
vakkal merészen úzött játék, részint az egész 
történelem tanúságának merő elferdítése, meg-
hazudtolása, részint pedig »a tapasztalatlan 
tömeget félrevezetésére célzó felelevenítése a 
szabadság színe és örve alatt a legnyomorultabb 
szolgaságnak, mert a míg tiltakozik az állami 
zsarnokság ellen, fel akarja állítani a minden 
állami despotismusnál nyomasztóbb lelki zsar-
nokságot, mert hiszen a körlevél szerint az 
ember szabadsága az Isten törvényeinek való 
engedelmeskedésben áll; de ez isteni törvények 
letéteményese a kath. egyház s ez aequivalens 
az istenors^ígával, tehát az ember igazi szabad-
sága az egyház törvényeinek való feltétlen enge-
delmesség;. 

Midőn a szabadságnak ama meghatározást 
adja az encyclica, hogy az az Isten törvényei-
nek való engedelmesség, látszólag a biblia ál-
láspontjára helyezkedik, mert hiszen isteni Mes-



terünk is azt monda : »Megismeritek az igaz-
ságot és az igazság szabadokká tészen titeket.« 
Miután János evangéliumában az »igazság« = 
Isten; ezek szerint lényegében a szabadság-
meghatározása ugyanaz. De aztán a körlevél 
egy sophistikus okoskodással, mint egy deus 
ex machinaként egyszerre csak Istent helyet-
tesíti az egyházzal, s a mint ezt a hamis, bos-
cói átalakító varázslást megtette, csak azok 
nem veszik észre az egész körlevél tendentiá-
ját, a kik, a próféta szerint, meg vannak verve 
álomnak lelkével, vannak szemeik; de nem lát-
nak s vannak füleik; de nem hallanak. 

Mikor olvasni kezdjük az encyclicát, annak 
a szabadságról írott bölcseleti fejtegetéseit, a 
nagy fontos nyilatkozatot : »Libertas, praestan-
tissimum naturae bonum, idemque intelligentia 
aut ratione utentium naturarum unice proprium, 
hanc tribuit homini dignitatem ut sit in manu 
consilii sui, obtineatque actionum suarum po-
testatem.« etc. első pillanatra megragad egy-
felől nemcsak a nyelvezetnek classikus szépsége, 
hanem az okoskodás nyomon járó menete, he-
lyessége ; de mint az a kinek rögeszméje van, 
a mikor ehez ér logikus gondolkozásában meg-
akad, úgy itt is, a mint a körlevél az egyház-
hoz jut egyszerre kizökkenik s merő igaztalan-
ságokat állít. Nem akarunk közelebről azzal 
foglalkozni, hogy elég merész azt állítani, hogy 
»nagyszerű az a jótékony befolyás, a melyet 
az egyház a szabadság érdekeire minden idő-
ben gyakorolt, midőn védte és fejlesztette a 
polgári és a politikai szabadság elveit. Elég 
legyen a rabszolgaság eltörlésére, a jogegyen-
lőség és a testvériség eszméjére utalnicc, mert 
ennek hatalmasan ellenmond maga a történe-
lem. Ezekkel dicsekszik az egyház örökké, de 
soha sem jut eszébe a tömérdek máglya, bitó, 
a sok kinzó eszköz, a zárdai börtön stb. Sza-
vakat használ, miknek exegesisét nem fogadja 
el. Azt a következetlenséget azonban élesen ki 
akarjuk emelni, mely van a körlevél eleje és 
további menete között . A szabadságot az ember 
legfőbb javának mondja s mikor a szabadság 
részletezésére kerül a sor, e szabadságot min-
den téren megtagadja az embertől. 

A szabadság önmagában egy semmitmondó 
üres szó, melynek realitást csak az alkalmazás 
ad, melybe tartalmat csak az élet önt. Az en-7 j 
cyclica e szabadságnak minden nyilvánulását 
kárhoztatja. Nem szabad a vallásszabadság, mert 
a katholicismuson kivül minden atheismus, azt 
pedig »tiltja az igazság, hogy a társadalom az 
atheismusba süllyedjen.« Nem jogosult a szólás-
éi sajtószabadság »mert az embernek nagy több-
sége nem képes kikerülni a képzelődésre és a 

szenvedélyekre ható azon dolgok veszélyeit, 
melyek őt elkábítják s vágyakra ingerlik.« Hir-
detni tehát csak az egyedül igaz (?) katholikus 
tant s nyomatni, irni csak ennek dolgait lehet. 
Olvassuk ma is a szentek épületes történeteit, 
a többi kárhozatos ! ?! »Iia megengedtetik a 
sajtó-szabadság, semmi sem lesz többé szent 
és sérthetetlencc no ezt világosan bizonyítja e 
körlevél! A tanszabadság veszedelmes és »el-
lenkezik a józan észszel az az állítás, hogy a 
tanítás szabadsága korlátlan joga az embernek, 
csak az igaz tan bir jogosultsággal arra, hogy 
taníttassék, mert hiszen a lelkek oktatására csak 
az igazság van hivatva s a megértett, a felfo-
gott igazságokban áll a lélek tökéletessége.« 
Boldog emberek, kik az igaz tan birtokában 
csalhatatlanul vannak! Hát csak tanítsák azt, 
ha megtudják értetni és képesek felfogatni! A 
lelkiismereti szabagságnak pedig a legrafinirozot-
tabb értelmezést adja, az mondván róla: »Ezt 
a szabadságot oly értelemben is lehet venni, 
hogy az ember a lelkiismeret kötelességénél 
fogva az Isten parancsát teljesítheti s az igaz-
ságot cselekedheti az államban is. Ezt a sza-
badságot az egyház mindég elfogadta, az apos-
tolok ezt hirdették, a vértanuk ezért haltak 
meg.cc És roppant nagy képüsködéssel azt me-
részeli állítani: »A világban semmi sem lehet 
tökéletes s így az állami és a társadalmi élet-
ben is hibák, botlások fordulnak elő; de az egy-
ház sohasem járt úgy el a rosznak kiirtásában, 
hogy ártott volna a jónak." (Sic!) Risum teneatis 
amici! A fentebbi okoskodás szerint a kath. val-
láson kívül minden más vallás atheismus, így hát 
annak gyakorlása az Isten felsőbbségének taga-
dása, vagy elviselni nem akarásacc : azért »nem 
szabad kérni, védeni, gondolni, írni, tanítani a kü-
lönféle vallások szabadságát, mint megannyi ter-
mészeti jogát az embernek. De e szabadságok, ha 
alapos és méltányos okok kívánják, hát türet-
tethetnek, azonban kellő korlátozással, nehogy el-
fajuljanak." Vagyis, miután máglyát, börtönt, 
gályákat nem használhat az egyház a protes-
tánsok stb. ellen, mert az eszközöket a hatal-
mas pápa kezéből a nála mégis csak erősebb 
korszelleme kicsavarta s őt magát is a világ 
első, Péterfilléreket kéregető mendikásává és a 
Vatikán foglyává te t te : hát kegyes nagylelkü-
leg tűrni bennünket és a szabadabb nézeteket. 
Addig »tűr« csak, míg a haladás szelleme fel 
nem dönti trónját. Es ezt az időt csak siet-
teti, ha kész akarva maga hívja ki a cultur-
harcot. — Egy ily harcból VII. Gergely és 
III. Ince a középkorban győztesen került ki s 
pillanatra uralkodtak a világ felett ; de XIII. Leo 
— bár elismerjük nagyobbnak lenni őt, mint 



volt VII. Gergely, vagy III. Ince, mert azok a 
sötét középkornak, ő pedig az új kornak, a 
tizenkilencedik századnak hatalmas pápája, — 
vereséggel jőne ki belőle. Nagy elődjeit segí-
tet te győzni a korszelleme, őt pedig, ha ki -
hívja maga ellen, ugyanez fogja megverni. 

A kultúrharcot hívja ki e körlevél, midőn 
a pápaság régi hagyományaihoz híven az állam 
és egyház között levő viszonyt ama rég el-
használt s ugyancsak elkoptatott hasonlattal 
jellemzi, hogy a kettő úgy viszonylik egymás-
hoz, mint a test és lélek és éles összeütkö-
zésbe hozza az igazi katholikus hívőnek, a ki 
egyszersmind állampolgár is tartozik lenni, lel-
kiismeretét önmagával, midőn így nyilatkozik: 
»Ha tehát valamely hatalom olyat szentesítene, 
a mi a józan ész törvényeivel ( é r t sd : az egy-
ház törvényeivel, mert hisz az egyház erre 
nézve a cri ter ium) ellenkezik s a köztársaságra 
nézve veszedelmes, az a törvény kötelező ere-
jével, nem bír,« mert »jobb Istennek engedel-
meskedni, hogy nem mint az embereknek.« 
Hogy a nyilatkozat egyenesen a most nem 
régiben megerősí tet t olasz büntető törvény-
könyvre vonatkozik legelső sorban: könnyű 
belátni. Ha azután maga a pápaság provokálja 
a harcot, majd nem csudálkozhatik, ha az állami 
suprematia, a mely ép úgy Isten kegyelméből 
valónak s jogosultnak mondja magát és annak 
is ismertetik el az óriás többség által, a helyett, 
hogy Canossába menne, majd Avignont i smé-
telteti a pápasággal. 

Ráillik e körlevélre az a francia k ö z m o n -
dás: )>C'est le ton, qui fait la musique.cc S ha 
összehasonlít juk a mostani encycliát az 1864. dec. 
8 -án megjelent s IX. Pius által kiadott Sylla-
bussal, mely kárhoztatás alá vetette a modern 
kor minden vívmányait : eszünkbe jut az a ke-
leti mese, a mely szerint midőn egy egyptomi 
király egy éjjel álmot látott, hogy szájából 
minden foga kihullott s hivatá az egyik bölcs 
álomfejtőt , ez így szólo t t : oh király ! jaj neked 
összes rokonaid előtted fognak meghalni. Ezzel 
nem lévén a király megelégedve a rosz jövendő-
lőt megkorbácsoltat ta s más jóst hivatott . »Nagy 
király üdv neked — mondá ez — mert tovább 
fogsz élni összes rokonaidnál!« E kitűnő böl-
cset a király megajándékozta. IX. Pius Sylla-
busa oly formán beszélt mint amaz első, ügyet -
len álomfejtő, míg elődje példáján okulva 
XIII. Leo ugyanazt a dolgot tetszetősebb fo rmá-
ban mondja el hasonlóan a második álom magya-
rázóhoz. Ilyenekben páratlan volt a pápaság 
mindég. Az ajándékot most is megkapta. Hogy 
egyszer-másszor élet jelt adhasson magáról, 
persze semmi újat nem mondhatván, önmagát 

kell szakadatlanul ismételnie, a mint ezt teszi 
folytonosan a tridenti s még inkább a vaticáni 
zsinat óta. A hol a fejlődés megszűnt, ot t a 
hanyatlás a sir felé közeledés kezdődik. Hogy 
a végenyészet mikor következik be: az csak az 
idő kérdése. 

Jó intő példa ez nekünk is. 
Lector. 

N é p k ö n y v t á r . 
Most, hogy a prot. irodalmi társaság megalakult, 

mely a vallásos színezetű, népies irodalom művelését 
is felvette tervezetébe, talán nem lesz érdektelen, e lap 
tisztelt olvasói előtt, ha röviden megemlékezem egy 
népkönyvtár keletkezéséről, és ezzel kapcsolatban szólok 
valamit általában, a népkönyvtárakról. Hogy népünk, 
általában szeret olvasgatni, ezt nagyon jól tudjuk mind-
nyájan, kik a nép között élünk, mozgunk, vagyunk; 
ritka pap, vagy tanító az, a kihez, kivált a téli napok-
ban, be ne fordulna egyszer másszor valamelyik atyafi, 
valami kis olvasni valóért, »mert hát ráérünk kérem 
alássan, aztán a kalendáriumot már kétszer is kiolvas-
tuk, ha tehát volna valami hányt, vetett újság, vagy 
könyv nagyon megköszönném.« Azt a kölcsönzött újsá-
got, aztán végig betűzi a címtől, a hirdetésekig, az a 
kapott könyv, melyet családja körében fönnhangon, estén-
ként elolvas a jó magyar, azután nagyon tetszik. De, 
és ezt jegyezzük meg, azért tetszik ez a mulatság 
főként, mert olcsó, mert semmibe se kerül. Népünk 
szereti a könyvet elolvasni, de már megvenni, érette 
pénzt adni, egyáltalán nem tartja hazafias kötelességé-
nek ; és ezt ne csudáljuk, vérünkben van ez: hiszen 
általános a panasz, hogy a könyveket nem veszik, sem 
a nagy urak, sem a középosztálybeliek, bizony a leg-
több k ö z é p o s z t á l y u ember irodalom pártolása is a nap-
tár megvételével és legföljebb egy napilap járatásával be 
van fejezve. Hogy kívánhatjuk hát a néptől, hogy az 
könyveket vásároljon!? Pedig óhajtandó, sőt szükséges, 
hogy a nép olvasson, még pedig vallásos, hasznos, okos 
könyveket, melyek szívét lelkét nemesítik, elméjét műve-
lik, vallásos buzgóságot növelik. 

Hogy ezen célt elérjük, hogy majd az irodalmi 
társaság által is kiadandó művek vevőkre és olvasókra 
találjanak, erre egy út vezet szerintem biztosan, és ez 
nem más, mint a »Népkönyvtára Állítsunk községeinkben 
népkönyvtárakat! 

Községünkben, Ordason (Pestmegye) már létesült 
az idén ilyen könyvtár, és hogy ez virágozni fog teljes 
jogom van hinni, remélni. Keletkezésének alapja az, 
hogy a község derék jegyzője, egy községi képviselő-
testületi gyűlés alkalmával fölemlíté, hogy milyen szép, 
minő hasznos lenne egy népkönyvtár, melyből a köz-
ség lakosai nagyon olcsó díjért kapnának jó könyveket 
olvasni. 

A képviselőtestület örömmel fogadta az indítványt, 
és azonnal megszavazott, a községi pénztárból alap-
nak 40 forintot, és egyszersmind elhatározta, hogy 
évenként ezentúl is 10—15 forinttal segélyezi a 
könyvtárt. Azonnal kiválasztottuk és meghozattuk, az 
általunk jónak gondolt könyveket és megalakult az 
ordsai népkönyvtár 150 darab könyvel. Áz olvasási 
díja egy-egy kötetnek egy krajcár. Ezt a krajcárt szí-
vesen megfizeti a legszegényebb is, ha olvasni akar és 
szeret és ezek a "krajcárok évenként forintokká nőnek, 
és állandó jövedelmét képezik a könyvtárnak. 



»Minden kezdet nehéz« mondja a példabeszéd. De 
ha soha nem kezdünk, semmit sem végezünk, mondja a 
tapasztalás. A mi egy 900 lélekből álló két községben 
sikerült, miért ne sikerülne, föltéve, hogy meg van az 
akarat, nagyobb községekben és városokban?! Hogy 
azután a könyvtár miként kezeltessék, kizárólag protes-
táns népkönyvtár legyen-e az, vagy községi, az min-
denütt a helyi viszonyoktól függ. Á fő dolog szerintem 
hogy a cél el legyen érve. Hogy a népből egyes ember 
könyvet vásároljon, azt bajos kivinni, de azok a kraj-
cárok, miket észre sem véve, elfizet az olvasásért, ap-
rónként egy-egy könyv árát teszik kis jó könyveket 
olvas, tehát használ önmagának, de használ egyházának 
hazájának is, ha az olvasás által értelmesebbé és buz-
góbbá válik. Midőn a mi kis könyvtárunk megalakulása 
fölötti örömömet így nyilvánosan fejezem ki, jól esik 
szivemnek, ha községünk buzgó jegyzőjének is a köz-
ségi képviselőtestületnek köszönetemet nyilváníthatom. 

Ordas, 1888. junius hava. 
Kiss Benő, 

ref, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Püspöki jelentés a dunamelléki egyházkerület 
középiskoláinak meglátogatásáról és főfel-

ügyeletéről. 
(Vége.) 

V. 
A budapesti főgymnásium. 

1. Szellemi állapot. 

Egyházkerületünk hat középiskolája közt a legif-
jabb a budapesti főgymnasium, mely csak 1860-ban 
keletkezett. Halhatatlan emlékű alapítója Török Pál, úgy-
szólván a semmiből hozta létre, úgyszólván terem-
tette. Mégis, miután ember csupán semmiből nem 
teremthet, az anyagot ez új alkotáshoz Gönczy Pál 
magán-intézete szolgáltatta, ki annak berendezésében is 
munkás segítő társa volt Török Pálnak; s így e fő-
gymnasium létrejötte kettejök nevével van összekötve 
közművelődésünk történetében. Egyikök már a halha-
tatlanság hazájába költözött; másikat, teljes tevékeny-
ségében, még körünkben tisztelhetjük s megoszthatjuk 
vele örömünket munkájuk sikerén, virágzásán, gyümöl-
csözésén. 

De feladatom most, nem az intézet múltjáról, 
hanem jelenéről szólani; nem keletkezése történetét 
írom, hanem mai állapotát akarom festeni. 

A budapesti főgymnasiumnak aránylagos fiatalsága 
mentségül szolgálhatna netalán még fejletlen voltának; 
más felől központi helyzete, az ország fővárosában, 
nemzeti életünk s kulturánk lüktető szívében, hol a 
szív gyorsabb lüktetése nagyobb anyagcserével is jár, és 
a mellett aránylag mind a többi közt kiváló anyagi 
dotatiója, magasabb igényeket, sőt követeléseket támaszt 
irányában, melyeknek nehezebb megfelelnie. Versenyeznie 
kell a főváros hasonnemű és még sokkal több anyagi 
erő felett rendelkező intézeteivel, az állam és a tanul-

mányi alap által tentartottakkal; és a versenyben nem 
szabad hátramaradnia, mert hátramaradása egyértelmű a 
kudarccal és a bukással s egyszersmind elveszítené vele 
létjogát is. 

Megvallom, magam is magasabb igényeket támasz-
tok iránta, úgy szellemi, mint anyagi tekintetben, mint 
vidéki intézeteink irányában. S annál szigorúbbnak kell 
lennem megitélésében, mert nem csak püspöki, hanem 
közvetlen gondjaimra is van bízva s kétszeres rész jut 
nekem az intézet állapotai miatti felelősségből; s annál 
szigorúbbnak, mert nekem illenék legkevésbbé: rózsás 
színben tüntetni fel azon intézet állapotait, melynek 
közvetlen vezetésében ez idő szerint részem van. Más 
felől igazságtalan kisebbítője sem akarok lenni a magam 
fészkének, sem méltánytalan ez intézet derék szellemi 
munkásai iránt. Azért, hogy minél elfogulatlanabb s ha 
lehet teljesen objectiv lehessek, még anynyi részletes-
séggel sem akarok szólni az intézet tanerőiről, mint a 
többiekéről tettem. De az igazság és meggyőződés tel-
jes erejével mondhatom, hogy a budapesti főgymnasium 
tanári kara, egészben véve megfelel föladatának s annak 
magaslatán áll. Tagjai közt egy sincs, kit kor, kifáradt-
ság, vagy szellemi elmaradottság bénítana. Nagyobbrészt 
java korbeli, a munkabírás delén álló, a tudománynyal 
haladó férfiak; részben fiatal, jeles képzettségű, pályá-
jok iránt szeretettel, előre törekvő ambitióval biró erők. 
Nem nevezek egyet sem, mert sem kiemelni, sem hátra 
tenni nem akarok közülök egyet sem. Kötelességüket 
mind híven teljesítik s munkásságuk egyenletes és szép 
sikert mutat fel. 

A tanuló ifjúság nagyon vegyes; talán, a fővárosi 
helyzetnél s annak örökös hullámzásánál fogva, még 
vegyesebb, mint bármelv más intézetünknél. Ritkaság, 
vagy legalább igen kis százalék, a ki mind a nyolc 
osztályt itt végzi; jőnek mennek — s ez a tanítás sike-
rének egyik legnagyobb hátráltatója. Vegyesek vallásra, 
eredetre is. Budapestre évenként tódul a nép; s tódul-
nak fiaik a fővárosban levő számos középiskolába; a ki 
egyikben nem kap helyet, zörget a másiknál, harmadik-
nál, olykor a negyediknél. Minden osztályban évenként 
nagy számúak a más helyről vagy más intézetből jött 
új növendékek, keresztyének minden felekezetből, zsi-
dók igen nagy számmal s bizony nem épen a java — 
ezek népesítik meg iskolánkat s ez sem kisebb baj. A 
mindig új, szokatlan elemekkel nehezebb a fegyelemtar-
tás, kivált a fővárosban, hol nehezebb a szülőkkel való 
érintkezés, a tanárok csak a tanórákon látják a növen-
dékeket s iskola és család alig lehet egymásra kölcsön-
hatással. 

A fegyelemtartás nehézségének egy más oka, az 
eddigi helyiségek elégtelen s rosszul beosztott volta, 
két külön épületben, a jelen tanévvel már meg szűnik 
s e miatt legalább nem lesz több panasz. Az igazgató-
tanács és presbyterium, a tanári testülettel együtt, nagy 
gondot fordít az intézet tanulmányi és fegyelmi állapo-

I tára s azért nagyobb fegyelmi kihágás vagy rendetlenség 



még egyes tanulók részéről sem fordul elő; az ifjúság 
szelleme egészben jó; a rend és szigor a szorgalom 
fokozására is a kellő mértékű. 

A tanulmányi rendre s a tananyag beosztására a 
rokontárgyakkal foglalkozó tanárok közt az utóbbi évek-
ben egy lényeges s azt hiszem üdvös újítás történt. A 
klasszikai nyelvek két régibb jeles tanárához, kiknek 
egyike a négy felső osztályban a görögöt, másika a 
négy alsóban latint tanított, két szintoly jeles, és sokat 
igérő fiatal erőt nyervén, kísérletet tettünk a mult és a 
jelen tanévben, a magyar és a latin nyelvnek az I. és 
a II. osztályban egy-, a III. és IV.-ben szintén egy 
tanár kezében egyesítésével. Két célt akartunk ezzel 
elérni: egyiket, hogy a magyar nyelv tanítása alapul 
szolgáljon a latin nyelv párhuzamos tanításának s egy 
tanár kezében kölcsönösen segítse egymást a két nyelv, 
a gymnasiumi oktatás e két tengelye; másikat azt, hogy 
a négy alsó osztályban a merev szakrendszert enyhít-
sük az itt annyira kívánatos osztályrendszerrel, midőn 
a tanóráknak több mint felét egy-egy tanár kezébe 
adjuk. A kísérlet sikere e rendszernek nemcsak folyta-
tására, hanem kiterjesztésére is bátorított. A mint az 
alsó négy osztályban a latint a magyarral kötöttük 
össze, úgy kötjük jövő tanévtől kezdve a négy felső 
osztályban a görögöt a latinnal. Itt már a latin, a gra-
matikán és syntaxison túl levén, nem szorul a ma-
gyarnak a támogatására, hanem maga lehet alapja s 
támasza az V. osztályban kezdődő görögnek. A klass. 
philol. négy tanára közül egyik csak a négy alsó osz-
tályban marad, haladva azokkal, kikkel az elsőben kezdte, 
fel a negyedikig, mindig 2—2 osztályban tanítva a ma-
gyart és a latint; másika ugyan így a latinnal és görög-
gel mindig a négy felső osztályban. A más kettő, sze-
rencsére egyenlően képesek mind a három nyelvben 
— az I. osztálytól a VlII-ig fogják kisérni növendékei-
ket mindig 2—2 osztályban tanítva a magyart a latinnal, 
vagy a latint a göröggel. Azt hiszem e csoportosítás 
minden, a dologhoz értő ember helyeslésével fog talál-
kozni. 

Szintén egy kézben van a felső osztályokban a 
természettan s az alsó osztályokban a rajzoló geometria 
és mértani szerkesztés, ez aránylag új tantárgy gymna-
siumainkban, mely a tanulót érdekli, figyelmét,, pontos-
ságát, tisztasága s szabatosság-érzékét fejleszti s itt-ott 
igazán meglepő eredményeket idéz elő. Pesti gymnasi-
umunk alsó osztályai növendékeinek mértani rajzait 
akárhol ki lehetne állítani, oly szépek. E tárgy ellen itt-
ott ellenszenv vagy kicsinylés mutatkozik, pedig paeda-
gogiai hasznosságán kívül gyakorlati haszna is nagy, s 
úgy vezetve, mint pesti gymnasiumunkban, nem csak 
kitűnő előkészület a leendő mérnököknek, de minden-
kire nézve az izlés és ügyesség iskolája. 

A mathematika elméleti része is, új ember kezé-
ben bár, igen jó kézben van. A magyar irodalom, a 
földrajz, a történelem régi, kipróbált, szintoly jó kezekben. 

Ezeknek köszöni pesti főgymnasiumunk már meg-

állapított jó hírét; s midőn e tanévvel élete első kor-
szakát befejezi, új- és remélhetőleg még nagyobb virág-
zásnak indul, helyiségei s berendezése új mivoltával, 
melyre ezennel áttérek. 

2. Berendezés. 

Kezdetben a főgymnas, mind a nyolc osztálya a 
kálvintéri paplak első emeletében volt elhelyezve ; ké-
sőbb az egyik osztálytermet (az udvarra) szertárnak 
kellett elfoglalni, két kisebbet pedig egybefoglalni: így 
két osztály kiszorult s a legnépesebb két (I. és II.) 
osztály, az udvar hátulsó részében, az oroszlán-utcára 
néző szárnyon, a theol. intézet épületébe helyeztetett el, 
a folytonosság és fegyelemtartás kárára. De nem lehe-
tett máskép. A népesség szaporodásával a helyiségek 
így is szűkekké váltak; a tantermek melyek eredetileg 
nem voltak iskolának szánva, csak lakó szobák, alacso-
nyak és szűkek; a szertárak még szűkebb s mindenkép 
alkalmatlan helyiségekben zsugorogtak. Az első osztály 
túlnépessége és a terem szűk volta miatt az intézet 
fentartartó testülete a közoktatási kormány által meg 
is intetett, közegészségi és oktatási szempontok egy-
aránt sürgetőleg követelték, új megfelelő helyiségekről 
való gondoskodást. 

S ime, ma az új gymnasium épülete, a paplak és 
theologia közvetlen szomszédságában, a Lónyai-utca 
elején: készen áll, s a következő tanév f. é. szeptember 
elsején már abban fog, Isten segedelmével megnyittatni. 

A telket hozzá Budapest fővárosa nagv lelküen 
adományozta; azonkívül 25,000 frtot azzal a feltétellel, 
hogy az épületben négy párhuzamos osztály elhelyezé-
séről is legyen gondoskodva; ugyan e feltételhez kötötte 
az államkormány is az államsegély 50,000 frt összegét, 
melyből 30,000 frt már ki is fizettetett. A pesti ref. 
egyház tagjai s még ezen kívül állók is, m. e. 40,000 frtot 
adtak össze az építésre, melynek nagyobb része be is 
fizettetett, a hátralevő rész alapítvány levelekkel bizto-
síttatott. Az egyház — hogy az építés fenn ne akad-
hasson — az egyházi felsőbb hatóságok engedélyével 
60,000 frt kölcsönt vett fel kedvező feltételek mellett, 
de ma már ez a kölcsön is fedezve van —• mert szin-
tén felsőbb engedélylyel a Szíjjház és telek 65,000 forin-
ton eladatott s az abból befizetett 10,000 forinttal és az 
öt évalatt befizetendő eladási hátralék összeggel a kölcsön 
törlesztetik. Mind ez összevéve 175,000 forintot tesz 
ki. Maga a gymnasium épülete, teljes felszereléssel m. e. 
160,000 forintbakerül; a fenmaradó összeg apapiakés 
a theologiai intézet átalakítására s helyreállítására fog 
fordíttatni. 

Az új épületben a nyolc osztálytermen kívül négy 
párhuzamos osztályterem, külön rajz-, természettani-, 
természetrajzi- és torna-terem, a szertárak, gyüjtemé-
mények, igazgatói lakás, tanári szobák, iroda, szolga-
lakás, egy nagy gyülésterem, elnöki s bizottsági mellék-
helyiségekkel, szóval mind az mire egy teljes közép-



iskolának a törvény-, a kor- s a főváros igényeihez 
képest szüksége van, bőven elhelyezést nyer. A gyülés-
terem úgy van berendezve, hogy egyszersmind az egy-
háztanácsnak, az egyházmegyei-, kerületi- és konventi 
üléseknek is, a mostaninál jóval tágasabb és kényel-
mesebb tért adjon. 

A pesti gymnasium nagy feladata : az elhelyezést 
és berendezést illetőleg, szerencsésen meg van oldva. S 
ha a szellemi emelkedés is — bár természetesen hosz-
szabb idő alatt — lépést fog tartani a külső kerettel: 
intézetünk az ország legelső középiskolái közt foglaland 
helyet. 

A gymnasiumnak saját könyvtára nincs; de a 
Ráday könyvtár, mely a pesti ref. főiskoláé, a gymna-
siumé is; s e könyvtár, különösen a nagybecsű Pól)-a-
könyvtárt is beleszámítva, a gymnasiimii oktatás min-
den szakára is kiterjed. A tanári könyvtár, mely az új 
épületben lesz elhelyezve, több mint ezer munkát tartal-
maz 1350 kötetben, köztök sok becses és újat, a tudo-
mány minden ágából. Az egyház e könyvtárra, a termé-
szettani, természetrajzi, történelmi s földrajzi muzeumok 
gyarapítására évenként 100—100 összesen 400 forintot 
fordít; s ha az új helyiségek nagyobb terjeszkedést en-
gednek, fog — a mint ereje engedi — s a szükség 
kivánja, többet is fordítani. 

Ámbár meg kell jegyeznem, hogy az egyház 
a Szijj-telek eladása által évi 2500 frt tisztajövedelemtől 
esett el, melyet a kálvintéri helyiségek átalakításából 
várható lakbérjövedelem szaporulat csak részben fog fe-
dezhetni. 

De az Isten jó s megsegíti a benne bizva, az ó 
szent ügyéért munkálkodókat! 

3. Az anyagi helyzet. 

A pesti gymnasiumnak saját alapítványaiból, me-
lyek részben egyenesen magának a gymnasiumnak, rész-
ben mint a pesti ref. főiskola feles részének, részben 
pedig ösztöndíjakra szólanak, továbbá pedig a m. e. 
12,000 frtra tehető tandíjakból, évenként költségvetési-
leg' biztosított 22,000 frt jövedelme van. E biztos jöve-
delem tette lehetővé, hogy az egyháztanács a tanári 
fizetéseket az Egyházkerületi határozatnak megfelelőleg 
1500 frtra s 300 frt lakpénzre emelhesse; a szertárakról 
kellőkép gondoskodhassék; az intézet dologi szükségeit 
elláthassa s saját költségvetése egyensúlyának megzava-
rása nélkül az intézetet a kor színvonalán tarthassa. 

Az új épülettel a szükségek szaporodni fognak. 
Fűtés, világítás, tisztogatás, szolgálat, fentartás teteme-
sen nagyobb összegekbe fognak kerülni. S ha a népes-
ség szaporodásával a párhuzamos osztályokat is fel 
kellend (mire két oldalról is kötelezve van) állítania, 
melyeknek kiadásait a nevekedő tandíj jövedelem csak 
kisebb részben fogja fedezni, s ha még az 1885-től 
számítandó ötödéves pótlék is, pár év múlva már 
igénybe vétetnek: az egyháznak, előre láthatólag jóval 

tetemesb összeggel kellend a gymnasium bevételi hiá-
nyait pótolnia, mint eddig tette. 

Új segélyforrásokat kell tehát keresnie! Hiszem, 
hogy az egyháztanács azokat — részben, remélhetőleg, 
a főtiszt. Egyházkerület kegyes támogatásával is — meg 
fogja találni. 

Iskolalátogatásaimról e vázlatosan (s még is, félek, 
fárasztókig) előadott jelentésem befejeztével, melyet 
azonban még a gyönkivel ki kellend egészítenem — a 
jelentésem elején tett Ígéretem szerint némi következ-
tetéseket kell levonnom. 

Az első, a mit az előadottakból bátran levonha-
tunk, hogy középiskoláinknak állapota egészben véve 
nemcsak kielégítő, hanem örvendetes. Hibák s hiá-
nyok vannak; tökéletes és hibátlan semmi sincs az 
emberi dolgok és intézmények között; ha volna, hol 
maradna az emberi törekvés és munka legfőbb ru-
gója, a haladásra, a tökéletesedésre, szóval a jóról a 
jobbra törekvés. De örömmel s megnyugvással fejezem 
ki azt a meggyőződésemet, hogy középiskoláink a kor, 
a törvény, a jogos követelmények színvonalán állanak, 
s a mi részben attól elmaradás mutatkozik, arra eljutni 
egész erővel törekesznek. 

Hiányok s fogyatkozások mind a mellett vannak ; 
talán több, mint én e vázlatos rajzban előadni szüksé-
gesnek tartottam. Mert észrevételeimet az illető helyeken, 
vagy a tanárok előadásaira s módszerére, mint a tanuló 
ifjúságnak szorgalmára vagv magaviseletére s azon túl a 
berendezés és az anyagi helyzet kivánni valóira is őszin-
tén s nyiltan megtettem s bizton várom a javulást, az 
orvoslást. 

Ezt lehet várni egyfelől az időtől, mely sok dol-
got meggyógyít, türelemmel várva, más felől az illetők 
igyekezetétől, melyet sarkalni ha nem is szükséges; de 
nem is árt; mindenek felett a fentartó testületek — 
melyek közé a főtiszt. Egyházkerületet is számítom — 
buzgó tevékenységétől és támogatásától. 

És itt, mielőtt erre áttérnék, el akarom mondani 
egyéni (de nem alap nélküli) nézetemet arról, mit vár-
hatunk az államsegélytől, s miben vagyunk a magunk 
erejére utalva. 

Az államsegély, melyet az egyházkerületi Konvent 
közvetítésével középiskoláink igénybe vettek, illetőleg a 
vallás- és közoktatási kormánytól kértek, kétféle: 1) épí-
tési segély, egyszermindenkorra, melyhez csak is az 
építésre és beruházásra vonatkozó feltételek vannak s 
lehetnek kötve; és 2) fentartási, évi rendes segély, mely-
hez a középiskolai törvény 38. §-a alapján a kormány és 
az egyházkerületi Konvent által szerződésileg megálla-
pított segélyek kötvék. 

Az első rendbeli segélyt hat középiskolánk közül 
valamennyi kérte; a pesti 50,000, a halasi 25,000 forint-
tal, egészen új építkezésekre; a többiek 4—8000 forint 
közötti kisebb összegekkel, kisebb építkezésekre és helyre-
állításokra. A második rendbeli, az évi rendes segélyt t. i. 



a pesti és halasi nem, a többi négy évi normál költség-
vetésük kimutatott hiánya fedezésére. 

Egy, a vallás- és közoktatási minisztériumban 
tartott félhivatalos jellegű értekezlet, melyben az illeté-
kes és érdekelt miniszterek s az E. Konvent részéről 
báró Vay Miklós és Tisza Lajos O excellenciáik s én 
vettünk részt, melyben a segélyezés ügye behatólag 
tárgyaltatott, s ha nem is végleges (a mi a miniszter-
tanács és a törvényhozás jog körébe tartozik), de leg-
alább tájékoztató megállapodások történtek. 

Ezek szerint az egyszermindenkori segélyre nézve 
első sorban a pesti, másod sorban a halasi, harmad sorban 
a gyönki iskolák segélye kilátásba helyeztetett; a kecs-
keméti és nagykőrösi iskolákéra az mondatott, hogy 
6—8ooo forintos kisebb építkezéseket az oly erős és 
vagyonos fentartó testületek a magokéból is megbír-
hatnak : végre a kunszentmiklósi, mely magát mint négy-
osztályú íenn is tarthatja s a kellő épületekkel is el van 
látva, azon igényével, hogy hat osztálylyal fentartására 
építési és állandó segélyben részesíttessék, mivel hat 
osztályú mivolta nem ismertetett el országos érdeknek, 
egészen elejtetett. 

Ellenben a kecskeméti, nagykőrösi és gyönki 
gymnasiumoknak, a kellőleg kimutatott költségvetési 
hiánynak állandó évi segély általi pótlása jogosultnak 
ismertetett el s ez — oly mérvben és sorrendben, a 
mint a törvényhozás által e célra megszavazandó össze-
gek engedni fogják, kilátásba is helyeztetett. 

Ez történt 1886 tavaszán, az 1887-diki költség-
vetésnek a törvényhozás elé terjesztése előtt s azzal a 
kilátással, hogy a konvent által évi állandó segélyek 
címén két egész összeg (két intézetén kívül, melyek 
egyike a kunszentmiklósi) a költségvetésbe fel fog vé-
tetni. Azonban az állam pénzügyi viszonyainak épen 
akkor bekövetkezett kedvezőtlen helyzete miatt, a remélt 
összegnek csak fele, 28,000 frt vétetett fel az 1887. évi 
országos költségvetésbe; s ismét csak ennyi 1888-ra 
is. így e középiskolák szükségeiből csak a legsürgősebbek 
és legnyomasztóbbak nyerhettek kielégítést — s a ke-
rületünkbeli, bár jogosultnak elismert három iskola közül 
egy sem nyerhette meg a kész és kilátásba helyezett 
évi segélyt. 

Megfogja-e nyerni ? s mikor s mily mérvben ? — 
az a jövő titka s az ország pénzügyeinek alakulásá-
tól függ. 

E bizonytalansággal szemben — legalább egyelőre 
— saját erőnkre vagyunk utalva: ezt ma már ki kell 
mondanunk. 

E kényszerhelyzettel szemben, első sorban isko-
láink fentartó testületeinek kell megtenni a magokét. 
Kecskeméten és Nagykőrösön 10—10 tanári fizetésnek 
1000 frtról a lakbérrel 1200 frtra emeléséről, tehát 
2—200» frtról volt s van szó. Kecskemét már megtette 
ezt s hátra van, hogy a főt. Egyházkerület is, az általa 
fizetett 11-dik tanár fizetését, 200 forinttal, a többieké-
vel egyenlőre emelje. Ugyanezt kell tennie a nagykőrösi 

főgymnasiumnál az általa fentartott tanári székre nézve is? 

s felhívni a fentartó testületet, hogy az is tegye meg a 
magáét. Gyönknek is ezt kell tennie, 800 forintig emel-
vén a tanárok fizetését s az osztó-igazság kívánja, hogy 
az egyházkerület is ennyire emelje évi segélyét. Az 
osztó-igazság kívánja, hogy Pestnek, Halasnak, Kun-
szentmiklósnak is, gymnasiumaik fentartására egy-egy 
tanári szék javadalmával járuljon az Egyházkerület. Mert 
a »három-egy főiskolaa egy időben szükséges vagy 
legalább opportunus fictiója ma már puszta szó; s az 
egyházkerületnek nem lehetnek a többi felett kedvez-
ményezett — és mostoha gyermekei. 

Ezt kívánja az osztó-igazság: de engedi-e pénztár-
raink állapota, azt mondja meg a pénz és gazdaság-
ügyi bizottság, az állandó számszék, mondja meg a 
költségvetés s mindezek után maga a főtiszteletű egy-
házkerületi közgyűlés ! — Elvi kijelentéseknek, melyek 
aztán nem foganatosíthatók, általában véve barátja nem 
vagyok; de szemben az egyházkerület által eddig nem 
— vagy csak a pengő krajcárok visszabocsátásával do-
tált középiskolák jogos és méltányos igényével, s szem-
ben azon körülmény nyel, hogy az egyházaknak az egy-
házkerület közszükségeihez való járulása iránt tiz évre 
megállapított »aránylagos« kulcsot már a jövő évben 
revideálnunk s újólag kell megállapítanunk: ily elvi 
kijelentést nem csak helyesnek, de szükségesnek is tar-
tanék. 

Végre még az egyházkerület részéről a középisko-
lák felett jövőre gyakorlandó felügyelet módja iránt 
kötelességem nyilatkozni. 

Középiskoláink ki vannak véve az egyházmegyék 
és az esperesek felügyelete alól, ezt az egyházkerület 
magának tartotta fenn. De erre, az évenként egyszer 
összejövő s a tanintézetek statisztikai adatait és jelenté-
seit feldolgozó tanügyi bizottságon kívül más közege 
nincs. Ez pedig a középiskolák kül- és beléletének foly-
tonos felügyeletére nem elégséges. Ezért javasolta a 
mult évben maga a tanügyi bizottság középiskolai szak-
osztálya az állandó felügyelet szervezését. Ez indítvány 
felől egyszerre határozni a közgyűlés nem tartván cél-
szerűnek, bizott meg engem, erre önként is ajánlkozót, 
a középiskoláknak egyszer —• a felügyelet szempontjá-
ból — tüzetes megvizsgálására, tapasztalataimról jelen-
tés tételre. 

S én, az elősorolt részletes tapasztalatokból arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy az állandó felügyelet s 
mindenik középiskolának évenként egyszeri meglátoga-
tása, ha nem épen múlhatatlanul szükséges, de minden-
esetre kívánatos s üdvös eredményű lehet. A felügye-
letnek fogalmában rejlik, hogy annak nem csak irott 
jelentéseken, hanem közvetlen szemléleten kell alapulnia. 
S mivel azt, hogy mindenik középiskolát évenként 
egyszer behatóan megvizsgálja, a máskép is igen elfog-
lalt püspöktől várni nem lehet, s egy emberben a közép-
iskola minden tárgyaiban szakember nem lehet, célsze-
rűnek vélném s bátor vagyok indítványozni: szervezzen 



a főt. egyházkerületi közgyűlés a középiskolák éven-
kénti látogatására s beható megvizsgálására — szóval a 
felügyelet gyakorlására, három tagból álló állandó bizott-
ságot, oly módon, hogy mindenik tag évenként két 
középiskolát, és pedig felváltva, tehát három évenként 
mindenik tag mind a hat középiskolát, a mellett a nagy-
kőrösi gymnasium mellett a tanító-képezdét, a kecske-
méti mellett a jogakadémiát, a pesti mellett a theologiai 
intézetet is, látogassa meg s tapasztalataikat egymással 
kicserélve, évenként összesített jelentést tegyenek a fő-
tiszteletű egyházkerületi közgyűléshez — • e mellett a 
a Tanügyi bizottság, mint eddig, szakosztályonként, vala-
mint a Theol. választmány is az eddigi mód szerint 
működvén. 

Abban a szerencsés helyzetben levén, hogy halasi, 
nagykőrösi és kunszentmiklósi gymnasiumainknak igazg. 
tanácsi elnökei, s azon egyházaink lelkészei, a tanügy s 
gymnasiumi oktatás terén is kiváló szakférfiak, ezen 
hármas bizottság tagjaiul főt. Szilády Áron egyházke-
rületi főjegyző, nagyt. Baksay Sándor solti esperes és 
nagyt. Filó Lajos egyházkerületi tanácsbiró urakat bátor-
kodom ajánlani. 

Budapest, 1888. május hó 10-kén. 
Szász Károly. 

T Á R C A . 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás). 

Salamon kora, 

A Krónika második könyve igen természetes okok-
ból mellőzvén Adónia megöletését, Abjatar elűzetését s 
Joáb és Sémei kivégeztetését, szóval mindazt, a mi a 
1. Kir. 2, 11—3, 3-ban meg van írva, mindjárt az első 
rész 2—13. verseiben leirja Salamonnak Gibeonban be-
mutatott áldozatát és az Úrral való beszélgetését, a mit 
a Királyok első könyvében, a 3, 4—15-ben találunk 
meg. A két tudósítást összehasonlítva, első tekintetre 
szemünkbe tűnik, hogy itt hiában keressük azt a szó-
szerinti egyezést, a mit a Sám. és Krón. parallel helyei-
nél oly gyakran láttunk. Ez a körülmény arra enged 
következtetni, hogy itt a krónikás nem a királyok köny-
véből merített, hanem mind a két író egy közös for-
rásból vette a történelmi anyagot. A közösen használt 
tudósításból aztán mindegyik író azt dolgozta fel bőveb-
ben, a mi neki tetszett, céljának legjobban megfelelt. A 
krónikás pl. az áldozati eszközöket s magát az áldozás 
tényét írja le bővebben, míg a Kir. ezt csak megemlíti 
egy versben, ellenben Salamon álmát sokkal bővebben 
írja le, mint amaz. A minek oka természetesen nem 
lehet egyéb, mint az, hogy a krónikás Salamonban ki-
váltképen a theocratát, a törvényes, vallásos királyt 
látta, míg a Kir. meg kiváltképen a bölcs és nagy 
királyt. Érdekes különbséget mutat fel a Kir. hangja 
összehasonlítva a Sám.-el. A 1. Kir. 3. 14. mutatja, hogy 
a Kir. szerzője már épen olyan szemüvegen át nézte 
Dávidot, mint a krónikás, s hogy ő mar sokkal mesz-
szebb esett attól a kortól, mint a Sám. szerkesztője. 

A 2. Krón. / , / . /—27 és 1. Kir, 10, 26—29 szó-
szerint megegyezőleg adja elő, hogy milyen gazdag volt 
Salamon, mennyi aranya, ezüstje stb. volt neki. Hogy a 
krónikás ezt az adatot mindjárt itt elől közli; a Kir. 
pedig csak később, annak oka^ az, hogy a krónikás alka-
lomszerűnek találta ezt itt az Űr Ígéretével mintegy kap-
csolatban felemlíteni, hogy így feltüntesse az igéret tel-
jesülését is, és hogy Salamont egyszerre úgy mutassa 
be, mint vallásos, bölcs és gazdag királyt. 

Tudjuk, hogy Dávid maga akart templomot épít-
tetni az Úrnak, de azt nem vihette véghez, mert Isten 
Nátán próféta által megtiltotta neki. Fentebb már láttuk 
ezt. Tudjuk, hogy ebben az isteni kijelentésben a régi 
próféták rokonszenve nyilatkozik a régebbi, szabadabb 
Jahvehcultus iránt, s ellenszenve a templomhoz kötött 
cultus iránt. A krónikás ezt a kijelentést közli a 
régebbi adatok alapján, csakhogy egészen más értelmet 
ad neki, mint a Sám., a mint ez a 1. Krón. 28, 3-ból 
világosan kitűnik. Nem azzal indokolja itt a templom-
építés tilalmát, a mivel Nátán a maga beszédében, hogy 
t. i. az Úr nem akar házban lakni, hanem azzal, hogy 
Dávid hadakozó ember és sok vért is ontott már. 
Ebben nyilatkozik a krónikás rokonszenve a templom 
iránt. Szerinte nem azt tiltotta meg Isten Nátán által, 
hogy neki házat építsenek, hanem azt, hogy véres 
kezekkel építsenek. Dávidot pedig legkevésbbé sem 
a Nátán kijelentése gátolta meg a templomépítés-
ben, nem is az ő kezeihez tapadt sok vér; hanem az, 
a mit a 1. Kir. 5, 3 mond, a sok külső és belső háború. 
Salamon uralkodása zavartalanabb lévén, elhatározta 
atyja szándékának kivitelét, s mindjárt uralkodása kez-
detén hozzá is fogott az előkészületekhez. Ezen előké-
születekről tudósít bennünket a 1. Kir. 5, 2—18, és a 
2. Krón. 2. Egyszeri olvasás meggyőz bennünket arról, 
hogy a két író egy forrásból merített, mert az adatok 
összevágnak, de nem ugyanazon sorrendben következ-
nek egymásután a tények, mindegyik tudósító mást-mást 
részletez inkább. Es épen ez képezi a két elbeszélés 
között a legjellemzőbb különbséget, mi világosan mutatja, 
hogy a Krónika irója pap volt, kinek szemei előtt csak 
a templom lebegett, míg a Kir. szerzője történetíró, ki 
mindenütt a tényeket keresi. Ez egyszerűen felemlíti, 
hogy Salamon elhatározta, hogy felépítteti a templomot, 
mit atyja nem tehetett, s azután részletesen leirja Sala-
monnak Hirámmal kötött egyességét, az anyagszállítás 
módját, a munkások számát, stb. míg a krónikás ezeket 
csak röviden említi fel, de annál bővebben elmondja 
aztán, hogy mit csinálnak majd abban a templomban, 
milyen nagy lesz az a templom stb. mind olyan dolgok, 
miket a templom iránt érzett nagy elragadtatás diktált 
a krónikásnak. 

Le van írva a Krónikában egyfolytában, a 2-dik 
könyv 3—5, i-ig, míg a Királyok könyve megfelelő 
leírásába két elbeszélés is van bele toldva a 1. Kir. 6 és 
7-ben, az egyik (6, 11 —13) Isten Ígérete Salamonnak, 
a mi nagyon elüt Nátán tiltakozásától, a másik pedig 
(7, 1—12) Salamon és feleségei házainak leírása. A kró-
nikás nem vehette fel ezeket, mert az ő művének kere-
tébe ez utóbbi éppen nem illik, az előbbi nem fér bele. 
Általában azt jegyezhetjük meg a két tudósításról, hogy 
a Krónika nem foglalkozik olyan hosszadalmasan a temp-
lomnak és a templom berendezésnek leírásával, s itt-
ott más sorban beszéli el a tárgyakat, mint a Kir. Érde-
kes, hogy a Kir. az évszámokra fektet nagyobb súlyt, 
megmondja, hogy mikor kezdték, mikor fejezték be az 
építést, az Egyptomból való kijöveteltől számítva, míg 
a Krón. inkább a templom helyét magyarázza meg. 



A i. Kir. 8, és a Krón. 5, 2—7, / o tudósíta-
nak bennünket a templom felszeriteltetésérőL, és pedig, 
annyira összhangzó leírását adják az ünnepélyeknek, 
hogy azt kell hinnünk, hogy a krónikás e leírásokat 
szórói-szóra a Királyok könyvéből vette át, és csak ott 
toldott hozzájuk, a hol szükségesnek látta, hogy a le-
vitáknak több szerepet juttasson, mint a Kir. 

Lássuk a tudósításokat. Egyezőleg beszéli el a két 
történetíró, hogy Salamon miképen hivatá össze az elő-
kelőket, hogy a frigyládát elvigyék Sionból; elmondják, 
hogy a ládát papok és léviták vitték, előtte temérdek bar-
mot áldoztak, aztán bevitték helyére a kérubim alá; hogy 
a ládát hogy helyezték el; hogy csak a két kőtábla volt 
benne, és hogy mikor a papok kijöttek a templomból, 
akkora köd lett, hogy meg nem állhatnának az ő szol-
gálatokban. De már itt a Krónikás szükségesnek látja 
betoldani, hogy kik voltak azok a leviták, milyen zene-
szerszámokkal voltak felszerelve, s mit csináltak. Aztán 
ismét egybevágókig közlik Salamon beszédét, melyben a 
templomépítés előzményeit mondja el, hogy t. 1. Dávid 
akart építni, de az Úr Salamonra bizta. De mégis van 
e beszédben egy lényeges különbség. A krónikás a 
beszéd közben Salamon szájaba adja a következő szava-
kat is, a mikről a Kir. hallgat : »Hanem választottam 
Jerusálemet, hogy az én nevem abban tiszteltetnék® 
(2. Krón. 6, 6-an), a miből nyilván kitűnik a centrali-
sált cultushoz való ragaszkodás. Nem említi a Kir. azt 
a rézből csinált széket sem, melybe fölállt Salamon, 
mikor azt az imát tartotta a népért, sőt az idegene-
kért is, a nűt szórói-szóra egyformán ír le a két tudó-
sítás. Csak az ima végén van két lényeges különbség. 
A 1. Kir 8, 49-ben Salamon azt kéri Istentől, hogy, 
ha az Úr által büntetésből az ellenség kezébe adott 
zsidó kitér, és könyörög az Úrnak, hallgassa meg őt, 
és álljon bosszút érte, ezzel szemben a 2. Krón. 6, 39 
csak kegyelmet és elnézést kér. Mennyivel más színben 
áll már előtte Salamon! Az ima vége aztán teljesen 
különbözik, a két előadásban. A 1. Kir. 50—^j-ban 
azt kéri a király, hogy hallgassa meg az Úr az ő népé-
nek könyörgését, a népét, melyet kihozott Egyptomból 
s választott magának; a <?. Krón. 6, 40—42 pedig az 

luiyben lett könyörgés" meghallgatását kéri, és segít-
séget kér a papoknak és a királynak. Mikor a Krónikát 
irták, már akkor a papoknak nagyobb tekintélyük volt, 
mint a milyent a Kir. szerzője ismert, de úgylátszik e 
helyből, hogy a krónikás még nagyobbá akarta tenni. 

Az ima befejezése után a 2. Krón. 7, 1 - j szerint 
az Isten megjelenik Salamonnak, a Kir. pedig erről nem 
szól, hanem a 8, 55—61-ben még egy imát ad Salamon 
szájába, a miről meg a Krón. nem emlékezik meg. A 
templom szentségének, Salamon nagyságának emelésére 
és feltüntetésére már nem használhatott szebb képet a 
krónikás, mint azt, hogy az Isten a bölcs király imája 
után, a legünnepélyesebb pillanatban megjelenik a szent 
házban, Isten a maga tündöklő dicsőségében. Aztán az 
áldozatokat, az ünnepély tartamát eltérés nélkül olvas-
hatjuk a két tudósításban, mindössze az a különbség, 
hogy a 2. Krón. 7, 6-ban a krónikás ismét fölemlíti a 
maga kedves levitáit. 

Hogy a krónikás ezen dolgokkal oly terjedelmesen 
foglalkozik, azon épen nem csudálkozhatunk, ha meg-
gondoljuk, hogy mily nagy előszeretettel beszél mindig 
a templomról, cultusról és a levitákról. Az eltérések-
nek — melyeket fentebb kimutattam — okait tüzete-
sebben kifejteni feleslegesnek láttam, mert úg)̂  is köny-
nyen szembe tűnik, hogy azon változtatásokat a centra-
lisált cultushoz való ragaszkodás, Salamon nagyságának 

minden áron emelni akarása eszközöltette vele, és az a 
törekvés, hogy a levitáknak már Salamon alatt oly nagy 
tekintélyük volt, mint az író idejében, a fogság után. 

A 2. Krón. 7, 11—22 és a 1. Kir. p, 1—p elő-
adja, hogy a templomszentelés után Isten megjelent 
Salamonnak, s újra megerősíti Dávidnak tett igéretét, 
sőt a Krón. még anyagi javakra vonatkozó ígéreteket 
is sorol elő, miket megád az Úr, ha Izrael hű marad 
az ő törvényéhez; ha pedig elpártol tőle s bálvány-
imádásra hajlik, kigyomlálja őt a föld szinéről. Ez volt 
az általános zsidó felfogás, melyben, már a Kir. írója is 
osztozott, a krónikást pedig határozottan ez vezette a 
tények megítélésében, különösen pedig a Dávid és Sa-
lamon korának rajzában. Az erőben és hatalomban az 
utódoknál gazdagabb ősöket a monda rózsás ködfátyo-
lán át még nagyobbaknak látván: a visszafizetés elvé-. 
nél fogva meg volt győződve szilárdul, hogy azon kor 
valláserkölcsi visszonyainak is jóknak kellett lenni. 
Innen, hogy a régi kor valláserkölcsi viszonyait annyira 
szépíti. 

A 1. Krón. p, 10—28 és a Krón. <?-ban egyes 
tudósítások feküsznek előttünk Salamon különböző in-
tézkedéseiről, ezek mutatják a legnagyobb eltéréseket, 
sőt ellentéteket, annyira, hogy azt kell mondanunk, hogy 
az írók ezek nem meríthették közös forrásból, vagy 
ha igen, akkor be kell vallanunk, hogy a krónikás nem 
csak hogy elhagyott vagy betoldott egyes adatokat 
céljának megfelelőleg, hanem, hogy Salamon dicsőségét 
annál ragyogóbb fényben tüntesse fel, még a törté-
nelmi tények meghamisításától sem riadt vissza. 

A fentemlített részre vonatkozólag általában any-
nyit jegyezzünk meg, hogy a Kir. csak röviden 
említi meg, hogy Salamon évenként háromszor áldo-
zott, míg a Krón. ezt részletesen előadja, s ezzel kap-
csolatban még azt is elmondja, hogy Salamon mint 
rendelé cl a papoknak és levitáknak tisztét »az ő atyjá-
nak Dávidnak rendelése szerint.« A politikai intézkedé-
seket ellenben a Kir. tárgyalja részletesebben, a Krón. 
csak kivonatosan. És e különbség a két szerző történet-
írói jelleméből folyik. A Kir. szerzője, bár eszményíti 
Salamont és korát, de azért elmondja a történeti ténye-
ket úgy, a mint azok az írott forrásokban és a hagyo-
mányokban előtte álltak, és Salamont mint nemzeti ki-
rályt fogta fel; a Krón. ellenben csak azokat a tényeket 
vette fel, melyek alkalmasak voltak Salamonnak, mint 
Jahveh példányszerű hívének feltüntetésére, s melyek a 
cultussal, levitákkal, templommal viszonyban voltak. 
Igen jellemző erre nézve a Faraó leányának története. 
A Kir. csak annyit mond róla, hogy wfelméne Dávidnak 
városából az ő házába, melyet Salamon építtetett vala 
neki.« Már a krónikásnak sehogy sem tetszik az, hogy 
a vallásos Salamon feleségét a Faraó leányát a Dávid 
házában engedte lakni, a hol az Úr ládája volt, azért 
mintegy mentegetőzésképen utána téteti Salamonnal : 
»Nem lakhatik az én feleségem az én atyámnak Dávid-
nak házában; mert szentséges hely az, mivelhogy az 
Úr ládája abban volt.« 

A részletekben lévő eltéréseket (építkezések) és 
egyezéseket (az ország lakóinak rendezése) felesleges 
elősorolnom, csak még egy ellenmondást említek fel, a 
mire fentebb már céloztam. A 2.'Krón. 8, 2 azt mondja, 
hogy Hirám adott Salamonnak városokat, a r. Kir. 9, 
11 s köv. pedig részletesen elmondja, hogy Hirámnak 
adott Salamon városokat. Melyik az igaz? A Kir. könyve 
közelebb áll a valószinűséghez, mert régibb, s mert nem 
valószínűtlen, hogy Salamon Hirámnak csakugyan adott 
városokat az építkezésben való segédkezéséért, míg az 



épen nincs indokolva, hogy mért adott volna Hirám 
Salamonnak ? Tehát inkább valószínű, hogy a Krónika 
tudósítása nem hiteles. Az azonban egy kissé erős fel-
tevés volna, hogy Salamon dicsőítése céljából készakarva 
hamisította meg ezt az adatot, annyival is inkább, mert 
ez sem el nem vesz, sem hozzá nem ad sokat Salamon 
babérkoszorújához, hanem azt kell mondanunk, hogy tu-
tósítása tévedésen alapszik. 

Sába királyné asszonya látogatása, Salamon gaz-
dagsága, hatalma nagyon kevés és lényegtelen eltéréssel 
van megirva a 2. Krón. 9, 1—28, és a 1. Kir. 10-ben. 
A Krónika mindjárt ehez csatolva adja elő forrásait s 
azután Salamon halálát, érthető okokból mellőzvén azt, 
a mit a 1 Kir. 11, 1--40 elmond Salamon sok feleségei-
ről, bálványozásáról és ellenségeiről. Az a Salamon, ki 
a krónikás lelkében mint eszmény élt, kit ő mint pél-
dányképet állít hűtlensége miatt megvert népe elé ; nem 
lehetett Isten törvényének ellenszegülő, nem lehetett 
bálványimádó, mert különben Jahveh nem magasztalta 
volna fel őt minden királyok felett. Ez a krónikás prag-
matismusa. 

Forrásokúi a Krónika Salamon dolgaira nézve a 
Nátán próféta könyvét, a Silóbeli Ahija próféciáját és 
Jehdó prófétállak Jeroboani ellen írt látásait említi, a 
Királyok könyve pedig csak a „Salamon cselekedeteiről 
irott könyvétEzen feljegyzések hitelességét kétségbe 
vonni nem lehet, mert hiszen az iró csak tudhatta, 
hogy miféle forrásokból merített, s mert e följegyzések-
ből látszik, hogy ezek a könyvek, melyekre itt utalás 
történik, a Kir., illetve a Krón. megjelenésekor még 
ismeretesek voltak. Úgy de itt mind a Kir., mind a 
Krón. különböző forrásokat említ fel, már pedig a szó-
ban forgó művekben minden jel arra mutat, hogy az 
illető szerzők egy forrásból merítettek. Már most hogy 
egyeztethető ez össze? 

Az a könyv, mit a 1. Kir. n , 41 mint »Salamon 
cselekedeteiről irott könyvet« említ, nem lehetett egyéb, 
mint több Salamonra vonatkozó feljegyzések gyűjtemé-
nye, részint Salamon kortársaitól, részint későbbi Íróktól, 
kik már a hagyomány után írták le feljegyzéseiket. Nem 
valószínűtlen, hogy ebben a gyűjteményben a 2. Krón. 
9, 29-ben említett egyénektől is voltak feljegyzések, s 
hogy a krónikás, mint felfogásának legjobban megfele-
lőket épen csak ezeket használta. 

(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 
Az aszódi ág. h. ev. algymnasium száz éves 

fenállásának jubileuma. 
F. é. junius 27-e nagy nap volt Aszódra nézve; 

azon ünnepelték az aszódi algymnasium fenállásának 
100-ik évfordulóját. 

Városszerte zárva voltak az üzletek, lobogó-dísz 
és három diadalkapu, voltak külső jelei a nap ünnepének. 

A város Gyöngyös felé vezető útja kezdetén lévő 
diadalkapunál már úgy 8 órakor fogadta az ev. egyház 
és a község küldöttsége az onnan érkezett báró Pod-
maniczky Géza és báró Podmaniczky Levente urakat, 
mint a gymnasium nagyérdemű Maecenásait. Onnan 
pedig nevezett két báró és a küldöttség ment a vasúti 
állomáshoz, hol Földváry Mihályt, az aszódi gymnasium 
egykori tanítványát, pestm. esperességi felügyelőt és al-
ispánt fogadták. 

Ezen bevonulók aztán a gymnasium előtti téren 

felállított diadalkapu alatt Moravcsik Mihály helybeli ev. 
lelkész, a pestmegyei fő-, alesperesek és az algymn. 
tanulók által lettek fogadtatva. Sorfalat képeztek az ön-
kéntes tűzoltók. 

Jelen voltak már akkor a magyar tud. akadémia, 
a Kisfaludy- és Petőfi-társaság küldötte, Gyulay Pál és 
Szana Tamás. 

A fogadtatások azután az Ácsa féle vezető uton 
álló diadalkapunál értek véget, hol az ág. hitval. evang. 
egyház egyetemes felügyelőjét, báró Prónay Dezsőt 
fogadták. 

Ezzel vette kezdetét az ünnep, mit harangzúgás és 
tarackok lövései jeleztek, felvonulva a dombon fekvő ev. 
templomba, mely az ezerekre menő gyülekezetnek csak 
kis részét fogadhatta be. 

Féltizenegykor zendített reá az orgona az »Erős 
vár a mi Istenünk« kezdetű énekre, melynek egy vers-
szaka után Moravcsik Mihály helybeli lelkész mondott el 
magasztos oltári imát és olvasott buzdító zsoltári igéket. 

Egy másik vers ének után Láng Adolf, pestm. ev. 
főesperes, szószéken mondotta el az ünnepi egyházi 
beszédet, kiindulva s Sámuel 7, 12-ből és így e mon-
datból kiindulva: Idáig segített minket az Ur! fejtegette 
az aszódi ev. gymnasium történetéből vett részletek 
fonalán Sámuel e helyét, mint a jubiláló gyülekezetnek 
a múltért hálaadó szózatát és a jövőre nézve, mint a jó 
reménynek szózatát, ha a gymnasium jövőben is komo-
lyan fogja szolgálni a tudományt, ha ezentúl is gya-
korlandja azon jézusi tágszivű szeretetet, mely a külön-
böző felekezetű tanítványok és a tanárok közt ápolja 
az egyenlően kedvelt gyermekek és a családi nevelést 
nyújtó atyák — a tanárok — közti jó viszonyt és ha 
végre az érdekelt közönség, ezen intézetet fentartandja 
oly áldozatkészséggel, melyet egyaránt vallási és haza-
fiúi, kedves kötelességének tekint. 

Ismét rövid ének után Tötök József pestm. ev. 
alesperes mondott magas röptű oltári hálaimát és meg-
áldotta a jubiláló gyülekezetet. 

Ezt követte rövid díszülés a templomban, melyet 
báró Podmaniczky Levente, az egyház érdemdús fel-
ügyelője nyitott meg, rövid, üdvözlő szavakkal. 

E díszülés tárgya volt a gymnasium története 
egyes részleteinek felolvasása Petry János tanár által. 
Felolvasta a virágzás korát, mely részlet mutatványa 
volt, felolvasó nagy tetszéssel fogadott és vonzó irály-
lyal írt terjedelmes dolgozatának. 

Az elismerésnek méltó koronáját mind a szószéki 
beszéd, mind a történet a báró Podmaniczky családnak 
nyújtotta legelső sorban a többi pártfogó családok kö-
zül, mint mely megteremtette és folyton fentartja ezen 
életszükségletté vált gymnasiumot. 

Nyomban e család után pedig Moravcsik Mihály 
aszódi lelkész működése lett kiemelve. E férfiú szeren-
csés kézzel valósította meg az intézet újjáalakítása 
körül szükségesebbekké vált nehéz terveket. 

xMindazonáltal jó tanárok nélkül minden kivihetet-
len lett volna s ezeknek járt ki az oroszlán rész a 
méitatásból az öreg Korentől, Csengey Gusztávig és a 
jelenlegi tanárokig. 

A véget ért gyűlés után a gymnasiumi térre vo-
nult a közönség, hol cserfalombból készült szószékre 
lépett Földváry Mihály pestm. esperességi főfelügyelő 
és alispán, mint »ki nem ünnepeltetni, de ünnepelni 
jött« és ki ötven év előtt volt az aszódi gymnasium 
tanulója, elmondva kegyeletes szóval azon korbeli, neki 
most is kedves, tanulókori benyomásait, áldást kívánva 
ezen egykori tanintézetére. 



Őt követte Beke Andor gymn. tanár, ki érzéssel 
szavalta el Dr. Moravcsik Gyula budapesti ügyvédnek 
a volt aszódi tanulók nevében írt lendületes költemé-
nyét. A volt aszódi tanárok nevében viszont Csengey 
Gusztáv eperjesi theol. tanár írt elragadó szépségű köl-
teményt, melyet Zuberecz Pál gymn. tanár szavalt el 
nagy lelkesedéssel. Hasonlót tett Dr. Melezer Gyula 
acsai lelkész, volt acsaí tanuló »A száz éves tanoda« 
című, saját költeményével. 

Déli egy órakor 300 terítékű bankett volt a nagy 
vendéglő három termében, hol a pohárköszöntések árja 
közé eső szüneteket, a helybeli új magyar zenetársaság 
játéka töltötte ki. 

Az első pohárköszöntést báró Prónay Dezső egye-
temes főfelügyelő mondotta a királyra, beszédét alkal-
mazva a király e jelmondatára: »Bizalmam az ősi erény-
ben. « — Láng Adolf pestm. főesperes felköszöntötte 
báró Prónay Dezsőt, mint az ág. hitv. ev, közegyház, 
bizalommal körülvett bölcs és egységes kormányának 
személyesítőjét. Melezer Gyula (több más verses fel-
köszöntőjén kívül) felköszöntötte a pestmegyei ev. espe-
resség elnökét, Fáy Béla, Földváry Mihály, Gyulay Pál, 
Majtényi István váci kerületi képviselő, Szana Tamás, 
báró Podmaniczky Géza, Mik lós sy János és többen 
szebbnél szebb modorban merítették ki a felköszöntők 
sorát. 

A körbe bocsátott, arany betűkkel nyomatott 
ünnepi óda Kerekes Sámueltől köztetszésre talált. 

Az ünnepélyt este táncvigalom zárta be. — Más-
nap a tanulók önképző köre tartott »Petőfi-ünnepélyt«, 
melyen szavalatok és munkák felolvasása után jutal-
mak osztattak ki, felolvastattak a haza minden részéből 
beérkezett üdvözlő iratok és táviratok. Jubileumi ado-
mányok is érkeztek be, melyek az aláírásokkal együtt 
közei ötezer forintot eredményeztek. 

R É G I S É G E K . 

Vázlatok Sybolthy Demeterről. 
A »Felső Dunamellékicc, vagy »samarjai« helvét 

hitvallású superintendenciára vonatkozó adat gyűjtöge-
téseim közben, különösebb figyelemmel kisértem mosta-
nában mind azt, a mi a derék Sybolthira vonatkozott; 
hogy történeti alapon határozhatnám meg: e tudós pap 
és jeles pedagógus születése helyét, idejét, hitvallását, 
azokat a helyeket, hol ő mint tanító, nevelő és lelkész 
működött; végül, hogy ő a nagy Bornemisza Péternek 
Semptén nemcsak papi, hanem püspöki utódja is volt-e ? 
S mely művek hirdetik írói nevét ? 

Es ha a Sybolthi Demeterre vonatkozó fáradozá-
somat, — még idáig — a kívánt siker nem kísérte is, 
törekvésemet még se mondhatom teljesen eredmény-
telennek ; mert sikerült némi világosságot deríteni: a 
Sybolthi D. születése helyét és atyját beárnyékoló ho-
mályba, azon helyekre, hol ő az elemi felsőbb-iskolai 
és az akadémiai tudományokat elsajátította, a hol ő — 
mint tanító, nevelő és lelkész működött, — sikerült az 
országos levéltárban, Kanizsay Ursula, Nádasdy Tamás 
palatínus özvegyéhez írt igen érdekes sajátkezű levelét, 
több eredeti dézsma nyugtáját és végül néhány művé-
nek címét is felfedeznem. 

* * 

* 1 
Sybolthy Demeternek — valószínűleg — az a 

Sybolthy János, galgóci lelkész volt atyja, kinek az or-
szágos levéltárban! — nyitramegyei dézma lajstroma 

között levő eredeti nyugtáján ez olvasható : »Ego Johan-
nes Sybolthi Tholnensis parochus hungarus galgotzien-
sis, accepi a decimatoribus : tritic. copce 11, manip 25, 
Silig cap. 97,. De quibus quieto Galgotz, Anno. D. 
1562, 19 julii. idem qui supra.« 

A »Wittembergában felszerelt lelkipásztorok jegy-
zéké«-ből ez olvasható. »Sybolthy Demeter magyar-
országi Tholnán a tudományok elemeibe beavattatván, 
innen Szegedy István által Temesvárra vitetett, hogy 
magát a tudományokban kiképezze, de honnét saját 
beleegyezésével a Massay gyermekek felvigyázójává 
tétetett. Végre barátainak tanácsából 1556. évben Wit-
tenbergába ment, a hol Melanchton Fülöpöt és máso-
kat egész esztendőn keresztül különös tisztelettel hall-
gatta. De 1562-ben visszatért Magyarországba; előbb 
Békés-Gyulán iskolaigazgató, azután Csepregen a méltó-
ságos Nádasdy úr jószágain vala. Még is innen méltó-
ságos gróf Salm Júlia és Neuburg óhajtására szemptzi, 
legújabban nagy-szombati lelkipásztor. Feljegyeztetett 
Wittenbergben tisztelendő Oberdorfer Mihály lelkész úr 
által 1576. julius 11-.én. Kijegyezte 1705, február 3 
Szontágh Mihály.« 

Monumenta Evangelicorum Aug. Gonf. in Hun-
garia Históriáé I. 83, 84. 

Bod Péter a »História Hungarorum Ecclesiastica« 
II. könyve, 363 —ik lapján Sybolthy Demeterről csak 
ennyit ír: »Anno 1557 Stephenus Eszéki Senior VIII. 
sub quo sequentes accesserunt: Demetrius Sybolti.« stb. 

Oberdorfer Mihály wittembergi lelkész 1576-diki 
»Feljegyzésében csak röviden érinti, hogy Sybolthi — 
az ő békés-gyulai igazgatósága után, a Nádasdy úr 
jószágain Csepregen vala,« de hogy ott mi szerepe 
volt — azt elhallgatta. Megfelel azonban a wittembergi 
lelkész hetyett Sybolthinak Bécsből, 1567-ik évi junius 
26-ról, Kanizsay Ursula, Nádasdy Tamás palatínus ke-
gyes özvegyéhez írt következő érdekes levele : 

Külcím : 
»Spectabili ac Magnifícae Dominae Ursulae de 

Kanysa, splis et magci, quondam domini Thomae de 
Nadasd Palatini etc. Relictae dominae mihi observan-
dissimae.ee 

»Mind az ketten, addigh predicallottak és tané-
tottak, hogy a fejedelmeket megh térítették Isten által 
az igaz isteni esmerethre és mint József Pharahóval, s 
mint Dániel Nabughodonozorral, Cyrussal és az tebbivel, 
Istennek tisztességére iskolákat építettek, s ezekben az 
Úr Istenről való tudománt ighazán tanultak mindnaian.« 

»Valentinianusról is olvassuk, ki hadnagia volt Julia-
nus apostata Cázárnak, hogi az Cázárt mindén népével 
be kísérte az templom atyaiayk, és onnan hátra tért, 
nem akart bé menni az Balvanos Missére.« 

»Mikoron penigh egyszer az Egház aytaianál ál-
lana, és hogi Zokasa zerint az Cazar kaplana az sós 
vízzel hintene az bemenőket, Valentinianusra is ugian 
akaratia zerint, mert tudta, hogi nem zenvedheti, hinte 
benne, és Valentinianus az kereztin hadnagi vitéz, sem-
mit nem vara, hanem mindiarast ugian ottan arcul csapia 
az Balvanos Misés papot; ezt mondván neki: megh 
mosdottam en ma, miért rútétól megh enghemet.« 

»Illien es teob kereztien celelekedettiert az Úr 
Isten ugy celekedik Valentinianossal, hogi Julianoss 
Cazárt levette Zékiből és az Kereztien hajinagiot emel-
tette Zékiben.« 

»De mi sem Josephek, sem Dánielek, sem Valen-
tinianussok Istennek Zent lelke nelköl nem leheteonk, azért 
csak kenerghenünk kell eö zent Felséghenek, hogi az 
mi nagi büneonket meghboczásso, szívünk bízzon eö 



Zent Felséghének, mielvünk vallása megh eddigh nem ke-
vántatott, ha kezdezhetnénk megh, az migh giarló módra 
ez világhi békességhnek okháért vallást kell tenneonk. 

»Én megh montam Uramnak, (az ifjú Nádasdy 
Ferencnek) hogi, ha kérdik, mint teczik az Missé, azt 
felelje czak, hogi, az Istent minden nielven jó igazán 
dicérni, és miképen az pap mondia az oltárról, 
neki méltó mindenkor és mindenütt hálákat adni.« 

»Az Isten az ó zent fiának Were hullásáért ez mi 
giarlóságunkat és fogiatkozásunkat ne tulajdonétsa halá-
los buniert, és éjjel nappal keriek eö Felséghét, hogi 
az ew Zent Lelket, mi teolunk el ne vegie, hanem tar-
czon meg mind veghik az eö egietlen egi fiahoz való 
Zeretetiert az eö Zent ismeretiben, mert bizon zivünk 
eö Felséghénél vagion, ez vilagh zerint az eö zent 
paranczolattia zerint tiszteliek, beczuliek Fejedelmeeön-
ket, kit eö zent Felséghe adott.« 

»Ezen mostansághnal uramnak itt fen való tanu-
ságba és magha viselete, kit ha teöb bezzédnek irtam 
Nagisághodnak, hogi nem mint kellett volna, Nagiságod 
ennekem boczasson megh, mert azt akarom, hogi min-
dent megh érczen, Ngod walamiben vagion az dologh.a 

»Ha az németeket elhozzak, arra is egi orat kell 
mind ebéd előtt, mind ebéd utan valaztanom, hogi 
németeul zolianak.« 

»Semmi nagiobb ghonoz erkölczet uramnak nem 
ismertem, mint azt, hogi mikor valamiről meg zólítom, 
vagi meg feddem, másképpen mongia inkább mindenha, 
hogi nem mint az dolog volt, és eö mivelte legien is, 
megh is mindenha mentenie akaria maghát, ugi vezem 
ezemben, hogi nem eremest hogia beönössé maghát: kiért 
bizzon giakortab vezzek ezvew vele, mert ez egyik 
neme az hazoghságnak.cc 

»Eleibe adtam, hogi midőn az uczán meguonk, vagi 
othon vagiunk is, ha mikor feö embert látt, vagi wen 
embert, elibe feweghet vessen, az eö giermek voltáért, 
noha Ür, mert mind az Isten, mind az vilaghi tisztes-
ségh azt kéwania. Az utan, hogy niilvan zolion bátor-
ságnál embereknek, de ugi hogi azt nelive eleüb ne 
vegie az elmeiet, az mit zol, iol megh gondolia. És 
hogi iartaban, kelteben ember módra hordozza maghát, 
zepen iarjon, két fele és eleyben nyzzen, az feyet az 
földre le ne hajcza. Eö Felséghek elöet ne sántikáljon, 
se az ayakat ne czuczorgassa.« 

»Az feö Uraimnál ismerkedjek, eremest zoliion, 
vígh kégvet, widamsághot mutasson, mindennek az ki 
meghérdemli, terd fey haytassal zolgalatiat aiánlia, az ud-
vari nepet, ha oda megien, ha el iö is azon módon 
tisztességesen kezentsen, mikepen zokas az udvarban. 
Hogi nemcsak az Feiedelemmel való kezfogasban, de 
mégh egimas kezett is Credenziat teznek kezekkel.« 

»Ezeket en minden nap elébe adom, megh is ol-
vastam reghen még ennek eleitte nekhie, de megh is 
giakorta elfelejtkezik es vetket tezzen. De mégh is hiz-
zem az Úr Istent, hogi eö Zent Felseghe, lassan-lassan 
megh építi, tanitia napról-napra, es minden iora vezerli, 
kit hogi mindien eö Zent Felséghe, és hogi nevelie 
tarcza éltesse, az eö zent nevenek diczérettire, az zeghen 
niomorult aniazentegihaznak épületire, ki ez mi bűne-
inkert kereztien iambor feiedelem nelkul zükölködik: 
Az aniazentegihazban minden iambor hitű Istenfeleö 
kereztinnel ezen, az meghwaltó Christus által az attia 
mindenható Úr Istent és az tanító Zentlélek Ur Istent 
éiiel napval telies szivbeul kérem Amen.« 

Wienne, 26 junij, 1567, 
Te Nagod alázatos zolgaia 

Sybolthi Demeter" 

Az Országos levéltárbeli vegyes levelekből. 
»A fenntebbi levél szerint tehát Sybolthi Demeter 

1567-ben az ifjú gróf Nádasdy Ferencet Bécsben neveli 
tanítja és a buzgó protestáns Kanizsay Ursulát fia ma-
gaviseletéről e levélben is a legapróbb részletig tu-
dósítja. 

Hogy meddig időzött Sybolthi Bécsben és meddig 
volt a serdülő Ferenc gróf nevelője, azt még nem sike-
rült kipuhatolnom ; de hogy tanítványa felserdülte után 
először is Szempczen, gróf Salm Júlia birtokán volt 
prédikátor, 1576-ban pedig hogy már nagy-szombati 
pap volt, az kitűnik a »Monumenta Evangelicorum« 
fentebb jelzett lapjairól. Egyszersmind a Komjáthira 
hívott Huszár Gálnak is utóda lett N.-Szombatban 
1676. évben (Martini Klanitza Fata. aug. conf. eccl. 
Hist. in Hungaria). 

Három év múlva, vagy is 1579-ik év elején hogy 
már semptei lelkész és a nagy Bornemissza Péter 
közvetlen utóda volt, azt igazolja Thúry Etele úr »Bor-
nemisza Péternekcc 46 lapja, hol Bornemisza P. a víz-
kereszt előtt való vasárnapi prédikációjában magáról ezt 
irja: »ezen tájban (tehát január elején) 1579-ben űzet-
tem ki — hideg, fagyos esőben, két kicsiny szoptatós 
gyermekecskéimmel, családostól űzettem ki én is oly 
városból, kinek 6 esztendeig igen híven szolgáltam.« 
És hogy a kiűzött Bornemisza helyét még ugyan ez 
évben Sybolthi foglalta el, legnagyobb bizonysága annak 
az »Országos levéltárban« az »Regestum Decimae Vino-
rum oppide Semte i579«-ben olvasható nyugta, mely 
így szól:« »Anno Jesu Chriti 1579, 12 november accupi 
a decimatoribus : i8'/2 vinum, Demetrius Sybolthi Thol-
nensis, mínister verbi Divini, in Semthini pastor.« 

Az 1580. évről 4172 akó borról adott nyugtáján 
névaláírása éppen úgy szóll, mint az előző évin. A vezeték 
neve utánni Tholnensis pedig arra enged következtetni: 
hogy ő, a vázlatom első lapján olvasható, Johannis 
Sybolthy Tholnensis-galgóci papnak a fia volt. 

Sybolthi D. az 1579 — 1591-ig kiállított és az 
országos levéltárban feltalálható nyugtáin — magát 
mindenütt csak: verbi divini ministernek, pastornak, 
parochusnak és sehol episcopusnak, vagy superintendens-
nek nem nevezi. Pedig Lampe, Tóth Ferenc, peszeki 
Kiss Károly és Bod Péter is püspöknek lenni állítják a 
következő műveikben. 

Lampe ugyan is a »Hist Eccl. Reformate« című 
munkájában az 568. lapon Sybolthi Demetert református 
püspöknek irja, állítván, hogy az Bornemiszát 1584-től 
fogva helyettesíté a »felső dunamelléki vagy samarjai 
ref. superintendentiacc püspöki székén. 

Tóth Ferenc superintendens, a »Prot. ekkl. His-
toriájacc 281. lapján, és a budapesti nemzeti muzeum 
irattárában lévő »Kézirat-gyüjtemény« V-ik kötetében 
ezt írja: »Sybolthi Demeter volt a Éelső-Dunamellyéki, 
vagy Samarjai superintendentia III—ik püspöke. Ezt lu-
theránus püspöknek lenni írják az ágostaiak: de csak 
annyit lehet megengedni, hogy eleinte Lutheránus és 
Luther szellemében írt és tanított; de későbben a 
Zwingli és Kálvin szerinti hitelveket vallotta és azok 
szerint írt és tanított is.« 

Peszeki Kiss Károly úr, a »Monografiai vázlatok« 
7-ik lapján Sybolthi-t a »Somorjai kerületet 4-ik püs-
pökének és még 1594-ben is élő samarjai prédikátor-
nak írja. 

Bod Péter a »Historia Hungarorum Ecclesiastica« 
271-ik lapján csak ennyit jegyez meg Sybolthira és 
superintendentiájára vonatkozólag: in »Quinta super-
intendentia Nomina superattendentium sunt sequentia 



i. Gallus Anoxius Huszár, 2. Petrus Bornemiszsza. 
3. Demetrius Sybolti.« — Bod Péter »Magyar-Athe-
násá«-ban Sybolthi Demetert először jókai, azután 
nagy-szombati papnak írja, hol ő sokat szenvedett a 
törökök elől Esztergomból N.-Szombatba menekült 
pápista főbb papoktól, különösen pedig Telegdytől, 
»ki Bód P. szerint embereket fogadva, kik azt bizonyít-
sák : hogy Sybolthi, Bornemiszával együtt a szentek 
képeit összetörte; a nemességet pedig a király ellen 
lázította; de azt — Telegdynek — senki el nem hitte.« 
Volt azután Bod szerint győri pap és dunamelléki su-
perintendens és nagy haszonnal szolgált az ekklézsiak-
ban.« (239. levél az Athenásban.) 

Tudomásom szerint, e két nagyobb művet irta 
Sybolthi és mind a kettőt 1584-ben nyomatta ki : 

»Papok gyásza« •— Lucta spirituali — cimű 
1584-ben magyarul kiadott könyvecskéje azt beszéli el, 
hogy ő a részleges isteni kegyelem dogmáját két kísér-
letével elvetette; háromban tanítja, hogy természettel 
mi mindnyájan a haragnak fiai vagyunk ; őt kísérletben 
romlottságuknak okát nem az Istennek, hanem az em-
bernek tulajdonítván, tagadta, hog}' minket az Isten ki-
pubatolhatatlan akaratából feltétlenül kárhoztatna. »Ezek 
azok — írja a jó Schmal — kikről azt tartottam, hogy 
a csepregi zsinat előtt levő püspökök sorába be lehet 
őket jegyezni.« 

A »Vigasztaló könyvecske« cimű művét — Sy-
bolthi D. Mancsknit Bálint nyomdáján nyomatta ki 
1584. évben. A nyomdász, Sybolthi művét Balassa Ist-
vánnak, Detrekő és Nagy-Tapolcsán vára szabados urának 
II. Rudolf császár ételfogójának ajánlván, ajánló levelét 
így végzi be : »Költ Detrekőből, Nagyságod várából 
Szent-Iván napján 15 84-« Valószínűleg azért ajánlotta 
Mancsknit nyomdász Sybolthi Demeter művét Balassa 
Istvánnak, hogy annak figyelmét e munka által, e tudós 
egyházi férfiú felé terelje, ki már ekkor Bornemisza 
után a felső-dunamelléki superintendentiát mint püspök 
kormányozta. (Thúry Bornemiszája 3 3 —ik lap.) 

Minthogy azonban az országos levéltár regestáiban 
Sybolthy Demeterről, az utolsó nyugta az 1591-ik évi 
gabona dézsmáról szól, és minthogy az 1591-diki 
semptei papi bor dézsmáról már Tholnay Lukács lelkész 
állította ki a nyugtát, ezekből azt vagyok bátor követ-
keztetni : hogy a derék Sybolthi — ki már ekkor leg-
kevesebb 60—6> éves lehetett — vagy végálomra 
szenderült az Úr nevében, vagy ha hitelt lehet adni 
Bod Péter »Atbenása« 239-ik lapjának, ekkor már Sy-
bolthi a semptei papi állomását, a győrivel cserélte fel. 

Ennyi adatot voltam képes a mai napig, a nagy 
Sybolthi megírandó életrajzához egybegyűjteni. S mivel 
magam is beismerem, hogy bizony csak igen szerény 
és hézagos vázlatok ezek egy oly sokféle irányban mű-
ködött és sokoldalú férfiúról; tiszteletteljes bizalommal 
kérem fel azért e becses lapok azon mélyen tisztelt 
olvasóit, kik Sybolthira vonatkozó adatok birtokaban 
vannak, vagy forrásokat ismernek : kegyeskedjenek azo-
kat — akár e becses lapok hasábjain megismertetni, 
akár hozzám Komárom Szent-Péterre megküldeni; hogy 
azok felhasználásával, szerencsés lehesse Sybolthi De-
meter életrajzát lehető hiánytalanul összeállítani. 

Közl i : Onody Zsigmond, 
lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Antal Gábor a pápai theol. 

akad. volt tanára az ácsi ev. ref. gyülekezetben f. hó 8-án 
foglalja el lelkészi állomását. — Orbán József a sáros-
pataki akadémia tanára 40 éves munkálkodás után ter-
heinek némi könnyítéseért folyamodott az akadémia 
elöljáróságához s azt meg is nyerte. Helyette a jövő 
iskolai évben Kun Pál gymn. tanár fogja előadni az 
akadémián a művelődés történelmét, az egyetemes tör-
ténelem legújabb korát pedig Molnár Lajos-, míg a 
gymnasiumban Kovácsy Sándor fogja tanítani a logikát 
és psychologiát. — Zoványi Jenő a sárospataki theol. 
akad. docense és a főiskola alkönyvtárnoka a jövő 
iskolai évre az utrechti egyetemre megy tanulmányai 
folytatására. Helyére docenssé Csontos József végzett 
theologus választatott meg. — Debrecenben a jövő 
188s/„ —ik tanévre az akadémia igazgatója Liszka Nándor 
jogtanár lesz; a miskolci főgymnasiumban pedig Kun Pál. 

* Papi vizsga. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü-
letben a folyó évi papi vizsga Eperjesen aug. 4. és 5—ik 
napjain fog megtartatni, felhivatnak ennélfogva a vizsgát 
tenni akarók, hogy e célból Hörk József hittanintézeti 
dékán úrnál julius 20-káig jelentkezzenek. Rozsnyón, 1888. 
julius 3-kán. — Czékus, ev. püspök. 

* Bod Péter Hist. cccl. című 3 kötetben megjele-
nendő munkának első kötete az illetőknek már megkül-
detett. A programm szerint azoknak, kik az előfizetéskor 
csak 10 frtot fizettek le, most a hátralevő 8 frtot kell 
fizetniük. Az első, ki ezt megtette t. Szőllősi Antal, 
makói ref. leik. ur, ki maga és egyháza részéről 8—8, 
összesen 16 frtot küldött be. — Szerk. 

* Figyelmeztetés. A lelkész-képesítő vizsgákra ké-
szülők közül többektől kérdés intéztetett hozzám a köze-
lebbi napokban is a lelkészi — különösen a II—ik — 
vizsgálatoknak a dunamelléki reform, egyházkerületben 
mi módon tartása iránt. E kérdésekre válaszom az, hogy 
a dunamelléki egyházkerületi lelkész-képesítő vizsgák 
mind a korábban mind a közelebb végzett theologusokra 
nézve az egyházkerület 1887-ik évi juniusi közgyűlésé-
nek jegyzőkönyve 15—ik szám alatt hozott határozatában 
(71—74. lap.) megállapított szabályok szerint tartatnak 
meg s így az e szabályokban említett tantárgyakból eleve 
kitűzött tételekről készített írásbeli dolgozatok, a szóbeli 
vizsgálatot jóval megelőzőleg (a szabály szerint junius 
15-ig, de talán kivételképen ez évben julius végéig is 
elfogadtatik) a budapesti ev. reform, theologiai akadémia 
igazgatójához, ez idő szerint nt. Kovács Albert úrhoz 
adandók be. Az írásbeli dolgozatok tételeiül a követke-
zők tűzettek ki: 

A) Az I. képesítési vizsgára, a) Hittanból: A te r -
mészetfelettinek helye és szüksége a keresztyénségben, 
különösen a kijelentés, megváltás, újjászületés és meg-
szentelés tényeiben felmutatva. 

b) Bibliai theologiából: 1) Hasonlíttassék össze a 
héberekhez írott levél christologiája a János evangelio-
mának christologiájával. 2) Miként nyilatkoznak maguk 
a próféták saját hivatásukról és prófétai adományaikról. 
3) Adassék Jeremiás profétiájának és az ő prófétai egyé-
niségének jellemzése, munkájának tartalma. Tekintettel 
ennek korfestői voltára. 

c) Irásinagyarázatból: A koloszei tévtanítók ismer-
tetése a kolossei levél II. fejezete alapján. 

B) A II. papi vizsgára: 1) Készíttessék ismertetés 
bármelyik magyar prédikátornak egy kötet predikátiójára, 
melyben a Homiletica tartalmi szabályai meg legyenek 



érintve. 2) Az 1881—82-iki debreceni zsinat mikben 
változtatta meg a magyar reform, egyháznak akkor fenn-
állott alkotmányát? 3) A magyar protestáns egyház sé-
relmeinek orvoslása ügyében tett lépések s törvényes 
intézkedések az 1825—1848. évek alatt tartott ország-
gyűléseken. 

4) Bibliamagyaiázati tételek: Máté ev. II. 1 — 12-ik 
vers., IV. 1—11., X. 34—42., XI. 25—30., XII. 1 — 8., 
XII. 3 8 - 4 5 . — Márk. ev. VII. 1—13., X. 17—27.— 
Luk. ev. XV. 11—32., XVIII. 9 - 1 4 . , XIX. 12-27 . — 
fán. tvang. III. 22—36., X. i —18. — Római Uvél: 
V. 1 —11., VIII. 1 —15., XV. 1 - 7 . 

5) Prédikációra tételek: I Mózes L. 20. — Márk. 
XI. 25—26., Galat. VI. 8. 

* A nagyszalontai ev. ref. egyházmegye viszo-
nyairól szóló esperesi jelentést egész terjedelmében közli 
a »Debr. Prot. lap« legutóbbi száma. Az esperes kiemeli, 
hogy örvendetes emelkedést és igazi érdeklődést mutat 
a hívek buzgósága a bibliamagyarázatok alkalmával a 
délutáni isteni tiszteleteknél. S ennek dacára meglepő, 
hogy a míg az egyházmegyében 29 községben tartatik 
kátémagyarázat, addig csak 4-ben van eddig megho-
nosítva a bibliamagyarázat s 8-ban tartatik a kettő fel-
váltva. Az erkölcsi állapotok megitélésére elég árnyékot 
vetnek a következő számadatok: 3305 szülött közül 
törvénytelen származású 285; vadházasságban él 253 
pár. Viszálkodó házas volt 74, kik közül lelkészi békél-
tetés folytán kibékült 23; elvált 13. Áttérés 17, kitérés 
12. »Nazarénus vagy más szekta hívei vannak 10 he-
lyen, épúgy, mint tavaly, számuk azonban a rajongásig 
űzött térítési mánia dacára is általában apadóban van; 
de viselkedésűk, mely a családi békét és a társadalmi 
rendet több helyütt alapjában megtámadja, a hatóság 
éber figyelmét őrködő gondját méltán megérdemli, sőt 
mulhatlanul szükségessé teszi.« Az iskolaügyi dolgok 
sokkal kedvezőbbek. A 6—12 éves tankötelezettek közül 
tényleg iskolába jár 7543, teljes számuk 8103; de már 
a 13 —15 éves 2564 tanköteles közül csak 836 jár taní-
tásra. Az iskolák fenntartására az egyházmegye összesen 
42,587 frtot adott ki. Az egyházmegyében van 43 anya-, 
6 leány- és 174 fiók-egyház. A lelkek száma 71,798^1 
szülötteké 3305; meghaltaké 2570; esketetteké 724; 
confirmáltaké 820. 

* Érettségi vizsgálatok. A debreceni főgymnasi-
umban a szóbeli érettségi vizsgálat junius 23—29. kö-
zött folyt le Tóth Sámuel mint egyh. ker. elnök és Békési 
Gyula tankerületi főigazgató jelenlétében. Szóbeli vizs-
gára bocsáttatott 68 ifjú, kik közül azonban 1 betegség 
miatt, 2 pedig más okból visszalépett. A vizsgára állott 
65 növendék közül jeles lett 3, jól tett vizsgát 19, egy-
szerűen érettnek nyiváníttatott 23 ; két hónapra vissza-
vettetett 14, egy évre pedig 6. — A miskolci ev. ref. fő-
gymnasiumban az érettségi vizsgálatok Kun Bertalan püs-
pök és dr. Fi öhlich Lzidor egyet, tanár elnöklete alatt 
tartattak meg junius 25—27. napjain. Vizsgára jelent-
kezett 35 ifjú; közülök azonban 8 már az Írásbelin 
visszautasíttatott s így vizsgára állott 27, sikerrel tettek 
vizsgát 16-an; végleg visszavettetetett s egy tárgyból 
való javításra utasíttatott 10. — A pápai főiskolában az 
érettségi vizsgálatok dr. Csiky Kálmán kormánybiztos 
jelenlétében junius 29-én értek véget. Az osztályvizsgán 8, 
az Írásbelin 5, a szóbeliből 2 hónapra 11, egy évre 
pedig 2 lett visszautasítva, úgy hogy az 53 jelentkezett 
ifjú közül csak 27-nek sikerült a vizsgát letenni. — A 
szarvasi ág. hitv. ev. főgymnasium VIII. osztályába be-
jegyzet 44 tanuló közül osztályvizsgálaton visszavettet-
vén 1, önként elmaradván 2, az írásbelire ment 41 ifjú. 

Az írásbelin ismét elutasíttatván 2, a szóbelire csak 39-en 
állottak. A szóbeli vizsgák junius 20—23 napjain tartat-
tak meg a következő eredménynyel: jeles 2 ; jó 7 ; 
elégséges 23 ; egy-egy tárgyból elégtelen 5, több tárgy-
ból elégtelen 2. A püspök helyett egyházi elnök Áchim 
Ád ám esperes volt; kormánybiztos pedig dr. Heinrich 
Gusztáv egyet, tanár. 

* Értesítés és kérelem. Hanninc éve lesz néhány 
hét múlva, hogy a soproni ág. h. evang. lyceumban 
érettségi vizsgálatot tettünk. Tekintve a baráti viszonyt, 
melynek köteléke egykor oly szorosan fűzött egjanáshoz 
s mely egymástól való ünnepélyes búcsúzásunk alkalmával 
oly meleg s lelkes kifejezést nyert; tekintve, hogy a 
három évtized óta meglazult, de el nem szakadt baráti 
köteléknek újból való megszilárdítása személyes találko-
zás által volna legbiztosabban eszközölhető, — bizonyára 
mindnyájunk nagy lelki örömére szolgálna, ha megújítva 
szép ifjúkori napjaink emlékét, kezet szoríthatnának egy-
mással azon — az élet harcában megérett férfiak, kik-
nek az első avatást e harcra az eszmékért való ifjúkori 
nemes lelkesedés s ennek jutalma : a »testimonium matu-
ritatis« adta. Többen volt tanulótársaink közül megpen-
dítették ez eszmét, alúlirottaktól várva e szép eszme 
megvalósítását célzó kezdeményezést. Szíves örömmel s 
azon biztos reményben felelünk meg ezennel a több 
felől hozzánk érkezett felhívásnak, hogy baráti szózatunk 
sziveteikben élénk viszhangot fog ébreszteni. Felkérünk, 
kedves ifjúkori barátaink, kik velünk együtt 1858-ben a 
soproni ág. h. evang. lyceumban maturizáltatok, szíves-
kedjetek folyó évi augusztus hó 23-án Sopronban meg-
jelenni, hogy e nap estvéjén »megemlékezvén a régiek-
ről« ifjúkori barátságunk megújítására néhány kedélyes 
órát szenteljünk. A lyceumi épület hivatal-szobájában a 
jelzett napon közelebbi értestíéssel szolgálandunk. Kérve 
kérünk, jőjetek el, — s legyetek szivesek Poszvék Sán-
dor theol. tanárhoz intézendő néhány sorral még e hóban 
értesíteni a felől: helyeslitck-e tervünket s hajlandók 
vagytok-e, tervezett összejövetelünkben részt venni ? Ha 
tervünk akármely okból megvalósítható nem volna, erről 
eleve értesítjük majd mindazon volt tanulótársainkat, 
kik megjelenésük iránti szándékukat velünk közölni szive-
sek lesznek. Sopron,*i888. évi julius hó i-én. I)r. Schreiner 
Károly, hites ügyvéd. Takáts Dénes, kir. törvényszéki 
bíró. Poszvék Sándor, theol. tanár. 

* Nyilatkozat. Anonymus e lap 26-ik számában, a 
»Szabad Egyház« után többek között ezeket írja : »Egy 
egészséges magyar kálvinista quodlibetté akarja egy 
csomó úri ember ott Tiszántúl a »Szabad Egyházat« 
tenni, melyet az egyház minden tagja olvashat s rajta 
okulhat és épülhet. Csécsi Miklós, Homolya, Dombi, Garzó, 
Kálmán Farkas, Kecskeméti Ferenc stb. ajánlkoztak köz-
reműködésre.« Ez állítással szemben, úgy Kálmán Farkas 
társam, mint saját nevemben is kijelentem, hogy mi 
ilynemű mozgalomról semmit nem tudunk, közreműkö-
désre sem élőszóval, sem Írásban senkinek sem ajánlkoz-
unk. —- Garzó Gyula. 

A D A K O Z Á S O K . 
* Az országos prot. árvaház részére: Turgonyi 

Lajos mezőtúri ref. lelkész az idei confirmáltak részéről 
9 frt 50 kr. — Verbay István, csurgói ref. leik. 4 frt. 
(Ehhez járultak : az idei confirmáltak Bokor -Jenő 40 kr, 
Horváth Gyaila 20 kr, Horváth József 20 krajcár, Fonyó 
Jenő 10 kr, Varga Jenő 10 kr, az egyház 1 frt 60 kr. 
maga a leik 1 frt 40 krral). — Terhes Pál rimaszom-



bati ref. leik. perselypénz 2 forint 50 krt. — Szokolay 
József puszta-ujlaki ref. leik. 8 idei confirmált részéről 
1 frt 60. kr. — Szőllősi Antal makói ref. leik. idei con-
firmáltak részéről 5 frt 56 kr. — Mészöly Győző alcsuthi 
ref. leik. 1 frt 12 kr. (Ehhez járultak a confirmáltak 
Komáromi Dániel 10 kr, Bárányos Dénes 10 kr, Csanyi 
János 10 kr, Német István 4 kr, Molnár Gábor 4 kr, 
Német Zsófia 10 kr, Csanyi Zsófia 10 kr, Csapó Zsu-
zsánna 10 kr, Szentgyörgyi Juliánná 10 kr, Kabai Zsófia 
10 kr. Pap Mária 10 kr, Pintér Zsófia 5 kr, Lázár Juliánná 
2 kr, Ácsai János 7 kr.) — Ulicsny Endre mikíósfalvai 
ev. leik. a mosonyi ev. esperesség szeretetadományat 
6 frt. — Sógor Endre ceglédi h. leik. r6 frt 20 kr. 
(Ebből 10 frtot Sógor Endre gyűjtött a fiú confirmán-
sok között és 6 frt 20 krt Kudar Kálmán s. lelkész a 
leány confirmándusok között.) — Török Gyula nagy-
szalontai ref. tanító 5 frt 69 kr. (Ehhez járultak a con-
firmáltak Wölfel Erzsébet 2 frt, Puskás Mária 10 kr, 
Erdei Erzsébet 20 kr, Jámbor Juliánná 20 kr, Vég Mária 
10 kr, Bagdi Sára 3 kr, Külüs Zsuzsánna 4 kr, Pályer 
Zsuzsanna 6 kr, Tömő Etelke 20 kr, Debreczeni Mária 
2 kr, Bagosi Juliána 2 kr, Szűcs Juliána 3 krajcár, Rác 
Juliána 20 kr, Gy. Nagy Erzsébet 4 kr, Kovács Zsuzsa 
2 kr, Darvasi Juliána 4 kr, Kis Zsuzsánna 5 kr, Kocsis 
Juliána ro krajcár, Jámbor Sára 3 krajcár, Német Zsuzsa 
3 krajcár, Fábián Sára 4 krajcár, Ács Sára 10 krajcár, 
Szőke Juliska 40 kr, Hunyadi Juliána 20 kr, Boncos 
Zsuzsa 20 kr, Lovasi Juliána 10 kr, Balog Zsuzsa 4 kr, 
Mogyorós Zsuzsa 5 kr, Oláh Sára 4 kr, Jámbor Zsuzsa 
5 kr, Kegyes Juliána 2 kr, Gulyás Juliána 10 kr, Bordás 
Erzsébet 2 kr, Bakos Juliána 2 kr, Szél Zsuzsa 2 kr, 
Szabó Juliána 2 kr, Bordás Juliána 10 kr, Ilyés Etel 
20 kr, Varga Juliána 4 kr, Szél Julcsa 4 kr, Fazekas 
Zsuzsa 2 kr, Kis Juliána 2 kr, Tóth Zsuzsa 10 krajcár. 
Trajánovics Vilma 10 kr, Boros Juliána 2 kr, Varga 
Juliána 1 kr, Balog Sára r kr, Lajos Sára 2 kr, Kenéz 
Juliána 3 kr, Megyeri Juliána 1 kr, Mados Juliána 4 kr.) 
— Sárkány Imre rimaszombati egyesült prot. gymnas. 
tanár az ifjúsági gyámintézet részéről 3 frt. •— Czelder 
Zoltán a boldogult Kornélia testvére neve alatt létesí-
tendő alaphoz küldi ösztöndíjul nyert 14 frtot ugy szintén 
Béla öccse megtakarított krajcárjaiból 1 frtot. — Tolnay 
Dénes lévai ref. lelkész 80 kr. — Kócsi Dániel kőbá-
nyai hitoktató Pomori Sámuel és neje részéről 40 kr. 
— Molnár Hugó újvidéki ref. leik. az idei confirmáltak 
részéről 9 frt 80 kr. — Szűcs Károly karajenői h. leik. 
a confirmáltak részérői 55 kr. — Máté József mohácsi 
ref. leik. 2 frt. — Rácz Miklós kúnhegyesi reform, leik. 
az idei confirmáltak részéről 2 frt 75 kr. Szerk*) 
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ISISyS HIRDITESIK. ggfgg 
-tr1 /t\. t r r A . T . 

Az ev. reformátusok debreceni főiskolájában a 
gymnasiumban az 188"/̂ —ik tanév kezdetével két helyet-
tes tanár fog alkalmaztatni. 

Az egyik helyettes tanár teendője lesz a latin és 
magyar nyelvnek tanítása; a latin nyelvből tehát a képe-
sítés megkívántatik. 

*)*A budai ev. ref. templom alap gyűjtéséről szóló kimutatást és a 
bonyháii "gyűjtést, lérszűke miatt voltunk kénytelenek kihagyni. Szerk. 

A másik helyettes tanár német és magyar nyelvet 
tanítván a német nyelvből a képesítés megkívántatik. 

A képesítésre nézve az orsz. középisk. törv. 29. §-a 
a szabályozó. Iskolai szervezetünk 103. §-a értelmében 
20 heti óránál többre nem kötelezhetők. Csak ev. ref. 
vallású pályázók kérvényei fogadtatnak el. 

Tanári fizetés 800—800 frt. Az alkalmazás csak 
1 évre terjed ki. Pályázók kellőleg fölszerelt kérvényei-
ket a tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivata-
lához adják, vagy küldjék be augusztus 10-ikéig. Hiva-
talukat 1888. szept. i-ső napjával elfoglalni tartoznak. 

Debrecen, 1888. julius 6. 
Révész Bálint, püspök. 

3 ? - Á . X - . 3 T . A -

A kúnszentmiklósi ref. algymnasiumban két tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar, a 
másiké a mennyiségtan és rajzoló mértan; a heti órák 
száma 20—22. 

Javadalmazás 800 frt és 120 frt lakbér. 
Az okleveles tanár egy évi sikeres próbaidő, a 

szakvizsgát tett tanárjelölt pedig két év után állandósít-
tathatik, ha ezen idő alatt oklevelét megszerzi, a mikor 
is a dunamelléki egyházkerület tanári nyugdíj-intézetébe 
belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 20-dikáÍg a gymnasium igazgatóságához küldendők. 

2—3 Az igazgatóság. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
zempléni egyházmegyéhez tartozó agárdi egyház lelké-
szi allomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással járó jövedelem készpénz, földter-
més, szemes életből, széna, fafizetés és palástdíjban, az 
adóteher levonásával 615 frtra megy és így a IV. osz-
talyba tartozik. 

A pályázni kívánók kérvényöket kellően felszerelve 
julius 25-dik napjáig adják be nt. Kopré Ferenc esperes 
úrhoz, T.-Lúczon. 

Minthogy az elhunyt lelkész után özvegy és árvák 
maradtak, legközelebb ápril hóban hozott egyházkerületi 
határozat szerint a megválasztandó lelkész köteles lesz, 
első szolgálati évében a lakáson, kerten, stóláti kívül eső 
tiszta jövedelmének felét, kegyévi javadalom fejében az 
özvegynek és árváknak két egyenlő részletben az egy-
házkerületi határozatban megjelölt napokon hiány nélkül 
átszolgáltatni. 

Miskolc, 1888. julius 3-án. 
K u n B e r t a l a n , 

püspök. 

A kecskeméti ref. főgymnasiumban, egy helyettes 
tanári állomásra, melylyel a természetrajz s más rokon 
tantárgy tanítása és 800 frt évi fizetés van összekötve, 
pályázat hirdettetik. 

Az ezen állomást elnyerni óhajtók, kérvényeiket, 
vallásukat, életkorukat, végzett tanulmányaikat, erkölcsi 
magaviseletüket, ép és egészséges testi szervezetüket 



igazoló okmányokkal felszerelve, f. é. augusztus i-ső 
napjáig, alulírotthoz küldjék be. 

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott három évig 
helyettes tanári minőségben működik, mely idő alatt tanári 
oklevelet szerezni köteles; ezen idő elteltével, ha a köve-
telményeknek eleget tesz, a gymnasiumi igazgató-tanács 
véleménye alapján, az egyházkerület által rendes tanárnak 
erősíttetik meg, a midőn a rendes tanszék illetékének 
iooo frt és 200 lakbér — élvezetébe lép, s ötödéves 
pótléka is ezen időtől számíttatik. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak; a meg-
választott rendes tanárrá történt megerősíttetése után, 
a dunamelléki reform, egyházkerületi tanári gyámegye-
sületnek tagja lenni köteles. 

Kecskeméten, 1888. évi julius 5-én. 
C 2 r - y ő x ± f - y B a l á z s , 

I—2 főgondnok és a gymn. igazg.-tanács elnöke. 

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 700 frt. 
A kellőleg felszerelt folyamodványok a collegiumi 

pártfogósági közgyűléshez címezve f. évi augusztus 15-ig 
a collegiumi igazgatósághoz küldendők be. 

Kelt Eperjesen, 1888. julius 4-kén. 
Dr. Schmidt Gyula, 

az eperjesi collegium felügyelője. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület által a buda-
pesti kir. József-műegyetemen, Pálóczy Horváth Mária 
és Horváth Simon nevére alapított két, egyenként 
300 — 300 frtos ösztöndíjra. 

1. Ezen ösztöndíjak elnyerhetéseért azon szegény-
sorsú, magyarhoni születésű, ev. ref. vallású ifjak folya-
modhatnak, kik a gimnáziumi tanfolyamot a sárospataki 
főgimnáziumban kitűnő eredménynyel bevégezvén, a kir. 
józsef-műegytem hallgatói sorába belépni 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-
évenként beterjeszteni; ki nem elégítő eredmény esetén 
ösztöndíját elveszítvén. 

3. Az ösztöndíjat a főiskolai pénztári hivatal fél-
évenként két egyenlő részletben, a főiskolai igazgató-
tanács utalványaira teszi folyóvá. 

4. Az ösztöndíjat a sárospataki gimnáziumi széknek 
és a főiskolai igazgató-tanácsnak ajánlatára az egyház- ! 
kerületi 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-ik napjáig 
a főgimnáziumi igazgatósághoz Sárospatakon adják be. 

5.-A.-Újhely, 1888. julius 1. 
1 - 2 Az igazgató-tanács elnöksége. 

A szászvárosi ev. ref. Kún-tanoda főgymnasiumá-
ban az 188%. tanéven kezdve egy class. philologiai 
helyettes tanári tanszék betöltendő. 

Évi javadalma 800 frt havi előleges részletekben. 
E tanszékkel a latin és görög nyelv, esetleg ezzel 

kapcsolatban a gymnasium egyik osztályában, a magyar 
nyelv vagy történelem leend egybekötve. 

Pályázhatnak okleveles tanárok vagv tanárjelöltek. 
Az állomás azon esetben, ha a magas kormánynyal 
kötött szerződés hatályba lép, a mire még az i888/9-ik 
évben kilátás van, rendes tanszékké alakíttatik át, az 
államiakkal egyenlő javadalommal és az iskolai elöljáró-
ság ajánlatára töltetik be, mely esetben oly egyének, 
kik az elöljáróság megelégedésére működtek, előnyben 
részesülnek. 

Okleveles pályázók nem létében képesítettséggel 
még nem biró avagv más nyelvészeti szakhoz tartozó 
oly jelöltek folyamodványai is figyelembe vétetnek, kik 
a classicai nyelvek tanításából tanári gyakorlatot kimu-
tatni képesek. 

Pályázat határnapja julius 31. A kellőleg felszerelt 
folyamodványok az ev. ref. Kún-tanoda igazgatóságához 
intézendők Szászvároson. 

A szászvárosi ev. ref. Kún-tanoda elöljáróságának 
1888. junius 30-án tartott gyűléséből. 
Gróf Kun Kocsárd, Simon Ferencz, 

főgondnok. előlj-irósági gyűlések jegyzője. 

" ~ JKL 9L ÍP JKü. if*. JC A* . [%L a y É p e n m o s t j e l e n t m e g jj^ 

í m KÉZI AGENDAI 
fcJ szerkesztette 

I * Dr. Szeberényi Gusztáv fc 
bányakerületi püspök megbízásából 

PETROVICS SOMA 
szentesi lelkész. 

I * M á s o d i k b ő v í t e t t k i a d á s : ^ 
Magyar rész 176 lap 
Német » 32 » ?T 
Tót » 160 » 

* l I * 
Kapható a következő árakon: jj ,̂ 

^tj Magyar, német és tót nyelvű 
w-i együtt fűzve 1 frt 50 kr. 

bőrbe kötve tokkal és arany-
vágással 2 frt — kr. fK* 

Magyar és tót együtt fűzve . 1 frt 20 kr. ^ 
«£fj kötve mint fent 1 frt 50 kr. 
^jj Magyar nyelvű egyedül fűzve. — frt 80 kr. ^ 
jyi kötve mint fent 1 frt — kr. u, 

Hornyánszky Viktor, 
könyvkiadó hivatala. L ^ 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 29. sz. Budapest, 1888. julius 15. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-uica 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a ; 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ~f3S 

Az e k e m e l l ő l . 

Megjött az aranykalászos n y á r ; mint 
hangyaboly nyüzsög-mozog a rét, a mező ; az 
aratók vidám danájába sarlók, kaszák csengése 
vegyül, s ha az alkony szétbontja szürke fá tyo-
lát, olykor egy-egy hálaének is felzendül a te r -
mészet nagy templomában s a faluból elhalló 
esti harangszó önkéntelen imára kulcsolja össze 
a munkában elkérgesült dolgos kezeket. Olyan 
szép, olyan felemelő a természet arca a m u n -
kás nyár napjaiban, az élet ere ilyenkor lüktet 
legerősebben ; maga az áldott föld is beszámol 
mint egy tanítvány eddigi munkájával, a föld 
népe, a szegény földmíves betakarja hosszas 
reménykedésének, aggódásainak, fáradozásainak 
zsenge gyümölcsét , megrövidíti az éjt, hogy 
hosszabbá tegye a munka nehéz napját m e g -
emlékezve az irás ama szavairól: ^Munkálkod-
jatok míg nappal vagyon, mert majd eljövend 
az éjszaka midőn senki sem munkálkodhatik.« 

Míg künn a természetben, igy pezseg, 
forr az élet, a tudomány napszámosa megbúvik 
hűs szobájában, vagy a lombok sátora alá m e -
nekül, felkeresi a források vidékét, a patak 
mentén lengedező hűs szellők tanyáját, pihen, 
eszmélődik, m e r e n g ; ő pihenve is fárad, hall-
gatva is beszélget, önmagával gondolatival, 
melyekkel neki is ép úgy el kell látnia az 
élet lakoma-asztalát , mint az áldásokban ki-
fogyhatatlan föld méhének. Én is megloptam — 
bár tudós nem vagyok — külső munkám ne -
héz pillanatát s házam régi barátjával — e 
becses lapokkal — kezemben elbeszélgetek ö n -
magammal s mert érzem, hogy enemű han-
gokra is szükség van olykor-olykor, bátorságot 
veszek magamnak nyíltan elmondani gondola-
taimat, hogy ha más nem venné is hasznát, 
legalább én jobban megértsem önmagamat mit 

sem törődve a komoly tudóssal, ki könyvein 
kívül, theoriái határán túl mindent semmisnek 
tart, mert hát nem fu to t tam meg vele együtt 
az intelligentia fejlesztésének tüskés-bozótos 
útjait . Am olvassák fejemre az iskolák tudós 
férfiai Moliére azon szavait h o g y : »okos ember 
mindig úr legyen a viszketegjén, amely írni készti, 
s ha ír szeszélye kis szülöttét ne adja mind -
járt a világ elé, mert a móhoság, melylyel m u t o -
gatja idétlenét: kacajt költ elleneccnem bánom, el-
tűröm a megrovást , mert bár tudom, hogy a mély 
tudomány.arany pénz, melylyel az ember messze 
juthat, de azt is megtanul tam a tapasztalatból, 
hogy azért az aprópénz többet kereng a m i n -
dennapi életben amannál, s egyik ép oly szük-
séges mint a másik, ha élni akarunk. Hadd le-
gyen az én laicus szavam aprópénz, talán kívü-
lem mások is hasznát fogják venm. 

„Egy kis visszapillantás" a címe annak a 
cikknek, mely e becses lapok egy közelebbi szá-
mában megjelenvén, sokkal mélyebb nyomokat 
hagyott lelkemben semhogy szó nélkül tudnám 
hagyni. Fájó csalódás panasz hangjai hallatsza-
nak ki első feléből, harmincegy évi munka ered-
ménytelensége feletti kesergés zokog belőle, 
mert a protestant ismus szelleme szerinte csak 
a megoszlás, pártokra elkülönzés munkájában 
lett erősbbé, s inkább felosztá az ősi szellemi 
hagyatékot, elaprózta a csak egészében hatásos 
szellemi örökséget, semhogy egy tagban hagyva 
azt a felvilágosodás, humanismus s józan ke-
resztyén bölcseség bástyáival körülvenni igye-
kezett volna. Az örökség igy természetesen kö -
zös prédává levén bárki által könnyebben hozzá-
férhető lett, s mint nagy gazdaságban a kis 
botlás kevésbé szembetűnő és kártékony, de ki -
csinyben végzetes lehet s mindenkinek szemet-
szúró : úgy a protestant ismus megosztot t ha -
gyatéka is itt és ot t egyik-másik vele sáfár-
kodónál megfogyatkozot t , meggyengült , ki lett 



szolgáltatva a kárörvendve leskelődő hatalmas 
szomszédnak, ki az égnek ut ján földi célok felé 
törekszik, s csak várja a kedvező alkalmat, hogy 
bir tokában a földi kincs és hatalomnak egyszer 
csak lecsapjon közibök, kiragadja kezökből azt 
a zászlót, melyre a tudomány, felvilágosodás, 
humanismus csalogató szavait irták ugyan fel, 
de épen ezekért végezték s végzik a legkisebb, 
alig számbavehető munkásságot . 

Nem úgy kell megvédeni tudós papjaink, 
theologus professoraink azt a drága szellemi 
hagyatékot , nem úgy ! Önök legnagyobb része 
látván nem látja az élet megvál tozot t folyását, 
hallva se hallja korunk megi f jodot t szellemének 
erős szárnysuhintásai t ; önök más világban élnek, 
mint éltek azok, kiknek örököseiül tekintik m a -
gokat ; félreismerték a célt, melyre az ősök vál-
lalkoztak s ma-ho lnap ugy nézünk reájuk mint 
a Horat ius parasztjára ki várja »dum defluat 
amnis.íc — Mi kik az élet delén már átléptünk, 
bár inkább az eke szarván ta r to t tuk kezünket, 
mintsem időnk lett volna a nagytudományú 
német professorok konyháin élősködő t h e o l o -
gusok dogmat ikái t olvasgastni, más hangokat 
is hal lot tunk már a pro tes tan t i smus aegise alatt 
hangozta tni , mint a mit ma önök legtöbbjei től 
hal lunk; s látunk s hallunk önöktől olyanokat, 
miket ezelőtt nem tapasztal tunk, tudniilik a 
protes tant ismus eszméjének elferditését, félre-
értését, a catholicismustól alig egy hajszálnyit 
különböző, sőt fogalomzavar tekintetében azt 
jóval felülmúló, önmagának lép ten-nyomon 
el lentmondó hitelvi do lgoka t ; látunk fényes 
segédletú gyertyafénynyel kísért halott be-
szenteléseket, halot t i mene t eke t ; hallunk tan í -
tásokat , melyek talán katholikus papok szá-
jából is szerfölött avasoknak hangzanának , de 
nem látjuk s nem halljuk azt, mire alsóbb s 
felsőbb rendűek lelke egyaránt s z o m j ú h o z i k : 
egységes hitéletet, világosan formulázot t egész-
séges egyházi hitelveket, melyek l ép ten-nyo-
mon nem ütköznek mint az éji bogár ko runk -
nak a világról, az emberiség életéről, az élet 
céljáról formált t isztultabb felfogásába; nem 
darabolják el az embert hivő és tudó, felemás 
s sehogyse egész részekre; nem teszik síra-
lomházzá az életet egy sejtelmes boldog jövő 
reményében ; nem látjuk az evangelium ösz -
szeolvasztó, az emberben csakis az embert t e -
k in tő felekezeti s valláskülönbség nélkül m u n -
káló szeretet elvét gyarapítani; de látjuk a 
széthúzás veszélylyel fenyegető képeit mind 
r ikí tóbb szinekkel kifestve; lát juk, hogy mily 
bizonytalanság, fogalomzavar, s nem ritkán el-
vakultság van ép azok részéről, kik hivatva 
volnának fényt árasztani a rájok bízottakra. 

Régóta feszült figyelemmel kisérem egy-
házi életünknek szellemi fejlődését s bár nem 
várom s nem is óha j tom a »Sturm und Drang 
Periodecc izgalmas napjainak visszatértét, de 
nem is lá tom még a pro tes tant i smus szellemé-
nek koronként i felpezsdülését sem. Sajátságos 
még reactionarisnak is lethargikus nyugalom 
honol mindenüt t , mely legfellebb az idióták, 
vallásos ra jongók, vagy materiálisztikus hóbor -
tokkal saturált semmithívők számát növeli, 
segít feloszlatni a még összetar tó elemeket, 
még zavarosabbá tenni az amúgy is össze-
vissza kuszált hitelvi dolgokat , de egy ha tá -
rozot t charactert még mindezideig nem bírt 
magára ölteni. Szint nem vall egyik magában 
dünynyögő, türelmetlenkedő fél s e m ; homályos 
frázisok közöt t kereng félve, hogy talán m e g -
találja önmagá t érteni; egyesek nyilt s isakok-
kal kilépni dehogy mernének! tévedek, ki m e r -
nek, ha hátok meget t az alaposan félreveze-
tet tek, elvakultak, numerusnak fényes tömege 
áll s vakon esküsznek a heidelbergi, ágostai 
confessiókra a zsinatok végzéseinek meghal t 
szellemeit felidézik százados álmaikból, hogy 
min t bűvös boszorkányok koporsó deszká-
ból, lókörömből , temetetlen ember hajából, 
szemfedőből élesztett tűzön elégessék a józan 
keresztyén felvilágosodás, a krisztusi önfeláldozó 
szeretet, az összetartás u tolsó szálait is. T a n í -
tanak hogy a fogalmakkal tisztába sohase le-
gyenek, hogy valamikép egymást valaha meg ne 
ér tsék; beszélnek Krisztus csodatevő munkáiról , 
hogy annál kevésbbé lássék meg az ra j tok; új 
életre szólít ják a protes tant ismus holt betűinek 
szellemét, hogy megölhessék vele az elhivatott 
emberi józan észt, feledik hogy Jézus mint ember 
legnagyobb volt, mert mint isten kívül áll emberi 
gyarló felfogásunkon. Egy téren az anyagin, ot t 
igen haladunk, hűen korunk anyagelviséget valló 
törekvéseihez s én megengedem ugyan, hogy az 
eszmei fejlődés természetes menete ezt igy köve-
teli, de min t protes táns ember tagadom jogo -
sultságát a szellem e réven való, habár egyidőre 
szóló elszenderítésének is. Ha egyházunk, ér tem 
a hazai mind három protestáns vallásfelekezetet, 
azon polit ika befolyása alatt áll, hogy előbb 
testileg kell meg izmosodnunk , hogy szellemi 
fejlődésünk aztán annál biztosabb léptekkel ha-
ladhasson elő, én mint világi ember, nem ér tem 
hivatot tnak magamat , hogy döntsek ez elv je-
les volta felett, de jól esnék lá tnom, hogy az 
anyagi munka mellett lüktet legalább néha a 
szellemi élet ere is ; lehet ugyan hogy sokan a 
szellemi élet pezsgését látják abban is, ha egy 
protestáns intent ióju társulat közös erővel való 
felépítésének munkájá t megakaszt ják, s a Cálvin 



és Luther, a Melius és Dávid közti élettelen, a 
tisztultabb vallásos gondolkodás által nem is-
mert szavakon való rágódás harcait ismét elöl-
ről kezdik, ám lássák nemes vágyaik gyümöl -
csét, de akkor töröljék ki a protestáns nevet 
epithetonjaik közül, mert az egyáltalán nem 
illeti meg egyiket sem. Egyházunk oszlop-
emberei nem veszik észre, hogy míg óva 
kerülgetik a hitelvi kérdések felett való esz-
mecserét, tulaj donképen a soha egymást meg 
nem értés melegágyát ápolgatják. Beszélnek a 
hitelvi nézetek különféleségének jogosultságáról 
sőt szükségességéről, s feledik, hogy a mi a 
tudósokra nézve csak a fejlődés motorát képez-
heti, az a nagy közönségre nézve a vallásos élet 
megölő mérge lehet; feledik, hogy hitelvi té te-
leik olyan vallásos igazságok megkövesülései, 
melyekkel együtt egyházuk jellege is megköve-
sül idővel, s egyenes átka lehet a protestant is-
musnak. Ám nézzük a lutheri s cálvini con-
fessionalis egyházakat. A »hoc est corpus me-
umcc-ot illető fontos elvi nézetei a két nagy 
reformátornak máig óriási nagy ürt képeznek két 
édes testvér között , a Krisztusban csak legtö-
kéletesebb embert látó unitáriusokat meg pláne 
már mos toha testvérnek sem akarják tekinteni. 
A lutheránusok keresztes gyertyás oltára máig 
helyet kér magának szemben a kálvinisták egy-
szerű ürasztalával s szószékkel s a külsőség 
leple bizonyosan mélyebbreható elvi eltérése-
ket rejteget. Avagy csak nézzük a kálvinista 
protestánsok közöt t létező theologiai párt ár -
nyalatokat, ezeknek minden hasznuk, szükség-
szerüségök mellett is meg van kártékony befo-
lyások, s még nem hallottam egy or thodox és 
liberális református papot együtt beszélni, hogy 
eretneknek ne nevezték volna egymást v i ta tko-
zásuk végén. Higyjék el önök, a vallásos tanok 
letéteményesei, ezek a lényegtelennek látszó 
hitelvi kérdések talán máig legnagyobb akadá-
lyai a külső egyesülésnek, s azok összeegyezte-
tése nélkül — melyet talán csak az idő, a késő 
jövő oldhat meg — bárminemű mesterséges 
uton előidézett egyesülés sem számíthat hosz-
szú életre. Azok, kiknek e téren világítaniok 
kellene, mélyen hallgatnak, s talán nem mernek 
szólani, íélve a közönytől vagy másnemű kel-
lemetlen meghurcoltatásoktól , s inkább m e g -
maradnak a jelenlegi zűrzavaros viszonyok kö -
zött békességes tűrésben, semhogy szikrát ves-
senek a minél tovább álló, annál nagyobb 
erővel szétrobbanó gyúanyag közé. Talán o k o -
san cselekesznek, talán nem!? A történet tanítja, 
hogy a kor szelleme a kellő időben elvégzi, 
mit az előre látó számító ész nem mert meg-
kísérlem. 

Mint laicus szólottam a nagy dolgokról, 
ily gyönge szavakkal. Ha néhol homályosak 
szavaim, mentse ki járatlanságom, ha sértők, 
igazolja egyházam iránti forró szeretetem. Kö-
zelebbi soraimban talán jobban ki fogom fejezni 
magamat . Szégyen volna az egész világ p ro -
testantismusára, ha végre is a katholikus Cantu 
Caesárnak lenne igaza, kivel az egész kathol i -
kus világ máig is mind erősebben vallja, hogy 
»Luther nem levén eléggé nagy arra, hogy 
reformátora legyen korának, vaktában megkísér-
tette szerencséjét egy fölforgatással. Ettől fogva 
az eszmékben való egység helyrehozhatlanul elve-
szett; a protestantismus nem csupán a dogmák 
és fegyelemre szorítkozik, hanem nyíltan vagy 
ti tkon mindenhova beszivárog; megragadja az 
irodalmat, államot, szokásokat, bölcsészetet, az 
egész tudományosságot , a jövőnek hagyva ö rök-
ségül azon megoszlást, mely jelenleg is két ellen-
séges tábort képez az emberiségben, egymás ellen 
az önzés és közszellem, a régihez ragaszkodás 
és haladás, az egyenetlenség és egyetértés zászlója 
alatt harcolván: s e megoszlás csak akkor fog 
megszűnni, midőn az ismeretek határtalan szét-
áradása a társadalmat újra a világosság és béke 
igazi kútfejéhez vezetendi vissza.« 

Hol van e kútfő : Rómában-e vagy W i t -
tenbergben és Genfben ?! 

Agricola. 

Cura Pastoralis. 
A ki figyelemmel kiséri a magyar protestantismus 

állapotát, egyházi ügyeinek kezelését és a lelkiismeretes 
törekvést, melylyel a püspöki kar fejleszti a reábízott 
nyájak gondozását : lehetetlen, hogy meleg érdeklődés 
ne támadjon benne a vallás-erkölcsi élet jövendője iránt, 
de bizonyos tekinteteknél fogva el nem fojtható aggo-
dalom is. 

Az »Egyházi és Iskolai lap« egyik közelebbi szá-
mának „debuisset prideni" cím alatti érdekes vezér-
cikke, sok oly tárgyat megpendít, melyhez hozzá szólni 
a tapasztalásban gazdag egyházi és világi elöljáróknak, 
alkalom nyílik, nincs ok feltenni, hogy mind az, a mi 
ott mondva van, komoly megfontolásra s tán véle-
ménynyilatkozatra is ne fogjon majd ösztönül szolgálni. 

A cikk vége felé említve van a „cura pastoralis" ; 
tagadhatlanul a legfontosabb feladat, mert ez köti le a 
népet egyházához és vallási elöljáróságaihoz, tehát hívő 
társaihoz is, azokhoz tudniillik, a kik együttesen egy 
templomban imádják Istenüket. 

Nem csuda, ha sokszor történik hivatkozás ily 
tárgyalások folyama alatt, a protestantismusnak életerős 
hazájára Angliára, s önkéntelenül felmerül a kérdés : 
hogyan szokás ott végezni a cura pastoralist ? a felelet 
erre nem mindig olyan, mely valóban hű képet adna az 
igazi vallásos élet bensősége felől — Angliában. Az oko-
kat nem nehéz sejdíteni. 

Kiinduló pont gyanánt el kell fogadni azon tételt, 
hogy az angol protestantismus valamennyi ágainak 
összekötő kapcsa a szentírás. A secták csak annyiban 



foglalnak ott külön állást, a mennyiben a szentirás bizo-
nyos részeire és tanaira, kelletinél nagyobb súlyt fektet-
nek az illetők, mint a minőt fektet reá a protestant is-
mus többi ágazata. Mindennapi feladata tehát a pro tes-
táns egyházaknak Angliában a szószékről tanítani és a 
t emplomon kívül folytonos életjelt adni a keresztyéni 
kötelességek teljesítése felől, rendszeresített parochiális 
jótékonysági egyletek körében. 

Hogy helyes fogalmat szerezzünk az angol cura 
pastoralis által szervezett practicus fejleményekről, nem 
lesz érdektelen, ha egy közönséges angol parochiában 
életbelépett egyletek működését , a mint azt egy tö r t é -
netesen kezünkbe került évi jelentés alapján, ezúttal 
megismertetjük. Meggyőződünk ebből mennyire azono-
sítva van a parochia, a népnek mindennapi életével és 
szükségeivel. A szóban levő Parish (parochia) fekszik, 
Londonnak egyik külvárosában, összes lakossága nyolc-
ezer lélek, ezek között vannak más felekezetbeliek is. A 
cura pastoralist végzi a lelkész, két segédlelkészszel. 

A parochialis egyletek mindegyikéről egy külön 
rövid jelentés olvasható, s külön kezelés alatt áll, s 
szám szerint a következők; ide írjuk azokat a mint 
az előttünk fekvő évi jelentésben foglaltatnak. 

I. Blanket Charity, vagyis flaneltakarókat ( p o k -
rócokat) kiosztó egylet. A téli időben a szegények kö -
zött kétszáz folyamodó jelentkezett segélyért. 

A költség erre aláírás utján volt sterlingben 8 font 
12 shilling 3 pence. 

II. Lábbelit kiosztó egylet. Ezen egylet arra való, 
hogy a parochialis iskolába járó oly gyermekek, kiknek 
szülei ezt nem tehetik saját erszényükből, lábbelivel el-
láttassanak. Évi költség volt erre 49 font 21 shilling. 

III. A szegények és betegek látogatóinak egylete. 
Ezen egyletnek működő tagjait a parochiához tartozó 
hölgyek képezik, ide számítva a lelkészek nejeit. Ezen 
egylet választmányi ülést tart minden hónapnak első 
csütörtökén. Tárgyalásai alá kerültek az ügyefogyot tak 
esetei. A parochia kerületekre van osztva, s minden 
kerület a tagok valamelyikének gondozására van bizva. 

IV. A szülő-atiyák és betegek egylete. Első sorban 
oly szegény, férjezett nők felsegéllését teszi feladatául, 
a kiknek a szülés alkalmával fehérneműre, orvosra és 
ápolónőre van szükségök, de sajátjukból nem telik. Az 
évi költség t e t t : 35 fontot 5 shillinget 6 pencet. 

V. Varrónők fölsegéllési egylete. Több mint négy-
száz esetben adatott segélyezés. Az évi költség t e t t : 
63 fontot és 9 shillinget. 

VI. Ócska ruhadarabokat kiosztó egylet, a jómó-
dúak ide küldik viselt ruhadarabjaikat. A szétküldési 
költség t e t t : 2 font 19 shillinget. 

VII. Bibliát olvasó s éneklést gyakorló egylet. Az 
előkelő communicansok rendszeres vezetése alatt. Évi 
költség 42 font 3 shilling. 

VIII. Takarékosságot terjesztő egylet. Célja, hogy 
a szegény sorsú parochianusokat, t. i. a munkásokat és 
napszámosokat takarékosságra ösztönözze. A betételek 
kezdődnek három pence-nyi összegekben; jó kamat jár 
érettök. Be lett fizetve 347 font 18 shilling. 

IX. Rendkívüli segély gyűjtés eszközöltetett, bizo-
nyos szerencsétlen esetek azonnali felsegéllésére, kivált 
a téli hónapokban. Kiosztatott 31 font 17 shilling. 

X. a parochialis iskolákra 497 tanulóval — ado-
mányoztak 160 font 18 shilling 7 pencet, a kormány 
segélyezése s egyébb kutforrásokból begyült összesen 
787 font 11 shilling 3 pence. 

XI. Vasárnapi iskolaegylet; kis gyermekek szá-
mára. Volt rendes tanuló n o . 

Hölgyek és urak felosztják maguk között az isko-
lásokat. A költség fedezése került n font 18 shilling 
6 pencébe. 

XII. A vasárnapi iskolások kirándidását (majálist) 
intéző egyletre begyül t : 20 font 10 shilling 6 pence. 

XIII. Levest osztó egylet; valláskülönbség nélkül. 
Begyült köl tségre: 103 font 2 shilling. 

XIV. Mértékletességet terjesztő egylet. Evvel kapcso-
latban állanak: az esteli mulatságok, felolvasások, tea 
és kávé kiosztás. Az évi költség t e t t : 223 font 18 shil-
ling 10 pencét. 

XV. Band of Hope »a Remény Szövetsége« ifjak 
egylete, énektanulás, szavallás és hangversenyek rende-
zése végett. Berendezése hasonló a férfiak »Mértékletes-
ségi« egyletéhez (XIV. sz. a.). Költségre begyül t : 31 font 
8 shilling 10 pence. 

XVI. Munkások clubja : könyv- és újság olvasásra 
évi kö l t s ég : 36 font 4 shilling 6 pence. 

XVII . Window gardening Society, vagyis a házi 
ablakokban, virágok növesztését előmozdító egylet. Ju -
lius' hónapban kiállítási verseny tartatik, s a jutalmak ki-
osztatnak, a költség tett körülbelől 35 font 4 shilling 
9 pencét. 

XVIII . Testgyakorló egylet, az ifjak számára. Kap-
csolatban evvel a chib olvasás, szavallás és énekgya-
korlatra. Gyülekezet minden este. Begyült köl t ségre : 
35 font 1 shilling 3 penc. 

XIX. Enek kari költség tett összesen 163 fontot 
és 8 pencet. A két fő kiadást tette az orgonás járuléka 
65 font , s az énekesek fizetése 77 font 11 shilling. 

XX. Templom feltartási költség. Évi javításokra 
tetemes összegeket gyű j tö t t ek ; a kiadások felrúgtak 
400 font 8 shillingre. Mindez a hívek adakozasaiból 
jött be. 

Ezen kívül rendkívüli célokra prédikációk után 
be jö t t : 

1. a parochialis iskolák felsegéllésére 43 font. 
2. húsvéti ajándék, a lelkésznek 40 font 16 shilling. 
3. az assyriai egyházak fellsegéllésére 10 font 

17 shilling. 
4. gyűjtés a londoni kórházakra: 61 font 15 shilling. 
5. külföldi missziókra 71 font n shilling. 
6. Karácsonykor a szegények közt kiosztatott : 

34 font 10 shilling n pence. — összesen 620 font 
12 shilling 9 penc. 

XXL A londoni missziók számára begyült 118 font 
10 shilling 6 penc. 

XXII . A templom belsejének szépítésére 18 font 
13 shilling 6 penc. 

Ilyen körülbelül a jól berendezett angol pro tes-
táns parochialis életnek képe, mely a hivők közvetlen 
kezelését, s minden érdeklődőnek folytonos részvételét 
veszi igénybe. Nem említjük itt az istenitisztelet óráit 
és számát, mely mindennap rendesen megtartatik. Vajha, 
a buzgóság és áldozatkészség, mely a magyar pro tes -
tantismusban oly szép helyet elfoglal, megfelelő annyagi 
kutforrásokkal is rendelkeznék úgy, mint Angliában! ! 
Látjuk, hogy ott a gyülekezet férfi része, köréhez tar-
tozó szolgálatot végez parochiájában, mert a mire vál-
lalkozik azt teljesíti i s : úgy szintén a nemes keblű 
hölgyek, a lelkészek nejeinek közreműködésével a női 
hatáskörhöz tartozó egyletek vezetését tűzik ki fel-
adatuknak. 

A mennyire lehet fejlesszük mi is az angol cura 
pasztoralis áldásos intézményét. 



T Á R C A. 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás) . 

A szakadás kora. 

Az ország ketté szakádását a 2. Krón. 10, 1—11. 
és a 1. Kir. 12, 1—24 adja elő. A két tudósítás 

között semmi lényeges eltérés nincs, de igenis van az 
előzmények előadása között. Ha valaki a Krónika tudó-
sítását olvassa, sehogy sem tudja megérteni, hogy derült 
égből hogy támadhat egyszerre fákat tördelő zivatar; hogy 
lehet az, hogy a nagy, a dicső király halála után egyszerre 
elégedetlenség tör ki a királyi házzal, hogy igáról, terhek 
elviselhetetlenségéről panaszkodnak azok, kiket Salamon 
nagygyá és hatalmassá tesz, kiről a Krónika egy szóval 
sem említé, hogy megterhelte volna a népet nehéz igá-
val, s honnan van az, hogy a szakadást maga a krónikás 
is olyan természetesnek találja, hivatkozván a Silóbeli 
Ahija szavaira ? 

Mindezeket csak akkor fogjuk megérteni, ha elol-
vassuk a 1. Kir. 11-et. Ha ismerjük a Salamon élete 
vége felé kitört zavarokat, ha olvassuk Jeroboamnak Siló-
beli Ahijával való találkozását, akkor épen nem lephet 
meg bennünket az ország kettészakadása. Salamon erős 
keze, s tekintélye az ő életében még féken tartotta a 
fo r rongó elemeket, nem engedte a dolgot a végletekig 
ju tn i ; de halála után Roboam ereje s tapintatossága nem 
volt elég az országot együtt tartani. Ismerve a krónikást, 
épen nem lephet meg bennünket, hogy ő mindezeket elhall-
gatta. Abba a képbe, melyet ő Salamonról festett, teljes-
séggel nem illettek ilyen sötét színek. 

A krónikás az ország ketté szakadása után csak 
Júda történetét tárgyalja, azon országét, melynek fővárosa 
a szent Jerusalem, központja az Űr választott helye a t em-
plom ; csak azon két törzs tör ténetét tárgyalja, mely iránt 
eddig is a legtöbb figyelmet tanúsította, t. i. a Judáét és 
Benjáminét. Ezért a krónikás mindazt mellőzi, a mit a 
Kir. a 13. és 14, 1—20-ban Jeroboámról és Izrael o r -
szágáról e lmond ; de azt mégis elmondja a 11, 14-ben, 
hogy a leviták mind Roboámhoz hajlottak, mert J e ro -
boam őket elűzte országából. Könnyen érthető, hogy 
ennek az országnak sorsa a krónikást tovább nem érde-
kelhette. Annál bővebben tárgyalja Roboam dolgait, leírja 
városait, családi viszonyait, mikről viszont a Kir. nem 
szól. Közösen elbeszélt esemény Júda történetéből Sésák 
egyptomi király támadása, miről a 2. Krón. 12, 2—12. 
és a 1. Kir. 22—28. tudósít. Mind a két tudósítás 
azt adja okul, hogy Roboam és a Júda cselekedék gonoszt 
az Ur előtt, de erről a krónikás csak annyit mond, hogy 
elhagyták az Úr törvényét, nem keresték az Urat szívok 
sze r in t ; de aztán tovább nem részletez, míg a Kir. rész-
letesen előadja, hogy mi volt az a gonosz : a bálvány-
imádás. A krónikásnak nem állott érdekében ezt részle-
tezni. O csak azt akarta kimutatni, hogy Júda vétkezett 
és bűnhődött . Bár ő még a büntetést is enyhíti. A Kirá-
lyok könyvének irója röviden elmondja, hogy Sésák 
elment Jerusalem ellen, elvitte az u r házának kincseit 
és a király házának kincseit és az arany paizsokat stb. 
A krónikás, hogy ezt a büntetést enyhítse, s még inkább, 
hogy annál jobban kimutassa azt a szoros összefüggést, 
mely van a népnek Istenhez való viszonya és sorsa között, 
közbe szövi Istennek Semaja által lett beszédét. »Mivel-

hogy ti engemet elhagytatok, én is titeket Sésák kezébe 
eresztettelek.« »Megalázák azért magokat stb. és m o n -
dának : az Úr igaz !« . . . »Megaláztátok magokat, el nem 
vesztem őket.« De egy ideig mégis szolgálni fog-
nak Egyptomnak, hogy különbséget tudjanak tenni a 
közt és az Úrnak való szolgálat közt. Hogy ebben mi 
a való, sőt a lehető, azzal a krónikás nem törődik, ezt 
így kívánja az ő pragmatismusa. 

Roboám uralkodásának tartamáról és haláláról köz-
lött adatok összevágnak, mindketten megemlítik azt ís, 
hogy e két király között hadakozás volt egész életökben. 

Forrásokul itt is más iratokat említ fel a két író. 
A r. Kir. 14, 29. csak egyet emlí t : »A Júda Királyinak 
Krónika könyvét«, míg a Krónika Semaja próféta köny-
vét és a néző Iddót említi fel névszerint. Ezeknek vi-
szonya is úgy gondolandó, mint fentebb a »Salamon 
cselekedeteiről írott könyv« és a krónikás által felemlí-
tett iratok viszonya. 

Abija (2. Krón. 14, 1—14, 1. f. 1. Kir. 15, 1 — 8.) 
A két tudósítás között alig találunk egyező p o n -

tokat. Mindössze enny i t : Abija anyjának neve (Mikaja 
az ősibb Maakától), ki Urielnek és Thámárnak, Absalom 
leányának leánya volt, továbbá Abija uralkodásának ta r -
tama, halála és az, hogy Abija és Jeroboám között harc 
volt. Egyebekben pedig igen nagy eltéréseket tapaszta-
lunk. A Kir. Abijáról csak annyit mond, hogy atyjának 
minden bűnében leledzett, hogy nagyon elmaradt az ő 
atyjától Dávidtól ; de azért a Dávid érdeméért mégis 
megerősíté őt az Úr. Az Abija és Jeroboám harcát csak 
épen megemlíti, ellenben a Krónika részletesen elmondja 
Abija hadi készületeit és a Semáraim hegyen tartott 
beszédét, melyben fejtegeti, hogy Júda erősebb mint 
Izrael, mert ez csak az aranyborjúkra támaszkodhatik, 
de Júdával vele vannak a papok és leviták, és azok ál-
doznak este, reggel, a szent kenyerekre, gyertyatartókra 
ők viselnek gondot stb. Az egész beszédből úgy látszik, 
hogy a krónikás előtt ez a Júda legnagyobb érdeme, s 
az egész beszédet csak azért adta Abija szájába, hogy 
ezt elmondassa vele, feltüntetvén ezzel szemben az Iz-
rael bálványimádását. Mindjárt e beszéd után közli Je ro -
boám cselének meghiúsulását, Izrael megveretését , Júda 
fényes diadalát. Ime itt ismét a visszafizetés! Az iró 
maga megjegyzi, hogy győztek a Júda fiai, »mert bíz-
nak vala az ő atyjaiknak Urában Istenében.« 

Hogyan magyarázható most már ki ezen eltérés ? 
Tény , hogy Juda erősebb, virágzóbb volt, mint Izrael, 
s hogy az ezt megverte, ezt a Kir. is elismeri. Már 
most a krónikás a maga felfogása szerint azt következ-
tette, hogy Júda ragaszkodik Jahvehhoz, Izrael pedig 
elfordult tőle, annyival is inkább hitte ezt, mert azt 
meg tudta, hogy a levitákat Izraelből kiűzték, tehát 
hogy e szerint Jahve Júdát segítette, Izraelt büntette. 
Igen, de a Kir. közelebb lévén az eseményekhez, nem 
tagadhatta le Abija bálványimádását, de más részről meg 
annak hatalmát sem, s ezt a kettőt nem tudta össze-
egyeztetni. Hogy lehet az, hogy Jahveh egy bálvány-
imádót segít ? Jahveh nem segítheti másért Abiját, mint 
ős atyja érdeméért , s mert hű akart maradni Dávidnak 
tett ígéretéhez. 

Forrásokat itt is említenek, még pedig a Királyok 
könyve újra csak az előbbit, míg a Krónika az általa 
előbb említettek közül csak Iddót nevezi meg. 

Asa uralkodásáról a / . Kir. 86—24 és a 
2. Krón. 14 16—16, 14 ad értesítést. Általában e lmond-
hatjuk, hogy a Krónika tudósítása bővebb, sok olyan 
dolgot felemlít, mit a Kir. nem tud, de az évszámok 
feljegyzésében meg ez bővebb, feljegyzi Asa uralkodásá-



nak kezdetét és tartamát. Mind a két szerző elmondja 
a következőket. Asa idejében nagy csendesség volt. Ezt 
természetesen csak uralkodása elejére kell értenünk, 
mert hiszen később mind a két író tudósít Asa harcai-
ról. O azt cselekedte, a mi kedves volt az Úr előtt, le-
rontá az idegen istenek oltárait, a berkeket, sőt még 
anyját Maakát is megfosztá a fejedelemségtől, mert az 
egy iszonyú bálványt emeltetett , és bár a magasságon 
épített oltárokat nem rontatá le, (még nem volt a cultus 
kizárólag Jerusalemre szorítva) mindazáltal Asának tiszta 
szíve vala. Harc sem volt alatta egészen uralkodásának 
3 5—ik évéig (ezt csak a Krónika mondja) , akkor feltá-
mad ellene Baása, Izrael királya és megerősíti Rómát, 
hogy Júdát elszigetelje. Asa kincseket küld Benha-
dádnak, Siria királyának, szövetséget köt vele, és az 
felbontja szövetségét Baásával. Benhadád megtámadja 
Izrael városait s néhányat bevesz (a Kir. többet meg-
nevez). Erre Baása abban hagyja. Róma építését, s 
az oda hordot t anyagból Asa megerősíti Gébát és 
Mispát. Aztán meghalt Asa, megbetegedvén lábai mi -
att. Forrásul is ugyanegy könyvet említ a két író. 
Ezeknek előadásában a két iró között semmi lénye-
ges különbség nincs. Csakhogy olyan megszakítás nél-
küli tudósítást, mint a Királyok könyvében van, híd-
ban keresnénk a Krónikában, mert ott még más elbe-
szélések is vannak közbeszőve, oly dolgokról, miket 
a Királyok tudósításában meg nem találhatunk. Mind-
járt az oltárok lerombolásáról szóló tudósítás után 
olvashatunk Asa építkezéséről hadseregéről, Zerahval 
való harcáról, az Úr segítségével (mit ő egy imában 
kér) azon aratott diadaláról, zsákmányolásáról. Erről 
a Kir. nem szól. Ugy látszik, e diadal volt Asa ju-
talma a bálványok ellen való buzgólkodásáért. Ezután 
következik a Krónikában Azariásnak egy beszéde a le-
viták és papok érdekében s a zsidók hűtlensége ellen. 
Ezen beszédnek nagy hatása lett, mert a Júda és Ben-
jámin fiai összegyűlvén áldoztak az Úrnak s fogadást 
tettek, hogy eztán teljes szívvel és lélekkel keresik 
Jahveht, s valaki ezt nem teszi, megölettessék. És itt 
újra bele kezd annak elbeszélésébe, a mit tudósítása 
elején közöl, s folytatja itt a Maaka esetével, mit a 
Kir. az itt 2—5 versekben mondottakkal kapcsolatban 
ád elő. Vájjon most már a 2. Krón. 15, 1 —18 ugyan-
arról a reformról tudósí t-e bennünket, a miről a 2 Krón. 
14, 2—5 és a r. Kir. 15, n-—15, vagy pedig másról? 
Ugy látszik, hogy itt egy ugyanazon tény van elbe-
szélve, mert különben érthetetlen volna Azáriás beszéde. 
Hiszen, ha már egyszer kiirtották a bálványokat, s meg-
tértek a zsidók, és újra el nem tántorodtak, mert erről 
sehol nem tudósít a Krónika ; akkor mi panasza lehe-
tett Azariásnak? Ugy kell azt gondolnunk, hogy a Kró -
nika 15, 1 —18 tudósítása ugyanarról a tényről szól, a 
miről az 1. Kir. 15, 11 —15, csakhogy amaz az író cél-
jához képest bővebb, s Azaria beszédével is ki van 
toldva. Azt pedig, a mi a 2. Krón. 14, 2 — 5 mond, 
csak azért említi fel az író előre, hogy így mintegy 
előlegesen is okadatolja Asa gazdagságát és erejét. Meg 
kell még említenem, hogy a 2. Krón, 14, 5 és 15—17 
közt első tekintetre ellentét látszik. De úgy látszik, hogy 
az ott említett »magasságbeli oltárok«, mivel a képek-
kel kapcsolatban említtetnek, nem egyek az itt felhozott 
»magas helyen épített oltárokkal«, mert míg ezek a 
Jahveh tiszteletére emeltetettek, addig amazok a pogá-
nyok oltárai valának. 

N e m említi továbbá a Királyok könyve Hanáni 
próféta esetét, s Asa eltemetésének módját sem. T e r -
mészetes, hogy a Kir. Izrael országával is foglalkozván, 

nem ért rá oly bőven tárgyalni ezeket a dolgokat, mint 
a Krónika irója. 

A 2. Krón. 18, 2—34 és a / . Kir. 22. 2—35 csak-
nem szórul-szóra megegyezőleg adja elő Josafátnak 
Akhábbal való szövetkezését a Gileádbeli Rámóth ellen, 
Mikeás küzdelmét a prófétákkal börtönbe vettetését, a 
diadal reményében megkezdett harc szerencsétlen k ime-
netelét, Josafát megmenekülését, Akháb halálát. A két 
elbeszélés között semmi jellemző eltérés nincs. 

A 2. Krön. 20, 31—21, 1 és a 1. Kir. 22, 41—51 
adja Josafát uralkodásának mintegy az általános jellem-
zését. A két elbeszélés között igen jellemző különbségek 
vannak, dacára annak, hogy főbb vonásokban a kettő 
megegyezik egymással. Elmondják, hogy Josafát, Azuba 
fia 35 éves korában kezdett uralkodni, dolgai meg van-
nak irva a Krón. szerint az Izrael, a Kir. szerint pedig 
a Júda királyainak könyvökben. Természetes , hogy itt a 
Krónika az Izrael szót nem szűkebb, hanem általános 
értelemben használja. Josafát atyja utain járt s azt cse-
lekedte, a mi kedves volt az Úr előtt, hanem azért a 
magas helyeken épült oltárokat nem törette össze. Ezt 
a Kir. indokolja azzal, hogy a nép még akkor nagyon 
ragaszkodott ezekhez az oltárokhoz : »mert még a nép 
áldozik^ vala, és jóillatot tészen vala azokon az ol táro-
kon.« És ezt a Királyok könyvének irója úgy mondja 
el, mint a mi egészen természetes ; ellenben a későbbi, 
s a cultus egységéhez feltétlenül ragaszkodó krónikás 
már megbotránkozásának ad kifejezést e fölött, mikor 
azt mondja : »a község is nem készítette vala meg az ő 
szívét az ő attyaiknak Istenéhez.« Egyszerre elárulja ez 
a fogságutáni levitát. A Királyok könyve még megem-
líti itt, hogy Josafát kiűzé a férfiakból való paráznákat, kik 
Asa idejében az országban maradtak. A krónikás erről 
nem szól. Ennek oka az, hogy ő több helyen s bőven 
foglalkozik Josafáttal, míg a Kir. csak a felsorolt he -
lyeken, s így neki ezt másutt elmondani nem volt 
alkalma. — A Krónika e helyett ezt említi meg, hogy 
Josafát megbarátkozott Akháziával, a ki Isten ellen való 
dolgot cselekedett. Valószínűleg utalás ez a 1. Kir. 
22. 54-re, hogy t. i. Akháza bálványimádó volt. E ba-
rátságról a Kir. csak annyit említ, hogy Josafát békét 
szerzett Akháziával. Aztán jön mind a két Írónál annak 
leírása, hogy a két király aranyért akar küldeni hajókat, 
de tervük meghiusul. Ezt a 1. Kir. 22, 49. 50 úgy adja 
elő, hogy Josafát maga csináltatott hajókat, hogy Ofirba 
küldje, de nem lehetett, mert a hajók elromlottak, s 
Akháziás ekkor ajánlotta fel nekik hajóit, oly formán, 
hogy mind a ketten küldjenek rajtok embereket közö-
sen ; de Josafát nem fogadta el az ajánlatot. A Kró -
nika ellenben azt m o n d j a , hogy Josafát Akháziával 
együtt csináltatott hajókat, s épen azért rontot ta el 
azokat az Úr. »Mivelhogy megbarátkoztál Akháziával az 
Úr mind semmivé tette a te szándékodatcc, így szói 
Eliézer. A bűnt nyomban követi büntetése. N e m lehet 
figyelmen kívül hagynunk, hogy itt a krónikás Josafát-
nak bűnül rója fel az Akháziával való szövetkezést, a 
mi arra a szigorú judaisticus felfogásra mutat, mely a 
fogság után kezdett meghonosodni a zsidók között, 
mely szerint az igazi zsidónak, a tisztának az idegen-
nel, vagy bűnössel, a nem tisztával érintkezni nem volt 
szabad. 

(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

J)r. Holziveiszig Frigyes „Latin Gyakorló -
könyve" a gymnasium első osztálya számára. Fordí-
totta és a latin-magyar és magyar-latin szótárral ellátta 
Székely Ferenc, Budapest, Franklin- Társulat. i88y. 

Ij6 lap. Ara i frt. 

Az első gymnasium számára készült Holzweiszig-
Székely-féle latin gyakorlókönyv ép oly mértékben 
megérdemli elismerésünket és köszönetünket, mint a 
nyelvtan. Régi tapasztalás, hogy a legegyszerűbbre, leg-
természetesebbre legnehezebben, legkésőbben jőnek rá 
az emberek. Ez a könyv azt a benyomást teszi reánk, 
hogy ahoz ilyen közel még nem jutottunk. Azt, a mit 
szerző és átdolgozó előszavaikban általános tájékoztatóul 
mondanak, fokozottan igazolva találjuk a könyvben 
elejétől végig. 

Kiindulási pontja a mondat , és azt oly ügyesen 
alkalmazza, hogy az első gymnasium latin nyelvi t an-
anyagának összes szabályai a nyelv eleven szervezeté-
ben mintegy élő testet öltve, jelennek meg a tanuló 
előtt, kivel ha egyszer megkezdtük, fonalként gombolyí t -
hatjuk le az egész tananyagot, mert a mondatok a mel-
lett, hogy találóan, tapintatosan választvák, a gyakor-
lat keretébe is úgy illeszkednek, hogy az lehetőleg az 
összefüggés benyomását tegye ránk. Erre nézve szerző, 
előszavában azt mondja : »Bár a grammatikai biztosság 
érdekében nem tanácsos és lehetséges mindig össze-
függő olvasmányt adni, mégis szerző törekedett a szük-
séges egyes mondatok szórakoztató hatását legalább az 
által enyhíteni, hogy mindig hasonnemű dolgokat, rokon 
tartalmú mondatokat igyekezett összeállítani. Egyes 
mondatok azon előnyt is nyújtják, hogy az olvasmányba 
alkalmas velős mondatok illeszthetők be, melyek a taní-
tás ezen fokán méltán ajánltatnak beemlézendő anyagul. 
Rokon tartalmú mondatok és összefüggő darabok már 
a tanítás ezen fokán is könnyen felhasználhatók beszéd-
gyakor la tokra^ Az esetek begyakorlására adott m o n -
datokban szerző igen helyesen teszi, hogy az egyes és 
többes szám ugyanazon eseteit egy gyakorlat keretében 
mutatja b e ; a tanuló emlékébe párhuzamosan bevéső-
dött alakok egymást elevenítik fel. Kezdi a Sing. és 
Plur. N o m . és Genitivuson, folytatja a Sing. és Plur. 
Acc. és Dativussal, befejezi a Sing. és Plur. Ablativus-
sal ; a »Pluralia tantum« begyakorlását az előbbiek 
szóanyagával összefont külön gyakorlatban eszközli. A 
gyakorlatok szerkesztésének nem csekély előnye az, 
hogy aránylag csekély szókészlettel olyan gazdag példa-
tárt ad, a melyben az esetek minden gondolható kap-
csolata fel van tün te tve ; az első declinatio begyakor-
lására felhozott 164 mondathoz a tanulónak csak 
91 szót kell megtanulnia; ezeknek is jó részök tulajdon-
név lévén, megtartásuk nem jár nehézséggel ; tehát a 
tanuló memóriája sincs megterhelve. 

Az első és második declinatio begyakorlásával 
szerzett ismeretekhez rögtön oda köti az us, a, um, és 
er, a, um, végű mellékneveket, a nőnem alakját az első 
declinatio nőnemű, a h ím- és semleges nem alakját a 
második declinatio megfelelő nemű szavaival egyeztet-
vén, még pedig előbb az alany és állítmány, mint leg-
bensőbben összefüggő mondatrészek kapcsolataban, s 
csak azután tér a melléknévi jelző kapcsolatára; leg-
utoljára hagyja az egyeztetés legnehezebb nemét, mikor 
a főnévnek, neme szerint, a melléknév más declinatiora 
tartozó alakja felel meg s ezt, különösen az élőfák 

nemi begyakorlására, annyira alkalmas példákban tün-
teti fel, a milyeneket sem a Bartal-Malmosi- sem a 
Schultz Dávid-féle gyakorló könyvekben nem találunk. 

A harmadik declinatio feldolgozása, tekintve a 
végzetek és eltérések sokféleségét, legtöbb nehézséggel 
jár. Szerző az egyféle jelenségek csoportosításában s a 
természetes fokozat megtartásában feltűnő ügyességet 
tanúsít. A példákat az általános nemi szabályok szerint 
a hím-, n ő - és semleges nemű szavak fokozatos egy-
másutánjában, külön csoportosítja, mindenütt az us, a, 
um-, er, a, um végzetű melléknevekkel társí tva; a mi -
nek haszna, a társítás különben is üdvös volta mellett, 
főleg abban rejlik, hogy a mint az ismeretes anyagot 
az újnak segítségére viszi, egyszersmind azt is folyton 
gyakorolja s így lehetetlenné teszi azt a bajt, hogy a 
míg a tanuló az újat tanulja, az előbbit nagy részben 
elfelejtse. Mikor a fő szabályokra tartozó szók ragozá-
sának ilyetén feldolgozásával készen van, a harmadik 
declinatiora tartozó há rom- ké t - és egy végű mellék-
nevekre tér s ezeket most már az első, második- s az 
általános részében szintén feldolgozott harmadik decli-
natio főneveivel párosítva gyakoroltatja, folyton közbe-
szőve a többi mellékneveket is. Azután a harmadik dec-
linatio főbb nemi szabályaitól eltérő fontosabb főnevekre 
megy át, itt is mint fennebb a melléknevekkel társítva. 
E résznél az us, a, um és er, a, um végű mellék-
neveknek egy másik nevezetes szerep is j u t : az t. i. 
hogy névelő nem létében, a nemi tulajdonságot mint-
egy szemlélhetövé tegyék. A példák itt is az eltéréseket 
feltüntető szabályok szerint vannak csoportosítva. A ne -
gyedik és ötödik declinatio gyakorlatainak szerkeszté-
sében ugyanazok az elvek, ugyanaz a z eljárás az i rány-
adók, mint az előbbiekben; az egyféle neműek és el-
térések külön gyakorlatok keretébe szorítvák. Megjegy-
zem, hogy az esse és habere igék egyszerűbb alkalma-
zásának megismerésére már a declinatiókra adott pél-
dákban bő alkalma nyilik a tanulónak. 

A melléknevek fokozására szolgáló gyakorlatoknak 
a tárgy helyes kezelésén kívül, az a körülmény kölcsö-
nöz sajátszerű könnyűséget s némileg érdekességet, hogy 
mindannyi a föld-, hely- és néprajz s részben a tör té -
nelem köréből vett concret adatoknak érdekes össze-
hasonlításából alakult. 

Erre következik az „esse" igének és fontosabb 
összetetteinek valamint az első coniugationak begyakor-
lása. E pontban szerző az elrendezést illetőleg is lénye-
gesen eltér a többi tankönyvektől. Az »esse« igét n é -
mely tankönyvben mindjárt a harmadik névragozás után 
találjuk, nyomában az első coniugationak vagy csak 
cselekvő — vagy mindkét alakjával, vagy e nélkül; 
mások először teljesen végeznek a névszók mindenféle 
nemével, hogy aztán megszakítás nélkül foglalkozhassa-
nak az igékkel ; van olyan is, a mely az »esse« igét és 
az első coniugatiot már a második declinatió gyakor-
lata közé beékeli ; ez a legfel tűnőbb; így van a Per thes -
Kosztka-féle gyakorlókönyvben. Előszavában, te rmésze-
tesen, majd mindenik megfejti az ilyen vagy amolyan 
elrendezés oká t ; a kik a declinatiok közé teszik az 
említett részeket, azoknak az a céljok, hogy a gyakor-
latok változatossá tételét minél előbb megkezdhessék. 
Szerzőnk, ak i egyebekben méltányolja és nagyjában követi 
is a Perthes módszerét , e tekintetben nem tartja taná-
csosnak vele vagy más ilyen forma berendezésű t anköny-
vekkel egy u tón járni, »mert az I. coniugatio begyakor-
lásával az igeragozás egész rendszere begyakorlandó, a 
mi pedig a kezdő tanulónak nem csekély nehézséget 
o k o z ; szerző előtt tanácsosabbnak látszik előbb a fő-



nevek és melléknevek sokkal könnyebb tanát egész 
körében begyakoroltatni. Mégis figyelemmel volt arra, 
hogy azon cikkek, melyekben a sum és az I. coniugatio 
Ind. Praesense, Imperfectuma és Futuruma begyakorol-
tatik és a hozzájok közvetlen csatlakozó olvasmányok, 
mindjárt a három első fejezet ( i . és 2. declinatio és az 
i . és 2. declinatio szerint ragozott melléknevek) bevég-
zése után tárgyaltathassanak.« Én szerzőnek előszavá-
ban megokolt eljárását a tapasztalás által teljesen iga-
zoltnak, az ellenkezőt erőszakoknak és a könnyebbről 
nehezebbre törekvés elvével homlokegyenest ellenkező-
nek tartom. Arról is meggyőződtem, hogy ez az elren-
dezés a gyakorlatok tartalmasságának és változatossá-
gának rovására sem esett. A sum ige fontosabb össze-
tetteinek az alapigével kapcsolatos begyakoroltatása 
szintén előnyös eltérés azon tankönyvektől, melyek a 
kettőt nehezen érthető okokból különválasztják. Az ide 
vágó gyakorlatok nagyobb része párbeszéd alakjában van 
szerkesztve; ez az alak kétségen kívül legtöbb alkalmat 
nyújt a sum ige különféle idő-, mód- és személybeli 
alakjainak bemutatására, s e mellett a tanuló érdeklő-
dését is fokozza. Épen oly haszonnal érvényesíti ezt az 
alakot i t t-ott az igeragozás többi részénél is, de külö-
nösen a névmásoknál. Az ott alkalmazott gyakorlatok 
közül különösen figyelemreméltó a »sui-eius« feliratú. 
Tudjuk, hogy mily nehezen szokja meg a tanuló ezek-
nek helyes használatát, s épen ezért méltányoljuk a 
kettőnek ugyanazon gyakorlatban való éles szembe ál-
lítását. 

A számnevek és névmások mindenféle alkalma-
zási módjára kiterjedő s érdekesen szőtt gyakorlatok 
után az igeragozás hátralevő részének illetve az egész 
igeragozásnak rendszeres begyakorlására tér a szerző. 
Az idevonatkozó példáknak jellemző és kiválóan hasz-
nos tulajdonságuk abban áll, hogy a módok egy időhöz 
tartozó alakjait, valamint a cselekvő és szenvedő alak 
párhuzamos alakjait lehetőleg személy- és szám szerint 
is, együttessen, egymással kombinálva tüntetik fel, a 
nyelvtanban adott táblázatnak megfelelően. Ezzel karöltve 
jár az egyféle törzstől képezett alakok csoportosítása. 
Ez különösen szembetűnik az első, második és negye-
dik coniugatiora tartozó igéknél, ezekre nézve a per-
fectum és supinum törzsből származott alakok a vi és 
tum végzet, mint közös jelleg — szerint vannak fel-
sorolva; a minek segítségével a tanuló egyöntetűséget 
lát ugy a perfectumok, mint a supinumok alakulásában. 
Ugyanezen elvek szerint vannak feldolgozva a deponens 
igék, melyeket megelőznek az adverbiumokkal foglal-
kozó gyakorlatok. Á ki meggondolja, hogy az adver-
bium az igének, a cselekvés különböző árnyalatainak 
kifejezésében, mennyire lényeges járuléka és kiegészí-
tője, az nem fog fennakadni azon, hogy szerző ezt a 
részt más tankönyvektői eltérve, épen ide illesztette, 
mint legtermészetesebb helyére. 

A könyv egyébb jó tulajdonságainak ismertetésére 
azokon kívül, a -miket szerző és átdolgozó előszavukban 
elmondanak, kevés a megjegyezni valóm; elég lesz, ha 
ezeknek felsorolására és igazolására szorítkozom s e 
munkát egygyel-kettővel az elismertebbek és használtab-
bak közül szembe állítom. 

Azon tulajdonságok egyikét, a melyek —• a már 
említetteken kívül — figyelmemet megragadták, szerző 
a következő szavakba foglalja: »A Perthes példájára 
minden lecke, melyben uj alakok jönnek elő, alkalmas 
felülírással vagy (a nemi szabályoknál) mintapéldákkal 
van ellátva, s ezek nagyobb betűvel nyomtatva, vannak 
felötlővé téve, hogy a grammatikai tanítás menete köny-

nyen áttekinthetővé váljék és a tanuló emlékezete a 
megtanulni való elsajátításában hathatós segédeszközre 
találjon Az oly cikkekben, melyek ilyen felülírással el-
látva nincsenek, uj grammatikai alakok nem fordulnak 
elő, és így azok a tanításnál esetleg mellőzhetők is.« 

Ezen eljárás haszna annyira szembetűnő, hogy 
további igazolásra nem szorul. Meg vagyok győződve, 
hogy különösen a nemi szabályokat biztosabban emlé-
kezetbe vési, mint -á versek: a mennyiben itt a vég-
zetek concrét alakban vannak csoportosítva. 

Egy másik pont szerint »a megtanulandó szók 
száma a lehetőségig korlátozva van; ritkán használt 
szók mellőzvék. Szerző igyekezett tekintettel lenni a 
Corn. Neposnál és Jul. Ceasarnál előforduló szókincsre, 
hogy a tanuló az alsó fokon ne tanuljon oly szókat, 
melyeket elfeled, a míg a klassikus olvasmányban velők 
ismét találkozik.« 

Ehez nem kell kommentár. 
A feldolgozott tananyag mennyiségének látszólag 

terhelő bőségét illetőleg szerző arról győződött meg, 
»hogy egyfelől a 3. declinatio főbb nemi szabályainak 
legfontosabb kivételei az első osztálybeli tanulóra nézve 
nem nehezebbek, mint a többi declinatiok nemi szabá-
lyainak kivételei, melyek pedig az első osztály számára 
készült minden gyakorlókönyvbe fel vannak véve, és 
hogy másfelöl az I. osztály pensumának a rendhagyó és 
a 3. coniugatiora tartozó io végű igék kihagyása által 
való lényeges megrövidülése következtében a II. osz-
tály túlságos megterhelésétől lehet tartani.« 

Az igazolást minden pontjában helyesnek t a r tom; 
s a ki ismeri szerzőnek az egész anyag feldolgozásában 
mesterileg^alkalmazott elvét, mely a siker egyik leghat-
hatósabb biztosítékát az egyféle jelenségek helyes cso-
portosításában s a nyelvtani alakokban mutatkozó közös 
jelleg feltüntetésében keresi és találja meg, annak be 
kell látnia, hogy a tananyag szűkebb határok közé szo-
rítása a siker rovására történnék. A rendhagyó igék, 
rendhagyóságuk dacára is, nagyjában a rendes igéket 
szabályozó törvények szerint képezik alapjaikat s az 
eltérés igen soknál egyszerű hangtani okokon alapul; 
szerző e gyakorló könyvbe épen azokat válogatta ki, a 
melyek a rendes igéktől legkevésbé térnek el, és sokkal 
alaposabban tárgyalhatók azokkal kapcsolatban, mint 
azok nélkül. Miért kellene hát ezeket természetes kap-
csolatukból kiszakítani és a második osztály terhére 
hagyni, a hol az igeragozás egész rendszerét ismételni 
kellene, hogy a közvetlenséget megtaláljuk? 

»Szerző az úgynevezett Perthes-féle módszer ér-
demeinek elismerése dacára is, meg van győződve 
annak szükségességéről, hogy a tanulók minél korábban 
kezdjenek latinra is fordítani s e végett a gyakorló-
könyv ilynemű darabokat is tartalmazzon. 

Szerző meggyőződését igazolja az a tapasztalat, 
hogy az idegen nyelvek szabályait sokkal könnyebb ön-
magukban. felismerni, mint az anyanyelvből való fordí-
tásnál megtalálni; a megtalálással járó nehézség jobban 
leköti, maradandóbbákká teszi a nyelvtani ismereteket. 
Egy másik hasznuk a latinra fordítandó daraboknak az, 
hogy szerfölött megkönnyítik a stylusgyakorlatok szer-
kesztését és a tárgygyal való szoros kapcsolatban tar-
tását, különösen itt, hol »a latinra fordítandó gyakor-
latok többnyire szorosan csatlakoznak a latin gyakorla-
tokhoz és jobbadán ezeknek némileg szabad változa-
t a i s » a latinra fordítandó anyag kissé bőven van ki-
mérve, de nem azzal a céllal, hogy mindég minden le-
fordíttassék; a tanuló nemzedék minősége szerint több-
kevesebb lesz fordítható.« Különben is sokkal jobb, 



hogy bőségesen álljanak tanuló és tanító rendelkezésére 
az alkalmas példák, mint hogy azoknak hiányát lépten 
nyomon érezze. Könnyebb a példák bőven mért meny-
nyiségéből kiválasztani a legalkalmasabbakat, mint a 
kellő mennyiség hiányában pótolni a hiányzókat. A gya-
korlatok teljességére nézve, különösen összefüggő ol-
vasmányaival, legközelebb áll ehez az államtantervi uta-
sításaihoz mért Bartal-Malmosi-féle olvasó- és gyakorló-
könyv ; de, a mellett, hogy példái megközelítőlég sem 
oly világosak, könnyük és alkalmasak a gramatikai sza-
bályok tüzetes begyakorlására, gyakorlatainak szerkesz-
tésében sem találjuk az alakoknak ama tanulságos 
párhuzamát és társítását, mint ebben. — A Schultz 
Dávid-féle olvasó- és gyakorló könyvben már nem csak 
a grammatikai szabályok begyakorlására szükséges példák 
kellő mennyisége hiányzik, hanem sokszor a legneve-
zetesebb szabályok vagy sehol, vagy elszórtan, nem a 
kellő helyen fordulnak elő; több gyakorlatában épen az 
a szabály van legkevésbé feldolgozva, a melyre, címe 
szerint irva van. A különben sok praktikus tulajdonnal 
biró Békési-féle alaktan gyakorlati részének különösen 
a névragozásokra adott gyakorlatai annyira szárazak s 
minden összefüggést nélkülöző példákból alkotvák, hogy 
a tanuló érdeklődését felkölteni teljességgel nem alkal-
masok ; általán annyira a minimumra szorítkoznak, hogy 
a sok pótolni való a második osztály túlterhelésére ve -
zet. Szepesi-Budavári olvasókönyve elég gazdag példa-
tárt nyújt a grammatikai szabályokra, de az összefüggő 
olvasmányok mellőzése miatt igazán lélekölő szárazság-
ban szenved. 

»A III. szakasz (a magyar kiadásban II. sz.) egy 
szójegyzéket ad az egyes cikkek sorrendjében. A szók a 
cikkek keretében grammatikai összetartozásuk szerint 
rendezvék; a szók azon osztálya, mely az illető cikkben 
begyakorlandó, mindig elől áll. Etymologiai összetarto-
zásra vonatkozó utalások nincsenek (mint Perthesnél) 
a szójegyzékbe fölvéve; föltehető, hogy a tanitó tanítás 
közben erre utalni fog. A szójegyzék alján a gyakorla-
tokhoz egyes mondattani és stilisztikai megjegyzések és 
szabályok vannak összeállítva. Ezen berendezés célja az, 
hogy minden időben könnyen áttekinthető legyen, mi 
fordult már elő az ilynemű szabályokból és így az is-
métlés megkönnyíttessék.« 

Az e pontban felsoroltak önmagukat tolmácsolják. 
A fordító méltán osztozik a könyv érdemében. A 

fordítni valókat helyesen értelmezte, jó magyarsággal 
fogalmazta, néhol egyszerűsítette, megfelelőbb alakba 
öntette ; a berendezésen is tett egy pár előnyös változ-
tatást pl. a magyar gyakorlatokat a Bartal-Malmosi-féle 
Gyakorló-könyv mintájára keresztvonal- alatt megfelelő 
számokkal jelölve, a latin gyakorlatok alá tette stb., a 
könyvet, az eredeti ellenére, betűsoros latin-magyar és 
magyar-latin szótárral látta e l ; erre a kezdő tanulók-
nak kétségtelenül nagy szükségük van s akárhányszor a 
nagyobbakra is ráfér. Ezenkívül a szójegyzékben és szó-
tárakban a szótagok időmennyiségét jelezte, kivéve azo-
kat, melyekre nézve a tanulónak az egyszerű utasítás 
is elég; erre e helyes olvasás végett ugyancsak nagy 
szükség van. 

Ezeknek alapján bátran kimondhatom, hogy a Holz-
weiszig-Székely-féle latin gyakorlókönyv ikertestvérével, 
a nyelvtannal együtt biztosabban kalauzol, maradandóbb 
eredményre vezet a latin nyelv tanításában és tanulásá-
ban, mint bármely régebben használt vagy jelenleg hasz-
nálatban levő nyelvtan- és gyakorló-könyv, s e mellett 
kiválóan alkalmas a magántanulásra, vagy olyan intéze-
tekbe, melyekben a módszer világossága és könnyűsége 

által kell pótolni az idő rövidségét. Vajha minél hama-
rább teljessé tenné munkáját a szerző a II-dik III. és 
IV-dik osztály gyakorlókönyvével. 

Nagy-Enyed Fogarasi Albert. 

B E L F Ö L D . 

A munkácsi misszió. 
Itt, a Galíciával szomszédos Beregmegye legszélső 

határán, hol egy országos hírű főember szájába adott ado-
maszerű szavak szerint »a magyarok oroszokká lettek.« 
Itt egy tőlünk el, az északi kolosszális birodalom felé 
gravitáló, s más nyelvet beszélő népfaj közepette a vallá-
sukhoz, őseik hitéhez melegen ragaszkodó hitrokonainkra 
nézve, mily szokatlanul szívet megindító magyar papot 
látni s zengzetes édes hazai nyelvünkön végzett isteni-
tiszteletben vehetni részt ; de egyszersmind a hit malaszt-
jával kielégített kebleket jóleső remény töltheti be afelől, 
hogy nemcsak megmutatva lett számukra az igéret 
földe, hanem azon lakozást, éhező és szomjúhozó lei-
küknek táplálkozást is vehetnek, s vájjon nem dobogna-e 
sebesebben minden igaz magyar honfiúi szíve, maga elé 
állítván — képzeletben — a távol jövőt, a melyben imá-
dott hazánk helyzete s képe akként fog megváltozni, 
hogy ezen vidéket is az adoma megfordított értelme és 
jelentősége jellemzi majd hűen : majd itt, a hol az oro-
szok magyarokká lettek! 

Ily érzelmek és gondolatok keletkeztek nálam, 
midőn a »Munkács« című lap folyó évi 22-dik számá-
ban megjelent közleményből, később a beregi ev. ref. 
papság egyetemes értekezletén élőszóval történt előadás 
útján értesültem arról, hogy a »munkácsi missziói kör -
ben« legközelebb is minő lélekemelő események mentek 
végbe, értvén ez alatt, hogy úgy a misszió lelki szolgái, 
mint annak szétszórva élő tagjai minő igaz szívvel és 
vágyakozással töltik be a mi urunk Jézus Krisztusnak 
akaratát, mely szerint az Isten igéjének hirdetésében s 
a kegyelmi eszközök kiszolgáltatásában mindenek része-
síttessenek és részesüljenek. 

Mint magyar embernek és mint hitfelekezetünk 
egyik igénytelen szolgájának kettős öröm járja át keble-
met s oly édesen elmerengek azon a még most csak 
délibábszerű ábrándképen, midőn majd a szakadékos és 
sziklás Kárpát hegység ormairól magyar ajkakon felzen-
dült énekek és imádságok visszhangjának egyik része át 
csap az idegen ország határain, más része visszaverődik 
a sík alföld rónasága felé biztos zálogául annak, mit a 
leglángolóbb szivű magyar ember prófétai lélekkel állí-
tott : »Magyarország nem volt, hanem lesz.« 

Ámde az öröm csak úgy lehet tartós és az ábránd 
— hacsak részben is — egyedül úgy közeleghet a meg-
valósulás révpartjához, ha a hit és haza drága kincseit 
magával hordozó missziói hajónak útját s kincsei lera-
kásának s haszonnal leendő elhelyezésének lehetőségét, az 
országunk ügyeinek élén álló lelkes vezérférfiak és igazga-
tók, a rendelkezésük alatt álló eszközök és módok áten-
gedésével, illetőleg alkalmazásával előkészíteni, egyengetni 
és istápolni fogják, vagy más szavakkal az erkölcsiség 
és a magyar nemzet szentér dekeinek minél szélesebb kör -
ben való terjesztését elősegíteni egyik legszebb és legfon-
tosabb kötelességük gyanánt ismerendik fel, s erre irá-
nyuló hazafiúi pártfogásukat s jóindulatukat érvényesí-
tendik, a mikor aztán nem kellend oly panaszokat halla-
nunk, minők mostanában a »munkácsi missziói kör« 
kebeléből a nagy közönséghez is elhangzanak, keresvén 



a segítséget, a gyógyszert, mely a hasonló kellemetlen 
incidensek ismétlődését beszüntetné, nemcsak : sőt annak 
felette ezen nemzetünkre nézve áldásos működés iránt 
az illetékes helyeken figyelmet keltve, jóakaratú intéz-
kedések által, a nagy munka megkönnyít tetnék és sikere 
biztosíttatnék. 

Egyik panasz ím ez : a húsvéti ünnepnapokban 
megtartatni szándékolt isteni tisztelet helyiségére nézve 
a magyar észak-keleti vasút igazgatósága azon biztatást, 
illetve igéretét adta, hogy ugyan azt az épület részt, 
melyet e célra előzőleg már több izben átengedett, 
most ez alkalommal sem fogja eltiltani, ugyanazért a 
misszió főnöke nt. Peterdy Károly esperes úr a szent 
szertartás végzésénél segédkező személyzettel, az Úrva-
csora kiszolgáltatásához szükséges kellékekkel nagy lelki 
örvendezés és teljes megnyugvás között érkezet : meg 
a szokásos helyre, hová a buzgóságtól epekedő hívek a 
messze távolból összezarándokoltak; mily kínos m e g -
döbbenést és zavart okozott aztán azon jelenet, midőn 
az állomásfőnök az igazgatóságtól hozzá intézett egy 
táviratot mutatot t elő, melyszerint a különben a nap 
ezen szakában üresen álló, az utazó közönség által egy-
általában igénybe nem vett helyiséget a vett inegbiztatás 
dacára nem engedhetik át. És ez a letiltó rendelkezés 
éppen az utolsó pillanatban, a midőn már az Úr szolgája 
és a hívők gyülekezete részéről mindenek készen valá-
nak az Úr dicsősségére és lelkek üdvének munkálására. 

A zavar és meglepetésből némileg kibontakozván 
— leküzdve a méltó felháborodást, még egy kísérlet 
tétetett , nevezetesen az igazgatósághoz egy távirat lett 
intézve, hogy csak ez egyetlen egyszer engedtessék át 
a megígért s már többször használt terem, hogy így az 
egybesereglettek és az Isten szolgája ne kénytelenít tesse-
nek szégyenkezni és pirulni a más nemzetiségű és hit— 
felekezetűek előtt. A távirat válasz nélkül maradt. 

Hát hiszen, nem lett volna égbekiáltó nagy baj, ha 
az idén a húsvéti ünnep zord és hideg napokkal nem 
köszöntöt t volna be hozzánk, mert enyhe kellemes 
napon, szabad ég alatt is felzenghetett volna az Istent 
dicsőítő zsolozsma, az imára kulcsolt kezek még na-
gyobb megi l le tődéssel emelkedtek volna a magasságba 
a mindenség ura felé és mily szívet lelket emelő, mily 
nagyszerű jelenet lett volna, az élet és szeretet isteni 
erejétől megifjult természet ölén teríteni meg az Úrnak 
szent asztalát, járulni oda s részesülni a világot megváltó 
szeretet szent vendégségében, de mindez nem tör tén-
hetett meg, mert a közeli havasokról alá süvöltő fagyos 
szél, a tagokat megdermesztő hideg nem engedte ezt a 
dicső, ezt a rendkívüli lelki élvezetet rögtönözni. Mit 
volt hát, mit tenni? Nem egyébb, m i n t á z összecsoma-
golt szent edényeket és szentjegyekül szolgálandó kész-
letet magukkal hordozva keresni oly helyet, hol az Ú r -
nak hajlékot szentelhetnének. 

A vándorló hívőket végre befogadá a Balajthy 
Mór szolgabíró úr istenfélő családja, melynek körében 
sok pakolás és rendezés után megtartható volt az Ú r -
vacsora kiosztásával összekötött istenitisztelet. Az élő 
szóval tör tént elbeszélés után ezeket láttam célszerű-
nek elmondani itt e becses lapban is. 

A másik panaszt már Írásból pillantottam meg. Ez 
a panasz a hívők részéről nyilvánult most a legközelebb 
mult pünkösti alkalommal ugyanis, ekkorra az isteni tisz-
telet helye, Volóczra állapíttatott meg, helyiségről is g o n -
doskodott tek. Bányay Lajos postamester úr, ámde Valócz 
bennt a hegyek között egészen Galícia közelségében fek-
szik, odáig hosszú utat kelletik megtenni, éppen ezért ú t -
közben azok közül — kik egy évvel ezelőtt s a legköze-

lebbi húsvétkor Szolyván tartott isteni tiszteleten jelen 
voltak, többen panaszkodtak mikép hivatalos teendőjük 
s a nagy költség miatt nem mehetnek oly nagy útra 
s a panaszlók többsége a m. északkeleti vasútnál alkal-
mazott testvéreink közül került ki. Ez is egy oly aka-
dály, mely az intéző férfiak jóakaratával nagy részben 
beszüntethető és mindenesetre érdemes arra, hogy az 
arra hivatott körök figyelembe vegyék, azért is vagyok 
bátor ezen megtör tént tényeket nyilvánosságra hozni, 
hogy a társadalom vallás-erkölcsi életének fejlesztése 
valamint a magyar nemzetiség és nyelv iránti érzék — 
az ország egyik szélső részében — lehető beplántálása 
végett, úgy az egyházi, mint a polgári elem részéről 
minden út és mód igénybe vétessék, a melyek t. i. a 
vezérlő és kormányzó férfiak által e közös szent cél 
elérésére a fennforgó körülmények számításbavétele mel-
lett hasznosan alkalmazhatóknak ismertetnek föl. 

N e m különben a felemlíttetett, a pünkösti alka-
lommal végezett missziói ténykedés is, melyszerint a 
»munkácsi missziói körben« egy időben három helyen 
volt Úrvacsora kiszolgáltatásával összekötöt t isteni t isz-
te le t ; u. m. Munkácson a fegyházban is maga nt. P e -
terdy Károly esperes és missziói főnök, Dávidházán 
t. Mizsák Péter, Volócon t. Vigvári Mihály segédlelkész 
urak forgolódtak az Úr oltára körül, egyszersmind tel-
jesíték, a mindenütt nagyszámmal egybesereglett hívek 
szükségeihez képest, a lelki és anyagi más természetű 
gondozásokat is. 

Én részemről ezen jelekből és tényekből azt v o -
nom le örvendetes tanulságul, hogy míg a hivatott f é r -
fiak ugy is mint Isten szolgái, úgy is mint a magyar 
nemzetiség apostolai feladatuk fontosságától áthatva, 
lelkesen és egészen odaadással végzik a társadalomra 
nézve kettős haszonnal járó teendőiket, addig az ezen 
vidéken elszakadozva élő, társadalmilag és vallásos 
tekintetben csaknem minden érintkezési ponto t nélkü-
löző magyar protestáns testvéreink egész örömmel és 
megvigasztaltatással fogadják azon róluk való atyai gon -
doskodást, mely nemcsak az egyes hívők lelki szükség-
letének kielégítésére terjed ki, hanem az emberi társa-
dalom erkölcsiségét ezenfelül hazánk és nemzetiségünk 
ügyét is magába öleli. Ez utóbbi állítás igazolásául le-
hetetlenség elhallgatnom azt, hogy a magyar nyelven 
tartott istenitiszteleten, a más hitfelekezetű, de templo-
maikban más nyelvet halló egyének is, nők férfiak egy-
iránt, számosan szoktak megjelenni, hogy pedig ez a 
testvériesülésre, a magyar nemzetiség eszméjéhez való 
ragaszkodásra jótékony befolyást ne gyakorolna ? én 
legalább képzelni nem tudom. 

De hadd beszéljen már más is ! Hadd szóitassam 
meg e becses lapban a fennt említet »Munkács« 22-ik 
számát is, a melyből következőket idézni el nem m u -
laszthatom : 

»Ritkán, nagyon ritkán, adja elő magát vidékünkön 
most már oly esemény, mely maradandó hatással lenne 
reánk«, így kezdi a tudósító Volóczról keltezett levelét. 
»Ily alkalom volt községünkben« folytatja alább — »e 
hó : (t. i. május) 21-én pünköst másod napján, midőn 
úgy a helybeli, mint vidéki protestáns vallásúak össze-
tömörülve megmutatták azt, hogy habár szét szórva lak-
nak is az Isten szolgájának buzgó felhívására összejőve, 
bemutatják hódolásukat a legfőbb Úrnak. Már a húsvéti 
időben Szolyván tartott prot. istenitisztelet alkalmával 
határoztatott el, hogy a pünkösdi ünnepek alkalmával 
az Úrvacsora Volóczon osztatik ki. Birtuk igéretét 
nagytiszteletű Peterdy Károly esperes úrnak, hogy híveit 
itt is meglátogatja, sajnos összehalmozódott lelkészi tee'n-



dői e szándékában megakadályozták. Helyetteséül tiszte-
letes Vigvári Mihály segédlelkészt küldte fel.a 

»Pontban 8 órakor vette kezdetét az istenitisztelet, 
melyen részt vett Balajthy Mór szolgabiró s világi gond-
nok vezetése alatt megjelent prot. híveken kívül a hely-
beli intelligentia is. A fenyőágakkal csinosan díszített 
terem előrészén volt elhelyezve az asztal, mely ékítve 
volt Bányay Lajos postamester családja által ez alka-
lomra hímzett díszes terítő által, a mit körülvett több 
mint 8o hívő, magához veendő az Úrvacsoráját. 

»Emelte az áhítatot a magasztos zsoltárok ének-
lése, a megható szép ima, melyet Vigváry Mihály lelkész 
úr elmondott«, ki is mondja tovább »kitünő szónoki 
tehetségét beigazolta azon szép alkalmi beszéddel, 
melyet a jelenvoltakhoz intézett, bebizonyítván azt, 
mily nagy a szó hatalma, mert magával ragadta hallgató-
ságát s vissza látszott tükröződni az, mit a protestáns 
vallás első vezérférfiai beláttak, hogy ha eszméknek 
testet akarunk adni, azt a szónoklat hatalmával kell 
megismertetnünk s kifejtenünk.« 

»Vigváry Mihály úr Volóczon tartott magvas beszé-
dével a célt elérte« »ama kölcsönös becsülés, tisztelet, 
szeretet, melylyel őt a jelenlevők valláskülönbség nélkül 
körülvették, csalhatatlan jele annak. 

»Bevégződvén az istenitisztelet a szerepet Bányay 
Lajos, mint házi gazda vette át, ki páratlan vendég-
szeretettel fogadta a házánál megjelenteket. A kedélyes 
társaság sokáig maradt együtt.« Majd sajnálkozik a lel-
kész távozás felett s elmondja. »Rövid volt köztünk 
töltött ideje, de a felvidék népe nem egyhamar ífledi 
el őt, valamint nem egyhamar felejti el azt sem, a mi-
vel Bányay Lajos s családja az ünnep megtartásához 
hozzá járultak, fáradtak: a sikerből óriási rész illeti 
őket is. Miért is fogadják a hívők ezerszeres köszönetét, 
kiknek bár távol vannak oly helytől, hol az Istenházá-
ban dicsérhetnék az Urat segítséget nyújtottak, hogy 
legalább ily nagy ünnepen lelkészükkel hálát rebeghet-
tek az egek urához.« 

Sütő Kálmán, 
bereg-somi lelkipásztor. 

Lelkész-beiktatás Ácson. 
Lélekemelő ünnepnek volt szinhelye július 8-án 

Ács. E napon foglalta el ugyanis nt. Antal Gábor úr, a 
pápai theol. akad. nagy érdemeket szerzett, kitűnő tanára 
lelkészi állását. Egész éjjel s a reákövetkező nap egész 
az istentisztelet megkezdéseig folyton ömlött az eső, 
jelképezve az ideérkezettek egy részének mély fájdalmát 
azon veszteség miatt, mely őket Antal Gábor eltávoztá-
val érte. — i o s '/2 órakor mentünk a templomba. 
Kellemes meglepetésül szolgált, hogy a bejáratokat 
virágfüzér s a ragaszkodó szeretetet kifejező föliratok 
ékesíték; míg az előtornácban fehérbe öltözött hajado-
nok fogadták; — a tágas, szép templom minden zugát 
megtölté a közönség, meglepően szép koszorúk díszí-
tették a szószéket, mely előtt nt. Czike Lajos esperes 
s Antal Gábor urak foglaltak helyet. Majd fölhangzott 
a szívből jövő szívhez szóló — a tanító tapintatos 
vezetését dicsérő — öszhangzó, el nem nyújtott ének, 
melynek áhítatra gerjesztő hangjai után az esperes vilá-
gos előadásával lerajzolta a jó pásztor terhes tisztét 
ama nehézségek, küzdelmek miatt, melyeket le kell 
küzdenie; kétszeresen nehéz pedig a lelkész helyzete 
Ácson, hol oly nagy nevű elődök munkálkodtak az Úr 
szöllőjében, miért is Isten áldását könyörgi le az új 

lelkészre, hogy kitűnő képességeivel megnyervén a 
hívek szeretetét elődei nyomdokán haladva fölülmúlhassa 
azokat. Nagyt. esperes úr felszólítására Antal Gábor úr 
lépett a szószékre s Pál apostolnak Timotheushoz irt 
első levelének 4-ik részéből ve t t : »Gondot viselj ma-
gadról s a tudományról, maradj meg ezekben, mert ha 
ezt mivelended, mind te magadat megtartod, mind 
azokat, akik téged hallgatandanak« versei alapján tartal-
milag, alakilag szép beszédet mondo t t ; észt s szívet 
megnyerő világos előadásával kifejtette, hogy ama tudo-
mány : 1) a hit tudománya, a me ly re— mint amely az 
élet viszontagságai között egyedül nyújt vigasztaló bal-
zsamot, fogja tanítani híveit; a szerencséseket, hogy hálás 
köszönettel legyenek a minden javak adományozója 
i ránt ; a szenvedőket, hogy hitben keressék a meg-
nyugvást, az özvegyeket, hogy szomorú magányukban 
a hit legyen vigasztaló társuk, a gyermekeket, hogy val-
lásos szívükön épüljön föl jövő boldogságuk ; 2) a szeretet 
tudománya, melyre nemcsak szóval, hanem tettel is ta -
nítani fogja híveit, s mint jó pásztor főkötelességének 
ismeri, hogy bármely viszonyok között szeretettel tá-
mogatja híveit, gondoskodik szükségeikről, de szeretetre 
fogja tanítani a más vallásuakat is, hogy így szeretet 
lakozván mindnyájunk között békés egyetértésben mun-
kálkodjunk az édes anya, a haza javán. Majd a teljes 
bizalom hangján fordult a jelenvolt főt. püspök, esperes 
s lelkész urakhoz s az ácsi egyház elöljáróihoz, hogy 
nehéz munkájában támogassák, mert csak velük együt-
tesen küzdheti le a nehézségeket. Hívei s működésére 
áldást könyörögve hagyta el azt a szószéket, melyen 
első ünnepélyes megjelenése csak még erősebbé, még 
szilárdabbá tette hívei szivében azt a ragaszkodó szere-
tetet, melylyel őt lelkészükké elválasztották, minek azon-
nal ujabb jelét adták, mert az egyházi elöljáróság szere-
tett lelkésze elé sorakozott s a község jegyzője őszinte, 
szeretettől áthatott szavakkal adott kifejézést az elöl-
járóság ragaszkodásának s azon biztosításnak, hogy ily 
Ielkészszel munkás szeretettel fognak együtt működni 
az egyház javára; majd a fehérbe öltözött hajadonok 
léptek elő nagy virágcsokrot nyújtván szeretett lelké-
szüknek azon biztosítással, hogy e virágok elhervadnak 
ugyan, de szivökből a szeretet soha sem fog kienyészni; 
könnyek csillogtak a ragaszkodásnak egyszerű, keresetlen 
kifejezésekor nemcsak az ünnepelt lelkész s hívek, de 
sok vendég szemeiben is ; majd a tanítói kar fejezte ki 
tisztelettel párosult szeretetét, mire az érdemes tanító 
vezetése alatt működő falusi dalárda szép quartettel fe-
jezte be a lélekemelő ünnepet. 

A templomi ünnep után az uj lelkészlakban gyűl-
tünk össze, melyet az uj lelkész szamára a hívek sze-
retete emelt oly széppé, kényelmessé, hogy ritkítja párját 
s beillik urasági laknak. Rövid ebédhez készülés után a 
fáradhatatlan, kedves, szép háziasszony szava csakhamar 
az asztalokhoz szólította a vendégeket, kik között voltak 
Pap Gábor püspök, Beöthy Zsigmond, Jókai Károly, 
Hegedűs Sándor orsz. képviselő, Renner Gusztáv kis-
béri urad. igazgató, Lobinger Győző bábolnai uradalmi 
igazgató; báró Marschal Farkas s János, Szabadhegyi G. 
László József kir. tan. Feszty Adolf orsz. képviselő, 
Forster Géza nagybirt.; két Ghiczy földbirtokos; Szilágyi 
József, Pallfy E. törvényszéki biró, Kis Gábor, Kaccz 
Lajos trvszéki biró; Czike Lajos, Pőcze János főszolga-
bíró, Tóth Lajos járásbiró, Berthalos István, Pereszlényi 
János, Dr. Cserno Ede orvos, dr. Kapossy Lucián, 
dr. Huszár Gábor orvos, Mészáros K. mocsai lelkész, 
Negro Hermann s Csermák Hugó gyári tisztviselők; 
Fehér L. komáromi ügyvéd; Cser Vendel kath. plébá-



nos, dr. Kluge Endre, Konkoly Lajos szolgabíró, Kluge 
Károly, Pály Zsigmond, Kluge Jenő, Barsi K. stb.; 
14 előljárósági tag, sokat visszatartott a folytonos eső. 
— A harmadik fogásnál megeredt a toasztok árja. Első-
nek szólt Czike Lajos. Fölemlítette, hogy tegnap egy 
hete (jun. 30.) Pápán egy nagyon népes banketten vett 
részt, hol jóllehet pezsgő is folyt, mégis mindnyájan 
szomorú, bánatos arcúak voltak, egyedül az ő arca su-
gárzott az örömtől , s ez természetes volt, mert a száz-
nál több bankettozó Antal Gábortól búcsúzott, attól a 
férfiútól, kinek érdemét szép szavakkal magasztalták, ő 
pedig örömmel hallgatta, mert a nagyérdemű, szeretett 
férfit most már egyházmegyéje papjai közé sorozhatja. 
Kiemelkedő pontot képez főt. püspök úr beszéde; a szív 
őszinte melegsége hangzott rokonszenves, lelkes hang-
jából; szólt e beszédben az aggódó püspök, az őszinte 
ba rá t ; fáj szívének, hogy Antal Gábor eltávozott Pápá-
ról, hol a főiskolának fönragyogó fénye volt s fényé-
vel, szeretetének melegével Pápa városával megszeret-
tette a ref. collegiumot, fáj, hogy elhagyta Veszprém-
vármegyét , hol annyi jóakarót, tisztelőt szerzett a pápai 
főiskolának, fáj szivének, hogy e jeles, szeretett tanár, 
a főiskolának mindenfelé lelkes, méltó képviselője el-
távozott díszes he lyérő l ; fájdalmát ellensúlyozza, de le 
nem győzi azon öröme, hogy Antal Gábor közelében 
van, azon reménye, hogy rövid idő múlva Komárom-
megyében is általános kedvelt egyénnek fogják ismerni, 
egyházi s közigazgatási téren stb. Szólottak még László 
József, Szilágyi József, Kis Gábor, Pereszlényi János, 
Czike Lajos, Szilágyi Józs. László József ; főt. püspök úr 
ennek alapján szintén László Józsefre, Jókai Károly, Pály 
Zsigmond, majd az ünnepelt férfiú Antal Gábor, aki a 
Hegel-féle philosophia alapján a bolygóhoz hasonlította 
magát, mely Hegel szerint azért hagyja el helyét, hogy 
elfoglalja helyét, ő is elhagyta Pápát, de hisz csak Pápára 
jutott vissza, mert pápai barátait itt látja stb. (Mint 
minden hasonlat ugy ez is nagyon sántít s csak annyi-
ban igaz, hogy elhagyta Pápát, de nem a pápaiak szí-
vét, s elhagyta azért, hogy e vidéken is elfoglalja sze-
retetre méltóságával helyét a szívekben.) Utána Hegedűs 
Sándor emelkedett föl, ki országgyűlési szerepkörét 
találóan alkalmazta itt. Valamint az országházban mint 
előadó a miniszter beszéde után zárszóval él, úgy itt is, 
miután a miniszter, (az ünnepelt férfiú) kit a valódi 
minisztertől eltérőleg mindenki magasztal, beszél, el-
mondja a zárszót. Bő tapasztalataira támaszkodva kifejté, 
hogy a prot. papnak, nem mint papnak, hanem mint 
embernek mi a kötelessége, hogy mindenkit meghódí t -
son ; állásának képzelt jogait, hivatásának magasztossá-
gát ne tekintse védő köpönyegnek, melylyel elzárkóz-
hatik a művelt haladás elől, a művelt társadalom con-
ventionalis szabályai elől, hanem iparkodjék műveltségé-
vel megnyerni minden vallásfelekezeteit, hogy tiszteljék 
benne a papot, de szeressék benne az embert, s min t -
hogy ilyen lelkészt lát Antal Gáborban, azért kívánja, 
hogy Antal Gábort a ref. egyház díszére, az emberiség, 
a haza javára Isten sokáig éltesse, de egyúttal kijelenti, 
hogy beszéde zárszó ugyan, minthogy a miniszter után 
szólt, de azért személyes ügyekben, a szavaknak félre-
magyarázása miatt, a részletes tárgyalásnál mindenki 
szólhat még a tárgyhoz. Mutatkozott is az ellenzéki 
szellem azonnal, mert ugyancsak sokan jelentkeztek 
szólásra »helyreigazítása miatt, egyesekről való megfe -
ledkezés miatt. Pály Beőthyre, Fehér a pápai főisk. tanári 
karának jelenlevő tagjait, a presbyterek közül többen a 
keresetlen őszinteség hangján szeretett lelkészüket, Kaccz 
Lajos, Antal Gábort, Jókai K. Pály Lajos az ácsi kath. 

plébános s ref. lelkész baráti viszonyáért szóltak s Cser 
Vendelt kath. pl. éltették stb. Kedves feledhetetlen jele-
net volt, midőn Pály Zsigmond Antal G. kedves nejét, 
mint bátorságát köszöntöt te föl. Elmésen kifejtette, hogy 
ő Antal Gábort mindig bátor férfiúnak ismerte, de az 
újabb időben meggyőződöt t , hogy bátorságát ő is nejé-
nél tartja ; mert midőn meggondolta , hogy annyi sze-
rető szívet, rokont , barátot kell elhagynia már -már in-
gadozott s nem akarta elfoglalni állását, kedves neje 
volt az, aki a csüggedőt bátorította azzal, hogy ő érette 
elhagyja édes anyját, kitől eddig sohasem volt még távol, 
s ha ő édes anyja szerető keblét elhagyja ő érette, 
akkor ő, ki nem szerető anyát hagy el, ne csüggedjen 
stb. E szavak elhangzása után Beöthy úr azt indítvá-
nyozta, hogy a nt. aszonyságot, mivel nem volt jelen, 
egy küldöttség hívja meg, a megjelent kedves nőnek 
Beöthy úr ismételte Pály szavait s éltette őt, mint olyant, 
aki fölfogta, érezte magasztos női hivatását, hogy a férfinak 
vigasztaló, bátorító angyala legyen küzdelmei között . í g y 
folyt le e kedves feledhetetlen ünnepély, míg nem lassan-
ként oszladozni kezdtek a távolabbiak, kiknek sorát ft. püs-
pök úr s Hegedűs Sándor úr kezdették meg, befejezte p e -
dig egy kedves önkéntes baka-káplár társaságában az, kinek 
szívében legmélyebb a fájdalom a veszteség miatt, mert 
hisz azt vesztette el köréből, kinek egész boldogságát 
köszöni, kinek naponkint i látásából bátorságot merített 
küzdelmeiben, s aki most szíve mélyéből óhajtja, hogy 
Antal Gábor kedves családjával új körében zavartalan 
boldogságra találjon. D—n. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Balogh Ferenc debreceni theol. 

tanár, ki jelenleg a »Presbyterium-Szövetség« londoni 
egyetemes gyűlésén ref. egyházunknak egyik képviselője, 
visszajövet Párisban a protestáns theolog. fakultást és 
történelmi társulatot, majd a montaubani, genfi, lausan-
nei és neufchateli theol. intézeteket fogja meglátogatni. 
— Kovács Ferenc hódmezővásárhelyi földbirtokost a 
tiszántúli ref. tanáregyesület a középiskolaügy iránt ki-
fejtett áldozatkész buzgóságáért egyhangúlag tiszteletbeli 
tagjává választotta. — Trsztyénszky Ferenc pozsonyi 
theol. akadémiai tanár s az »Evang. Egyh. és Iskola« 
szerkesztője megrongált egészségének helyreállítása 
végett Koritnyicára utazott. — Ferencz József unitárius 
püspök a f. hó 7 -én a háromszéki unitárius egyházkör-
ben levő egyházak kánoni látogatására utazott. — 
Dr. Török József debreceni tanár ez évben töltötte be 
tanári működésének 41-ik évét, mely alkalomból a 
»Debr. prot. lap« részletesen ismerteti a veterán tudós 
irodalmi működését és meleg sorok kíséretében üdvözli 
az érdemes ősz tanárt. Mi is kész örömmel csatlako-
zunk Laptársunk jókivánataihoz ! — Id. Patay Károly 
szodói lelkész egyhangúlag a nagy-peszeki reform, egy-
házközség lelkipásztorává választatott. — O-kécskei pappá 
f. hó 8-án igen nagy többséggel Tóth Lajos k is -szent-
miklósi adminisztrátor választatott meg. 

* Püspöki látogatás. Ferencz József unitárius püs-
pök a háromszéki unitárius egyházkörben levő eklézsiák 
megvizsgálására utazott. F. hó 7 -én este érkezett meg 
Mózes András kolozsvári lelkész kíséretében az apácai 
állomáshoz, hol az ajtai és bölöni egyházak fényes kül-
döttsége fogadta. Üdvözlő beszédet mondot t Lőfi Áron 
unitárius esperes, mire a főpásztor megható szavakban 
üdvözölte a közönséget. Ezután székely fiukból álló ban-
dérium vezetése s a székely zenekar Rákóczy-indulója 



mellett vonult be Nagy-Ajtára a papi lakba. Ot t a lel-
kész üdvözölte, mire a főpásztor remek beszédben vála-
szolt. Beszédét dörgő éljenzés követte. Másnap a nagy-
ajtai eklézsiában istenitisztelet volt s ezután a kebli 
ügyek vizsgáltattak meg. Innen a főpásztor Bölönbe ment. 

* Szász Domokos erdélyi ref. püspök a napokban 
nagyobb körutat tett egyházkerületében. A püspök először 
Erzsébetvárosba ment körlelkészi állomás szervezése és 
új templom építés vége t t ; innen Dicső-Szent-Mártonba 
az anyaegyház szervezése, új paplaknak, templomnak s 
tractualis tanácskozási épület építése ügyében ; majd a 
mezőségi egyházakba utazott, hogy közvetlen tapaszta-
latok alapján ismerhesse meg néhány gyöngébb kis 
magyar egyház viszonyait. 

* Az országos középiskolai tanáregyesület , f. hó 
6. és 7~ik napjain Budapesten tartotta XXII- ik nagy 
gyűlését, csekély érdeklődés mellett. A kormány képvi-
seletében Klamarik osztálytanácsos jelent meg. Bereez A. 
elnöki megnyitója a tanárok ellen hangoztatot t vádak 
cáfolata volt, melyet élénk helyesléssel fogadott a köz-
gyűlés. A felolvasások sorát dr. Vida Károly csurgói 
igazgató nyitotta meg »A középiskolai tanárok társa-
dalmi állása« címmel, míg Alexander Bernát a »Külföldi 
tanügyi m o z g a l m a k r ó l tartott figyelemmel meghallgatott 
előadást. Az nap még Demkó Kálmán lőcsei tanár ismer-
tette a »Középiskolai tanárok létesítendő segélyszövet-
kezetét«, melynek érdemleges tárgyalásába a közgyűlés 
most nem bocsátkozott , hanem kiadta a munkálatot a 
választmánynak tanulmányozás végett, mely egyszersmind 
azzal is megbízatott , hogy kipuhatolja, hány tag lépne 
be ilynemű szövetkezésbe. A második napi ülés az in-
dítványok rendjén kimondotta, hogy egy szolgálati p rag-
matika létesítése rendkívül szükséges; hogy a tanköny-
vek jelenlegi bírálati módját nem tartja célszerűnek ; 
hogy a zárvizsgálatok most fennálló rendszerét nem 
tartja helyesnek stb. Ellenben helyesléssel fogadja a 
közgyűlés a szegény tanulók szünidei kitelepítésének 
eszméjét, melyet a választmányban Alexander Bernát 
indított meg. A költségvetés megállapítása s a tisztvi-
selők és választmány megválasztása után még két figye-
lemre méltó értekezés következett . Dr. Csengeri János 
a nyelvi és irodalmi oktatásról, dr. Volf György a né -
metnyelv középiskolai tanításáról értekeztek. A Tatára 
és Fóthra tervezett kirándulások az időjárás kedvezőt-
lensége és a közlekedési miniszter figyelmetlensége (nem 
adott kedvezményes jegyeket!) miatt elmaradtak. 

* A tiszántúli reform, tánáregyesület közgyűlése 
szintén f. hó 6. és 7—ik napjain tartatott meg H. -M.-Vá-
sárhelytt Géressy Kálmán elnöklete alatt, a tagok élénk 
érdeklődése, az egyházi és polgári hatóságok példás 
vendégszeretete mellett. Nemcsak tanárok, hanem a 
pártoló tagok és az iskolafenntartó egyházak lelkészei 
közül is többen jelen voltak, közöttük Szabó János espe-
res, Miklovicz, Szeremley, Turgonyi lelkészek, Kovács 
Ferenc tanácsbiró stb. A közgyűlés érdekét növelte azon 
körülmény, hogy az egyesület most tölté be fennállá-
sának 10-ik évfordulóját. E körülményt hangsúlyozta 
Géressy elnök megnyitója, különösen kiemelvén az egy-
let áldásos működéseként a kerületi tanári nyűg- és 
gyámintézet megalkotását. Majd az állam és egyhaznak 
az iskolák fenntartása körüli együttes működését hang-
súlyozva, helyteleníti mind azt a felfogást, mely az álla-
mot és egyházat egymással szembe állítja, mind azt, 
mely az állam általi segélyezést megszégyenítőnek dek-
larálja ; és azt afelfogást tartja jogosultnak, melyszerint, 
miután egyházunk oly sokat könnyít jelenben az állam 
iskolafenntartási terhén, az államnak is kötelessége az egy-

házon segíteni az egyház jogainak és érdekeinek sérelme 
nélkül. A titkári és pénztárnoki jelentések felolvasása 
után érdekes értekezések következtek: Futó Mihály ig. 
tanáré a h.-m.-vásárhelyi gymnasium legújabb tör téne-
téről, dr. Imre Józsefé »Az orvos az iskolában« címmel, 
melyeket Sinka Sándor magvas tanügyi szemléje, Barkász 
Károly nyomós értekezése a jellemképzésről a klasszi-
kusok alapján és Dóezi Imre tudós nyelvészeti tanul-
mánya követett . A felolvasások sorát dr. Öreg János 
fejezte be, ki franciaországi paed. tanulmányutjából szer-
zett becses tapasztalatai alapján az »Ecole normál supe-
rieure« intézményét ismertette behatóan és szakszerüleg. 
A közgyűlés határozatai közül még említésre méltók, 
hogy Kovács Ferenc buzgó tanügybarátot az egylet 
tiszteletbeli tagjává választotta, hogy 120 forint díjjal 
pályakérdést tűzött ki, hogy a tisztikart újból megvá-
lasztotta. — Örömmel registráljuk tiszántúli gymnasiumi 
tánáraink ez életrevaló munkálkodását, mely szerényen 
bár és csekély eszközökkel, de öntudatosan és figyelemre 
méltó sikerrel fejleszti egyházi iskoláinkat és tiszteletre 
méltólag representálja prot. tanügyünket az állami 
érdekeket szem előtt tartó orsz. tanáregyesülettel szem-
ben. De midőn ezt nyíltan kifejezzük, nem hallgathatjuk 
el a feletti sajnálatunkat, hogy egyházi tanáraink töbln 
és nagyobb részének társulati tevékenysége Duna, Tisza 
és Maros mentén mai napig is csak pium desiderium. 
Pedig mennyivel nagyobb és tekintélyesebb eredménye-
ket lehetne kivívnunk, ha Erdély, Dunamellék s a többi 
ref. kerületeink tanárai vállvetve, egyesült erővel dol-
goznának a prot. iskola ügy felvirágoztatásán. Országos 
reform, tanár egyesület, mikor jön el a te országod ? ! 

* A győri evang. egyházmegye közgyűlése 
jun. 26-án tartatott meg Té then Mészáros István espe-
res és Bareza Gábor esperességi felügyelő elnöklete alatt. 
Utóbbi jelen alkalommal iktattatott be új hivatalába. Az 
új felügyelő a hivatali eskü letétele után hatásos beszédet 
tartott a prot. autonomikus jogokról és kötelességekről, 
mely utóbbiak néha nagy terhet rónak az egyes gyülekeze-
tekre ; beszéde végén 200 fr tot tett le alapítványul az 
egyház közigazgatási szükségeinek fedezésére. Az espe-
resi, pénztárnoki, tanügy előadói jelentések örvendetes 
képeket tártak föl az egyházmegye vallás-erkölcsi, 
anyagi és iskolai életéről. Több magán és kisebb fon -
tosságú ügy elintézése után a f. évi augusztus 22-én 
tartandó kerületi gyűlésre választattak meg az egyház-
megye küldöttei. 

* A pápai ev. ref. egyházmegye mult kedden 
tartotta közgyűlését Pápán, Szekeres Mihály esperes és 
Baráth Ferenc gondnok kettős elnöklete alatt. — Az 
esperesi, egyházlátogatási és körlelkészi kimerítő jelen-
téseken kívül elintéztetett számos folyó és magányügy. 
Ezen alkalommal hirdettetett ki az egyházmegyei pénz-
tárnok választása tárgyában megtartot t szavazás ered-
ménye is, mely szerint pénztárnokká Györffy József 
taápi lelkész választatott meg, a ki a hivatalos esküt a 
közgyűlésen letevén, hivatalába beiktattatott. 

* A kézdi reform, egyházmegye közgyűlése 
julius 6-án tartatott meg Kézdi-Vásárhelyit Zoltáni 
Elek esperes elnöklete alatt. A közgyűlés istenitiszte-
lettel kezdődött , melyen Kiss József dálnoki lelkész 
tartott alkalmi prédikációt. A gonddal szerkesztett és a 
legapróbb részletekre is kiterjeszkedő esperesi jelentés 
sok szomorú adatot közöl az egyházmegye életéből. »Az 
egyházmegyében nincs egyetlen egyházközség, melyben 
a vadházasság fel nem ütöt te ronda sátorát s ne méte -
lyezné az erkölcsi életet.« Az anyagiakban sem valami 
rózsásak az állapotok, mert »van a tractusban egy oly 



eklézsia, mely 20 évvel ezelőtt a leggazdagabb volt s 
ma temploma roskatag, orgonája megsemmisült , kül-
birtoka a föld sz inéról (?) elenyészett s 40 frt bevételé-
vel szemben 7000 frt adósság alatt görnyedez, neve 
DálnokAz ikafalvi egyház papilakja egészen össze-
omlott s »a 7 családtagú lelkész általa bérelt n y o m o -
rult viskóban tengeti jobb sorsra érdemes életét.« így 
olvassuk ezt a »Székely-Nemzet«-ben s nem győzünk 
eléggé bámulni és boszankodni az ilyen igazi »ázsiai 
állapot«-ra valló- helyzet felett! 

* Vallás-erkölcsi állapotok a nagyszalontai egy-
házmegyében. Lapunk mult számában közölt adatok 
kiegészítése és a biblia-magyarázat állapotát feltüntető 
téves adatok kiigazítása végett készséggel adunk helyet a 
való helyzetet feltüntető következő soroknak, melyek a 
beküldött esperesi jelentésből vétettek. »A közönséges 
istenitisztelet gyakorlásában, ünnep- és vasárnapok dél-
előttjén, általában dicséretes buzgólkodás észlelhető. Ez 
a buzgóság lankad a délutáni, még inkább a köznapi 
istenitiszteletek alkalmával, de viszont örvendetes emel-
kedést és igazi érdeklődést mutat a biblia-magyarázatok 
alkalmával. Vasárnap délután egyházmegyénk 29 egy-
házában káté-magyarázat, 4-ben bibliamagyarázat, 8-ban 
felváltva e kettő, 2-ben egyszerű könyörgés tartatik. 
Köznap reggelenként mindennap 23 egyházban, csak 
bűnbánati héten 6-ban, 10. egyházban heteként kétszer 
tartatik istenitisztelet, 4-ben egyszer sem. Köznap dél-
után naponként 7 egyházban tartatik istenitisztelet, 
36-ban nem. Köznapokon biblia-magyarázat tartatott 
24 egyházban, 19-ben nem. Urvacsoráztak 26 egy-
házban, hol ez nyilván tartatott 27 ,98i -en . Viszo-
nyítva ezen adatokat a mult esztendeihez, haladás tapasz-
talható annyiban, hogy 3-mai több helyen tartatott 
vasárnap délután káté-magyarázat, 2-vel több helyen 
köznap reggelenként istenitisztelet és j-tel több helyen 
biblia-magyarázat, mint tavaly, mely- örvendetes elő-
haladásért fogadják leikésztársaim az egyházmegye nevé-
ben kifejezett köszönetemet. A közönséges istenitiszte-
letek gyakorlásában észlelhető buzgólkodás dacára, az 
erkölcsi életben a meglazulás, a könnyelműség, a mai 
kor levegőjébe beoltott nagyzás és ennek szomorú k ö -
vetkezményei kórtünetekként jelentkeznek. Különben az 
•erkölcsi állapot megítélésére szolgáljanak a következő 
adatok:. Törvénytelen szülöttek száma 285, (3305 szü-
lött közü l ) ; törvénytelenül együtt él, mennyire ez ki-
puhatolható volt 253. Visszás házas volt 74, kik közül 
lelkészi békéltetés folytán kibékült 23, elvált 13. H o z -
zánk áttért 17, .kitért 12. Vegyes házasság 56. Nazaré-
nus vagy mas szekta hívei vannak 10 helyen, épúgy 
mint tavaly, számuk azonban a rajongásig űzött térítési 
mánia dacára is általában apadóban van, de viselkedé-
sük, mely a családi békét és a társadalmi rendet több 
helyütt alapjában megtámadja, a hatóság éber figyelmét és 
őrködő gondját méltán megérdemli, sőt múlhatatlanul 
szükségessé teszi. —: Botrányos bűneset 8 helyen fo r -
dult elő, mi a mult esztendőhöz képest visszaesést 
n>u í ó ? f ' , 

* A polgárdii ref. gyülekezet szomorú vissza-
vonásoknak szinhelvé. A hívék már régóta a legkelle-
metlenebb viszálykodásban élnek lelkészükkel Baly Al-
berttel. Mint közvetlen forrásból értesülünk, a sok pö r -
patvarral már az egyházi bíróságok is foglalkoztak, de 
ezek a panaszosakat elutasították. Ekkor a hívek elha-
tározták, hogy a lutheránus egyházba térnek át töme-
gestől. Ujabban azonban a -fő vezetőknek inkább az 
unitárius vallás tetszett meg, s ebbe akarják az egyház-
tagokat átvinni. Ebben a tömeges áttérési szándékban 

van bizonyára némi frivolság; de az már aztán csak-
ugyan k o m o l y ^ á teszi a polgárdii meghasonlást, hogy a 
presbyterium egy része lemondott , s hogy a községi 
elöljáróság ref. tagjai és többen a tehetősebb polgárok 
közül már ki is jelentették áttérési szándékukat, s kivet-
ték elbocsátási bizonyítványukat. Vádolni, miután a dol-
gokat közelebbről nem ismerjük, nem akarunk, csak 
registráljuk a szomorú jelenséget. 

* A kolozsvári ev. ref. col legiumnál br. Bánffy 
Dánielné, lécfalvi Gyárfás Anna urnő egy 3000 frtos 
alapítványt tett, melyet az egyh. ker. igazgató-tanács 
kezel s ez a kollégium elöljáróságának meghallgatásával 
adományozza a tőke kamatját három, első gymn. osz-
tályt jól végzett tanulónak, két részletben. Az a tanuló, 
ki egyszer megnyerte az alapítványt, csak úgy veszítheti 
el azt, ha hanyagság vagy rosz magaviselet által erre 
okot szolgáltat. 

* Szalva Károly klenóci pánszláv tanító, kit állam-
ellenes naptárcikkeiért egyházi első hatósága és második 
fokon hivatalból való elmozdításra itélt, még mindig be-
széltet magáról. Ugyanis a jogérvényes itélet kihirdeté-
sének Ruthényi Béla esper. felügyelő elnöklete alatt 
f. hó 2-án kellett volna megtörténnie, de a pánszláv atya-
fiak oly ribilliót rendeztek Klenócon, hogy a kihirdetés 
csak nagy nehezen eshetett meg. Mikor a bizottság a 
tanító lakása előtt vonult el, a felbujtott atyafiak ellen-
szegültek s a mint az iskolateremben a publikáció meg-
kezdődött , egy leitatott marcona fickó illetlen szavakkal 
az elnökre rontot t s csak a községi biró tapintatosságának 
köszönhető, hogy a hatósági személyek megmenekültek 
a nagyobb insultustól. A bizottság kénytelen volt a kihir-
detést félbeszakítani és csendőrök fedezete alatt a tömeg 
folytonos ordítozása közben a templomba felvonulni. 
Itt az itélet kikirdettetett ugyan, de a felizgatott csőcselék 
kijelentette, hogy Szalvát nem bocsátja el az iskolából 
és ellenszegül a karhatalomnak is. Hiszszük, hogy a 
hatóság erélye elveszi ettől a kedvé t ! 

* A pápa eneiklikái. XlI I - ik Leo pápa tiz esz-
tendei uralkodása alatt huszonkét enciklikát bocsátott 
ki. Az első 1878. ápr. 21-én kelt általánosságban bizo-
nyítja, hogy a kath. egyház a legszükségesebb a társa-
dalom üdvére ; a második 1878. december 28-áról a 
szocializmusról é r tekezet t ; a harmadik 1879. aug. 4- rő l 
aquinói szent Tamás filozófiájával foglalkozott. A negye-
dik 1880. február 10-éről a polgári házasság és a házas-
ság fölbonthatósága ellen kelt ki. Az ötödik 1880. szept. 
30-ról a szlávok apostolainak, szent Cirillnek és Method-
nak kultuszát az egész egyházra kiterjesztette. A hatodik 
1880. dec. 3-áról ajánlja a hittéritői társulatokat, a 
keleti iskolákat. A hetedik 188r. junius 29-ről bizonyítja, 
hogy minden hatalom Istentől van és hogy mennyit 
köszönnek a fejedelmek és népek az egyháznak. A nyol-
cadik, tizedik, tizenkettedik, a tizenhatodik, a t izenhete-
dik, tizenkilencedik az olasz, a spanyol, francia, porosz, 
magyar és bajor püspöki karokhoz intéztetett, az illető 
országok egyházi helyzetére nézve adva tanácsokat és 
intéseket. A kilencedik 1882. szept. 17-ről assziszii szent 
Ferenc intézményeit fejtegeti. A tizennegyedik 1883. 
szept. i - r ő l az október hónapot az olvasó királynőjének 
szenteli. A tizenharmadik 1884. április 20-áról a szabad-
kőművességről , míg a tizennegyedik 1885. nov. i - r ő l a 
keresztyén államok szervezéséről szól. A tizenötödik 
1885. dec. 22-ről az 1886. évet jubileumi évnek jelenti 
ki. A tizennyolcadik az indiai hierarchia megalkotását 
tudatja 1886. szept. 14-ről. A huszadik 1888. ápr. r- jéről 
papi jubileuma alkalmából ünnepélyes istenitiszteletet ren-
del a tisztitó-tűzbeli lelkek üdvére. A huszonegyedik 



1388. május 5-ről , a francia forradalom kezdetének 99. 
évfordulati napján a brazíliai rabszolgaság megszünteté-
séről szól. S végül a huszonkettedik a legutóbbi, a mely 
a szabadságról értekezik s junius hó 20~án kelt. 

* A presbyterianus szövetség IV-ik egyetemes 
gyűlése f. hó 3 —12 napjain tartatott Londonban, a szö-
vetséges európai, amerikai és ausztráliai egyházak nagy 
számú képviselőinek jelenlétében. A hazai ref. egyházat 
Balogh Ferenc theol. tanár és György Endre tanácsbiró 
képviselték e gyűlésen. A gyűlés 2-ik napján, mint a 
hozzánk beküldött »Supplement to the Presbyterian Mes-
sengenc 3 8—ik lapján olvassuk, Balogh Ferenc néhány 
szó kíséretében bemutatta a magyarországi reform, egy-
ház teljes statisztikáját, mely felöleli az egyházközségek, 
megyék és kerületek, valamint az iskolák teljes hely-
zetrajzát. A gyűlés a jelentést kedvesen fogadta és Ba-
loghnak szíves köszönetet szavazott érte. 

* Szerkesztői üzenetek. Örömmel tudatjuk Lapunk 
olvasóival és munkatársaival, hogy Szőts Farkas f ő -
munkatársunk betegségéből fölgyógyult. — .S>. K. ú r -
nak Győr. Folytatását várjuk. A mult számból egy ki-
szedett cikk miatt szorult ki. — Dr. K. E. úrnak 
M—r. Már a jövő számban. — Cz-s. L. úrnak. Az 
érdekes régiség kiszedve várja sorát. — W. S. úrnak 
B—a. Szíves küldeményét ma kaptuk s nem sokára sort 
kerítünk reá. — T. E. úrnak F. Cs. A cikket a köz-
lendők közé iktattuk. 

A D A K O Z A S O K . 
A budapest-budai ref. templom építésére újabban 

következő adományok folytak be. Király O Felségétől 
500 frt. Tisza Kálmánné védasszonyunk védnöksége alatt 
rendezett operai előadás utolsó részlete gyanánt 129 frt 
1 r kr. Ezen előadás alkalmával felül fizettek : Barkassy 
Géza 7 frt. Darányi Ignác dr. 8 forint. Darányi Kálmán 
8 frt. Haller Jenő gróf 1 frt. Hieronymi Károly 9 frt. 
Kleinert légszeszgyár igazgató 3 frt Kvassay Ede 5 frt. 
B. Máthé Domokos 84 frt, Ráth Károly főpolgármester 
20 frt. Schossberger Henrik 9 frt. Tisza Kálmán 50 frt. 
Tisza Lajos gróf 1 frt. Vadnay Károly 5 frt. Visi Imre 
4 frt 50 kr. Továbbá perzsely pénzből folyó hó 3-tól 
24-ig 6 frt 56 kr. Dr. Kovács János, Lovas Imre, Nagy 
György, Precsényi Károly és Somlyai Szabó József 
r—1 frt. Weiszburg Imre gyűjtése 3 frt 92 kr. Csepelyi 
Sándor nyaralójában pohárköszöntésekből 4 frt 10 kr. 
Tasnádi János Szentesről 10 frt. Balog János és neje 
Hódy Karolina 20 frt. Horváth Ödönné Alvincről 10 frt. 
Bethlen András gróf 200 frt. Ezen összegekkel együtt 
25,318 frt 94 kr van a pesti hazai első takarékpénztárban 
elhelyezve. — Budapesten, 1888-ik évi junius 30-án. — 
Szőts Albert, pénztárnok. 

A bonyhádi újra alakuló ev. ref. egyház részére 
adakoztak még: Pirkner Konrád 10 frt, Dr. Elbogen 
Fülöp 3 frt, Dr. Tóth Radó 2 frt, Lengyel Zsigmond 
2 frt, Pintér József pleb. 1 frt, Teppert József pleb. 
1 frt, Kallupka Béla 1 frt, Wache százados 1 frt, 
Hirschfeld Mór 1 frt, Lützenburger József 1 frt, Kun 
Mór 1 frt, Bárány Sándor 1 frt, Brandeisz Ferenc 1 frt, 
Stern Miksa 1 frt, Davidovics testvérek 1 frt, Schich-
therle Károly 1 frt, Ermel Adolf 1 frt, Kienle József 
r frt, Engelmanns Sohn 1 frt, összesen 32 frt, a múlt-
kori összeggel (71 fr t ) együtt IOJ frt. — Bonyhád, 
1888. junius 20-án. — Sikó Ernő, ref. lelkész-tanító. 
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HIRDITESEK. 
Z F 1 ^ . I - T S Z V A . Z ^ - T 1 . 

A kúnszentmiklósi ref. algymnasiumban két tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Az egyik tanszék szaktárgya a latin és magyar, a 
másiké a mennyiségtan és rajzoló mértan; a heti órák 
száma 20—22. 

Javadalmazás 800 frt és 120 frt lakbér. 
Az okleveles tanár egy évi sikeres próbaidő, a 

szakvizsgát tett tanárjelölt pedig két év után állandósít-
tathatik, ha ezen idő alatt oklevelét megszerzi, a mikor 
is a dunamelléki egyházkerület tanári nyugdíj-intézetébe 
belépni köteles. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
julius 20-dikáig a gymnasium igazgatóságához küldendők. 

3—3 Az igazgatóság. 

! > V T R S U I C L W S H Ü S S U 3 S I J O . J F I . R R I : I V " ? M O A T I N 

A kecskeméti ref. főgymnasiumbau, egy helyettes 
tanári állomásra, melylyel a természetrajz s más rokon 
tantárgy tanítása, és 800 frt évi fizetés van összekötve, 
pályázat hirdettetik. Jt-jr-M0 '. -.. 

Az ezen állomást elnyerni óhajtók,, kérvényeiket, 
vallásukat életkorukat, végzett tanulmányaikat, erkölcsi 
magaviseletüket ép és egészséges testi szervezetüket 
igazoló okmányokkal felszerelve, f. é. augusztus i - ső 
napjáig, alulírotthoz küldjék be. 

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott három évig 
helyettes tanári minőségben működik, mely idő alatt tanári 
oklevelet szerezni köteles; ezen idő elteltével, ha a köve-
telményeknek eleget tesz, a gymnasi'ümi^igazgató-tanács 
véleménye alapján, az egyházkerület által rendes tanárnak 
erősíttetik meg, a midőn a rendes tanszék illetékének 
1000 frt és 200 lakbér — élvezetébe lép, s ötödéves 
pótléka is ezen időtől számíttatik. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak; a meg-
választott rendes tanárrá történt megerősíttetése után, 
a dunamelléki reform, egyházkerületi tanári gyám egye-
sületnek tagja lenni köteles. 

Kecskeméten, 1888. évi julius 5-én. 
< 3 r - y ő x T £ y B a l á z s , 

2—2 főgondnok és a gymn. igazg.-tanács elnöke. 

. s. i'iainn. yúy^soiw&i BOSC 
é \ T . "V" 1 A '-L'-

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület által a buda-
pesti kir. József-műegyetemen, Pálóczy Horváth Mária 
és Horváth Simon nevére alapított két, egyenként 
300 — 300 frtos ösztöndíjra. 7' 

1. Ezen ösztöndíjak elnyerhetéseért azon szegény-
sorsú, magyarhoni születésű, ev, ref vallású ifjak folya-
modhatnak, kik a gimnáziumi tanfolyamot á sárospataki 
főgimnáziumban kitűnő eredménynyel bevégezvén, a kir. 
József-műegytem hallgatói sorába belépni szándékoznak. 

2. Az ösztöndíjat 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-



évenként beter jeszteni ; ki nem elégítő eredmény esetén 
ösztöndíját elveszítvén, 

3. Az ösztöndíjat a főiskolai pénztári hivatal fél-
évenként két egyenlő részletben, a főiskolai igazgató-
tanács utalványaira teszi folyóvá. 

4. Az ösztöndíjat a sárospataki gimnáziumi széknek 
és a főiskolai igazgató-tanácsnak ajánlatára az egyház-
kerületi 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-ik napjáig 
a főgimnáziumi igazgatósághoz Sárospatakon adják be. 

5.-A.-Újhely, 1888. julius 1. 
2 ~ 2 Az igazgató-tanács elnöksége. 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
A soproni ág. hitv. ev. kerületi lyceumban a jövő 

tanév kezdetén betöltendő tanszékre, melylyel a magyar 
nyelv s irodalom mint fő, a német nyelv, esetleg más 
tantárgy, mint melléktárgy van összekötve, ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

A megválasztandó egyelőre 800 (nyolcszáz) forint 
évi fizetés mellett egy próbaévre hivatik meg és csak 
három évi működés után a próbaévet is beletudva, lép 
a rendes javadalom 1100 (egyezer száz) frt rendes évi 
díj és tandíj-osztalék élvezetébe és jogosult, de egy-
szersmind kötelezett tagja a tanári nyugdíj-intézetnek és 
gyámoldának. 

Pályázóknak bizonyítványaikkal kellőleg felszerelt 
folyamodványaik f. é. augusztus hó 18-ig bezárólag az 
ev. lyceumi igazgatósághoz Sopronba intézendők. 

Sopronban, 1888. julius 9-én. 
Takáts Dénes, 

1—3 az iskolai kis bizottság elnöke. 

r ^ L ZLTST-A. ÍZ; ^ . T . 

A tiszáninnei ev. ref. egyházkerületben az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó hevesi egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Az ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom szántó-
föld, két hold terjedelmű kert, szemes élet, fa, stóla jö-
vedelméből 628 frtra van felvéve, s így a 4-dik osztályba 
tartozik. 

A pályázni kívánók, kérvényöket augusstus 20-ig, 
adják be nt. Bornemisza József esperes úrhoz Mező-
Keresztesen, 

Ezen lelkészi állomásnál is figyelembe veendő, az 
egyházkerület azon határozata, mely az özvegyeket kegy-
évben részelteti. 

Miskolc, 1888. julius 10-én. Kun Bertalan, 
püspök. 

lE^-A. X_."5T-Á. IZ; ^ . T . 

A h.-böszörményi 6 osztályú ref. gymnasiumban 
egy rendes tanári állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen tanszék szaktárgyai : a történelem és magyar 
nyelv. 

Évi javadalmazás : 800 frt és 100 frt lakbér. 
A megválasztandó egyén, ha okleveles tanár, egy 

évi sikeres próbaidő, ha pedig nem okleveles, az oklevél 

megszerzésének s sikeres szolgálatnak feltétele alatt 2 év 
multán állandósíttatik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi aug. 
i - s ő napjáig alólirotthoz küldendők. 

H.-Böszörmény, 1888. julius 10-én. 
Somossy Béla, 

1—2 főgondnok. 

H i 3 T - Á . Z ^ T . 
A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 

csorvási harmadik osztályú ev. ref. egyház lelkész-tanítói 
állomására. 

Javadalom: 1) Kétszáz f o r i n t ; 2) husz köböl buza 
és tiz köböl á rpa ; 3) hét és fél hold (71/*) szántóföld, 
adóját és szántását az egyház fedezi, egyéb munkáját és 
a magot a lelkész-tanító ad ja ; 4 ) tizenkét kocsi szalma, 
melyből az iskolát is fűttetni tar tozik; 5) két öl kemény 
tűzi fa ; 6) lakás, ezernyolcszáz Q öl beltelken ; 7) stóla. 

Lelkek száma hatszáz. 
Az elválasztandó lelkész-tanító a békés-bánáti ev. 

ref. egyházmegye özvegy-árva pénztárának kötelezett 
tagja, hivatalát az 1889-ik év ápril 24-én elfoglalni tar-
tozik, ez évben azonban a jövedelemnek csak 2/3 részét 
nyerendi, egy harmad része, j a n u á r - á p r i l , a volt lel-
kész-tanító özvegyét illetvén. 

Pályázati kérvények folyó év augusztus 8-áig Szabó 
János békés-bánáti ev. ref. espereshez Kőrös-Tarcsára, 
(Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1888. jul. n - é n . Révész Bálint, 
püspök. 

Pályázat főgymnasiumi tanszékre. 
A folyó év őszén tartandó egyházkerületi közgyű-

lésen, választás által, a nagyenyedi ref. Bethlen-kollégi-
umnál, két főgymnasiumi rendes tanári szék fog betöl-
tetni, még pedig : 

1) az ürességben levő mennyiségtan-természettani, 
2) egy újan rendszeresítendő latin s görög nyelv- és 

irodalmi rendes tanári szék. 
A választandó rendes tanárok javadalma, egyelőre, 

egyen-egyen : évi 1000 frt készpénz fizetés, 64 köbméter 
tűzifa (mintegy 160 frt értékben) és lakás természetben, 
vagy 240 frt lakáspénz; a fennálló hat, magasabb fize-
tésű gymn. rendes tanári állomások valamelyikének m e g -
üresedése esetén, az özvegy-árvai kegyév lejárta után, 
szolgálati idősbség rendje szerint, azon magasabb fizetés 
(1350 frt, 50 frt ötödéves fizetéspótlék, lakás vagy lakás-
pénz és veteményes ker t - rész) élvezetébe jutnak. 

A szolgálati idősbségre nézve, egy időben válasz-
tottak közt, a tanári oklevél kelte dönt. 

A választottak helyöket az 1889 — 90. év megnyi -
tásakor, ünnepélyes beköszöntéssel foglalják el. 

A pályázók életkorukról, vallásukról, végzett tanul-
mányaikról állami képesítettségükről, eddigi szolgálataik-
ról stb. tanúskodó okirataikkal felszerelt kérvényöket 
f. év aug. 20-áig az erdélyi ref. egyházkerület állandó 
Igazgató-Tanácsához, Kolozsvárra címezve nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. egyházkerület Igazgató-tanácsának 
Kolozsvárott , 1888. julius hó 4 -én tartott üléséből. 
Parádi Kálmán, Szász Domokos, 

tanügyi eladd. reform, püspök mint elnök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíi 

külön 30 kr. 

W " Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. W 

Az e k e m e l l ő l , 
u. 

Azzal a kérdéssel zá r tam minap sora imat , 
hogy a v i lágosság és béke igazi kútfeje R ó m á -
ban v a n - e vagy Wi t t enbe rgben és Genfben? 
Megval lom, nem vagyok képes egyenes és kellően 
okadato l t feleletet adni a fel tet t kérdésre. Ha 
theologiai szőrszá lhasoga tásokban járatlan e l -
m é m h e z fordulok egyaránt t i l t akoznom kell a 
vi lágosság és béke mindké t vagy h á r o m eml í -
te t t kútfeje ellen. Mikor a negyvenes évek közepe 
tá ján a nagyszerű s ál talunk azon időben szél-
t iben o lvasot t Corvin ha lhata t lansággal k o s z o -
ruzá a Krisz tus varra t lan ruhájá t pénzért m u t o -
ga tó Arnold i trieri püspökö t — úgy hal lom a 
lapokból , h o g y ismét készülnek a h ivő vi lágot 
e vak szerencsében ré szes í t en i ! — : »A keresz -
tyén fana t i smus tö r téne t i e m l é k e k c ímű m ű v é -
ben nem egy helyen erősen kö rmére hágo t t a 
p ro tes tánsok tévelygésének is s nem kevesebb 
gúnynya l o s to roz t a ezek következe t lenségét , 
ö n m a g o k a t sem ér tő elvtelenségét , min t a m i n ő -
vel fe l f r icskázgatá azokat a j ámbor szenteket , 
kiknek szemében a l egnagyobb keresztyéni 
erény, a t e rmésze t lábbal tapodása volt , s a 
kiknek por l adozó csont ja iból a ka tho l ikus egy -
ház magának később dúsan k a m a t o z ó tőké t 
f a r a g o t t ; vagy m i n t a minővel nevetségessé 
te t te azokat a nagy kath . papokat , kik a felett 
vi táztak, h o g y p. vo l t - e Ádámnak kö ldöke ? 
haszná l t - e Pi lá tus szappant , m i d ő n kezeit m o s á ? 
váj jon a római ka tonák által k isorsol t k ö p ö -
nyeg képez te -e Jézus egész ruha tá rá t ? ha egy 
egér a keresztelő vizbe esik, megkeresz te l tnek 
t e k i n t e n d ő - e ? s t b . . . Szép idők voltak ezek m i n -
den izgalmas vol tuk mellet t is, mer t m é g egye-
sek tévedéseiben is az igazi erős pro tes táns 
tudat lüktetését , önmagáva l való bi rkózását l ehe-
te t t t apasz ta ln i ! E l tűn tek , m in t alakjaik Strauss , 

Bauer B r u n o stb. s nem t u d o m mai t h e o l o g u -
saink több áldani, min t á tkozni valót ta lá lnak-e 
emlékükben. Azt hiszem, m o s t is o t t vagyunk 
azonban enemű dolgainkkal , a hol vo l tunk a 
Schwenkfeld korában, ki m i n t Lu the r kor társa 
mél tán s ó h a j t h a t o t t fel ily szavakkal : »Luther 
kivezetet t bennünke t E g y p t o m b ó l s a Veres -
tengeren is á tvi t t ugyan, de itt hagyo t t aztán 

'a pusztában, nem vivén be Izraelt az igéret fö l -
dére. « Josuá t ú g y látszik máig hiába vár juk. 
Szól junk nyíl tabban, csak aztán ősz in teségünk 
tüze t ne hozzon fe jünkre . 

Korunk elve minden t annyira becsülni, 
amennyi re hasznavehe tő ; metaphys icus theor iák 
ép oly kevés hitelre számí tha tnak , m i n t ha 
gazdá lkodó embernek valaki a rajzát adná át 
maga a cséplőgép helyett , vagy m i n t h a valaki 
éhes embernek azt magyarázga tná , hogy menny i 
fehérnye, zsiradék, só, szénhydrát , viz stb. s z ü k -
séges egy napra az emberi szervezet épségben 
tar tására ; s a mily kevéssé érdekli ez u tóbb i t 
annak ismerete , h o g y hogyan jött létre az a 
hus darab, mely k inzó éhét elveszi a l egkü lön -
bözőbb ásványi s növényi a lka t részekbő l : ép 
oly kevéssé veszi számí tásba a gyakor la t e m -
bere — hogy például csak ezt eml í tem — a 
vallásos eszmék tö r téne t i fejlődés meneté t , 
m iko r neki egy oly vallása van — ha t. i. 
csakugyan van — szüksége, mely a nagy m i n -
denséghez s az ember iséghez való viszonyát 
kell h o g y előt te t isztán, é r the tően kifejtse, m e g -
állapítsa. ' A val láshoz fűzö t t ezen j o g o s ' j g é r i y 
kielégítésének legszokot tabb két m ó d j á t ma 
már csaknem mindenk i ismeri. Egyeseknek az 
ember iséghez, a t á r sada lomhoz való V1SZ011} clt 

m a már inkább is s nagyon helyesen az ál la-
m o k tö rvényhozása állapítja meg, s leginkább a 
velünk születet t t e rmésze t i törvények s a f enn-
álló rend- által parancsol t erkölcsi törvények 
ér te lmében ; m íg tehá t a vallástól megkövete l t 



ezen utóbbi kötelesség inkább az egész, az 
egyetemes emberiség ügye lett és lesz mind -
inkább, addig a vallás maga úgyszólván kinek-
kinek magán ügyévé leend, s mint számtalan 
példa igazolja, a modern államok annyiban 
teszik magukévá a vallás ügyét — eltekintek e 
helyen mindennemű politikai visszaélésektől 
s usurpátióktól, pusztán csak mint elvről beszé-
lek — amennyiben általa a jó rend, erkölcsös-
élet, türelem és szeretet ügye szolgáltatik, a 
nélkül azonban, hogy a minden ország alapja 
és talpköve a tiszta erkölcs stb. jogos elvben az 
erkölcs szó helyére a vallás szót hajlandók vol-
nának odatenni, mert ma napság mind erőseb-
ben hangsúlyozott igazság gyanánt kezd te r -
jedni azon nézet, hogy vallás és erkölcs bár 
egymással szoros összefüggésben állanak, de 
azért egymásnak nem mulhatlan előföltételei. 
Százerekre megy azon magas műveltségű embe-
rek száma ma, kiket vallás tekintetében egyetlen 
felekezethez sem lehetne beosztanunk, s ha 
számon kérhetnők hitöket illetőleg, meggyőződ-
hetnénk, hogy ily valamivel vagy egyáltalán 
nem rendelkeznek, vagy hogy az legtisztább 
krisztusi mivoltában nem áll többől nálok, 
mint hogy : egy Isten van, s hogy ez az Isten 
csupa szeretet, nem egy haragos bosszúálló J e -
hova, hanem minden ember szerető atyja, s 
nekünk is mint embereknek szeretnünk kell 
egymást mint önnön magunkat . A jövő életről ! 
már nem merném állítani, hogy ily rövid for-
mula mellett is csoportosítani lehetne valami 
nagyszámú művelt tömeget . Hogy a fenti h i t -
vallástétel mennyiben igazán krisztusi, keresz-
tyéni, ám ítéljék meg a theologus urak, de 
nekem még engedjék meg talán naivul kinyi-
la tkoztatnom, hogy ezen vallásnak nincs semmi 
köze az önök dogmatikájához, mely azt tanítja, 
hogv Jézus a 2-ik Ádám, az emberiség eszmé-
nyi fogalmának megvalósulása; sem az nincs 
vele összefüggésben, hogy hogy saját í tható el 
az üdvösség a szent lélek működése folytán ; 
sem arra nem vállalkozik, hogy »Jézusnak Isten 
emberségét az ember eszményének és az Isten 
hasonmásának megtestesülésében ez értelmetlen 
szózagyvalékban lássa. Más szavakkal : az e m -
bereknek vallásra és nem dogmaticai szőrszál-
hasogatásokra van szükségök fent és alant egy 
a r án t ; ha egységes hitéletet nem látunk sehol, 
annak a dogmák kovácsai egyedüli okai, kik a 
vallás által nyitott földi mennyországban élette-
len talán csak nagy régen szükséges hittételek 
hurokjaiból készítettek elválasztó törvényeket, 
gondoskodva i t t -o t t nyílásokról rajtok, melye-
ket olykor-olykor össze horkolhassanak. 

Á keresztyénség egész történeti múltja 

kezdettől máig folytonos tévelygések szándé-
kos vagy szándéktalan ferdítések láncolata s 
igazi Isten áldása az emberiségen, hogy dicső 
alapítója oly egyszerű félreérthetlen, világos 
szavakba íoglalá össze vallása lényegét, hogy 
azokat közel két ezredév sokszor vér után 
ásítozó szó és ökölharcai sem tudták elcsűrni 
csavarni, bár a szeretetlenség és vérboszú pe-
cséteivel sokszor elékteleníték. Mint protestáns 
s vallásomat hőn szerető ember örökös szé-
gyenbélyegnek tar tom a Krisztus egyszerű, 
boldogító vallását elrűtitó, kapzsisága kielégítése 
végett anyagi eszközzé alásülyesztő katholikus 
egyház ellen hatalmasan fellépő protes tant is-
musra nézve azt, hogy még ma is hat, vagy 
Isten tudja hány felé húznak a helyett, hogy 
megértve egymást, a Krisztus vallásának kézzel-
logható igazságait, eltekintve a dogmák, confes-
siok sirból feljáró szellemeitől, visszaadnák a vi-
lágnak az ész és szív csendes békéjét s összetartva 
emelnék fel hatalmas hangjoka taz emberiség lel-
kiismeretével ma is gonoszul sáfárkodó lelketlen 
ámítás ellen. Mindenki tudja ma, hogy mi hozta 
létre a reformatiót , mi ellen protestál a protes-
táns világ a z a z . . . talán ép az a íő baj, hogy ez 
utóbbit kevesen talán senkisem tud j a? ! Mi m a -
gunk vagyunk első sorban az okai úgy hazánkban, 
mint külföldön. Más időket élünk ma, mint éltek 
a Luther és Cálvin korában. A protestant ismus 
igazi jelentését nem nehéz meghatározni, a nél-
kül, hogy nagyhangú frázisok, vagy benső ta r -
talom nélküli logicai fogalomcsavaráshoz kellene 
folyamodnunk. Á protestantismus olynemű sze-
reppel bír a keresztyén vallás terén, mint a 
minővel a természet tudományok a magia, al-
chymia s általán a csodák történetével szemben 
bírtak s bírnak; mindket tő a szabad vizsgálódás 
alapján áll, mindeneket az értelem szemével 
vizsgál, elvet minden tekintélyt, mikor magát a 
tekintélyt kell fürkésznie, kinek nevében ezred-
éven át hurcolták vérpadra egyesek s ezrek 
tiszta lelkiismeretét és meggyőződését . Ez a 
protestant ismus ép úgy tiltakozik a Luther és 
Cálvin egyes tanai istenítése ellen, mint a kath. 
egyház csodatevő szentjei, a pápa csalhatat-
lansága, a modern theologusok mesterségesen 
kicikornyázott hitrendszere ellen. E protes tan-
t ismus nem ismer katholikus, református, evan-
gélikus, unitárius, zsidó stb. embert, hanem csak 
embert, embereket, Isten fiait, kiknek egymást 
szeretniök kell. Ez a protestant ismus nem félti 
vallását, ha a Mózes naiv teremtés története 
a zsidó nép gyermeteg meséjének bizonyul 
be s helyébe a Darwin evolutio elmélete lép, 
mert tudja, hogy vallásra bármely esetben szük-
sége lesz az emberiségnek; nem félti Jézus 



eszményi nagyságát , ha bebizonyul, hogy az új 
szövetség csodás elbeszélései szintén csak azon 
kor lelki szükségének kinyomatai valának; nem 
félti önmagát sem, ha kitűnik róla, hogy ma 
más, min t volt a Luther s Cálvin korában, a 
debreceni vagy váradi zsinat idejében, mert a 
protes tant ismus egy folytonosan fejlődő életelv, 
kovász, mely a szellemi tudat lanság elfogultság 
és önzés tésztáját újra meg újra áterjeszti , hogy 
belőle a lélek számára az élet kenyerét készí t -
hesse. Én I s tenem! be sok téves dolgot össze-
irtak a vallás letéteményesei a keresztyénségről! 
be szerencsés ki ezek helyett még ép szemekkel 
olvashat a legigazabb nyi to t t könyvben, Isten 
szép természetében! 

Pedig it t is vannak, még pedig hatalmas 
harcok, egész világokat, nemzedékeket állat s 
növényfajokat elpusztí tó harcok, de az ellentétek 
szépen el is simulnak a természet örök életében 
röviden mondha tó ezredévek a l a t t ; - a létért 
való harc földünkön naponkint millió meg millió 
lény életét ol t ja ki ; a sivatag oroszlána az el-
ejtett préda fölöt t az őt csak nem rég fölnevelt 
anyja szívébe már t ja körmeit , hogy magát t áp -
lálhassa s az ember, ki munkája árán könnyen 
megkeresi, mi önfentartására szükséges, hányszor 
emel fegyvert embertársa ellen csak azért, mert 
ez talán üresnek vagy csak más világokkal teltnek 
tar t ja azon örök kék bol tozatot , melyet ő fö ldön-
túli csodás szellemek honának tart . 

A vallás őreinek tisztába kell már jönni 
valahára azzal, s másokat is t isztába kell h o z -
niok a felől, hogy a vallás a kutatás egyetlen 
ága felett sem gyakorolhat befolyást s ha ezt 
talán nem is igényli magának, t isztában kell 
lenniök azzal, hogy vallásbeli fogalmaink s gya -
korlati alkalmazásuk rendszeresítése más és m i n -
denkor is más lesz, mint a világ, a nagy t e rmé-
szet tüneményeiről való fogalmaink rendszere-
sítése. Más szavakkal : a vallás, mely a nagy 
mindenség s így az ember előállását s ezek célját 
az Istenre való hivatkozás által igyekszik m e g -
lejteni, nem taní that mást , min t amit a mai reál 
tudományok kézzelfogható igazságai megenged-
nek, melyekkel szemben a dogmat ika hitelvei 
sajnos ez ideig s legnagyobb valószínűséggel 
soha sem is fognak maguknak érvényt szerezhetni. 
Komoly intés foglaltatik ebben reánk pro tes -
tánsokra nézve. A felvilágosodás a mi kezeinkbe 
szolgáltat ja minden lépésével a leghatalmasabb 
fegyvereket ama másik nagy fekete sereggel 
szembe. A csatát az nyeri meg, ki szellemi téren 
marad győztesnek, s mert mi szellemi fegyvereken 
kívül egyébbel nem rendelkezhetünk: nagyon 
itt az ideje, hogy kicsinyes felekezetieskedés 
helyett fogjunk egymással testvéri kezet s a fel-

világosodás szent nevében elsők legyünk azok 
közöt t , kik a humanismus legfenségesebb apos-
tolának Jézusnak egyszerű, emberi to ldozásoktól 
megt isz t í to t t nemes keresztyén vallását egyesü-
lésünk által egy lépéssel közelebb visszük eredeti 
t isztaságához. 

Vagy talán az a sorsa az emberiségnek, hogy 
örökké tévelyegjen? 

Agricola. 

I S K O L A Ü G Y . 

Nyelvünk iskolai oktatása. 
Nemcsak a tanítói és tanári kart, hanem a csalá-

dokat is élénken foglalkoztatja a magyar nyelv iskolai 
tanításának a kérdése. Forronganak az elmék s többé-
kevésbbé tisztázódnak a nézetek. És nem tagadhatjuk, 
hogy e jótékony izgatottságot az a birálati nyilatkozat 
gerjesztette, a melyet az országos közoktatásügyi tanács, 
a Sebestyén Gyula közoktatásügyi tanácstag munkálata 
alapján alkotott. E munkálat pedig, mint véleményes 
jelentés, azon kétszáz írásbeli dolgozat alapján készült, 
a melyeket az állami tanítónőképezdék fölvételi vizs-
gálatán a jelentkező, főleg tizenötéves leányok írtak. 

Nem szükséges ismételnünk ama lesújtó ítéletet, 
a mely a közoktatásügyi tanács nyilatkozatában kifeje-
zést nyert, valamint azt a jórakésztető rendeletet sem, 
a melyet közoktatásügyi miniszterünk a szerzett szo-
morú tapasztalat kapcsolatában a magyar nyelv tanítá-
sára vonatkozólag hivatalosan közzétett. Hiszen éppen 
ezek ;izok a tényezők, a melyek következtében az a 
lentebb említett jótékony izgatottság még mai nap is 
for rong bennünk s a segítség különböző módozatainak 
kutatására késztet. 

* * * 

A mint az nálunk közszokás, a védekező és másra 
hárító fejtegetések zsilipjét azonnal felhúztuk úgy szak-
gyüléseinkben, mint lapjainkban, mihelyt a nem ked-
vező, a nem dicsérő jelentés és rendelet napvilágot lá-
tott. A népiskola ugyancsak kikapta a magáét, s ha a 
képezde hibáztatta a polgári, felső nép- és felsőbb 
leányiskolákat, mi hibáztattuk az elemi iskolát. S mivel-
hogy ez az eljárás éppen nem helyes és az elemi isko-
lákkal szemben semmivel sem jogosultabb, mint akár-
mely más tanítóintézettel, attól félhetünk, hogy ez az 
egész mozgalom előbb elcsendesedik, semhogy vala-
mely állandó jót eredményezett volna. 

Ezt az állapotot nincs okunk óhajtani egyrészről 
azért, mert édes anyanyelvünkről van s z ó ; másrészről 
pedig azért, mivelhogy ez a kezdeményezés, úgyszólva, 
egyetlen egy bepillantásnak, a felső nép- és polg. isko-
lák benső életében eszközölt széttekintésnek a műve. 
Mi mindent lehetne tehát azokban észrevenni s azok 
alapján javítani, ha a bepillantás hosszabban tartó és 
mindig szakszerű volna ! 

Azonban a mily kívánatos, hogy az eddig emlí-
tett népiskolai intézmények szigorú szakszerű felügye-
lete alatt álljanak; éppen oly mérvben óhajtandó az is, 
hogy a taní tó- és tanárképző-intézetek a legéberebb 
szemmeltartásban részesüljenek. S ha mi jelen alka-
lommal a fővárosi tanítóképezdék közül egy államiba 
és egy felekezetibe betekintünk, azt bizonyára nem tesz-
szük boszúvágyból, mely megszégyenítő eljárás vo lna ; 



hanem teszszük abból a kötelességérzetből kifolyólag, a 
mely nyelvünk iskolai oktatására vonatkozólag le lkünk-
ben is tevékenykedik. A haza közjava követeli azt, hogy 
egymást kö lcsönösen felvilágosítsuk s minden erőnkkel 
azon legyünk, hogy meghallgatván egymás jóindulatú 
figyelmeztetését a hazai nevelés-oktatás ügyét előbbre 
vigyük. 

Ugy de hogyan tekintsünk be az egyes in téze-
tekbe a nélkül, hogy eljárásunk vádat ne alkosson fö l -
lépésünk el len! 

Az országos közoktatásügyi tanács a megbízást 
magától a vezető kormánytó l kapta, a mely egyik i sko-
lától egy, másiktól — esetleg — két növendéknek a 
dolgozatához hozzájutot t . Hozzá ju to t t pedig úgy, hogy 
az ezerféleképpen rémítgetet t , ugyanazért rendkívül izga-
tot t ifjú leány kidolgozot t a fölvételi vizsgálaton egy oly 
tételt (a Nemzet i Nőnevelés című folyóiratban minde -
niknek a címe közölve volt) , a mely ellen többé-kevésbbé 
nemcsak az ő helyzete, hanem a képezde célja és a 
pedagógia is t i l takozhatott volna. S ezen kidolgozot t 
tételek, némelyek talán csak tisztázatlan fogalmazványok, 
az ítélő fó rumok elé jutottak. 

Mi biztosabb, kétségbevonhatatlanabb alapra állunk. 
Elkérjük a volt növendékektől a füzetet s annak fogla-
latjából, tehát a tanítás menetéből Ítéletet alkotunk a 
magyar nyelv iskolai oktatására nézve. A növendék 
célunkból mit sem sejt, mi tehát a magyar nyelvi Írás-
beli dolgozatokat nyugodtan végig tekinthetjük. 

De mit akarunk e szemlével ? ! Talán csak nem 
célunk hazai, fővárosi tan í tónőképző- in téze te ink tanári 
karát kisebbíteni ? Nem. Célunk az, hogy kimutassuk, 
miszerint nyelvtanításunk akkor lesz módszeresebb, gya -
korlatibb és képzőbb a leány polg. iskolákban, ha képez-
déink eljárása is tökéletesebb, kevésbbé kifogásolható lesz. 

* * 

* 
Atalánosságban mondva Ítéletet, úgy nyi la tkozha-

tunk, hogy sem az állami, sem a felekezeti iskola Írás-
beli dolgozatai után nem lehet rendszerről szólani. S 
azon osztályokban, a melyekben a nyelv tanítása ( tehát 
az első és második osztályban) fő feladat, csupán ese t -
legességgel, találgatással, majdnem érthetet len időtö l tés-
sel találkozunk. Rendszeres, á tgondol t szellemfejlesztés-
sel a kedély és érzelem meghódításával , a gondola tok 
kifejezését illetőleg könnyedséggel és készséggel a fogal-
mazványok láncolata sehol sem lep meg. Sőt úgy látszik, 
eme iskolákban a magyar nyelv tanításának nincs peda -
gógiai célja. 

De talán túlságos szigorral avagy lelki ismeretes-
séggel bírálom e füzeteket , a melyek az 188ö /7 . és 
1887/s—ik évi dolgozatokat foglalják m a g o k b a n ? 

Erről a részletezés győzhet meg bennünket . 
Az egyik intézetben az I88 6 / 7 . isk. évben az első 

osztályban há rom u. n. nyelvtani dolgozatot készítettek. 
Ezek c ímei : »Arany J. Keveháza című köl teményének 
tartalma«, » T o m p a Mihály Kenyérkő című köl teményének 
tartalmaee, »A naplóirásról.« 

Ugyancsak ebben az intézetben a második osztály-
ban az i88 7 / 8 - ik isk. évben a következő dolgozatokat 
készítették : »Távolból . (Lemásolás )« , »A Néptan í tókhoz 
című olvasmány összetet t szavai«, »Irjanak i o névmásos 
és i o névmástalan kérdőmondatot!ee »Br. Eötvös József 
A Néptan í tókhoz című vezércikkének, (mely a »Népt . 
L.« I. számában jelent m e g ) rövid tartalma®.. A b ö lö m -
bika ( T o m p a u tán) , továbbá : »Udvarias levél. T á r g y : 
Egy befolyásos egyén pár t fogásának kikérése abból a 
célból, hogy egy tanítói állást nyer jünk el.« »Bizalmas 
levél : Egy nem régen olvasott mű megbeszélése, melyet 

a címzett ismercc, »Üzleti levél«, »bizonyítvány ( szoba-
lánynak), bizonyítvány (egy isk. széki tag a taní tónő 
működésérő l ) , nyugta tvány I., II., el ismervény, kö te lez-
vény, (54,000 fr tról 7 sorban) , engedmény, egy köte lez-
vény átruházása, utalvány, térí tvény (N . N. megengedi 
a fürdés t ) , ellentérítvény, szerződés (bérleti).« 

Mielőtt mondanánk valamit ezen dolgozatokról , 
soroljuk fel a felekezeti nőképezde Írásbeli munkála-
tait is! 

Emez iskolában az 1. és 2. dolgozat abból állott, 
hogy »dictandó« leírták »A papagáj és a parasztee, azután 
meg »Az aranybokonc című olvasmányokat . A 3- ik dol -
gozat ez : »Kiiratván a következő mondatokból a név-
mások, tétessék ki mindegyik után, hogy az a n é v m á -
soknak mely fajához tartozik, s a mondatnak miféle 
részét képezi ?« Le van dictálva t izenhárom mondat . 
Pl. »Anyám és én sétálni megyünk. A mi nagybátyánk 
megvet te azt a házat, melynek megtekintésére téged is 
meghívot t« stb. Következik a »Kidolgozás.« Pl, »En, 
sz. n., alany. Mi, bir tokos n., jelző. Azt, muta tó n., jelző 
Melynek, visszahozó 11., kiegészítő. stb.« 4. dolgozat : 
»A következő gyakorlatban sok hiba van a szótagolás 
ellen. E hibák fö lkeresendők és kijavítandók. Zriny-i 
Mi-klós Sz ig -e t -vá r -nak p a r - a n c s - n o k - a volt. So l - i -man, 
t ö r - ö k csász-ár, r o p - p a n t se r -egg-e l t ám-ad - t a meg 
Szig-e t -vár t . Zr iny- in -ek kev-és e m b - e r - e volt a vá r -
ban« s t b . . . Következik a »Kidolgozás.« 5. do lgoza t : 
»Irjátok le, kedves o lvasóim! a következő elbészélést, s 
jelöljétek ki, hogy annak egyes szavai miféle állást f o g -
lalnak a mondatban, vagyis : a mondatnak miféle részei ?« 
»1552-ben nagy erővel támadtatot t meg Eger a tö rökök 
által.« stb. Kidolgozás : »1552-ben (ha tá rozó) nagy ( jelző) 
erővel (hat . ) támadtatot t meg (áll.) Eger (alany) a t ö r ö -
kök által (kieg.)« stb. — 6. do lgoza t : »Kijavítandók az 
alábbi mondatokban a számnevek kiírásában elkövetett 
hibák. A 894. évben lett Árpád fejedelemmé: Sz. István 
10. püspökséget alapított.« stb >>7. fe lada t : Mely 
szók nyertek az alábbi monda tokban a ragozás vagy 
képzés következtében változást ? A huszárnak nyerges 
lova van. A fejedelmek hatalma Istentől van. Árkot 
ugrot t a farkas. stb.« K i d o l g o z á s . . . . »8. f e lada t : Javí t -
tassanak ki a következő elbeszélésben előforduló he lyes-
írási h ibák! Atyám követ vett , mészét és h o m o k o t 
hordato t t a patak partjára. O t t azután malomot építe— 
tett« stb. Kidolgozás »9. fe ladat : Javíttassanak ki az 
alábbi tanításban előforduló helyesírási hibák ! Az o k -
talan állatnak nincs értelemje és szabadakaratja« stb. 
(25. sor.) Kidolgozás . . . . » io . feladat. Javíttassanak ki 
a következő leírásban előforduló helyesírási hibák! A 
földet méltán nevezik édes anyának, mer t nemcsak 
táplál, hanem sok más javaivaly is szeret minket Isten 
után.« stb. (24. sor.) Kidolgozás »II . f e lada t : Keres -
tessenek ki az alábbi mondatokból azon melléknevek, 
melyeket fokozni nem lehet ! A koromfeke te tehenek 
is hófehér tejet adnak.ee stb. Kidolgozás. . . . » i2 . fe ladat : 
A következő mondatok egyes számba teendők ! H o z z a -
tok vizet, fiúk! Gyógyszerész urak, adjanak g y ó g y -
szert!« stb. Kidolgozás »I3. fe ladat : A következő 
monda tok igéi, a személy- és számviszonyoknak m e g -
tartásával, óha j tómódba t e e n d ő k ! Ha nem esett, mos t 
az udvaron játszom.ec stb. Kido lgozás . . . » i4 . f e l ada t : 
A következő szókban állíttassanak helyre a netalán m e g -
változott igetők vagy ige ragok , minden egyes rag 
pedig kötjel által különítessék el mind az igetőtől , 
mind más igeragtól. Sántikálnak stb. Kidolgozás: sánt i -
kál-nak s t b . . . >>15. fe lada t : A következő mondatok igéi, 
a személy- és számviszonynak megtartása mellett, p a -



rancsoló módba teendők ! Röpködnek a lepkék stb. Ki-
dolgozás : Röpködjenek a lepkék s t b . . . . 16. fe ladat : 
Ragozd előbb a jelentő, azután az óhajtó, végre a foglaló 
módnak minden idejében a következő 2 mondat igéi t : 
Amint nyilik az ibolya, te távozol, én pedig szomorko-
dom. Miért gyanakodol, hogy én árulkodom rád ? Ki-
dolgozás. . . 17. fe ladat : Javítsd ki a következő mesében 
előforduló igeragozási hibákat! Egyszer a sánta uszkár 
talalkoz a város kapuja előtt a béna kandúrral. »Rend-
kívül örvendeg, mondd a kandúr, hogy pajtásra találog 
stb.« Kidolgozás . . . 18. feladat: Javíttassanak ki a kö -
vetkező mondatokban előforduló igeragozási hibák ! 
Gyakren emlékezz meg a halálról és nem vétkezesz. Ki 
tilos helyen láttatna és szándékos törvényszegőnek lát-
szatna, bármily jámbornak lás is különben, méltó, hogy 
bűnhődjön, stb. Kidolgozás . . . 19. fe ladat : Kijavítandók 
az alábbi adomában előforduló nyelvezeti és helyesírási 
hibák s kiteendők a hiányzó pontok, kérdő és felkiáltó-
jelek ! Sóér meg paprikáér kütték a kis fijút, de csak edj 
tánjért attak hozzá mekmadjarászfán neki, hogj egyik felé-
ben tegye a sott, a másikban a paprikad »adj garasárra 
sótt szóly a gyerek a szadótsnáll és beleméredi a tán-
jérban. stb. Kidolgozás . . . 20. feladat: Tétessenek ki a 
következő körmondatokba a kellő írásjelek!« A 21. 
és 22. feladatnak mondatelemzés a célja. 

Ez volt az első évi tanfolyam írásbeli termelése. 
Pillantsunk bele még a második évi dolgozatokba is. 
» i . gyakor la t : Kijavítandó az alabb következő levélnek 
nyelvezeti hibái! Mélyen tiszteltt Nadjbát tyám! Vék-
telen nagy volt szomorusággom és bánadom, midőn 
vettem leverő azon hírt, hogy mélyen tiszteltt Nagy 
bátyjámat a mostoha zsors nehéz betegséggel megláto-
gata. Kétszeresen fájt nekem e tudad« stb. Kidolgozás. 
Eme hosszú levél után következik a másik kijavítandó 
levél, a mely így kezdődik: »Drága Nagynéném 1 Három 
hetek elutazása óta innen multak, és mi nem a legki-
sebb hírt sem vettük, hogy kegyed szerencsésen P o -
zsonyba meg-e érkezett és hogy találja magát. Mi h o r -
dunk gondot , hogy Kegyedet a messze úton talán egy 
szerencsétlenség találta. Jó anyám kérdez minden napo-
kon a postán, hogy semmi levél Pozsonyból nem futot t -e 
be.« stb. Kidolgozás. 

A harmadik gyakorlat szintén kijavítandó levél s 
így kezdődik : »Tekintetes Uram ! Ha egy tulajdon 
könnyelműsége által szerencsétlenné lett ifjú valamely 
emberszerető kegyes szívnek gyengéd szánakozására s 
enyhe részvétére még számlálhat, Önnek nagyrabecsült 
pártfogóságában és emberbaráti segítségében bizonyos 
vagyok.« stb. Ezt a mondatot a kidolgozás következő-
leg adja vissza : »Ha egy könnyelműsége által szeren-
csétlenné lett ifjú száriakozásra még számíthat, Önnek 
pártfogásában bizonyos vagyok.« stb. 

A 4., 5., 6., 7. és 8. gyakorlat leveleket, szerző-
dést meg folyamodványt elemeztet f ő - és mel lékmon-
datok szerint. 

A többi, mintegy 8 dolgozat már az írálytani 
ismereteket példázza, azokra tehát már nem kívánok 
kiterjeszkedni. 

* * * 

Be van mutatva két taní tónőképző-intézet , s ha 
az írásbeli dolgozatok' után ítéletet mondani jogosult 
dolog, az esetben a maga véleményét kiki megalkot-
hatja. 

Az feltűnik az első tekintetre is, hogy a magyar 
nyelv tanítására vonatkozó törvényes utasításokat emez 
intézetek nem jól értelmezik. S habár elismerjük, hogy 
körükben szorgalomban hiány talán nincs, másrészről 

tagadhatatlan az, hogy az anyanyelv oktatása tekinteté-
ben megállapodott irányelveik nincsenek. Ügylátszik, 
egyedüli törekvésük némi nyelvtani ismeretek nyújtásá-
ban határozódik. Ez náluk a cél. S távolról sem érzik 
azt a nemzeti feladatot, a melyet az édes hazai nyelv-
ismertetése által el kell érnünk és el lehet érnünk. 

Ha a mi nyelvtanításunk ilyen, úgv unalmasabb, 
gyötrőbb, tehát szellemtelenebb foglalkozást annál nem 
képzelhetünk. Itt minden fáradság kárba vész, mivel-
hogy annak hasznát sem az egyéni, sem a gyakorlati 
élet nem veheti. 

Emez eljárások alkalmával tárgyat a növendék 
soha sem keres, sem magán kivűl, sem magában belül. S 
az a számtalan mozzanat, a melylyel az ifjúi lélek tele 
van, rá és ránk nézve mindig nyomtalanul elvesz. 
Azokra vonatkozás sohasem történvén, az egyén a maga 
kedélye és érzelme kincseit nem ismeri ; azokat sem 
nem élvezheti, sem nem gyarapíthatja. Az ő erkölcsi 
élete, az ő élénk fantáziája, az ő érzése az Isten, a 
haza, a család, a természet, az emberiség iránt, az ő t a -
lalékonysága mind hiába való őserők, mert hiszen eme 
rendszeres rendszertelenségek szerint a szavak és kifeje-
zések szörnyszüleményeit neki nyugodtan le kell masol-
nia, s azután egy más alkalomra azokat józan észjárás 
szerint ismételni. 

Ugyan miben áll itt a nevelő hatás ? Miben nyil-
vánul itt a szakiskola? A mi elemi iskoláink mihez fűz-
hetnek e képző eljárás folyama alatt nyelvoktatási szem-
pontból reményöket ? 

Vájjon mi fogja az ő eljárásukban a mi kis gyer -
mekeinket érdekelni, mulattatni, meghatni, megnyerni? 
Mi gazdagítja szókincsüket, mi izgatja őket a kitar-
tásra, miben fog nyilvánulni az ő szerkesztésbeli ügyes-
ségük? 

Miben keressük azt a biztosítékot, a mely, mint 
szülőt, megnyugtat bennünket arra nézve, hogy ha gyer -
mekeink az iskolából kikerülnek, könnyen fognak bánni 
a tollal, azaz beszédben érzelmesen, írásban értelmesen ki 
fogják tudni magokat fejezni ? 

Pedig a cél ez s minden más csupán ennek az 
eszköze. Á maga érzelem-, képzelem- és gondolat -
világává! azért all előttem a tanuló, hogy rávezessem 
arra, miként jehet azokat kifejezett gondolatokká szer-
kesztenünk. És a midőn azt a szerkesztést végzi, azzal 
kapcsolatban önkényt nyerheti a nyelvi, az alaktani 
ismereteket. Minő rendszer tehát az, avagy a lélektan 
melyik törvényén alapszik az az eljárás, a melyet a fel-
mutatott példák elénkbe tárnak ?! Éliszen eme füzetek-
ben nincs a növendéknek egyetlen szava, egyetlen kife-
jezése sem. Ugyanazért mi maradhat meg azokból az 
ifjú lelkületében ? 

Megdönthetetlen igazság, hogy a mihez könnyen 
jutunk, annak nem nagy a becse előttünk. Ez az igazság 
különösen nagy érvényű a nevelésben. Ámde ezekben a 
dolgozatokban mi az, a mihez némi fáradsággal jutott 
a tanuló ? Mi izgatta őt a türelmes fáradozásra, s mi 
jutalmazhatta volna meg fáradozásaiért ? ! 

Mindazokat leírták a növendékek, mert lediktálták 
nekik, s a mennyiben ki kellett dolgozniok, azt ki is 
dolgozták, mivel muszáj volt. Es aligha úgy nem lesz, 
hogy ezen methodus szerint majdan tanítani is fogják 
a magyar nyelvet azért, mivelhogy az kötelességükké 
van téve. És milyen lesz az e redmény! Olyan, a 
minő most. 

Joggal -fogjuk-e tehát az elemi iskolát hibáztatni ? 
De vájjon igazságosan vádoljuk-e a polgári és felső 

népiskolákat ? 



Erre a feleletet megadni valamely más alkalommal 
kisértjük meg. 

Végül ki kell emelnünk az ismertetett dolgozatok-
nak tiszta voltát s azokban a feltűnő helyesírást. 

Dr. Kerékgyártó Elek. 

T A R C A . 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás). 

Jórámnak, a Júda királyának szomorú történetét 
a 2. Kir. 8, 17—24 és a 2. Krón. 21, 5—20-ból ismer-
hetjük meg, de csak nagyon röviden. 32 éves korában 
kezdett el uralkodni, 8 évig ült a t rónon, és ez alatt 
a 8 év alatt csapás-csapás után érte az országot. A király 
elpártolt ősei Istenétől és az Izrael királyainak útjain 
járt, mert Akháb leányát vette feleségük Az Úr azért 
nem akarta elveszteni az országot a Dáviddal kötött 
szövetségre való tekintetből, de úgy látszik, hogy a csa-
pásoktól sem kimélte meg. Elszakadt Edom, és bár 
Jórám megverte az edomitákat, nem lett annak semmi 
eredménye. Edomot követte Libna. Eddig terjed a két 
iró egyhangú tudósítása, s a Kir. itt utal a Júda kirá-
lyainak krónikájára s közli Jórám halálát; míg a Kró -
nika a fentemlített tudósításokat azzal fejezi be, hogy : 
»mivelhogy elhagyta volna az ő atyjainak Urát Istenét.« 
Megjegyzi ezt azért, hogy annál világosabban fel tün-
tesse népe előtt, hogy az ország sorsa mindig attól 
függött , hogy mennyire ragaszkodott a király és a nép 
Jehovához. Á krónikás, mint kizárólag Júda tör ténet -
írója természetesen még egyéb dolgokat is mond el. 
Részletezi Jórám hűtlenségét, közli Illyés prófétának 
egy levelét, melyben csapásokkal s kínos betegséggel 
fenyegeti Jorámot. A fenyegetés teljesült. »Felindítá 
azért az Úr Jórám eíle n a Filiszteusok és Arábiabeliek 
elméjeket«, kik aztán a király házát kirabolták, fiait, 
feleségeit elvitték, csak a legkisebb fiút, Joakházt nem. 
N e m sokára ezután meghalt Jórám irtóztató kínok kö -
zött. Temetésénél nem füstöltek, s bár a Dávid váro-
sában temették el, »de nem a Királyok koporsójában.« 
A Királyok könyvének íróját ez nem érdekli, de a k ró-
nikás szükségesnek látta megmondani , hogy egy bál-
ványimádó király tetemei nem fertőztethetik meg a nagy 
királyoknak, Dávidnak és Salamonnak szent nyughelyét. 

A 2. Kir. S, 2J—2p és a 2. Krón. 22, 1—6 között 
lényeges eltérés nincs. Elmondják e részek, hogy Jórám 
után Akházia lett Júda királya, ki is azt cselekedte, a 
mi az Ür előtt nem vala kedves, mert anyja tanácsán 
járt. Hadat vezetett Hazael ellen Jórámmal, az Izrael kirá-
lyával együtt, Rámánál megveretett az egyesült sereg, s 
Jórám maga is megsebesülvén elment Jezréelbe gyógyu-
lás végett, hol Akházia is meglátogatta. 

Itt aztán a Királyok könyvében a 9. és 10. feje-
zetekben hosszadalmas és körülményes leírása következik 
a Jehu-féle forradalomnak, miről a krónikás csak röviden 
emlékezik meg, mindössze három versben, a 2. Krón. 
22, 7—9-ben. Ennek oka az, hogy amaz események a 
legnagyobb részben Izrael országát érdeklik, s mint 
ilyenek a krónikás művének keretén kívül esnek nagy 
részben, s általa csak annyiban vehetők fel, a mennyi-
ben Júdára közvetlen vonatkozással vannak. De a Júdát 
érdeklő eseményeket is csak nagyon kivonatosan te r -
jeszti elő a krónikás, részint azért, mert ő egy könnyen 

áttekinthető, rövid történelmet akar népe kezébe adni, 
részint pedig azért, mert ő az effélékkel nem is igen 
szeret foglalkozni. Elmondja, hogy Akházia Jezréelből 
Jórámmal együtt kiment Jehu elé, (ki Elizeus tanítványa 
által királylyá kenetvén, haddal ment Jezréel ellen) és 
miután Jehu Akhábon boszút állt (1. 2. Kir. 9, 7 stb. a 
Jehunak adott kijelentést), Akházia fiait és környezetét 
is leölé, ő maga pedig menekült, de sikertelenül, mer t 
őt is elfogták és kivégezték. Ide aztán told be egy m e g -
jegyzést a Krónika, mit a Királyok könyvében nem 
látunk. Akházia temetésekor így szólnak az emberek: 
»Ez a Josafát fia, ki keresi vala az Urat teljes szívéből.« 
Minden rövidsége és sietsége mellett is ráér egy-két 
dicsérő szót ejteni a Dávid házára. 

A 2. Kir. 11 és a 2. Krón. 22, 10—21 előadja 
Atáliának, Akházia anyjának borzasztó gyilkosságát, mely 
elől a királyi ház férfi tagjai közül egyedül Joás mene -
kült meg Joseba által. Atália a bitorlott t rónon nem 
soká ülhet, mert Jójada pap az egész néppel egyetér-
tőleg a szeretett dávidi ház utolsó sarját, Jóást keni 
királylyá, Atáliát pedig megölik. Mindezt részletesen, s a 
főbb vonásokban megegyezőieg adják elő, de mégis 
meglátszik a két írón, hogy az egyik csak a politikai 
eseményeket tárgyalja, a másik pedig kiválóan a vallásra 
vonatkozó dolgokra fektet súlyt. Á krónikás minden 
alkalmat megragad, hogy a papokat, levitákat felemlítse, 
s a hol a másik századosokról beszél és fejedelmekről, 
ő mindenütt felemlíti a levitákat s a leviták seregét. S 
a hol a másik azt mondja, hogy a Baál papjainak m e g -
ölése után »a Pap helyére állítá a tiszteket az Úrnak 
házában«, ő ott azt is megmagyarázza, hogy azokat a 
tiszteket, melyek a levitákra bizattak volt, kiket Dávid 
rendelt e tisztekre, úgy a mint az a Mózes törvényé-
ben megíratott . Látszik ebböl, hogv ő minden áron be 
akarta bizonyítani, hogy a kultust és a levitákat már 
Dávíd úgy rendezte, a mint az a »Mózes törvényében« 
le van írva. 

Jóás dolgai a 2. Kir. 12, és a 2. Krón. 2^-bcn 
vannak letéve. Megjegyeznek ezen elbeszélések abban, 
hogy mind a kettő szerint Jóás 40 évig uralkodott, 
anyja Sibja Beersebabek; hogy ő még Jójada mellette, 
volt, nem pártolt el Jahveh törvényétől, ő renováltatta 
a templomot, megsürgetvén a levitákat az összegyűjtött 
pénzek bevi telére; hogy Jóás uralkodása alatt Hazáéi, 
megtámadta Jerusálcmet ; mind a kettő szerint alatt-
valói ölték meg a királyt, mivel a ket tő a királyokról 
írt könyvekből merítette adatait. Lényegesebb eltérések. 
A Krónika bővebben leírja Jóás családi viszonyait mint 
a Kir., mert az csupán Júdával foglalkozván, jobban rá 
ér a Királyok könyve meg azt írja le bővebben, hogy 
a király meginti a levitákat, hogy a pénzt bevigyék, 
s így szól : »Ezután azért ne vegyétek a pénzt hozzá-
tok, hanem az Úr háza romlásainak megépítésére adjá-
tok azt.« A krónikás nem adhatott ilyen kemény sza-
vakat a király szájába az általa mindenütt annyira ki-
emelt levitákkal szemben. A Kir. azt mondja, hogy a 
templom renoválására begyült pénzből nem jutott a 
templomi szerek beszerzésére, a krónikás meg épen 
ellenkezőleg azt beszéli, hogy a maradék pénzből csi-
náltatták meg a felszerelést is ; talán, hogy ezzel is m a -
gasztalja az adakozási buzgóságot? A Kir. nem említi 
Jójada halálát, Zakariás megölését, a krónikás pedig 
egész bőven foglalkozik ezzel, részint azért, mert ő a 
júdabeli eseményekkel bővebben szeret foglalkozni, r é -
szint és inkább azért, hogy illustrálja a királynak Jójada 
halálával történt megváltozását, és hogy a király ilye-
tén gonoszságával mintegy okot adjon a következendő 



csapásokra. Hazáéi támadását így adja elő a Királyok 
könyvének szerzője, mint a mely azzal ért véget, hogy 
Jóás a béke megvásárlásása végett önként küldé el a 
királyi ház és a templom kincseit, míg a krónikás azt 
mondja, hogy Hazáéi serege kirabolta Jerusalemet. így 
a király büntetése nagyobb, a templom gyalázata pedig 
kisebb. A krónikás itt is megemlíti, hogy a bűnös 
Jóást nem temették a királyok temetkezési helyére. 

Amásia országlása a 2. Kir. 14, 2—20, és a 
2. Krón. 25-ben van leírva. Megegyezik a két tudósítás 
ezekben. Amásia 25 éves korában lép trónra, 29 évig 
uralkodik, anyja Jehvaddan, jerusalemi. Első tette volt 
atyja gyilkosait megöletni, de hozzátartozóikat nem ölette 
meg, mert tiltja a Mózes törvénye. Az edomitákat 
megverte. Azután győzelmében elbizakodva Izrael ellen 
meg}7, de Jóás, Izrael királya megveri s Jerusalem falait 
megrongálja, a templomot pedig és a királyi palotát 
kirabolja. Pár tot ütnek ellene, Lákisba menekül, de 
megöletik. Jóásnak az Izrael királynak halála 15 évvel 
előbb történt. Mind a két tudósító az Izrael és Júda 
királynak könyveire hivatkozik mint forrásra. 

Különbségek. A Kir. megemlíti, hogy a magas 
helyeken épült oltárok még most is fenállának, ezekről 
a krónikás nem szól semmit. A Királyok könyvének 
irója viszont Amásia seregének rendezését nem írja le, 
míg a krónikás ezzel — a már sokszor emlegetett 
okoknál fogva — behatóan foglalkozik. Érdekes az 
egészben az, hogy az »Isten embere« isteni kijelentés 
folytán tiltakozik az Efraimitáknak a seregbe felvétele 
ellen ; tehát a krónikás annyira ellenszenvezett az Izrael 
fiaival, hogy még a Júda királyának seregében sem tűr -
hette őket. A Kir. nem említi az edomitákkal folytatott 
háború elbeszélése alkalmával, hogy Amásia a Seir fiai- j 
nak isteneit magával vitte volna Jernsalembe, a k rón i - j 
kás ellenben tüzetesen foglalkozik ezzel, s e mellett 
elbeszéli Amásiának az Isten által hozzá küldött p rófé-
tával való je lenetét ; ezt pedig azért teszi, hogy ezek 
szolgáljanak aztán Amásia Jóással szemben szenvedett 
vereségének okául. Ismét a krónikák pragmatismusa. A 
jerusalemi lázadást ugyan ilyen szempont alá helyezi, s 
Amásiának az Úrtól való elszakadásával indokolja. 

2. Kir. 14., 21, 22 és 13, 2—7; 2. Krón. 26. 
Első tekintetre feltűnik, hogy a Kir. mennyivel 

rövidebb ideig foglalkozik Uzzíással, mint a Krónikás. 
Ennek oka nem csak abban keresendő, hogy a Királyok 
könyve mind a két ország történetével foglalkozván, 
csak a nagyobb s inkább mind a két országra kiható 
jelentőségű tények felvételére kénytelen szorítkozni, 
hanem abban is, hogy azok, a miket a Krónika itt el-
mond, nagy részben a papokra és a kultusra vonat -
koznak. Mindkét tudósítás felemlíti ezeket. Uzziás, 
Jekolia (anya) fia, 16 éves korában lép trónra, m e g -
építi Elótot , kedves dolgot cselekszik az Úr előtt, 
de végre az Úr megveti, bélpoklos lesz, fia uralko-
dik helyette, aztán meghal, eltemettetik. Viselt dolgai 
meg vannak irva a Királyokról való könyvben. A mint 
ez a Királyok könyvében elő vanr adva, nem lehet m e g -
érteni, hogy miért veté meg az Úr Uzziást ? Megfelel 
rá a Krónika. Hosszadalmasan leirja Uzziás nagy dia-
dalait, hatalmát, gazdagságát, hírét nevét, hadseregét, 
fegyvereit, os tromló eszközeit, a mik is annyira fe l fu-
valkodottá tették őt az Űr ellen, hogy »az Űr templo-
mába beméne, hogy a füstölő oltáron füstölne.« A pa -
pok^ elébe á l lanak: »Uzziás! nem a te dolgod füstölni 
az Úrnak, hanem az Áron Pap fiaié. Menj ki e szent 
helybőlcc stb. Uzziás ezért a papokra megharagudott , s 
mikor ott haragszik, egyszerre csak észreveszik rajta, 

hogy bélpoklos lett. íme, ez a büntetése annak, ki a 
papok dolgába beavatkozik, még ha király is az, hogy 
a laikusnak a jerusalemi templomhoz kötését csak kisér-
tette meg, a kultusz egyes tényezőinek a leviták és 
aronidák egyes osztályaihoz való kötése pedig még ké-
sőbbi idők műve. 

A Jótámra nézve a Kir. 13, 33—36. 38-ban 
és a 2. Krón. 27-ben felhozott adatok teljesen össze-
vágnak, azzal a különbséggel, hogy a Királyok könyvé-
ben található tudósítást a krónikásnál némely uj adatok-
kal bővítve találjuk. Ezekben beszél a krónikás Jótám 
építkezéseiről, az Aliimon fiai ellen folytatott diadalmas 
háborújáról, zsákmányáról, s ezzel végz i : »Megerősödék 
azért J ó t á m ; mert az ő utait viseli vala az ő Ura Istene 
előtt.« Ebben is a krónikásra ismerünk. Nem mulaszt-
hatom el annak az érdekes különbségnek felemlítését, a 
mi a 2. Kir. 15, 35 és a 2. Krón. 27, 2 között van. A 
Kir. beszélvén Jótámról, azt mondja, hogy ő Isten előtt 
kedves dolgot cselekedett, mindazonáltal a magasság-
beli oltárokat nem rontat ta el, hanem a nép áldozott 
azokon. Az ennek megfelelő helyen a krónikás igy szól: 
»de a község még vétkezik vala.« Semmi kétség, hogy 
a vétkezés a magasságbeli oltárokon való áldozásban áll. 
íme, a Kir. sem tartja már ezeket az oltárokat megen-
gedhetőknek, mert az mondja, hogy Jótám bár kedves 
dolgot cselekedett az Úr előtt, még sem rontatá le eze-
ke t ; de azért nem itéli el oly keményen, mint a króni -
kás. A Kir. jobb szeretné, hog}7 ezek az oltárok ne 
legyenek, a krónikás szerint pedig vétek, ha vannak, 
íme a különböző korok és egyének felfogása. 

(Vége köv.) Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

„Evangélikus dogmatikaIrta Dr. Masznyik 
Endre, theol. akad. ny. r. tanár. Ara 1 frt. Pozsony, 

(Wigand nyomdája) 1888. 236 lap. 

Megjelent »a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyet, 
theol. akadémiájának tanárai« által szerkesztett „theolo-
giai szakkönyvtár" első kiadványa : Dr. Masznyik d o g -
matikája. Örömmel jelezzük e körülményt, mert meggyő-
ződésünk szerint arról tesz bizonyságot, hogy ág. hitv. 
prot. vallásfelekezetünk egyházirodalmi feladatának m a -
gaslatán áll, s a pozsonyi tanárok által kezdeményezett 
s máris megindítot t »theol. szakkönyvtár« üdvös m o z -
galma egy uj szellemi életnek a hajnalát jelenti, mely 
meg fogja szerezni az ilyen vállalathoz szükséges állandó 
olvasó és pártfogó közönséget is. Szívesen üdvözlöm 
tehát e Lapok hasábjain is a pozsonyi munkás akad. 
theol. tanári kart azon a téren, a melyen megbocsátha-
tatlanul elhanyagolt egyházirodalmunk, s közelebbről 
tudományos theol. irodalmunk ápolását, fejlesztését és 
terjesztését tűzte ki feladatául, mert ismételten is hang-
súlyozom : az akad. thtol. tankönyvkérdés, s általában 
a tud. theol. irodalom fejlesztésének és terjesztésének 
kérdése egyik legégetőbb magyar prot. kérdésünk. 

Másrészt azonban a mély fájdalomnak egy bizo-
nyos német is éreztem akkor, a midőn a pozsonyi 
»theol. szakkönyvtár« létesítése céljából a gyűjtés szű-
kebbkörű ev. ág. vallásfelekezetünkben megindult, s annak 
legelső kiadványa máris napvilágot látott. Bizonyára a 
célt, a mi a vállalat megindításánál a pozsonyi kartársak 
előtt lebegett, szépnek, helyesnek és magasztosnak tar t -
juk mindnyájan, kik e mozgalomnak nagy horderejétől 
s vallásfelekezetünkre való nagy jelentőségétől át vannak 



hatva, sőt még hozzátehetjük azt is, hogy a legtisztább 
s] legönzetlenebb indokok vezérelték a mozgalom m e g -
indításában. Egyedül annak jelen alakját, nevezetesen a 
pozsonyi akad. theol. tanári karnak azon eljárási módját, 
hogy t. i. egészeit elzárkózott, illetőig minket — Sopront 
és Eperjest — köréből kizárt s az egyesülésre nyilváno-
san föl nem szólított, már magának a mozgalomnak saját 
jól felfogott érdekénél fogva sem tudom helyeselni. Ha 
már annak egyetemes magyar prot. jellegét és alapját 
biztosítani nem látjuk idő- és célszerűnek, legalább 
annak egyetemes ev. ág. jellegére kellene törekednünk, 
amit csak akkor érünk el, ha hazai ágost. prot. vallás-
felekezetünk mind a J tanintézete karöltve jár el a di-
cséretes, s Pozsony által kezdeményezett mozgalomnak 
szellemi, erkölcsi és anyagi biztosítása ügyében, s e 
szempontból tekintve ma is fenntar tom azon aggodal-
makat, a melyeknek e Lapok hasábjain közölt „ E g y e -
süljünk a prot. tud. theol. irodalom ügyében/" című cik-
kemben kifejezést adtam. Minden áron biztosítani akar-
nám a »theol. szakkönyvtár« üdvös mozgalmát, azért 
kértem a nyílt felszólítást a csatlakozásra, a mi szerintem 
egyedüli módja a vállalat sikeres biztosításának. 

A fájdalom s a legmélyebb meggvőződés hangján 
elmondott fenntebbi észrevételeknek előrebocsátása után 
áttérhetünk kitűzött feladatunkra: Dr. Masznyik dogma-
tikájának ismertetésére és rövid bemutatására. 

Tudjuk, hogy a hittan azon rendszeres theol. t udo-
mány, mely az Írásból merítet t s az egyház által szen-
tesített hitcikkekben foglalt ker. hitigazságnak tartalmát 
önálló tudományos rendszerben előadja, mi mellett nagy 
jelentősége van a ker. vallásos tudatnak is, a melyet 
Schleiermacher »ker. öntudat«-nak, Schenkel »lelkiisme-
retcc-nek, Elüt pedig »benső t apa sz t a l a t i nak nevezett. 
A hittannak, mint rendszeres tudománynak i lymódon 
meghatározott- fogalmától különbözik aztán az egyházi-
lag meghatározott tannak egyszerű történeti reproduká-
lása, s ennek megfelelőleg Schzveizer p. o. különbséget 
is tesz „dogmat ika" és „hittan" között. Az egyházi 
tannak történeti előadását adják Heppe és Schweizer 
(»Centra ldogmen«) a református, de Wette, Schmid, 
Hase, Luthardt s régebben Bretschneider az ág. egyház-
ban, s e rovatba tartozik Dr. Masznyik dogmatikája is, 
mely Schmid, Hase, Luthard, főleg pedig Bretschneider 
e nemű dogmatikái nyomán »nem szól, hanem csak 
szólaltat, nem alkot, nem szervez, hanem csak alakít, 
szerkeszt,« a mivel helyesen jellemezte művének, mely 
»a mult hagyomanyos tanát jelenticc — tisztán objektív 
törteneti jellegét. Ennek megfelel az általa adott foga-
lommeghatározás is, a mely szerint az „az ág. hitv. ev. 
egyház symbolikus és az u. n. ó-lutheri theologusok dog-
matikus tanait nyújtja rtndszeres (már t. i. ő-prot. s 
nem modern hittani értelemben) feldolgozásban." Hang -
súlyozom, hogy Dr. Masznyik a ,,rendszeres feldolgo-
zást" ó-prot. s nem modern hittani éttelemben vette, s 
azt az egész művön keresztül következetesen mégis ta r -
totta. Nyújt ja tehát az ó-prot. lutheri tanrendszert, vagyis 
az újabb dogmatörténetnek egyik legtanuságosabb és 
leggyülmölcsözőbb fejezetét, s ág. vallásfelekezetünk 
„symbolikus tanát", vagyis az ág. egyház symbolikáját. 
E kettőnek összetételéből áll Dr. Masznyik objektiv t ö r -
téneti jellegű dogmatikája, mely mint ilyen különbözik 
tehát p. o. Hase Hutterus redivivusától, a melyről maga 
a szerző azt mondja : »Es ziemte aber nicht, dass der 
Geist unsers Hutterus erschiene als der redliche Eiferer 
für den Buchstaben kirchl. Or thodoxie , der dem 17. Jahrh. 
angehörte, sondern wie er víeleicht lehren möchte 
in 19. Jahrhundert, wenn er zurückkehr te ; ein ve r -

klárter Geist, und dennoch treu dem altv. Glauben, diesen 
vertheidigen würde gegen ein anders gewordenes Zeit-
alter, „ohne dte Erforschungen und Fortschritte desselben 
gánzlich zuverschmdhn" vagy más h e l y ü t t : . . . »dic 
Principien dicsér Dogmatik auf ihrem eigenthüml. Stand-
punkte dargestellt, in ihrer relig. Bedeutung u. wissen-
schaftl. Consequenz nachgewiesen, und zu den in ihnen 
liegendcn Entwick lungen fortgebildet.... was sich dafiir 
gege>, über der gesammten Heterodoxie unserer Zeit noch 
vorbringen lasse, és művének jelentőségét abban találja, 
hogy az „Vorbereitung auf dogmát. Verlosungen" azok-
nak mintegy történeti háttere és alapja. Magam is azt 
tar tom tehát Masznyikkal, »hogy a symb. könyvek mel-
lett épen az ó-lutheri theologusok dogmatikai rendszerei 
azok, a miknek ismerete nélkül dogmatikai képzettségről 
nem beszélhetünk," azonban ezek ne zárják ki „az ujabb 
dogmatikai fejlődéstamire Masznyik a maga művében 
az ujabb hittan irodalom felsorolását kivéve, nem volt 
tekintettel. A merev ó -pro t . tanrendszerekre kellett 
következnie a romboló rationalismusnak, hogy aztán a 
19. század theologiája a modern bölcsészeti műveltség 
eszközeivel az ó-prot . romokon át s rendszerök hiá-
nyait kiegészítve újból a 16. századnak evangyéliomi 
álláspontjára és alapjára térhessen vissza. Majd a tárgyi 
bírálatnál k i f o g o m mutatni, hogy Dr. Masznyik az ó-pro t . 
rendszer hiányait nem egészítette ki, s annak a 19. szá-
zad positiv evangy. theologiájával való összeegyeztetését 
Hase, kit némileg még Luthardt értelmében a tisztán 
objektiv történeti jelleg szigorú megtartása érdekében nem 
kisértette meg. Ennyiben e rendszer nem lehet a 
jelenkori ev. ág. hitv. köztudat kifejezése, 
hanem egy „theol. irányzat sajátos tana", s »a symboli-
kus tan ev. egyházunk közös tana" ugyan, de koronként 
fejlődő tana, s ép e fejlődés feltüntetése hiányzik 
Dr. Masznyik művéből. Ép e merev történeti alap és 
tárgyalás tette reá nézve lehetetlenné az ujabb hittani 
irodalom álláspontjának kellő fölhasználását és érvénye-
sítését ! Itt is érvényesül Hase szava ; »Unser Hutterus 
wollte nur dem religiösen Inhalt des Bekenntnisses seiner 
Zeit vertreten.« 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

U T A S Í T Á S 
a dunamelléki egyházkerület misszióiban alkalmazott lelkészek, 

lelkésztanítók és iskolatanitók számára. 

1. §. 

A missziói lelkészek, lelkésztanítók és iskolatanítók 
a püspök által neveztetnek ki, s tőle nyerik megbí-
zatásukat. 

A lelkészeket és lelkésztanítókat ( taní tó-káplánokat) 
a püspök az egyházkerületi közgyűlés tudtával és helyben-
hagyásával nevezi ki és alkalmazza. 

A tanítókat az illető gyülekezetek a szokott módon 
választhatják, de megerősí tés végett az espereshez és 
ennek útján a püspökhöz terjesztik föl, kinevezés, i l lető-
leg megerősítés végett. 

2. i 
A misszióban alkalmazottak (lelkészek és tanítók) 

missziói működésöket illetőleg közvetlenül a püspök 
hatósága alatt állanak. 

Éegyelmi tekintetben azonban az egyházmegyei és 



kerületi rendes bíróságok alá tartoznak, s ily ügyeik a 
Zsinati Törvények fegyelmi rendszabályai szerint biráltat-
nak és intéztetnek. 

3- $• 
Mindenik missziói terület élén egy lelkész, vagy 

lelkésztanító ( taní tó-káplán) áll, ki a reábizott területen 
úgy a Zsinati Törvények s egyházkerületi rendeletek, 
különösen a jelen utasítások s az egyes esetekben a 
püspöki rendeletek szoros megtartása és teljesítése iránt, 
első sorban a püspöknek, felelős. 

4- §• 
A missziói lelkész — addig is míg az áltaia ké -

szítendő és vezetendő Családkönyv iránt konventi, 
vagy egyházkerületi utasítást nyerend — rendes szék-
helyén 

a) anyakönyveket vezet, melyekbe a keresztelési, 
esketési és halál eseteket, nem csak a székhelyén, hanem 
a misszió egész területén általa végzetteket, mint a ne ta -
lán mások által végzetteket is, jelesen a tanítók által 
végzett temetéseket, pontosan s esetről-esetre haladék-
talanúl és az anyakönyv vezetés szigorú szabályai sze-
rint bejegyzi. Az anyakönyv másodlatokat, az eredeti 
anyakönyvvel egyidejűleg vezetve, minden polgári év 
végén az illetékes megyei hatósághoz vevény (recepisse) 
mellett beszolgáltatja s a vevényeket gondosan megőrzi. 
Az anyakönyvekből kivonatokat, hivatalosan s a ha tó -
ságok kívánatára bélyeg- és díjmentesen, egyeseknek a 
megszabott bélyeg- és kiállítási díj mellett szolgáltatja ki. 

5- §• 
b) Rendes iktató könyveket vezet, a következő r o -

vatokkal; 
a) folyószám, minden polgári évvel újra kezdődőleg ; 
(j) az iktatvány beérkezte napja; 
y) az iktatvány eredete (ki től) kelte, száma, tár -

gya (lényeges tartalma.) 
d) Elintézése (az igtatványra tett intézkedés, jelen-

tés : kihez szól s lényeges tartalma mi) és annak kelte. 
Ha valamely intézvény nem beadványra, hanem 

magától a lelkésztől keletkezik — mint a püspökhöz 
teendő lejentésel: stb. — akkor a ő) rovatba csak e szó 
írandó : Hivatalból. 

s) Az iktatvány elő- és utó száma. 
Ezenkívül a lelkészi hivatal rendes pos ta-könyvet 

tart, hogy intézvényei elküldését mindenkor igazol-
hassa. 

6. §. 
c) Jegyzőkönyvet vezet, a misszió területén tartott 

presbyteri , vagy egyházi közgyűlésekről ; melyekbe a 
jelenvoltak, a tanácskozási tárgyak és a végzések pon-
tosan s kellő részletességgel feljegyzendők. 

E jegyzőkönyveket még az ülés tartama alatt 
megírja, felolvassa és a jelenlevőkkel hitelesítéskép alá-
íratja. 

A hol a hívek csekély száma, vagy a missziói 
szórvány szervezetlensége miatt presbyteriumi, vagy más 
ahhoz hasonló bizottság sincs, a missziói lelkész láto-
togatásai alkalmával a hívekkel folytatott értekezlete, 
intézkedései s utasításai lényegét irja a jegyzőkönyvbe. 

7- §• 
d) Rendes naplót vezet, melybe missziói tevékeny-

sége minden mozzanatát, röviden, de világosan fel-
jegyzi- . , 

E naplót minden missziói utazásában magával viszi 
s abba minden nap hollétét s a missziót érdeklőleg 
végzett munkáját (igehirdetés, úrvacsoraosztás, egyéb 
egyházi cselekvények, iskolalátogatás, presbyteri, vagy 
más gyüléstartás, betegek látogatása, viszályos házasók 
békítése stb.) pontosan feljegyzi. 

E naplóra alapítja jelentéseit a püspökhöz. (Lásd 
10. §.) 

8. §. 
A missziói lelkész — midőn hivatalába lép, misz-

sziói területét mielőbb s lehetőleg egyfolytában, s aztán 
pedig évenként négyszer (negyedévenként egyszer) ren-
desen beutazza és minden ponton addig időz, míg ott 
kiszabott, vagy felmerülő teendőit elvégzi. 

E missziói látogatás alkalmával : 
a) a híveknek az igét hirdeti s nyilvános taní-

tást t a r t ; 
b) évenként egyszer vagy kétszer úrvacsorát o sz t ; 
c) keresztel, e ske t ; az esketések a törvényes kihir-

detés végett előre bejelentendők a lelkésznek; 
d) a mennyiben a meglátogatott ponton rendes 

tanító nincs, a gyermekeket vallásos oktatásban része-
síti, velők a bibliából előre kiválasztott részeket olvas 
s azokat megmagyarázza. Évenként a confirmálandókat 
előre kijegyzi s azokat, különösen a sakramentumokra 
és az egyházra vonatkozó külön oktatásban részesíti. 

e) A mennyiben a meglátogatott ponton rendes 
iskola és tanító van, az iskolát meglá togat ja ; a pontos 
iskolalátogatást számbaveszi; az egyházmegyeileg kiadott 
tanrend megtartását ellenőrzi s különösen a vallásos 
oktatásra felügyel s abban nemcsak a tanítónak ú t -
mutatást ad, hanem tényleg maga is részt vesz ( tanít) . 

f ) Az egyházi elöljárókat mindig összegyűjti, szük-
séghez képest rendes presbyteri vagy egyh. közgyűlést 
tart, arról jegyzőkönyvet vesz fel. (6. §.) 

g) Az egyház épületeit megvizsgálja, rendben tar-
tatja. A netaláni külön pénztár állását, gondnoki naplót, 
számadásokat megvizsgálja. 

h) Előforduló bajokat, nehézségeket, panaszokat 
meghallgatja s azok orvoslására — a mennyiben hatás-
körében van — intézkedik, különben a püspökhöz jelentést 
tesz. Mind első, mind későbbi látogatásai alkalmával a 
missziói lelkész a hívekkel való közvetlen érintkezésre, 
egyéni és családi viszonyaikkal való megismerkedésre, 
bizalmuk megnyerésére törekszik, hogy állapotaik, e r -
kölcsi, anyagi s családi viszonyaik megismerése által 
bajaik segítségére, lelki igényeik kielégítésére minél 
hatályossabban működhessék ; őket vigasztalhassa, t á m o -
gathassa, hitökben erősíthesse, s a nyájnak igazi pász-
tora, az egyeseknek igazi atyjok lehessen. 

9- §• 
A rendes évnegyedes látogatáson kívül valahány-

szor a szükség kívánja, vagy sürgősen felhivatik, a misz-
szió egyes pontjait meglátogatja. 

E különös látogatásaiban, ha a gyülekezet kívánja, 
az, ha egyesek kívánják, pl. valamely egyházi functió 
teljesítésére, ezek tartoznak a lelkésznek fuvart adni, 
egyéb költséget azonban (a rendes stólán kívül) föl nem 
számíthat s nem követelhet. 

io . §. 

A missziói lelkész legalább két havonként köteles 
a püspöknek rendes jelentést tenni missziói műkő désérők 

E jelentésben a misszió állapotát, annak körében 
történteket , ez idő alatt történt látogatásait (naplója alap-

óo 



ján), különösen az iskolák állapotát, a tanítók műkö-
dését s a vallásos oktatás mibenlétét részletesen fel-
tünteti. 

A rendes jelentéseken kívül, minden időközben 
felmerülő s a missziót érdeklő fontosabb eseményről 
vagy netaláni nehézségről, különösen sürgős orvoslást 
kívánó esetekben, köteles a püspökhöz külön jelentést 
tenni, s tőle utasítást kérni. 

A tanítók, gondnokok, egyháztagok netaláni fegyelmi 
eseteit, a rendes jelentésen kívül is, haladéktalanul felje-
lenti az esperesnek; s a feljelentésről a püspököt értesíti. 

Ez időszaki jelentéseken kívül évenként egyszer 
összefoglaló évi jelentést tesz, melyben a misszió lélek 
számbeli gyarapodását vagy fogyatkozását, az iskolakö-
telesek és tényleg iskolázottak számát, a misszió anyagi 
gyarapodását, építkezés, tőke-gyarapodás, a híveknek az 
egyház és iskola fen tartásához való hozzájárulását, a 
misszió körében egy év alatt történt változásokat, híven 
és adatszerűen feltüntetni köteles. 

Esperesi és püspöki látogatáskor az esperesnek és 
püspöknek vagy törvényes megbízottjaiknak összes ira-
tait, anya- és jegyzőkönyveket, naplót, levéltárt, melyet 
rendben tartani köteles, felmutatni tartozik. 

A misszió pecsétjét gondosan őrzi s vagy magával 
viszi, vagy zár alatt hagyja. 

i i . §. 

A missziói lelkész az erkölcsi, vallásos és egyházi 
élet őre és fenntartója lévén a reá bízott missziói t e rü-
leten, legszentebb kötelességének ismerje, mind tanítá-
saival, mind összes működésével s egész életével, az 
erkölcsi, vallásos és egyházi élet emelésére hatni. 

Különös gondot fordítson arra, hogy a missziói 
területen élő ref. hívek a hitben, a hazaszeretetben, az 
egyház testéhez való tartozásuk eleven érzetében, meg-
tartassanak s folyvást erősíttessenek. Ugy tekintse őket 
s úgy tekintesse velők önmagukat, mint a magyar korona 
és állam alattvalóit, a magyar egyetemes reformált egy-
ház tagjait, s oda hasson, hogy őket a Krisztus és 
evangyélioma, valamint a haza és nemzet szerelmétől 
semmi el ne szakíthassa. Minden alkalommal erősítse 
őket a haza és alkotmány s a koronás király iránti 
hűségben, az anyaszentegyház s annak törvényes felső-
ségei, hatósága s törvényei iránti engedelmességben. És 
végre oda hasson, hogy az idegen nemzetiségek és fele-
kezetek közt vallásosságukkal és erkölcsi életökkel tükör 
és példa gyanánt tündököljenek, s mindenekkel békes-
ségben és keresztyéni szeretetben éljenek. Különös gondja 
legyen a családi élet tisztaságának fentar tására; külön 
éléseket, vadházasságokat el ne tűrjön,- az ilyeneket 
erősen feddje, idézze a presbyterium elé, nyilván do r -
gálja meg, s ha velők erkölcsi eszközökkel nem bír, a 
hatóságoknak jelentse fel. 

Á gyermekek szorgos és pontos iskoláztatását, 
minden alkalommal sürgesse; a hanyag szülőket feddje, 
szükség esetén a községi, sikertelenség s ismétlés esetén 
a felsőbb hatóságnak is jelentse föl. 

12. §. 

A missziói lelkész a polgári, valamint a más hi t -
felekezeti hatóságokkal szemben is első képviselője lévén 
a ref. egyháznak, e minőségében a missziói területén 
fennálló törvényes hatóságoknak s érvényes állami tö r -
vényeknek valamint maga engedelmességgel tartozik, 
ugy a lelki gondozására bízott híveket is engedelmes-
ségben tartani köteles. 

Ennél fogva, jelesen a horvát-slavonországi te rü-

leten működő misszionáriusnak ismernie kell a horvát-
slavonországi egyházi-, házasságügyi- és iskolai tö rvé-
nyeket, s míg maga azokhoz alkalmazkodik, őrködnie 
kell au tonom egyházunk ott is fennálló jogainak s ö n -
kormányzatának védelmében s ennek minden netaláni 
sérelmét a püspökhöz azonnal fel kell jelentenie s nála 
orvoslást keresnie ; akkor is ha ily sérelmek más fele-
kezetek lelkészeitől vagy egyházi hatóságaitól származ-
nának. 

Különös figyelemmel kell kisérnie a vegyes házas-
ságból származható jogsérelmeket ; valamint a rkath. és 
görög keleti, úgyszintén a testvér ág. hitv. evang. fe le-
kezettel szemben a ref. egyház törvényes jogait meg 
kell óvnia és fenn kell tartania. 

A hol a misszióban a két protestáns felekezet 
tagjai szerződésileg vannak egyesülve, a szerződés pon t -
jait érvényben kell tartania s mások által is tartatnia ; 
azok legkisebb sérelmét is, orvoslás keresése végett , a 
püspökhöz azonnal fel kell jelentenie. 

Egyébiránt minden erejéből arra törekedjék, hogy 
maga és a gondozására bizott hívek sem a polgári, sem 
az egyházi törvények s felekezetközi szerződések ellen 
ne vétsenek s magok e részben sem az állami közegek-
nek, sem a felekezeti hatóságoknak méltó panaszokra 
okot ne adjanak. 

A missziói lelkészek és tanítók fizetéseiket részint 
gyülekezeteiktől, részint az egyházkerületi misszió pénz-
tárból és az egyetemes Közalap segélyeiből nyerik. 

A gyülekezetektől nyert fizetés és stóla járuléko-
kat díjleveleik szabályozzák, s a mennyiben ily díjlevelek 
még kiállítva nincsenek s csak jegyzőkönyvi végzéseken 
vagy szokáson alapulnak, hassanak oda, hogy rendes 
díjlevelek állíttassanak ki, s azokat először a püspökhöz 
tudomás és netaláni észrevétel megtétele végett azután 
szabályszerű megerősítés végett terjeszszék az espereshez, 
illetőleg az egyházmegyei hatósághoz. 

Az egyházkerülettől nyert segélyeket a missziói 
lelkészek és tanítók az egyházkerületi misszió-pénztárból 
az egyházkerület közpénztárnokától, az egyetemes con-
vent által az e. Közalapból megszavazott állandó járu-
lékaikat (a mennyiben külön intézkedés nem áll fenn) 
közvetlenül a püspöktől kapják, mindkét esetben negyed-
évenként, s kellőleg bélyegeit nyugtáik iránt. 

A rendszeres javadalmon, illetőleg járadékokon 
kívül rendkívüli esetben segélyért akár az egyházkerületi 
államsegély-pénztárból, akár az egyetemes Közalapból 
csak az e részben fenálló szabályok szerint, az esperes és 
egyházmegye útján folyamodhatnak. 

R E G I S E G E K . 

Róm. katholiküs papok visszaélései a mult 
században. 

Kerületi és egyetemes gyűléseink jegyzőkönyveiben, 
valamint egyházi lapjainkban is majd mindig olvashatunk 
vallási sére lmekről ; a midőn némely róm. kath. plébá-
nusok nyilvánosan vagy alattomosan, de rendszerint 
szabadon és büntetlenül ignorálják a vallás ügyében 
hozot t országos törvényeinket, bízva hatalmas pártfogóik, 
dúsgazdag püspökeik véde lmében; a mi által az egész 
törvény gyakran úgy tűnik fel, mintha az csak az egyik 
— a protestáns félre nézve lenne kötelező. 



Csak nem rég közölték a lapok a mező-berényi 
ev. lelkész esetét, a kit az ottani plébánus maga elé idé-
ze t t ; s kit midőn meg nem jelent, a középkor dicséretét 
zengő s azután ohaj tozó hires püspök alantas rendőri 
közeg által kivánt elővezettetni! 

N e m igen régen szólalt fel •— ha jól emlékszem 
e becses lapok hasábjain — a fóthi ev. lelkész is, a róm. 
kath. plebánusok és káplánok visszaélései ellen ; közölve 
némely illetéktelen keresztelési és temetési esetekben 
azok hozzáirt leveleinek egyes passusait, a melyekben 
azok őszintén kijelentik, hogy rájuk nézve nem annyira 
hazai törvényeink, mint inkább a váci püspök rendeletei 
a mérvadók 1 

Szóval a vallási egyenlőségről és viszonosságról 
hozott törvényünk ma is csak irott malaszt. Vallási sé -
relmeink mindig vo l t ak ; ma is vannak, s lesznek mind-
addig, míg a »hazafias«-nak nevezett clerus hazai tör -
vényeink ellenében pápai encyclikákra, püspöki decretu-
mokra hivatkozik, a míg kiváltságával államot képez 
mintegy az államban. 

így volt ez száz évvel ezelőtt is ! 
Most hogy egyházamnak mult századbeli anyaköny-

veit s lelkész elődeimnek az azokba irt sokszor tanul-
ságos, sokszor keserű megjegyzéseit olvasom, koruk 
megelevenül előttem s lelkem e lboru l ; látva azt a sok 
bosszantást, üldözést, melyet az akkori időkben is egyes 
plebánusok túlkapásai elődeinknek okozhattak, s tényleg 
okoztak is. 

Azt hiszem — nem teszek felesleges dolgot, ha 
egy pár ily adattal — a Nagytiszt. Szerk. úr kegyes 
engedelmével — e becses lapok olvasóit is megismer-
tetem ! T ü k ö r az, melyből ma is sokat tanulhatunk! 

De mielőtt ezt t e n n é m : szükségesnek tar tom egy-
házam múltjával is megismertetni röviden e becses lapok 
olvasóit! 

Az abaúj-szántói ev. egyház eredetét kutatva, vissza 
kell mennünk a mult század elejére, a midőn e vidéken 
iMonokon létezett ev. anyaegyház. Hogy mikor keletke-
zett az ? azt nem tudjuk. 

Az 1735-dik évben báró Andrássy József ottani 
földes úr elhalván, vakbuzgó római katholikus özvegye, 
Balassa Erzsébet elűzte onnét az evang. lelkészt, Petro-
vies Jakabot, s véget vetett az ottani virágzó ev. anya-
egyháznak. Petrovics az Abauj-Szántó tőszomszédságá-
ban fekvő kis faluba, Csekeházára menekült, mely abban 
az időben articularis hely v o l t ; s két évi itteni műkö-
dése után a Kis-Hontban fekvő záhói egyház hívta meg 
őt lelkészének. 

Ekkor a már » Csekeházai «-vá alakult egyház Ly-
cius Istvánt választá lelkészeül, ki néhány évig szeren-
csésen működöt t a virágzásnak indult népes egyházban. 
Ámde az 1739—1742-ig e vidéken uralgó dögvész 
annyira dühöngöt t az egyházhívek között , hogy annak 
a hívek kétharmadrésze esett á ldozatul ; köztük maga a 
lelkész is. 

A most már számban igen megfogyot t egyház 
élén Ignáth György, majd Sztranyovszky Ábrahám-
Izsák voltak rövidebb ideig lelkészek; a kik — mint 
Lányi Mátyás későbbi lelkész panaszolja — »nem 
tudom, mi okból hanyagul vezették az anyakönyveket.« 

Őket követte Munyay Mátyás, ki 1753 máj. 6- tól 
kezdve rendesen vezette az anyakönyveket, beirva 
azokba az elődei által keresztelt és esketett, de be 
nem vezetett híveket is. »Melyet is, a tiszt, plébánus | 
urak elszedett stóla felöl való sok bizonyítványaival j 
utódaim figyelmébe ajánlok, hogy azt megőrizzékcc — í 

irja Lányi 1782-ben. Sa jnos ! hogy az idők folyamán 
mindezek elvesztek. 

1775 január i - é n turöcz-sz-mártoni Lányi Má-
tyás lett csekeházai lelkész, ki 1782 március hótól új 
anyakönyvet kezdett, a mely rendesen van vezetve egész 
napjainkig. Érezte ő már ekkor, hogy egy szebb kor 
hajnala derült fel sokat szenvedett protest. egyházaink 
élet egén az u. n. türelmi parancs kiadásával; ennek 
ád kifejezést az anyakönyv elejére írt előszóban, ekké-
pen : »Enimvero posteaquam Anno 1782-do in isto 
Cottu Zempliniensi Benignissima Caessareo-Regia-Reso-
lutio, partibus nostris maximé favorabilis, quae typis im-
pressa, huicque matriculae adnexa (quae tamen hic, seu 
in hac Matricula nun reperi tur) ex sedecim punctis con-
stat, imperante Sua Sacratissima Maiestate, Josepho I l -do 
Romanor . Imperatore et Rege nostro clementissimo, 
fuisset publicata; vigore praefatae Benigmissimae resoluti-
onis Caes. Regiae, comprimis Puncti 2-di in eadem con-
tinentis, iugum illud, quod per multos annos cum animi 
dolore multisque suspiriis sustinuimus, subiecti inris-
dictiojii DD. Rudor. Plebanor. exuimus, nostrosque de-
mortuos, sine depositione Stolae variis in locis lucius & 
Cottus Zempl. libere sepelivimus, vatos baptizavimus, 
& neo-gamos copulavimus, iuxta seriem et cathalogum, 
hic loci conscriptum. In hoc arduo laboré nostro, 
quamvis aliquantulos obices habuerimus ipsas Rudor. 
DD. Plebanor. multas severas inhibitiones, protestat io-
nes, pulsus campanarum denegationes, immo etiam duo-
bus in casibus, violentas cadaverum humanorum ablati-
ones ; nihilominus tamen hoc securiores processimus, 
quo magis animabamur per Inclvti Cottus Zemplin. 
Determinationem Anno 1782-do die 19-a Febr. sub 
Congreg. Praelati S. A. Ujhelyini publicatam nobisque 
sub Extradata Notariali extradatam, in qua nobis verbis 
expressis Stóla est decisa atque adiudicata. Quam itidem 
in oringinali huic matriculae adnecto, diligenter conser -
vandam.« »Promissio tamen hac ex parte non satis fac-
tum !« — jegyzé meg utódja. 

Lányi Mátyás ugyanis 1783-ban az oláh-pataki 
egyházba — Gömörmegyébe hivatott meg lelkésznek; 
utódja Draskóczi-Krasznetz János 1783 — 1784-ig. Egy 
év múlva Tállyán lett pap. Ennek utódja : 

Belánszky József 1785—1793, ki ismét Tállyára 
választatott. Őt követte az utolsó csekeházai ev. lelkész 
Demeter István 1793 —1800. Az ő idejében az ev. egy-
ház Csekeházán már annyira elerőtlenült, hogy a hely-
ségben csak 7 ev. családot számlált; s temploma, isko-
lája s egyéb egyházi épületei is mind romladozók vol-
tak. A szomszéd Szántón ellenben 60 ev. család lakott. 
Gyűlést tartának tehát az egyházhívek, s ott e lhatáro-
zák, hogy az egyházat Szántóra teszik át. A csekeházai 
evang. egyházbirtokokat eladták a falu földesurának 
id. Báji Patay József úrnak 2000 rhénes fr tokért . 
Majd folyamodtak a templomépítési engedélyért a » T e t -
tes kassai Cameralis Administrat ió«-hoz, ettől ismét a 
»Tettes ns. Vármegyéhez, melv Deputat iót rendelvén 
az Investigatiót beadta.« 

»1796-dik esztendőben november 18-dik napján 
Szántóra általjöttek Praefectus Tet tes Gaszner András, 
Fiscalis T . Gergelyi Mihály, és helybeli Ispán Szalontai 
András urak, kik által kimérettetett a Tanács jelenlété-
ben az nagy-utca közepén az R. Catholicus templom 
és az Vendégfogadó között a templom helye ; által 
ellenében Parochiának Kis Mihály, oskolának pedig elől 
özv. Máthé Mihályné, hátul vas Péter házai és telkei, 
melyek is következendő nap úgymint november 19-dik 



napján megbecsültettek, s egyszersmind azonnal kész-
pénzül kifizettettek, ugy m i n t : 

Kis Mihály háza in. Rf 130 frt 
Máté Mihálynéé 95 » 
Vas Péteré 118 » 

In Summa 343 frt 
»Minekelőtte még legkisebb hasznát vette volna 

az Ecclesia ezen épületeknek, március 26-dik napján 
1797. Esztendőben az iszonyatos tűz által, alig marad-
ván 7« része az városnak, egészen megemész te t t ek ; 
ugyanazért még ezen esztendőben kinteleníttetett az 
Ecclesia mes te r - és oskolaházat építeni, mely az Úr Is ten-
nek segedelme és Curator Csajka András úr szorgal-
matossága által [oly tökéletességre vitetett, hogy már 
végével ezen esztendőnek az oskola mester is Cseke-
házáról által hozattatott , ki által az ifjúság az vallás és 
erkölcsi tudományokban kivánt előmenetellel gyakorol-
tatik és oktattatik.« 

»A templom és oskolához megkívántató követ az 
gyalogokra repartiáltuk és azt majdnem egészen az 
1796-dik esztendőben kivágattuk, és sok jó keresztyé-
neknek segítségekkel, nevezetesen Monokiak, Fancsa-
liak, H.-Büdrül a reformátusok, szántói reformátusok és 
Catholikusok, azt azon esztendőben be is horda t ta t tuk; 
az arendát pedig Kun János uram, mint kőbánya áren-
dása egészen elengedte az ns. Ekklésiának.« 

»Az templom építéséhez pedig, mivel az nagy 
iszonyatos tűz által annyira megkárosít tat tunk, hogy 
részünkről nem maradt több hét gazdánál, az többi mind 
megégett , és az építéshez való megvásárlott deszkák is 
mind megégtek, hozzá nem fogathat tunk, hanem az 
1798-dik esztendőben, 21 máji lett az fundamentum le-
tétele ; Isten segedelme által annyira mentünk, hogy 
kőfalait egészen fe l rakat tuk; az ácsmester pedig 21 sep-
tember fogván az munkához, annnyira igyekezett, hogy 
azon esztendőben 17. novemberben az gombot is fel-
tétettük. « 

>>15 Xbri 1799-dik esztentőben az Istennek dicső-
ségére építetett új templomunk, (melyet is Csekeházán 
elhagytunk, a boldogult kimúlt Uralkodónk második 
József Császcár és Fejedelmünk kegyes engedelméből 
megnyertük, hogy Szántón építsünk Parókia és oskola-
házakkal együtt) felszenteltetett, a sok szép számmal 
egyben gyülekezett úri rendek és más karban helyez-
tetteknek jelen létekben, az akkori Nyíregyházi Feőt isz te-
lendő Senior Schmál Sámuel úr magyarul, Tállyai Tiszt. 
Majer Mátyás úr németül, Fancsali Tiszteletes Lehoczki 
úr tótul prédikállottak.« 

»A kik pedig ezen jóra célzó és istenes dologban, 
valamint Csekeházáról Szántóra való általhozásában, 
úgy itten, Templom, Parókia és Oskola rendbehozásá-
ban s építésében a kik leginkább igyekeztek s fáradtak, 
azoknak neve i : Gyurkovics István úr, mint localis Ins -
pector, Csajka András építő Curátor, Poch János, Csajka 
János, Szabó Pál, Kmet János Uraimék, Egyházfiak 
Daubner András és Hajzer Benjam. Uraimék« (Egykorú 
jegyzőkönyv. Cz. L.). 

Demeter István után rozsnyói származású Haviari 
János lett lelkész 1800—i8op. Az ő lelkészsége alatt 
tette az első egyházi látogatást Szántón Nikolai super-
intendens az 1804-dik évben. Ezen elődömnek igen sok 
baja volt a tanítóval s az egyház hívekkel: folyvást pe r -
lekedtek ; s a ker. gyűlés hibásnak találván őt, e lmoz-
dította hivatalából 1809-ben. Az ő eltávozásával tűnt el, 
az egyház régi érdekes anyakönyve is. 

Őt követte a szintén rozsnvói származású Halb-

schuh (Irányi) Dániel 1809—1812 ; a ki Sajó-Kazára 
választatván; utódja lett Nóvák Pál 1813—1831-ig. 

Veisz Frigyes 1831 — 1845-ig. 
Materny János 1846—1888-ig; s 7 hét óta én. 
Ezeknek előrebocsátása után — bocsánatot kérve 

a kitérésért — a tulajdonképeni tágyra térek á t ! 
Czékus László, 

(Vége köv.) abauj-szántói ev, lelkész. 

I R O D A L O M . 
A serkei ev. ref. egyház története. Irta Tóth 

Samu serkei ev. ref. lelkész. Az érdekes és becses egy-
háztörténelmi mongrafia Rimaszombatban jelent meg. 
Kapható szerzőnél Serkén (Gömörm. u. p. Feled.) Ára 
50 kr. Tiszta jövedelme a serkei »Népkönyvtár« javára 
fordíttatik. Ajánljuk az egyháztörténet kedvelők és búvá-
rok becses figyelmébe a nagy gonddal, részletességgel, 
élénkséggel és tudományos apparatussal összeállított 
munkát. 

Egyházi beszéd. Irta és elmondta 1 Sy5~clik. évben 
Cserna István, bálványosi ref. lelkész. Pápán, 1887. 16 lap. 
Ára 15 kr. Kapható szerzőnél. Ez a címe annak a füze t -
nek, melyet Szász Károly püspök úr egyházlatogatása 
emlékére a buzgó lelkész kinyomatott . Mint címe mondja, 
még 1875-ben írta és elmondta, akkor telvén ki száz 
esztendeje a használatban levő úrasztali szent edények-
nek ; s magába foglalja a bálványosi ref. egyház rövid 
történetét . Tehát nem egyházi beszéd, s az alap igéül 
felvett Róm. X V . : 4, 5, csak figura kedvéért van. El-
mondja beszédében, hogy a somogyvármegyei Bálvá-
nyos már 1680-ban virágzó anyaegyház v o l t ; fa tem-
píomát 1694-ben építette, de mivel a régi templom igen 
alacsony helyen feküdt, anynyira, hogy sokszor nagy 
esőzések alkalmával a víz is elborította, a fája pedig 
nagyon elkorhadt : nehogy szerencsétlenség következzék 
belőle 1783-ban új templom építhetéseért folyamodtak, 
s azt meg is nyerték. Ennek helyébe építették mai nap 
is díszes templomjukat 1836-ban. Palota berendezésű 
papházukat 1860-ban építették, iskolájukat 1873-ban, úgy 
hogy negyven év alatt építkezésre kiadtak 18 ezer f o -
rintot. Majd felsorolja a lelkészek és tanítók neveit, s 
egyház és hazaszeretetre buzdítja hallgatóit ; világosítván 
beszédét igen szép, a történelemből vett hasonlatokkal, s 
áldás kivánatokkal zárja be azt. Nem ajánlhatjuk eléggé 
az ily beszédeket Lapunk t. olvasóinak szíves figyelmébe, 
mert alig van valami, mit szívesebben hallgatna a nép, 
mint a história, melyből mindig tanúságot merít magá-
nak a múltról ; s mikor látja, hogy egyesült erővel 
mily sokra lehet menni, hasonló áldozatokra is szíveseb-
ben buzdúl. Ajánljuk ismételten a megérdemlet t figye-
lemre, a derék és érdemes szerzőnek pedig kívánunk ad 
multos annos. — r. t. 

Összhangzattani gyakorlókönyv. Zeneiskolák s 
tanítóképző-intézetek számára szerkesztette Kapi Gyula, 
tanítóképző-intézeti igazgató. I. fűz. (40 lap — 1887.) 
Ára 30 kr. •— II. füz. (54 lap — 1888.) Ára 40 kr. 
Budapest Franklin-társulat kiadványa. Eltekintve az első 
füzetet bevezető rövid előszótól, mely a műnek célja 
iránt tájékoztat és az egyes szakaszok címétől, a két 
füzet tisztán csak a gyakorlati feladványok gyűj teményét 
tartalmazza, melyek a tanítóképző-intézeti növendékek 
által kidolgozandók a végett, hogy zene-elméleti isme-
retük gyakorlati ügyességgé is válhasson. E körülményt , 
valamint a mintaszerű kiállítást tekintve a füzetek árát, 
(mely talán azok lapszámához képest nagynak tűnhetik 



fel) igenis mérsékeltnek jelezhetjük. Azon kezdtük ezzel 
az ismertetést, a mivel talán inkább végezhettük volna. 
Engedelmet kérünk, hogy épen azon kezdtük, a min 
az embernek szeme elsőben is megakad. Tekintve a 
műnek tartalmát, azonnal meggyőződhetünk a felől, 
hogy az — amint gyakorlókönyvhöz illik — a gyakor-
lat szüleménye. Tárházát birjuk e műben azon felad-
ványoknak, melyekkel a szerző tanítványait évek során 
át gyakorolni szokta azon ügyesség elsajátításában, mely 
tanítóknál e téren kívánatos, módot nyújtva egyszersmind 
a tehetségesebbeknek annyira haladni ok, hogy a nyert 
alapon a zenében önállóan is tovább képezhessék magu-
kat. Felesleges volna ezek után felemlítenünk, hogy 
a gvakorlati feladványok a paedagogiai elveknek meg-
felőleg vannak rendezve; csak azt jegyezzük meg, 
hogy a zeneszerkesztésnek azon körét teljesen felka-
rolva és feldolgozva találjuk bennök, a melyben a 
tanítónak úgy is mint énektanítónak — de kivált 
mint orgonistának otthonosnak kell lennie. Az első füzet 
187, a második 165 feladványt tartalmaz. Tág tere 
nyílik a feladványok szaporításának azoknak más hang-
nemekben áttétele által. Nincsen kétség, hogy a hol a 
gyakorlókönyvet használni fogják, az a fokozatos haladás 
biztosítására, az elért eredmények mennél tökéletesebb 
elsajátítására jó szolgálatot teend. A munkát kivált a 
tanítóképzőintézetek énektanárainak figyelmébe jó lélek-
kel ajánljuk. — 5. G. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szász Károly dunamelléki püs -

pök f. hó 26-án külföldi útra indul. — Szász Domokos 
erdélyi püspök pár hétre a radegundi gyógyfürdőbe 
utazott. — Zajzon Lajos Maros-Illyére kinevezett k ö r -
lelkészt a napokban iktatta be hivatalába Bartha Lajos 
v. hunyadi esperes. — Z. Kiss Albert feltorja-karatnai 
ú jonnan választott lelkész hivatalba iktatása a mult héten 
ment végbe; a beiktatást Bodor Géza alcsernátoni pap 
és kezdi egyházmegyei főjegyző végezte. — Dr. Külhy 
Zoltán f.-baranyai egyházmegyei tanácsbiró az országos 
prot. árvaegyesület alapító-tagjai közé lépett, oly formán, 
hogy minden egyes közjegyzői bevételéből e célra 
25—25 krt tesz félre mindaddig, míg a 100 frtos alapít-
vány összegyűl. 

* Lelkész-jelölés. A felső-baranyai egyházmegyébe 
kebelezett túronyi egyház lelkészi állomására 19 rendes és 
segédlelkész pályázott, kik közül kijelöltettek : Kovács 
Balint aderjási, Máté Balázs kistótfalui rendes, Bocsor 
Béla tú ró ié i , Szabó Gyula raádi és Kőrössy György 
dráva-szabocsi segédlelkészek. A választás a napokban 
fog megejtetni. •— A kiscsány-oszrói első osztályú egy-
ház lelkészi állomására 9 pályázat érkezett be. A kijelö-
lés f. hó 10-én történt, a midőn is kijelöltettek: Dányi 
Gábor, Fábián Mihály, Borbély László, Bosznay Sándor 
és Morvay Ferenc f.-baranyai lelkészek. A választás 
augusztus 5-én leend. 

* Lelkészi értekezlet. A pesti egyházmegye pap-
sága f. hó 19-én Szánthó János h. esperes kezdeménye-
zésére Kosdon népes lelkészi értekezletet tartott, melyen 
22 pestvidéki rendes és segédlelkész vett részt, a pesti 
főiskolából pedig Szőts Farkas, Kenessey Béla theologiai 
tanárok, Vámossy Mihály gymnasiumi igazgató voltak 
jelen. Az értekezleten a Konvent és egyházkerület által 
az egyházmegyékhez áttett ügyek s a papságot érdeklő 
más kérdések képezték érdekes eszmecsere tárgyát, miről 
közelebbi számunk hozand részletes tudósítást. A kon-

ferencia érdekességét jelentékenyen fokozta az a körül-
mény, hogy a szives házi gazda, Szánthó János most 
töltötte be lelkészkedésének 25-ik évét, miáltal az 
összejövetel rögtönzöt t jubileumi ünnepélylyé vált. A 
kedélyes és ünnepélyes hangulat, különösen a fehér asz-
talnál nyert sokszoros kifejezést a számtalan felköszön-
tőkben, melyeknek főtárgyát az ünnepelt házi gazda s az 
általa felújított lelkészértekezletek képezték. 

* Végrendelet jótékony célokra. Szabó Károly 
siklósi lakos és ügyvéd, ki elnehezült betegségének utolsó 
napjaiban Terehegy községbe, birtokára és házába köl-
tözött, és ugyanott folyó 1888. évi január 16-án elhalt, 
végrendeletében következő kegyeletes hagyományokat 
tette, u. m. a) a debreceni reform, collegiumnak ala-
pítványul ösztöndíjra 200 frt, b) a kis-kún-halasi reform, 
iskolának alapítványul ösztöndíjra 100 frt, c) a budapesti 
protestáns árvaháznak alaptőkéjéhez 100 frt, d) a siklósi 
reform, egyháznak 100 frt, e) a siklósi reform, elemi 
iskolának egy szegény gyermek ruházatára aiapítványul 
100 frt. Ezen hagyatéki ügy a siklósi kir. járásbíróság 
1888. junius 11-én kelt 1960/11.^88. sz. a. végzésével be-
fejeztetett, s az örökhagyó özvegye, szül. PfafF Julianna 
úrnő megbízásából a fenti összegek Fábián Mihály har-
kányi lelkésznél tétettek le, ki azokat a végr. örökösöknek 
a napokban meg is küldötte. A budapesti protestáns 
árvaháznak hagyományozott 100 frtot e Lap szerkesz-
tője, dr. Ballagi Mór postautalvány mellett f. hó 18-án 
megkapta és az ezen összeg átvételéről szóló nyugtát 
Fábián M. úrhoz elküldötte. Áldott legyen emléke a 
nemes lelkű hagyományozónnk! 

* Felhívás és kérelem. A budai ev. ref. egyházi 
helyi bizottság a főváros jobbparti részén építendő reform 
templom alapjára eddig begyült adakozásokról egy betű-
soros kimutatást készít; ennélfogva tisztelettel felkéri 
mindazokat, kik ezen alap javára kibocsátott gyűjtő íve-
ket még vissza nem küldöttek, szíveskedjenek azokat 
folyó julius hó végéig annyival inkább beküldeni, mert 
e kimutatásban a visszatartott ívek is ki lesznek tün-
tetve. — A gyüjőívek az esetleg begyült összegekkel 
együtt nagys. Szőts Albert min. osztaly-tanácsos úrhoz, 
(Budapest I. Lovas-út 58. szám.) küldendők; — Kelt 
Budapesten, 1888. évi julius 10-én. — Az elnökség. 

* A tiszaninneni egyházkerület miskolci felsőbb 
leány-nevelő intézetéről nagy elismeréssel nyilatkozik 
a wSárosp. L.« legközelebbi száma. Az intézet az i ro-
dalmilag is jónevű Tó th Pál igazgatása alatt a mult is-
kolai évben nyílt meg a maga újabb s egészen díszes 
kiadásában, négy polgári osztálylyal kibővítve, interna-
tussal összekötve. Az első évben 102 növendék nyert 
benne alapos és protestáns szellemű oktatást, miről a 
Kun Bertalan püspök úr elnöklete alatt megtartot t köz-
vizsgálatok is szép tanúságot tettek. A hivatolt cikk a 
szorosan vett oktatás mellett dicsérőleg emeli ki a kézi-
munkák kitűnő tanítását, a bennlakás célszerű berende-
zését és a tápintézet helyes szervezését, azon hő kívá-
nattal fejezvén be ismertetését : Őrködjék a szerető Is-
ten édes atyai kegyelme e fontos misszióju intézet 
feletti — Szivünkből örülünk miskolci leánynöveldénk 
e szerencsés indulásán, kívánván neki nagyobb és na-
gyobb virágzást, annyival inkább, mert a nőnevelés terén 
nagyon el vagyunk maradva nemcsak az állam, de a 
róm. cathöl.cismustól is. A protestantismus, ez a kivalóan 
nevelő-tanító egyház, egyáltalában nem fordít oly gondot 
a leány-nevelésre, minőt az megérdemel, sőt vallas-erköl-
csi szempontból — az e téren nagy sikerrel űzött kath. 
propagandát tekintve — múlhatatlanul megkövetel. A 
leendő anyák prot. vallás-erkölcsi nevelése egyházunknak 



egyik legvitalisabb érdeke. Ezért örülünk a miskolci s 
hozzá hasonló intézetek virágzásának, s ezért szeretnők, 
ha minden nagyobb városi egyházunkban leány-nevelő 
intézetek állíttatnának! 

* A lelkészi minősítés tárgyában következő ma-
gán levelet kaptunk, melyet közérdekű tárgyánál fogva 
egész terjedelmében közlünk, remélve, hogy nagyra be 
csiilt irója meg fogja bocsátani annak közzé tételét. 
Mi előre is megjegyezzük, hogy a minősítést ország-
szerte egyöntetűvé kell tenni, ha a mind inkább növekvő 
zavarokat ki akarjuk kerülni, s hogy ennek eszközlésére, 
a kerületek meghallgatásával, a törvény értelmében, de a 
dolog természetéből folyólag is, a Konvent illetékes. 
Addig is azonban, míg ez megtörténnék, készséggel tel-
jesítjük a felszólaló esperes úr kérését és Lapunk jövő 
számában közölni fogjuk a dunamelléki egyházkerület 
minősítési szabályzatát. A közérdekű levél így hangzik : 
— Nagytiszteletű Szerkesztő Úr ! A vezetésem alatt 
levő kecskeméti egyházmegyében az utóbbi időkben 
sok a lelkészválasztás. Alig hogy betöltetett az ó-kécskei 
lelkészi hivatal, közelebb a jászkiséri vár betöltésre. Az 
anyásított tápió-szelei lelkészségre közelebb fog a pályá-
zat meghirdettetni, majd a mégüresedett pándira. Sok 
ennyi egyház közt! A pályázatok országszerte közhírré 
lévén téve, az ország minden részéből jelentkeznek pá-
lyázók s a candidáló bizottságok igen meg vannak akadva 
a miatt, hogy a kérvények a mi egyházkerületünk rend-
szabálya értelmében nincsenek kellően felszerelve. De 
meg, a mi rendszabályunk tetemesen elüt a más egyház-
kerületek minősítési rendszabályától s megesik az a 
különösnek látszó dolog, a mi közelebb nálunk meg-
történt, hogy a tiszántúli egyházkerület által kiállított 
másodfokú rninősítvényt nem lehetett figyelembe venni 
s a csillagos eminentiával dicsekedő, kitűnő készültségü 
káplánt nem lehetett candidálni azon oknál fogva, 
hogy míg nálunk jeles bizonyítványok mellett 5 évi 
káplánkodás után kap az illető másodfokú rninősítvényt, 
Tiszántúl — úgy látszik — két évi káplánkodás ntán 
is megkapja, t s ha egy ilyen Tiszántúl másodfokú minő-
sítvénynyel felruházott káplánt jelölésbe hozunk, a ma-
gunk káplánjainak esik praejadiciumára; mert nekik 
5 évig kell káplánkodni, hogy másodfokú rninősítvényt 
kapjanak. Hasonlóképen vagyunk a rendes lelkészekkel, 
tapasztalásból mondhatom. Respectálni tartozunk — ter-
mésze tesen— a más kerületek rendszabályát is, de első 
sorban a magunkét vagyunk kötelesek figyelembe venni, 
mint a hogy a rendszabály mondja : »a testvér egyház-
kerületekből pályázókra nézve is a kerületünk által meg-
állapított minősítési kellékek kívántatnak meg s e végből 
minősítvényök mellett bizonyítványaik is beküldendők a 
kijelölő bizottsághoz ;« kétségkívül avége t t , hogy a bi-
zottság megítélhesse, vájjon minősítvényük megfelel-e a 
kerületünk által megállapított minősítési kellékeknek. Ezt, 
úgy látszik, a máskerületből pályázó lelkészek nem tud-
ják s rninősítvényt vagy egyátalán nem küldenek, vagy 
nagy ritkán, és pereatot kiáltanak egyik-másik candidáló 
bizottságra, ha az őket a kijelölésnél mellőzni kénytelen ! 
A törvényen pedig erőszakot tenni nem lehet, s csak 
apprehensió származik, ha valakinek ajánlott embere 
nem jő a kijelöltek közé! Pedig nem lehet! Mi ennek 
az oka? Az, hogy nem ismerik minősítési szabályainkat! 
Kérem Nagytiszteletűségedet, szíveskedjék becses lapja 
-egyik számában közzé tenni egyházkerületünk 1884. évi 
októberi közgyűlése 48. sz. alatt foglalt s mai napig 
is érvényben levő minősítési rendszabályát a végett, 
hogy azt a más kerületekben levő s hozzánk pályázni 
szándékozó Tiszteletes atyafiak is megismerhessék, s mi 

is mentve és fedve legyünk! Kiváló tisztelettel stb. 
Tisza-Vezsenyen, 1888. julius 14-én. — Ádám Kálmán, 
kecskeméti esperes. 

* Trefort a kivándorlás ellen. Trefor t A. köz-
oktatási miniszter az Amerikába való kivándorlás meg-
akadályozása érdekében fontos körrendeletet intézett 
valamennyi róm. kath., gör. kath., gör. kel., reform, és 
ágost. hitv. püspökökhöz és a kir. tanfelügyelőségekhez. 
A rendelet egész terjedelmében így hangzik : Értesülé-
sem szerint egyes külföldi gőzhajózási vállalatok ügy-
nökei az Amerikába való tömeges kivándorlás előmoz-
dítása végett, ravaszul szövegezett, nyomatott utazási 
vázrajzokkal árasztják el a tanítókat a célból, hogy azok, 
mint a nép közvetlen tanácsadói, az ezen vázrajzokban 
foglalt, jórészt valótlan előnyök megismertetése által a 
népet kivándorlásra ösztönözzék. Tekintettel arra, hogy 
Magyarország lakossága a természet által nyújtott meg-
élhetési források bőségéhez viszonyítva, amúgy is fölötte 
gyérnek mondható s hogy ennek következtében az erős-
bödni akaró államnak és a vagyonosodni akaró népnek 
együttes érdekét képezi, miszerint ez országból tömeges 
kivándorlás ne történjék: tisztelettel felkérem, méltóz-
tassék a főhatósága alatt álló népoktatási intézetek tanítóit 
utasítani, hogy ezek a jelölt vázrajzok vagy azok tartal-
mának terjesztésétől, különbeni fegyelmi felelősség terhe 
alatt tartózkodjanak. Elvárom különben a tanítók köte-
lességérzetétől, hogy e tilalmamat nemcsak hogy nem 
fogják áthágni, hanem hivatásuknak megfelelőleg, tőlük 
telhetőleg igyekezni fognak a népet azon előnyök túlzott 
vagy valótlan voltáról is felvilágosítani, a melyek az 
Amerikába való kivándorlás tekintetében egyes vidékeken 
a nép hitébe érdekelt egyének által, más utakon már 
becsempésztettek. Kelt Budapesten, 1888. évi junius 
hó 27-én. Trefort s. k. 

* A soproni ev. felső esperesség rendes közgyű-
lése Kaboldon tartatott meg. Az esperesi évi jelentés a 
gyülekezetek szellemi és anyagi életéről nagyon vonzó 
képet nyújtott. Különösen szép példáit mutatá fel az 
egyházért való áldozatkészségnek. Petőfalva nevű gyüle-
kezetben minden családatya naponként 2 krt ad tem-
plomalapra, miből négy év alatt már csaknem négy és 
fél ezer frt gyűlt össze. Minden gyülekezetben gyám-
intézet szerveztetett és megalakult az esperességi gyám-
intézet is. Figyelemre méltó határozatot hozott az espe-
resség a kisdedóvó intézetek ügyében, melyeknek gyü-
lekezetenként való felállítását melegen ajánlja. Az intéz-
mény megismertetésére igen alkalmas P. Szatmáry 
Károlynak jól írt könyvecskéje : »Ovjuk gyermekeinket.« 
(Kapható Budapesten, Révay testvéreknél 15 krért.) 

* Iskolai értesítés. A soproni ev. tanítóképző-
intézetbe oly ép testű s feddhetetlen magaviseletű ev. 
hitvallású növendékek vétetnek fel, kik 15—ik életévöket 
már meghaladták s a gymnasium, reál-, vagy polgári 
iskola 4 alsó osztályát kellő sikerrel elvégezték. A be-
lépni kivánó növendék erről isk. bizonyítványt tartozik 
felmutatni, mely mellé testi épségéről tanúskodó orvosi 
bizonyítvány is csatolandó. A tanfolyam négy éves s 
benlakással van összekötve. Köztartásban (reggeli, ebéd, 
vacsora) a növendékek a lyceumi tápintézetben nyer-
nek. A lakbér egész évre 20 frt, a tápintézeti díj 40 frt. 
A tápintézeti bizottság — a fennálló gyakorlat szerint — 
7 jó magaviseletű s szorgalmas tanítóképezdei növen-
déknek a tápint. díjat teljesen elengedi, 10—10 növendék 
díját pedig 40 forintról 15, 25 s 35 forintra szállítja le. 
Ugyancsak jó magaviseletű s szorgalmas tanulók, külö-
nösen tanítók gyermekei, a tanév végén ösztöndíjban is 
részesülhetnek. Tandíjat az intézet növendékei nem 



fizetnek. A jövő tanév szept, i - é n kezdődik. A fölvétel 
iránti megkeresések augusztus hó 25-ig intézendők alul-
írott igazgatósághoz. Sopron, 1888. julius 13-án. — Kapi 
Gyula, ev. tanítóképző int. igazgató. 

Értesítés. A kik a tiszakerületi eperjesi ev, (coll.) 
tanítóképző intézetbe az 1888/0 —ik iskolai évre fölvétetni 
és jótéteményben részesülni óhajtanak, folyamodványai-
kat 1888. augusztus 15-ig az eperjesi ev. collegiumi 
igazgatósághoz terjeszszék be. A folyamodványhoz ke-
resztlevél, tanulmányi (legalább 4 gymn.- vagy reál-, 
vagy polg. iskolai osztályról), orvosi-, esetleg szegény-
ségi bizonyítvány is melléklendő. Kellő bizonyítványok 
hiányában az esetleg föltételesen fölvett növendékek az 
intézetben vétetnek tanulmányi és orvosi vizsgálat alá s 
csak ezen vizsgálat sikeres kiállása esetén részesíthetők 
jótéteményben. A felvételi és javító vizsgálatok, valamint 
a beiratások f. évi szeptember 1—5. napjain történnek. 
A tanítás szeptember 6-án kezdetik meg. Kelt Eperjesen, 
1888. juh 10-kén. — A tiszakerületi eperjesi ev. (coll.) 
tanítóképző intézet igazgatósága. 

* Pályázati hataridő meghosszabbítása. A kis-
újszállási ref. gymnasium elöljáróságától a következő 
sorok közzé tételére kérettünk föl. »Kérem a kis-ujszál-
lási gymnasiumban az ideiglenes helyettes tanári állo-
másra becses lapja f. évi 24. számában meghirdetett 
pályázat határ idejének folyó évi augusztus 10-ik napjáig 
való meghosszabbítását, nyilvánosságra hozni. Teljes 
tisztelettel Kis-Ujszállás, 1888. jul. 16-án. Gulyás Lajos, 
ref. lelkész, igazg. tanácsi elnök.« 

* G y á s z h í r e k . Hetessy Dániel halasi községi igaz-
gató-tanító f. hó 15-én munkás életének 74-ik évében 
Halason hirtelen elhunyt. Hetessy D. példás életű ember, 
kitűnő tanító, ritka jó családapa volt. A halasi előbb 
református most községi iskolát egy emberöltőnél jóval 
több ideig vezette, igazgatta, holtig fáradhatatlan mun-
kássággal és ritka eredménynyel. Nem rég ünnepelte fél-
százados tanítói jubileumát, mikor egyháza és városa 
kitüntető szeretetét királyi elismerés is megkoszorúzta. 
Példás családjában születtek és nőttek fel Hetessy 
Viktor az iró-pap, Baksay Sándor esperesné, és Mészá-
ros Jánosné a cecei lelkész neje, e művelt lelkű, kitűnő 
papnék, kik most már özvegy édes anyjukkal Vas Mári-
ával és gyermekeikkel a beküldött gyászlapon szomoro-
dott szívvel jelentik a jó férj, a szerető apa, nagyapa és 
példás rokon Hetessy Dániel községi igazgató-tanító úrnak 
f. hó 15-én d. e. TO órkor — holtig fáradhatatlan és áldás-
dús munkás életének 74-ik évében — pillanatnyi szenve-
dés után, hirtelen történt gyászos elhunytát. A megboldo-
gultnak hűlt tetemei f. hó 17-én kedden d. e. 10 órakor 
íognak a ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra 
helyeztetni. — Halas, 1888. julius hó 16-kán. Áldás és 
béke lengjen a megboldogult hamvai felett! — A henci-
dai lelkész Gyenge András neje, szül. Onody Terézia, 
kivel a most már özvegy férj 33 évet töltört békés, 
példás boldogságban; ki bár gyermekei nem voltak, 
példás anyja volt a rokonok gyermekeinek, őrangyala 
jó férjének, jóltevője a községnek. Temetése nagy rész-
véttel ment végbe; a templomi szertartást K. T ó t h 
Kálmán debreceni lelkész végezte, síribeszédet Veress 
Bálint hencidai s. lelkész tartott felette. Az igaznak 
emléke áldott! 

* Rövid hírek. Az egyetemes presbyterianus gyűlés 
Londonban befejezte tanácskozásait, a jelen volt 300 kép-
viselő elszéledt a szélrózsa minden irányában. Napjában 
kétszer tartottak ülést, délelőtt 11 — 3-ig és estve 7 — 9-ig. 
Minden nemzeti egyház képviselői tartottak beszédeket, 
melyekben az illető egyház különböző viszonyait és 

élettevékenységét ismertették. A hazai reform, egyház 
képviselői (Balogh Ferenc és György Endre) bizonyára 
fognak közvetlen tudósítást írni a hazai egyházi lapok 
valamelyikéhez addig is, míg eljárásukról megbízójuknak, 
Egyetemes Konventünknek, hivatalosan beszámolnának. 
— A tiszántúli egyházkerület közgyűlése Debrecenben 
f. évi szeptember 17—ik napján veszi kezdetét, s a gyűlés 
folyama alatt lelkészképesítő vizsgálat is tartatik. — A 
bányakerületi evang. egyházkerületben a szokásos papi 
vizsgálatok f. évi október 7-én lesznek Budapesten. 
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Pályázat tanári állomásra. 
A békési ev. ref. IV osztályú gymnasium ürese-

désbe jött egyik tanszékére pályázat nyittattk. 
Tantárgyak: mennyiségtan és mértani rajz, eze-

ken kívül valamelyik osztályban a német nyelv. A városi 
alsófokú ipariskolában vállalt rajztanításért külön díjazás. 

Evi fizetés : 1000 azaz egyezer forint o. értékben, 
évnegyedi előleges részletekben a gymn. pénztárból. 

A megválasztott tanár vagy tanárjelölt két évi 
sikeres működés után állandósíttatik, utóbbi azonban 
csak azon esetre, ha időközileg tanári oklevelet szerez. 

Az állandósított tanár a »Tiszántúli ev. reform, 
középiskolai tanárok nyugdíj- és gyámintézeté«-nek kö -
telezett tagja. 

Kellően felszerelt pályázatok f. évi aug. 15-ig alul-
írotthoz küldendők. 

Békés, 1888. julius 16-án. 
S z e g e d i U S Z á T o l y , 

1—2 ref. lelkész, a gymn. igazg. tanács elnöke. 

11,-5r_A. z ^ T . 
A besztercebányai ág. hitv. ev. algymnasiumhoz a 

latin és magyar nyelv (esetleg más tárgy is) tanítására 
helyettes tanár kerestetik. 

Javadalmazása évi 700 frt fizetés és roo forint 
lakáspénz. 

A kellőleg fölszerelt és a besztercebányai ág. hitv. 
ev. egyházhoz intézett folyamodványok f. évi augusztus 
1 —ig alulírotthoz küldendők. 

Az állomás f. évi szeptember hó elején foglalandó el. 
Besztercebányán, 1888. julius 14-én. 

Mikler Sámuel, 
1—2 lelkész. 

JFJL. H - s t - A . s 
A h.-böszörményi 6 osztályú ref. gymnasiumban 

egy rendes tanári állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen tanszék szaktárgyai: a történelem és magyar 

nyelv. 
Évi javadalmazás : 800 frt és 100 frt lakbér. 
A megválasztandó egyén, ha okleveles tanár, egy 

évi sikeres próbaidő, ha pedig nem okleveles, az oklevél 



megszerzésének s sikeres szolgálatnak feltétele alatt 2 év 
multán állandósíttatik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi aug. 
i - s ő napjáig alólirotthoz küldendők. 

H.-Böszörmény, 1888. julius 10-én. 
Somossy Béla, 

2—2 főgondnok. 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
A soproni ág. hitv. ev. kerületi lyceumban a jövő 

tanév kezdetén betöltendő tanszékre, melylyel a magyar 
nyelv s irodalom mint fő, a német nyelv, esetleg más 
tantárgy, mint melléktárgy van összekötve, ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

A megválasztandó egyelőre 800 (nyolcszáz) forint 
évi fizetés mellett egy próbaévre hivatik meg és csak 
három évi működés után a próbaévet is beletudva, lép 
a rendes javadalom 1100 (egyezer száz) frt rendes évi 
díj és tandíj-osztalék élvezetébe és jogosult, de egy-
szersmind kötelezett tagja a tanári nyugdíj-intézetnek és 
gyámoldának. 

Pályázóknak bizonyítványaikkal kellőleg felszerelt 
folyamodványaik f. é. augusztus hó 18-ig bezárólag az 
ev. Iyceumi igazgatósághoz Sopronba intézendők. 

Sopronban, 1888. julius 9-én. 
Takáts Dénes, 

2—3 az iskolai kis bizottság elnöke. 

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

ág. hitv. evang1. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek 
való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 
közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymna-
siumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő I888 /9 . tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

e l r L 3 r o 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 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 írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon 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 
1888. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő I888/9. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendők tanodai 

Kelt Budapesten, 1888. junius 30-án. 

Z s i g m o n d y J e n ő , jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. é. 1888. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. bálvány-utca 19. szám.) 
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. bir. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben 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 külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve, a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyü-

I lekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mel-
lett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Búsbach Péter, einök. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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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. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

SÜT" Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Az e k e m e l l ő l . 
i n . 

A tévedés sokszor a bo ldogság anyja. 
Réges - régen egy renge teg őserdő szélén két 
vándor ü t ö t t t anyá t s kis k u n y h ó j o k ba rá t sá -
gos enyhében elbeszélgettek gyakor ta a r enge -
tegen túl levő te r jede lmes szép vidékről s egy i -
kök hosszas unszolás u t án csakugyan rá is 
vet te társát amaz úgy vélt csodaszép tá j fö lke -
resésére. E másikat is bántá a vágy meg i smern i 
a se j te lmes vidéket, de m i d ő n több napi u tazás 
u tán az erdő fáit gyérülni , az imént dús fűvel 
benőt t ta laj t sivó h o m o k k a l bori t ó t t á válni 
észrevette, visszatérésre buzdí tá társá t . Hiába 
volt minden beszéde. T á r s a végre is aléltan 
rogyo t t le az út fáradalmai mia t t , elhaló ajkai 
u to l szor is a hi tében élő szép táj kel iemeiről 
susog tak , melyet bár el n e m érhete t t , de lé te -
zéséről szentül m e g g y ő z ő d v e h u n y t a szemeit 
örök á lomra . A megha l t erős hi te uj életerőt , 
u j vágyakat ébresz te t t az életben m a r a d o t t b a n ; 
gyo r s í t o t t mene t te l s ietet t elérni ama szép 
vidékeket , m í g végre egy a lkonyon, sivár h o m o k 
hegyek közö t t , a végtelen t enger par t ján találta 
magá t s r emény tvesz t e t t en s irat ta sorsát , mely 
ez élettelen tá j ra vezérlé, bán ta h o g y m e g i s -
mer te a társa által oly szépnek képzelt sivár 
valót s úgy fájt neki, hogy a tapasztala t az ő 
lelkének egy virágát is letépte, s dicsérte társa 
sorsát , ki gondo la tban semmié r t m inden t nyerve 
b u k o t t el a pálya közepén. Ily fo rmán hangzo t t 
g y e r m e k k o r o m egyik kis meséje, mely engemet 
ma ko runk t u d o m á n y o s törekvéseinek két szél-
sőségére emlékezte t . A k o m o l y a n gondo lkozn i 
szere tő és t u d ó ember iség ma is két fő táborra 
kü lön í the tő el, melyek egyikét a hívők, más iká t 
a t u d o m á n y o s igazság u t án tö rekvők táborának 
szokás nevezni. L é t j o g a mindke t t e jüknek t e l j e -
sen egyenlő, mer t vágyaik velők együ t t szü le t -

tek, s m in t egy önkénte lenül nőnek is velők 
együt t . Az elsők h iva tkoznak a le ikökben élő 
úgyneveze t t isteni ki jelentésre, mely ki jelentés 
mellet t az egész nagy te rmésze te t ö r ö k k ö n -
örökké legvi lágosabban beszélő t anukén t idézik, 
s m i d ő n a műremekrő l , annak dicső a lkotójára 
következ te tnek , csak igazolják szünet lenül az 
ember iséggel ve leszüle te t t val lásos érzelem j o g o -
sul tságát , m i n t oly szükségképpeniségét , mely 
nélkül emberi emlékezet szerint soha n e m volt 
egyetlen nép vagy nemzedék sem. Ezen velünk 
szüle te t t érzelem t e remté m e g a l egkü lönbözőbb 
val lásokat , de ami te rmészetesen nem teljesen 
egyenlő azon egyes vallások később a lko to t t h i t -
rendszereivel. Mint laicus úgv vélem, h o g y a va l -
lás s ko ronkén t vá l tozó hitelvei k ö z ö t t olyan v i -
szony van m i n t az örök s mégis évrő l -évre vá l tozó 
te rmésze t arca k ö z ö t t ; a t a r t a lom tu la jdonképen 
m ind ig ugyanaz , de az alak melyben megje lenik , 
ko ronkén t kü lönböző . H o g y a különféle k i fe je-
zési alakok közü l melyik felel m e g inkább a 
t a r t a lom lényegének, ez má ig s talán ö rökké is 
nyil t kérdés leend. A bölcsészet tö r t éne tébő l 
tud juk , hogy a vallás, az egyes hi t rendszerek 
ko ronkén t a hit t á rgyán kívül a megfogha ta t l an 
vi lágrend minden egyes tüneménye inek m a g y a -
rázatát is k izárólagos joguknak t a r t o t t ák , s a 
priori felvett végokuk te rmésze tének megfe le lő -
leg több vagy kevesebb szerencsével, az egyes 
korszakok tapaszta la t u t j án szerzet t i smerete ivel 
való kisebb vagy n a g y o b b öszbangzássa l sikerült 
is deduct io ú t j án mega lko tn iok a l á tha tó világ-
foga lmi rendszerét , ki je lentésen alapuló l á tha -
tat lan, s az érzékek határán kívül eső g o n d o l a t -
vi lágukból . Az ember iség t ú l n y o m ó a n nagyobb 
része má ig ezen t á b o r h o z t a r t o z i k ; s mer t 
mindenkinek nincsen is sem ideje sem alkalma, 
sőt talán tehe tsége sem arra, h o g y a lelkében 
élő t e r emtő végokró l a lko to t t f oga lmának m e g -
felelőleg önere jén alkossa m e g hi te v i l ágá t : 
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elfogadja a legtöbb a kész munkát , s a min t 
épen születése hozza magával, mely tudvalevő-
leg nem jár együt t vallás választással is, fe lnö-
vünk egyik vagy másik vallásfelekezet körében, 
sokszor csupa kegyeletből, hűen ragaszkodunk 
őseink hitéhez s a társadalmi jórend, a jó békes-
ség kedvéért sokszor még birokra is kelünk 
egyedül helyesnek, üdvezítőnek vélt h i tünk érde-
kében. Nem egyszer belejátszik vallásos mivo l -
tunkba a mindennapi élet, a létért való harc 
kérdése is, a mikor subjectiv érzelmeinknek 
sokszor egyenes megtagadásával ide vagy amoda 
húzunk különösebben, a kínálkozó anyagi e lő-
nyök mérve szerint. Ez utóbbi esetre azonban 
ez a lka lommmal nem leszünk tekintettel . 

Egy másik, az előbbinél jóval kisebb része 
az emberiségnek épen azon veleszületett jogánál 
fogva min t amazok, teljességgel nem ismeri el 
magára nézve kötelezőnek a századoktól örökölt , 
s koronként meg-megfo l t ozga to t t hitrendszerek 
egyikét sem, s bár tagadhatlanul szükségét érzi 
annak, hogy a nagy mindenség s benne az 
ember életéről is némileg számot adjon magának, 
de mit tehet róla, ha lelkében az örök igazság-
nak más eszményképe támad és él mint a m i n ő -
ről neki az egyes hitrendszerek mesélnek ; mit 
tehet róla, ha a megfoghata t lan világ alkotóról 
a lkotot t , amazokéval talán teljesen egyenlő kép 
mellett is más consequentiákat von le hitéből, 
mint amazok s óvakodik sejtelme tárgyát saját 
képére átalakítani s ehez mérten felfogni e 
képzeleti lényhez való viszonyát. Mert abból, 
hogy az ember istenéről csak emberileg g o n -
dol kozhatik, nem következik egyszersmind az 
is, hogy tehát csakugyan helyesen is g o n d o l -
kozik, a mennyiben e terén száz meg ezer 
hitvallás, száz meg ezerszer tévedhet is, mert 
az igazság már önmagában véve is mindig 
valami subjectiv, tartsák bár milliók magokra 
nézve tényleg létezőnek, objectivnek. Ez u t ó b -
biakhoz tar tozók számára nem marad egyéb 
hátra, min t a saját egyéni tapasztalataik érzéki 
benyomásaik alapján alkotni meg benső vilá-
gukat , megfej teni a lét örök talányait . Ezek 
bár inkább tárgyilagos alapon mozognak , mint 
a hívők, de mert következtetéseik ismét t isztán 
subjectiv okok alapján té te tnek : ép úgy csa-
lódhatnak mint amazok, s cseppel sincs több 
joguk mint amazoknak azt állítani, hogy az 
igazság bir tokában vannak. Mert fogadjuk hát 
el megdönthe te t len igazságnak, hogy a t u d o -
mány teljes szabatossággal kifejti a tünemények 
rendjét, mathematicai pontossággal alárendeli 
azokat a coexistentia vagy a successio tö rvé-
nyeinek, s az egyes tényeket általános fogalmak 
alá sorozza, tehát a tapasztalat ú t ján nyert f o -

galmakat rendszerezi, vájjon ezzel jobban meg 
is fejté tehát a lét kérdését, min t ama másik 
hívők tábora? Korántsem és sohasem! Az a 
kérdés, amely amot t a hit tárgyát képezi, itt 
is örökké nyílt kérdés marad s ám higyje a ki 
akarja, hogy akár egyik akár másik fél valaha 
eltalálja a kérdés nyitját . E helyen önkéntelen 
felmerül azon kérdés, h o g y : de hát egyáltalában 
mulhat lanul szükséges nekünk embereknek e 
kérdéssel teljesen tisztába jönnünk? hát bo ldog-
ságunkra ez elengedhetetlenül szükséges csak-
ugyan ? Hát azok az ezer milliók, kik előttünk 
lakták e földtekét, boldogság nélkül éltek s ha l -
tak el s a talány megfejtése nélkül mi sem 
számíthatunk jobb sorsra? Nem úgy vagyunk-e 
mint ama vándor, ki sejtelmesebb hazája felé 
törve a pálya közepén aléltan bár hittel gaz -
dagon bukot t el, míg társa a tudvágy embere, 
egy száraz tapasztalat által megfosz to t tan , re -
ménytvesztve morzsolga tá le napjait ?! Nehéz 
kérdés eldönteni mi jobb: h i tünkön hazugságot 
vásárolni-e, vagy tudásunk által megfosztani 
magunkat egy nagybecsű kincsünktől csupán 
azért, hogy egy rejtély helyett egy nagyobb 
rejtély bir tokába jussunk! Hogyan ? hát ben-
nünk csakugyan két ember lakik, egy hívő és 
tudni vágyó s e ket tő egygyé sohasem lehet? 
Kérdezzétek meg a tör ténete t , forgassátok át meg 
át a bölcsészek, theologusok, költők, t e rmésze t -
búvárok műveit , e kérdéseket egyik sem fejtet te 
meg, s azt hiszem nem is fogja soha megfe j -
teni ; aztán menjetek ki a természetbe, vizsgál-
jatok meg minden fűt , fát, szerves és szervetlen 
lényt egész a velők oszlásáig, e kérdés akkor is 
nyilt kérdés marad. Igazán i r tózatos még g o n d o -
latnak is! Ehez képest, mint a költő mondja , 
csakugyan »meleg napsugár a kigyó, mely keb-
lünkön jégcsap gyanánt vérfagylaíón végig kú -
szik, nyakunk köré tekergődzik s to rkunkba foj t ja 
a lélekzetet!« 

De tanulság is mer í the tő az enemű kérde-
sek felett való komolv gondolkozásból . A hit J ö 

és tudás ama talányainak megfejtése nélkül is 
folyvást tart az élet, a nap ép olv áldva hinti 
szét életadó sugarait , a föld ép úgy meghozza 
tenyészetét , az ember ép úgy születik s elhal, 
szóval a világrend mi tsem változik, mi t sem 
törődik egyesek vagy milliók hitével vagy i sme-
reteivel. Vagy vegyétek elő az Új-szövetséget 
a szeretet ezen arany ABC-jét , hallgassátok a 
legnagyobb emberbarát , a legtökéletesebb emberi 
eszménykép szavai t : hitetek és tudásotok örökké 
nyilt kérdéseiről tőle egyetlen szót sem hallotok, 
azon két szó értelmének fogalmi meghatározását 
beszédeiben seholsem találjátok meg, pedig ő 
megérte t te önmagát , s megakarta értetni is, ki 



tehet róla ha már közvetlen tanítványai is félre-
értették szavait! A keresztyénség által megtes-
tesített emberszeretet elve az istenfiuság g o n -
dolata nem igazolja egyik felekezet felsőbbségét, 
egyik hitrendszer helyes vagy helytelen voltát 
sem. Az a két reformátor, kik közül az egyik 
a „hoc est corpus meum" másik meg lélek 
az, mely megelevenít" stb. alapján szakadást idé-
zett elő a protestant ismus kebelében, meg az a 
harmadik is, kinek véleménye szerint az úrvacso-
rában a hívők a hit közvetítése ut ján szelle-
mileg, de valósággal élvezik Krisztus testét és 
vérét stb. ép oly távol álltak a jézusi keresz-
tvénségtől, mint az a római Antikrisztus, ki 
istenházát istene fogalmának teljes lealacsonyítá-
sával akarta felépíttetni. Tévedtek ők is, mert 
emberek voltak, még hitök is végtelenül külön-
bözött egymásétól s bizonyosan különböznek 
ma is s mindig is, ha a marburgi vár termében 
békekötés végett tanácskozni összeülnének. A 
prot. theologusok mindenkor nagy előszeretet-
tel hangsúlyozzák, hogy a keresztyénség eszméje 
nem föltétlenül tanító, hanem absolut individu-
alizáló erő is, mert míg a szeretet közösségé-
ben mindenkit egyesít, addig az egyéni nemzeti 
s felekezeti sajátosságok kifejlődésének is tág 
tért nyit. Nem hiszem, hogy ezen urak értenék 
a mit beszélnek, pedig tudom, hogy nagy tekin-
télyekre is tudnak hivatkozni ; maga a Szentírás 
szerint is a szeretetben mindnyájan egyek va-
gyunk. A legfontosabb dologra nézve tévednek 
ezek az emberek s nem is józanodnak ki soha. Ok 
a vallás lényegét, mely az egyes égvén, lelkében 
duló hivés és tudás harcát van hivatva elsimí-
tani, összetévesztik a vallás külső cselekedetek-
ben való nyilvánulásával. Igaz, hogy a kettő közel 
jár egymáshoz, de mégis két egészen különböző 
dolog. Az emberszeretet elvét már a keresztyén-
séget jóval megelőző századok is ismerték, sőt 
mint létünk egyik legfőbb föltételét, már a min -
dennapi élet tapasztalata is lelkünkbe oltá. Az egy 

.nemhez tar tozó állatok is respectálják egymás lét-
jogát s a kenyér felett az ember sokszor szem-
telenebb harcot vív, mint az állat. A pápák 
ugyanazon Isten s Krisztus nevében verték arcul 
az emberiség lelkiismeretét több mint másfél 
ezredéven, a kinek nevében ma a protestáns sec-
ták huza-vonát csinálnak, egymásra tolva ki-ki 
szennyesét. Azon katholikus egyháznak hívei, 
mely egyház Luthert s Kálvint a megtestesült 
Belzebub küldöttének lenni tanítja, hogy meg 
nem esznek bennünket protestánsokat, nem azon 
múlik, mert Jézus azt mondá, hogy ^szeressétek 
még ellenségeiteket is, s áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak« stb., hanem első sorban azon 
mert minden egyébtől eltekintve, először is kissé 

nagy falat volnánk egyszerre, s meg aztán az 
emberek tapasztalatai, melyek minden felekezet 
előtt nyi tot t könyv gyanánt állanak a békés 
együttlét hasznáról, rég meggyőzték már az 
emberiség okosabb bár kisebb fe lé t ; hegy a 
lutheri és kálvini egyházak már rég nem bújtak 
egy ugyanazon zsákjába a protestantismusnak, 
nem azon mult, mert talán nem szerették egymást 
mint embereket, vagy mert Luther követői ma is 
abban látják főérdemeiket, hogy mesterök sza-
vaira máig esküsznek s azokat az ész minden-
nemű ficamai útján megértetni akarnák — a 
kálvinistákról ugyanazt mondha tnám — hanem 
azon, hogy az emberrel soha ki nem olthatólag 
veleszületett a saját legszentebbnek vélt meg-
győződéséhez való hiú ragaszkodás, mely Kál-
vinnal megégetteté Servétet, Lutherrel meggyü-
lölteté Zwinglit annyira, hogy a krisztusi sze-
retet ama nagy apostola, talán a végtelen em-
berszeretet révén el sem fogadá ennek a vita 
végén nyúj to t t béke jobbját. Védje a ki tudja, 
vagy akarja a keresztyénségnek Jézus nevében 
máig úzött számtalan sok tényét, én s azt 
hiszem velem még sok mások is, kereken t a -
gadjuk, hogy ez az igazi jézusi keresztyénség. 
»Aki szédeleg mindent kerengni vél« olvastam 
valahol; tudós theologusaink azt hiszik, hogv 
az emberek hitök kel ép abban a száraz malomban 
őrölnek, a melyben ők morzsolgat ják a régi 
hitrendszerek törmelékeit, s nem veszik észre, 
hogy az általuk összegyúrt positiv hitrendszer-
hez legkisebb köze sincs egyesek hitének, s hogy 
az emberek anélkül is szeretik egymást, hogy 
a theologusok által felterített hit asztalához 
közösen járulnának. A Kálvin vagy Luther 
holt szavain, vagy confessiók betűin rágódás 
s az e néven való megoszlás nem a keresz-
tyénség individualizáló hatásának eredménye, 
hanem egyesek nyakatekert gondolkozásának 
következménye, kik abban látják a protes tan-
tismus gyarapodását, ha katholikus testvéreink 
jót röhögnek rajtunk, hogy még mindig kifej-
teni törekszünk azon hittételeket, melyek a 
reformátorokon kezdve máig a széthúzás csiráit 
rejtegetik magokban. A ki nagyot akar előre 
ugrani, előbb néhányat hátralép; ha őseink téve-
désből a hátralépésnél felejtették magokat , mi 
fiak nem sértjük meg emlékeiket, ha az ő szán-
dékaikat megvalósít juk. A protestant ismus vilá-
gosság forrása, s kell hogy a hit és tudás fen-
tebb említett ellentétét megszüntesse a mennyire 
lehető, s az emberiséget megőrizze a lelkivak-
ság vagy semmit hí vés poklától. E cél elérésének 
más útja van, mint a melyet eddig köve t tünk; 
tudják ezt jól a papok és theologus urak, mi 
világiak nem sokat kérünk dogmáikból, mely 
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felaprózni jó csupán a protestant ismus öröksé-
gét. Hol van hát es ki a hibás ! ? 

Én megyek vissza ekémhez s áldom Iste-
nemet, hogy saját lábamon járhatok, áldom a 
reformátió nagy bajnokait , hogy megveték a 
szabad gondolkozás alapjai t ; iménti kérdésemre 
még elég csőstül osztogatják a feleletet dunán-
innen, dunántúl, tiszáninnen, tiszántúl Luther 
Kálvin s Dávid Ferenc lelkes hívei, kik a keresz-
tyén szeretet eszméjéért csupa szeretetből majd 
megeszik egymást. 

Agricola. 

Néhány szó a családkönyvek kérdéséhez. 
»A családkönyvek kérdéséhez« cím alatt, a »Debr. 

prot . lap« julius 7-diki számában — ö — aláírással egy 
cikk jelent meg, mely aggodalommal, panaszszal és vá-
gyakozással van tele. Aggódik a családkönyvek kötelező 
vezetésének elhatározásából származható veszély mia t t ; 
— panaszol »a lelkészi hivatal nyűgének, az anyakönyv-
vezetésnek« terhei m ia t t ; — és vágyódik azon kor után, 
midőn a lelkész csak »egyúrnak« szolgálna; midőn hábo-
rítatlanul teljesíthetné magasztos feladatát, az igének 
hirdetését, hogy »föllendüljön az egyházi élet.« 

Az előbbi két érzelem keletkezését is ezen utóbbi-
ban, e nemes vágyakozásban keressük; — s ezt csakis 
elismeréssel jutalmazni, csak tisztelni tudjuk. Bizony 
megépülhetnének az anyaszentegyház romlott tornyai és 
lélekben s erkölcsökben újhodás, — • nagyszerű és ö rven-
deztető változás történhetnék, ha minden egyházi szol-
gát eme lélek lelkesítene, ha mindenegyik — ezek 
között — föladata magaslatán állana és szívből s buzgóan 
vitézkednék, »mint a Krisztusnak jó vitéze«, s munkáját 
a siker és áldás mindenkor, mindenütt és mindenben 
követné. 

Azonban, hogy legelőbb is és röviden e vágyako-
dásra tegyük meg észrevételünket: ez korunkban még 
valami olyan, mit csak álomképnek lehet tekintenünk. 
Hogy lelkészeink csak »egy úrnak«, a Megváltó Úr Jézus 
Krisztusnak szolgáljanak; hogy — mint a mívelt kül-
földön van — az egyház anyagi ügyeinek vezetésétől, 
gondjainak terhétől és az állam által igényelt szolgála-
toktól felmentve legyenek : ezt képzelni igen, de várni, 
remélni, óhajtani még most nem lehet. Egyháztagjaink-
nak szellemi és erkölcsi míveltsége még most (s ki tudja 
meddig ?) ezt meg nem engedi. Egyházaink emelkedése 
és hanyatlása a lelkész működésével áll szoros és köz-
vetlen kapcsolatban. Buzgólkodásuk tüze gyújtja csak 
lángra a lágymeleg szíveket. Példájuk h a t ; célzataiknak 
tisztasága lelkesít az egyház javára irányult minden in-
tézkedések megvalósítására. A lelkész a mozgató erő. 
Odaadó működése nélkül tespedés áll be, s a tespedést 
fölbomlás követi. Ténykedése az egyház anyagi terén 
nélkülözhetlen ; az állam organismusában pedig ezidő-
szerint felette szükséges. 

Ne feledjük hát, hogy a kor, »mely után buzgó 
imádság epedez sokaknak ajakáncc, e kor még nagyon-
nagyon messze távolban van. S míg elkövetkeznék, 
»az adott helyzettel — ö — szerint is mindig számol-
nunk kell, és a büntető törvénykönyv »ennyi s ennyi 
börtön, ennyi meg ennyi Jjírsággalcc fenyegető szakaszai-
nak intőjelként szüntelen szemeink előtt kell lebegni, 
annyival inkább, mert az anyakönyvek vezetése — ke -

zelése — s ezekből kiadományozás cselekményére vonat -
kozólag a lelkészek — büntető törvénykönyvünk jelen-
tőségteljes kifejezése szerint — közhivatalnokoknak te -
kintetnek ; — és mert a nagyon figyelmes lelkészszel 
is megtörténhetik, hogy e szakaszok ellen vétségbe, — 
és mivel az állam: nagy hatalom, — »bírság«, vagy 
talán »börtön« büntetésbe esik. 

Es az emberi gyarlóság mellett ki lehetne e tekin-
tetben teljesen biztos ? Tudok eseteket, midőn a törvé-
nyes gyermek törvénytelennek és megfordítva, a tö r -
vénytelen törvényesnek lett anyakönyvezve; tudok esetet, 
midőn a jóhiszemű lelkész a reclamatiókor kiállított 
»családi értesítőből« a fölszólamló apa két legkisebb 
figyermekének nevét kihagyta, elhivén az apa bizony-
kodására, hogy nyolcnál több gyermeke nem volt, s 
elmulasztván az anyakönyv gondos megtekintése által 
megpróbálni a bevalló apa lelkét, ha Istentől való-e az? 
Mi várhat most a lelkészre ? A bünte tés ; az előbbi ese t -
ben egy havi elzárás és háromszáz forint, ez utóbbiban 
5—10 évig terjedhető fegyház. 

S ha ily esetekben a büntetéstől menekülni nem, 
legfeljebb annak enyhítését lehet remélni, kérdés csak 
az : van-e valami út, mód és eljárás, melyen és mely-
lyel a büntetést vonzó vétségtől magunkat megoltal-
mazhatjuk? 

Azt tar tom, hogy a lelkész e tekintetben bizto-
sítva csak akkor lehet, ha családkönyve van. Egy bete-
kintés megadhatja a teljes és szükséges fölvilágosítást 
és megóvhat minden kellemetlen következménytől. 

És — bár az intéző köröktől nagyon távol vagyok 
— úgy vélekedem, hogy a családkönyvek ügyének elő-
térbe állításában e köröknek célzata az, hogy a lelké-
szek az őket fenyegető büntetésektől megóva lehesse-
nek ; s veszélyt nem a családkönyvek megkészítésében, 
de azok hiányzásában látnak. 

Én ugyan •— ha reám volna bízva — egyetlen lel-
készt sem köteleznék e munkálat megtételére. F ö l m u -
tatnám a családkönyvek hasznos, szükséges és biztonság 
tekintetéből nélkülözhetlen mivoltát s mindenkinek sza-
bad elhatározására bíznám, hogy az előnyök és hátrányok 
mérlegelése után — önérdekében — saját belátása sze-
rint cselekedjék. 

Nem hallgathatom cl azonban, hogy az árny — 
mit a családkönyv előre vet — sokkal nagyobb, mint 
maga a test, az anyag s ennek készítési munká ja ; s ez 
árny félelmes sötétnek s veszélyesnek csak azért látszik, 
mert többé-kevesbé elfogultan ítéljük meg a munkát. 

így az aggodalom nincsen indokolva. És ne vélje 
— ö—, s ne vélje senki más, hogy az unitarianismus és 
nazarenizmus »éjféli szellemecc csak ott kelt volna föl, 
és a felsőbb hatóság elleni érzelem csak ott muta tkoz-
nék, hol a családkönyvet készítik vagy készítették. Az 
ellenkező esetekre nagyon sok példát tudnék idézni. 

A panaszt — a »lelkészi hivatal nyűgének, az 
anyakönyvvezetésnek« terhei fölött — nem tehetem ma-
gamévá. Azt tartanám végzetes szerencsétlenségnek, külö-
nösen ev. ref. egyházunkra nézve, ha e kötelesség teljesíté-
sétől, •— mit én hosszas gyakorlat folytán jognak, egy-
házunk jogának tartok, — valaha megfosztatnánk. Pedig 
az idő, melyben ez megtörténni fog, ha az idők jeleit 
jól mérlegelem, nincsen, s nem lehet valami nagyon 
távol. Ha én jogosult volnék ugyan, hogy az arra hajlandó 
szülék gyermekeit megkeresztelhessem, de nem volnék jo-
gosult arra, hogy azokat anyakönyvezés által evidentiában 
is tarthassam, sőt ettől határozottan el is tiltatnám : 
mihez lenne hasonló akkor az én állásom ? Pásztor 
volnék felelősséggel; de az én beszédemre, az általam 



hirdetet t igére hallgatók számát hiteles biztossággal 
meg tudnom sem volna szabad. Ez vezetne ref. egyhá-
zunknak mielőbbi dissolutiójára, — s ama törekvéseknek, 
miket minden oldalról egyházunk ellen intéztetni látunk, 
csak kevés ideig is ellentállani képesek nem lennénk. 
Ekkor ülne diadalt az »éjféli szellemet, az ámítás és a 
tévely nagy kárörvendésse l ; ekkor lenne alig hihető 
gyorsasággal győzelmessé »a felsőbb egyházi hatóság 
elleni érzelem,« 

El kell i smernem, mikép annak idejében szükség 
volt arra, hogy az anyakönyvek vezetése a lelkészekre 
bízassék. De e szükség már réges- régen megszűnt , s az 
állam nagyon sok oly képesítet t egyénnel rendelkezhet -
nék napjainkban, kiket e munkálat teljesítésével, nyugod t -
sággal megbízhatna. S ez idő, mint fennebb érintem, 
nem is lehet valami távol. A törekvés erre m e g v a n ; és 
nem képtelenség ama vélelem, mikép az anyakönyvve-
zetők újabb és újabb megterhel te tése azért következet t 
be, hogy magok a megterhel tek sokalják meg a fölsza-
p o r o d o t t terhet s attól leendő megszabadításukat — 
illető helyen — önmagok kérelmezzék. N e m tudom 
föltételezni, hogy e kérelem kedvezőtlenül fogadtatnék. 
Sőt hiszem, meghallanák és meg is hallgatnák azt g y o r -
san. De ekkor mondha tnánk el és mondha tnák rólunk 
jogosan m i n d e n e k : »perditio tua ex te oh Izrael!« 

N e adjuk mi erre az inpulsust. S míg időnk s míg 
az anyakönyvek vezetésére jogosul tságunk vagyon : v e -
zessük azokat híven, gondosan , rendesen. Isten mentsen , 
h o g y e kérdés önhibánk miatt vagy önóhaj tásunk folytán 
kerü l jön valaha a törvényhozás asztalára. Ekkor nem 
csak jogosultságot , de — mint egyesek — nagy mér t ék -
ben, jövedelmet is vesztenénk és a ref. egyház t isztessé-
gétől fosztatnék meg. 

Hallgasson azért e panasz és ne melengessük keb-
leinkben az e »nyügtől« való megszabadulhatásra vágyó 
óhaj tozást . Mert félő, hogy ha ez életre támad és szabad 
mozgás t s nyilvánulást n y e r : Phaedrus kígyójává vá l tó-
zand s önmagunkon fog halálos sérelmet ejteni. 

Tagadhat lanul igaz, hogy az állam sok szolgálatot 
követe l t ő l ü n k ; hogy 43 cím alatt kell az állam és 
magánosok érdekében is díjtalan szolgálatot tennünk, s 
ma jd -ma jd e lmondhat juk a vérpadon álló angol püspök-
kel : »Többe t szolgálunk az államnak, mint az Istennek.« 
D e én e szolgálatok teljesítésénél nemcsak a m u n k a 
terhét , hanem az okot is megfigyelni szoktam, melyből 
ezeket az állam a lelkészek teendőiül jelölte ki. És ha 
ezen ok után tudakozódom : azt ama hűség, megbízha-
tóság, hozzáférhet lenség és t isztakezűségben találom, 
melyek a lelkészi karnak e téren eddig teljesített ü g y -
ködése által bebizonyítva lettek, — mikben gyökerezik 
az államnak a lelkészek iránti, hála Istennek 1 még most 
erős bizalma. 

Bizalom jelei s bizonyítványai tehát ezek, miket 
csak terhes oldaláról vesznek figyelembe. 

És nem tudjuk-e , hogy újoncozásnál a testi és 
lelki erőtlenek, a bénák, siketnémák, epileptikusok, a 
gyengeelméjűek részére kiállított, s a hivatot t testületek 
és tekintélyes felek által aláirt b izonyí tványok vég -
érvényességet csak ugy, csak akkor nyernek, ha ezeket a 
lelkész is aláirta. 

A mily nagyfokú e kötelesség teljesítésére fölhívás-
ban a lelkészi kar iránt a bizodalom : oly nagyfokú az 
ennek teljesíthetéséből folyó megtiszteltetés. 

Tisztességnek örül j ! — ő — ő . 
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I S K O L A Ü G Y . 
Külföldi tanügyi mozzanatok. 

(Két fejezet a tanügyi statisztikából.) 

1. A népiskolának feladata növendékei t oly altalá-
nos míveltségi fokra emelni, hogy ez a különféle életpá-
lyák számára alap- és kiinduló pontúi szolgáljon, melyen 
biztosan tovább lehessen építeni és megküzdeni az élet 
számtalan bajaival. Elengedhetet len kelléke az általános 
míveltség legalsóbb fokának az irás és olvasás t udása ; 
azért a népiskolában első sorban azt úgy kellene be -
gyakorolni , hogy későbben kevés gyakorlat mellett is, 
mindig könnyedén és biztosan tudjon írni és olvasni az 
ember. Habár az irás-olvasás tehetsége a népiskolai ta-
nítás legelemibb részét teszi és tényleg eredménynyel 
élvezett népiskolai képzés biztos mértékét nem képez i : 
mégis nagy súlyt fektetnek az irás és olvasás tudására 
és a katonai sorozásnál évenként tar tot t vizsgálatok a 

; 1 . . . . 
míveltség mértékének tekintik annak a kiderítésére, vá j -
jon hányan tudnak írni és olvasni vagy csupán csak 
olvasni. Nem lehet érdektelen a statisztikai kimutatások 
alapján egy pillantást vetni az egyes országok mível t -
ségi fokára. 

Hazánkban a népszámlálás hiteles adatai szerint 
1870-ben 58-2°/O, 1880-ban már csak 5 1 7 % - a a lakos-
ságnak nem tudot t írni és o lvasn i ; a javulás tehát egy 
évtized alatt 6 .5%; és az évi közoktatásügyi jelentések 
azt az alapos reményt ébresztik bennünk, hogy az évt i -
zedről még szebb haladásról fog a jövő népszámlálás 
tanúbizonyságot tenni. Hogy mennyire fogyot t ujabb 
időben az irni és olvasni nem tudók vagy analphabeták 
száma, azt nem csak nálunk, hanem általában egész 
Európában az újoncozás alkalmával nyer t adatok b izo-
nyítják. így Kolb adatai szerint a behívott hadkötelesek 
közül nem tudott irni olvasni : Magyarországban 1867-ben 
7 7 ' 9 ° / O Í 1881-ben pedig csak 50-8%, és így tehát 15 év 
alatt 27 '1%-nyi emelkedés ész le lhető ; Ausztriában 
1867-ben 6r° / 0 , 188 i -ben 38-9%, tehát 22 '2%-nyi emel-
kedés ; Franciaországban 1865-ben volt 24%, 1879-ben 
19-9%; Belgiumban 1867-ben volt 26-2%, 1881-ben 
17-4%; Svájcban volt 1875-ben 4%? 1881-ben 19%, 
Németországban 1876-ban volt 2*3%, 1882-ben i'5%< 
Svédországban 1874-ben volt 1-9°/0, 1881-ben 4% analpha-
beta. Hogy nálunk az analphabeták száma oly r o h a m o -
san hanyatlik, annak oka népoktatás ügyünk el ismeit 
elmaradottságában és ujabb időben rohamos fejlődésében 
keresendő. Ezen haladás azonban az egyes megyékben 
nem tart egyenlő lépést, a legtöbb irni-olvasni tudó a 
lakosság számarányához viszonyítva a következő t ö rvény -
hatóságokban ta lá lható: Mosonbnn 8 r 6 8 % , Budapesten 
8O'O2°/0, Sopronban 76-55%, Komáromban 70-55%, Ha jdu-
megyében 70-36%, Györmegyében 69-83%, Gömörben 
68-93% Békésben 68-59% Fejérmegyében 67-89% V e s z -
prémben 68-72%, Vasmegyében 65-80%, Tolnában 65% 
Pozsonyban 63-43%, Esztergomban 62-25%, Brassóban 
60-52%- Hogy csakugyan a népiskola fejlődésének be fo -
lyása idézi elő az irni-olvasni tudók számának gyors 
emelkedését, tanúsítja az ifjabb nemzedék képessége a 
legnagyobb korú nemzedék hasonló viszonyaival egybe-
vetve, mert irni-olvasni nem tudó volt hazánkban 6—16 
éves korú férfi 21%, nő 29%, 60 éven felüli férfi 
53-1% nő 62-5%- (Közigazgatási és statisztikai év -
könyv 1887). 

Németországban hiteles statisztikai adatok szerint a 
i88 5 / 6 -d ik i évben 152,933 katonaköteles került a s o r o -



zás alá. Ezek közül 146,223-nak volt német nyelvi isko-
láztatása, 5033-nak más nyelvi, 1677-nek semmiféle is-
kolai képzettsége nem volt. i875/ ( .-ban 331 r, 188%-ben 
2406, 1887,-ban 1992, i883/4-ben 1923 és 1887.-ben 
1851 iskoláztatás nélküli újonc volt. Az analphabeták 
számának folytonos csökkenése még jobban kitűnik 
a százalékok összehasonlításából, mert míg r 87 3/0-ban 
valamennyi hadkötelesnek 2-37%-a, 188%-ben i*590/0-a 
nem tudott, most csak ro8°/0 nem tud írni és olvasni. N a -
gyon különböző továbbá az egyes német államok rész-
vételé az analphabeták számarányában. így Poroszország 
( r 6 8 ° / 0 ) , Meklenburg-Strelitz (i-69°/0) és Meklenburg-
Sclnverin (0-6970) kivételével egy német állam sem 
mutat fel több mint o^ /o-ny i analphabetát, és 13 állam-
ban már i885/ft-ban egyetlen egy behivott hadköteles 
sem volt, ki írni-olvasni nem tudott volna. Poroszor-
szágban, mint láttuk a katonai analphabeták számaránya 
általában i'68°/0. De az egyes porosz tartományokban, 
dacára annak, hogy 1875 óta folytonosan fogy az 
arányszám, az mégis nagy és igen eltérő. .így iskoláz-
tatás nélkül maradt volt 100 újonc közül Posenben 
7-59%, Nyugot-Poroszországban 6-66%, Kelet-Porosz-
országban 5-36%, Sziléziában i'2fl0, Pommerániában I 
°'3 5°/.>, Brandenburgban Berlinnel együtt o-i<~fl0-:\ Szász-
tartományokban O'2°/0, Westfaliában O'i7°0, Hannoverá-
ban és a Rajnai tartományokban o - i 4 % , Schleswig-
Holsteinban o- i i 0 / 0 és Hessen-Nassauban o-i0/0. Legtöbb 
tehát Posenben, hol 100 újonc közül 7 nem tudott írni-
olvasni, és legkevesebb Hessen-Nassau-ban, hol 1000 
közül egy analphabeta volt. Még kedvezőbb viszonyokat 
találunk Bajországban, hol i885/ (S-ban következő ered-
ményt mutattak a vizsgálatok, mert Felső-Bajorország, 
Felső-Franktartomány, Svédtartomány és Neuburg o-o°/0 
az az egyetlenegy, Közép- és Alsó Franktartomány és 
Aschaffenburg o-o°/0i Pfalz Alsó-Bajorország 
Felső-Pfalz és Regensburg o-23°/0 volt képviselve anal-
phabetákkal. Átlag tehát Bajorországban az újoncok 
között ü'99470 vagyis több mint 1000 besorozott között 
csak egy nem tudott írni-olvasni. A szász-királyságban 
s szász-királyi statisztikai hivatal kimutatása szerint 
i877 /8-ban 8157 újonc soroztatott be, kik közül csak 26, 
tehát 0'32°/0 nem tudott írni-olvasni, i884 /5-ben pedig 
8840 közül csak 7 vagy o-o8°/0 analphabeta volt. (Pae-
dagogisches Jahrbuch 1887). Tehát az arányszám még 
jobb, mint Bajorországban. Mennyi teendő vár még a 
magyar néptanítóra, hogy e tekintetben csak némileg 
utóiérjük a rnívelt Nyugot-Európát! 
(Vége köv.) Gamauf György, 

tanítókép. tanár. 

Statisztikai kimutatás, 
a nngykőrösi ev. ref. tan. képezdéről, az lS87/g-ik tanévet illetőleg. 

A nagykőrösi ev. ref. tan. képezdében működött 
az 1887/s—ik tanévben 10 intézeti tanár s 1 róm. kath. 
hitoktató. 

Az intézet növendéke volt az év elején 52; a végén 
48. Ezek közül: 4 növendék kapott pénzsegélyt; 1 kapott 
intézeti s 1 magán lakást — ingyen. A tápintézetben 
ingyen ellátást 1 ; kedvezményt, (félellátásnak felel meg) 
első félévben 30; második félévben 26. Ösztöndíjas volt 
az 1887/s—ik tanévben 22. Az intézet költségén jótéte-
ményes volt az év elején 31; az év végén 29. Magán 
segélyt kapott az első félévben 1 ; a 2-ik félévben 3. 
A növendékek által élvezett jótétemény az első félévben 
353 frt 83 k r ; a második félévben 525 frt. A tanul-

mánybeli előhaladást illetőleg: jeles 6, jó 16, elégséges 17, 
elégtelen osztályzatú 9 = 4 8 . 

Az r887 / s-diki tanév folyamán általános tanítói 
oklevelet kaptak 23-an. Ezek közül más tan. képezdéből 
jött 1. Egy illetőleg több évi tanítói gyakorlat után 
képesíttetett mind a 23. Magán uton végzett tanulmá-
nyokat a képesítettek közül 2. A képesítettek közül 
egykor nagy-kőrösi tan. képezdei növendék volt 20 és 
idegen 3. Nem képesíttetett 1, a ki is folyó évi szep-
temberre visszavettetett. 

A tan. képezdei gyakorló iskola hat osztályú. 
Működik benne egy tanító és a t. képezdei növendékek. 
A gyakorló isk. növendékek létszáma 52. 

A tanítóképezde (s növendékei) 188"/s—ik évi költ-
ségei : Egyházi forrásból (dunamelléki ev. ref. egyház-
kerülettől s n.-kőrösi ev. ref. egyháztól) 7490 frt 74 k r ; 
saját alapítványaiból 1157 forint 30 k r ; más forrásból 
2839 frt 79 kr; összesen 11487 frt 86 kr. 

Az épület az nagykőrösi ev. ref. egyház tulajdona. 

T A R C A. 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás.) 

AkJiáz uralkodásáról két tudósítás fekszik előttünk 
a 2. Kir. 16, 2—20 és a 2. Krón. 28-ban. Elmondjak 
ezek, hogy Akház 16 évi uralkodása alatt mindig azt 
cselekedte, a mi nem kedves az Úr e lő t t : áldozott a 
pogány isteneknek. Rezin és Péka szövetséget kötnek 
ellene, ő viszont Tiglát Pilézer segítségét vásárolja meg 
ellenök a templom kincseinek á rán ; de nem sok kö-
szönet van benne. Megtámadják az Edomiták is. A da-
mascusi Isteneknek áldoz, a damascusi oltár mintájára 
készíttet oltárt stb. Lehetetlen az első tekintetre észre 
nem venni azt a különbséget, a mi van a két tudósítás 
között az események részletezésében és felfogásában. A 
Királyok könyve inkább magukat a történelmi esemé-
nyeket részletezi, a krónikás pedig ezek eredményét, 
ezekben akarván szemléltetően felmutatni a bünte-
tés nagyságát, mely Akházt a bálványimádásért érte. 
Az részletesen elmondja Rezin és Péka támadását, 
Akháznak Tiglát Pilézerrel való szövetségkötését; emez 
pedig mindezekről csak annyit említ, hogy : »Ezokáért 
az ő Ura Istene adá őtet a Siriabeli király kezébe, 
annak felette az Izrael király kezébe is adattaték.cc Aztán 
azt részletezi bőven, hogy hány zsidót öltek meg, 
hány foglyot ejtettek, mennyi zsákmányt raboltak 
össze, itt közli aztán Obed beszédét, melyről a Kir. 
nem szól, s melynek hatása az lett, hogy az Iz-
rael fiai szabadon ereszték foglyaikat. Csak ekkor 
említi az Assiriával való szövetséget, de azért később 
erre is rá ér megjegyezni, hogy több kára volt, mint 
haszna. Azt is elmondja, hogy a Filiszteusok hány 
várost foglaltak el, a miről a Királyok könyve szintén 
nem szól. Általában úgy látszik, hogy a krónikás a tör -
ténelmi eseményeket nem önmagáért vette fel, hanem 
azért, hogy felmutassa a büntetésnek iszonyú nagyságát, 
mely éri az Úrtól elpártolókat. Ot t »Feljöve Rezin« stb. 
itt »az ő Ura Istene adá őtet a Siriabeli király ke-
zébe.« A Tiglát Pilézerrel kötött szövetség leírásánál a 
Kir. elmondja, hogy Akház a templom kincsein vásárlá 
meg az Assir király segítségét; a Krónikás pedig erről 
először nem szól, csak mikor e segítség káros voltát 



említi meg, akkor teszi hozzá : »Mert Akház az Úr há -
zát, a Királyét, a Fejedelmekét megfosztá, és az Assi-
riabeli Királynak adá.« Mindez a krónikás pragmat ismu-
sának természetes következménye. 

A Kir. egyszerűen, mint történelmi eseményt, és 
részletesen mondja el, hogy mint építtet Akház a da-
mascusí oltár mintájára oltárt, minő változásokat esz-
közöl a templomon s tb . ; a Krónikás pedig ezeket csak 
röviden, tömör mondatokban említi fel, mert ő nem 
szeret a templom megfertőztetésével hosszasan foglal-
kozni, s tudósításának keserű hangon utána teszi : »az 
ő atyjainak Urát Istenét e képen haragra felingerié.« 

Forrásul itt is ugyanazt a gyűjteményt említi fel 
a két író. A krónikás itt is felemlíti, hogy Akházt nem 
temették a királyok temetkezési helyére. 

Kir. 18—20 fejezet, és 2. Krón. 29—-32 fejezet. 
Hiskiásnak, a Júda királyának mozgalomtel jes uralko-
dásáról mind a két szerző igen bő tudósítást közöl, de 
természetesen a maga céljának megfelelőleg mindegyik 
más-más eseményt emel ki. 

A két író tudósít bennünket Hiskiás reformjáról , 
Senakherib támadásáról, Hiskiás betegségéről, Esaiás 
csudatételéről, Hiskiás felfuvalkodottságáról, haláláról. 
Források ugyanazok. 

A kultus reformját említi mind a két író Hiskiás 
első tettéül. Azonban a Királyok könyve a tulajdonké-
peni reformról nem is szól, csak annyit említ, hogy Ő 
rontatci le a magasságbeli oltárokat, ő töret te össze a 
bálványokat, a Mózes érckigyóját, stb. »és megőrizé az 
ő parancsolatit , melyeket parancsolt vala az Úr Mózes-
nek« ; ellenben a Krónika ezt igen terjedelmesen beszéli 
el, s különösen azokat a dolgokat, mik a levitákra, kul-
tusra, ünnepekre vonatkoznak. Mindjárt az elbeszélés 
elején egy az ő felfogásának megfelelő, az ő szellemét 
lehelő beszédet ad Hiskiás szájaba, melyben elmondja a 
papoknak és levitáknak, hogy Júda elfordult az Úrtól, 
ezért nehezedett rá Isten haragja, s épen ezért ő most 
szövetséget szerez az Úrral. Felszólítja a levitákat, mint 
a kiket az Úr a neki való szolgálattételre hívott el, a 
templom kitisztítására. Részletes leírást ad aztán a szerző 
arról, hogy kik voltak ott a leviták papok közül, hogyan 
tisztították meg a templomot , hogy tar tot t azután His-
kiás áldozatot az előkelőkkel stb.; körülményesen leírja 
a húsvét nagyszerű megünneplését , melyre még az Áser, 
Menassé és Zebulon nemzetségéből is jöttek némelyek; 
leírja aztán, hogy mint rendeltettek el a leviták a külön-
böző papi functiókra, mint rendeli el, hogy a nép meg-
adja^ a tizedet s ennek lesz is eredménye, mert . »Mióta 
az Úr házába kezdék az ajándékokat hozn i : eleget et-
tünk, meg is maradt sok«; az ajándékok befogadására 
tárházakat építenek stb. Sehol el nem mulasztja kiemelni 
a papok és leviták fontosságát , s általában kitetszik az 
szerző előtt ném annyira a politikai események, mint 
inkább a vallást érdeklő dolgok a fontosak, s a szerző 
judaisticus szellem előhírnökének látszik, mi a zsidók 
között a fogság után nyert megerősödést . 

Ha pedig a Krónikásnak a Senakherib támadásáról 
szóló tudósítását olvassuk, összehasonlítva a Királyok 
könyvének elbeszélésével, úgy fog az előttünk feltűnni, 
mint ennek rövid kivonata, megtoldva Hiskiásnak egy 
beszédével, melyben — az előkészületek megtétele^ után 
— biztatja a Júda fiait az Úr segedelmeivel. Az Úrban 
való bizodalomra természetesen teljes joga van annak a 
királynak, ki annyit tett a tiszta jahvismus érdekében. A 
tör ténetet aztán csak röviden adja elő. Senakherib m e g -
támadja Júdát, Lákisból elküldi szolgáit (kiket ő név-
szerint nem említ fel, mint a Kir.) Hiskiáshoz. Röviden 

közli Rabsaké beszédét (miből kitűnik, hogy a zsidók 
előtt a magasságbeli oltárok lerombolása nem volt va-
lami kedves dolog), közli Sanherib levelét s azt m e g -
említi, hogy Hiskiás, Jesajah, az Ámos fia imájára az Úr 
elbocsátá az ő angyalát, s megszabadíta Hiskiást ellen-
ségei kezéből. Mind ezekkel a Királyok könyve sokkal 
bővebben foglalkozik, előadja Jesajah biztató beszédét, 
Rabsaké visszatértét urához, újra visszajövetelét, új 
beszédét, terjedelmesen közli Hiskiás imáját, az erre 
Jesajah által adott isteni kijelentést, elmondja, hogy az 
Úr angyala milyen öldöklést vitt véghez az assir tábor-
ban, tudósít Senekherib haláláról. 

A Hiskiás betegségét, felgyógyulását is egész rész-
letesen mondja el a Kir., míg a Krónika csak megem-
líti, felmutatván, hogy, mihelyt a király megalázta magát 
az Úr előtt, rögtön meggyógyult . Jesajah csudatételét 
is csak megemlíti a Krónika, míg a Kir. elmondja azt 
is, hogy mi volt az (Jesajah visszatéríté az árnyékot 
a mutató órán). A babyloni követekkel való barátsá-
gát csak megemlíti a Krónika, s az mondja , hogy ezért 
az Isten megkísérté ő k e t ; míg a Királyok könyve te r -
jedelmesen elmondja, hogy a babyloni követeknek a 
király megmutogat ta egész házát, gazdagságát, s ezért 
Jesajah egy fenyegető beszédet tart hozzá, miben Hiskiás 
megnyugszik, csak azt kívánja, hogy az ő életében le-
gyen békesség. A kultusra s levitákra vonatkozó dol-
gokkal bőven foglalkozván, emezeknek kevés hely maradt 
a Krónikában, mely a politikai eseményekkel különben 
sem szeret behatóan foglalkozni. 

2. Kir. 21, 1 —18 és 2. Krón. 33, 1 — 20. A 2. Kir. 
21, 1 — 9 és a 2. Krón. 33, 1—8 között , mely helyek 
Manasse uralkodásának tartamáról s a bálványimádás 
visszaállításáról tudósítanak, semmi lényeges eltérés 
nincs, ép úgy nincs e 2. Kir. 21, 17—18 és a 2. Krón. 
33, 18. 20 között sem, hol e munkák forrásairól és 
Manasse haláláról találunk értesítést. Annál nagyobb az 
eltérés a 2. Kir. 21, 10—16 és a 2. Krón. 33, 9—17 
között. Az az Úrnak egy próféta által tartott fenyegető 
beszédét tartalmazza a Júda fiainak elpártolása miatt, s 
egy történelmi feljegyzést, mely szerint Manasse sok 
ártatlan vért is o n t o t t ; de erről bővebb felvilágosítást 
aztán hiában keresünk. Emez pedig történelmi fel jegyzé-
seket tartalmaz. Első tekintetre különösnek fog fel-
tűnni, hogy itt a Királyok könyvének szerzője és 
a krónikás ebben az egy esetben szerepet cseréltek, az 
közöl prófétai beszédet, ez pedig történelmi t ényeke t ; 
de megértjük ezt rögtön, ha megnézzük, hogy milyen 
eseményeket közöl itt a Krónika írója. Manasse az Úr 
intésére sem térvén meg, Assyr fogságba esik. Itt meg-
alázza magát az Úr előtt, imádkozik, s megszabadúl. 
íme a Krónikás pragmatismusa. Azért vette fel hát ez 
eseményt, mert ez az ő céljának egészen megfelel. Haza 
térvén Manasse, egészen megváltozik, a bálványokat 
lerombolja, az Úr oltárát felépíti, s megparancsolja »a 
Júdának, hogy szolgálnának az Izrael Urának Istenének.« . 
E parancsnak lett is némi eredménye, mert bár »még 
akkor a nép áldozik vala a magasságokon: de csak az 
ő Urának Istenének." Ez meg a kultussal van összefüg-
gésben, azért mondta el a Krónika írója. 

Anionnak rövid uralkodásáról tudósítást a 2. Kir. 
2 r , 19—26 és a 2. Krón. 33, 21—25-ben találhatunk. 
A bálványimádó Amon csak-két évig uralkodott, pár t -
ütés vetett véget életének. Ennyi egész története. A 
krónikás azt mondja róla, hogy meg sem alázta magát, 
mint atyja, a Királyok könyvének irója erre te rmésze-
tesen nem hivatkozhatik, mert ő Manasse megtéréséről 
sem szól. A Kir. a szokott módon fejezi be tö r téne té t : 



»Amonnak pedig többi dolgai meg vannak írva stb. És 
eltemeték« stb. ; a krónikás pedig nem. Egvébbként a 
két előadás között jellemző eltérés nincs. 

Jósiás viselt dolgairól szól a 2. Kir. 22, 1—23, 30, 
és a Krón. 34. és 35. fejezete. E tudósítások elmondják 
Jósiás reformját és Nechoval való ütközetét s a szoká-
sos dolgokat, hogy hány éves volt, meddig uralkodott, 
hol vannak megirva dolgai, stb. 

A 2. Krón. 34, 3 — 7 tudósítása nem lehet hiteles, 
mert e szerint Jósiás két ízben létesített volna refor -
mokat, mi pedig csak egy ilyen működését ismerjük. 

Jósiás reformja előzményeinek leírásában a két el-
beszélés között jellemző eltérés nincs, annál nagyobb 
van aztán magának a reformnak elbeszélésében. Két 
dologról tétetik itt említés, u. m. a bálványok és azok 
papjainak kiirtásáról, és a pascha megünnepléséről. 
Amazt a Krónika csak röviden említi meg, a Királyok 
könyve pedig hosszadalmasan, részletesen foglalkozik 
vele. Épen az ellenkezőt tapasztaljuk a reformmunkás-
ság befejezése, a pascha fényes megünneplésének leírá-
sánál, ezt meg a Királyok könyve érinti röviden, s a 
Krónika tárgyalja kimerítően, leírván az áldozás módját, 
a levitáknak való adakozást stb. Ennek oka az a már 
sokszor emlegetett körülmény, hogy a Krónikás különös 
előszerettel beszél mindig a kultusról és a levitákról, 
lévén maga is levita. 

A Királyok könyve a Nechoval vívott szerencsét-
len ütközetről csak épen annyit említ meg, hogy Jósiás 
elibe ment Nechónak, és elesett. A Krónika ezzel is 
bővebben foglalkozik. Elmondja Necho intését : » . . . . én 
most nem tereád m e g y e k . . . . ne tusakodjál az Isten 
ellen, ki velem vagyon. . .« Talán azért mondja el ezt, 
hogy ezzel, ha nem nagyon erősen is, legalább némi-
leg igazolja Jósiás szerencsétlenségét. Jósiás meggondo-
latlanságát és makacsságával, melynél fogva nem engedte 
a Nékó beszédeinek, melyek az Isten szájából származ-
tak vala.« Elmondja aztán, hogy mikép sebesült meg, 
hogyan vitték haza. Végre, mintegy elégtételül a nagy 
királynak, leírja a nagy gyászt, melybe halála borította 
az egész országot. 

Joakház, Jaj akim, Jojakin és Zedekiás. 
A 2. Krón. 36, 1 —13 nagyon röviden, olyan ki-

vonatszerűleg, adja elő a fogság előtti nég}? király ural-
kodását. Mindegyikre az a megjegyzés van, hogy utá-
latos dolgot cselekedék az Úr előtt. Bővebb értesü-
lésért a 2. Kir. 23, 31 — 24, 20-hoz kell fordulnunk. 
Hiában, ezek az események nem olyanok, a mikkel a 
krónikás szeretne foglalkozni. Végül megemlíti röviden, 
hogy miután magok a papi fejedelmek s a nép is öreg-
bíték a bűnt, Isten büntetésül a Káldeusok királyának 
kezébe adta őket, s fogságban maradtak mind Czirus 
idejéig. A Kir. Jerusalem bevételével s a fogságba hur -
coltatással bővebben, behatóbban foglalkozik, de csak 
Evil-Merodáig vezeti a történelem fonalát. 

(Vége köv.) Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

,,Evangélikus dogmatika." Irta Dr. Masznyik 
Endre, theol. akad. ny. r. tanár. Ara 2 frt. Pozsony, 

(Wigand nyomdája) 1888. 236 lap. 
(Folytatás és vége.) 

Művét a „Bevezetés"-zw kívül 2 főrészre osztja. Az 
első rész, a mi az „alapvető hittan"-nak felel meg, szól 
}az ev. egyházi köztan alaki elvéről vagyis az üdvigaz-

ságról, mint kinyilatkoztatott igazságról« (16—32. lap.); 
míg a 2-ik vagy kifejtő rész »az ev. egyház köztan 
anyagi elvéről, vagyis az üdvigazságról, mint hitigaz-
ságrók szól (33—236. lap.), s itt tárgyalja a voltaképeni 
hitrendszert, u. m. a theologiát 34—76. lap.), anthro-
pologiát és hamartologiát (74—94. lap.), christologiát 
(94—146. lap.) soteriologiát (146—223. lap.), s az egye-
temes protestáns tanrendszer leggyengébb fejezetét, az 
eschatologiát (223 — 236. lap.) Különben megjegyzem, 
hogy »az alaki és anyagi elv« nem meríti ki a p ro -
testantismus lényegét, mely elnevezések reformátoraink 
előtt ismeretlenek s csak a mult század rationalismusá-
ban keletkeztek, s így szerintem fölosztási alapul sem 
szolgálhatnak. Vallásfelekezeteink symb. könyveinek idé-
zésénél J. T . Müller jeles gyűjteményét használta. A 
külföldi dogmatikai irodalom könyvészeti adatait — 
mint szerző említi •— Hagenbach, Iiase, Kahnis, Zöckler, 
Luthardt műveiből s az ismeretes s teljesen megbiz-
ható Pünjer—Lipsius-féle »Theol. Jahresbericht« év-
könyveiből merítette, míg a magyar dogmatikai i roda-
lom lehető fölsorolásánál, a mi kétségtelenül művének 
legnehezebb és legbecsesebb része, s méltán szolgálhat 
ösztönzésül a magyar dogmatikai irodalom történetének 
megírásához, Szabó Károly »Régi magyar könyvtár« (s 
nem »könyvészet«), az »Üj magyar athenás« s a buda-
pesti egyetemi könyvtár szolgált neki útmutatásul. Nem 
tudom, hogyan kerülte ki szerző figyelmét a mult szá-
zad egyik szellemi óriása, a jó Bod Péter 1766. meg-
jelent „ M a g y a r Athenása", a hol a becses magyar hi t -
tani könyvészeti adatokat talált volna, »mely esetben 
nem esett volna meg vele az, hogy p. o. a hatalmas 
Pósaházi »Igazság Istápja« S. Patak 1669 s Alvinczi P. 
»Itinerarium Catholicum« 1616. című műve kimaradt. 
Az úttörés nehéz és szabadságos szerepe« majd annak 
fog jutni, ki ezen összehordott halmazból magyar dog-
matikai irodalmunk kritikai történetét irja meg. Lehe-
tőleg tekintettel leszek a továbbiakban úgy a külföldi, 
mint a hazai hittani könyvészet hiányaira is, mi mellett 
egyelőre csak annak a megjegyzésére szorítkozom, hogy 
szerintem a hittani irodalmat legteljesebben adja a szerző 
által is idézett Dorner hittana, a melynek fölhasználása 
sok tekintetben meg is könnyítette volna az összehordás 
fáradságos munkáját, s az egybegyűlt anyag rendezését 
és lehető földolgozását. Különben pedig szívem mélyé-
ből üdvözlöm a szerzőt azért, hogy figyelmét egyházi 
multunkra is kiterjesztette, a melylyel komolyabban az 
egyes theol. stúdiumoknál eddigelé csakis pataki kolle-
gáink (Mitrovics, Warga, Radácsi) foglalkoznak, s le-
hetőleg magam is tekintettel leszek a Bölcsészettörténe-
lemben a hazai bölcsészeti irodalomra ! Ig}7ekezzünk »a 
vallásirodalom terén is a nemzeti szellem, és az ebből 
kifolyó /felfogás érvényesítésére!« 

Mindjárt az első §-nak, „az ev. dogmatika fogalma" 
irodalmi részénél kimaradt Schleiermacher és Reiff h i t -
tanárnak, a dogmák történeténél Harnack legújabb 2 kö te -
tes művének megemlítése. A magyar résznél megem-
lítendő még : Láni Dániel »Ignea veritatis ev. columna« 
Lips. 1659; Szentgyörgyi »Theol. naturaliscc, Posonii & 
Cassoviae 1784 ; Szikszay György »Term. és Ker. vallás« 
1799 s több izben kinyomatva; Tóth Ferenc »Ker. h i t -
tudományit, Győr 1804; Szathmáry Dániel »Ker. h i t -
t u d o m á n y i 1815 s Sztrecsko »Theol. dogm. moralis«, 
Pesthini 1816. Tóth F. »előljáró beszédu-ében többi 
között azt mondja : »Minnekokáért jóllehet bizonyos 
vagyok benne, hogy Dogmatika Theologiát a mindenek 
egyenlő helybenn-hagyása reménysége fejében, mai idő-
ben nehéz i rni : mindazáltal mivel tudtomra azóta, 



hogy Apafi M. Erdélyi Fejedelem Wendelinusnak a Ker. 
Isteni Tudományró l irott 2 Könyveit Magyar nyelvre 
lefordítvánn 1674-dik esztendőbenn Kolozsvártt kiadta, 
senki Systemába befoglalt egész Dogmatika Theologiát 
a mi Hitfelekezetünkből Magyar Nyelvenn sem maga 
úgy nem írt, hogy kinyomtattatta volna, sem más nyelv-
ből lefordítvánn ki nem adott : azért is, nem lévénn 
Szent Hitünknek Sorsosi a Ker. Vallás Dogmatica r é -
szét, annak egész kiterjedésében tanító Könyveknek bőv-
ségébenn, úgy vélem, nem törekedtem haszontalan és 
felesleg dolgot azzal, hogy Systemába foglalt D o g m a -
tika Theologiát írtam és azt Nemzeti Nyelvünkön ki is 
nyomtattattam.« Somosi »Ker. hi t tudomány«, 1836 mellé 
teendő és 1838; Szeremley Gábor »Ker. vallástudomá-
nya« pedig nem 1859. hanem 1860. jelent meg. 

„Az ev. dogmatika forrásai"-ná\ nem fogadhatom 
el azt az ó-prot. szűkkörü fogalommeghatározást , a mely-
szer in t : »a dogmatika forráskönyve . az ág. hitv. ev. 
egyház nyilv. hitvallásainak és taniratainak, szóval a 
közhitvallás-könyveknek hiteles gyűjteménye: az u. n. 
Concord ia- vagy Egység-könyve«, mert e meghatározás 
nagyonis a hitvallásokhoz és taniratokhoz kötné — 
mint az ó -pro t . scholasticismus korszakában — a hit-
tant, a melynek főforrása az irás, mint norma normans, 
de forrása a vallásos tudat is. 

Irodalmi részénél Frank »Die Theol . der Conc. 
f.« című művének megemlítésénél nyomt. hiba 1558, s 
helyébe 1858 teendő. A Möhler ellen irt munkáknál kima-
radt Nitzsch és Hase polemikai műve, pedig ezek, s nem 
Bauré a Möhler ellen irt főmunkák. A kassai püspöki 
könyvtár tulajdonát képező l leczés-féle magyar Form. 
Conc. nem 1598, hanem 1596. nyom. Német -Keresz tú -
ron Manlius által, s közelebbről ismerteti azt Csisko 
János a kassai ev. egyház 1887. évkönyvében. 

„A kinyilatkoztatás és igéről" szóló 5—ik §-ban 
nem fogadható el az igének ama meghatározása, a 
melyszerint az , ,az emberi ész felett áll s általa felfog-
hatatlan.''1 Itt nagyon tévedtek az ó-pro t . dogmat iku-
sok, a midőn feledték, hogy az igének örök tartalma 
az embernek, mint vallásos szellemi lénynek szól, s 
általa el is sajátítható. 

„Az ige könyv vagyis a szent ivásról" szóló 6. §. 
irodalmi része említi Péczeli Józsefnek »Az ó-szöv. 
kánon története«, Sárosp. 1881. című művét, melynek 
semmi nyomát sem találtam a hazai irodalomban. Ugy 
tudom, hogy Péczeli „Az ó-lest. ekklesiának históriája" 
(Majzonet után) című művet adott ki 1791. E helyütt 
meg lehet még említeni Mindszenti S. »A religió-
ról való hist. Lexicon« (Braugthon után), Komárom 
1792—93. című 3 kötetes művét. 

Dr. Masznyik hittanának bevezető és első részéről 
tárgyi tekintetben többet nem szólok, áttérhetünk most 
már a fontosabb II. résznek, a tulajdonképeni hitrend-
szernek rövid ismertetésére, úgy azonban, hogy tárgyi-
kig véve itt is csak néhány megjegyzésre fogunk szo-
rítkozni, a mire különben már művének tisztán objek-
tív lörteneti jellege is utal. Mert amit itt tárgyi tekin-
tetben Dr. Masznyik kartárs művéről mondhatunk, 
ugyanaz áll az ó-pro t . luth. tanrendszerről s mindazon 
hittani rendszerekről, a melyek a szigorúan hitvallás-
szerű iránynak állanak szolgálatában. 

„Az isten tidajdon s ágai'c-nak (9. §.) meghatározá-
ban nagy érdeme van az ó-pro t . tanrendszernek, a midőn 
azokat az Istennek önmagához, a természeti s az erkölcsi 
világhoz való viszonya szerint osztályozza. Itt azonban 
Masznyiknak az újabb meghatározásokat meg is kellett 
volna említenie, így névszerint Luthardt, Martensen, 

Schleiermacher és Philippi stb. osztályozását. Szép és 
tanúságos itt Masznyik fejtegetése, a midőn a tulajdon-
ságoknak minden oldalról való megvilágítására törekszik. 

A háromság tanánál helyesen emeli ki a szerző, 
hogy az, »mint a hit legfőbb titka, az isteni lényeg teljes 
kijelentése, csakis Jézus Krisztusban érthető meg«, a mi 
más szóval annyit jelent, hogy az a legsajátszerűbb ker. 
tan. Érintenie kellett volna azonban az oeconomiai s az 
ontológiai háromság közötti különbséget. 

A „gondviselésnél" (12. §.) kimaradt az ' irod. rész-
ből Beysehlag tanárnak »Zur Verstándigung über den 
christl. Vorsehungsglauben« cimű jeles cikke, mely az 
általa jelesen szerkesztett »Deutsch-Ev. Blátter« jelen 
folyamának V. és VI. füzetében jelent meg. A »Jézus 
élete« művének megemlítésénél kimaradt a 63. I. Weiss 
berlini tanár 2 kötetes műve. A gondviselésnél föl kel-
let volna tüntetnie azt, hogy az nem speciális ker. tan, 
hanem egyetemes vallási fogalom. 

„Az ember eredeti állapota" (15. §.) kérdésének 
irod. részében kétszer idézi Zöckler »Die Lehre vom 
Urstand des Menschen stb.a 1879. cimű művét, míg a 
„romlott állapot" (16. §.) kérdésénél erős dogmatikai 
keménységbe esik a szerző a Form. Conc. azon té te lé-
vel : „Az ember, az eset után, kő, tuskó, és iszap — 
lapis, truncus et limus, — kinek némi szabadsága csakis 
a külső polgári dolgokban — in rebus civilibus -—• ma-
radt. Mint ilyen állatember az Isten igazságának meg-
szerzésére a szent-lélek nélkül egészen képtelen." Ha ez 
áll, akkor hol maradt az embernek erkölcsi lényege? 
hogyan fogjuk az embernek a megváltásra való képes-
ségét kimutatni, hiszen az írás az istenképet egyrészt az 
eset után is maradandónak, másrészt pedig visszaszer-
zendő eszménynek tünteti fel ? Nemcsak a Form. Conc., 
hanem még az Augustana idevaló fejtegetései is kiegé-
szítendők. az újabb theol. felfogás alapján. A substan-
tiát pedig következetesen a régiek után állatnak, s nem 
állagnak fordítja. 

A christolőgiai részben (17. s köv. §.) érdekesek 
Masznyik fejtegetései, bár e rész is az újabb theologia 
szellemében kiegészítésre szorul. Tudjuk, hogy hitvallá-
saink a chalcedoni zsinat álláspontjára helyezkedtek, s 
ez maradt az uralkodó egészen Schleiermacherig, ki ú j -
ból fölelevenítette Irenáusnak ama gondolatát , a mely 
szerint Jézus az emberiség ősképe, annak eszményi 
fogalma, mely gondolat most már az ev. prot. theo lo-
gia közkincse. A Form. Conc. s az ó-pro t . tanrendszer 
dokétikus christológiával bír, s az újabbak közül csakis 
Donier volt az, ki a maga hittanában az isteni, s az 
emberi természetnek bensőbb egységére, az egységes 
istenemberi személyiségre törekedett . Az exinanitiót 
(Entáusserung) Masznyik »megüresítéssel« fo rd í t j a ; 
jobbnak nem létében magam is elfogadom e fordítást. 

Krisztus hármas művének, főleg pedig az „ordo 
salutis"-nak meghatározásánál legtanuságosabb és legma-
raradandóbb alkotású az ó-pro t . tanrendszer, s itt Masz-
nyik dogmatikája sikerrel használható. A kiengesztelés, 
megváltás és megigazítás tárgyalásánál kimaradt Ritschl 
»Rechtfert igung und Versöhnungcc 2. kiad. 1883. cimű 
iskolát alkotott jeles művének, hittani és dogmatört . 
monographiájának megemlítése. Az úrvacsoránál tanítja 
Luther után a „szájjal" való élvezést, míg a fődolog 
a Krisztussal való életközösség nincs kellőleg kiemelve. 

Az „egyház"-ról szóló 26. §. Masznyik hittanának 
egyik legsikerültebb része, s nagy gonddal s fáradság-
gal hordta össze az i. v. külföldi és hazai irodalmat. 
Köstlin művei mellett meg lehetett volna említeni annak 
az egyházról szóló hosszabb jeles cikkét is Herzog 

óa 



Realencyklopádiájában. Főleg Ritschlnek f. e. műve az, 
mely a theologusok figyelmét újból az egyház fogal-
mának és lényegének meghatározására irányozta, s ez 
egészen helyes is. Végül az eschatológiai résznek ki-
merítő tárgyalása képezi Dr. Masznyik dogmatikájának 
zárkövét. 

íme néhány kiszakított lap Dr. Masznyik művéből, 
a melyet — azt hiszem — sikerült ily hézagos alakban 
is bemutatnom Lapunk olvasó közönségének. Hosszabban 
azért nem akartam azt ismertetni, mivel objektív tör té-
neti jellemű mű, s e jelleget szerző az ujabb theol. fel-
fogással szemben is következetesen megtartotta. Szeret-
tem volna, ha művének alapvető részében helyet szánt 
volna a vallásos hitnek, a vallás lényege meghatárózásának, 
a keresztyénségnek s főbb történeti alakjainak. Főleg a 
vallás lényege Schleiermacher s az ujabbi vallásphilozophia 
fáradozásai alapján, a mi annak meghatározását illeti, 
lényeges változáson ment át, a mit a hittannak, mint 
rendszeres tudománynak (Schleiermacher szerint: bölcsé-
szeti tudománynak) nem lehet mellőznie. 

A mi a műnek mint egésznek öszbenyomását illeti, 
úgy kifogásolom annak két-nyelvüscgét, mely lépten-nyo-
mon zavarja az olvasót. A latin szöveget, mely különben 
is föl van dolgozva, külön a sor alá kellett volna el-
helyeznie, s akkor átnézetesebb, világosabb a tárgyalás 
menete. Továbbá jobban kellett volna beleilleszteni rend-
szerét a mai rendszeres hittani felfogásnak a keretébe, 
s javítani az ó-prot . tanrendszert s hitvallásainak egy-
némelyikét ott, a hol az a theol. fejlődés elvének meg-
felelőleg kiegészítésre szorul. Műve megjelenésének jogo-
sultságához különben szó sem férhet. Helyes, hogy műve 
alapján az ó-prot . tanrendszer tanulmányozására, s egy-
házi hittani multunk megvizsgálására hív föl bennünket, 
mert anélkül rendszeres theol. műveltség lehetetlen. Eny-
nyiben művének ugyanazt a jelentőséget tulajdonítom, 
a mit Hase a maga Hutterusának, hogy t. i. alapul és 
kitűnő tájékoztatásul szolgai a dogmatikai studiumra, a 
melynek Dr. Masznyik műve történeti hátterét képez-
heti s csak az a kár, hogy oly kevés tért engedett a 
bírálatnak. Ennyiben Nachscblage-buchnak a hittani elő-
adások mellett nagy sikerrel használhatják azt theol. 
hallgatóink, s ezeknek figyelmébe ezennel jó lélekkel 
ajánlom is Dr. Masznyik dogmatikáját, kinek egyházunk 
multjV és jelen viszonyai iránti lelkesedése Luthere mel-
lett, e művéből is kitetszik. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F O L D . 

A XIII városi evang. ágost. hitv. esperesség 
közgyűlése 

Sztrázsa községben julius 17-kén következő tárgy-
sorozattal tartatott. 

Már az előtte való napon a számadási és az iskolai 
bizottságok Justh Samu és Weber Samu elnöklete alatt 
meg tartották üléseiket, hogy javaslataikat a közgyű-
lésnek beterjeszhessék. 

A közgyűlés napja négyhangú sikerült chorállal és 
a helybeli lelkész Justh Samu áhítatos imájával kezdetett 
meg, mire Breuer Sándor felügyelő üdvözölte a jelen-
levőket és megnyitottnak nyilvánította a közgyűlést. 

A választási jegyzőkönyvek kihirdetése után, me-
lyekkel közbizodalommal és egyhangúlag Fábry János 

fő - és Justh Samu al-esperesnek 6 évre újra megvá-
lasztattak, a főesperes jelentését a mult évről benyújtotta 
következő fő mozzanatokkal: Az elkeresztelések az espe-
resség területén még mindig tartanak. Matheócz és 
Szepes-Olaszi száz éves templomi jubileumaikat meg-
tartották, mely alkalomból az előbbi 2491, az utóbbi 
525 frtot gyűjtött, egyházi célokra Jantner Piroska haja-
don halála következtében Iglón 2000 frtot hagyományo-
zott a család, melynek kamatai egy ev. menyasszony 
javára igénybe veendők lesznek. Szepes-Bélán Neupauer 
Amália hajadon az oltáralapra 500, az uj felügyelő, 
Gresch Ágost pedig 50 forintot adományoztak. Poprá-
don a község 2091 frttal kiépítette a paplakot, Leibitz 
kegyes adományokból 698 frtot kapott. Összesen ado-
mányok címén befolyt 11,785 frt, építkezésekre azonban 
fordíttatott 9707 frt. Az esperesség területén a mult 
évben a születések száma 341, a confirmandusok száma 
213, a meghaltak száma 368 és az eskettek párok száma 
114 tett. A lélekszám a kivándorlások, születések és 
halálozások közötti kedvezőtlen viszony következtében 
most is 282 lélekkel fogyott. Egy áttérés hozzánk szin-
tén lett bejelentve. Az egyes számadásoknál következő 
eredmény mutattatott f e l : a theol. tanintézet javára 
Eperjesen az offertorium tett 22 — a kerületi pénztár 
felsegélésére pedig 39 forintot. A kerületi iskolai adó 
408 forinttal lefizettetett. Az esperességi gyámnintézet 
248 frtot gyűjtött. A rendelkezésre álló 72 frt a kér-
vényező három község Ruszkin, Majerka és Keresztfáivá 
között osztatott szét. Az esperességi pénztár 3487 frtot 
mint bevételt, 278 frtot, mint kiadást és 101 frtot mint 
szaporodást mutatott ki. 

Dr. Lorx Sándor, megyei orvos mint esperességi 
pénztárnok újra megválasztatott. 

A Klára-Hándel-féle alap 4749 írtból áll, melynek 
kamataiból a hagyományozó értelmében papi és tanítói 
özvegyek segélyeztettek. 

A XIII városi és tátraaljai nyugdíj-intézet áll 
13,916 frtból és szaporodott 339 frttal, a mellett még 
8 özvegy 720 frttal segélyeztetett . 

Hosszabb vitát idézett elő a gyámintézet ügye. 
Nem helyeseitettek azon sajnos körülmények, hogy az 
alapszabályok a községek tudta nélkül módosíttattak, 
hogy a közigazgatási költségek a bevételek nagy részét 
felemésztik, hogy a segélyezéseknél nem mindig az az 
elv alkalmaztatik, miszerint a legszegényebb egyház 
mindenek előtt tekintetbe veendő és hogy végre az 
alapszabályok értelmében bizonytalan, vájjon kaphat-e 
még segítséget azon egyház, melynek történetesen 
500 tagja nincsen. Dacára ezen kifejezett aggodalmaknak 
az esperességi gyámintézet még is szervezkedett és az 
elnökséget a gyámintézet elnökségével, Höntz Adolf 
lelkész urat azonban a pénztár kezelésével továbbra is 
megbízta. 

Az iskolai bizottság jelentéséből kiderült, hogy 
1740 tanuló látogatja a népiskolát, 81 a polgári iskolát 
és 423 a középiskolát. A tankötelesek és iskolalátogató 
gyermekek száma ugyanaz és egymástól el nem tér. 
Álkalmas vallástanítási tankönyv kiadására, az esperesség 
maga fog lépéseket tenni. 

A kerületi jegyzőkönyv nyomán elhatároztatott 
hogy a biztosítási díjak százalékaiból származó J/io a 

szegény egyházak felsegélésére fordíttassék, hogy a 
kerületi pénzek együttesen felelősség mellett kezeltes-
senek, és hogy a coordinatio értelmében, ha három évi 
szolgálat előtt más községbe távozik, a lelkész fizesse a 
költséget, mely alkalmaztatásával felmerült. Az aug. 7. és 



8-kán Kassán tartandó kerületi gyűlésre az elnökségen 
kívül még jelentkeztek: Justh Samu alesperes, Marschalko, 
Gresch Ágost és Dr. Förster . 

A jövő esperességi közgyűlés Zsakócon fog meg-
tartatni. 

W e b e r Samu. 

Lelkészminősítési szabályzat a dunamelléki 
egyházkerületben. 

1. Az egyházmegyék, a lelkészválasztások körüli 
eljárásnál, a zsinati lelkészválasztási törvényt s általában 
annak szellemét szigorúan tartsák irányadójokul, s külö-
nösen figyelemmel legyenek a 186. §. pontos megta r -
tására. 

2. A kijelölésnél a 194. §. szorosan megtartandó. 
3. A pályázati minősí tvény fokai, mint ez önként 

értetik, az egyházak osztályzási fokának felelnek meg. 
4. Magasabb minősítvénynyel alsóbb osztályzatú 

egyházközségek lelkészségére mindig lehet pályázni, de 
megfordítva nem. 

5. A kijelölő bizottság bármely lelkészi állomásra, 
csak megfelelő vagy magasabb minősítvényű pályázókat 
jelölhet k i ; ellenkező esetben a kijelölés és annak alap-
ján megejtett választás érvénytelen. 

6. A pályázók között , ugyanazon minősítvény 
mellett, a 186. §. alapján, azoknak kitűnőségére és szol-
gálati idejére a kijelölő bizottságnak tekintettel kell 
lenni, s a kijelölést ezen szempont szerint kell m e g -
tennie. Ennélfogva, hogy a kijelölésnél a fokozati rend 
megtar tható legyen, a pályázók minősítvénye, fe lmuta-
tott okmányaik egyenké' ti felsorolása s azok tartalmá-
nak felemlítése mellett állítandó ki és indokolandó. 

7. Addig is, míg a ref. egyetemes konvent az 
egyházak osztályzására s a pályázati minősítvényre nézve, 
az egész ref. egyházra vonatkozólag, lehetőleg egyönte-
tűséget eszközölne: a testvéregyházkerületekből pályá-
zókra nézve is a kerületünk által megállapított minősí-
tési kellékek kívántatnak s e végből minősítvényök mellett 
bizonyítványaik is beküldendők a kijelölő bizottsághoz. 

8. A hivatalban levő jelenlegi rendes lelkészek 
minősítvénye mostani egyházukra nézve kérdés tárgyát 
egyáltalán nem képezhet i ; de ha mozdulni kívánnak: 
akkor ők is, eltekintve mostani egyházuk osztályzatának 
fokozatától, a rendes minősítvényi szabványok alá esnek. 

9. A minő fokú minősítvénynyel bírt valaki, akár 
mint rendes akár mint segédlelkész, valamely lelkészségre 
lett megválasztásakor: az azt, ha alsóbb osztályzatú egyház 
lelkészségét fogadta is el, csonkítatlanul megta r t j a ; s 
felsőbbfokú minősítvénybe való előlépésre nézve csak any-
nyi rendes lelkészi szolgálatév kívántatik, a hány év a 
rendes lelkészek minősítvényénél a megfelelő foktól a 
fentebbi fokig számításba van véve. 

10. A rendes Llkészekre nézve, a minősítési fokok 
megállapításánál s illetve emelésénél, kellék gyanánt, 
lelkészi okleveleik mellett, az orsz. egyházi törvény 186. §. 
értelmében, az egyház gondozásában, a valláserkölcsi 
és anyagi tekintetben kifejtett sikeres, valamint kitűnően 
sikeres munkálkodás; a segédlelkészekre nézve pedig, 
lelkészi okleveleik mellett foglalkozási körükben, illetve 
a gyakorlati szolgálat körében tanúsított, elismerésre 
méltó s magasabb beszámítás alá eső példás buzgóság 
vagy a rendes beszámításit megfelelő sikeres működés 
veendő figyelembe. 

11. Á ki magát minősíttetni kívánja, okmányait 
illetékes espereséhez benyújtja, ki azon okmányok alapján 

s azok tartalmának felsorolásával bizonyítványt állít ki 
s azt a minősí tendő egyén okmányaival együtt az egy-
házkerület püspökéhez felterjeszti. — A minősítvényt az 
esperesi bizonyítvány s a felterjesztett okmányok alap-
ján, azok tartalmának felsorolása mellett, az egyházke-
rületi elnökség állítja ki, s az esperesi bizonyítványt 
levéltárba helyezi. 

12. A tanárokra, fegyházi és tábori lelkészekre, va-
lamint a nemszolgáló, de lelkészi jellegökben meghagyot t 
lelkészekre nézve, ugy a minősítés közönséges alapjául 
szolgáló sikeres, mint a minősítvény emelésére beszá-
mítandó kitűnően sike/es munkálkodásról szóló bizonyít-
ványt., a beterjesztett okmányok alapján s azok tartal-
mának felsorolása mellett, az illetőnek illetékes hatósága, 
s a minősítvényt a fennebbi módozat szerint az egyház-
kerületi elnökség adja ki. 

13. A minősítvény a fennforgó szükséghez képest, 
a pályázni akaró kérésére, csak esetről-esetre adatik ki . 
Ha azonban az illető minősítvényét ujabban használni 
akarja, köteles azt illetékes esperésénél újból bemutatni, 
annak igazolásául, hogy előbbi minősítése jogosultságát 
mind az ideig megtartotta. 

14. A pályázatok addig, míg egyetemes egyházunk-
nak netalán egy közös hivatalos lapja lenne, egyház-
kerületünk gyülekezeteire nézve, költségkimélés tekin-
tetéből, ha csak az érdekelt egyház egyéb lapok igény-
bevételét is nem kívánja, kötelességszerűleg elég, ha 
csupán a »Protestáns Egyházi és Iskola« lapban k ö -
zöltetik. 

A minősítvény szorosan a 186. §. rendelete szerint 
levén eszközlendő, ehhez képest megállapíttatik, hogy 

a) Rendes lelkészek 
1-ső fokű minősítvénynyel 10 évi sikeres rendes íel— 

készkedés után felruháztatnak, sőt 6 évi rendes lelkész-
kedés után is akkor, ha jeles, s 8 évi után ha jó papi 
bizonyítványok mellett, az egyház gondozásában mind 
vallás-erkölcsi, mind anyagi tekintetben kitűnően sikeres 
munkálkodást fejtettek k i ; 

2-ik fokű minősítvénynyel ruháztatnak fel 6 évi 
sikeres rendes lelkészkedés után, beleszámítva a segéd-
lelkészi szolgálati éveket is, sőt 4 évi után akkor, ha 
jeles és 5 évi után akkor, ha jó papi bizonyítványok 
mellett kitűnően sikeres munkálkodást fejtettek k i ; 

j-ik fokű minősítvénynyel, sikeres működés mel le t t : 
általában 4 évi, sőt 2 évi rendes lelkészkedés után is 
akkor, ha jeles és 3 évi után akkor, ha jó papi bizonyít-
ványokkal bírnak, bele számítva a segédlelkészi szol-
gálati éveket i s ; 

4,-ik fokií minősítvénynyel pedig, önmagától értve, 
már általában rendes lelkészi állásuknál fogva is, bírnak. 

b) A hivataloskodó esperesek, ide nem értvén a 
helyettes espereseket, már esperessé lett megválasztásuk 
alapján, minden további minősítés nélkül, esperesi szol-
gálatuk ide alatt, i-ső fokű minősítvénynyel biroknak te -
kintetnek ; esperesi hivataloskodásuk megszűntével azon-
ban ők is a minősítési szabályzatnak rendes mértéke 
alá esnek. 

c) A segédlelkészek szolgálati évei a két papi vizs-
gálat összes tantárgyainak sikeres letételétől kezdve szá-
míttatnak ; ha azonban a két papi vizsgálat között két évet 
külföldön töltöttek s a 2-dik papi vizsgálaton külföldi 
sikeres tanulmányaiknak jelét adják, ugy azon évek a 
szolgálati évek között egy évnek beszámítandók. 4-ik 
fokú minősítvénynyel felruháztatnak azok, kik mind két 
lelkészi vizsgálaton jel s bizonyítványt nyertek, azonnal ; 
a kik mindkét lelkészi vizsgálaton jő bizonyítványt 
nyertek, egy év múlva; akik végre elégséges bizonyít-



ványokkal bírnak, két év múlva j-ik fokú minösítvény- 1 

nyel felruháztatnak a két papi vizsgálat sikeres letételé-
től számítandó 4 évi segédlelkészkedés után, sőt 2 évi 
után akkor, ha jeles és 3 évi után akkor, ha jó papi 
bizonyítványok mellett a gyakorlati szolgálat terén pél-
dás buzgalmat tanúsítottak s magokat elismerésre mél-
tókká tették ; 2-ik fokú minösítvény nyel bírnak akkor, 
ha jeles papi bizonyítványok mellett 5 évig, vagy jó papi 
bizonyítványok mellett 6 évig elismerésre méltólag m ű -
ködtek; i-sö fokit minösítvény nyel, mint segédlelkészek 
fel nem ruháztatnak. 

d) aa) A theologiai rendes tanárok már ezen jogcí-
men azonnal j-ik fokú minősítvényt nyernek, két évi 
sikeres működés után 2-ik, és 4 évi sikeres működés 
után i-sö fokú minősítvényt. 

e) bb) A gymnasiumi és képezdei rendes tanárok, 
ugy szintén a lelkészi szolgálatukból kilépett, de lelkészi 
minőségükben meghagyott volt rendes lelkészek, valamint 
a már rendes lelkészi hivatalt viselt katekhéták és admi-
nistratorok, továbbá a fegyházi- és a bekebelezett tábori 
lelkészek lelkészi minősítvénye a rendes lelkészekre 
nézve fennebb megállapított módozat és szolgálati idő-
szerint számíttatik, tekintettel a saját hivatási körükben 
tanúsított kitűnően sikeres vagy sikeres munkálkodásra. 

f ) cc) A nem rendes tanárok, a még rendes lelké-
szi hivatalt nem viselt katekhéták, valamint a helyettes-
lelkészek és tanító-káplánok lelkészi minősítés tekinteté-
ben a segédlelkészekkel jönnek egy sorba. 

R É G I S É G E K . 

Róm. katholikus papok visszaélései a mult 
században. 

(Vége.) 

Mellőzve az illetéktelen keresztelési eseteket, né-
hány érdekesebb — a róm. kath. plébánusok által zavart 
temetési esetet van szerencsém e becses lapok olvasói-
val megismertetni úgy, a mint azt az akkori lelkész 
anyakönyvünkbe bejegyezte: 

»Sub offiicio Mathiae Lányi Funera. Anno 
MDCCLXXXII . Mense Mart io : Die 9-a huius omnium 
primam sepelivi cum sermone sacro slavico idiomate 
dicto, Spectab. Dnam. Annám Tahy, natam Resch, aetatis 
82 annor. Tállya mortuam et sepultam. A cuius funere, 
quamvis & ego, sed cumprimis nepos Spect. Dnae, Spect. 
Dnus Josephus Mazsáry multis protestatiombus Rndi 
Dni Plebani Tállyensis, Georg Zeltenmayer inhibebatur, 
in vanum insuper petita assistentia mílitari & a Capita-
neo N. Mondok h. t. Tállyae in quartirio existenti & . . . 
nos tamen Deo juvante, feliciter exanime cadaver sepie-
livimus, cryptae, quam b. defunctus Spect. Dnus Chris-
tophorus Mazsáry prior in Domino quiescentis Dnae, 
Dnus, fieri curavit in coemeterio Rom. Cath. Tállyensi, 
sine ullo tumultu impositum.« 

„Mense Martio: Die 20-a. Tállya sepelivi Johan. 
Juhász, Gönczini natum, aetatis suae circiter 38 annor . ; 
cuius exanime corpus, ad ipsissimum sepulchrum in 
pace delatum, sub deposita tripliei protestatione mea, a 
Capellano Rndi Dni Plebani Tállyensis Zeltenmayer 
vocati, violanter mihi est ademtum: aeque sine pulsu cam-
panarum, uti et hoc sequens.« 

»Mense Martio : Di 30-a. Wisolyini sepeliri per 
me in funere praesentem debuit Elizabetha Mészáros, 

uxor Michaelis Kovács. Enimvero decantatis hung. idi-
omate feliciter duabus cantionibus baiulatoque cadavere 
per nobiles personas Korlatienses (quarum duas nomi-
nare possum, alteram Hunyor, alteram Draskóczy) nobis, 
vix triginta passus progressis, in libera via, maxima 
fúria incensus, in occursum venit Rndus Dns Carolus 
Újházy Héczensis Plebanus, qui praefatos nobiles Dnos, 
posteaquam primum me elevato baculo suo, nec tamen 
verberatum, his verbis fuisset adgressus: »Kegyelmed 
kicsoda?« Cui ego regessi : »Minek kérdezi azt Tisztel. 
Plebanus úr? Jól tudja azt, hogy én a Csekeházi pap 
vagyok!« Super quae ille excontemtu pro tu l i t : »Tehát 
áldozhat is, ha pap.« Scitit, hosque clamoríbus et p ro-
testationibus adgressus a Perillustrissimo Domino Hu-
nyor, hanc formalem exprobrationem accepit: »Tiszt. 
Plebanus úr ne lármázzon ! Jól tudja azt, hogy ez iránt 
ki van adva ő Felsége világos parancsolatja.c< Ad hoc 
ille ita regessit : »Micsoda ? Ha valaki fejemre térné ő 
Felsége parancsolatját, ebben a dologban még sem enge-
dek addig, mig ő Excellentiájától, Egri püspökömtől pa-
rancsolatot nem veszek la. Ad hoc Dnus Hunyor repo-
ni t : »Ezeket hallják Kegyelmetek mindnyájan; én ilyen 
rút beszédeken solemniter protestálok. Kegyelmed pedig 
Plebamts úr egy infámis s infidelis embere ő Felségének /« 
Et inter haec ingrata colloquia adgressi sunt catervatim 
auditores Rndi Dni Plebani, tumbam baiulatores, quibus 
ligna, in qua tumba portabatur, vi sunt per eos ademta, 
Periil. Dno Drasskóczy etiam in lutum dedolata. Hoc 
facto, ego, nobis simili ista violentia inaudita, illata, 
veritus, ne ex verbis ad verbera deveniant, animi ex 
unaque parte excandescentes, acclamo : »En solemniter 
protestálok e nagy violentia felett. Kegyelmetek pedig 
tegyenek le a testct.« Ita baiulatores tumbae a parti-
bus nostris stantes, in aulam aeditui Rom. Catholici iri-
trusivi , cadaver deposuere: ego vero recessi. Et optimo 
quidem omine. Namque si hos priores adgressores, 
sive viribus, sive verbis vicissemus; alteri Coemeterio 
adstantes erant ordinati, furcis alii, alii securibus, alii 
fustibus muniti. Haec circumstantialiter perseripsi, sub 
optima conscientia gratae posteritati.« 

»Anno 1782-do Mense Juiio : Die 12-a huius 
mensis Tállyae sepeliri per me debuit nobilis Steph. 
Reviczky Thúrócziensis, cuius funus pro hora 2-da 
promerid. praedicti diei erat ordinatum. Enimvero, 
priusquam ego vei domo novisseni Tállyam versus, 
kora nempe matutina octava, Rev. Dn. Plebamts, cum 
suis duobus Capellanis cl Dnis officialibus Cameratici<•, 
stipatus Hajdunibns Dominalibus, munitis ,, Tsáká'iy" dic-
lis instrumentis, venit ad domum lucttts, adducto praete-
rio fabro serario, cuius opera, si moesta vidua fores 
loci, in quo erat depositum exanime corpus aperire det-
rectaret, uteretur. Quia vero luctuosa vidua hos ingratos 
suos hospites adventantes animadverti t : praeclusis cele-
riter foribus, illis in occursum exiit, seque deposita 
protestatione, defendit. Hoc facto Provisor Dominalis 
eam ita aleoquitur : »Tsak te nyisd ki az ajtót, mert ha 
ki nem nyitod, ihon lakatossal mindjárt kinyittatom, 
aztán pedig egész házadat széjjelhányattatom / " Quibus 
perterrefacta misera vidua, aperuit fores tam violentibus 
suis adgressoribus, qui cadaver curarunt efferri, idemque 
vix duobus decantatis versibus, cum pulsu campanarum, 
nostratibus omnibus, cui pulsaretur campanae, inseris 
sepelivere. Ab hoc casu, publicato praeterea jam Expla-
natoria Mandato Excelsi Consilii Locumt. Regii, a 
Tallyensium funeribus destiti.« 

Közvetlenül ezután utolsó temetése volt a sok 
bajjal küzdő Lányinak az 1782-dik évben s ezen egy-



egyházban: szeretett kedves fiának a temetése melyet 
ekkép jegyezett be : 

»Enimvero Die 6-a. Septembris mortuum dilectis-
simum meum filiolum, Danielem Lány, decem menses, 
demtis tribus diebus, natum die 7-a Septembris ipse in 
Coemeterio Szántóviensi, sine deposita stóla in pace sepe-
livi. Hic fűit liciti funeris Czekeházae casus omnium primus. 
Quiescat animula mea in pace, mecum tempore iudicii 
extremi resuscitanda, et in regno Dei, cum summo gau-
dio, a me videnda !« 

Szolgáljanak a felhozott adatok bizonyságul arra 
nézve : mennyit kellett küzdeniük elődeinknek a türelmi 
rendelet kiadása idejében s azután is, egyes róm. kath. 
papok visszaélései s törvényszegései ellenében! 

Czékus László, 
abauj-szántói ev. lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-
pök e hó 20-án indult el külföldi útjára. Először Strass-
burgban tanuló fiait látogatja meg, onnan Párisba uta-
zik, majd Svájcon át északi Olaszországba megy és 
Velence, Fiume érintésével szeptember elején fog haza-
térni. — Takács József Ceglédre választott és egy évi 
huza-vona után most már egyházhatóságilag megerősí-
tett lelkipásztor e hó 17-én vette át Pándon a meghívó 
és díjlevelet a ceglédi egyháztanács küldöttségétől, pándi 
gyülekezetétől pedig e hó 22-én búcsúzott el, s mint a 
»Cegléd« írja, c hó 28-án költözik át új állomásra, és 
ünnepélyes beiktatása hír szerint augusztus 5-én fog 
megtörténni. Isten kegyelme tegye áldásossá a szép 
tehetségű fiatal lelkész működését anyaszentegyházunk 
e népes gyülekezetében! — Szász Domokos erdélyi 
püspök az E. M. K. E. működő alelnökéhez intézett 
levelében Ígéretet tett, hogy »míg Isten életének kedvez« 
évenként 200 frtot adományoz az egyesület céljaira s 
f. évi julius i - é n az első félévi részletet be is fizette, 
hogy az »Szász Domokosné Sz. Nagy Ilka alapítványa« 
címen tőkésíttessék s az évről-évre növekvő kamatok a 
választmány belátása szerint megállapítandó segélyekre 
fordíttassanak. — Földes György papolci lelkész a be-
adott szavazatok háromnegyed részével Zabolára válasz-
tatott meg lelkipásztorrá. — Pándi időközi lelkészszé 
Benedek Antal s. lelkész neveztetett ki. — Dr. Balkányi 
Miklós debreceni ügyvéd az ottani főiskolában fölállítandó 
gazdasági tanszék alapjára 500 frt alapítványt tett. 

* A theologiai alapvizsgálat és a lelkészkepesitő 
vizsgálatok tárgyában Szász Károly dunamelléki püspök 
úr következő rendeletet küldött a lelkészvizsgáló bizottság 
tagjaihoz. »A theologiai- és a lelkészképesítő vizsgála-
tokat illetőleg az 1887. juniusi egyházkerületi jegyző-
könyv 15. sz. a. foglalt Szabályzat értelmében a II. évet 
végzett theologusok által a tanév elején leteendő Alap-
vizsgálat napjául f é. szeptember hó 11-két, a lelkész ké-
pesítő I. és II. vizsgálatra ugyancsak szeptember 12. 13. 
s esetleg (a jelentkezők számához képest) következő nap-
jait tűzöm ki, oly módon, hogy szeptember 12-kén az 
I. képesítő vizsgálat fog megkezdetni; ezt megelőzőleg 
n - k é n az I., 12-kén a II. vizsgára jelentkezettek zárt-
helyi dolgozatokat, fognak készíteni.* — A vizsgálatok 
helye a budapesti ref. új fögymnasium (Lónyai-utca) 
gyűlés- és vizsgatereme. A vizsgálat kezdete mindig 
reggel 8 órakor. 

* Az egyetemes presbyterianus szövetség londoni 
nagy gyűlésén a f. hó 9-én tartott délelőtti ülésben 
referáltak az európai continens református egyházainak 
képviselői. Az ülésen dr. Sommerville (Glasgowból) 
elnökölt s először a Szövetség titkárságának rendszere-
sítését határozták el, külön-külön titkári hivatalt szer-
vezvén a Sz. európai és amerikai ágainak. A titkárságnak 
évi 500 font fizetést határoztak és európai titkárrá dr. Blaikie 
edinburgi theol. tanárt, amerikaivá dr. Mathews quebecki 
lelkészt választották. A continensi egyházakról először a 
Szöv. végrehajtó bizottsága terjesztett be jelentést, mely 
kimerítőleg ismerteti a bizottság működését és dr. Som-
merville evangelizáló körútját Cseh-, Magyar-, Oláh- és 
Oroszországban. Azután a continentalis képviselők vettek 
át a szót. Á német ref. egyházak állapotáról dr. Brandes 
(Göttingából), dr. Tollen (Magdeburgból), dr. Brands 
(Haliéból) és dr. Koch tettek jelentést, a spanyolorszá-
giakról Fliedner (Madridból) a belgiumiakról líochcdieu 
(Brüsselből), a csehországiakról Kaspár (Hradiste), a 
görögországiakról dr. Kalopothakes (Athénből). Az utolsó 
előtt a mi Balogh-unk emelt szót, tömören ismertetve 
hazai reform, egyházunk jelen állapotát, s a legutóbbi 
évek történetét. A debreceni zsinat —• monda többek 
között — kodifikálta a presbyteti egyházszervezetet és 
egyesítette az addig széttagolt egyháztestet. Fölemlítette 
az Egyházi Közalap megalkotását s már eddig is áldásos 
működését, kiemelte a misszió-ügy föllendülését, meg-
emlékezett a theol. akadémiák újjászervezéséről, érintette 
a biblia revisiója körüli mozgalmat, s végül referált a 
»Prot. irodalmi Társaság« megalakulásáról. Beszéde ele-
jén nyomósán reflectált azon — kivált a külföldiek 
részéről — sokszor feltett kérdésre is, hogy hazai egy-
házunk miért nem adja nagyobb jelét élettevékenységének, 
felmutatván, hogy erőinket főként a nevelés és köz-
oktatás ügye foglalja le, hogy mi ezrekre menő nép-
iskolákat, 28 gymnasiumot, 4 tanítóképezdét, 3 felsőbb 
leányiskolát, 3 jogakadémiát és 5 theol. akadémiát tar-
tunk fenn, s ezért erőinket megosztjuk az iskola és a 
szószék, a tanítók és lelkészek között. De azért helyze-
tünk a speciális egyházi és valláserkölcsi tevékenység 
körében is folytonosan javul, minek bizonyságául fel-
hozta a fennemlített egyházi alkotásokat. Beszéde végén 
a katholicismussal való erős küzdelemre mutatott rá s 
aztán e szavakkal zárta be felszólalását: Reméljük, hogy 
az evangélium ereje végre is diadalmaskodni fog. Á 
rationalismus lehanyatlott a maga delejéről és szószéke-
inken többé nem uralkodik oly mértékben, mint húsz-
harminc évvel ezelőtt. Az evangélium folyton növekvő 
buzgósággal prédikáltatik és a hívő lelkipásztorok száma 
hova-tovább gyarapodik. S hogy népünk fogékony az 
üdvigazságok befogadására, arról közvetlen tapasztalatból 
tehet bizonyságot dr. Sommerville, ki néhány gyüleke-
zetünket a legzordonabb téli időszakban látogatta meg.« 
A gyűlés, mint a »Presbyt. Messengercc i r j a ; tetszéssel 
fogadta Balogh F. eme közléseit. 

* Püspöki látogatás. Ferencz József unitárius 
püspök a napokban végezte be egyházlátogató körútját 
Háromszékmegye területén. Minden egyes hitközségét 
sorban látogatta, legutoljára Kilyént, honnan Sepsi-Szent-
györgyre ment át, hol a hitsorsosainál egyházszervező 
értekezletet tartott. A püspök indítványára a jelenvoltak 
kimondották, hogy egyházzá alakulnak és a kilyéni 
anyaegyházhoz csatlakoznak. Megválasztották a gondno-
kot és az egyháztanácsot is, elhatározván, hogy jövőre 
minden hónap első vasárnapján unitárius istenitiszteletet 
tartsanak a városnak valamelyik e célra elkérendő. köz-
termében. Alaptőke gyűjtését is megkezdették s a jelen-



voltali mindjárt 205 fr tot adtak össze, melyhez a püspök 
50 frttal járult. — A látogatást bevégzett püspök üdülés 
végett Élőpatakra utazott. 

* Hálás köszönet és kérés. A csikmegyei ref. 
körlelkészség, sőt a magyar protestantismus nevében 
mély tisztelettel, igaz hálával köszönöm meg azon lel-
kes protestáns férfiaknak meleg érdeklődésüket, kegyes 
partfogásukat, kik atyafiságos kérésünket meghallgatták, 
törekvésünk intencióját megértették és az irodalmak 
különböző termékeiből könyveket küldöttek körlelkész-
ségünk könyvtára gyarapítására. Kedves kötelességet 
teljesítek, midőn a nyilvánosság előtt is felsorolom a ke-
gyes Adakozók becses nevét és az adományozott könyvek 
számát. 1. Főtisztelendő Pap Gábor ref. püspök úr kül-
dött 3 kötetet, és 4 füzetet. 2. Főtisztelendő Szász 
Domokos ref. püspök úr küldött 68 kötetet, 192 füze-
ter. 3. Tiszteletes Dombi Lajos n.-váradi ref. lelkész úr 
küldött 1 kötetet, 18 füzetet. 4. Tiszteletes Debreceni 
Gyula n.-váradi ref. vallástanár úr küldött 1 füzetet. 
5. Tekintetes Telegdi K. Lajos könyvárus úr Debrecen-
ből küldött 22 kötetet, 2 füzetet. 6. Tekint. Baktsi 
Gáspár körlelkészségünk gondnoka adott 3 kötet, 15 fü-
zetet. 7. Nagyságos Felméri Lajos egyetemi tanár úr 
küldött r kötetet, 1 füzetet. 8. Tek. Nagy Karoly úr 
Kovácsházáról küldött 1 kötetet. 9. Tek. Váró Ferenc 
nagyenyedi tanár úr küldött 5 füzetet. 10. Tekintetes 
Hegvesi Márton úr Debrecenből küldött 1 kötetet. 
11. Tek. K. Nagy Sándor alügyész úr Nagyváradról kül-
dött 6 kötetet, 2 füzetet. 13. Tiszteletes Pazar István 
agteleki ref. lelkész úr küldött 2 kötetet. Összesai: 
108, kötet és 240 füzet. Még sokan vannak hivatalosak ! 
Es nem szűnik meg a reménységben örvendezni : hogy 
ami halad, el nem marad ; hanem a megkezdett jó példa 
útján sokan fogják elküldeni kegyes adományaikat, hogy 
protestáns buzgóságukkal segítsenek a magyar protestáns 
műveltség terjesztésében. „Dicsőség. békesség minden jó 
cselekedőnek/" Csik-Szeredaban, 1888. július hó 20-án. 
Borbát Pál r ef. lelkész. 

* A közalapból való segélyezés módját tárgyazó 
konventi indítványra érdekes Véleményt terjesztett be a 
felső-borsodi egyházmegye kiküldött bizottsága, melynek 
munkálatát a »Sárosp. Lapok« 30. sz. után érdemesnek 
tartjuk olvasóinkkal megismertetni. A bizottság kiindulva 
azon elvből, hogy a segélyezés eddig gyakorolt módja 
rendszertelen és elforgácsoló, ennek helyébe a Szász 
D.-féle indítványban foglalt kölcsön utján való tőkés-
segélysezés rendszerét fogadja el, mert a Konventnek nincs 
joga a Közalap tőkéit megcsonkítani, még oly értelem-
ben sem, mint azt a Fejes-féle rnódosítvány tervezi, 
mely a Közalap tőkéinek visszafizetés nélküli kiosztását 
indítványozza, mi által a Közalap pénzei egyszerűen 
elköltetnének; ellenben a Szász D.-féle indítvány szerint 
a tőke kamat nélküli kölcsönkép adatnék ki, a tőke 
32 év alatt reintegráltatnék, a segélyezés a kamatok 
elengedéséből állana. Mindezeknél fogva a bizottság 
elfogadja a tőkés-segélyezés alapelvét és óhajtja, hogy 
a Konvent helyezze el meglevő és még előállítandó tőkéit 
első sorban a lelkészi állomások megerősítésére, másod 

-sorban az önerejükből fenn nem tartható egyházak szük-
ségeinek fedezésére és kivételesen az egyházak építkezési 
céljaira, oly módon, hogy a felsegélt cél köteles legyen 
a nyert tőke összegét 11 j2

aJ0-kal 32 évi törlesztés utján 
a Közalap pénztárába visszafizetni s ez által a nyert 
tőkét kamatos kamatozás mellett visszaállítani; a Közalap 
évi bevételének fennmaradó része pedig ugy az egyhá-
zak, mint a lelkészek sürgős szükségeinek némi enyhí-
tése céljából az eddigi mód szerint apróbb segélyezésekre 

fordíttassák. A kivitelre nézve a Konvent által elrendelt 
összeírás haladéktalanul és pedig úgy foganatosítandó, 
hogy az E. K. készíttessen rovatos íveket, melyekbe az 
egyházak lélekszáma, vagyoni helyzete, jövedelmei, szük-
ségletei, a híveknek a szükségletek fedezéséhez való 
hozzájárulási képessége, a lelkészi állomások javadalma-
zása stb. az egész reform, egyházban egyöntetű rend-
szerben összeirassanak, s ez összeírás az egyes egyház-
kerületek által kinevezendő összeíró biztosok által esz-
közöltessék. — A lelkész-tanítóságok behozatalát elvileg 
ellenzi, ellenben helyesli a bizottság az affilíátiót, a 
körlelkészségek és társegyházak szervezését. 

* Hagyaték a sárospataki főiskolának. Gulácsy 
Károly gálocsi lakos és ungi tractualis tanácsbiró f. évi 
julius i i - é n életének 75-ik évében elhunyt és gálocsi 
birtokát a sárospataki főiskolának hagyományozta. A bir-
tok mintegy 20 ezer frt értékű s 85 hold szántó föld-
ből, 42 kaszás rétből és 4 belsőségből áll, melyeket a 
boldogult takarékos és szorgalmas gazdálkodás útján 
szerzett. Ezen kívül a gálocsi ref. egyháznak is hagyott 
40 hold jó legelőt, 5 hold erdőt, melyek mintegy 5000 frt 
értéket képviselnek. Gulácsy K. Sárospatakon végezte a 
jogot és theologiát s Göncön akad. tanító is volt 3 évig. 
Majd Ungmegyébe költözvén, megyei szolgálatba lépett, 
s a forradalom után szorgalmasan gazdálkodott. Egyháza 
iránt mindig buzgó szeretettel viseltetett, különösen ked-
velvén az ő kedves »alma mater«-ét , miről végrendelete 
is tanúskodik. Legyen áldott és tisztelt az ő emlékezete! 

* Kikeresztelkedés, Csurgóról írják Lapunknak : 
»Szokatlan s megható jelenetnek volt színhelye a hely-
beli reform, templom. Folyó hó 21-én történt tek. Endrei 
Árpád ref. főgymn. oki. tanárnak, nejének, leányának, 
sógorának áttérése, megkereszteltetése, az izr. vallásról 
a reformált vallásra. Nt. Verbay István helybeli lelkész 
úr jól átgondolt megható és valóban megindító beszédet 
tartott a nagyszámú közönség előtt. A keresztapai tisztet 
teljesíték nt. Verbay István, Dr. Barla Sándor, Héjas Pál 
főg. tanár, Sárközy Béla főszolgabíró.« — Csurgó 1888. 
julius 24. — Egy jelenvolt. 

* Felhívás. Felhívom a nagykőrösi ev. reform, 
tanítóképezde i88 s / 6 és 188R/7-ik tanévben végzett nö -
vendékeit, hogy ha az 188%-ik tanévben az intézettől 
segédtanítói állást nyerni szándékoznak: e szándékukat 
f. évi augusztus hó 5-kéig velem tudassák írásban. Nagy-
Kőrösön, 1888. julius 25-én. —• H. Kiss Kálmán, ev. 
ref. tan. képezdei igazgató. 

* Gyászhír. Őszinte részvéttel vettük a gyászhírt, 
hogy Vörös Ervin Vörös Károly váci lelkésztársunk 3 '/2 
éves fiacskája jobb létre szenderült. A lefolyt egy év 
alatt ez már a második gyászeset, mely derék barátunkat 
érte. A jó Isten adjon vigaszt kesergő apai szivének! 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai ref. templom építésére újabban 

következő adományok folytak be : Tisza Kálmánné véd-
asszonyunk védnöksége alatt rendezett operai előadás 
alkalmából felülfizettek m é g : Liszkai Jenő 6 frt, Dusoczky 
Károly 1 frt, Perselypénzből folyó hó 3- tól 15-éig 3 frt 
91 kr., Bor György és Telegdy Pál 1 — 1 frt, Altieben 
József 2 frt, Szilágyi Sándor 7 frt, Dr. Gööz József 8 frt, 
és villájában pohár köszöntésekből 9 frt, Blumenthal Sándor 
10 frt, Kasics Péter 15 frt, félévi kamat 440 frt 12 kr. 
Ezen összegekkel együtt 25,813 frt 37 kr. van a pesti 
hazai első takarékpénztárban elhelyezve. — Budapesten, 
1888-ik évi julius 20-án. — Szőts Albert, pénztárnok. 



H I R D E T I S E K . 
Pályázat tanári állomásra. 

A békési ev. ref. IV osztályú gymnasium ürese-
désbe jött egyik tanszékére pályázat nyittatik. 

Tan tá rgyak : mennyiségtan és mértani rajz, eze-
ken kívül valamelyik osztályban a német nyelv. A városi 
alsófokú ipariskolában vállalt rajztanításért külön díjazás. 

Évi fizetés : iooo azaz egyezer forint o. értékben, 
évnegyedi előleges részletekben a gymn. pénztárból. 

A megválasztott tanár vagy tanárjelölt két évi 
sikeres működés után állandósíttatik, utóbbi azonban 
csak azon esetre, ha időközileg tanári oklevelet szerez. 

Az állandósított tanár a »Tiszántúli ev. reform, 
középiskolai tanárok nyugdí j - és gyámintézeté«-nek k ö -
telezett tagja. 

Kellően felszerelt pályázatok f. évi aug, 15-ig alul-
irotthoz küldendők. 

Békés, 1888. julius 16-án. 
S z e g e d i Z K Z á r o l - y , 

2—2 ref. lelkész, a gymn. igazg. tanács elnöke. 

A besztercebányai ág. hitv. ev. algymnasiumhoz a 
latin és magyar nyelv (esetleg más tárgy is) tanítására 
helyettes tanár kerestetik. 

Javadalmazása évi 700 frt fizetés és 100 forint 
lakáspénz. 

A kellőleg fölszerelt és a besztercebányai ág. hitv. 
ev. egyházhoz intézett folyamodványok f. évi augusztus 
i - i g alulírotthoz küldendők. 

Az állomás f. évi szeptember hó elején foglalandó el. 
Besztercebányán, 1888. julius 14-én. 

Mikler Sámuel, 
2—2 lelkész. 

A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett, most 
újonnan anyaegyházzá lett tápió-szelei egyház lelkészi 
állomására, melynek javadalma hivatalosan, stólán kívül, 
838 forintra van becsülve s így III. osztályú, ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázni kívánók, szabályszerűen felszerelt folya-
modványaikat a kecskeméti egyházmegye espereséhez 
nt. Ádám Kálmán úrhoz Tisza- Vezsenyre f. é. augusztus 
19-kéig küldjék be. 

Halas, 1888. julius hó 20-kán. 
Szász Károly, 

1 — 2 dunamelléki ref, püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az abaüjí 
egyházmegyéhez tar tozó felsS-dobszai egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalma, föld haszonvéte-
léből, terményekből, készpénz és stólából 600 frtot tesz, 
így a 4-ik osztályba tartozik. 

A pályazati kérvények, kellően felszerelve, szep tem-
ber 3—ik napjáig beadandók nt. Fodor Pál esperes úrhoz 
Viltnányban, u. p. Vizsoly. 

Miskolc, 1888. julius 26-án. 
I K I u m B e r t a l a n , 

püspök. 

A kecskeméti ref. egyházmegyébe kebelezett pándi 
ref. 

egyház lemondás folytán megürült lelkészi állomá-
sára ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi javadalma hivatalosan 1419 frt 
80 krra van becsülve, s így ezen egyház II. osztályú. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt fo lyamodvá-
k be nt. Ádám 

nyaikat f. é. augusztus hó 31-ké ig 
Kálmán esperes úrhoz Tisza- Vezsenybe (postaállomás, 
Jász-N.-Kún-Szolnokmegye. ) 

Halas, 1888. julius hó 26-kán. 

S Z Á S Z KÁROLY, 
1 — 2 dunamelléki reform, püspök. 

Pályázat főgymnasiumi tanszékekre. 
A folyó év őszén tartandó egyházkerületi k ö z -

gyűlésen, választás útján, a sz.-udvarHelyi ref. kollégium 
főgymnasiumánál, két rendes tanári szék fog betöltetni, 
és ped ig ; 

1) az ó-classica literatura (latin s görög nyelv és 
i rodalom) ; 

2) a mennyiségtan és mértani-rajz rendes tanári 
széke. , - . . 

A megválasztott rendes tanárok évi javadalma 
egyenként 1000 frt készpénz, évnegyedenként előre 
fizetve. A meglevő öt rendes tanári szék valamelyikének 
megüresedése esetében, elsőbbségi jog szerint természet-
beli lakás vagy lakáspénz. A választottak között t a szol-
gálati idősbbségre nézve a tanári oklevél kelte bír döntő 
erővel. A megválasztottak állásukat f. é. október i - é n 
elfoglalni kötelesek. 

A pályázók életkorukról, vallásukról, végzett tanul-
mányaikról, állami képesítettségükről, valamint eddigi 
szolgálataikról tanúskodó okiratokkal fölszerelt folya-
modványaikat f. é. augusztus hó 31 -kéig az erdélyi ref. 
egyházkerület állandó igazgató tanácsához Kolozsvárra 
címezve nyújtsák be. 

Az erd. ref. egyházkerület áll. Igazgató-Tanácsától . 
Kolozsvárott, 1888. julius hó 25-én. 

Parádi Kálmán, Kolosvári Sáiidor, 
tanügyi előadó. * elnök helyettes. 

"""'"" """"""" u.nmmnniiiiiini.iiiiiiii i mm iiinnii.im.ii, 

Pályázat fogymnasiumi tanszékre. 
A folyó év őszén tartandó egyházkerületi közgyűlé-

sen választás útján a kolozsvári ref. kollégium főgym-
násiumánál ürességben lévő »classica philologiai« latin 
és görög ny. s irodalmi rendes tanári szék fog betöltetni. 

A választandó rendes tanár javadalma évi 1000 frt 
készpénz fizetés és lakás természetben vagy 300 frt 
lakáspénz. A választott tanár f. évi október hó i - é n 
állását elfoglalni köteles. 

• E pályázatra csak ev. ref. vallású, tüzetesen a ne -
vezett szakra képesített, okleveles egyének jönnek tekin-
tetbe, a kik arravalóságukat kellőleg felszerelt fo lyamod-
ványban megfelelő okiratokkal tanúsítják. A fo lyamod-



ványok f. é. augusztus hó 31-ig az erdélyi ref. egyház-
kerület állandó Igazgató-tanácsához Kolozsvárra címezve 
küldendők. 

Az erd. ev. ref. egyházkerület Igazgató-Tanácsától. 
Kolozsvárit, 1888. julius 23-án. 

Parádi Kálmán, Dr. Kolosvári Sándor, 
tanügyi előadó. elnök helyettes. 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
A soproni ág. hitv. ev. kerületi lyceumban a jövő 

tanév kezdetén betöltendő tanszékre, melylyel a magyar 
nyelv s irodalom mint fő, a német nyelv, esetleg más 
tantárgy, mint melléktárgy van összekötve, ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

A megválasztandó egyelőre 800 (nyolcszáz) forint 
évi fizetés mellett egy próbaévre hivatik meg és csak 
három évi működés után a próbaévet is beletudva, lép 
a rendes javadalom 1100 (egyezer száz) frt rendes évi 
díj és tandíj-osztalék élvezetébe és jogosait, de egy-
szersmind kötelezett tagja a tanári nyugdíj-intézetnek és 
gyámoldának. 

Pályázóknak bizonyítványaikkal kellőleg felszerelt 
folyamodványaik f. é. augusztus hó 18-ig bezárólag az 
ev. lyceumi igazgatósághoz Sopronba intézendők, 

Sopronban, 1888. julius 9-én. 
Takáts Dénes, 

3—3 az iskolai kis bizottság elnöke. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőt s Farkas . 

ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek 
való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 
közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymna-
siumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő I888/9. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

J^JZI e l r r j r 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 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 írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon 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 
1888. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 188s/9. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendők tanodai 

Kelt Budapesten, 1888. junius 30-án. 

Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűén írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. é. 1888. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. bálvány-utca 19. szám.) 
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. bir. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben 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 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, einöic. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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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 á r a : 
H e l y b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előf izethetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; he lyben a kiadóhivata lban. 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többször i beiktatásáért 
5 kr., egyszer iér t 7 kr. sor ja . — Bélyegdi j 

kü lön 80 kr. 

Ü T Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Felelet „Anonymus Yádjai"-ra. 
A lapunk f. é. 26. számában megjelent 

»Egy kis visszapillantása című vezércikkünkre 
az »Evang. Egyh. és Iskolacc 27. 28. és 30. szá-
maiban ,, Anonymus vádjai" címmel Dr. Masznyik 
Endre theol. tanár úr három cikkben felel s a 
nála már egészen megszokott élességgel veti 
szemünkre, hogy nem vagyunk se kálvinisták, 
se lutheránusok; a mi utunk a felekezeten-
kívüliség, a negatió útja ; hogy mi vagyunk s 
nem ők az igazi separatisták és particularisták, 
^türelmetlen, zsarnok szellemek,« az unió ellen-
ségei, »kik a lutheránus egyház saját benső egy-
ségét a nemzetiségi ellentét szítogatása által 
folytonosan megbontani törekedtünk;« hogy 
mi a lutheránusok összes dolgai közül mindég 
»bizonyos titkos ö römmek csak a pánszláv 
kérdést tárgyaltuk ; hogy a midőn a Luther-
társaság megalakult, mi »a régi jó szomszédok, 
de csak egy bátorító szóval sem fordultunk 
hozzájok.cc Ezek a vádak. Majd üres, semmit-
mondó kifogásokkal reflectál arra, hogy miért 
nem támogatta a lutheránus egyház a protestáns 
irodalmi társaságot. Üres kifogások ezek azért, 
mert mindazokat, a miket Masznyik úr elmond, 
csak posteventum láthatta meg mindenki s Önök 
mégis előre már húzódoztak tőle, a mikor 
még mi mindannyian teljes reménységgel vol-
tunk; pedig nem hiszem, hogy különösebb 
kegyelem Önöknek a jövőbe belátó prófétai 
lelket adott volna ! Végül jónak látja a cikkező 
az uniót magyarázgatni, felmutatni annak szük-
ségtelenségét, kivihetetlenségét, sőt egyenesen 
»egvházgyilkoIó« hatását és kijelenti, hogy nem 
kell az unió, »annak nagy akadálya van, mert 
Pozsony nem fér el se Debrecenben, se Buda-
pesten. « »Ne érzékenykedjünk hát<c — végzi 
épületes cikkeit — »krokodil könnyeket on t -
ván, hanem lásson ki-ki a maga dolgához. 

Budapest A munkában legyen első s ne a név-
telen vádaSfcadásban.cc 

Ez Dr'. Masznyik Endre úr cikkeinek gon-
dolatmenete. 

Ha a két első cikk merő s minden alapot 
nélkülöző vádaskodásai és gorombáskodásai 
mellett maradt volna csak meg a szerző, — a 
nélkül, hogy csak egy pillanatra is eszembe 
jutott volna vádjai alaptalanságát kimutatni, 
s kötözködéseit visszautasítani, mert hiszen 
erre semmi szükség sincs — legfeljebb csak a 
»Különfélékcc rovatában egy kis rövid reflexió-
val annyit jegyeztem volna meg, hogy lehívjuk 
olvasóink figyelmét Dr. Masznyik E. úr ez s 
ez cikkeire, igen érdekesen jellemzik azok író-
jukat ; különben pedig nem nekünk ír, hanem 
a türelmes papir közvetítésével tulajdonképen 
haza beszél; nem kívánjuk hát circulusait zavarni 
és csak arra vagyunk bátrak figyelmeztetni, 
hogy máskor legyen nagyobb politikus, mert 
van ám abban valami kicsiny igaz, a mit Tal -
leyrand mondott , hogy a szavak arra valók, 
hogy gondolatainkat velők elleplezzük. De mi-
után a III. cikkben bizonyos elvi, vagy ha úgy 
tetszik, eszmei magaslatra emelkedik, — bál-
idé is felviszi magával azt a bizonyos »mo-
gyorófa vesszőt,« melylyel ő azokat, a kik vele 
egy véleményen nincsenek szeretné »kidombo-
rítanicc — és az uniót magyarázza s több fon-
tos nyilatkozatot tesz: ezért jónak látom e 
helyen felelni a t. tanár úrnak, »krokodil köny-
nyeimtőlcc megszáradott szemmel igyekezvén 
mögéje pillantani a szabadon hagyott repedé-
seken azoknak a cifra festésű kulissáknak, me-
lyekre az ág. hitvalláshoz való ragaszkodás és a 
lutheránus egyház minden intézményeinek hú 
fenntartása van látszólag felpingálva, de a me-
lyek a szelídebb színezetű nemzetiségi törekvé-
sek dédelgetését s illetve e törekvések jogosult-
ságának elismerését rejtegetik hátuk mögött . 



Emlékezünk reá. Egy bizonyos pozsonyi eset 
alkalmával a t. tanár úr másként vélekedett; de 
hát tempóra mutantur et nos mutamur in illis! 
Régi közmondás. Masznyik úr is ismeri bizo-
nyára. Csak emlékeztetni akartam rá! 

»Unio! Ugyan kérem Anonymus úr! legyünk 
őszinték. Önök nagyon könnyen dobálódznak 
ezzel az »unió« szóval; de hogy mit értenek 
alatta, s miként tartják azt megvalósíthatónak, 
arra nézve hiába keresek feleletet becses lap-
jukban cc — mondja Dr. Masznyik a III. cikk 
elején. 

E szónak magyarázatát s az unió megvaló-
síthatásának mikéntjét pedig sokszor megta-
lálhatta volna. Csak röviden összegezem a már 
többször elmondottakat Masznyik úr kedvéért; 
bár a kérdés csak »kisértésképencc van feltéve, 
mert jól látom, nem a mi feleletünkre kíváncsi 
ő, hanem szüksége volt e kérdésre, hogy el-
mondhassa ő a maga feleletét és magyarázatát. 

Unió alatt nem azt értjük, hogy a luthe-
ránus legyen kálvinista, vagy megfordítva, avagy 
pedig, hogy mindenik legyen tulajdonképen 
egy harmadikká s dolgoztassék ki számukra 
egy közös hitvallás, melyet mindenik hite és 
cselekedete zsinórmértékéül tekintsen és készít-
tessék egy közös agenda, mely a váltanok ki-
egyenlítésével beszéljen a sacramentalis cse-
lekvényeknél. Pedig még ha ezt értenénk is 
alatta, még ezzel sem mondanánk valami absur-
dumot. Réges-régen hallottam valamit róla, s 
talán Masznyik úrnak is mesélt arról egyet s 
mást valamelyik német professora, hogy Porosz-
országban tényleg van is egy olyan unió, mely 
egy közös agenda alapján jött létre. Es ez az 
unió ott sem abban állott, hogy a jó békes-
ség kedvéért egyik vasárnap luther köpenyben, 
a másikon pedig palástban szolgálnak a papok, 
vagy pedig szabattak volna olyan öltönyt, mely 
külsőkép kifejezi már az uniót, palást is, köpeny 
is : hanem állott a legfőbb dologban: az erők-
nek egyesítésében. A mi gyakorlatban keresztül 
vitetett Poroszországban, az nem lehet esz-
meileg olyan képtelenség általunk is hirdetve. 
Csak hogy hic Rhodus hic salta ! Ott nem ál-
lottak nemzetiségek szerint külön-külön táborra 
oszolva a felekezetek s a felekezeti különbség 
nem volt egyszersmind nemzetiségi különbség 
is, mert nem tették azzá, hanem egy szívvel 
lélekkel porosznak tudta magát az az idők 
folyamán sokféle elemből összeverődött nem-
zet. S megtörtént az unió, pedig erősebb volt 
mindenik felekezetnél a felekezeti öntudat, mint 
nálunk valaha volt. Azt a porosz lutheránust 
szörnyen bántotta, ha kereszteléskor meg nem 
kérdezték tőle: »ellene mondasz-e az ördög-

nek ?« s képes volt ezért harcra szállani — és 
mégis győzött nála az a gondolat, hogy minő 
erőt nyer az egyesülés által, mert volt benne 
nemzeti öntudat is. Nálunk a dogmatikai nehéz-
ségek nagyon elenyésztethetők volnának ; mert 
a váltanok nem is mentek teljesen a nagy 
publikum köztudatába, de meg — legyünk 
csak őszinték — ha végig tekintünk nemze-
tünk s egyházunk múltján és a jelen viszo-
nyokon, vájjon egyház történetünk eseményei-
ben a rugók nem politikai természetűek voltak-e 
a legtöbbször és csak igen-igen ritkán vallásiak, 
vagy egyháziak s nem politikai aspiratiók 
nyertek-e bennök kifejezést ? Én is azt mondom 
rá, mit Masznyik úr, hogy eszmeileg véve mi 
köze a Krisztusnak Beliálhoz? de a tényleges 
adott viszonyokkal a gyakorlatban mégis szá-
molni tartozunk és tudom, hogy csak nagyon 
hosszú fejlődés után érhetjük el azt, hogy az 
egyház nálunk is öncélnak tekintessék, s mint 
ilyenért érdeklődjenek az emberek. így lévén a 
dolog, faji jellegünknek, nemzeti geniusunknak 
megfelelőleg egyház-politikát kell csinálnunk 
nekünk is, a mint különben csinálnak egyébb 
népek is ilyet vagy amolyat. 

S minő legyen ezen egyház-politika ? 
Nem lehet az más és nem szabad 

annak másnak lennie, minthogy általa is a 
nemzet erősíttessék, az uralkodó fajnak, a ma-
gyarnak suprematiája biztosíttass ék. 

Unió tehát ; de nem közös confessio, 
közös agenda alapján, nem, esetleg »a lutherá-
nus egyházat hűtlenül elhagyó elemeknek a 
kálvinista egyházba való beleolvadásávak — 
hogy Masznyik úr szavait idézzük: — hanem 
unió az egyházpolitikában. Megmaradhat min-
deniküknek felekezeti jellege, a különben is 
adiaphorákban; de legyen unió a közös, hatal-
mas ellenséggel, a romanismtissal szemben való 
harcban; unió a nemzeti aspiratiókért való küz-
delemben; unió a vallás-erkölcsi élet építésében, 
a theologiai tudományok művelésében és ez az 
unió fejeztessék ki egy közös, hatalmas, tekin-
télyes egyházi kormányzó testületben közös, egy-
séges egyházszervezetben, mely aztán a maga 
súlyával reá nehezedjék minden particularis 
nemzetiségi törekvésre. És a midőn ilynemű 
unióról beszélünk, csak hazai egész törvényho-
zásunk és történetünk szelleméhez ragaszkodunk, 
mely soha nem intézkedett felőlünk külön-
külön, hanem mindég összefoglalt bennünket, s 
egyetemesen szabott ránk törvényeket 6081 óta; 
habár névleg megkülönböztetett is, de tény-
leg nem. 

Fenköltebb, nemesebb gondolkozású és 
érzésű emberek között lehetett a két felekezetnek 



oly uniója is, minő volt pl. itt Pesten Török és 
Székács idejében, hogy még urv-acsorát is osz-
tottak egymás helyett s kölcsönösen keresztelték 
egymás gyermekeit, tehát a két fő sacramentalis 
cselekményben sem féltékenykedtek. Vagy pl. 
a Dunántúlnak teljesen magyar érzelmű, a ma-
g y a r népnek, qua nemzetnek aspiratióit átértő 
és érző evangelikus papságával és egyébb kerü-
leteknek is néhány tiszteletreméltó igazi ág. 
hitvallású és a mellett mégis magyar lelkészé-
vel és gyülekezetével könnyű is volna megcsi-
nálni a fentebb jelzett uniót; de a míg a luthe-
ránusoknál az egyetemes dg. hitv. ev. egyház által 
fenntartott akadémián olyan theologiai tanárok 
is ülhetnek egyházi felsőségük jóváhagyásával 
a tanári kathedrákon, kik a míg az ág. hitval-
láshoz való erős, törhetetlen ragaszkodást hir-
detik, a felekezeti öntudatot ébresztgetik és 
ennek emelésére a tudomány terén is törekesz-
nek s ezzel csak őszinte tiszteletet érdemelhet-
nének ki, teljesen lerontják munkájuk értékét 
azzal, hogy e buzgólkodást arra használják fel, 
hogy a nemzetiségeket is erősítsék s azok lét-
jogosultságát hirdessék: addig természetesen 
szó sem lehet még egyházszervezeti, egyház-
kormányzati unióról sem, sem az erők egye-
sítéséről, még kevésbbé pedig olyan unióról, 
mint a minőt contemplált az ))egyházi a t y a « 
megtisztelő nevet is megérdemlő Haubner. Talán 
tud valamit Masznyik úr is az ő ,,uniói kátéu-
j á r ó l ! ? 

Az erős államalkotó érzékkel biró porosz 
nem is vetette fel a nemzetiségi kérdést s ma 
sem veti fel Elzász-Lotharingiában. O az erő-
sebb, ő uralkodik. A mi elnézésünk, udvarias-
kodásunk, helytelen méltányoskodásunk volt az, 
mi felvetette elég szerencsétlenül a kérdést. 
Teljesen igaz, a mit Dr. Masznyik úr mond, 
hogy nemzetiségi szempont szerint igazodik 
egész egyházi életünk;« de erre azt mondom, 
hogy elég baj ez nekünk! S épen ennek a nem-
zetiségi szempontnak nem SZClbCíd érvényesülni 
s ezt nem szabad dédelgetni olyanféle exe-
gesissel, mint a t. tanár úr ad Pál apostol 
eme szavainak: »inkább öt szót értelemmel, 
mint tízezret értelem nélkük — hogy ,,min-
den gyülekezetben az a nyelv bír jogosultsággal, 
melyet a hívek beszélnek/" és hogy „a közös gyű-
lések nyelve is csak az lehet, melyet az össze-
gyűltek egészben vagy többség szerint értenek 
Nagyon elcsürhető-csavarható elv ez a pozsonyi 
luth. theol. tanár szájában. Könnyen odamagya-
razható, hogy pl. Szarvason a hívek legeslegna-
gyobb része már megérti a magyar nyelvet, s 
azért érdemes papjuk mégis tótul beszél, a mikor 
csak lehet; vagy pl. a pestmegyei Péteriben ép 

úgy tudnak már magyarul, mint tótul a hívek, s 
azért felsőbb egyházi rendeletre a különben tel-
jesen magyar érzelmű papnak mégis tótul kell 
prédikálnia, nehogy ezt a szép nyelvet elfelejtsék 
egészen; és így tovább. Es vájjon nem gon-
dolt-e arra Masznyik úr, mikor ezt az exege-
sist adta, hogy ez élv alkalmazásával, miután 
épen a dunáninneni ág. hitv. ev. superinten-
dentiának a legnagyobb többsége tót, akkor, 
ha az az erős kar, mely most ott a kormányt 
tartja, lehanyatlik — mit ne adjon az Isten 
egyhamar! — egy külön szakadó tót, vagy ha 
úgy tetszik, szláv-superintendentiává lehet! Es ha 
ezt tenné, csak levonná a következtetést theol. 
professorának elveiből. »A gyülekezet ura a 
nyelvnek is.« Ezt megengedi a nemzetiségi 
törvény is, hogy az egyes egyházak anyanyel-
vén végeztessenek az egyházi ténykedések ; de 
azt már nem engedi ám meg, hogy az egyházi 
felsőbb administratió, mely folytonos contrac-
tusban van az állammal, más nyelven érintkez-
zék vele és hozza végzéseit, mint a nemzet 
nyelvén, bármekkora többség álljon is háta 
megett. Csakis ez lehet kezesség a mellett, 
hogy esetleg, — de csakis esetleg, — nem lesz 
külön tót superintendentiává a dunáninneni 
egyházkerület, mert a hajlandóság erre sokak-
ban meg van. Hurbán még nem nagyon régen 
halt meg. Egyszer s másszor visszajár kisérteni. 

De hát ne vegyük ezt a legrosszabb ese-
tet, ne vonjuk le ezt a végső következtetéseket 
Masznyik úr okoskodásából, hanem vegyük 
csak a legközvetlenebbet, azt, a mit a tényleges 
viszonyok is mutatnak, hogy épen amaz elv 
szerint, hogy »a gyülekezet ura a nyelvnek is,« 
a felső vidék rendkívül keveset, jóformán épen 
semmit sem magyarosodik; mert nem akar. 
Tudom, hogy nem lehet ott egyszerre minden 
egyházi cselekményt a nemzet nyelvén végezni, 
hol tiszta tó t - vagy más ajkúak a hívek; de 
lassanként, sőt egy generatión át is már meg 
lehet csinálni, hogy magyarrá legyen nyelvében 
is e nép, ha papja, tanítója komolyan akarja. 
Azután meg nem is egészen a nyelven fordul 
meg a dolog, hanem az érzelmeken. Van ne-
künk kálvinistáknak is elég németünk, szerbünk, 
horvátunk; de az mind büszkén vallja magát 
magyarnak, s egy pillanatra eszébe nem jut, 
hogy pángermán vagy más efféle törekvések-
nek álljon szolgálatába. De ha mindég akadnak 
lutheránus papok és professorok, kik táplálgatják 
ama nézetet, hogy »a gyülekezet ura a nyelvnek 
is« (Masznyik); — ^vigyázzatok, mert az unió-
val előbb magyarrá, aztán kálvinistává akarnak 
benneteket tenni« (Hurbán et comp.) ; »mintha 
Önök 31 és Va év alatt mindenestől elnyeltek 



volna bennünket« (Masznyik): akkor egyenesen 
nemzeti érdekünk követeli mind hangosabban 
a legjobbaknak amaz unióját, melynek tekinté-
lyével, súlyával aztán elhallgattathassanak azok, 
kik saját házunkat gyújtják fel, pedig ők maguk 
is velünk egy fedél alatt laknak s ebből folyó-
lag nemzeti érdekeinknek tartoznának szolgálni. 
Hogy mi miért voltunk tartózkodók — ha 
ugyan valamikor azok voltunk — »a nagyobb 
szabású sajátos lutheri theologiai szellemi 
mozgalmakkal szemben, sőt ellenszenvesek«: 
annak az volt az oka, mert e sajátos lutheri 
theologiai szellemi mozgalmak a múltban leg-
nagyobb részt nemzetiségi jellegűek voltak, s 
közülök nem egy Hurbán nevéhez és a hlubo-
kai paplakhoz voltak kötve. Mikor a Luther-
társaság megalakult szivből üdvözöltük, min-
den dolgát regisztráltuk, kiadványait ismer-
tettük, tehát mind alaptalan vád, a mivel e te-
kintetben is Masznyik úr bennünket illet. Örü-
lünk a „theol. szakkönyvtár" vállalatnak, s ha 
derék műveket fog produkálni, elsők leszünk, 
kik elismeréssel adózunk. De mihelyt az a 
Luther-társaság a Masznyik úr exegesise alapján 
megint nem tenne egyebet, mint hogy a nem-
zetiségek aspiratióit dédelgetné, a mit ugyan 
eddig nem tett, s reméljük ezután sem fog 
tenni: mi lennénk az elsők, kik a legkemé-
nyebben elitéinők. És ha Eperjesen és Pozsony-
ban oly igazi magyar lutheránus papokat nevel-
nek, mint Debrecenben vagy Budapesten, nem 
kell akkor nekünk sem olyan unió, mely Eper-
jest beleerőszakolja Debrecenbe, vagy Pozsonyt 
Budapestbe. Pláne Eperjes csak hadd maradjon 
annak, a mi ; az jól betölti helyét. De míg 
Pozsony oly eszméket hirdet, mint most egyik 
theologiai professora: addig nem szünhetünk 
meg mi sem egyházpolitikai elveinket hirdetni 
s azokért küzdeni. A magasabb nemzeti aspi-
ratiók tartották fenn ezer éven át a magyar 
nemzetet, s csak ezek biztosíthatják számára 
a jövendőt. Elismerem Masznyik úr eme sza-
vainak igazságát, hogy »mindenik felekezetnek 
megvan a maga sajátos szelleme és történeti 
missziója, s hogy e missziót hazánkban még 
egyik prot. felekezet sem oldotta meg«; de e 
misszió nem lehet egyébb, mint hogy mindegyik 
a maga körében a vallás-erkölcsi élet építésével a 
magyar nemzetet erősítse meg, hogy legyen 
ennek szilárd fundamentuma a tiszta erkölcs. 
A vallás-erkölcsi életet azért kell ápolni, hogy 
ezzel maradandó alap vetessék a nemzet épülete 
alá. Mi a munkában — Isten segedelmével — 
majd előre is megyünk! S ha Manyszik úr erre 
azt kérdi ismét, hogy »mi köze a Krisztusnak 
Beliálhoz?<( — csak hivatkozunk isteni Meste-

rünkre, ki a saját népének betegeihez jött leg-
első sorban, s a ki könyezett hazája fővárosának 
romlására gondolva. Mert a mi liberalitásunk is, 
sokkal inkább, mint a Masznyik úré, a Krisztus 
szellemében birja jogát és szabályát! 

Isten velünk! 
Kenessey Béla. 

A zárdai és protestáns nőnevelésről. 

Ámbár kijelentéin, hogy míg az ellenem megin-
dított herce-hurca véget nem ér, közügyeinkben nem 
emelem fel csekély szavamat ; mindazáltal, azt hiszem, 
nem fogok vádoltatni szószegéssel, ha ily egyetemes 
kérdésben, mely minket mint protestáns egyházat, úgy 
erkölcsi mint anyagi tekintetben a legközelebbről érde-
kel : felszólalok, s ez által addig is, míg többre segélne 
Isten, némi komolyan meggondolni valóra irányítom a 
figyelmet. 

Jelen tárgyam a róm. kath. nőzárdák alapítása. 
Ezt a kérdést, mint róm. kath. szempontból szükségest, 
a mostani váci püspök vetette fel Kecskeméten, Félegy-
házán,, Hódmezővásárhelyen. Eennt tisztelt püspök "úr e 
célra 140 ezer forintot tett le a váci székeskáptalannál 
gyümölcsözés végett oly kikötéssel, hogy ha nevezett 
városok róm. kath. egyházközségei, természetesen a vá-
rosi községnek is hozzájárulásával, három év alatt nem 
építenének az alapító terve s tetszése szerinti zárdát 
vagy rkath. nőnevelő- in téze te t : más városokban hason-
célú intézetek létesítésére fog az fordíttatni. 

Nem lehet feladatunk, hogy a bizonyára nemesnek 
mutatkozó célt kifogásoljuk, s a róm. kath. egyház inté-
zőinek ebbeli eljárását helytelenítsük. Hiszen a római 
katholicismus intézői Magyarországon csak következe-
tesen járnak el. Törekvésük vasszálai századokon át 
lenyúlnak a mai létei szívéig, hogy azt összeszorítsák, 
s a kiomló vér dicsőségük támadó napjának jeléül te -
kintessék. A múltban a prot. egyházi községekbe kerí-
tettek a föld alól is és besegítettek egy-két vagy néhány 
róm. kath. egyént, családot ; aztán a betelepítettek révén 
a községek vagyonához jogot fo rmál tak ; elfoglalták s 
foglaltatták a maguk részére a protestáns templomokat, 
iskolákat, s a prot. egyház ingó és ingatlan vagyonát 
csúfságúl elárvereztetve mint Nagy-Bányán még az ú r -
vacsorai kelyhet is; hogy aztán, az ő ellenes községek, 
földönfutókká legyenek, egyházilag szétmáljanak, s az 
általok képviselt evangyéliumi elv zászlaja megalázva, 
széthasogatva porba tiportassék. 

Hála Istennek, s az evangyélium által elterjesztett 
felvilágosodás díadalmának, úgy az állami, mint a tá r -
sadalmi viszonyok között , mai napon a régi ölő fegy-
vereket többé használni nem lehet. Maguk a tisztábban 
látó róm. katholikusok kivernék azt a használni akarók 
kezéből. De elvetni sem szabad, nehogy a róm. ka tho-
licismus vezetői Magyarországon hűtlenek legyenek a 
múltban a protestantismust tűzzel-vassal pusztítani, ha 
lehet a föld színéről is kiirtani törekvő nagy elődeik-
hez. Be kell tehát a régi fegyvereket borítani a huma-
nitás ragyogó fátyolával; a hol jelentékeny számban 
vannak a protestánsok, s a róm. kath. atyafiakkal bé-
kességben élnek, egymás templomába kölcsönösen eljár-
nak s elismerik, hogy mindenik templomban lehet Istent 
imádni s a Jézus tudományának örök fenségén lelke-
sedn i : . üszköt kell dobni közéjük, hogy a keresztyén 
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szeretet alig épülő temploma meggyúljon, összedőljön, 
s romja alá temesse azokat, kik hinni és állítani mer -
ték, hogy nemcsak a fényes római katholikus templo-
mokban lehet az idvesség után epedő lelket kielégíteni. 

A három város, hol a váci püspök lelkesedése 
már reményben felépítve látja a szentséges róm. kath. 
zárdákat, mint a keresztyén női vallásosság és erény 
magasan ragyogó eszközeit, mint említém : Kecskemét, 
Félegyháza és Hódmezővásárhely. Félegyházán alig pár-
százra menő protestánson kívül, kik általam összesze-
dettek, hogy a méltó jutalom a fáradozásért statarium 
elé állítás legyen : van 26 ezer róm. kath. hivő, kiknek 
csakugyan felférne egy leánynevelő-intézet, ámbár alig 
hiszem, hogy a régihez képest tisztességesebb felvilágosult 
nézet Félegyházán is az apácai nevelés ellen tiltakozását 
fel ne emelné. Kecskeméten 28 ezer római katholikus-
sal szemben van 14 ezer református, kik másfélszáz 
esztendeig, bár külön órákon, a római katholikusokkal 
egy közös templomban dicsérték az Istent, hirdették és 
hallgatták a Jézus evangyéliumát. Hódmezővásárhe ly t 
12 ezer róm. katholikussal szemben van 36 ezer r e fo r -
mátus, mint Kecskeméten, és nem beszálingózott, de tős-
gyökeres magyar keresztyén lakos. A két utóbbi város 
róm. kath. egyházközsége nem igen fogja igénybe venni 
a zárdaalapítási nagylelkűséget. A világtól elzárt neve-
lés iránt, egyik helyen sem rokonszenves a közszellem, 
melynek ma már nem átláthatlan szürke fátyollal borí-
tott arcú s megkötöt t kezű erény kell, de szabadon járó 
s a világ bűne s csábításai közt is el nem eső keresztyén 
erkölcs, mely szabad lényekre szabadon hinti jóltevő 
ragyogását. 

Midőn a római katholicismus szükségesnek látja az 
alföldi magyar városokban zárdák építése által megbizo-
nyítani azt a következetes buzgóságot, mely nem feledte 
az ősi nyomokat , s a régi fegyvereket rózsaszín íátyollal 
bevonva felmutatni elég merész, mi protestánsok mit 
teszünk, a keresztyén nőnevelésen minő lelkesedéssel 
buzgólkodunk ? 

Fájdalmasan kell beismernünk, hogy mi, kik a 
keresztyén felvilágosodás érdekében a múltban annyit 
küzdöttünk, áldoztunk, mintha elfeledtük volna az ősök 
nyomdokai t , nem azok vagyunk többé, kiknek kellene 
lennünk. Nem vagyunk vezérlő fáklyák. Mintha a viha-
rok zúgása közt elégtünk volna, vagy jobban égtünk 
volna, mint kell vala, s lángjaink, melyek messze csa-
pódtak, szikráink, melyek idegen tájra verődtek, nem té r -
tek volna vissza, hogy az őket kibocsátó égő fáklyára 
mint a kirajzott, de az anyakashoz visszaszálló méhek 
tápláló olajat, édes mézet hozzanak, s mindig új és új 
erőre lelkesítsenek. 

A férfinemen levő ifjúság tudományos neveléséről 
és tanításáról híven gondoskodtunk, miről bizonyságot 
tesznek máig is fennálló felsőbb iskoláink. A pro tes -
tantismus terjedését és fenntartását a férfiak által elég-
nek tartottuk, hs nem vettük komolyan számba, hogy 
a nők mily tényezői lehetnek a protestantismus terjesz-
tésének ; nem vettük számba, hogy a nők nevelik a 
jövendő nemzedéket azon vallásos szellemben, mely 
adta egyházunknak a múltban hitbuzgó ősöket, a hit 
és lelkiismeret szabadságáért mindent feláldozó férfiakat. 
Megelégedtünk azon ihlettel, a mit az egyszerű édes 
anyák a család körében a gyermekek és ifjak lelki vi-
lágába oltottanak, leheltenek. Ez a szent lehellet a csa-
ládok köréből már kihaló félben van, s a vallással egy-
házzal és ezzel együtt a szigorúbb erkölcsiséggel mit -
sem gondolás lép a pusztuló nyomaiba. Különösen a 
felsőbb körök, a míveltebb családok, kik régebben az 

alantabb állóknak is oly lelkesítő példaadói voltak, úgy 
hogy a mívelt kegyes anyák vallásossága meglátszott a 
felnevekedett gyermek és családtag egész életén : ma 
már úgy tekinthető, mint egy szép mult, mely fájdalom 
nem hagyta maga után a lélek hevületétől megszentelt 
nyomokat, a jövendőnek termő barázdáit. 

Avagy nézzük meg, hány nőnevelő-intézetünk van 
Magyar- és Erdélyországban a közel három millió p ro -
testáns hívek leánygyermekei számára. Meggyőzzük 
számlálni. A két tiszai egyházkerületben van h á r o m : 
Debrecenben, Száthmártt és Miskolcon. A többi egyház-
kerületek míveltebb családjainak gyermekei részint apáca-
zárdák s újabban az állam által fenntartot t s csak névleg 
nem, de a valóságban római kath. irányú nevelő-
intézetekben képeztetnek. Hogy ezen nevelő-intézetekben 
nincs tekintet az evangyéliomi protestáns s ezzel együtt 
az igaz keresztyén érzület és szellem ápolására, nem 
szükség bizonyítgatnunk. 

A zárdai neveléstől eltérve, az állami nőneve lő-
intézetben fősuly van fektetve az ismeretek szerzésére, 
a vallás is — ámbár hitfelekezeti tanárok által — hogy 
az egyöntetűség meg legyen, e szempontból adatik elő, 
s így elmondhatjuk, hogy az állami intézetekből is 
hiányzik azon lelkesítő keresztyén szellem, mely át kell 
hogy hassa, magasabb régiókba emelje és szentelje fel 
a szív összes érzelmeit, az egész egyént, annak egész 
lelkivilágát, hogy az erkölcsi nemes tettek ez égi forrásból 
származzanak, s még a földies érzelmeket is hófehér 
tisztára mossák, s az erkölcsi fenség ragyogó fényét 
összetöretni, elmosódni ne engedjék. 

A mai korszel leméről sincs mit szólnunk. Hogy ez 
nem kedvez az erkölcsileg eszményinek, s a magasabb 
érzelmeket a mindennapiság keze által engedi szétmor-*-
zsoltatni, szeretné kioltani: bizonyítanunk nem kell. A 
mai nevelés iránya, a keresztyén vallás meleg lehellete, 
irányadó utasítása helyett, mely az erényt védi, ápolja 
küzdelmeiben diadalra segí t i : megelégszik a vallás 
tanításánál is némi ismeret nyújtással, s fejletlenül 
hagyja alapjában a szív mélyén gyökerező, az evangyé-
liom fényénél mindig fensőbb és tisztább tájra siető 
érzelmeket. 

Midőn nőink vallásosságától függ a jövő vallásos 
élete s az evangyéliomi egyháznak, mint legmagasabb 
társadalmi intézménynek az életet átható, átölelő fenn-
maradása : férfiak és nők, kik a protestantismust nem 
merev tiltakozásnak, de a szív és lélek minden szabad 
erőit és lángolását az ég felé segítőnek ismerik: g o n -
doljunk s egyesítsük erőnket, buzgalmunkat, ki nem 
fáradó öntudatos lelkesedésünket protestáns nőnevelő-
intézetek létesítésére, ne csak a két tiszai, de mindenik 
egyházkerületben. Eleget gondolunk és gondoltunk, 
áldoztunk és áldozunk fiainkért. Egészítsük ki m ű k ö -
désünket nőgyermekeink protestáns szellemben való 
nevelésével s az ezt teljesítő felsőbb nőnevelő-intézetek 
felállításával. A Tisza hazánk egyetlen nagyobb fo lyója ; 
itt keletkezik, itt él és hal el. A tiszai refarmátus kerü-
litek buzgalmánál lelkesüljenek fel a dunaiak. Nagyobb 
folyó, testvér folyó, légy a Tisza után folyó. 

Ha a róm. kath. egyház intézői szükségesnek lát-
ják, hogy a zárdai nőnevelés létesítése iránt lelkesülje-
nek s áldozásokra nyújtsák ki kezeiket ; mi az evan-
gyéliomi szabadság és tevékenység öntudatában buzdul-
junk, egyesüljünk protestáns nőnevelő-intézetek állítására, 
s ne a kegyes óhaj és jó szándéknál maradjunk, hanem 
Isten segedelmével a tizenkettedik órában cselekedjünk! 

Czelder Már ton , 



I S K O L A Ü G Y . 

Külföldi tanügyi mozzanatok. 
(Két fejezet a tanügyi statisztikából.) 

(Folytatás és vége.) 

2. Ha a mívelődési statisztika ezen kiszakított feje-
zete oly rendkívüli haladást tüntet fel, nem mellőzhet-
jük, legalább nagyjából, a másik fejezetet, mely azokat 
az eszközöket sorolja fel, melvek segítségével a fejlődés 
ily foka eléretett. Tekintetbe véve, hogy hazánkban a 
népoktatás nem csak kulturális, hanem hazafiúi szem-
pontból is Ítélendő meg, nem mondhatjuk, hogy túl 
sokat költenénk reá ; de azt bízvást állíthatjuk, hogy 
1869 óta rendkívül nagy haladás történt e téren. Első 
sorban említést kell tennünk a kisdedóvó intézetekről, 
melyeknek száma 1886-ban 483 volt, (1885-ben csak 
Hunyad- , Kis- és Nagy-Küküllőmegyében nem volt még), 
665 nevelővel, 46,549 növendékkel. Ezeknek fentartására 
339,441 fordít tatott , mely összeghez az állam 45,336 f r t -
tal járult. Egy-egy intézet átlag 702 frt 70 krba került. 
A kisdedóvókat képző két intézet pedig 19,948 frtba 
került, mely összeghez az állam j0,000 forinttal járult. 
1869-ben 13,798, r 886-ban 12,702 községben 16,417 
népiskola volt 23,838 tanteremmel s 23,980 tanítóvak 
így 17-08 kilométerre egy népiskola, egy-egy taní-
tóra az 1.870,083 iskolába járó tanuló közül 78 tanuló 
esik. Ha azonban csak a mindennapi tankötelesek közül 
iskolázok száma tekintetik, akkor minden tanítóra 
60 —6r tanuló jutott. A népiskolák ama felhozott szá-
mában bennfoglaltatik a 85 felső nép- és 147 polgári iskola 
is. A 85 felső népiskola 4.141,560 frtba került, mely köl t-
séghez az állampénztár 233,784 (56%) frttal járult. A 
147 polgári iskola fentartására fordít tatott 1.040,518 frt, 
mely költségből az állam pénztára 439,778 frtot fedezett 
(42'2'Vó)- Átlag egy-egy felső népiskolai- és polgári iskolai 
tanszék 1012 frt 50 krba került. A népiskolákra fordított 
költség 1869-ben 3.760,123 frt. 1886-ban 14.285,440 frt 
volt, melyhez az állam pénztárból 2.439,480 frt járult. Ebből 
fordít tatott a tanítók javadalmazására 10.571,004 f r t ; egy-
egy rendes tanítói javadalmazás átlag 459 frt, egy-egy 
segéd-taní tóé 314*4 frt. Átlagosan esett minden négyszög 
kilométerre 50-94 frtnyi, minden egyes lakosra 1-03 frtnyi 
népiskolai költségteher. Továbbá a 6—15 éves korú 
iskolába járókat véve, minden egyes tanuló oktatása 
7 forint 63 krba, s minden egyes 6—12 éves nép-
iskolai tanulóé 9 frt 80 krba került, minden egyes tanítói 
állomás fenntartása 595 frt 72 krba. Tekintettel arra, hogy 
1886-ra véglegesen megállapított állami egyenes adó gya-
nánt 87.726,705 frt 287g kr, kiderül, hogy ezzel szemben 
a népiskolának 1886-ra beszámítandó költsége 16-28%-nyi 
arányt képvisel. Teljesen iskola nélkül maradt 333 köz-
ség. Nem hagyhatjuk szó nélkül az országos tanítói 
nyugdíj-intézetet , mely 1886-ban 175,507 frt 63 kr 
vagyis az alaptőkének, (5.676,800 frt 98 kr) 3-09%-ra 
rúgó nyugdíjakat, segélyeket stb. osztott ki, s melyhez 
az állam 150,000 frttal járult. A népiskolai tanügyhöz 
járul még egy másik tényező, melyet nem szabad elfe-
lejtenünk és ez az országos tanfelügyelet, mely az 
1888—diki költségvetésben 204,650 frtnyi kiadással van 
felvéve, tehát csaknem 4000 forint al kevesebb, mint a 
megelőző 1887—diki évben. Taní tó képezdénk volt 70 
(férfi 54, melyből 38 felekezeti, és női 16, melyből 10 
felekezeti), a fentartás költsége 901,654 frt, mely ösz-
szeghez az állam 629,082 frttal járult. A 4 h. h. ref. 

tanítóképző fentartási költsége 29,813 f r t ; a 10 ág. hit. 
evangélikusé 43,345 frt. A tanítóképezdékre fordítot t 
költségekből az 1886-dik évben minden egyes négyszög 
kilométernyi területre 3-21 frt s az ország minden lako-
sára 0-65 frt költség ese t t ; minden egyes növendék 
(3505 összesen) fentartási költség 290 frt 39 kr volt. 
— Összehasonlítás kedvéért álljanak itten még követ -
kező adatok: Németországban van 256 férfi- s 76 n ő -
tanítóképző-intézet, Franciaországban 86 férfi- s 79 nő- , 
Ausztriában 41 férfi- s 27 nő- , Ölaszországban 39 férfi— 
s 69 nő- , Spanyolországban 47 férfi- s 29 nő- , O r o s z -
országban 48 férfi- 7 nő- , Svájcban 20 férfi- s 10 n ő -
tanítóképző-intézet . 

Középiskolánk volt i88° / 7 -ben 178 (köztük 28 
reáliskola) s így 1575 Q kim. esik egy-egy középis-
kola. A tanulók száma 42,120, s így minden 333*5 la-
kosra esik egy-egy középiskolai tanuló; a tanárok száma 
2903, s egy-egy gymnasiumi tanárra esik 22, reáliskolai 
tanárra 18 tanuló. Az összes középiskolák fentartási 
költsége 18877-ben 4.423,755 frt volt, mely összegből 
az államkormány rendelkezése és vezetése alatt álló 
középiskolákra 3.290,181 frt fordíttatott . Egy rendes 
gymnasiumi tanár átlagos évi javadalmazása 1240 frt 
80 kr, egy reáliskolai tanáré 1519 frt 10 kr, s egy fele-
kezeti rendes tanáré 1057 frt. Egy-egy gymn. tanuló 
került 97 forintba, egy-egy reáliskolai 139 fr tba; egy-
egy gymn. osztály 3086 frtba, egy-egy reáliskolai osz-
tály 3955 frtba. Valamint a népiskolai tanügyhöz a tan-
felügyelőségi intézményt, úgy itt a középiskolához a 
tankerületi kir. főigazgatóságot is hozzá kell számítani, 
mely intézmény 71,000 frtba ke rü l ; ehhez járul még az 
országos közoktatási tanács 6680 forintnyi költséggel. 
A három felsőbb tanintézetnek költsége i88 7 / 8 - ra , 
1.070,358 frt. Országos mintarajztanoda és rajztanárké-
pezde 52,800 frt, iparművészeti szakiskola 38,290 forint. 
A különféle ipariskolákra általában mintegy 248,444 frt, 
a kereskedelmi iskolákra 217,473 fordít tatott . Árva-
házakra, szeretetházakra (52) siketnémak (2) , vakok (1) , 
hülyék (1 ) intézeteire fordíttatott mintegy 420,000 frt, 
melyhez az állam pénztárából 85,807 frt folyt. A szo-
rosabb értelemben vett népoktatás, melyhez a népis-
kola különböző rangfokozatú intézeteit számítjuk, az 
óvó-intézetek s gyermek-kertek, a képezdék, alsó- és k ö -
zépső ipar s kereskedelmi iskolák, árva- és szeretet 
házak, tehát kerekszámban 16-5 millió forintba kerültek, 
melyhez az állam mintegy 4-2 millió frttal járult. Ehhez 
számítva az állam által közmívelődési célokra fordítot t 
356,822 forinton kívül még a számlálhatatlan filléreket, 
melyeket egyesek, társulatok egyházak s maga az állam 
gyűjtenek és a népoktatásra s közmívelődésre fordítanak, 
miről biztos adatok hiányában, tiszta képet nem alkot-
hatunk magunknak, és összevetve a mult évi kimutatá-
sokkal : csaknem minden téren habár lassan, de foko-
zatos fejlődést és haladást találunk. 

Vessünk most már egy futó pillantást Németországra. 
Poroszország (347,509 • kim. területen 27 millió lakossal) 
1886-ban iskoláira következő összegeket költötte. Egyete-
mekre : 6.716,113 márko t ; felsőbb tanintézetekre 4.879,221 
in. tanítóképző-intézetekre 5.774,776 m. népiskolai tanfel-
ügyeletre 1.679,630 márkot, mely Összegben benfoglaltatik 
a 220 kerületi tanfelügyelő (Kreis-Schulinspektor) díja-
zása 2700—4800 márkával, nyugdíjakra stb. 2.650,000 
m. vakok és siketnémák intézeteire 85,850 márk. árvahá-
zakra 68,129 márko t ; az összes népiskolai intézetekre 
23.916,656 márkot. Tudomány és művészet cimén 
3.060,338 márkot, iparoktatásra 1.623,125 márkot, a 
műipar muzeumra 394,376 márkot. Vallás- és közokta-



tásügyre vegyesen 6.919,750 markot, mibe be van szá-
mítva a 66 iskolai tanácsos (Regierungs-Schulrath) fize-
tése 4 2 0 0 - 6000 márkával, stb. A közoktatásügyi mi -
nisztérium rendes kiadása 55.852,894 márka, tehát 
3.108,361 márkával több, mint 1885-ben. A magyar kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek állami köl tség-
vetés e 1888-ra 7.142,170 frt. s így 161,575 frttal több, 
mint a megelőző évben; mihez képest a bevételek 
152,210 forinttal többre vannak előirányozva, mint a 
mult évben. 

Magának Berlin városának figyelemre méltó iskola 
ügye van. 1885-ben volt Berlinben : 5 királyi, í r városi 
gymnasium, 1 kir. és 7 városi reálgymnasium, 2 városi 
főreáliskola, 1 városi felsőbb polgári iskola, 2 királyi 
és 5 városi felsőbb leány iskola, 2 királyi taní tóképző-
intézet, 1 kir. szinészeti iskola, 4 kir. és 18 városi 
gymnasiumi előkészítő iskola stb. 156 községi népiskola, 
r — 1 városi s kir. s iket-néma intézet, 1 városi vakok 
iskolája. Egyletek hatósága alatt állottak 4 fiu, 3 leány 
iskola, s 5 iskola közösen fiúk és leányok számára. 
Ezen 252 nyilvános iskolán kívül 3252 osztálylyal 
90,910 fi- és 78,758 leány-tanulóval (összesen 169,668) 
volt még 2 zsidó iskola és következő magán iskola: 11 
felső fiú iskola, 5 közép- és elemi fiú-iskola, 49 felsőbb 
leány-iskola, 5 közép- elemi leány-iskola, 2 közép és 
elemi iskola fiúk és leányok számára, 2 magán elemi 
iskola, melyekben gyermekek a város költségén nyernek 
oktatást, és 17 ügynevezett Kontrackt-iskola. Összesen 
94 zsidó és magán-iskola 656 osztálylyal, 6399 fiú és 
14,407 leány tanulóval (összesen 20,806). E szerint 
Berlin városának 326 iskolája 3909 osztálylyal, 97,309 fiú 
és 93,165 leány tanulóval (összesen 190,474); ezek közt 
145,814 gyermek nyert oktatást a város költségén. A 
16 gymnasiumot 8796, a 8 reálgymnasiumot 4541, a 
2 főreáliskolát 1051, vagyis egy-egy gymnasiumot átlag 
5497 (nálunk 238-3), egy-egy reálgymnasiumot 567-6, 
és egy-egy reáliskolát 525-5 (nálunk 227-5) tanuló 
látogatta. Ezen számokból is kitűnik a németek elősze-
retete a reálgymnasium iránt. Vallás szerint vol t : evan-
gélikus vallású 86,596 fiu, 83,300 l eány ; kath. vallású 
4829 fiú, és 4750 leány; mózes vallású 5559 fiú s 
4861 leány; más vallású 325 fiu és 254 leány; tehát 89'2°/0 
evang. vallású tanuló. A tanulók száma 1884-hez viszo-
nyítva 10,867-tel szaporodott . Említésre méltó, hogy az 
iskola köteles gyermek (6—14 éves kor) számaránya 
még mindig emelkedik. Mennyire hátrányos volt a nép-
iskolai tanulók számarányára az 1871—diki év, kitűnik 
abból, hogy az 1871-dik év feltűnő kevés gyermeket 
adott az iskolának, tudniillik 2000-nél kevesebbet, mint 
1870-ben ; ellenben 1872-ben emelkedett a szám több 
mint 5000-rel. 

Érdekesek következő adatok is, melyek 10 rajnai 
nagyobb város iskolafentartásí költségéről tesznek tanú-
bizonyságot. így Achen városa 163 osztályára költött 
316,565 márkot, Barmen 234 osztályára 516,822 márkot, 
Bonn 58 osztályára 116,500 márkot, Koblenz 45 osz-
tályára 90,000 márkot, Duisburg 118 osztályára 290,100 m. 
Düsseldorf 214 osztályára 403,900 markot , Elbersfeld 
251 osztályára 60,000 márkot , Köln 326 osztályára 
744,080 márkot, Krefeld 193 osztályára 380,114 m a r -
kot, és Tr ier 36 osztályára 540,000 márko t ; összesen 
tehát 3.207,081 márkot, s így egy-egy osztályra 1347*4 
márkot , míg nálunk átlag, egy-egy tanítói állomás 592 frt 
72 krba került. 

A nagyobb német városok iskoláinak lá togatot t -
ságáról illetőleg túl tömöttségéről a »Frankfurter Schuí-
zeitung« érdekes adatokat közölt. E szerint Boroszló-

ban a felső osztályokban volt 7 0 ; a középsőkben 75, 
és az alsókban 80 tanuló ; Münchenben egy-egy osztály-
ban átlag 60, Majnamelléki Frankfurtban átlag 69, leg-
feljebb 80, Stuttgartban 40 — 70, Bremen városában 70, 
Düsseldorfban 60—70, Magdeburgban 75, Elbersfeld-
ben 80, Barmen városában 8 0 ; ellenben Chemnitzben 
és Dresdaban 40 — 50, Lipcsében 45 tanuló. 

Ujabb időben igen sűrűen merültek fel a pana-
szok a német tanítók részéről, hogy Németország 
tanító hiányában szenved. Mennyire igazoltak ezek a 
panaszok, mutatják az iskolai túlnépesedést feltüntető 
számok: a felső pfalci tanítóság kétharmada kénytelen 
több mint 90 gyermeket egy-egy osztályban taní tani ; 
van Németországban 107 iskola 90—100 tanulóval 
egy-egy teremben, 101 iskola 100—110 gyermekkel, 
63 iskola 110—120 gyermekkel, 48 iskola 120—130 
tanulóval, 20 iskola 130 — 140 ; 10 iskola 140—150, 
11 iskola 150—t6o, 6 iskola 160—170 tanulóval egy 
te remben; egy idősebb tanítónak kellett 177, és egy 
22 éves segédtanítónak 186 tanulót tanítania egy t e -
remben. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ternek XVI. Jelentése i88 f i / . . évről és az állami köl t-
ségvetés 1888-ra. Paedagogisches Jahrbuch 1887.) 

Gamauf György, 
tanítókép. tanár. 

T Á R C A . 

Párhuzam a Krónikák s a Sámuel és Királyok 
könyveinek elbeszélései között. 

(Folytatás és vége.) 

Összefoglalás. 

Az előbbiekben láttuk, hogy a Krónika a Sámuel 
és Királyok könyveihez viszonyítva némely eseményeket 
összevonva, másokat kibővítve ad elő, sőt sokszor egyes 
vonásokat teljesen mellőz, néha meg újakat told be, s 
van eset arra is, hogy a tényeket megmásítva, vagy leg-
alabb teljesen más világításba állítva adja elő. 

Összevonva adja elő nagyobbára a politikai ese-
ményeket, ezekben a legtöbbször úgy tűnik fel, mint a 
Sámuel és Királyok könyveinek kivonatolója. Néha hi-
vatkozik olyan tényekre, miket ő nem mondot t el, de 
azért nem utal a fent nevezett könyvekre, mint a m e -
lyekből ismeri azon tényeket, hanem úgy beszél, mintha 
már ő is felemlítette volna azokat. Emlékezzünk csak 
az eridori varázsló tör ténetére stb. Legkevésbbé szeret 
az olyan eseményeknél időzni, a melyek a vallással 
összeköttetésben nincsenek; ellenben nagy előszeretet-
tel mondja el azokat a történeti tényeket, melyek alkal-
masak annak feltüntetésére, hogy a Jahvehoz való ra -
gaszkodás jutalmát, a hűtlenség pedig büntetést ered-
ményez, vagy a melyek a vallással egyébként összefüg-
genek, sőt ezek közül is kevés időt szentel azoknak, a 
mik a kultussal, a levitákkal és papokkal nincsenek 
közvetlen viszonyban. Amarra nézve hivatkozhatom 
Dávid hatalmának, Salamon gazdagságának leírására, 
Uzziás tör ténetére és sok egyébre ; emerre nézve pedig 
csak a Hiskiás és Jósiás reformját kell felemlítenem. 

Kibővítve adja elő mindazt, a mi csak a kultussal 
és a levitákkal összefügg, (ismét csak a Jósiás és His-
kiás reformját említem) és azt, ami alkalmas Dávidnak 
és Salamonnak s ezek korának minél nagyobb fényben 
feltüntetésére, s annak kimutatására, hogy ez a kor és 
ezek a Királyok Jahvehval a legszorosabb viszonyban 



voltak, hozzá a legszilárdabbul ragaszkodtak, s épen 
ebből magyarázza ki a krónikás a régi dicsőséget, vagy 
inkább megfordítva, azon kor hatalmának és fényének 
kimagyarázása végett tünteti fel az író ama kor fiait és 
Jahvehhez való tántoríthatlan ragaszkodásukban elő-
képül állítván őket kortársai elé. Ezt a Jahvehoz való 
ragaszkodást azonban itt nem úgy kell értenünk, mint 
a prófétáknál, vagy mint a Sámuel és Királyok köny-
veiben is. Azok csak a magához a Jahvehhoz való ra -
gaszkodást követelik a pogányok isteneivel szemben, 
annak elismerését, hogy ő a legfőbb Isten, vagy később 
hogy az egyedüli I s t en ; míg a krónikás ezzel nem 
elégszik meg, hanem a kultushoz való ragaszkodást 
kivánja, a mi nála egy a Jahvehoz való ragaszkodással. 
Ez a kultus pedig nála már Dávid alatt a »Mózes t ö r -
vényei® szerint van rendezve, tehát olyan, mint az ő 
korában, a fogság után. 

Mellőzi a Dávid és Salamon magán életére vonat -
kozó dolgokat, s általában mind azt, a mi árnyékot 
vethetne arra a fényes képre, a mit ő a két nagy király-
ról elibénk állít. (Pl. a Mikhállal való jelenet, Abiság, 
vagy mikor Dávid inti Salamont Jóáb és Sémei meg-
öletésére stb.). Mellőzi azokat az eseményeket is, m e -
lyek a jerusálemi templomi kultussal a legtávolabbról 
sincsenek összeköttetésben, (Izrael egész története.) 

A betoldott dolgok mind olyanok, a mik a kirá-
lyok vallásosságának feltüntetésére szolgálhatnak, a mik 
a kultussal, levitákkal összefüggésben vannak, s annak 
kimutatására alkalmasok, hogy az istenitisztelet végzé-
sére a leviták és aronidák már akkor úgy be voltak 
osztva, mint a fogság után. (Dávid beszéde a frigyláda 
hazavitelekor, csak levitának szabad az Úr ládáját vinni, 
a sok genealógiai tábla, Uzziás esete, mikor füstölni 
akar stb.). 

Van eset arra is, hogy a Krónika egészen másként 
ad elő egyes eseményeket, mint a Sámuel és a Királyok 
könyvei. Igy pl.-azt mondja , hogy Hirám adott Sala-
monnak városokat, holott a Kir. szerint épen m e g f o r -
dítva áll a dolog. Azonban ez, s az ehez hasonló vál-
toztatások nem jellemzők, s a legnagyobb valószínűség 
szerint tévedésen alapulnak. De vannak aztán igen jel-
lemző változtatások, a mikről már feltehetjük, hogy 
célzatosan eszközöltettek a krónikás által, s a melyek 
igen jellemzők az iró egyéniségére, céljára és a kelet-
kezési korra nézve. E változtatások pedig mind arra 
valók, hogy a próféta kedvenc királyainak a t emplom-
hoz ragaszkodását, vallásos nézeteiket minél ragyogóbb 
színben tüntessék fel, s igen sokszor jellemzik a k ró -
nikásnak judaisticus exclusivitását. Szerinte nem a hábo-
rúk^ gátolták Dávidot a templom felépítésében, hanem 
az Úr nem engedte, hogy ő véres kezeivel abba a szent 
munkába bele fogjon. Es Salamon itt már t emplom-
szentelési utóimájában nem kér bosszúállást azok ellen, 
kik a büntetésből kezökbe jutott zsidókat sanyargatták, 
hanem csak a megtért zsidóknak kér kegyelmet. Józafát 
hajói pedig azért pusztulnak el, mert ő Izrael királyá-
val közös vállalatba kapott. 

Általában véve a krónikás egészen más világításba 
helyezi az eseményeket és személyeket, mint a Sámuel 
és Királyok könyvei, egészen más, sajátságos szempont -
ból nézi és vizsgálja a történelmi eseményeket, egészen 
más mérővesszőhöz méri a történelmi személyeket. Min-
den munkán meglátszik az író egyéni sajátossága, egyéni 
felfogása, s kell is, hogy meglássék. De itt nem az í ró-
nak egyéniségével találkozunk, ez a munka nem az 
írónak szellemét lehelli, nem azt a szellemet, mely éltet, 
mely a műre az egyedüliség bélyegét nyomja ; hanem egy 

oly kornak, egy oly társadalmi osztálynak szelleme su-
gárzik e műből, melynek fiai lemondván már a remény-
ről, hogy mostanában érvényesíthessék magukat a kül-
világgal szemben, az ősök dicsőségével táplálkoztak, az 
ősi szokásokkal akartak védekezni a külhatalmak beol-
vasztó ereje ellen, azokból emelvén maguk körül merev 
kőfalat, mely mögé húzódva várták az ígéretek betelje-
sülését. Jesajah még kikel az áldozatok ellen, mert az Úr 
a szíveket és lelkeket kívánja; a krónikás pedig nagy 
súlyt fektet a kultusra, s nagy előszeretettel mondja el, 
hogy mint vágják el a leviták az áldozati kos nyakát, s 
mindezt oly hangon, mint a ki meg van győződve arról, 
hogy ha máskép ölnék meg a kost, az Istent nem is 
engesztelné ki az áldozat. És — mint már említém | 
a törvényszerű kultushoz való ragaszkodás nála egy a 
Jahvehoz való ragaszkodással, ez pedig egy a boldog-
sággal, szerencsével. Lelke mélyéből meg van győződve 
a szerző, hogy az igaz embernek jól megyen dolga, s 
megfordítva, hogy annak, ki nagy, hatalmas, boldog, 
okvetlenül az Úr igaz hivévek kell lennie. Ezen m e g -
győződést árulják el szokott kifejezései: »ez okáért az 
J r adta őtet ellenség kezébe« ; »ez okáért az Úr felma-

gasztalta őt.« Es ezen meggyőződéséből folyólag ott, a 
hol boldogságot, szerencsét, sikert lát, az Úrhoz való 
ragaszkodást okvetlenül feltételezi, s viszont ott, a hol 
a vallásosság dacára is csapásokat lát, ő, a külsőségek, 
a törvény embere, megkeresi a Jehovához való hűt len-
séget a szívnek legbensőbb rejtekében is. Uzziás bélpok-
los lesz, mert felfuvalkodott volt, épen így a nagy 
Jahvista Hiskiás, ki mihelyt megalázza magát, rögtön 
meggyógyul stb. 

Az eltérések okai. 

Az eltérések okai az eltérések természetéből m a -
gyarázhatók, s a krónikás egyéniségére, a Krónika ke-
letkezési korára s céljára vihetők vissza. 

A bibliai kritikusok véleménye szerint a Krónika 
könyveinek szerzője egy levita volt. A könyvnek csak 
egyszeri figyelmes elolvasása is meggyőz bennünket 
arról, hogy e feltevés alapos. Csak így érthető az a 
nagy figyelem, melylyel a szerző a Lévi nemzetsége 
iránt mindenütt viseltetik, úgy a nemzetségi táblázatok 
megírásában, mint a történelmi események elbeszélésé-
ben ; az a fontosság, melylyel a levitákat mindenütt 
kiemeli ; az a mindenütt látható törekvés, hogy a levi-
tákat a nemzet fénykorában is már úgy tüntesse fel, 
mint a legfontosabb személyeket, mint a Jahveh-kul tus-
nál nélkülözhetetlen, s arra egyedül jogosított személye-
ket ; az a részletesség, melylyel beszél a leviták és papok 
tisztéről a kultus körűi stb. 

A legtöbb bibliatörténet-iró megegyezik abban, 
hogy a Krónika jóval a fogság után, Kr. e. 325 körül 
keletkezett. Mellőzve azon fontos bizonyságokat, miket 
e nézet mellett a legjelesebb bibliatörténet-irók s nyel-
vészek felhoznak, magának a könyvnek szelleme is 
mutatja annak késői keletkezését, s azon — az előbbeni 
fejtegetésekben is érintett — körülmény, hogy a Kró -
nika írója már ismerte a Sámuel és Királyok könyveit , 
mint már köztekintélyre emelkedett iratokat, szintén a 
fogság utáni időre vall. E kornak szelleméből s vi-
szonyaiból érthetők meg a Krónika némely saját-
ságai. A zsidó népet a fogság szenvedései vissza t é -
rítették az ő Urához Istenéhez. Izrael fiai leikök m é -
lyéből meg voltak győződve a felől, hogy a fogság 
hűtlenségük büntetése, a szabadulás az Úr kegyelmének 
ajándéka, mit még ezután kell meghálálniok. Keresni 



akarták tehát az ő Urokat Istenöket teljes szívvel, teljes 
lélekkel. Minthogy pedig a próféták szava kihalt már 
közülök, kellett egy útmutató, mely őket Istenhez ve-
zérelje, melynek szava kiáltani soha meg ne szűnjék, 
és ezt a zsidókat általában átható judaisticus szellem a 
törvényben találta meg. A törvény rituális rendeletei-
nek megtartása, a kultus lett a legfőbb fontosságú dolog, 
a papok a legfontosabb személyek s a templom az Izrael 
életének központja. Innen érthető az a nagy részletes-
ség, melylyel a templomról , kultusról, levitákról a Kró -
nika beszél, az a nagy fontosság, mit a történelemben 
a »törvényszerű« kultusnak tulajdonít. 

Célja volt a krónikásnak, hogy Dávidot és Sala-
mont úgy állítsa kora elé, mint az igazi zsidó király 
eszményképei t ; hogy korukat úgy tüntesse fel, mint a 
theocratia virágzási korát, mely nagy volt hatalomban s 
dicsőségben, de ép olyan nagy volt az Úr tiszteletében 
is. Ezért hagyja el mindazt, ami a nagy királyokat p o n -
gyolában mutatná fel, vagy a mi vallásos hűségük ellen 
bizonyítana. E mellett a többi zsidó történetíróknál is 
feltalálható cél nála különösen meg van, s ez az, hogy 
a történelemben felmutassa Isten büntető és jutalmazó 
igazságosságát a hozzá hűtlenekhez vagy hívekhez. E 
törekvés végig húzódik az egész munkán. Végül m e g -
említem, hogy ha a krónikás a dávidi kor dicsőségét 
fényesebbnek látta, mint a milyen volt, az az e lmon-
dottakon kívül onnét van, hogy ő a hagyomány nagyító 
üvegén át nézte azt a dicsőséget. 

Ennyiben kívántam röviden összefoglalni a tárgya-
lásban kifejtett legfőbb gondolatokat. 

Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Buzgóság könyve. Irta Sántha Károly. Kiadja 
a Luther-tár sas ág. Budapest, 1888. 338 lap. 16 

Egy régi kötelezettségünknek kívánunk eleget 
tenni, midőn Sántha Károlynak »Buzgóság könyvétcc 
akarjuk t. olvasóinknak bemutatni. A jónevű szerző irói 
egyéniségének közelebbi jellemzését feleslegesnek tar t -
juk : mindnyájan ismerjük őt, hiszen jóformán két év-
tized óta ő az egyetlen, ki az egyházi-, a val lásos-köl-
tészet terén úgy a termelés mennyiségét, mint annak 
milyenségét, tartalmasságát, bensőségteljességét illetőleg, 
bizonyos magasabb poetai inspiratióval, hivatottsággal 
működik. Nemcsak formailag ügyes verselő, hanem ha -
tározottan van benne költői vena is, a mely a vallásban 
levő fenséges iránt nemcsak érzékkel bír, de azt saját 
egyéniségébe áthasonítván úgy tudja kifejezésre juttatni, 
hogy másokban is visszhangra talál, bennök hangulatot 
kelt és rokonérzéseket ébreszt. 

Szerző Vallásos tárgyú költeményeinek s részint 
prózában, részint pedig verses alakban irt imáinak gyűj -
teménye a »Buzgóság könyve«, a melylyel immár a 
második imakönyvet adja ki a »Luther-társaság« s ebből 
úgy látszik, mintha nem is lenne e társaságnak egyébb 
feladata, minthogy imakönyv-kiadó vállalattá legyen. 
Hát addig még jól van ez, míg egy Gyurátz, meg egy 
Sántha imakönyveit adja k i ; s ezek megjelenését ö r ö m -
mel veheti a k ö z ö n s é g ; de mégis jó lesz az intézők-
nek már egyszer más valamiről is gondoskodni , — 
Csak ne Luther életrajzról; ez is van már kettő és p e -
dig különböző izlésű olvasókhoz mérten. 

A »Buzgóság könyve« szerző elhunyt anyja emlé-
kének és hitvesének van ajánlva s egy »Imádkozzál« 

című elmélkedés és a »Mi atyánk« paraphrazisa után 
12 főbb cím alatt a templomban, reggel, estve, ünnepek 
alkalmával, a különböző családi viszonyokban, kereszt-
viseléskor, konfirmációnál stb. mondandó imákat s el-
mélkedéseket tartalmaz, melyek legeslegnagyobb része 
igazán mélyen érző vallásos kebelből f akad t ; egy oly 
meleg szívből, hol a vallás virágait gyöngéd kezek 
ápolgatták gondosan s tartják virulásban ma is. »Aján-
lás«-ában ő maga mondja szerző, hogy ez imákat úgy 
tekinti, mint »a gyermekévek szent visszhangját a hiú 
világ lármája közt« s mint wszép idők hajnal harangját, 
bűnös világ tusája közt.« Annak a feltétlenül hivő és 
bizó gyermek hitnek kifejezői ez imák, mely készséggel 
s »öntudatosan nyugszik meg a gondola tban : hogy 
övéit el nem hagyja, ki mindnyájuk édes atyja.« Sem a 
léleknek háborgó kételyei, sem a világrendnek nagy 
problémái nem bántják. A mindennapi élet apró jelen-
ségei, a léleknek folytonos, de ugyancsak mindennapi 
aggodalmai és a szívnek fájó, bántó érzései között úgy 
van szüksége az imára, mint a mindennapi kenyérre. 
És mindég megnyugszik, mert folyton közel érzi magá-
hoz a Mestert, ki képes megdorgálni a szeleket és le-
csillapul a vihar. Sok mélységet ad ez imáknak a biblia 
szelleme és szava. Nagyon sok reminiscentia van ben-
nök főkép a zsoltárokból, sőt vannak egyesek, melyek 
egyenesen csak átírásai valamely zsoltárnak, pl. a 11. 20. 
és 22. stb. lapon l evők ; de általában az uralkodó hang 
az a méltóságteljes kenetesség, mit csak az ad meg 
valamely irónak, ha beleéli magát annyira a szent Írá-
sokba, hogy még mikor nem szószerint idézi is őket, 
akkor is azok nyelvén és szellemében beszél. A mély-
séggel karöltve jár itt a bensőség, a buzgóság és a 
tiszta, igaz érzés, mely természetes, közvetlen meleg-
séggel hat és az imádkozóra nem azt a benyomást 
teszi, mintha az iró a különböző helyzetekbe, melyek 
számára imát kellett írnia, csak bele képzelte magát, 
hanem azt, hogy e helyzeteket át is élte, vagy leg-
alább átérezte; úgy hogy igen kevés ima van olyan 
az egész gyűjteményben, a melyre azt mondha t -
nók, hogy keresett, nem közvetlen, több benne a 
reflexió, mint a subjectiv érzés s üres frázisokkal, nagy 
szavakkal akarja eltakarni a valódi, érzések hiányát. 
Különösen a prózában írt imák között van néhány ilyen 
(»templomban« 9. 1. stb.), de van a verses alakúak k ö -
zött is egy-ket tő, főleg pedig az »árva gyermek imája« 
(194. 1.), mely a míg méltatlanul is viseli e címet, a 
mennyiben nem ima, addig másfelől egy valóságos be-
teges, érzelgős sopánkodást, mely túlzásaival még az 
anyának „ lába-porát" is szeretné ölelni (?) (195. 1.). 
Telve van sentirnentalismussal a Cleynmann után f o r -
dított »Búcsu a világtól« című elmélkedés (318. 1.) s 
ha csak a 321. lapon levő ugyancsak ő utána fordítot t 
költeményt közölte volna művében a szerző, elhittük 
volna Cleynmannról, hogy tartalmas s kiváló iró, kinek 
munkáját érdemes volt lefordítani, de így nem nagy 
véleménynyel lehetünk iránta. Azt a Bűestit bátran k i -
hagyhatta volna szerző. Általában csak a gyűjtemény 
előnyére, egyöntetűbbé tételére szolgált volna, ha akár 
maga a szerző, akár a »Luther- társaság«-nál a bírálók 
bizonyos kriticismussal jártak volna a kiadandók m e g -
válogatásánál. Ha imakönyet akartak kiadni, akkor mind-
azt, a mi nem ima — bármely szép lyrai költemény 
legyen is az önmagában véve, ki kellett volna hagyni ; 
értékesíthetők lettek volna azok másutt . így például a 
legnagyobb elismeréssel adózom ugyan az »Anyámnak« 
című (196. 1.) költeménynek, mely formai tökélyével, 
gyönyörű gondolataival, kegyeletteljes mély érzésével 



kiválóbb költői erőre val l ; de nem imádság, sem nem 
elmélkedés, egy tisztán lyrai költemény, olyannyira, hogy 
csupán csak egyéni subjectiv érzéseket fejez ki; ennek 
másutt volna helye s nem itt. N e m ima, hanem bölcső 
dal a 209. lapon levő vers. A Luther és Zwingii szüle-
tésére irt ódáktól el nem tagadható az erő, bár mene-
tük kissé nehézkes, (»Fényletve« micsoda szóképzés? 
181. 1.) — ezek is ódák és nem imák. Kihagyható lett 
volna a confirmátiói áldás, mely tisztán agendalis 
beszéd versben (280. 1.), de hát legalább igen szép. F o r -
mailag igen zengzetes, de csak címében ima a 302. la-
pon »A királyért s a hazáértcc című vers. Az »Ámen« 
a végén sehogysem illik a pat togós bordal formához és 
csaknem ugyanilyen tartalomhoz. A »Fóti dal« inspira-
tiója látszik meg rajta. Könnyebben megkaphatták a gyűj -
teménybe az útlevelet azok a húsvéti elmélkedések, 
melyek a 146. és 153. lapokon vannak, mert hangulat-
teljesek s valóban alkalmiak, bár ezek sem imádságok. 
N e m volt ezekre a nem imákra itt szükség, mert itt 
csak kirínak a sok valódi szép ima közül, míg a 
maguk helyén egészen jók volnának. A legtöbb imád-
ság oly szép, oly közvetlen, hogy azt hiszem a l eg rö -
videbb idő alatt igen elterjedtek lesznek ezek, a mihez 
hozzájárul könnyed formájuk, s irodalmi magasabb 
színvonalon álló és mégis népszerű nyelvezetük. Saját-
ságos zengzetesség van még a prózában is, mintha 
rhythmus lüktetne abban is. 

A formát illetőleg csak egy megjegyzésem van, 
t. i. hogy az a játszi, rövid dal strófa, a melyen pl. a 
18. vagy 20. lapon levő ima is irva van, egyáltalában 
nem illik az ima fennszárnyaló, méltóságteljes menetéhez 
és jellegéhez. Bajos imahangulatot ébreszteni ilyen forma 
verseléssel : 

»Düledez a gazdag 
Terméstől az asztag 
S áldnak ifjak és vének* 

vagy 
»Ajakink is szépen 
A hála tüzében 
Dicséretre buzdulnak.* 

Képeit, hasonlatait igen jó ízléssel tudja szerző a 
legtöbb helyütt megválogatni s a poetica licentia csak 
egyszer-másszor ragadja el vagy semmit mondó nagy 
frázisokra : »Uj szövetséget kötök mindenkivel, s ember-
társaim között mint jótékony angyal igyekszem járni, 
jóltéve, áldva vigasztalva és boldogítva« (316. 1.); vagy 
egy-egy kevésbbé aesthetikus s természetellenes képre, 
mint pl. »meghaj tom lelki térdemet stb.« (270. 1.). 

Á nélkül, hogy az egyes imák külön-külön birál-
gatásába bele bocsátkoznám, csak néhányra, mint leg-
kiválóbra, kívánom felhívni úgy magának a szerzőnek, 
mint a t. olvasóknak figyelmét; szerzőét különösebben 
azért, hogy mintegy a saját munkájában láthassa a pél-
dányokat, miket követnie kell. így igen szép a vasárnap 
reggeli (24. 1.); közvetlen melegségével a 33. lapon 
levő reggeli ima ; könnyed, jó formájával a 49. lapon 
levő. Meg nem állhatom, hogy ne közöljem az egyik 
reggeli imának eme kiválóan szép strófáját : 

»Az angyalok égbe szálltak, 
Kik körülem tábort jártak 
A most elmúlt éjjelen; 
De a hit, az őrző angyal, 
A vallás, me'y megvigasztal, 
Mindég itt van én velem.* (53. 1.) 

Az esti imák között magasabb conceptíójú, sok 
szép gondolattal a 73. lapon levő, míg a maga rend-

kívüli egyszerűségével, természetességével és erős hité-
vel hat meg a »Már a világ aludni megy« kezdetű esti 
ima (72. 1.). Mint a szép őszi táj, valóban oly hangu-
latteljes az őszi esti ima. A prózában irt imák között 
a legkiválóbbak az adventi, az ó év utolsó estéi, az újévi, 
nagypénteki, húsvét i ; a boldog és a boldogtalan házasok 
imája. Nemes, tisztult világnézlet szól az öregek és a 
szolgák imájában, mely utóbbit különösen jótékonyan 
lengi át a biblia szelleme. A verses alakúak között köl-
tészeti értéke is legtöbb van a karácsonyi (106. l . \ a 
virágvasárnapi (127. lap), a nagyszombati (142. lap) a 
Witschel után fordított nagypénteki, a húsvéti (149. 1.), 
az áldozó csütörtöki (158. 1.) és a Kempis után dol-
gozott »Keresztviselésben« című imáknak és elmélke-
déseknek. Gyönyörű alapgondolata van a »Vannak véd-
angyalok« című elmélkedésnek (274. lap.), mely a 
vallásos költészet által teremtett emez alakokat leszállítja 
ide a földre s védangyalokká teszi az anya könnyét , az 
atya intését, a szerető családtagokat, a bennünk levő 
lángot, mely nemesre vágyik stb. és a képzelet elmosódó 
ködfátyolképeit így realisálja. Szép a 189. lapon a gyer -
mek imája; de nem gyermeknek való, sokkal magasabb 
röptű, semhogy gyermekelme fölérhetné vagy követ -
hetné. Naiv hangjánál fogva jobb a másik kettő, mert 
ad hominem szólanak. 

Általában a most megjelent »Buzgóság könyvétcc 
valóban .nyereségnek tarthatjuk imairodalmunkra nézve 
s szívből óhajtjuk, hogy minél többen legyenek, kik ez 
imak szárnyain emelkedhesenek lélekben a mennybe, mert 
ezek teljesen alkalmasak arra, hogy magasabb röptö t 
adjanak az érzéseknek. Melegen ajánljuk a lelkészi kar b. 
figyelmébe nemcsak közönségüknél való terjesztés végett, 
de még saját használatukra is, mert igen sok ima van 
e gyűjteményben, mely nyilvános istenitiszteletnél is 
használható. Úgy látszik maga a szerző is eredetileg a 
templom számára irta ezeket. 

Kenessey Béla. 

B E L F O L D . 
A pesti egyházmegye papságának véleménye 

a családkönyvek kérdésében. 

A családkönyvek kérdése két év óta egyházható-
ságilag, jóval régebben irodalmi úton napi rendre van 
tűzve. Egyházhatóságilag az egyetemes Konvent hozta 
szőnyegre, midőn 1886-ban nyilatkozásra szóllította föl 
az egyházkerületeket, hogy »szükségesnek tar t ják-e a 
családkönyveket s azok vezetésének általánosan kötelező 
voltát s ha igen, azon esetben adjanak erre nézve 
mintákat, hogy azok alapján a Konvent a további intéz-
kedéseket megtehesse.K Á Konvent ezen határozata fo ly-
tán a tiszáninneni egyházkerület indokolt javaslatot és 
családkönyvi mintát terjesztett be, az 1887-ik évi egye-
temes gyűlésre minek alkalmából az 1887-ik évi k o n -
venti gyűlés a tiszáinneni javaslatot letette az egyház-
kerületekhez, hogy azok az ügyet beható tanácskozás 
tárgyává tévén, véleményeiket a legközelebbi Konventre 
adják be. A pesti egyházmegye »Lelkészi értekezlet«-e 
ez egyetemes érdekű kérdést egyházkerülete felhívása 
folytán tárgyalásra előkészítendő, Kosdon tartott leg-
utóbbi tanácskozása alkalmával beható eszmecsere tá r -
gyává tette és érdemileg elfogadta az elnökileg fölkért 
előadónak, Vörös Károly váci lelkésznek alább olvasható 
indokolt véleményét. A gondos munkálatot annyival in -



kább érdemesnek tartjuk a közlésre, mert Lapunkban ez 
az első nyilatkozat, mely a családkönyvek ellen foglal 
állást, s melyet most már egy tekintélyes egyházmegye 
papsága is magáévá tett. A vélemény egész ter jedelmé-
ben így hangzik: 

»A családkönyvek szerkesztése tárgyában, az egy-
házmegyékre letett tiszamelléki vélemény, midőn most 
hozzánk került, s a Nagy tiszteletű esperes úr engem 
tisztelt meg véleményadással, mely ez értekezlet alkal-
mával alapját képezze — nem végzésnek, de eszme-
cserének : megvallom, igen feszélyezve érzem magamat, 
a mennyiben oly sok kiváló egyénnel ellentétbe kell 
helyeznem magamat, követve benső meggyőződésemet. 

A tiszamelléki vélemény oly alaposnak látszón van 
felállítva, s oly közelismerésben álló egyének által lett 
megszerkesztve, hogy önmagában is fontos okot kell, 
hogy képezzen a családkönyvek mellett. 

A református szabad szellemek — mely mindene-
ket jogosítva van vizsgálni — hódolok azért, midőn 
előadom a magam véleményét. 

Én a családkönyvek készítését nem tar tom szük-
ségesnek. 

T u d o m jól, hogy nemcsak magam gondolkozom 
így tiszáninnen dunántú l ; de az e tárgy feletti i ro-
dalmi eszmecserében az ellenzék még nem nyilat-
kozott . 

A tiszáninneni főtiszt, egyházkerületi bizottság, ép 
úgy nem győzöt t meg és nem ingatott meg vélemé-
nyemben, mint a régibb e tárgyú közlemények. 

N e m látom szükségességét a felhozottak által in-
dokolva ; mert bár szerintem is kell, hogy a lelkész 
egyháza, sőt az egyházat képező tagok életéről is lehe-
tőleg informálva legyen, s abból kifolyólag alkalmazza 
a cura pastoralist; de ehhez a családkönyvek — szerény 
okoskodásom szerint — soha el nem segítik. 

A családi állás fontosabb változásai, melyek anyag-
ját képezik a családkönyvnek, úgy is mind ott fordul-
nak meg a lelkipásztor kezén, s ha ezek, és a szemé-
lyes — hivatásszerű — ösmerete híveinek nem adnak 
elég alapot működésének, tagadom, hogy akármilyen 
családkönyv is adni képes legyen. 

Micsoda lelkipásztor az, a ki nem tudja még amaz 
egyedül hiteles okmánygyűjtemény, az anyakönyvek 
segélye nélkül is, mert a családkönyv csak egyéni, de 
nem közhitelességgel bírhat, számon tartani, átlagot 
említve 1200—1500 hallgatójának sorsát, fontosabb csa-
ládi változását, holott azokkal azokért él ?! 

De még pusztán számszerű nyilvántartás tekinte-
tében se mindenütt nyújtja a családkönyv a biztos ala-
pot, a hol pedig igen, t. i. félreeső kisebb helyeken, 
ott tizedrész munkával megfelelhet reá magának is, a 
kíváncsiaknak is a lelkész, ha az adókivetés alkalmával 
utánkérdez az apróbb nemzedéknek is, a nagyokat 
financiális tekintetekből úgy se szokták kifelejteni. És 
csak kissé mozgalmasabb helyen, p. o. Vácon is nem 
csak hogy soha hiteles nem lehet a családkönyv; de 
egyenesen téves lesz kikerülhetlenül. 

Hiszen nálunk a népszámlálás adatai szerint 1880. 
jan. i - se jén volt — a fegyenceket nem számítva — 
1315 lélek, s mi .soha az összeírásokból 1100 átlag 
számnál többet ki nem hoztunk. Nagyon egyszerű okért. 

Igen sokan igyekeznek a terhek alól kibújni. Bejön 
s hallgat az ő református voltával. Kötelezhetjük büntető 
úton, hogy jelentkezzék ? Csak akkor veszünk tudomást 
róla, ha valami eset a lelkészhez hozza, s bizony akkor 
családkönyv nélkül se felejtkezünk el róla többé, mert 
sietünk terheinket megosztani vele. Vagy kimegy a nél-

kül, hogy a lelkésznek szólna néha 1—2 tag, néha 
egész család ? Tartozik eljönni, hogy ne figuráljon többé 
neve, s elköltözése bejegyeztessék ? Fél év múlva mái-
ismét visszavetődik, s így tovább, költözik ide s tova, 
ki tartja ezeket hitelesen számon. Csak a kinél fejünk 
hajszálai is számon vannak 1 

Továbbá igen sok mozgó hivatású ember van közöt -
tünk : katonák, katonatisztek, mérnökök, vasúti t iszt-
viselők, állami — ideiglenes functiókat teljesitő —• egyé-
nek családostól. Ezek büszkén mondják magukat az Isten 
népe tagjainak; de ha fizetésre kerül a sor, kisiklanak 
megfoghatatlanul. 

Ezek egy évben 10 helyen is laknak, melyik egyház 
vezesse családkönyvüket ? s rosszul ismeri a népünket, ki 
azt hiszi, hogy ezek a talán kereik közé is kiszolgáltatott 
családíveket megőrizve, bemutatják az illető lelkészeknél. 

De még a való hűség esetén is a statisztika, melyért 
így is annyi munkát végzünk, érdemes ilyen folytonos 
apparátussal járó munkálatra, s lehet-e elgondolni, hogy 
kezdő lelkész képes lesz bevágni a genealógiákat, s így 
élő ösmeretet meríteni a lélekölő névmasszából! 

Tagadom azt is, hogy csak a családkönyv tenné 
használhatóvá, a gyakorlati lelkészet szenpontjából, az 
anyakönyveket, s csak abból tarthatnók számon hol van 
özvegy-árva, ki lelkészi tanácsára, segélyére van utalva. 
Én részemről ha felnőtt egyén hal meg, és nem ismerem 
apróra viszonyait, mindig megtudakolom, maradt-e és 
mennyi árva, s milyenek a viszonyok az elmaradt család-
ban, ha gyermek a halott, akkor is megkérdezem a 
körülményeket, másként nem is lehetne módon a bizo-
nyos szóllásra. És jó lélekkel el merem mondani, hogy 
a mennyire a családkönyv holt oetűivel soha el. nem 
segíthetett, megösmer tem és ösmerem összes hallgató-
imat a 6 éves iskolás gyermektől elkezdve, kivéve a fentebb 
említett rejtőzőket, kikkel szemben a családkönyv se 
tehet bölcsebbé. És ha akármilyen családkönyvet készí-
tek ; de az életben nem ösmerem meg az én testvérei-
met, micsoda értéke van a családkönyvnek ? csak zengő 
érc és pengő cimbalom. 

A második érvcsoport még gyengébb ítéletem 
szerint. Itt vannak a családi ívek, melyek szerkesztése 
nehéz ; de a családkönyv könnyűvé teszi ezt. Eszembe jut 
itt a könyvből gazdálkodó, ki belekeriti búzájának méte r -
mázsáját 20 frtba, melyet ha piacra visz, kap érte 6 for in-
tot ; de ám szépen, tudós rendszerek szerint gazdálko-
dott ; mert hiszen a családkönyv vezetése oly sok időt 
főleg gondoskodást okoz, hogy távolról sincs arányban, 
ez irányban nyújtot t hasznával. P. o. Vácon az általam 
pontosan vezetett lelkészi iktató- és kiadó-könyvek 
tanúbizonysága szerint, 1878-tól a f. évig kiadatott 
28 családi ív, kerekszámban esik egy évre 3, s hiszem, 
hogy ez arány nagyjában találkozik az általanos köze-
pes számmal. Én a családi értesítőt úgy szoktam készí-
teni, hogy az esketési időtől kezdve nem bízom többé 
magamat a család előadására, de felkeresem a szülötte-
ket zárt időrend szerint. Nem csekély munka, de átlag 
3 óra alatt így is kész vagyok mindig egy családi é r -
tesítővel. Ez egy évben 3 alkalommal köti le figyelme-
met, összesen 9 órán, a családkönyv meg 365 napon 
keresztül mindig kísért, mint soha be nem fejezett k ö -
telesség. Ezek az értesítők megerősíttettek a fenti 
10 év alatt 60 esetben. Ebből esik egy évre 6. A ki 
az egész évben vezeti az anyakönyveket és figyelemmel 
kiséri a családokat, mindenik dolgát rendezi egyre-
másra 10 perc alatt. Említésre se méltó fáradság. 

Arról meg tán alig kell ma már beszélni, hogy a 
sorozási ív kiállításához épen semmi szükség sincs a 



családkönyvre, mivel a születési anyakönyvekben a ne -
taláni elhalálozások hivatalból kell, hogy utánvezet tes-
senek. 

A mi már bárminemű családmozgalmi adat kike-
resését illeti, azt sokkal egyszerűbb egyetemes értékű, 
és hozzá igazán hiteles módon könnyűvé tehetjük egy 
betűsoros mutató készítése által. Ezt tervezetbe veszi a 
bizottság is a családkönyvekhez, szerintem akkor legjobb 
ezt egyenesen az anyakönyvekhez csinálni m e g ; ha a 
forrásból meríthetek én, nem megyek a csatornához. 
Lelkésztársaimnak jó lélekkel ajánlhatom ennek az elké-
szítését. Nagy egyházban is — tapasztalásból tudom — 
csekély fáradsággal végezni lehet a családi értesítőkkel, 
ha jó betűsoros anyakönyvi mutató van kezünknél; kis 
egyházban meg hamarább végig fut rajta az ember, 
mint a míg a családkönyvek ívei között a vonatkozási 
számok segélyével keresgél. 

N e m tagadom, van haszna a családkönyvnek, hogy 
is lehetne ennek ellenkezőjét feltétlenül áll í tani; de az 
én meggyőződésem szerint távolról sem éri meg elő-
nye a vele járó gondot , fáradságot. 

O t t a hol igazán hasznos és látszólag szükséges 
segítőtárs, mert munka halmozódás esetén nagy szol-
gálaton tesz, t. i. a nagy népességű egyházakban, ott 
csaknem kivihetetlen, s mindig mindenütt csak sántít 
az igazság nyomában, s oly költséges apparátust fel té-
telez, s oly óriás masszává s ennélfogva nehézkes keze-
lésűvé válik idők folytán p. o. Budapesten stb. hogy 
egész értéke precariussá válik. A kisebb helyeken meg 
absolute felesleges a fentiek szerint. 

Bizony a családkönyvek szerkesztése épen olyan 
opus supererogativum, mint a római egyház szentjeié. 

Legfontosabb indok a családkönyvek mellett egy 
kiváló lelkésztársunk ítélete szerint is, hogy segélyük-
kel a családi állás ellen elkövethető vétségtől, s így a 
büntető §-ba ütközéstől lehetőleg óva leszünk; de ha 
a kereszteléseknél az idevágó kultuszminiszteri in tézmé-
nyeket szigorúan szem előtt tartjuk, ebben a tekin-
tetben is elégséges védelmet nyújtanak az anyakönyvek, 
illetve azok kivonatai. 

Átalában a szükségtelen betűszaporítást nem látom 
indokoltnak, sem az nem érv előttem, hogy külföldön 
is van. Más a magyar génius, mint a külföldi, ha mi 
nálunk mindent utánzunk, nagyon sokszor egész mást 
érünk el a külföldi institutiók erőszakolásával, mint a 
mit akarunk és várunk. 

Azután meg úgy is van már nekünk elég tabel-
lánk, statisztikánk, időnkénti hivatalos kivonatunk, k imu-
tatásunk, betűnk, minek ezt a bürokratikus munkát 
nékünk szaporítanunk. P. o. az én iktatóm szerint az 
5 utolsó év alatt beiktattatott 489 ügydarabból 280 az 
egyházi és 209 polgári természetű, s ez utóbbiakból 
1 rendszerint felér, a munka súlyát nézve, az egyházi 
10-el. A kiadókönyvnek amaz időtől 1560 tételszámá-
ból 745 a politikai kiadvány. 

A betű halmaz alatt, mely ezáltal is mesterségesen 
hizlaltatik, sorvadni fog a lélek elevensége, a minden 
idő t -gondot absorbeáló irkálás által arra a meggyőző-
désre tántoríttathatik akárhány elcsigázott lelkész, hogy 
ha ennek a sokféle szakmánymunkának eleget tesz, már 
kitűnő pap is. Ettől pedig óvjon az I s t en ; mert akkor 
igazán betelnék r a j t unk : »nem tudjátok melyik lélek 
gyermekei vagytok.« 

De ha mindaz, mit előadtam, nem állhatna meg 
tisztelt kartársam critériuma előtt, úgy ha mggyőze-
tem, én nem vagyok azok közül való, kik azt mondják 

»si omnes sic at ego non sic«, sőt inkább azt tar tom 
»sapienti est consilium mutare in melius.« 

Erre az eshetőségre való tekintetből gondolkoztam 
a gyakorlati megvalósítás felett is. 

És mivel a tiszamelléki bizottság véleményét tel-
jesen osztom, hogy — ha már van — a családönyv 
a lehető egyszerű és könnyen áttkinthető legyen, tehát 
a bizottsági minta 2. rovatát t. i. a megfelelő anyakönyv 
feljegyzését, mint feleslegest törültetni véleményezem. 
Ha' valaki meg akar győződni a beírt adat anyakönyvi 
mibenlétéről, úgy is tudja, hogy az illető évben a januári 
esetet ne a aecemberi közt keresse és viszont, s már 
akár a hónap és nap számát, akár a sorszámot kisérem, 
az teljesen egyre megy. A »régibb családi ív« rovatcím 
helyett, plausibilisebb a makói m in t a : »vonatkozási 
szám« kifejezése. A többi rovat jó. 

Az előállítás genesisét tekintve helyes az elv, mely 
a jelenből indul ki. 

Végsummája e targyban szerény nézetemnek e z : 
1. a családkönyv előnye épen nem áll arányban a 

reá fordí tandó fáradság és gonddal, ennélfogva kötelező 
készítése ne rendeltessék e l ; de megengedhető, hogy a 
lelkész, ki ebből valami nagy jót remél, csinálja meg, 
az élet majd megmutatja, érzi-e a lelkészi kar — az 
egyház javára — szükségét a családkönyvnek vagy n e m ; 

2. ha kötelező készítése kimondatik, úgy az csak 
a jelenből kiindulandóan, — semmiesetre visszamenőleg 
— rendeltessék e l ; 

3. mondassék ki ez incidensből kötelezőleg, hogy 
minden egyházban készíttessék az anyakönyvekhez betű-
soros mutató, mely véleményem szerint, kisebb munká-
val mindama célra elsegít, mint a családkönyv. Célszerű-
sége mellett már csak azért is ajánlom ezt, ne hogy a 
rossznyelvűek azt fogják reánk: »íme a papok irtóznak 
a m u n k á t o k ; mert hiszen azt ki-ki belátni kénytelen, 
hogy ez ad acta, sokszorosan nagyobb munka, mint 
a családkönyv megkezdése, de mert valóban hasznos, m e g -
készítjük ; 

4. ha kimondatik a családkönyv készítés kötele-
zőleg, úgy a tiszamelléki minta az ajánlott törléssel, ille-
tőleg igazítással fogadtassék el. 

Tisztelt kartársaim ! kinek-kinek lehet másféle is a 
meggyőződése, mint az enyém, de ez, mit előadtam, igaz 
meggyződésem mind ez ideig. 

És most méltóztassanak véleményüket nyilvánítani 
a kezünk alá bocsátott tárgy felett. 

Vörös K. lelkész ez értekezése alapján az ér tekez-
let órahosszat tartó élénk és beható eszmecserét fo ly-
tatott e tárgy felett, s végül egyhangúlag a következők-
ben foglalta össze megállapodásait : 

1. „Lelkészi értekezlet a családkönyvek általánosan 
kötelező szerkesztését felesleges munkálatnak tartja. 

2. Elismeri az értekezlet, hogy nagyobb egyhá-
zakban a családkönyv a családi viszonyok megismerésé-
ben, okmányok kiállításában stb. nagy segélyére van a 
lelkésznek; de mivel az anyakönyvek jól szerkesztett 
betűsoros mutatója eme célt sokkal kevesebb gond és 
beruházással elérni segít, azért az anyakönyvek betűsoros 
mutatójának kötelező elkészítését véleményezi kimondan-
dónak." 



I R O D A L O M . 
A Franklin-Társulat kiadásában legújabban az olcsó 

könyvtár következő füzetei jelentek m e g : Chateaubriand : 
A vértanuk. Franciából fordította Dr. Rada István, 
i frt 20 kr. Ouida : Egy orgonaág, Elbeszélés. Angolból 
fordította Haraszti Gyula, 30 kr. Simái Kr is tóf : Igazházy, 
egy kegyes jó atya. Mulatságos játék öt felvonásban. 
II. kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 30 kr. Heyse 
P á l : Két rab. Beszély, németből fordította R. M. 30 kr. 
Pálfi Albert : A báróné levelei. Beszély. 30 kr. Szohráb. 
Költői elbeszélés. Firdúszi »Sáh-Náméjából.« Perzsiából 
fordította Fiók Károly. 30 kr. Gril lparzer: Medea. Szo-
morújáték öt felvonásban. Fordí tot ta Hegedűs István. 
30 kr. Erdélyi János : Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 
Taine : A görög művészet bölcselete. Franciából fordí -
totta Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. Taine : A németalföldi 
művészet bölcselete. Franciából fordította Dr. Szánthó 
Kálmán. 30 kr. Eliot G y ö r g y : Bede Ádám. Regény, 
angolból fordította Salamon Ferenc. II. kiadás 1 frt 50 kr. 
Bayle Benard: Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban. 
Angolból fordí tot ta Csiky Gergely. 20 kr. Ballagi Aladár. 
I. Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. Björnstjerne 
Björnson. Leonarda. Szinmű négy felvonásban. Fordítot ta 
Kárffy Ti tusz 30 kr. 

A biharmegyei régészeti és történelmi-egylet 
Évkönyve. 188 5 / 6 —i88 7 / g . A választmány megbizásából 
szerkesztette Hegyesi Márton, egyleti titkár. 152 lapra 
terjedő érdekes füzet, mely a mellett hogy egy virágzó 
közművelődési egyletünk két év alatt viselt dolgairól ad 
számot, egyszersmind több önálló, becses értekezéssel 
is gazdagítja szakismereteinket. Rómer Flóris Ferenc 
kitűnő régészünk, az egylet elnöke, a nagyváradi ezüst-
leletről, a váradi muzeumnak 1500- és 1564-ből való 
német feliratú ostyasütő vasáról, a nagyszombati ö tvös-
céhnek 1612-ben a nemes Sántha családból származott 
legény számára kiadott felszabadító leveléről, valamint 
megnyitó értekezésében az egylet történetéről értekezik. 
Dombi Lajos Keresztesi Józsefnek a váradi ref. ekklé-
zsia birtokában lévő kéziratából közli Várad 1660-ki 
os t romának leírását. Hegyesi Márton legutóbbi szabad-
ságharcunk dicső emlékei közül állít ki egy csomó ap ró -
ságot, s egy nagyobbszabásút : »az I. honvéd-vadász-
ezred, illetve a vöröstoronyi vadász-zászlóalj« cím alatt. 
Id. Gyalokay Lajos cikke Segesvár és Petőfiről, s az 
egylet múzeumában levő tárgyaknak lajstroma ifj. Bölöni 
Sándortól, egészítik még ki a valóban ügyesen szer-
kesztett s tartalmas füzetet. 

Gyakorlati Bibliamagyarázatok. Szerkeszti s ki-
adja : Garzó Gyula stb. Május—junius kettős füzet. 
Ta r t a lma : a János írása szerint való evangyéliom négy 
első része, Barakonyi Kristóftól. Az egyes magyaráza-
t o k : 1. Bevezetés. 2. Az »ige.« 3. Bizonyság az »igéről.« 
4. Ismét bizonyság az igéről. 5. Négy a tizenkettő közül. 
6. Az első csodatétel. 7. Os to r a templomban. 8. Egy t i t -
kos szó. 9. Egy éjjeli látogató. 10. Még egy bizonyság az 
j)igéről.« 11. Jákób kútjánál. 12. A második csoda. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Révész Bálint tiszántúli püspök 

több heti tartózkodásra az Ermelléken eső kís-kágyai 
szöllőjébe ment üdülés végett. — Könyves István nyugal-
mazott reform, tanító a tanítói pályán 56 éven át kifej-
tett buzgó és sikeres tevékenysége elismeréseid arany 

érdemkeresztet nyert király ő felségétől. — Az alsó-
zemplémí egyházmegyében Meczner András egyház-
megyei tanácsbiróvá és dr. Keső Géza egyházmegyei 
ügyvéddé választattak a gyülekezetek presbyteriumai által. 

* Lelkészválasztások. A külső-somogyi egyház-
megyébe kebelezett miszlai lelkészi állomásra a napokban 
eszközölt választás alkalmával Kovács Ferencz bogyiszlói 
tanító-káplán választatott meg rendes lelkészül, a szava-
zatok nagy többségével. — A felső-szabolcsi egyházmegye 
területén Lorántházára Vitéz Gyula kemecsei s. lelkész, 
Cserepes-Kenézbe Görömbei István helybeli tanító-káplán 
és Eperjeskére Ormós István anarcsi tanító-káplán válasz-
tattak meg egyhangúlag (D. Pr. L.). 

* Lelkészjelölés. A jászkiséri egyház üresedésben 
levő lelkészi állomására az illetékes hatóság részéről 
kilenc folyamodó közül a Szolnokban tartott bizott-
sági ülésen kijelöltet tek: Szilágyi Benő gyömrői , Fejes 
Dániel dömsödi, Kovács János izsáki, Tó th Sándor gom-* 
bai rendes lelkészek és Bányay Géza tápió-szelei helyet-
tes lelkész. A választás, melynek vezetésével Miskolczy 
Dénes egyházmegyei jegyző van megbízva, augusztus 
19-én fog megtartatni. 

* A be lső-somogyi ev. ref. egyházmegyében há rom-
szori szavazás után nt. Begcdy István istvándi-i ref. 
lelkész választatott szavazat többséggel esperessé. Esküjét 
az aug. 21-én kezdődő Csurgón tartandó egyházmegyei 
gyűlésen fogja letenni. 

* A nagyenyedi theol. akdémiának áthelyezése 
Kolozsvárra, mely 14—15 évvel ezelőtt oly élénk dis-
cussio tárgyát képezte az erdélyi egyházkerületben, ismét 
szőnyegre hozatott és pedig ezúttal a világi sajtó részéről. 
A kérdést az „Egyetértés" hozta napirendre, nagy buzgó-
sággal érvelvén Kolozsvár mellett, mire a nagyenyedi 
„Közérdek" válaszolt természetesen N. -Enyed mellett 
foglalva állást. Később a „Széke ly Nemzet" vezércikezett 
e tárgyról, oda nyilatkozván, hogy a leendő papság 
jobb nevelése, továbbá kulturai és tudományos tekinte-
tekből Kolozsvárit szeretné látni az erdélyi egyházkerület 
papnevelő-intézetét. Most a »Prot. Közlöny«, mely annak 
idejében előszőr vetette fel a felújított kérdést „meg-
érett gaboná(í-nak nevezi és erősen hiszi, hogy igen 
hamar le fog arattatni. 

* Az oroszországi keresztyénségnek kilencszáz-
éves jubileuma, nagy ünnepélyekkel ment végbe O r o s z -
ország főbb helyein, különösen Kiewben. A rendezők zajos 
politikai ünnepélyt terveztek, hogy ebben is a pánszláv 
eszme győzelmét mutassák be a világna k. Nagy rész-
vételre számítottak bel- és külföldről, de e reménykedés-
ben kegyetlenül megcsalódtak. Sem a cári család, sem a 
a kormány, sem semmi magasabb állami testület nem 
képviseltette magát a kiewi ünnepélyeken. A külföldi 
»szláv világ« képviselete is nagyon silány volt, a mennyi -
ben hivatalos küldöttek egyetlen egy szláv egyházból 
és szláv országból sem érkeztek. A magán vendégek 
száma is jóval alul maradt a várakozáson mind a 
Balkán országokból, mind Ausztria-Magyarországból. 
Hanem azért a pánszláv sajtó hazánkban is, Oroszország-
ban is nyíltan hirdeti, hogy az ünnepélynek az egy-
házi mellett rendkívül nagy politikai jelentőség tulaj-
donítandó. Bizonyára ezen okért zarándokolt Kiewbe 
azon turóc-szentmártoni 3 tót is, mert különben mit 
keresett volna egy tisztán óhitű egyházi ünnepélyen két 
protestáns és 1 katholikus vallású magyar honfi ? I 

* Figyelmeztetés. Az ev. Tisza-kerület eperjesi 
coll. theologiáján az 1888/9 . iskolai évre szóló beiratások 
f. évi szeptember 1—9. eszközöltetnek. Az előadások 
szept. 10-én kezdődnek. A helyi viszonyokkal netalán 



ösmeretlenek kedvéért megjegyeztetik, hogy a szép kör -
nyéki! Eperjesen havi 16 frttól 40 frt ig hapható teljes 
ellátás szállással. Szállások 3 frt 50 krtól 10 frtig havon-
ként. Az aiumneumi ebéd és vacsora egész évre 50 frt 
70 kr. A convictusi ebéd és vacsora egesz évre 62 frt 
70 kr. Az előbbeniből elengedésnek is van helye. Nevelői, 
correpeti tori stb. állomás kapható s a hittanhallgató urak 
a RÓth-Teleky-féle ösztöndíjon kívül egy 65 frtos, két 
50 frtos, egy 25 f r tos , egy 24 frtos, egy 20 forintos 
s több más ösztöndíjban is részesülhetnek. A tandíj, 
melyből elengedésnek is van helye, 10 frt 50 kr. 
Kisebb díjak összesen, legfeljebb 5 frt 60 kr. Kelt Eper-
jesen, 1888-ik évi augusztus hó i - jén . — Hörk József.\ 
theol. dékán. 

* A tanítók Eötvös-alapját gyűjtő orsz, bizottság 
jul. 31-én tartotta rendes havi ülését. Ez alkalommal a 
pénztárnok bejelentette, hogy az intézet jelen évi bevétele 
eddigelé 8862 frt 42 krt tesz, a mely összegből azon-
ban a rendes tagokul beiratkozott 4200 tanító részéről 
még csak 832 frt 90 kr folyt be. Ennélfogva a bizott-
ság a hátralékban levőket fölhívja kötelezettségük telje-
sítésére, annál is inkább, mert az alapszabályok szerint 
azok, a kik a tagdíjat két egymásután következő évben 
be nem szolgáltatják, az Eötvös-alapra vonatkozó jogai-
kat elveszítik s őket a rendes tagok sorából kitörlik. 
Az alap tőkésített vagyona 35,852 frt 24 krra rúg. Ez 
összegben amaz 5667 frt 37 kr is benne van, a mely a 
XIII-ik jótékönvcélú államsorsjáték tiszta jövedelmének 
egy tized részét képezi, s a melyet a király legfelsőbb 
elhatározása folytán tettek e célra folyóvá. A bizottság 
kiküldötte ezúttal amaz albizottságot, a mely az alap 
jótéteményeiért beérkező folyamodványok tanulmányozá-
sával és javaslat-télellel van megbizva. A jelen évben 
1600 frt jut az alap jövedelmeből kiosztás alá. 

* A ceglédi ev, ref. egyháznak néhai Dobos János 
helyére megválasztott uj lelkésze, Takács József volt 
jpándi lelkész családjával jul. 28-án érkezett meg Ceglédre. 
Fogadtatására a vasútnál számosan jelentek meg, míg a 
nagy néptömeg, a bresbyterium, a tanítói kar a lelkészlak 
élött várta be az uj lelkészt. Itt először is 20 fiatal 
leányka üdvözölte, a k i k közül Piros Cornélia a ceglédi 
ev. ref. hölgyek nevében csokrot nyújtott át, majd Kudar 
Kálmán segédlelkész mondta el a presbyterium és taní tó-
kar nevében üdvözlő beszédét .Az uj lelkész melegen 
köszönte meg a fogadtatást . »Könyek között hagytam 
oda — úgymond — eddigi egyházamat s a mint látom, 
a szemek örömsugarai között fogadnak önök uj állásom-
ban. N e m fogom felejteni egyiket sem s míg amazért 
kárpotól szives fogadtatásuk, addig emez erősen buzdít 
a reám váró kötelességek teljesítésére s én ígérem, hogy 
önök között igy élnem a legszentebb kötelességem leend.« 
Az ünnepélyes beiktatás folyó évi augusztus 5-én leend, 
a mely napon az uj lelkész az első istenitiszteletet fogja 
tartani. 

* A primási residentiában Esztergomban nagy 
meglepetést szült dr. Séda Ernő pápai kamarás és szent-
széki jegyzőnek váratlanul beadot t lemondása, melyet ez 
egy külföldi fürdőről küldött be a prímásnak. Séda 
kitűnően képzett pap és a primás meghitt je volt s mint 
a lapok írjak, nemcsak állásáról mondot t le, hanem a 
papi kötelékből is kilép és vallást fog változtatni. Jól 
értesült lapok a kilépés okául azt emlegetik, hogy Sédát 
a primási udvarnál dédelgetett pánszlávizmus, a mások által, 
sikerrel űzött csúszás-mászás és a prímásnak többször 
tanusított politikai oppositiója bírta e lépésre. Mi a 
renegát papok psychologiáját ismerve legvalóbbszinűnek 
azt tartjuk, mit több lap föl is említett, hogy itt is — 

cherchez la femme. — Ugyanazon nap midőn Séda 
lemondott , egy másik bizalmasa is a primásnak, Rajner 
kanonok szintén oda hagyta állását. 

* A klerikal ismus veresége Olaszországban nagy 
csorbát ejtett a pápaság hatalmán. A napokban tartott 
községi választásoknál Rómában, Nápolyban, Pa le rmó-
ban, Velencében, Cataniában és Mestinaban mindenütt 
csúfosan megbuktak a klerikális jelöltek a szabadelvűek-
kel szemben. A »vatikáni lapok« az olasz kormány 
beavatkozásának tulajdonítják e vereséget, azt állítván, 
hogy ez illetéktelenül befolyásolta a választásokat. Más 
oldalról ellenben azt írjak, hogy a vatikán a nápolyi 
érseknek kétszázezer lírát küldött választási célokra, s a 
választást Nápolyban maga az érseki titkár vezette. 
E komoly lecke alkalmaból a »Popolo Romano« azt 
tanácsolja a pápának, hogy számoljon a tényekkel és 
béküljön ki olaszországi híveivel, kik mint a biroda-
lomhoz hű alattvalók a pápaságnak is javára válhatnának. 
Bonghi volt miniszterelnök, az olasz politikusok egyik 
legmérsékeltebbje, a választások után azon véleményé-
nek adott kifejezést, hogy a vereséget a klerikálisok idéz-
ték elö bamba taktikájukká!, minek folytán a pápa hely-
zete tizenhét év óta nem állott oly közel a fatális vál-
sághoz, mint jelenleg, s hogy a küszöbön álló viszály 
végre is a fenyegetéskép annyiszor emlegetett eluta-
zásra fogja kényszeríteni. — Mindenesetre nagyon ér -
dekes jele az időknek, hogy a nagy »béke-pápa« ural-
kodása alatt ennyire elmérgesedett a római kérdés! 

* A tanítók tagsági joga az egyházmegye i gyű-
lésen. E fontos dvi kérdés forgott szőnyegen a to lna-
baranya-somogyi ágostai evang. esperesség jul. 25—26. 
napjain tartott rendes közgyűlésén. Az egyházmegye 
területén lévő 3 közül a sióvidéki tanítói kör a következő 
kérelmet terjeszté az esperességi gyűlés elé : 1. Mon-
dassék ki határozatként, hogy a tanító is hivatalból 
tagja legyen az egyházmegyei közgyűlésnek. 2. Küldessék 
meg az egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyve minden 
gyülekezetnek két példényban, melyek közül az egyik 
az egyházi levéltárban, a másik pedig az iskolai könyv-
tárban őriztessék meg. 3. Emeltessék határozatra, hogy 
minden gyülekezet tekintve a tanítók továbbképzésének 
szükségessége és fontossága mellett azok igen n y o -
masztó anyagi helyzetét i s : állítson tanítója illetőleg 
tanítói számára szakkönyvtárt, hacsak némi évi járulék-
kal is. Az egyházmegyei közgyűlés — mint irjak --
heves tanácskozás ntán, melyben a tanítóknak felszóla-
lással megbízott képviselőjétől a szó is megvonatot t , az 
indítványt, mint ennek hatáskörébe tartozót az egysze-
rűen a kerületi gyűlésre határozta felterjesztendőnek. — 
A kétségkívül figyelemre méltó indítványnak két elvi 
térmészetű ága van, a középső egyszerűen adminisztra-
tiv kérdés. Hogy a tanítók közgyűlési tagsága kérdésé-
ben az esperesség érdemi határozatot nem hozott , az 
egészen természetes, mert ily cardinalis egyházalkot-
mányi ügyben dönteni teljességgel nem illetékes. Ez a 
kerületeknek, sőt az egyetemes gyűlésnek is kemény 
dió lesz. De az iskolai szakkönyvtárra vonatkozó indít-
vány iránt melegebb érdeklődést várnánk minden p ro -
testáns egyházmegyétől, mert ezek felállítása égető 
kérdés, melyen nem lehet ily könnyű szerrel napi-
rendre térni. 

* Szerkesztői üzenetek. P. J. urnák U. Sz. Azon 
óhajtást, hogy Lapunk minden egyházi lapnak tartal-
mát hetenként közölné s hogy egy másik rovatban a 
külföldi egyházi időszaki sajtó főbb termékei k ivonato-
san megismertessenek: mint mások által is hangoztatot t 
kívánságot jövőre igyekezni fogunk figyelembe venni és 



lehetőleg teljesíteni. Szükségesnek tartjuk azonban meg-
jegyezni, hogy ujabban rendszeresített Külföldi szem-
lénk által az egyik óhajtás már eddig is teljesíttetett, a 
Különfélékben pedig a hazai társlapok nevezetesebb cik-
keit eddig] is registrálgattuk. Mostantól fogva készek 
vagyunk ezt »Lapszemle« cím alatt külön rovatban vé-
gezni, természetesen csak a lényegesebb dolgokra szo-
rítkozva, mert mindenik lap egész tartalomjegyzékét 
közölni, azt hisszük felesleges és improductiv munka volna. 

g g i f l HIRDETÉSEK. P M 

A bihari ev. ref. egyházmegyébe kebelezett nagy-
váradi első osztályú egyik lelkészi állomásra. 

E lelkészi állomás javadalmai: 
1) Készpénz 700 azaz hétszáz forint o. é. 
2) 8 azaz nyolc öl tűzi cserfa. 
3) Palástdíj fele részben. 
4) 2 azaz két hold szántóföld. 
5) Anyakönyvi kiadványok jövedelme minden 2-ik 

évben. 6) Tisztességes lakás kerttel. 
E javadalom összege évenkint 1244 forintra van 

az egyházmegye által felvéve. 
A megválasztandó lelkész állomását 1889. ápril 

24-kén foglalja el. 
Pályázati kérvények folyó évi szeptember 30-ig 

nt. Szabó Károly bihari ev. reform, espereshez Csökmöre 
(Biharmegye) küldendők. 

Debrecen, 1888. augusztus 3. 
Révész Bálint, püspök. 

x.rsr^L s ^.rr. 
A kecskeméti egyházmegyébe kebelezett, most 

újonnan anj^aegyházzá lett tápió-szelei egyház lelkészi 
állomására, melynek javadalma hivatalosan, stólán kívül, 
838 forintra van becsülve s így III. osztályú, ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázni kívánók, szabályszerűen felszerelt folya-
modványaikat a kecskeméti egyházmegye espereséhez 
nt. Ádám Kálmán úrhoz Tisza- Vezsenyre f. é. augusztus 
19-kéig küldjék be. 

Halas, 1888. julius hó 20-kárí. 
Szász Károly, 

2—2 dunamelléki ref. püspök. 

i f - A . ^ T . 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceumnál a 
jövő ( i88 8 / , , ) tanév elején két tanszék lesz betöltendő : 

1., a classica philologia tanszéke ( lat in-görög), 
melylyel a magyar nyelv tanítási kötelezettsége is jár, 
hetenként 20—22 órában. 

2., a mértani rajz tanszéke, melylyel a magyar, 
esetleg a német nyelv tanítási kötelezettsége (az alsóbb 
osztályokban) van egybekötve. 

Ezen állások mindegyikével 1000 forint fizetés, 
200 frt lakbér és 50 frtnyi ötödéves pótlék jár. 

A megválasztandó tanár egyelőre egy próba-évre 
választatik meg, melynek eltelte után véglegesítethetik. 

. Ha pedig ezen állások bármelyike (okleveles tanár 
hiányában) helyettes tanárral töltetnék be, akkor ennek 
évi fizetése egyelőre 800 frt leend. 

Felhivatnak a pályázni kívánó prot. tanférfiak, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikát f. évi augusz-
tus hó 20-káig alulírott lyceumi felügyelőséghez nyújt-
sák be. - • 

Késmárkon, 1888. julius 30-kán. # »— 3 
Zvarinyi Sándor, Dr. Herczogh Árpád, 

tanár, mint lyceumi jegyző. lyceumi felügyelő. 

Z ^ ^ T - A . ÍZ; 

A kecskeméti ref. egyházmegyébe kebelezett pándi 
ref. egyház lemondás folytán megürült lelkészi állomá-
sára ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi javadalma hivatalosan 1419 frt 
80 krra van becsülve, s így ezen egyház II. osztályú. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt folyamodvá-
nyaikat f. é. augusztus hó 31-kéig küldjék be nt .Ádám 
Kálmán esperes úrhoz Tisza- Vezsenybe (postaállomás, 
Jász-N.-Kúnr-Szolnokmegye.) 

Halas, 1888. julius hó 26-kán. 
S Z Á S Z K Á R O L Y , 

2—2 dunamelléki reform, püspök. 

i f > . Á _ uizrJ^ : z ; T . 

A hegyköz-kovácsi-i ev. ref. III. osztályú lelkészi 
állomásra, melynek évi javadalma készpénzben, termé-
nyekben, szántó és kaszáló földben 610 frtra értékelhető, 
pályázat hirdettetik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. é. szep-
tember 2-áig nt. Szabó Károly esperes úrhoz (Csökmő, 
Biharmegye) küldendők. 

Debrecen, 1888. aug. 1. RÓVÓSZ Bálint,. 
püspök. 

Pályázat főgymnasiumi tanszékekre. 
A folyó évben tartandó erdélyi ev. ref. egyház-

kerületi közgyűlésen a zilahi ev. ref. kollégium főgym-
nasiumánál ürességben levő ó-classica-philologiai s az 
újon rendszeresítendő magyar nyelv s irodalmi tanszé-
kek választás útján be fognak töltetni, 

E tanszékek mindenikének évi javadalma 1000, 
azaz egyezer forint készpénzben, 200, azaz kétszáz frt 
lakbérilletmény és — egyelőre — két 100—100 frtos 
ötödéves korpótlék. 

A pályázók kötelesek életkorukat, vallásukat, az 
illető tudományszakokra való képesítettségüket okmányi-
lag igazolni. A »magyar nyelv s irodalom« tanszékre 
pályázók közül olyanok, kik a classicai nyelvek vala-
melyikének tanítására is képesítéssel bírnak, előnyben 
részesülnek. 

Ha az említett állomások valamelyikére az iskolá-
nál már e tanév (1888 — 89) elejétől alkalmazásban levő 
helyettes tanár választatnék meg, számára a fentírt ren-
des tanári fizetés a tanév elejétől utalványoztatik, ha 
pedig a választás az intézetben alkalmazásban nem lévő 
egyénre esnék, számára a fizetés csak az állomás elfog-
lalása idejétől számíttatik. 

A pályázati kérvények f. évi augusztus 31-ig az 
erdélyi ev. ref. egyházkerületi igazgató-tanács alulírott 
elnökéhez benyújtandók. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerütet igazgató-tanácsá-
nak Kolozsvárott, 1888. julius 29-én tartott üléséből. 

Boda Antal, Dr. Kolosvári Sándor, 
titkár, elnök-helyettes. 



Pályázat meghosszabbítás. 
Az alsó-baranya-bácsi egyházmegyébe kebelezett 

német ajkú új-sóvéi egyház lelkészi állomására e lap 27. 
számában hirdetett pályázat határideje ezennel f. é. 
szeptember 20-káig meghosszabbíttatik. 

Halas, 1888. julius hó 28-kán. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

I P - A . " 5 T . A . 2 5 A T . 

A debreceni ev. reform, egyházmegyébe kebelezett 
esztári másod osztályú egyház lelkészi állomására. 

Javadalma, mely földből, pénzből terményből s 

apróbb járandóságokból áll, a hivatalos becslés szerint 
1123 forintot tesz. 

A megválasztandó lelkész, ki hivatalát az 1889. év 
ápril 24-én foglalja el, az egyházmegyei lelkészi gyám-
intézetnek kötelezett tagja levén, ennek szabályai szerint 
első évi fizetésének felét az elhalt lelkész özvegyének 
köteles átszolgáltatni. 

Az ezen állomásra minősítettek felszerelt pályázási 
kérvényei folyó évi augusztus hó 18—ik napjáig Dávid-
házy János espereshez Kabára (Hajdúmegye) küldendők. 

Debrecen, 1888. julius 27-én. 
R é v é s z Bál int , 

püspök. 

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

ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő több rendbeli hittanulónak és tanárjelöltnek 
való ösztöndijra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ev. ág. hitv. egyháznál kezelő bizottság ezennel 
közhirré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymna-
siumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 188s/9. tanévre kiosztatni.. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l r L 3 7 - e r l ^ e t é s f e l t é t e l e i : 

1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 
évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkészi- vágy 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 
1888. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen ösztöndíjat 
a jövő 1888/9. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendők tanoaai 

Kelt Budapesten, 1888. junius 30-án. 

Zsigmondy Jenő, jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűén írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. é. 1888. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. bálvány-utca 19. szám.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak máso-
dik tele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető 
egyetemen sikerrel töltött első félévről és egyszersmind 
a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations 
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bir. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évben 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 külegyetenlen 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 kiadő-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS 
S Z E R K E S Z T Ő -

és 
K I A D Ó - H I V A T A L : 

IX. kar. Kínizsy-uica 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 di ja: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

T02T Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

s a miattok való elégedetlenség teljesen indo-
kolt. De viszont azt is be kell látnia minden 
gondolkozó egyháztagnak, hogy a létező bajok 
forrása nem annyira a mindnyájunk által és 
méltán tisztelt intéző személyekben, mint in-
kább magának az intézménynek kezdetlegessé-
gében és tökéletlenségeiben rejlik. Az egye-
temes Konvent, mint tudva van, a hazai refor-
mátus egyháznak legfőbb kormányzó testülete, 
nem említve azt, hogy mikor a Zsinat nem ül 
együtt, legfőbb intézkedő hatalma. És a kor-
mányzó hatalom gyakorlására a Konventnek nin-
csenek saját közegei, melyek a gyűlési határo-
zatokat végrehajtsák*- az időközi ügykezelést 
végezzék stb. Innen van az. egyetemes egyházi 
adminisztraciónak az. rií iéí^anaszolt nehézkes-
sége és hiányossága; inn£n az az időközi gaz-
dátlanság, melybe ügyeit^,egyik konventi gyű-
léstől a másikig jutnak; ^ellenben a Közalapnál, 
melynek a biz. jegyzőbén állandó kezelő gaz-
dája van, minden ékesen és szép rendben folyik. 

A tapasztalat e tanulságait figyelembe véve, 
én azt hiszem, hogy a konventi közigazgatás 
említett hiányain nagyot lehetne segíteni. A 
mit a konventi ügykezelés egyik ágában célra-
vezetőnek és üdvösnek bizonyított a tapasztalás, 
lehetetlen, hogy az helytelen volna az ügy-
kezelés rokon természetű többi ágaiban. Ha a 
Közalap adminisztrációja jó, mert van egy ke-
zelő gazdája, ki felelős az ügymenetér t : miért 
ne adhatna a Konvent külön kezelő gazdát 
minden olyan ügyágnak, mely állandó és pontos 
kezelést igényel ? Bizottságai ugy is vannak, 
melyek az egyes szakokat előkészíteni, kép-
viselni s a rájok vonatkozó indítványokat tár-
gyalni vannak hivatva; csakhogy e bizottságok 
rendesen csupán gyűlés alatt tanácskoznak; elő-
adóik pusztán jegyzői jog- és hatáskörrel vannak 
felruházva, de arra nincsenek felhatalmazva, hogy 
ügykörük mezején időközben, gyüléstől-gyülésig, 

í>5 

Konventi ügykezelés. 
Egyházunk adminisztrációja körül sok a 

panasz, nagy az elégületlenség, tömérdek a 
hiány. Zúgolódás hangzik i t t -o t t az egyház-
megyei, néhol az egyházkerületi kormányzás 
ellen; de leggyakoribb és leghangosabb az elé-
gedetlenség az egyetemes egyházi közigazgatás-
sal, melyet általában nehézkesnek, erélytelen-
nek és nagyon fogyatékosnak mond a köz-
vélemény. Felpanaszolja a Konvent ellen, hogy 
a Zsinat által rábizott ügyekkel — a Közala-
pot kivéve, Jii^ly körül rendet és pontosságot 
s ennek következtében örvendetes gyarapodást 
lehet tapasztalni — sehogy sem tud dűlőre 
ju tn i ; hogy pl. az egyetemes gyámintézet, az 
énekügy, a liturgia, a lekész minősítés, a vallás-
tanítás stb. fontos kérdései mai napig meg-
oldatlanul hevernek; hogy tőle a kerületekről 
relegált ügyek elintézetlenül vagy félszeg in-
tézkedésekkel kerülnek vissza; hogy a Zsinati 
Törvények nem egy pontját végrehajtatlanul a 
papiroson hagyja; hogy az ügyek intézésében 
tervtelenül, mintegy az ötletszerűség jellegét 
magán viselő megfontolás nélkül jár el, pl. a 
misszió kérdésében, melyre rengeteg összegeket 
szavazott meg, mielőtt a missziói szükségeket 
pontos összeírás alapján országosan előre 
számba vette. Panaszként hangoztatják azt is, 
hogy a gyűlési tárgyak igen nagy része hiányos 
előkészülettel kerül a Konvent zöld asztalára, 
a mennyiben az'egyetemes bizottságok — a Köz-
alap végrehajtó bizottsága itt is dicséretes ki-
vételt képez — csak gyűlés alatt és futva dol-
goznak. Azzal sincsenek sokan kibékülve, hogy 
a határozatok végrehajtása s az időközi ügy-
menet miért annyira laza és lassú. 

El kell ismernie minden figyelmes szem-
lélőnek, hogy a konventi ügykezelés fennebb 
érintett hiányai legnagyobb részben megvannak 



az adminisztrációra kiterjeszkedjenek. Szóval a 
konventi bizottságok — a Közalapét kivéve — 
nem végrehajtó bizottságok, csak véleményező, 
tanácskozó testületek. Az egyetemes egyházi 
adminisztráció cardinalis hibája épen abban fek-
szik, hogy a Konventnek, a Közalap ügyeit 
kivéve, nincsenek végrehajtó közegei. Megho-
zatnak az üdvös határozatok, de nincs ki azokat 
végrehajtsa, ha csak erre valamely adminisztra-
tív közeg, pl. esperesi vagy püspöki hivatal, 
egyenesen fel nem szólíttatik. 

Ennélfogva a konventi ügykezelés, s az 
egyetemes egyházi adminisztráció javítása érde-
kében felette kívánatos, sőt szükséges volna, 
hogy a konventi állandó bizottságok a közalap 
bizottság mintájára átalakíttassanak s előadóik a 
közalapi végrehajtó bizottság állandó jegyzőjének 
hatáskörével ruháztassanak fel, hogy ez által 
minden egyetemes egyházi ügyünk saját kezelő 
gazdát nyerjen. 

Az iskolaügy, melynek egyetemes össz-
hangzatos vezetése a Konventnek törvény sze-
rint is kifejezett célja, nagyon érzi a szükségét 
egy oly gondos kéznek, mely mint a Közalap 
jegyzője, a tanügy egyöntetű vezetésében segít-
ségére lenne a Konventnek. Meghozattak pl. a 
középiskolai tantervre vonatkozó végzések, de 
azóta semmi nyoma a konventi jegyzőkönyvek-
ben, hogy e határozatok egyházunk különböző 
gymnasiumaiban mennyiben és miként fogana-
tosíttattak. E tekintetben még annyi sem tör -
ténik, mint az evangélikusok egyetemes gyű-
lésén, hol az egyet, tanügyi bizottság állandó 
évi jelentéseket terjeszt a közgyűlés elé. 

Egy állandó tanügyi előadó könnyű szerrel 
elvégezné az e téren szükséges teendőket : je-
lentéseket készítene, statisztikai előterjesztése-
ket tenne, évközi ügyvivője lenne az egyetemes 
iskolaügynek és tárgyalásra előkészítené a köz-
gyűlés elé tartozó ügyeket. — Vagy ott van 
a missziók ügye, mire oly sokat költ az egye-
temes egyház. E téren is nagyon nélkülözzük 
az egységesen átgondolt tervet és végrehaj-
tást. A missziói bizottság évről-évre rendsze-
resítteti az ujabb állomásokat és utalványoz-
tartja a Konventtel a missziói egyházak és lelké-
szek állandó és ideiglenes költségeit; de hogy 
mily szórványok és milyen feltételek alatt t ömö-
ríttessenek missziói egyházakká, s hogy az 
eddig létesített missziói körök és állomások 
mennyiben felelnek meg hivatásuknak, arról 
nagyon hiányos a számon kérés. Sőt mai napig 
sincsenek országosan összeszedve és egységesen 
feldolgozva a szükséges missziói adatok, s a mit 
az egyes superintendenciák eddig ez ügyben tet-

tek, az mind más és más szempontok és tekinte-
tek szerint állíttatott össze. Erdély és Dunamellék 
már részletes Utasítást dolgoztatott ki misszio-
nárius lelkészei számára, de a szolgálati rend-
szabályok magok között is nagyon elütök egy-
mástól, az egyházi alkotmány keretébe sincse-
nek kellően beillesztve, a konventi misszió-
bizottsághoz való viszonyát sem körvonalozzák 
eléggé a missziói intézménynek. Szóval rend-
szertelenség és fejetlenség uralkodik e téren is 
az ügykezelésben. Egy állandó missziói ügyvivőre 
múlhatatlanul szüksége van az egyetemes egy-
háznak, ha azt akarja, hogy a misszió terén is 
rend, pontosság és előhaladás gyökerezzék 
mesr. o 

A konventi elnökség ügyvitelében is 
reformra van szükség. Jelenleg nincs konventi 
elnöki iroda, a mennyiben az időközi ügyvitel 
úgy szólva rendszer nélkül az egyházi és világi 
elnökök, továbbá a konventi jegyzők között 
oszlik meg, a miért az ügykezelés lassúsága és 
hiányossága csaknem elkerülhetetlen. Közönség 
és alantas hivatalok sokszor azt sem tudják : 
kihez és hova forduljanak elintézendő ügyeik-
ben. Az ügyvitel ezen hiányán is segíteni kell, 
mert a jelenlegi állappt csak a zűr-zavart és 
fejetlenséget neveli. Állandó elnöki titkárra van 
szükség, ki az elnökségnek az ügyvitel minden 
ágában segítségére legyen: a gyűlési tárgyak 
nyilvántartásában, a gyülésközi ügyek elintézé-
sében, a bizottságok működésének ellenőrzésé-
ben, a fel- és leírások szerkesztésében, a levél-
tár kezelésében stb. Mindezt a Konvent egyik 
jegyzője, az ügyvivő jegyző, végezhetné eí a 
legilletékesebben. 

Az egyetemes egyházi közigazgatás javí-
tására célzó eme gondolatokat annyival inkább 
ajánlom a konventi képviselők s különösen a 
bizottságok figyelmébe, minthogy maga a Kon-
vent közgyűlése már az 1883-dik évi januári 
ülésen utasította a jk. 25. és 49. sz. a. a szak-
bizottságokat, hogy ügyviteli szabályaikat al-
kossák meg s a mult 1887-ik évi gyűlés 13. sz. 
végzésével a bizottságok figyelme erre ismételten 
felhivatott. Minthogy tehát maga a Konvent is 
szabályozni akarja a bizottságok ügyrendjét: 
azt hiszem, hogy most, midőn az ügyrendi 
szabályok elkeszítése napirendre van tűzve, ezek 
megalkotásánál a jelzett hiányoknak az érintett 
módon való pótlása a leginkább helyén és ide-
jén volna. 

Sz. F. 



I S K O L A Ü G Y . 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
Iskolai életünk különböző k viszonyainak, haladásá-

nak, fejlődésének, i t t -ot t talán esetleges stagnálásának, 
sőt visszaesésének fokmérői az iskolai értesítők, melyek 
még legkisebb statisztikai adataikban is elég érdekes 
dolgokat tartalmaznak arra nézve, hogy velők tüzetes-
sebben foglalkozzék a tanügy barátja. Nagyon fontos 
ugyan, hogy az egész ország iskolai viszonyairól egy 
áttekinthető kép legyen minden évben e lő t tünk ; de 
reánk nézve különösebb érdekkel épen prot. egyházi is-
koláink b í rnak : azért, a míg egyébb tanintézeteknek 
értesítőit sem kívánjuk figyelmen kívül hagyni, addig, 
ha részletesebben egyenesen csak a mieinkkel fogunk 
foglalkozni, ezt azért tesszük, mert legelső sorban épen 
a saját egyházi és iskolai viszonyainkat tartozunk la-
punk hivatásának és céljának megfelelőleg figyelemre 
méltatni, szem előtt tartván az apostolnak amaz intését 
»kiváltképen a ti hiteteknek cselédeivel tegyetek jót.« 

* * 
* 

i. A budapesti ev. ref. főgymnas ium értesítőjét 
Vamossy Mihály igazgató állította össze. A főgymna-
sium történetében, mely a lefolyt iskolai évvel életének 
huszonkilencedik évét fejezte be, nagy változás állott 
elő. A főgymnasium eddigi, kálvin-téri helyiségeiből, 
melyek az újabb közoktatási kívánalmaknak nem voltak 
már megfelelők, az új iskolai évvel a Lónyai-utcai pa -
lotaszerű épületbe költözködik át, mely a szükséges nyolc 
tantermen, a természettan, a természetrajz és a rajz 
tanítására a speciális célnak megfelelőleg berendezett 
előadási termeken kívül még más hat tantermet foglal 
magában, úgy hogy ezekben, ha a szükség úgy kívánja, 
minden nehézség nélkül állíthatók fel parallel-osztályok. 
Van benne továbbá egy nagy gyűlés terem, tornahelyi-
ség, könyvtár, természet tani- és rajzi gyüj teményterem, 
igazgatói lakás és iroda s a tanári kar számára egy k ö -
zös tanácskozási terem. Az új épületbe való köl tözkö-
déssel a tanítási órák berendezésében is változás áll be ; 
ugyanis az új iskolai évtől fogva a tanítási órák nem 
délelőtt és délután, hanem csupán d. e. 8—i-ig fognak 
tartatni. Ezt az új beosztást nem tarthatjuk ugyan va-
lami szerencsének és pedig egyenesen paedagogiai és 
methodikai szempontból n e m ; de a tanári kar, kü lönö-
sen a fővárosi viszonyokat tartva szem előtt, ajánlotta 
ezt a presbyteriumnak. A. viszonyok kényszerítő hatása 
előtt persze meg kell hajolni, különösen akkor, a m i -
dőn a fővárosi állami iskolák mind délelőttre szorí tot-
ták a tanítási órákat. Vannak bizonyos szerencsétlen 
áramlatok, divatok, melyeknek hódolni kell, ha valaki 
le nem akar mondani a versenyről s állítóiagosan a „kor 
színvonalán" akar maradni. Ám tegyék! 

Az i887 /8 . iskolai évre beíratta magát 378 tanuló, 
a mult évi 395-höz képest 17-tel kevesebb. A rendes 
tanulók száma 360, a magántanulóké 18 volt. Az inté-
zetet gyakrabban meglátogatták Szász Károly, Ballagi 
Mór, Végh Ignác és Gönczy Pál. A tandíjmentesek 
száma 29 volt, kikkel mintegy 672 forint erejéig való 
jótékonyságot gyakorolt az intézet. Az ifjúsági önképző-
körnek 138 tagja v o l t ; könyvtára 1687 műből áll. A 
segély-egylet vagyona 6133 55 k r- Az ^ é n 37° 
rintnyi segélyt osztott ki. Az egyleteken kívül még a 
szabadtéri játszótársaság és a zene-egylet működöt t az 
ifjúság körében. A tanári kézi könyvtár 985 műről, mely 
1321 kötetet tett, 1029 műre 1371 kötetben szaporo-

dott. E szaporodás részint vétel, részint ajándékozás 
útján történt, ugyancsak ez uton szaporodot t a földrajzi 
és rajzolómértani gyűjtemény is. A zárünnepélyen ki tün-
tetettek névsorát, valamint az érettségi vizsgálatok ered-
ményét annak idején már közöltük. A tanári karban az 
a változás történt, hogy dr. Heimich Alajos, a német 
nyelv tanára, a budapesti VII. kerületi állami gyrnna-
siumhoz neveztetvén ki, helyére Kacziány Géza válasz-
tatott meg. Egy érdekes találkozásnak, az 1868-ban 
érettségi vizsgát tett urak találkozásának volt színhelye 
még a gymnasium régi helyisége; az akkor érettségit 
tett 64 ifjú közül most csak 30-an jelentek már meg. 
A tanulók nemzetiség szerint a következőleg oszlottak 
m e g : magyar 357, angol 1, szerb 1 és román 1 ; vallás 
szerint pedig reform. 170, ágostai 32, római kath. 8 3 ; 
gör. kel. 5 ; mózes 88. A tanév kezdete szept. hó i -é t i 
lesz ; 4-én pedig az ünnepélyes megnyitás. 

2. A kecskeméti ev. ref. főgymnasium ér tesí tő-
jében, melyet Csabai Imre igazgató állított össze, »A 
testgyakorlás fontosságá«-ról van egy névtelen bevezető 
értekezés, majd az igazgató évi jelentése. E jelentés 
mindenekelőtt kegyeletes sorokat szentel az elhunyt 
kartársnak, Szakács Istvánnak ; majd megemlékezik Szász 
Károly püspöknek három napra terjedt iskola látogatá-
sáról s végül egyébb kisebb, belköri eseményről. A tanári 
kar a segéd- és helyettes tanárokkal együtt 18 tagból 
áll. A könyvtár 61 művel gyarapodott , de hogy össz-
állománya mekkora, az nincs feltüntetve; pedig elég 
érdekes adat volna. A főgymnásium költségvetése a 
következő volt: Bevétel az iskolai-, a tápintézeti- , a 
könyvtári- és az ösztöndíj tőkék kamataiból, Kecskemét 
városától, tandíjakból (1600 frt) , tápintézeti segélyből, 
pályadíj-alapítványok kamataiból, földhaszonbérből s más 
forrásból összesen 17,496 forint 81 kr. Kiadás pedig 
17,463 forint 28 kr. A pálya- és ösztöndíj alapítványok 
908 fr tot tesznek, mely összeghez járul ezentúl Szalkay 
Gergely végrendeletileg hagyományozot t 1000 frt ja és 
Csikai Mihálynak 100 fr tos alapítványa. A tápintézet, 
mely ezentúl házilag fog kezeltetni, 40 tanulót látott 
el, kik egész kosztot 70 forintért kaptak. A tápintézetre 
befolyt segélyadományok összege 759 forint 18 kr volt. 
Szegény tanulók 656 frt erejéig részesültek segélyben 
az intézet részéről, 3 tanuló pedig teljes ingyenes ellá-
tást élvezett. Pályadíjakban kiosztatott 130 f o r i n t ; szor-
galomdíjakban pedig 748 frt 86 kr. A tandíj elengedés 
által összesen 290 frt 50 kr erejéig gyakorolt jó té te-
ményt az intézet. Az ifjúság körében a szépirodalmi 
kör, a gyorsíró egylet és olvasókör működött , mely 
utóbbinak könyvtára 1572 kötetből áll, szaporodás 28 
kötet. Az év elején beiratkozott 194 nyilvános és 11 
magántanuló, míg az év végére maradt 179 nyilvános-
és 10 magántanuló ; kik között ev. ref. volt 105, ág. 
hitv. 12, róm. kath. 38, gör. kel. 17 és izraelita 17 ; 
anyanyelvre nézve magyar 171, német 3, román 10, 
szerb és tót 5. Érettségi vizsgára jelentkezett 42 ifjú, 
közülök írásbelire bocsáttatott 3 8 ; szóbelit tett 33 és 
pedig jelesen 1, jól 6, egyszerűen 26. Mit tesz az, 
hogy gyakorlatipályára készül 1 ? ! Tanév megnyi -
tása szept. 1. 

3. A kis-kún halasi ev. ref. lyceum értesítőjét 
Csontő Lajos igazgató szerkesztette. A halasi iskola az 
1867—8-ik évben lévén főgymnasiummá — bár f enn-
állása már az 1760-ik évvel igazolható — most a 20-ik 
év végén érdekes összehasonlítást tesz az igazgatói 
jelentés az akkori és a mostani állapotok között. 
i 86 7 / s -ban volt a tanintézetnek 88 bejegyzett tanulója, 
most 2 4 0 ; volt 8 tanára, most a rendkívüli tantárgya-



kat taní tókon kívül 12 rendes tanára, akkor 630 frt, 
most 1200 frt díjazással ellátva; akkor tápintézete nem 
volt, mos t 77 tanulót élelmező tápintézete van. Az in-
tézetben működöt t 12 rendes s 2 melléktanár s 3 h i tok-
tató. A tantestület elvesztette egyik legjobb tanárát : 
Péter Miklóst, kiről életrajza kíséretében melegen emlé-
kezik meg a jelentés. Helyét Thúry Józseffel töltötték 
be. A tanulók létszáma 42-vel szaporodott a megelőző 
tanéveihez képest. A tanulók szaporodásának megfelelő-
leg újabb építkezések válnak szükségessé. A tanárok 
közül Korda Imre »Stylistika és verstan« című művet 
adott ki, mely tankönyvül approbáltatott . A tanári gyám-
egylet javára az ifjúság által rendezett műkedvelői e lő-
adás 134 frt 52 krt jövedelmezett, ugyanennyit az i f jú -
sági segély-egyletnek. Az intézetet meglátogatták Szász 
Károly püspök és dr. Homann Ot tó . Vallásra nézve a 
240 növendék között volt reform. 127; ágost. 2 0 ; róm. 
kath. 54, gör. kath. 1, gör. kel. 10, izraelita 2 8 ; n e m -
zetiség szerint magyar 216, német 13, román 1, szerb 9, 
ruthén 1 ; születéshelyüket- illetőleg helybeli 70, vi-
déki 170; Ö s z t ö n - és segélydíjas 27, tápintézeti 7 7 ; 
részben tandíjmentes 26, egészben tandíjmentes 29. Áz 
érettségi vizsgák jun. 20. és 21-én tartattak meg Far -
kas József theol. tanár és dr. Csiky Kálmán műegyet . 
tanár jelenlétében. Ezekre jelentkezett 32 tanuló s k ö -
zülök jeles eredménynyel vizsgázott 1, jóval 5, elég-
ségessel 15, visszavettetett 11. Az iskolai könyvtár vétel 
útján szaporodot t 17 művel, 20 kö te tben ; ajándékozás 
folytán pedig 263 művel 298 kötetben. A könyvtár tel-
jes létszáma 23,085 mű 27,635 kötetben. Az ifjúsági 
könyvtárra fordít tatot t 108 frt 83 kr. A könyvtár állo-
mánya 463 darab könyv, szaporulat 71 darab. A te rmé-
szettani szertárban van 142 eszköz. A szertár szaporí-
tására 340 frt fordíttatott . A természetrajzi gyűj temény 
tárgyainak összege 3979 darab, a gyarapodás 41 darab. 
A vegytani szertár áll 40-féle eszköz és 17-fcle vegy-
szerből. Az érem és régiségtárban levő tárgyak összege 
9006 darab; gyarapodás ez évben 72 darab. Ö s z t ö n - és 
segélydíj az intézet alapítványai s ajándékozás után ki-
osztott 358 f r t ; az elengedett tandíj összege 395 frt 
70 kr. Ez évben nagyobb alapítványokat tettek Kmett 
Péter 200 frttal és Szabó Károly 100 frttal. A tápinté-
zeti tanulók ellátására 5172 frt adatott ki, mely összeg-
ből a tanulók 4094 fr tot fizettek ki, az iskolai pénztár 
pedig 1078 fr tot fedezett. A tápintézeti díj havonként 
5—7 frt. Az ifjúság körében működöt t az önképző kör, 
melynek alaptőkéje 200 frt, a segély-egylet 1343 frt 
alaptőkével s 456 fr t 43 kr bevétellel, és a zenekar. A 
tanév ünnepélyes megnyitása szept. 6-án lesz. Az is-
mertetet t értesítő ki tűnően van összeállítva s ha még 
a jövőben az igazgató a fögymnasium budgetjét fe l tün-
tető adatokat is felveendi az értesítő keretébe, valóban 
mintaszerű jelentést fog adni az intézetről, a melyből 
majd teljes képet nyerhetünk az iskola minden viszo-
nyairól. És ez tulajdonképen az értesítők célja. 

3. A kúnszentmiklósi ref. fögymnasium értesí-
tője ama habozásról tesz tanúságot, a melynek ez inté-
zetünk évek óta már ki van téve. Örökös változások 
vannak a tanári karban, még sokszor tanév közben is; 
mert mindenki csak ideiglenes állásnak tekinti itt való 
alkalmaztatását s jóformán nem is tekintheti egyébnek 
a mellett a nagyon szegényes fizetés mellett. Kezdő 
fiatal emberek alkalmaztatnak tanárokul, kik mire bele 
jönnének tárgyaik kezelésébe, már mennek tovább. A 
felszerelés is igen gyenge, úgy hogy csak tengődés az 
iskola egész élete. Égető szükség volt rá nézve, hogy 

e>ií ' ,Ltti : ott 4 osztályú gymnasiummá, bár hogy is valami 

magasabb missziót végezne, igen kétséges. Az intézetet 
meglátogatták Szász Károly püspök és Hóman Ot tó 
tankerületi igazgató. Beíratott az év elején 71 tanuló, 
év végén volt 67, köztük 41 ref., 20 róm. kath., izrae-
lita 10; magyar 69, német 2 . ; helybeli 27, pestmegyei 
3 5 ; vidéki 9. A tanári kézi könytár áll 265 munká-
ból 343 kö t e tben ; a gymnasiumi nagy könyvtárban van 
2678 k ö t e t ; az ifjúsági könyvtárban pedig 348 munka 
358 kötetben. Ösztöndí jakban kiosztatott 97 frt és 
1 darab arany. A tanév kezdete szept. 6. ünnepélyes 
megnyitása szept. 9. 

5. A gyönki ev. ref. gymnasium értesítőjét 
Varga István igazgató teszi közzé. Ez a gymnasiumunk 
is a lét és nem lét nagy problémája felett vivődik ö n -
magával és a viszonyokkal ; ennek pedig ott nemzeti és 
egyházi missziója van. Jóakarattal próbál is önmagán 
segíteni, megpróbálnak helyzetén mások is javítani — 
a mint örömmel látjuk az igazgatói jelentésből. Ö n m a -
gán úgy segített, hogy a gymnasiumi épületben volt 
két tanári lakosztályt megszüntet te s e helyiségek könyv-
tári, természetrajzi tanári és igazgatói termekül rendel-
tettek a fenntartó testület által, az illető tanárok lak-
bérrel pótoltatván. Másfelől Gyönk társadalma saját kez-
deményezéséből mozgalmat indított meg a végett, hogy 
egyesek és egyesületek a gymnasiumi alap növeléséhez 
járuljanak. E mozgalomnak eredménye ez ideig mintegy 
3000 frtra menő ajánlat azon feltétel mellett, hogy a 
gymnasiumnak Gyönkön fennmaradása egyébb tényezők 
részéről is ápoltatik. A kórházi alap 208 frt 74 krnyi 
összege is e célra adatott már át. A tantestület 3 r en -
des, 1 helyettes- és 2 melléktanárból áll. — A gymna-
siumba beiratott 90 t anu ló ; az év végére maradt 86, 
köztük 39 ev. ref. 9 ág. ev., 19 róm. kath., és 19 izrae-
lita ; magyar 54, magyar-német 32 ; haladó 82, ismétlő 4 ; 
helybeli 16, tolnamegyei 35, más megyebeli 35. Elég 
szépen gyarapodott a tanári könyvtár, az ifjúsági könyv-
tár, mely 514 művet tartalmaz, a földrajzi taneszköz 
gyűjtemény és a rajzolószerek tára. A convictus egész 
évi díja 65 frt, melyért ebédet és vacsorát kap a n ö -
vendék, reggelire pedig kenyeret. A tanulók felvétele a 
jövő tanévre szept. 1—3. napjain történik meg. 

6. A pápai ev. ref. főiskola értesítőjét Tóth Dá-
niel akadémiai, Szilágyi József gymnasiumi és Jády 
József preaparandiai igazgatók adták ki. Az értesítő 
legelső helyen Horváth József tanárnak Hit és tudás 
című igen alaposan és szépen írt székfoglaló értekezé-
sét köz l i ; majd a főiskola három alkatrészére: a t heo -
logiai akadémiára, a főgymnasiumra és a tanítókép ez-
dére vonatkozó részletes adatokat. A theologián m ű k ö -
dött 5 rendes és 1 melléktanár. A növendékek száma 
21. volt a 4 évi tanfolyamon. A főgymnasiumi tanári 
kar állott 10 rendes- és 5 melléktanárból, 2 segédtanító-
ból és 3 hitoktatóból. A növendékek száma év elején 
312 volt, mi év végére leapadt 305-re, köztük 290 ha -
ladó és 15 ismétlő; ev. ref. vallású 177, ág. ev. 42, 
róm. kath. 24, gör. kel. 1, izraelita 61. Mind magyar -
nak vallották magukat. A tanítóképezdében volt az év 
elején 34, az év végén 27 növendék, köztük 24 ev. ref., 
2 róm. kath. és 1 izraelita. A tanári személyzetben az a 
változás tör tént , hogy Újlaki Kálmán távozásával a 
német nyelv és irodalom tanszékére Kozmay Dezső 
tanár választatott meg. Az ifjúság körében a theologiai 
önképzőkör, az ifjúsági képzőtársulat, a gyorsírókor és 
a főiskolai zenekar működöt t . A képzőtársulat könyv-
tára ez évben 55 kötet tudományos és 19 köte t szép-
irodalmi vett és 5 kötet adományozot t művel gyara-
podott . A könyvtár állománya 1702 kötet. A »pápai 



ifjúsági lap«-nak Fülöp József volt felelős szerkesztője. 
Szorgalomdíjakban és segélyezésekben a papnövendékek 
1939 frt 54 kr és 8 drb arany erejéig részesültek; a 
gymnasiumi növendékek 3287 frt 41 kr, és a taní tó-
képezdének 1426 frt 18 kr. Az összes tanuló ifjúság 
kapott tehát összesen 6653 forint 13 krt és 8 aranyat. 
A főiskolai könyvtár összes gyarapodása 155 füzet, 
101 kötet és 2 mellszobor. (Szeretnők tudni az egész 
állományt is.). A régi pénzgyüjtemény szaporodása 
13 drb ezüst és 88 drb rézpénz. A természetrajzi műtár 
gyarapítására 75 frt 50 kr fordíttatott ez évben ; a torna 
szertárra meg 154 frt 5 kr. Az érettségi vizsgák vég-
eredménye még nincs közölve. A beiratások a jövő tan-
évre szept. 1—5. napjain lesznek. 

(Folyt, köv.) — s — l . 

T A R C A . 

Megemlékezés Tompa Mihályról, a munka 
nagyemberéről. 

(1088. jul. 29.) 

Ajánlva nt. Bal lag i Mór úrnak. 

Eddigelé költeményeiről, templomi, halotti beszé-
deiről és különféle elmélkedéseiről emlékeztem meg 
annak a nagyszellemű férfiúnak, a kit hazai mívelt közön-
ségünk T o m p a Mihály név alatt ismer, tisztel és becsül. 

Ez alkalommal magával az emberrel kiván szívem 
és lelkem foglalkozni. 

A halomtalan alsó-borsodi térségre megyek el g o n d o -
lataim szárnyain s a népességre nézve jelentéktelen Igrici-
nek megállok ama roskadozó kis laka mellett, a melyben 
T o m p a Mihály gyermek és zsenge i f jú-korát átélte. 

Bizony nagyon szegényes hajlék ez! Az ajtó szem-
öldökfája alig néhány arasznyira van a földtől. S ha 
belépünk rajta, váratlanul nagyot »zökkenünk,« mert a 
szűk pitvar földjét a tisztaságkedvelő cirkölesseprő már 
ugyancsak mélyre kotorta. Egyetlen benyíló ajtóján 
hosszan lelóg a fakilincs madzaga, a melynek a végén 
még a nagy csombók is ugyancsak elsoványodott. Szembe 
vele ajtó nélkül tátong, az éléskamara, a melynek jó 
napjai, a gazdagok felfogása szerint sohasem voltak. 

Ezekben a helyiségekben s a sövénykerítéses udvaron 
élte le a gyermekkor boldogabb pillanatait T o m p a Mihály. 

Rima-Szombatban azonban talán még annyi boldog-
ságot sem élvezett volna. O t t nem volt anya, sem munka-
vágy. Emitt ellenben oly nagyszülék éltek, a kiknek 
homloka mindég verejtékezett a munka fáradalmaitól, 
és arcuk mindég derült volt a munka gyönyöreitől. 

S vájjon nem, ez a szellem te t te-e T o m p a Mihályt 
halhatatlanná, s nem ez a szellem haj t ja-e meg az utast, 
illeti-e meg a nézőt, a ki e nádfedeles házacskába bezá-
randokol ?! 

Önkénytelenül kalapunkhoz nyulunk már az udvaron, 
s mint valamely nagy fényű templomhoz, úgy közeledünk 
eme vályogház szűk nyílása f e l é . . . . 

Micsoda erő, minő csodálatos érzelem az, mely ez 
értéktelen galyiba előtt, oly izgalomba hoz, oly mélységes 
tiszteletre késztet ?! Talán csak nem attól félünk hogy 
összedől és maga alá temet ? . . . . 

O h nem. Itt nem emberi gyarlóság lepi meg a 
lelket, itt felmagasztosultság szállja meg az érzést, mert 
eme szűk falak látták ifjúvá serdülni a nagyok amaz 
egyikét, a kinek élete az örökbecsű munkásság szakadatlan 
láncolata volt. 

T o m p a Mihály a legnagyobb szegénységben szüle-
tett, a legterhesebb útilevéllel hagyta el bölcsőjét, a leg-
kezdetlegesebb, sőt szellemileg elhanyagoló körülmények 
közt nőtt ifjúvá s egyetlen hő vágya, állandó barátja, hű 
társa, a munkásság, imé őt mégis dicsővé tette. 

Es ez a dicsőség mily sajátságos természetű. N e m -
csak őt övezte, nemcsak hamvai fölött fénylik, ha-
nem az nekünk is, mindnyájunknak, az egész magyar 
nemzetnek elévülhetetlen közkincse. Kincs, mely az idő-
vel egyre nő. Kincs, a melyet gazdag és szegény egy-
aránt örököl, a mely bennünket testvériesen összefűz. 
Kincs, a mely mindenkit gazdagabbá tesz a nélkül, hogy 
a halhatatlan adományozót szegényebbé tenné. Bírja a jelen 
és bírni fogja a jövő, az előre ki nem számítható n e m -
zedék hosszú s o r a . . . . 

Es eme nemzeti, sőt nemzetközi örökség gyüj töge-
tője amaz igricibeli szerény házacskából indult ki. 

A munka a kis udvaron, a munka a mezőn, a 
munka az iskolában: ez volt az egyedüli talizmány, a 
mely Sárospatakra kisérte az ifjút, el nem hagyta a legkel-
lemetlenebb akadályok közepe t t ; a mely acélozta a 
tanuláskedvet, élesítette az elmét, vidámította a kedélyt 
s föltárta a dicsőség és ö röm bájos képeit T o m p a előtt. 

Mily boldogság édes érzete tölthette el e nagy 
küzdő kebelét, a midőn ezekhez a bűvös alakokhoz 
mind közelebb emelkedett 1 Mennyi nemes önérzet jutal-
mát élvezhette, a midőn látta, érezte, hogy a szép-mű-
vészet birodalmában már ő is birtokos. S mennyi lel-
kesüléssel és bámulatos Önakarattal hódítot t ott meg 
nyomot nyom után ! 

Mi megszoktuk, hogy e küzdelmeket nem kell 
keresni ; innen van, hogy azokat nem is igen tudjuk 
méltányolni. Részünkről — legalább mi azt hisszük — 
elég, ha az iró, a költő műveit elolvassuk. Elég, ha é t -
vágyunk jó az ilyféle gyümölcsre. Azt a szellemi m u n -
kát, a teremtő eszmék nemes verejtékezését, azt a fárad-
ságot, küzdelmes előkészületeket ahhoz az alkotáshoz, 
a melyet immár unokáinkkal együtt élveztünk: mi nem 
sokra becsüljük. Talán még szégyennek is tartanok. 
Éppen úgy vagyunk a szellemi termékekkel, mint pl. a 
zamatos barackkal. Megszoktuk a természet adományá-
nak tekinteni, s nem jut eszünkbe elmélkedni arról, 
hogy abban a gyümölcsben mily sok erő és fáradság 
egyesült. A természet erőit vajmi ritka esetben mér le-
geljük, s illesztjük össze azzal az emberi munkával, a 
melyek egybeolvadtak, hogy abban az illatos gyümölcs-
ben testesüljenek meg. Az ember egy keményhéjú kis 
magból állította elő igaz, azt a gyönyörű barackot, 
ámde hány napsugárra, mennyi esócseppre, hány kapa-
vágásra volt szükség, a míg az előállott. A csendes föld 
mélyében a serény gyökerek folyton dolgoztak, hogy 
nedvvel táplálhassák a fát, a melynek fölnyuló ágain a 
levelek most élenyt, majd szénsavat leheltek ki; a r ü -
gyekből virág, a virágból gyümölcs lett. Gyümölcs, 
ízletes gyümölcs : a kitartó fáradozás édes jutalma. A 
meleg, a fény, a villamosság, a természet legelső és leg-
hathatósabb erői dolgoztak azon a barackon. Az ember 
pedig nyesegette, oltogatta,- tisztogatta, nemesítette a 
fát, hogy becsesebb gyümölcsöt teremjen. A fa nemze-
dékről-nemzedékre marad, terem, élvezetet nyú j t ; szük-
séges azonban, hogy az emberi erő is gondozza, mert 
ellenkező esetben hamarabb elhal a becses örökség. 
Pedig a ki a rája maradt örökségeket istápolás hiánya 
miatt pusztulni hagyja: az henye, hűtlen és gyáva. 

Hasonlóképpen a szellem fényes nyilatkozatai is sok 
előkészületet is föltételeznek. Hány évi tanulás, kitartás 
elmélkedés rendíthetetlen ragaszkodás az erkölcsi szép-



hez s forrón érző szív, a nemzet iránt volt szükséges 
ahhoz is, hogy T o m p a oda képezze magát, a hová 
jutott , s oly művekkel ajándékozzon meg bennünket, a 
a minőket még hírnevesebb nemzetek is, mint mi va-
gyunk, nemzeti dicsőségnek tartanának. Valóban T o m p a 
nevét a munka nagv embereinek díszes neveihez méltán 
odaírhatjuk. * r

 J , : . 
Sárospatakon éveken át mint több ifjú apródja 

járta az iskolát s szerezte meg tanári közbecsülését. 
Sőt híre-neve, mint a gyenge fuvallat, már akkor szerte-
szállt a hazában a lánglelkű Petőfink érzéseit baráti 
üdvözletre késztette. És e hódítás folytonos, haláligtartó 
volt. Pedig alig van életfolyamának csak egy-két éve is 
olyan, a mely a munkavágynak nemcsak hogy tért nyit, 
hanem azt kellőképpen támogatja, élesztgeti is. 

Eme nem kedvező állapotok dacára folyton haladt, 
nem állott meg, és nem esett. Száz meg száz s szebbnél-
szebb alakban öntöt te művészi termékké hite sejtelmeit, 
szíve sajgását s lelke gondolatait. Ö r ö m tapasztalni, 
bog}7, e működése közben miként szállt le sebeihez 
a megnyugvás angyala s kezét újra a munkavágy jósá-
gos karjaiba fűzi. így futot ta meg T o m p a az életpályát 
az igrici-i kicsiny vityillótól a Parnassusig, a nemzet 
leghálásabb elisméréséig. 

Dicsőségére, sokszor hivatkozunk, s műveiben tar-
tósan élvezve gyönyörködünk. Ezeken kívül azonban az 
ő küzdelmes életére sokszor gondolnunk kell. Elmél-
kednünk szükséges 'lelki ereje nagyságáról s arról a 
munkásságról, a mely őt oly nagygyá tette. Mert nincs 
szebb nagyság, mint az, a melyet verejtékkel szerez-
tünk. Fölöt te áll ez minden örökségnek s minden más 
nem ritkán véletlen szerencsével gyűjtött gazdagságnak. 
Az a gazdagság, legyen az szellemi vagy anyagi, a m e -
lyet kitartásunk, önerőnk, munkásságunk szerzett, az a 
legszebb, a legtökéletesebb a többi közt. 

Ünnepeltnek, hatalmasnak, gazdagnak lenni abban 
a tudatban, hogy, az a saját magunk fáradságának a gyü-
mölcse: a legnagyobb örömmel és a legjogosabb büsz-
keséggel töltheti el a szívet, Az, a ki a saját érdeme 
által lőn kiválóvá, kétszeresen kiválónak tekinthető. Az 
az anyagiak terén is megbecsül minden fillért, mert 
ismeri annak benső értékét. N e m esik kétségbe sohasem, 
mert van ereje, a melylyel pénzt és elismerést egyaránt 
szerezhet. 

Erre az erőre mindenha nagy szüksége volt min-
den egyesnek és minden társadalomnak. A magyar i f jú-
ságnak különösen nagy szüksége van. S ha a Tompa 
Mihály halálának évfordulóján eme gondolatokat papírra 
vetvén, azokat egyszersmind a nyilvánosságnak is átadom, 
bizonyára sokan lesznek, kik a kegyelet oltáránál velünk 
együtt elmélkednek s lelkökbe vésik azt, a mit T o m p a 
élete elénkbe ír. Azt, t. i. hogy a felvilágosultság jelen 
századában a ki munkálkodik, a ki verejtékezve szerez, 
az a legboldogabb halandók egyike, az a legnemesebb 
ar is tocrata ; az nyugodtan zárhatja be szemeit, mert 
megtet te kötelességét s az utókor elé követésre méltó, 
nemes példát állított. 

Dr. Kerékgyártó Elek. 

VI szabad királyi városi Superintenderisek. 
I. Magister Johannes Schwarlzius. 

1709— 1728-ig. 
Mutatvány szerzőnek: „Az ev. Tisza kerület püspökei" című sajtó alá 

rendezett művéből. 

Schwartz János polgári szülőktől Eperjesen szüle-
tett 1641-ben. Éperjesen az akkor kiválóan virágzó Col -
legiumban tanult. Különösen a római remekírókkal fog -
lalkozott nagy előszeretettel, mint azt róla Rezik János, 
későbbi kartársa, eperjesi tanár és igazgató, mondja azon 
üdvözlő iratban, melyet hozzá intézett, midőn superinten-
denssé választatott : 

»Quidquid erat veterum vatum superare legendo 
Visus erat juvenis.« (Rezik J. ez irata megjelent Bártfán 
1709-ben.). 

Az eperjesi ev. Collegiumban (Wallaszky P á l : 
Consp. ect. 257. 1. szerint) Bayer, Zaban, majd Röser, 
a híres Ladivér és a kitűnő Pomarius Sámuel fe lügye-
lete és vezetése mellett kiváló képzettségre tevén szert, 
a városi hatóság által a város költségén Tübingába kül-
detett az egyetemre. 

1672-ben hazajött az egyetemről, de mivel ekkor 
a protestánsok végtelenül üldöztettek idehaza, újra kiment 
Németországba, s előbb ismét Tübingában tartózkodott , 
majd meglátogatta a straszburgi (argentoratumi) és wi t -
tenbergi egyetemeket. Utóbbi helyen szép hírnevet szer-
zett magának és Wallaszky P. (257. 1.) szerint tanul-
mányai befejezése után, 1678-ban, »magisteri« egyetemi 
rangot n y e r t : »De universalibuscc című értekezésével, 
melyet maga írt, maga védelmezett, úgy, hogy midőn a 
soproni r 68 i -k i országgyűlés után hazajött , »1682. aug. 
17-kén Eperjes Tököl i I. ostromló seregeinek magát 
megadván, az iskolák és templomok az evangélikusoknak 
visszaadattak, a jezsuiták kiűzettek és a Collegium meg-
újíttatott, a tanárok visszahivattak, többi között Ladivér 
Illés mint igazgató« (Vandrák A. : »Az eperjesi evang. 
Collegium múltjának rajza« stb. 11. h), ő is meghivatott 
a költészet és ékesszólástan tanárául. 

Helyét oly jelesül töltötte be, hogy nemsokára a 
bölcsészet és a theologia tanárává tétetett. 

M. Joh. Schwartz, mint eperjesi collegiumi tanár, 
Ladivér Illés társa, az ékesszólástan s philosophia tanára, 
( lásd: llibini J. »Memorabilia ect. különösen II. 158. 1.) 
az akkori kor szokása szerint a Collegiumban: „Helena 
Menelao reddita" — „Helena visszaadatik Menelausnak" 
cím alatt egy színdarabot adatott elő, hogy képben fel-
tüntesse, miképen adatott vissza Magyarország ( » H u n -
garia«) a maga királyának a török járom alól való sze-
rencsés felmentés után, az összes keresztyénség ö r ö m -
rivalgása között. (Ez Ribini J. szerint i. m. i. h. 1685-ben 
történt.) 

Ezen színdarabot sokan helytelennek tartották és 
voltak, a kik a Collegium bekövetkezett balsorsát ennek 
tulajdonították. Mert ebben fel volt tüntetve egy lombos, 
árnyas fa, melynek árnyékában I. Leopold, királyi k o r o -
nával ékesítve pihent. Ez ellen — rövid pár perc után — 
rohant Tököli Imre kivont karddal, mire a császár fel-
riadván, ijedten megfutot t s fejértit lehullott a korona. 
(Lásd ezen helytelennek itélt szinielődás leírását Rezik J. 
»Gymnasiologiá«-jában II. R.). 

»Fordulván a harci szerencse kockája, Eperjest 
már 1685 szeptemberében a császári hadak foglalták el, 
de az evangélikusok nem hántattak. 

1686. ápr. 2-án meghalálozott Ladivér Illés igaz-
gató, kit, hogy mennyire becsültek a mieink, kitetszik 
abból is, hogy tetemeit a parochiális nagy templomban 



takaríttatták el. Helyébe Schwartz János választatott igaz-
gatónak, ki azonban hivatalát csak egy évig folytathatta. 

Az 1687-ik év ugyanis a leggyászosabbá vált az 
eperjesi s vidéki evangélikusokra nézve. Gróf Csáky 
István csász. tábornok és biztos febr. 7 -én Eperjesre 
jővén, az evangélikusokat, mint a kik Tökölivel tartottak 
volna, templomaik és iskoláik birtokából kiveti, s szá-
mukra a városon kívül, a nagy hídnál, a hóhér és 
kutyapecérek szomszédságában jelöl ki helyet, mit az 
eperjesiek mint meggyalázót elfogadni vonakodtak.« 
(Vandrák A. i. m. 12. 1.). 

Azután jött Caraffa Antal! 
» i686—1705- ig megszűnt Eperjesen mind az ev. 

istenitisztelet, mind pedig az oktatás. Schwartz J. igaz-
gató elfogatván, Murány várába vitetett.« (Vandrák A.). 
Klein J. S. (»Nachrichten ect. I. 381. 1.) és Ribini J. 
szerint (i. m. i. h.) Schwartz János fentebb megnevezett 
színművéért 1687-ben Caraffa Antal parancsára (Ribini) 
vettetett börtönbe s csak is a würtembergi herceg, 
Lajos kérelmére, a ki I. Leopold hadseregében szolgált, 
szabadult meg. De maga a Collegium is megszenvedte 
Schwartz e színművét, mert midőn Tököl i elűzetett, 
elvétetett, mondja Ribini. 

Wallaszky P. (257. 1.) azt beszéli, hogy Schwartz 
1680. máj. 9-kén életveszélyben forgot t Lőcsén. Azzal 
vádoltatott ugyanis, hogy az új összeesküvésnek részese. 
Wallaszky szerint ekkor alig kerülte el halál t ; majd a 
murányi várba vitetett őrizet alá, azonban a w ü r -
tembergi herceg, Lajos közbenjárására, a ki I. L e o -
pold császzár seregeiben szolgált Magyarországon, ok tó -
ber 30-án szabadon bocsáttatott. 

Ezt az 1686-ik év utáni időkre kell tennünk, mert 
hogy Schwartz az 1686-ik év után vitetett Murányba 
fogságra, s innen ekkor szabadíttatott ki Lajos wür t em-
bergi herceg által, az tény. Abban, hogy Schwartz 
r 680-ban Lőcsén életveszélyben forgot t volna, tévedés 
v a n ; mert Schwartz csak a soproni, 168i -k i ország-
gyűlés után jött haza! 

Wallaszky továbbá azt is beszéli, hogy ezután sok 
viszontagságon ment át i t thon Schwartz, s azért Szász-
országba távozott , míg végül 1705-ben szülővárosa pap-
jául hivatott meg. Klein J. S. és Ribini J. (i, h.) ellenben 
egyetértőleg azt állítják, hogy Schwartz, megszabadulván 
a fogságból s bajtól félvén, Pozsonyba menekült, s ott 
tanár (és rector Klein.) lőn. De ott is sok baj érte, 
üldöztetett , (Ribini) s rövid időn Eperjesre tért vissza, 
hogy jobb sorsot érjen, mert már 1704. dec. 4-én m e g -
nyíltak a város kapui II. Rákóczy Ferenc seregei előtt 
s nemsokára új élet kelt az eperjesi evangélikusok körében. 

Schwatz J. azután Eperjesen pappá választatott s 
ilyenné 1705. máj. 20-án Bártfán Zábler Jakab super -
intendens által fel is szenteltetett. 

1708-ban közte és másodpapja (diakónusa) M. Je -
remiás Gottlieb Titius, valamint az akkori eperjesi 
magyar pap, Motuz Mátyás, között csekély illetékességi 
kérdésben viszály tört ki, mely azonban 1708. húsvét 
szombatján kiegyenl í te te t t . (Klein.). 

Meghalván 1709-ben Zábler Jakab superintendens, 
ryop. szept. 12-én a Kis-Szebenben tar tot t zsinaton 
(gyűlésen) az akkori főinspector Szirmay Miklós e lnök-
lete mellett a szab. kir. városok és Sáros- Zemplén-
és Szepesmegyék (Héthárs és Nagy-Sáros ) superinten-
dens évé egyhangúlag Schwartz János választatott. 

Schwartz János tudományos, művelt férfiú volt, a 
ki az egyházi ügyek elintézésében végtelen nagy gya-
korlattal bírt. Fiatalabb korában szigorú püspök volt. 

Az 1711-ik év körül a 13 városi esperességet k i -

véve Canonica Visitatiót; tartott a szepességi ev. egy-
házakban. 

(Wallaszky P. 370. 1. elbeszéli, miképen iktatta be 
M. Joh. Schwartz, mint superintendens Matthaeides 
Sámuelt collegiumi rectori hivatalába 1710-ben.) 

Schwartzot igen bántotta az, hogy az általa fel-
szenteltek közül akadtak, a kik megtagadták evangyélmí 
hitöket. Ilyenek voltak : Benedik János lófalvi lelkész, 
az első, a kit Schwartz felszentelt, Kegyer János kő -
szegi és temesi pap, (sárosiak) és Dévai Márton kas-
sai pap. 

Áronban ennél sokkal nagyobb keserűség és bánat 
érte Schwartzot és az egész eperjesi ev. egyházat a 
Rákóczy-féle forradalom leverése után, 

»Híre járt ugyanis már az 1711. év tavaszán, hogy 
az evangélikusokra nagy csapás vár, de csak jun. 25-én 
érkezett le Eleonora kormányzó özvegy-császárnétól a 
parancs, hogy vallás-szabadságukat csak a soproni 
1681. és pozsonyi 1687-ki megszorí tó törvények értel-
mében gyakorolhatják, vagyis, hogy templomuk s isko-
lájok csak a külvárosban lehet, a belvárosi templomuk 
a róm. katholikusoknak a belvárosi magyar templom s 
a Collegium a jezsuitáknak kiadandók. 

Matthaeidesz igazgató s á többi tanárok, miután a 
közvizsgák bevégeztével az ifjúsággal egyetemben a 
magyar templomban az úr vacsorájával éltek volna, 
keserű könnyhullások közt hagyták el hosszú-hosszú 
időre a Collegiumot. 

Szept. végén ugyanis Pálfy János, a nádor, Eper-
jesre érkezvén, személyesen adta át a r. kathol ikusok-
nak a Collegiumot a templommal együtt, az evangéli-
kusoknak pedig a nyugati külvárosban jelölt ki 94 öl 
hosszú és 56 öl széles helyet, hol templomot és isko-
lát, de csak fából építhessenek. Még ez ellen is t i l tako-
zott Kolb jezsuita, mint helybeli plébános, de a nádor 
által megrovatot t , sőt a császári udvartól is jött két 
rendbeli parancs, mely az evangélikusok háborgatását, a 
nevezett helyen egyenesen tiltá. De a jezsuiták gyülöl-
sége nyugodni nem tudott s titokban és nyíltan fana-
tizálta a városi és megyei közönséget annyira, hogy 
1714-ben máj. 30-án Kolb intézkedésére 20 katona s 
rajongó pórnép rohaná meg, s rombolá szét az új épü-
leteket, préda gyanánt vivé magával az építési anyagot 
is, mintha sajátja lett volna. Az evangélikusok keserves 
panaszára jött ugyan jul. 12-én királyi parancs, mely a 
szabad istenitiszteletet s az épületek új felállítását m e g -
engedé, hanem minden kárpótlás nélkül. Azonban a 
a jezsuiták ráveszik báró Krailing eperjesi térparancs-
nokot, hogy az építkezés, mint a közelálló puskaporos 
bástyára nézve veszélyes ellen, tiltakozzék. Ezen argu-
mentum kiforgatása az evangélikusoknak sok idejökbe, 
nagy fáradságukba és 3000 forintjokba került. 

Felépít tetvén végre a templom és iskola ugyan-
azon helyen és fából, az eperjesi evangélikusok, kisebb 
faggatásokat tekintetbe nem véve, számüzetésökben 
mintegy 25 évig békében hagyattak.« (Vandrák A. i. m. 
15. 16. 1.). . 

Hogy ezen zaklatások között mennyit szenvedhe-
tett az így üldözött eperjesi ev. egyház első lelkésze 
Schwartz J., képzelhetni! 

Schwartz J. később nagyon elvénült, úgy, hogy 
csak segédje Frühauf Dávid segítségével végezhette hi -
vatalos teendőit. 

80 éves korában másodszor nősült. (Klein J. S.). 
Meghalt 1728. dec. 28-kán 87 éves korában. El -

temettetet t 1729. jan. 9-kén, midőn is az eperjesi ev. 
egyház fényes temetést rendezett tiszteletére. 



19 évig volt superintendens, s mint ilyen 38-at 
szentelt fel. 

Irodalmi működéséről csak annyit említhetünk fel, 
hogy nevezett két művén, (t. i. »De universalibuscc és 
»Helena Menelao reddita«) kívül, különösen prédiká-
cióival tűnt ki! 

* * * 
Jegyzet: Gyönyörű szellemi élet lehetett az eper-

jesi ev. Collegiumban 1682-ban, midőn Schwartz az 
ékesszóllástan, bölcsészet stb. tanára volt, s egy Ladivér 
Illés volt az igazgató ! 1683. okt. 4 -én Szitnay György 
a syntaxis praeceptora és a logikában Schwartz hallga-
tója, Schwartz elnöklete mellet t : »Pomum eridos, sive 
veritas logica in solemi et publico examine autumnali 
publicae concertantium disqnisitioni per tres mentis 
operationes exposita et examinata, philosophiae hodi-
ernae dubitativae ex parte Cartesianae opposita« cím 
alatt Lőcsén, 1683. in 4- to megjelent értekezést tar to t t ! 

E mellett lásd: Ladivér Illés panegiricusát T ö -
kölire ! Hörk József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Evangéliumi lutheránus naptár. 
E cím alatt tót nyelven, a tót ajkú ág. hitv. 

evangelikus nép számára a „Luther-Társaság" kiadásá-
ban, Budapesten a Hornyánszky V. nyomdájában az 
1889-ik közönséges évre új naptár jelent meg, mely 
mind tartalmánál, mind intentiójánál fogva megérdemli, 
hogy a magyar prot. közönség tudomást vegyen róla. 
Vallási és nemzeti hivatásnak kíván szolgálni, hogy erő-
sítse a tót népet a lutheránus egyház és a magyar haza 
iránti szeretetben, s e célját a naptár, a szerkesztés 
után ítélve, bizonyosan el fogja érni. 

Obligát adatokat tartalmazó naptári része után, 
melyet megelőzőleg a különféle időszámítás adatai, va-
lamint az általános és hazánk s egyházunk tör téneté-
nek nevezetesebb eseményeivel lefolyt évek számának 
közlése teszen kivált a nép előtt érdekesebbé, kö-
vetkeznek a vallás-erkölcsi irányú ismeretterjesztő s 
lelket építő cikkek elég nagy számú sorozatban. Neveze-
tesen »újévi gyöngyöcskék« a Zsoltárok és a Példa-
beszédek könyvéből kiszedett szentírási mondatok. 

Az irodalmi részben különösen kimagaslik Bachat 
Dániel budapesti evang. esperes és ismert tót költő, 
hangzatos és hangulatteljes vallásos költeménye, mely-
nek erős egyházias tenorja egészen beleillik a »Luther-
Társaság« felekezeti programmjába. A költemény, magyar 
fordításban így hangzik: 

A mi énekünk. 
Bachat Dániel. 

Boldog vagyok szegénységem közepett! 
Igy is hordok ragyogó öltözetet; 
Szolga bár, de úr magamon s bűn felett: 
Lévén — lelkem csüggve Krisztus keresztjén — 
Lutheránus evangyélmi keresztyén! 

Bármi után sóvárog a balga itt, 
Engem világ s mi övé, nem boldogít; 
Földön élve égnek nézem dolgait: 
Lévén — lelkem csüggve Krisztus keresztjén — 
Lutheránus evangyélmi keresztyén! 

Lelkük' mások rabigába hadd hajtsák ! 
Róma, érdek nádszálként hadd ingassák! 
Nekem drága-kincs a »lelki szabadság*; 

Lévén — lelkem csüggve Krisztus keresztjén —-
Lutheránus evangyélmi keresztyén ! 

Szorongasd bár szívem', fájó érzemény : 
Megnyugasztal, megvigasztal hit s remény. 
S hitemmel a világot leverem én : 
Lévén — lelkem csüggve Krisztus keretjén *—• 
Lutheránus evangyélmi keresztyén ! 

Lelkem kereszt- s kínnak bátran szembe néz ; 
Istenemtől el nem ragad gonosz kéz ; 
Örömet is — óh, nem egyet űzött vész; 
Lévén —• lelkem csüggve Krisztus keresztjén — 
Lutheránus evangyélmi keresztyén ! 

Én is azért a helyemet megállom, 
Egyházamat s Uramat hűn szolgálom; 
O az éltem, nyereség a halálom : 
Lévén — lelkem csüggve Krisztus keresztjén — 
Lutheránus evangyélmi keresztyén ! 

Figyelemre méltó közlemények továbbá Baltik 
Frigyesnek »az egyházi év jelentőségérőU szóló alapos 
értekezése, a )>Luther-Társaság« ismertetése védnökének 
Nm. Fábiny Teofilnek arcképével s élete adatatainak 
felsorolásával. Ezt követi »az eperjesi mészárszék véres 
képe« című elbeszélés; Bella Andrásnak »zivatarban« és 
»ne hallgass« köl teménye; »Dr. Geduly Lajos« dunán-
inneni püspöknek élet és jellemrajza, arcképpel. Ugyan-
csak Bachat Dánielnek szent énekek egyes versszaka-
szaival találóan közbeszúrt »Mind jó, amit Isten té-
szen« című épületes elbeszélése, amely azért is magára 
vonhatja az olvasó figyelmét, hogy egyik alakját úgy 
állítja elibénk, mint aki annak dacára, hogy Amerikába 
kivándorolva gazdagságra tett szert, mégis honvágytól 
késztetve kénytelen szülőhelyére visszajönni. Épületesek 
a rövidke »elbeszélések az Isten országából,« Rodeme}^er 
után. Versben közölt három »eredeti mese« után »vi-
lágosság a sötét időkbők cím alatt Farkas Gézának 
kivált Pilárik Istvánt ismertető egyháztörténelmi érdekes 
cikke következik. Gerenday Pálnak »a két sír« költe-
ménye ; »a mi árva házunkról« — országos protestáns 
árvaház — szóló közlemény ugyanazt feltüntető képpel, 
»különfélék«, »valami a gazdászat köréból« hasznos tudni-
valók, »tréfák és élcek« és »talányok« című cikkek teszik 
a naptárt tanúságos és érdekes olvasmánynyá, befejez-
tetvén a magyar honi ág. h. ev. egyház tiszti névtárá-
rával s a vásárok szokásos jegyzékével. 

Valóban szép hivatást kezd e naptárral betölteni 
a »Luther-Társaság« s dicséretre méltó munkát telje-
sítettek a szerkesztő és munkatársai, midőn vele a nap-
tári irodalomnak selejtes, s talán sokszor veszedelmes 
érzéseket ébresztő, hazaellenes elveket hirdető cikkeket 
tartalmazó termékeit iparkodnak kiszorítani a tót nép 
köréből. 

Dicséret érette az illetőknek ! 
Uj-F.-Varsándon, 1888. aug. 6-dikán. 

Csépregi György, 
ev. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
A pestm. evang. esperesség aug. 1 — 2-kán 

Budapesten tartott közgyűlése. 
A szokott főesperesi fohász és esp. felügyelő 

üdvözlet után felolvastatott Láng Adolf főesperes évi je-
lentése. Egyház iránti áldozatkészségre, a tanügynek más 
felekezetűek által való pártolására mutat az e célokra 
adott 19,000 frtnyi összeg. Ugy szintén azon 1944 for int-



nyi adományok, melyek Aszód ev. gymnasiuma ioo éves 
fenállása ünnepélyén lettek ez intézet oltárára letéve s 
melyekhez járulni fog még a váci választókerület közön-
ségének jubileumi adománya. Főesperes bejelenti Föld-
váry Mihály esperes-felügyelővé újabbi megválasztatását; 
úgy szintén, hogy a pozsonyi theol. akadémia az esp. 
levéltár számára beküldte egyik kiadványát, dr. Masznyik 
Endre »Ev. dogmatikáját.cc — Az esperesség jelenleg 
43,272 lelket számlál. 

Viszont esp. felügyelő jelentést tesz a f ő - és az 
alesperesre adott szavazás eredményéről. Alesperesnek, 
szótöbbséggel, megválasztatott Török József ceglédi lel-
kész. Főesperes, 2 szavazás után sem volt választható, 
általános szótöbbség hiánya miatt. Ez alkalommal r en -
delt el tehát a közgyűlés, harmadik, szűkebb választást 
2 egyén közül. 

Laukó K. pénztárnok előterjesztése folytán az es-
perességi pénztár évi 100 frttal segélyezendi az aszódi 
gymnasiumot, ugyanazon forrásból fizetend a Luther -
társaság részére egy rendes tagdíjat és a theologiai 
akadémia kiadványait ezentúl az esp. pénztár fogja m e g -
vásárolni. - * 

Megválasztatott az esp. törvényszék és fegyelmi 
bizottság. 

A bányakerületnek az »Első magyar ált. biztosító 
társasággal« kötöt t szerződése, mely az esperességek öz -
vegy-árva-segélyegylete részére 30 percentet biztosít, 
örvendetes tudomásul vétetett. 

Felvétetett az újpesti leány-egyház kérelme, mely-
ben, a Rákos-Palotától elválasztást és önálló anyaegy-
házzá alakíthatásáért folyamodik. Az e spe res ség 'ö röm-
mel vett tudomást azon lelkes tevékenységről, melylyel 
ezen egyház egyházi épülete vételárának törlesztésén, a 
lelkészi fizetés kiegészítésén, templomi alap gyűjtésén 
fáradozik, s ezeket méltányolva, elvben kimondja az 
anyásítást, de egyúttal utasítja folyamodványa teljes fel-
szerelése iránt. 

A tolnai esperesség és a dunántúli kerület ama 
megkeresésére, hogy a Duna jobb partján fekvő Kis-
Apostag, Duna-Egyháza filiája Duna-Földvárhoz csatol-
tatása megengedtessék, a pestm. ev. esperesség követ -
kezőkép intézkedett. Nyilatkozatra szóllította fel Kis-
Apostagot és Duna-Egyházát . Mindkettőnek közgyűlése 
kinyilatkoztatván, hogy az egymásközti történelmi, vér -
rokonsági (családi) és nyelvi kapcsok épségben tartas-
sanak és egymástól, egy tőlök teljesen elütő idegen 
kedveért el ne választassanak; esperességileg elhatároz-
tatott , hogy Kis-Apostag ezentúl is Duna-Egyházával 
marad kapcsolatban. 

A gyámintézet Tó th , Bottyán, Kaskantyú, Újpest 
és Csővár-Penc segélyezését kimondotta. Á missziói 
körök megállapítását azonban az " njonválasztott esp. 
gyám-intézeti bizottságra bízza s e célra halasztást kér 
a felsőbb gyám-intézetektől. 

Török József alesperes előterjeszti az iskola-ügyet. 
Előadásából örvendetesen kitűnt az iskoláztatásban való 
haladás, a vegyes egyházakban a magyar nyelv tanításá-
nak sikere. A vármegyének ajánl 6 tanítót jutalmazás és 
kitüntetés végett. A tanítói értekezletek lelkes megtar tá-
sát sürgeti és a Zsedényi-féle díj elnyerése véget t püs-
pök úrnak ajánl 4 tanítót. 

A kerületi közgyűlés előtt, kivált a választások 
(restaurat ió) és az újpesti ügy miatt, esp. gyűlés fog 
megtartatni*. Eperességi felügyelő pedig csupán a jövő 
évi közgyűlésig kész állásán megmaradni, miért is jövő 
évi március végéig kéri a szavazást más felügyelőre. 

Az ev. tiszakerület közgyűlése. 
A tiszai ev. ág. hitv. egyházkerület a maga köz -

gyűlését f. hó aug." 6—8. napjain Kassán tartotta meg, 
fnely a lehető legnépesebb közgyűlésekhez sorozható. A 
világi elnöki tisztet Péchy Tamás kerületi felügyelő 
távollétében Soós Vilmos VII bányav. esperességi fe l -
ügyelő vitte. A ker. közgyűlést megelőzőleg aug. 4 -én 
Epérjesen papi vizsga tartatott , a melyre 7 jelölt jelent 
meg, u. m. Zachar Samu, Krizsán Zsigmond, Ratzen-
berger Ferenc, Sztehlo Gerő, Homola István, Justh 
Alfréd és Francz Ede, s kik közül Zachar a ratkói, 
Krizsán a nyústyai, Homola a rőcei és Francz a felkoi 
egyház s. lelkészeül szenteltetett fel. A papi vizsgálati elnöki 
teendőket s a fölszentelést elvégezvén f. hó 6-án a déli 
vonattal Kassára ment át buzgó püspökünk, a hol az 
állomáson Csiskó János lelkész szép beszéddel fogadta. 
Az egyház díszes küldöttsége mellett maga a városi 
polgármester, Mynster T . kir. tanácsos is üdvözölte az 
érkező főpásztort . 

Még az nap délután a „ n a g y szeretet-adomány" 
javára offertóriummal egybekötöt t gyámintézeti istentisz-
telet tartatott , mely alkalommal Zemán János sáros-
zempléni esperességi jegyző és laposi lelkész szónokolt . 
Máté 17. 1—4 alapigéje alapján fejtegette, hogy emel-
jünk hajlékot a ker. gyám intézetnek, u. m. a hitszere-
tetnek, szabadságszeretetnek s a tevékeny szeretetnek. 
Az egybegyűlt ofiertorium 60 fr tot tett. Istentisztelet 
után ker. eloértekezletre gyűlt össze a díszes közönség, 
a hol a közgyűlés fontosabb tárgyai megbeszéltettek. 

A ker. közgyűlés első napját Farbaky ker. főjegyző 
s nyíregyházi lelkész szívreható imája nyitotta meg. A 
főpásztor üdvözli a megjelent küldötteket s fölszólítja 
Sós V. felügyelőt, hogy a társelnöki széket foglalja el. 
Glauf Pál ker. jegyző olvassa aztán a részletes s nagy 
gonddal kidolgozott püspöki jelentést, a melyből kiemel-
jük, hogy ez idén az újonnan alakult brassói egyház-
megyében végzett egyházlátogatást a püspök. Az egy-
házak egynémelyikében a jelentés szerint a vallásos-
erkölcsi élet nevelésének hiányát tapasztalta, s a lelké-
szeket szólította fel a vallásnak az állami vagy községi 
iskolákban való tanítására. A püspöki jelentés után a 
jótékonysági rovat következett, a melyből Jóny 250 ezer 
fr tot tevő s a késmárki lyceumnak szóló alapítványát 
emeljük ki. Néhai Stenzel Hugó 5 ezer f r tos alapítványa, 
a püspöki fizetés emelésére, eredetiben fölolvastatott , s 
v gyűlés által helyeslőleg tudomásul vétetett. A leérkezett 
miniszteri rendeletek és leiratoknak az egyes középiskolákra 
vonatkozó részénél élénk vita keletkezett. Az eperjesi 
ev. gymn. állami szerződését a miniszter megerősítette. A 
késmárki gymnasiumra vonatkozó jelentésnél Zelenka Pál 
főesperes indítványára határozatképen kimondotta a gyűlés, 
hogy a késmárki lyceum pártfogósága tegyen javaslatot 
a Jóny-alalapítványnak mikénti kezelése és hova fordítása 
iránt, nevezetesen ajánlotta a ker. gyűlés, hogy a taná-
rok fizetését az állami fizetések kulcsa szerint javítsa, s 
külön vallástanárt alkalmazzon. A nyíregyházi gymnasi-
umnak teljes főgymnasiummá való átalakítása örvendetes 
tud. vétetett , míg a miskolci a lgymnasiumnak épen 
100 év múlva való beszüntetése a hegyaljai esperesség 
részéről sajnos érzést keltett. F helyütt a hegyaljai es-
peresség ez ügyben tanúsított önrendelkezési jogát 
ügyesen védte az egyházkerülettel szemben, mely fá j -
dalmasan vette tudomásul a jelentésnek a gymn. m e g -
szüntetésére vonatkozó részét. 

Nagyobb vitát idézett elő az ismeretes s a politi-
kai lapokban is eléggé szellőztetett klenóci Szalva-ügy 



Az egyetemes törvényszék határozatának kihirdetése 
alkalmával oly botrányok történtek Klenócon, hogy 
csaknem a karhatalom által való végrehajtás kieszköz-
lésre volt szükség. E kényes ügy tárgyalásánál Kra-
marcsik Károly tanár, Kubinyi Géza főszolgabiro, 
Mayerszky Pál és dr. Markó Sándor hazafias beszédei 
tűntek ki. így nevezetesen Kubinyi és Márton indítvá-
nyára Daxner István ismeretes pánszláv, felügyelői hiva-
talától egyházker. közgyűlési határozattal felfüggeszte-
tett s ellene és Kubányí Rudolf tanító ellen drasztikus 
pánszláv fenyegetései és szitkozódásai miatt a fegyelmi 
vizsgálat elrendeltetett, s az első fokú ítélethozattallal a 
gömöri esperesség bízatott meg. Ily erélyes eljárásra 
aligha voltak Daxner et comp. elkészülve. A közgyűlés 
határozatáról a kis honti esperességi felügyelő és Daxner 
távirati úton értesíttetettek. 

A brassói magyar esperességnek a tiszakerülethez 
való csatlakozása tárgyában beadott s Moór esperes és 
Rombauer felügyelő által megvilágított részletes elabo-
ratuma kisebb-nagyobb változtatásokkal a gyűlés által 
elfogadtatott , s a délután megtar tot t gyámintézeti köz-

gyűlés Fürészmezőnek ítélte oda a gyámintézeti szeretet-
adományt. 

Másnap, aug. 8 -án újból nagy közönség jelenlé-
tében nyílt meg a közgyűlés az ev. egyház iskolatermé-
ben. Fontosabb tárgyai közül mindenekelőtt a ker. ev. 
felsőbb leányiskola részletes jelentését emeljük ki, s az 
évi iooo frtnyi ker. segély részére újból megszavazta-
tott és kiutalványoztatott . Az eperjesi hittanintézet jelen-
tésének fölolvasásánál a kerület megszavazta az egyes 
szakkönyvek beszerzésére kért 200 fr tot s az évi 100 frtot 
s ez alkalommal is a theol. dékánt küldte ki az egyet, 
gyűlésre 50 frtnyi útiköltséggel. Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy a hittanintézet jelentéséből az tűnt ki, 
mintha theol. tanári értekezleti határozat alapján kértük 
volna a kerületi gyűléstől az 50 frtnyi útiköltséget a 
dékán részére, holott ép az ellenkező áll, a mennyiben 
az intézet többi tanárainak is érdekében áll, hogy időnként 
ha arra, szükség van, intézetünket az egyet, gyűlésen kép -
viselhessék. A biztositó intézet io°/0-jának hováfordítása 
ügyében élénk vita indult meg, s 4 esperesség az árvaház, 
4 pedig a misszióügy fölkarolása mellett szavazot t ; absolut 
többség nem lévén a kérdés újból az esperességekhez u ta-
síttatott. Agymnáz iumokban való orgonatanítás eddigi gya-
korlata hosszas vita után meghagyatott , de a tanárok jobb 
és buzgóbb tanításra utasíttattak ; Jnsih, Terray, és Szala-
gyi esperesek az eperjesi képezdei orgonálást felette gyen-
gének találván annak megjavítását sürgették a kerületnél 
a gym. orgonálási díjnak az eperjesi orgonatanár részére 
való megszavazása által. A kishonti esperességnek a 
„Prot. írod. Társas ág"-ra vonatkozólag beadott külön 
indítványa, mely szerint az arra megszavazott összeg a 
Luther-társaságra fordítassék, elejtetett. A kerületi jegyzők 
díjazása iránti indítvány elfogadtatott , s a ker. levéltárnokra 
is kiterjesztetett, míg Fabriczy és Gamauf t. képezdei 
tanároknak fizetésök emelését célzó kérvénye egyszerűen 
elejtetett. Tudjuk, hogy ma minden középiskolai tanár 
legalább 1200 fr tot húz, csak az eperjesi képezde 2 ta -
nára tesz itt kivételt, míg másrészt némely tiszteletbeli 
hivataloknak díjazásában meglehetős bőkezűséget tanúsít 
a kerület. 

A pénztárak kezelésének kérdésénél az eddigi m ó d -
szer s nem a testületileg való kezelés fogadtatott el. 
Szontágh tanulmányi pénztárnok leköszönvén helyébe 
Beller Károly kassai egyháztag választatott meg. A kerü-
let vagyona szép szaporodást mutat, és pedig a nyugdi-

alap tőkéje 165,655 frt, az árvaalapé 21,458 frt, a tudo-
mányi alapé 2142 frt, a hittani alapé 33,588 frt , a Zse-
dényi alapé 21 ezer, s a taní tóképző alapé 107,509 frt. 
A kerület összes vagyona 416 ezer 865 forint 62 krnyi 
tőkét tüntet föl s a mult évben 14,273 frtnyi szaporodást 
mutat. 

Nagy vitát idézett elő az eperjesi tanítóképezde sötét 
pontjának tárgyalása. Fabr:czy J. és Gamauf Gy. tanárok-
nak, lapunk jeles munkatársainak a mult évi roszaló határo-
zat ellen beadott kérvénye ügyében kiküldött, s Márton, 
Zelenka, Kramarcsik, Groó és Szenüványi tagokból álló 
bizottságnak a gyűlés által is elfogadott véleménye sze-
rint Gamauf és Fabriczy ellen a fegyelmi vizsgálat, 
kérelmük dacára, hivatalból, Zsarnoviczky ellen pedig 
sajat kérelmére megindítandó, s az első fokú ítélet-
hozatallal a VI. szab. kir. esperesség bízatott meg. A 
fegyelmi vizsgálatnak fog sikerülni az ügyet tisztázni, a 
gyarlóságokat föltüntetni, nevezetesen azt megvilágítani, 
mennyiben vádaskodott nevezett 2 tanár az autonom 
hatóság kikerülésével a kir. tanfelügyelőségnél Zsarno-
viczky kartársuk ellen. Fentart juk magunknak, hogy a 
dolog lebonyolítása után e kényes ügyhöz még hozzá-
szólunk, ha mindjárt a »piaci és hírlapi polemia« vád-
jánák teszszük is ki magunkat. 

A homonai egyesült prot. leány egyháznak kérvénye 
nem volt eldönthető, a mennyiben nem kérte ki az el-
bocsátást az anyaegyházaktól s ama kívánalma, hogy 
bár honnan hívhasson lelkészt az egyes teendők elvég-
zésére, a tiszakerületi rendezettel ellenkezik. A rima-
szombati főgymn. ama kérvénye, hogy az érettségi vizs-
gához 2 — 2 igazg. vál. szavazó tag bocsáttassék s a 
paritás elvénél fogva a ref. gyakorlat az ág. félre is ki-
terjesztessék, nem volt eldönthető, s az ügynek tisztá-
zása a közokt. ministerre bízatott. A késmárki lyceum 
ama kérvényével szemben, mely szerint az érettségi 
vizsgánál a kettős elnökség alkalmaztassék, a gyakorlati 
nehézségekre való tekintetből a régi gyakorlat mellett 
szavazott a gyűlés. A nyíregyházi főgymnasiumnak ama 
kérvénye, mely szerint a Roth-Telekyanum élvezete ő 
reá is kiterjesztessék, alaposnak és indokoltnak vétetett , 
s az egyet, gyűlésnek melegen ajánltatni határoztatott . 

Olvastatott a pozsonyi akad. theol. tanári karnak 
a megindított Theol. szakkönyvtár erkölcsi és anyagi t ámo-
gatása iránti kérvénye, a melyre alulírott felvilágosító 
magyarázata alapján határoztatott , hogy a theol. szak-
könyvtár egyet. ev. ág. hitv. jellegének biztosítása céljá-
ból e szellemi mozgalom Eperjes és Sopronra is ki ter-
jesztessék, a mi az akad. bizottságnak figyelmébe fog 
ajánltatni. Egyébként a gyűlés melegen üdvözlé az irod. 
mozgalmat. 

A dísz ebéden, a melynek rendezése a kassai nemes 
egyház díszére válik, a miért s a szives vendég-
szerető fogadtatásért meleg köszönetünkre érdemes 
Czékus püspök, Zelenka, Csiskó, Farbaky, Mayerszky, 
stb. tósztjai tűntek ki. A díszebéd fényét Darvas f ő -
ispán, Mynster polgármester és Szirber tankerületi fő -
igazgató jelenléte is emelte. 

A jövő évi egyházkerületi közgyűlés aug. 2 - i k 
felében Brassó városában fog megtartatni, a hová a 
követek Miskolcról Hinduvá, külön vonaton fognak 
utazni. 

Kassa, 1888. aug. 8-án. 
Dr. Szlávik Mátyás. 



K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
i . Vatikáni kiállítás. Beyschlag tanár aDeutsch-

Ev. Blattéra című folyóiratának jelen évfolyama _ juliusi 
füzetében aSincero vangelico« álnév alatt a pápai jubi-
leummal összekötött vatikáni kiállításról érdekes eredeti 
bírálati közlemény jelent meg, mely éles világot vet a 
pápa egyházára szemben Krisztus országával. Bírálati 
megjegyzései, főleg annak megítélésére szorítkoznak : 
mennyiben nevezhető a Leo által magasztalt pápaság 
aaz üdv világító fényének az egyes népek között«, 
illetőleg mennyiben mondható az »a keresztyénség ama 
geníusának, mely a maga (!) evangyéliomának varázsá-
val diadalmaskodik az egyház s az emberiség ellenségei 
fölött.« Gyakrabban hangsúlyozta azt a klerikális sajtó, 
hogy a pápa jubileuma kevésbé vallási, mint inkább 
politikai jelentőséggel bír, sőt ily értelemben a kúriának 
udvari organuma, az Osservatore Romano is nyilatkozott 
(1888. junius 5.). A ki ama téves nézetben van, hogy a 
pápaság tisztári csak egyházi érdekeket követ, azt elég 
figyelmeztetnünk a közelmúlt egyházpolitikai esemé-
nyekre, így névszerint a karolini szigetek s a septemvira-
tus kérdésére, mi mellett csak az a baj, hogy e kér -
déssel még némely prot. körök sincsenek tisztában. A 
vatikáni világkiállítás céljára vonatkozólag is kijelentette 
f. i. pápai udvari lap, a melyszerint az adimostrazione 
mondiale,« tehát világi érdeke szolgálatában _ áll. A 
kiállítás közelebbi jellemzésére áttérve, a jezsuiták aa 
hit s a szeretet diadalmát,« sőt aa hit s a vallás cso-
dás jelenségét« szemlélték benne, s a vatikáni sajtó 
hónapokon keresztül vezércikkezett e szép, s minden-
esetre érdekes és jövedelmező themáról. S a brasiliai 
kolibrik collectiója, a francia-magyar borok, a török 
dohánynemek, a persa szőnyegek, s a bel- és külföldi 
fejedelmek aranytól és ezüsttől ragyogó számtalan aján-
dékai az állítólagos avatikáni fogolycc részére, mindez 
számos néző közönséget toborzot t a kiállításnak. Azt 
mondja a vatikáni sajtó, hogy aaz egész világ« hódolt 
a pápának, s tette le ajándékait lábai elé. E tételt is 
erősen bírálja nevezett közleményünk. Többi között 
megemlíti, hogy egyes hívők kivételével az egyháznak 
összes méltóságai, bíborosai, diöcesisei, semináriumai, 
szerzetei, testületei, egyesületei stb. voltak épen azok, a 
melyektől legtöbb ajándék került a kiállításba. Szóval a 
nagy hierarchiai apparatusnak összes tagjai, az u. n. 
a angyaloka voltak azok, kik körlevelek, pásztori leve-
lek s klerikális lapok által támogatva a vatikáni kiállítás 
érdekében serényen működtek. A kiállítás tárgyainak 
értéke 40—60 millió között váltakozik, nem kis meg-
világítására az u. n. péterfilléreknek. E mellett figyelembe 
veendő, hogy a liberális, a pápaiak által u. n. a ellensé-
gesei olasz kormány vámmentesen engedte az összes 
jubileumi ajándékoknak bevitelét! A közlemény azután 
áttér az egyes országokból Rómába a Vatikánba özönlött 
ünnepi ajándékoknak beható jellemzésére. Nevezetesen 
kiemeli, hogy azokon, főleg az egyházi ruhákon sok 
keresztyén ellenes symbolika volt szemlélhető, sőt egyes 
tárgyak határozottan a keresztyénség eszméjével és 
szellemével ellenkeznek, s a mellett tesznek bizonyságot, 
hogy a római egyházban a Krisztus tisztelete helyére a 
pápa és Mária tisztelete lépett. Volt ott jubileumi könyv-
tár is, természetesen a freiburgi Herder-cégtől, a hol az 
új romanismusnak eme csodavirágai napvilágot látnak. 

Mindez végül — jegyzi meg helyesen az i. közlemény 
csak amellett bizonyít, mily könnyű szerrel gyűjt a 
pápa kincseket és gazdagságot, a mi azonban korántsem 
enged a római egyház egészséges ker. benső vallásos-
erkölcsi viszonyaira következtetni. 

2. Luther a berlini censura előtt. A politikai 
sajtóból is értesültünk arról, hogy a Puttkammer-féle 
censura akadályt gördített Triimpclmann „Luther"-ének 
előadása elé, mely eljárás mély megütközést keltett 
széles prot. körökben. Az aevangy. szövetség«-nek ber-
lini fiókja ez alkalommal következő resolutió: adott k i : 
„Az evangy. szövetségnek berlini tagjai kijelentik, hogy 
amaz akadályok, a melyek e Luther ünnepi-játék előad-
hatása ellen emeltettek, mélyen sértik a prot. érzületet és 
lelkiismereteié' Beyschlag lapjának i. füzete éles bírálat 
alá veszi e Put tkammer-fé le eljárást, névszerint hang-
súlyozza, hogy a legnagyobb prot. államnak évek óta 
nincs fegyvere vagy szava Luthernek s a reformátiónak 
római részről való példátlan megtámadtat ás ával szemben, 
ellenben Tetzelnek s az általa űzött bűnbocsánattal való 
kereskedésnek történet-dramatikus jelenítését megtiltja 
a kath. vallásos érzületnek állítólagos megsértése szem-
pontjából. Helyesen emeli ki nevezett füzet „Kirchl. 
Chronik" rovata, hogy a Tetzel jelenetek törlésének amaz 
indokolása, hogy általuk a búcsújárás a mai római egy-
házi közfelfogást teljesen eltorzító alakban van fel tün-
tetve, arra vezetne, hogy a reformátió története általá-
ban véve megtiltandó. Ez pedig jelentené az egyház-
történetnek meghazudtolását s a reformátió igazolhatásá-
nak absolut lehetetlenségét. Hogy mily benyomással 
volt a berlini eset a Poroszországon kívül lakó p ro tes -
tánsokra, mutatja egyik adélnémetországi lap«-nak k ö -
vetkező megjegyzése: »Unnepi színdarab Berlinben egyet-
len felvonásban. Dr. Luther lép föl, hogy 95. tételét 
fölszegezze. A rendőrbiztos megjelen: a A paritás nevé-
ben! Elfogom önt a reformátiónak elferdítéseért.a A 
közönséghez pedig így szólot t : a A reformátió nem adatik 
elő, mert hallgatni a protestánsoknak legelső kötelessége." 
A közönség haza távozzék amaz ének közben: aHeil dir 
ím S iegeskranz . . . . Üdv Leónak ! Függöny legördül.« Ez 
a berlini udvari főpapi protestantismusnak gyümölcse, 
erről lehet ezt meg i smern i ! 

3. Egyházi közgyűlések. Az „evangy. szövetségxí 

kongressszusa f. hó 12—14. napjain Duisburgban, az 
egyetemes Gusztáv-Adolf-egy let szept. 4—7. napjain 
Halléban, a 9- ik ó-kath. kongresszus szept. 1—3. napjain 
Heiielbergben, végül pedig a belmisszió (25.) kongresz-
szusa szept. 10—13. napjain Kasselben tartja rendes évi 
közgyűlését. Az aevangy. szövetség« közgyűlésének szó-
nokai : Triimpelmann torgaui lelkész, Beyschlag hallei 
tanár ki, „a valódi és hamis türelemről" fog értekezni, 
továbbá Weber gladbachi lelkész, ki aa római katholi-
cismus német társadalmi szervezetéről«, végül pedig 
Queken giesseni tanár, ki a Luther az államban s a nép -
életbena című érdekekes themáról fog értekezni. Az 
aevangy. szövetség« elnöksége gróf Wintzingerode, Bar-
ívinkel erfurti lelkészből, Beyschlag hallei tanárból, 
Fricke lipcsei tanárból, Göbel hallei konsist. tanácsos-
lelkészből, Leuschner merseburgi supetintendensből, Lip~ 
sius és Nippold jénai egyetemi tanárokból, Warneck 
rothenschirmbachi lelkészből s végül Wite schulpfortai 
tanárból áll. A gyűlés lefolyására alkalmilag visszatérünk. 

4. Rövid hírek. A német prot. egyházi lapok 
Kahnis lipcsei, és Schweizer zürichi egyet, theol. tanár 
halálát jelentik. Előbbi a szűkebb orthodox felekezeti, 
utóbbi a szabad modern theol. iránynak volt híve. Úgy az 
egyik, mint a másik a hittani irodalom terén tűnt ki, s 



főleg Schzveizer hittana az, mely a modern hittani i ro -
dalomnak egyik legremekebb alkotása. Mindkettő mélyre-
ható nyomokat hágy az evangy. protestantismus szellemi 
életében. A modern konfessionalismusnak legjelesebb 
rendszeres theologusa, az erlangeni Frank, a bajorországi 
18. egyetemes lelkészi értekezleten Erlangenben figye-
lemreméltó előadást tartott „Ritschl theologiájának egy-
házi jelentőségéről" Kiindul a bűn s a kegyelem tapasz-
talatának Lu the r - és Ritschl-féle eltérő felfogásából elég 
kritikai érzékkel méltatja a Ritschl theologiájában foglalt 
igaz mozzanatokat. Thesiseiben azonban kiemeli, hogy 
helytelen e theologia észjárása, a midőn a természetes 
theologiát s philosophiát a hittanból kizárja, kimutatja 
annak gyengéjét az istenországáról szóló tanban, az egyes 
ember s az Isten közvetlen vallásos viszonyának hiányos 
hangsúlyozásában, főleg pedig Ritschl hiányos felfogá-
sát Krisztus személye és művéről s az üdvelsajátításról. 
Végül a theologiának az egyházi gyakorlati életre való 
alkalmazásánál Frank az egyházi múlttal, sőt némileg a 
ker. egyház egyet, hitvallásával való szakítást lát. Mi 
pedig azt hiszszük, hogy ez hiányos felfogása a nagy 
göttingai hit tudós theologiájának! — Zahn erlangeni 
tanár a lipcsei, Wite schulpfortai tanár pedig a greifs-
waldi egyetemre hivatott meg. Ügy hallom, hogy a 
greifswaldi Haupt a hallei egyetemre fog meghivatni, 
mely főiskola a közel múltban 3 nevezetes hit tudóst 
vesztett el. A göttingai ó-szövetségi tudásnak és or ien-
talistának a legközelebb elhunyt Bertheau tanárnak eddig 
nincs még utódja. — Jun. 11 —13. napjain — mint a 
hazai napi sajtóból is értesültünk — ülte meg a bolognai 
egyetem 800 évi fennállásának jubileumát, a melyen fél-
tett kincsünk fővárosi egyetemünk is volt képviselve -

Luthardt »Allg. Evang.-Luth. K. Z.«-ja szerint tán a 
legrégibb egyetem a világon, a mennyiben még II. T h e o -
dosius császár jogi iskolájából keletkezett 425-ben. Volt 
idő, a midőn 10 ezer hallgatója volt Európa összes 
tartományaiból. Az egyetemnek egyik sajátszerűsége 
abban állott, hogy még a 18. század elején is női hall-
gatói és tanárai voltak. Az újabb jogi tudománynak' és 
pedig úgy polgári, mint kánonjogi részének fejlődése a 
bolognai egyetemből indult ki, s jogtanárainak befolyása 
úgy tudományos, mint társadalmi-politikai tekintetben 
mindenütt volt érezhető. Híresek voltak intézményei is. 
20 ezer kötetből álló könyvtára s 1000 ritka becses 
kézirata van, s oly annyira büszkeségét képezte a város-
nak, a honnan nevét is kölcsönözte, hogy »Bononia 
docet« jellegével biró emlékérmeket veretett. Az akad. 
tanszabadságon alapuló egyetemi műveltségnek vagyunk 
mi magyarok is tántoríthatatlan hívei, csak az a kérdés, 
vájjon ifjúságunk elég éret t -e e szabadságra, a mi a 
sikeres egyetemi tanításnak sine qua non-ját képezi! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
L a p s z e m l e . 

Több felől jött felhívásnak engedve s tett igére-
tünket is beváltandók, megkezdjük szemlénket az idő-
szaki sajtó termékei fölött, előre kijelentve, hogy célunk 
nem csupán regisztrálni, hanem idő és alkalom szerint 
olykor-olykor kritizálni is. A regisztrálás vagy helye-
sebben tarlózás által olvasóink azon túlnyomó többsé-
gének érdekeit kívánjuk szolgálni, kiknek nem áll m ó d -
jában sok vagy épen minden egyházi lapot járatni és 
olvasni. Kritikával azért akarjuk e szemléket kisérni, 

mert ez úton sok kisebb rendű oly kérdésben is esz-
mét cserélhetünk, melyek pl. egy vezércikk tárgyául 
nem elegendő fontosak, de rövidebb eszmeváltásra é r -
demesek és alkalmasok. Reméljük, hogy lapunk érdekes-
ségét és változatosságát, minek fokozására teljes e rőnk-
ből igyekszünk, némileg ezáltal is emeljük. Szemléink 
tárgyát leginkább az egyházi lapok képezendik, de hébe-
korba áttekintünk a világi időszaki saj tó- termékek m e -
zejére is, mivel a vallás-erkölcsi, egyházi és iskolaügyi 
kérdések szellőztetése mai napság már a napi lapok 
hasábjain sem ritka dolog. Kezdjük hát el a 

»Protestáns közlöny«-ön, lapunk a legidősebb test-
vérén, melyet 18 évvel ezelőtt Szász Domokos mostani 
erdélyi püspök alapított az erdélyi különleges egyházi érde-
kek támogatására s most Szász Gerő egyh. ker. főjegyző 
szerkeszt. Hittani álláspontja liberális, de az unitáriusokra 
nagyon haragszik; egyházpolitikája separatistikus, mely a 
többi kerületek dolgaival keveset törődik, de az egyházi 
egységet velők in necessariis buzgón ápol ja ; tárca rovatá-
ban sok becsese gyháztörténelmi adatot közöl, legtöbbet 
Koncz József marosvásárhelyi tanár buvárlata alapján; 
interconfessionalis kérdéseket előszeretettel fejteget, 
polemikus éllel írva a romanismus ellen. Kiválóbb cikk-
írói Szász Béla egyet, tanár, Szász Gerő és Bitai Béla 
fiatal s. lelkész, ki néhány cikkével már is jól készült 
és szép tollú írónak bizonyítá magát. Tanügyi kérdé-
sekben Felméri Lajos, Dózsa Dénes és Váró Ferenc 
ismert tanférfiak írják a Közlöny legjobb cikkeit. 

Legközelebbi számaiban (29—31.) a hírhedt pápai 
encyclicát taglalja három magvas vezércikkben Szász 
Béla, ki találó gúnynyal »De servitute humana« nevet ad 
a »De libertate humana« cimű köriratnak. Meggyőzőleg 
mutatja ki cikkíró, hogy az encyclica midőn »első felében 
egész elragadtatással, az ékesenszólás áradozásával állítja 
oda és dicsőíti a szabadságot, mint az ember legiste-
nibb tulajdonságát, jogát és valódi lényegét, az erköl-
csiség alapját és biztosítékát, melynek Isten akarata sze-
rint való érvényesítése üdvösségre v e z e t : mindezt csak 
azért teszi, hogy továbbat, szemfényvesztő mesterséggel 
Isten akarata helyébe az egyház akaratát és tekintélyét 
csempéssze s a szabadság sajtját magának foglalva le, az 
engedelmesség száraz kenyerét nagy kegyesen a fe je-
delmeknek, államoknak és népeknek, mint az ő isteni 
helytartósága alá rendeltetett embereknek nyujtsa.« T e r -
mészetes aztán, hogy az államban és az emberek között 
minden olyan szabadságot, melyet nem az egyház en -
gedélyez, bűnösnek, az ördögtől származottnak és örök 
kárhozatra méltónak bélyegez ; természetes, hogy a li-
beralismus, ez a bűnös és istentelen szabadságok után 
törekvő szabados irányzat, anathemával sujtatik, mert 
a mi a naturalizmus és racionalizmus a filozófiában, az 
a liberalizmus a politikában, legkivált pedig a »libera-
lizmus azon legveszedelmesebb fajtája : Isten uralmát 
megtagadni. Ez elveszi az egyháztól a tökéletes társa-
ság jogait és természetét s az állam hatáskörét annyira 
kitágítja, hogy mint bármely társaságot az Isten egyhá-
zát is az államnak rendeli alá.« Pedig ha szabad is az 
állam ügyeivel törődni, és foglalkozni ; ha szabad a szó-
lás és véleménynyilvánítás »azon dolgokról, melyeket 
Isten (== egyház) kutathatóknak és megvitathatóknak 
engede t t ; szabad adót vetni, katonát tartani s az embe-
reket elí télni: de nem szabad saját lelkiismeretünk sze-
rint választanunk és követnünk vallásunkat; nem szabad 
a tökéleles társaság ( = egyház) szavait és tanításait bírá-
lat alá vetnünk vagy épen azok ellenére cselekednünk; 
nem szabad belátásunk és meggyőződésünk szerint szó-
lanunk és tan í tanunk; szóval nem szabad semmit ten-



nünk a mit az egyház és ennek látható feje, a pápa 
tilt. A cikkíró által méltán szolgaság kátekhizmusnak 
nevezett szabadság-encyclica még a lelkiismeret felett 
való uralkodást is a pápai szék javára foglalja le, ezt 
árulgatja a kötés és oldás tulajdonosaként, felszabadítva 
az embereket arra, hogy »mikor olyat parancsolnak 
(t. i. az állam részéről, a mi világosan ellenkezik az 
isteni ( = egyházi — pápai) akarattal, attól meg kell 
tagadni az engedelmességet.« 

Mindezekben cikkíró »az önteltség, az elbizakodott 
íelfuvalkodottság ama beteges nyilatkozatát látja, mely 
egy másfél ezer év óta bámulatos számítással kieszelt, 
dédelgetett s túltengő táplálkozása által nagyra fuvódott 
rendszer természetes pöffetege, a melyben az egyes al-
kotó elemeket a korcs-fajzás deformáló ereje ragadja, 
halmozza s önkénytelen részesévé teszi annak a kinö-
vésnek, a mely a gyönge növényt el is ölheti, de a 
melyet az egészséges, életre, virágzásra, gyümölcsözésre 
hivatott nemes plánta leküzd. Az emberiség pedig él, 
munkál és fejlődik tovább is szépen, törvényesen szer-
vezkedett államokban, melyek törvényeik számára jövőre 
is érvényt szereznek minden polgáruk részéről (mint 
pl. Olaszország a maga új büntető-törvényének, noha a 
pápa kiátkozta annak egyes határozmányait) ; minden 
belátó törvényhozás elkülönítvén az államot az egyhá-
zaktól, s az állam hatáskörét annyira »kitágítva, hogy 
mint bármely társaságot, Isten egyházát is az államnak 
rendeli alá;« az egyes egyházaknak pedig szabad te t -
szésükre bízza, hogy híveiket az állam jogainak sérelme 
nélkül a vallás nyújtotta üdvre vezessék ; ápolva és biz-
tosítva mind nagyobb mértékben a vallás, a szólás, a 
tanítás, a lelkiismeret szabadságát s ezzel az igazságot, 
a vallásosságot, az erkölcsiséget, és nem encyclikákban 
beszélve, hanem alkotásokban, intézményekben mind 
állandóbban gondoskodva »de libertate humana«, hagyva 
a római püspöknek a kétes és mulandó dicsőséget, 
hogy álcimzet alatt prédikáljon »de servitute humana.« 

Figyelő. 

Bölcsészettörténet, irta dr. Szlávik Mátyás a 
philosopliia akad. tanára Eperjesen. I. Görög Bölcsészet. 
Ára 75 kr. Eperjes, 1888. szerző sajátja. Örömmel jelez-
zük a íennti cím alatt megjelent munkát, mint szegé-
nyes bölcsészeti irodalmunk figyelemre méltó termékét 
s dr. Szlávik tanár- és dolgozó-társunk kiváló szorgal-
mának újabb bizonyítékát. Hézagpótló és gyakorlati 
szükséget kielégítő munka, mely az egyes bölcsészeti 
rendszerek pragmatikus történeti összefüggését nyújtja 
tankönyv alakjában, a jog- és theologiai akad. ifjúság 
számára. A most megjelent I. rész a görög bölcsészet 
pragmatikus ismertetését tartalmazza, világos áttekintés-
ben, szakavatottan, és tömören. Addig is míg részlete-
sen ismertetnők, rövid betekintés után is melegen és 
annyival inkább ajánlhatjuk a bölcsészetkedvelők figyel-
mébe, minthogy a mű II. része csak akkor jelenhetik 
meg, ha ez első rész kellő támogatásban részesül ; 
különösen a szaktanárok figyelmét bátorkodunk a mun-
kára felhívni, s beválása esetén felkérni őket, hogy elő-
adásaikhoz tankönyvül bevenni s ez által a II—ik rész 
megjelenését elősegíteni szíveskedjenek.' 

Az uzsora. Irta egy népbarát. A közmívelőd ési és 
gazdasági egyesületeknek ajánlva. Budapest, 1888. Kókai 
Lajos könyvkereskedése. — Mennél inkább terjed népünk 
körében az uzsora — hogy pedig terjed, erről tanú-
bizonyságot tehetnek különösen papjaink : annál nagyobb 
szükség van oly népies iratokra, melyek míg egyrészről 
megmagyarázzák a népnek, hogy miben áll az uzsora, 

másrészről útbaigazítják azt, hogy mi niódon szabaduljon 
ki a hínárból, melybe saját könnyelműsége, tudatlansága 
vitte bele. Ilyen népies irat a javából a fennebbi cím 
alatt megjelent füzetke, melynek szerzője illetékesen 
hozzászólhatott a kérdéshez már csak azért is, 1 mivel 
állásánál fogva — mert. tudtunkkal egyike, jelesebb fiatal 
ev. lelkészeinknek — a néppel közvetlenül érintkezik, s 
annak bajait saját tapasztalataiból ismeri. A legmelegeb-
ben ajánljuk tehát ez iratot lelkészeink és tanítóink 
fig3^elmébe, s bizton hisszük, hogy annak terjesztésén 
buzgón közre fognak munkálni, mivel ez által az uzsora 
kiirtására irányuló saját törekvéseik sikerét is biztosítják. 
Ára a csinosan kiállított, 24 lapra terjedő füzetnek 10 kr. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi tör-
vényeinek és szabályrendeleteinek tára. I. kötet. Az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület törvényei. Hivatalos kiadás. 
Kolozsvár 1888. Az egyházkerület tulajdona. Ára 45 kr. 
Tartalmazza a Zsin. Törvénynek az .egyetemes K o n -
ventre és tanügyi bizottságra, a zsinatra, az országos 
Közalapra és a fegyelmi bíráskodásra vonatkozó részle-
teit s ezek mellett az erdélyi egyházkerület összes ha-
tályban levő törvényeit. Az erdélyi »törvénykönyv« 
megjelenése a gyakorlati szükség kielégítése mellett egy-
házpolitikai és egyháztörténeti jelentőséggel is bir, mint 
egyik jele és bizonyítéka annak, hogy erdélyi testvé-
reink az egyházi »unió«-t miként értelmezik és egyházi 
életükben miként igyekeznek megvalósítani. Az érdekes 
törvénykönyv részletes ismertetésére alkalmilag vissza-
térünk. . ' , . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Király ő felsége Pékár Lajos 

tamási-i és Stur Dániel kucurai ág. hitv. evangelikus 
lelkészeknek az egyházi téren szerzett érdemeik elisme-
réseül a koronás arany érdemkeresztet adományozta., — 
Korbai Károly kulai ügyvédnek, alsó-baranya-bácsi egy-
házmegyénk érdemes tanácsbirájának a tanügy emelésére 
hozott példás áldozatkészségeért (5000 frt alapítványt 
tett a magyar nyelvet legsikeresebben oktató német tanítók 
jutalmazására) a vallás- és közoktatásügyi miniszter k ö -
szönő elismerését nyilvánította. — I f j . Timár Pál árva-
széki ülnök s a marmaros-ugocsai egyházmegye világi 
főjegyzője a m.-szigeti jogakadémia tanárává választa-
tott az intézet kormányzó-tanácsa által. •— Sajó-kazinci 
lelkészszé Doktor Gyula barcikai r. lelkész választa-
tott meg. 

* Lelkészválaszfási A felső-baranyai egyházme-
gyéhez tartozó kiscsán-oszrói nagy jövedelmű egyházba 
a folyó hó 5-dikén tartott választás alkalmával egy-
hangúlag Dányi Gábor nagytótfalui lelkész választott meg 
lelkipásztorrá.— Örömmel jelentjük e szerencsés válasz-
tást s a megválasztott lelkésznek szívesen gratulálunk a 
megérdemelt előléptetéshez ! 

* Iskolai értesítes. A budapesti refom. főgymnasi-
umban a IX. ker. Lónyai-utca elején az új épületbe az 
i88 8 / 0 - ik iskolai évre a beiratások szeptember hó i - tő l 
é-káig d. e. 8- tól 12-ig lesznek. A javító- és magán-
vizsgák a beiratás ideje alatt fogadtatnak el. Miután 
minden vallásfelekezetű tanuló felvétetik a növendékek 
sorába, tisztelettel kéretnek a szülék, hogy minél hamarabb 
igyekezzenek gyermekeiket bejegyeztetni, mert a törvényi-
leg meghatározott számon felül senkit sem vehetünk fel. 
Egyúttal az igen tisztelt szüléket értesítjük-arról is, hogy 
főgymnasiumunkban ezentúl a tanítási órák délelőtt 8-tól 
i-ig fognak tartatni. Főtisztéletű Püspök úr, a dunamel-



léki egyházkerületi 'ref. főgymnasiutnok javító, illetőleg 
pótló érettségi vizsgálatainak -közös helyéül a budapesti 
ref. főgymnasiumot jelölte ki; idejéül pedig az Írásbeli 
vizsgálatokra nézve f. é. szeptember hó 3. 4. 5. 6. és 7- ik 
napja i t ; a szóbelire szeptember 8-ik napját tűzte ki. Az 
érdekelt ifjak e vizsgálatokra szeptember hó i - j é ig 
jelentkezzenek az igazgatóságnál. — Az igazgatóság. 

* Geduly Elek Ferencz lónyabányai evang. leik. a 
Bod Péter Hist. eccl. című munkára tett előfizetésének 
második részle té t : 8 fr tot hozzánk beküldte. Szerk. 

* Takács József ceglédi lelkész beiktatása t. hó 
5-én protestáns egyszerűséggel s méltósággal ment 
végbe. Zsúfolt- templomban, melynek urasztala körül 
46 fehérruhás leány képezett szép koszorút , Fi/ó Lajos 
nagykőrösi lelkész tartotta a; beiktató beszédet, az ismert 
ékesszólásával. Majd a. tanítók, kantusa által szépen elő-
adott egyházi ének elhangzása után az új lelkész lépett 
a szószékre, és Pál ezen szavai fö lö t t : »Kérlek titeket 
atyámfiai, a mi Urunk.'. Jézus Krisztusnak nevére, hogy 
mindnyájan, ugyanazon -egyet szóljátok és ne legyenek 
tiközöttetek meghasonlásoki, de: legyetek egybekötöztettek 
egy akarat és egy értelem által, mert megmondot ták 
nékem ti felőletek A f . , . . . hogy versenygések vágynák 
ti köztetek« (1. Kor. I. 10— n . ) , igen tapintatos be-
köszöntő beszédet mondot t , egyetértésre, szeretetre, 
összetartásra buzdítván híveit.- — Programmját abban 
foglalta össze, hogy ő Cegléden csupán pap lesz, részt 
véve hívei örömében, . .bánatában, de politikába nem 
avatkozik. A beszéd, mint írják, a közönségre, kedvező, 
megnyugtató , kellemes hatást tett, s a fiatal pap nagy 
reményeket ébresztett az iránt, hogy Cegléd város el-
vesztett nyugáímanak, visszallításához nagyban hozzá fog 
járulni. A város lakossága, felekezeti kölönbség nélkül, 
rokonszenvesen fogadta őt. A templomban is képviselve 
voltak az összes hitvallások s az első padban ültek a 
helybeli katholiküs, evangelikus és zsidó lelkészek. 
Takács beszéde és imája,.,után a ceglédi leányok egy 
gyönyörű díszkötésü bibliát nyújtottak át az új lelkész-
nek. Ehhez Matolcsi Ida kisasszony mondo t t beszédet. 
Az istenitisztelet után az új lelkésznél tisztelegtek: a 
presbyterium (szónok Szalay Lajos) , a tanítói kar ( szó -
nok Nagy Ferenc igazgató) s még egyszer a fehér ruhás 
leánykák, akik pénzt nyújtottak át az árvízkárosultak ré -
szére. Az ünnepélyre a szomszédvárosokból is igen sokan 
jöttek. Délután egy órakor .200 terítékű bankét volt a 
népkör dísztermében, számos alkalmi toaszttal. 

* A dunántuli ev. ref. egyházkerület kebelében 
Pápán, f. évi szeptember hó 12-én a theologiát végzett 
ifjú atyafiaknak első lelkészképesítő, vizsgájuk, 13, 14, és 
15-cn pedig e felvevésre jelentkezett segéd- és h. lel-
készek I l - o d lelkészképesítő írás és szóbeli vizsgájuk 
fog tartatni. Szeptember hó 16-án reggel 8 órakor, a 
vizsga eredménye felett határozni hivatott »ad hoc« 
gyűlés ül össze, melyet nyomban követend a felavatási 
ünnepélylyel összekötött templomi istentisztelet. Szep-
tember hó 17-én nyitcatik meg- a rendes évi közgyűlés, 
szept. 18-án a kerületi törvényszék ülésez, melynek 
végeztével a rendes gyűlés ismét folytattatni fog. Kelt 
Perbetén, 1888, aug- 8-án. — Vályi Lajos, egyházkerületi 
főjegyző. K 

* A felső-baranyai reform, tanítótestület f. évi 
augusztus 22-én szakgyülést fog tartani VaiszLóban. Előző 
szakgyülése, mely szintén Vaiszlóban folyt le, mint a 
beküldött jegyzőkönyvben olvassuk, jól látogatott és élénk 
lefolyású volt. Megjelent az értekezleten Kossá Dezső 
országgyűlési képviselő is, kit a felső-baranyai tanítók 
előző [gyüiésükön tiszteletbeli taggá választottak. Ezen 

gyűlésen tisztújítást is tartottak, elnökké ismét Szűcs 
Dániel siklósi tanítótársukat, alelnökké Fejes Lajos, 
jegyzőkké Garzó Pál és Ürögdi József, közpénztárnokká 
Hetessy Károly tanítókat választván; megalakították 
egyszersmind a választmányt is, azon öt kör szerint, 
melyekre a tanító-testület fel van osztva. Gyülésileg 
felkérték az egyházmegyét, hogy ez egy régebbi hatá-
rozata értelmében utasítsa az iskolafenntartó egyházakat, 
hogy ezek iskolai felszerelésre évenként legalább négy-
négy fr tot fizessenek; továbbá az iránt is kérést intéztek 
az egyházmegyéhez, hogy a lelkészi és tanítói fizetések 
közt szereplő úgynevezett ususon alapuló illetékeket, fize-
téseket köteles fizetésekké kimondani s azoknak a cano-
nica visitatio alkalmával a díjlevelekbe való bejegyzését 
eszközöltetni szíveskedjék. A pénztárak megvizsgálásáról 
szóló megnyugvással fogadott jelentések tudomásul vétele 
után köszönetet szavaztak ICovács Antal felső-baranyai 
esperesnek a tanító-testület ügyei körül tanúsított szí-
vességeiért és részvét iratot intéztek néh. Kerek Sándor 
turonyi lelkész és körfelügyelő özvegyéhez. 

* A klopotivai ref. templom felszentelése e hó 
5-én tör tént meg nagy ünnepséggel. Hátszegvidék egész 
intelligenciája vett részt a fölszentelési ünnepen. A dal-
egyesület éneke után Jáno Albert hátszegi ref. lelkész 
szép ünnepi beszédet mondot t nagy hatással. A fölszente-
lést Bartha Lajos hunyadmegyei ref. esperes végezte, 
majd Balogh Sándor boldogfalvi és Lukáts ref. lelkészek 
urvacsorát osztottak, s végül Böjthe Ödön ó-bret tyei 
lelkész megkeresztelte Csiszér helybeli lelkész újonnan 
született kis fiát. Az ünnep után banketre gyűltek, mely 
a megye főispánján kivül az összes intelligencia jelen volt. 
A banketten sok tósztot mondtak a királyi házra, a megye 
főispánjára, a hátszegi és hunyadi országgyűlési képvise-
lőkre, a lelkészekre stb. 

* Egyházi viszály Vukován. Kellemetlen hír járta 
be a héten a napi lapokat. A vukovaí evangelikus hi t -
község összes tagjai ugyanis más vallásra akarnak á t -
térni, mert lelkészük: Matheidesz nézetük szerint olyan 
életet él, mely nemcsak az Istennek, de még az embe-
reknek sem lehet tetszős. A hitközség folyamodott a 
szuperintendeshez, hogy függeszsze fel Matheideszt ál-
lásától, de a folyamodvány nem vezetett eredményre. 
Épp úgy sikertelen maradt egy hasonló lépés a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél is. Ekkor aztán a népszerűt-
len lelkész rágalmazás miatt bepanaszolta mindazokat, 
kik a folyamodványt aláírták. De a buziási törvényszék 
fölmentet te a vádlottakat oly indokolással, hogy nem 
rágalmaztak, csak orvoslást kerestek. Az esetben az a 
legérdekesebb, hogy Matheidesz, bár a királyi tábla a fe -
lebbezés alkalmából szigorú vizsgálatot rendelt el a folya-
modvány aláirói ellen, a tegnapi végtárgyaláson vissza-
vonta panaszát. 

* »A sárospataki ev„ ref. főiskolában az i88 8 / 0 - ik 
iskolai év szept. i - é n kezdődik. A felvétel és beírás 
szept. 1—6-ig t a r t A javító és pótvizsgák következő 
rendben tartatnak m e g : aug. 30-án a VlII - ik oszt. 
szept. i-én d. e. az I - ső és IX—ik oszt. d. u. a III—Ik és 
IV-ik oszt. szept. 3-án d. u. az V. VI. és VH-ik oszt. 
szept. 4.-én lesznek a magán vizsgák. Az érettségi írás-
beli vizsga aug. 31—szept. 4-ig fog megtar ta tn i ; az 
érettségi szóbeli vizsga szept. y-én lesz. Az iskolai év 
ünnepélyes megnyitása szept. 8-án fog megtörténni.« 
— Az igazgatóság. 

* A b.-csabai ev . presbyterium f. évi aug. 2-án 
Haan Lajos lelkész és Zsilinszki Mihály egyházi felügyelő 
iker elnöklete alatt közgyűlést tartott. Mindenek előtt egy 
tanügybizottság alakíttatott, melybe 23 presbyter válasz-



tátott s azon kívül a tanítói karból ketten. E bizot tság-
hoz fog áttétetni ezentúl minden tanügyi dolog, úgy az 
ezen gyűlés elé terjesztett kérvények is. Bizottság válasz-
tatott továbbá a gymnasiumi és gondnoki számadások 
felülvizsgálására is. Tudomásul vétetett a rendes tanítói 
állomásra pályázók e héten tett próbája, de a választás 
elhalasztatott, mert a presbyterek még több jelöltet is 
meg akarnak hívni a próbára. Végre a pozsonyi theol. 
akadémiának szakkönyvek kiadására 20 frtnyi segély 
szavaztatott meg, s ezzel a közgyűlés véget ért. 

* Értesítés. Az eperjesi ág. evang. kerületi colle-
giumi jogakadémián az i88 8 / 9 . tanévre a beiratások folyó 
évi szeptember 1 - tő i 9 - ig eszközlendők; az előadások 
pedig szeptember ro -én veszik kezdetüket. A jogaka-
démiai hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül része-
sülhetnek a collegium kebelében fennálló convictus és 
a lumneum kedvezményeiben; (az ezekre nézve megálla-
pított díjak, — mindig félévenként értve, — a követ -
kezők : alumneumi ebéd és vacsoráért 25 frt, convictusi 
ebéd és vacsoráért 31 frt, alumneumi ebédért 13 frt, 
convictusi ebédért 19 f r t ) az erre érdemesek igényt 
tarthatnak a collegium által évenként kiosztatni szokott 
több és tekintélyes összegű ösztöndí jakra; valamint a 
szegény sorsúak a jelentékeny alaptőkével rendelkező 
»Jogász segély-egylet« támogatására számíthatnak. M e g -
jegyeztetik végül, miszerint úgy a jogakadémiai ifjúsági, 
mint a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendel-
kezésére álland. Eperjes, 1888. május havában. — Az 
eperjesi ág. ev. ker. collegiumi jogakadémia igazgatósága. 

* A vasárnapi munkaszünet ügye ismét szóba 
jött hazánkban, és pedig ezúttal a kereskedő ifjak kassai 
kongresszusán, Deil Jenő kereskedelmi kamarai titkár 
javaslata kapcsán. A kongresszus hosszabb vita után el-
határozta, hogy a vasárnapi munkaszünet törvénybe 
foglalását és ez által kötelező erejűvé tételét szükségesnek 
tartja, s ennek sikeres keresztülvitele érdekében a k o r -
mány támogatását kikéri. Részünkről ö römünket nyilvá-
nítjuk a mozgalom felett, de kénytelenek vagyunk ki-
jelenteni, hogy maga a munkaszünet s vasárnapot sokak, 
igen sokaknál csak blaumontaggá fogja t e n n i ; üdvössé 
a vasár- és ünnepnap az által válik, ha a munkaszünet -
hez ama napoknak megszentelése, azaz vallásos megtar tá -
suk járul. 

* A népiskolai tananyag és tanórák leszállítása 
ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratot 
intézett a fővároshoz. A tanács ugyanis a tanterv reví-
ziójában, illetőleg a tananyag és tanórák leszállításában és 
a tankönyvek tartalmának megállapításában kereste azokat 
az eszközöket, melyek az elemi népiskola feladatát 
képező oktatás alaposságát biztosítják, a nélkül, hogy 
ezen iskolák tanulói akár szellemileg, akár testileg 
tulterheltetnének. A miniszter figyelmét ennek folytán 
első sorban az általa kiadott tantervre fordí tot ta s m e g -
vizsgáltatta, vájjon az csakugyan alaposan vádolható-e 
az elemi népiskolákban tapasztalt túlterhelés előidézésével 
és örömmel konstatálja, hogy az országos közoktatásügyi 
tanács is határozottan nemmel felelt ezen kérdésre és 
kijelentette, hogy a túlterhelésnek okát nem a miniszteri 
tantervben, hanem ellenkezőleg e tanterv félre-, illetőleg 
túlmagyarázásában látja. N e m a miniszteri tantervben elő-
irányzott tananyag mennyisége okoz túlterhelést, hanem 
az az eljárás, hogy a tanítók nagy része azon igyekszik 
és abban keresi az érdemet, hogy a gyermek a tananyag-
ból minél többet, habár megemésztet lenül , értelem és 
gondolkodás nélkül sajátítson el. A miniszteri tanterv a 
tananyag mennyiségét részletesen nem állapítja meg, ha -
nem az iskolai hatóságokra bizza azt, hogy a megadot t 

keretet a helyi viszonyokhoz, mér ten betöltsék. Minthogy 
tehát a miniszter az aitala 1877. évben kiadott tantervet 
a túlterhelésért felelősnek nem tekintheti, a tanácsnak a 
tanterv megváltoztatására von&íko£Ó: javaslatai e l fogad-
hatónak nem találja. Hogy azonban ezen tanterv keretén 
belül az egyéni felfogás s z a b a d á g a korlátozva ne legyen, 
a miniszter a tanácsot oly-intézkedésiek megtételére hívja, 
fel, melyek a tanterv anyagának -a helyi viszonyokhoz 
való feldolgozását lehetségessé, teszik, inná l is inkább, 
mert ezek az intézkedések lehetségessé tennék a főváros 
összes elemi iskoláiban a harmonikus tanítást. Ezután, a 
tanítás eredményeinek fokozása tekintetéből szükségesnek 
látja a miniszter a fo ly tonos szakszerű felügyeletet, s 
igy helyesli a tanács javaslatának ,azt a részét, hogy, az 
ellenőrzés az elemi iskolák-vezetésével megbízott egyé-
nek ( igazgató- taní tók) által gyakoroltassák. Minthogy 
azonban az elemi iskolák vezetői jelenlegi munkakörük 
mellett az ellenőrzést hatályosan nem gyakorolhatják, 
felhívja a miniszter a tanácsot oly intézkedések meg-
tételére, melyek az igazgatók által, való ellenőrzést lehet -
ségessé teszik. Végül a miniszter a tanításra vonatkozólag 
részletes utasítást ad. A 

* »A tanítók tagsági joga az egyházmegye i 
gyülésen« cím alatt megjelent közleményre a köve t -
kezőket jegyzi meg, a töhia^baranyá-somógyí ág. hitv. 
ev. esperességnek egyik tagja. Az indítvány első része, 
hogy »a tanító is hivatalból tagja legyen az egyház-
megyei közgyülésnekcc nem annyira fon tos elvi kérdés, 
mint inkább túlhajtott követélés. Egyházmegyénkben van 
34—35 lelkész, 80 — 85 tanító,' kik választás útján t ag -
jai lehetnek a közgyűlésnek ; mert mint Egyházi Rend-
szerünk m o n d j a : »a lelkész és helyi felügyelő hivatal-
ból tagja az esperességi gyűlésnek, a tanító pedig köve-
tül választható.« Megválasztattak á tanítók eddig is, 
megválasztatnak ezután is képviselőkül- az esper. gyűlé-
sek re ; de hivatalból gyűlési tagokká tenni őket, annyi 
volna, mint egyházunk alkotmányát fénékestől felforgatni. 
Jól mondja e Lapok szerkesztője, hogy e' kérdés e ldön-
tésére nem illetékes az egyh. megyei gyűlés. A kerület 
által hozot t törvényt csupán a kerület változtathatja - meg, 
s az esperességi gyűlés e kérdést oda is terjesztette. — 
Az indítvány 2. részére, mely a jegyzőkönyvnek az isko-
lai könyvtár számára való megküldését kérelmezi, hatá-
roztatott , hogy a jegyzőkönyv prot; szegénységünk miatt, 
egy-egy példányban küldetik ugyan meg a gyülekeze-
teknek, de a lelkész köteles azt a tanítóval is közölni, 
a mint ezt eddig is megtet te minedn lelkész; Az indí t-
vány 3. része, mely a tamtói szakkönyvtárak felállításáról 
szól, a közgyűlés által elfogadtatott s a gyülekezetek ez 
iránt fölkérendök lesznek. A tudósítás azon részéből, 
hogy »a tanítóknak felszólalással megbizott képviselő-
jétől a szó is megvonatott ,« cáak annyi az igaz, hogy 
espr. felügyelőnk Nádosy Kálmán úr, ki maga a m e g -
testesült igazság és mívehség Haiszer Henrik paksi 
tanítót, mint előadót, mikor már negyedszer is szólt, 
f igyelmeztette, hogy kénytelen lesz tőle a-Szót megvonni , 
ha sértően s n é m a tá rgyhoz . szól. így volt ez s nem 
másként. 

* Egy mégtért lélek ára. Egy chigag'ói polgár 
áttanulmányozta az összes misszionárius társulatok jelen-
téseit és kiszámította, hogy hány dollárba kerül egy 
pogánynak áttérítése a keresztyén vallásra. Az ő nézete 
szerint az illinoisi pogányokat lehet a legnehezebben 
megtéríteni, mert ott egy megtér t lélek 394V4 dollárba 
kerül. A különböző keresztyén felekezeteknek következő 
költségbe kerül egy-egy lélek megtér í tése: methodistáknak 
25, baptistáknak 30, congregacionálistáknak 45, presby-



terianusoknak 60, episkopalistáknak 300, kátholikusoknak 
350 dollárba. Afrikában egy megtért pogány 14, Ausz-
tráliában 42, Keletindiában 60, Khinában 100, Japánban 
80 dollárba. Egy kikeresztelkedett zsidó Amerikában 
2800 dollárba kerül. 

* Az osztrák katholikus i skola-egyesület máso-
dik rendes gyűlése Bécsben az uj városház csarnokában 
élénk részvéttel tartatott meg. Jelen voltak a f iókcsopor-
tok képviselői, a központi bizottság számos tagja és a 
rendes tagok jó sokan. Jelentései szerint a katholikus tan-
ügy. nagyon emelkedik, s az egyesület iránti érdeklődés 
rohamosan emelkedik. A tagok száma egy év alatt 4 ezer-
ről 8 ezerre nőtt, s magában Alsó-Ausztriában 17 új 
fiók-egylet alakult. Az egyesület számos kath. iskolát 
különösen leánynevelő intézetek segélyezett, s. most kath. 
tanító-képezdék alapítását tűzte ki célul. Az egyletnek 
saját lapja is van, »Die christliche Familiecc címmel, 
melynek 3000 előfizetője van! Vagyona a mult évben 
13 ezer frttal gyarapodott. 

A D A K O Z Á S O K . 

A budapest-budai ref. templom építésére újabban 
következő adományok folytak be : Tisza Kálmánné véd-
asszonyunk közbejöttével az utolsó államsorsjátékból 
2833 frt 83 kr. Perselypénzből 4 frt 86 kr. M. n.-zsom-
bori egyház 20 kr. Csepeli lelkész Szöllösy Gyula 40 kr. 
Hencidai egyház, Kéky Imre és Nagy Mihály 50—50 kr. 
Abodi 1. Nagy György, alsó-dabasi 1. Kontra Sándor, 
kristyori lelkész Mátyás János, küsmödi 1. Péter Elek, 
m.-paniti 1. Muzzsai Pál és szászfai 1. Tervei Károly 
1 — 1 frt. Bélzerindi 1. Szőcs Imre 1 frt 50 kr. Közép-
ajtai 1. Biró András és pancsovai 1. Fa István 2—2 frt. 
Dr. Kiss Áron és neje Török Erzsébet 5 frt. Hajdú-
böszörményi 1. Szeremley József 8 frt 75 kr. kocsi 1. 
László József 10 frt. Ezen összegekkel együtt 28,692 frt 
76 kr. van a pesti hazai első takarékpénztárban elhe-
lyezve. — Budapesten, 1888-ik évi augusztus 9-én. 
— Szőts Albert, pénztárnok. 

Az országos protestáns árvaházra : Ivánvos Soma 
nagyharsányi ref. leik. a confirmáltak részéről 9 frt 90 kr. — 
Szilágyi Benő gyömrői ref. leik. 3 frtot . (Ehhez járultak: 
A confirmált növendékek 53 krral, a confirmátiói persely 
67 krral, a lelkész 1 frt 80 krral). — Morvay Ferencz 
nagvvátyi ref. leik. 7 frt 50 kr. (Ehhez járultak 3 con-
firmandus, u. m. Fábián József, Szántó József, Bódis Zsófi 
ötven-ötven, összesen 1 frt 50 krral, a lelkész alapítványa 
után 6 frt kamattal). — GönCzy Benő gedellői ref leik. 
a confirmáltak részéről 9 frt 50 kr. — Kiss József kákicsi 
ref. leik. a kákicsi és marócsai confirmáltak részéről 1 frt 
30 kr. (Ehhez járultak a kákicsi gyermekek: Keresztes 
Péter 10 kr. Sandó István 10 kr. György János 10 kr. 
Kovács Juli 10 kr. Bohár Juli 10 kr. Zsebők Erzsi 10 kr. 
A marócsai gyermekek: Sáfrány János 10 kr. Fábián 
József 10 kr. Berta János 10 kr. Berta József 10 kr. Györ 
Zsuzsa 10 kr. Pál Juli 10 kr. Hegedűs Sára 10 kr.) — 
Moczkovcsák János besztercebányai ev. leik. és főesp. 
egyháza részéről 6 frt. — Kimiti László iványi ref. leik. 
r frt 30 kr. (Ehhez járultak: Geci József, Szojkó Zsófi 
20—20 krt. Szojkó János, Mihó János, Márkus János, 
Nagy Sándor, Ábris János, Beke Lajos, T ó t Sándor, 
Mózs Zsófi és Lőrinc Sára 10—10 krt). Szerk. 

i e ^ - A . j - n z r J ^ ÍZ ; ^ T . 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceumnál a 
jövő ( i888 / , , ) tanév elején két tanszék lesz betöl tendő: 

1., a classica philologia tanszéke ( lat in-görög), 
melylyel a magyar nyelv tanítási kötelezettsége is jár, 
hetenként 20—22 óraban. 

2., a mértani rajz tanszéke, melylyel a magyar, 
esetleg a német nyelv tanítási kötelezettsége (az alsóbb 
osztályokban) van egybekötve. 

Ezen állások mindegyikével 1000 forint fizetés, 
200 frt lakbér és 50 frtnyi ötödéves pótlék jár. 

A megválasztandó tanár egyelőre egy próba-évre 
választatik meg, melynek eltelte után véglegesítethetik. 

Ha pedig ezen állások bármelyike (okleveles tanár 
hiányában) helyettes tanárral töltetnék be, akkor ennek 
évi fizetése egyelőre 800 frt leend. 

Felhivatnak a pályázni kivánó prot. tanférfiak, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat f. évi augusz-
tus hó 20-káig alulírott lyceumi felügyelőséghez nyúj t -
sák be. 

Késmárkon, 1888. julius 30-kán. ^ 2 ~ 3 
Zvarinyi Sándor, Dr. Herczogh Árpád, 

tanár, mint lyceumi jegyző. lyceumi felügyelő. 

P á l y á z a t k l a s s i k a i n y e l v e k t a n s z é k é r e . 

A 6 osztályú gymnasiumban Felső-Lövőn (Vas-
megyében) rendes tanári állomás töltendő be. Főtantárgy 
a latin; melléktantárgyak a német és magyar nyelv, a 
ki a francia nyelvet is képes tanítani, hasonló minősí t-
vény mellett előnyben részesül. 

Évi fizetés 650 frt és valamely intézeti épületben 
két ill. három szobából, konyhából és mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, esetleg 100 frt lakbér-átalány. 

A megválasztott köteles leend a bennlakó növen-
dékek felett tanártásaival felváltva felügyeletet vinni. 

Protestáns vallású pályázók, kik tanári oklevéllel 
birnak, vagy egy év múlva ily okmányt bemutatni ígérnek, 
felkéretnek, hogy folyamodványaikat f. évi szept. i - i g 
alulirott igazgatóhoz beküldjék. 

Felső-Lövő, 1888. aug. 6-án. 
Az iskolai bizottmány megbízásából: 

Neubauer János, 
I—3 igazgató. 

P A JLTZrJ^ T T . 

A beregi egyházmegyébe kebelezett sáros oroszi-Í 
egyház lelkésztanítói állomására, mefynek javadalma 
szántóföld, rét, haszonvételből, terményekből és stólából 
597 fr tot tesz, így a negyedik osztályba tartozik. 

Pályázati kérvények kellően felszerelve, t. é. 
augusztus 28-ik napjáig nt. Peterdy Károly esperes ú r -
hoz küldendők Muyikácsra. 

Debrecen, 1888. augusz tusa -én . 
Z E £ é T 7 - é s z B á l i n t ; , 

tiszántúli ev. ref. püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos.: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézct Czettel és Deutsch Budapest. 
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T0ST Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""WI 

S a p e r e a u d e ! 
Mióta Isten segedelmével a Luther-társa-

ság megalakult és a protestáns iradalmi társa-
ság alakuló félben van, tanácsos, hogy dolga-
inkról nagyon óvatosan írjunk. Éles nyilatkozat 
nagyon könnyen keserűséget idézhetne elő a 
protestáns testvérfelekezetek között, a mi közös 
ellenfelünknek, a hatalmas róm. katholicismusnak 
nagy örömére szolgálna; ez pedig semmi esetre 
sem volna áldásos reánk nézve. 

Nem féltjük ugyan a protestantismust, ha 
kebelében hitnézetek vagy szervezkedési kérdé-
sek miatt eszmecserék vagy megvitatások tá-
madnak. Sőt ellenkezőleg, szilárd meggyőződé-
sünk az, hogy a protestantismus, melynek 
alapja, hatalma és győző fegyvere a szabad 
vizsgálódás, csak akkor állhat fenn és fejlődhe-
tik tovább, ha tagjainak szabad nyilatkozatait 
nem nyomja el és eltűri, hogy azok istenadta 
eszükkel gondolkodni bátorkodjanak. Hiszen 
épen ezen körülményben rejlik a protestantis-
mus legnagyobb előnye, jövőjének leghatalma-
sabb, mondhatni egyedüli biztosítéka. 

Hadd gúnyolódjék a katholicismus, hogy 
semmiben sem tudunk egyetérteni, ezen állítás 
nem az ő eszének a felfedezése ; aggódó hit-
feleinktől tanulta azt el, kik a kath. Róma egy-
séges szervezete után epedve, kétségbeeső szív-
vel szüntelenül azt hirdették, hogy a protes-
tantismus oldott kéve, melyet valamely vihar 
elvisz és szétszór. Azokat, kik a protestantis-
mus lényegét és feladatát tökéletesen megér-
tették, ezen ijesztgetés és jajveszéklés, soha-
sem aggasztá. Ezek Rómával szemben büszke-
séggel mutattak a protestantismus ezen párat-
lan kiváltságára, melylyel semmiféle más ke-
resztyén egyház nem dicsekedhetik, s a kath. 
Rómát sajnálatra méltónak és szegénynek tar-
tották épen azért, mert kebelében a szabad ! 

nyilatkozásnak helye nincsen. Ezek ítélete sze-
rint a katholikus egyház teljes szervezetében 
nem egyéb, mint megkövült ereklye, melybe 
az új világnézlet életet önteni nem képes. 

A protestantismus mivolta más. Tudja, 
hogy a tökéletesedés után törekednie kell lan-
kadatlanul, de a tökéletesség a földi életben 
el nem érhető. Elve és serkentő ereje ez : »Nil 
actum reputans, dum aliquid superesset agen-
dum.« Ezen elvnek köszöni a protestantismus 
theologiai tudományának sok oldalú és irányú 
fejlesztését nemcsak, hanem gyakorlati életének 
pezsgését, mindig üde mozgékonyságát is anél-
kül, hogy ez által alapigazságaiban megingat-
tatott volna. A supranaturalismus, a rationalis-
mus és a naturalismus nem tették tönkre a 
protestantismust ; szabadvizsgálódási elvének 
termeszetes kifolyásai voltak s a köztük támadt 
harcok, ha olykor hevesek is voltak, csak a 
gondolatok, felfogások és hitnézetek tisztázá-
sára szolgáltak és a szünet nélküli haladást 
biztosították. Helye volt és tág működési tere 
a protestantismusban az új lutheránismusnak, 
a közvetítő theologiának és a szabad theologiai 
iránynak és a németországi uniói törekvések 
három különböző, egymástól eltérő irányban 
érvényesültek, állván az elsőnek élén Stahl, a 
másodiknak Jonas, Sydow, Eltester, Krause, 
és Schweizer, a harmadiknak Lang, Hierzel és 
Biedermann és a protestáns egyház és tudo-
mány ezen mozgalmak által nem szenvedett 
kárt, hanem nyert. iMaga Strausz sem volt ké-
pes szétrobbantani a protestáns egyház hitépü-
letét. 

Folytak nálunk is hasonló harcok az ötvenes 
és hatvanas években részint tudományos téren 
Budapest és Debrecen, részint administrativ té-
ren az autonomisták és a paternalisták között 
nem csekély szívóssággal és ügyességgel s vég-
eredményük az volt, hogy egyházunk iránti 



szeretetünk, érte való lelkesülésünk és buzgal-
munk hova-tovább, annál inkább nőtt és ter-
jedett. 

Ha visszapillantunk az utolsó három évtized 
előtti időre, nemde, mily szerény volt akkori-
ban irodalmi tevékenységünk, mily kevesen vol-
tak, kik hozzámszólottak egyházi ügyeinkhez 
nyilvánosan és mily cskély volt egyházi köz-
lönyeink száma, és most ? Valóban büszkén 
nézhetünk azon tevékenységünkre, melyet egy-
házunk szolgálatában irodalmilag is kifejtünk. 
Egyházi kérdéseink bajnokai mindinkább sza-
porodnak. Azon örökemlékezetü vezérférfiak, 
kik ezen hazai protestáns egyházunkra nézve 
oly áldásos mozgalmat megkezdték, de már 
elköltöztek a földi életből, örömmel nézhetnek 
le ránk s a kik közülök még itt vannak s a ve-
zényletet kezükben tartják, nyugodtan nézhetnek 
a jövő elébe, az egyházunk iránti buzgalom, 
melyet az ifjabb nemzedékben felköltöttek, nem 
fog kialudni; megtanultuk tőlük a protestantis-
mus jövőjét biztosító jelszót : „Sapere aude 

Igen : »Sapere aude!« ez a protestantis-
musnak legsajátosabb és legáldásosabb jelszava. 
A katholicismusban nem érvényesülhet, ha ott 
hely adatnék neki, a kath. egyház óriási és 
bámulatos következetességgel létesített szerve-
zete széthullana mint egy kártyaház. Nekünk 
nincs okunk átkot mondani reá. Bátran állhat-
nak, sőt kell, hogy álljanak szolgálatába Buda-
pest, Debrecen és Sárospatak, valamint Pozsony, 
Sopron és Eperjes. 

Mégis bizonyos protestáns aggodalom fogta 
el lelkemet, midőn a protestáns irodalmi társa-
ság tanácskozó gyűlésén kételyek merültek tel, 
vájjon az unitáriusok protetánsok-e ? és a re-
formátusok és ágostaiak között is nézeteltéré-
sek támadtak, melyek, ha a szélsőségig vitet-
nek, irodalmi tevékenységünknek nagy kárt 
okozhatnak. 

Dogmatikai subtilitásokba bocsátkozni itt 
nem tanácsos, először mert a dogmatikai meg-
győződést tisztelni kell, másodszor, mert az 
irodalmi téren, legyen az tudományos vagy 
népszerű, a » Sapere aude« követését előre is 
megakadályozná. De mert úgy hiszem, hogy a 
protestáns irodalmi társaság arra van hivatva, 
hogy a protestantismus egyetemes érdekeit és 
felfogásait képviselje és kifejezésre juttassa a 
katholicismussal szemben, nem tudtam lemon-
dani azon meggyőződésről, hogy az unitáriusok 
még is csak protestánsok és hogy a reformá-
tusok és ágostaiak inkább arra vannak hivatva, 
hogy közérdekű kérdéseik megoldásában kar-
öltve járjanak el, mintsem hogy a katholicismus 
diadalát elősegítsék. 

Közös váltanaink is erre utalnak. Meg-
különbözteti magát a protestentismus a katho-
licismustól ugyanis az által, hogy i. a keresz-
tyén hittannak egyedüli kútforrása és zsinór-
mértéke a szentírás az apokryphák kivételével; 
2. a bűnös megigazulása Krisztus által vett isteni 
kegyelem által történik; 3. az egyháznak feje 
a Jézus Krisztus; 4, csak két szentsége van ; 
5. anyanyelvén szolgálja az Istent és 6. szentjei, 
coelibatusa, zárdai élete, bucsujárásai nincsenek 
neki és böjtölésben és alamizsnaosztásban ki-
váló érdemet nem lát. 

Gondolom, ebben a keretben helye van az 
unitáriusoknak és a református és ágostaiak 
kölcsönös szeretetének és támogatásának is. 
Nem akarom hinni, hogy felfogásom téves 
volna, mert a midőn protestáns irodalmi tár-
saságot alakítandók vagyunk, minden protestáns 
vallásfelekezet e tekintetben főfeladatát abban 
hiszem leghelyesebben feltalálni, hogy a „Sapere 
aude", jelszó nyomán állást foglaljon a katho-
licismussal szemben és a protestáns elveket 
minél szélesebb körökben megismertetni és ér-
vényre juttatni törekedjék; természetesen a fen-
forgó viszonyoknál fogva mindenek előtt — 
ha népszerű irodalomról van szó — hiveinek 
anyanyelvén. 

Figyelembe ajánlható e tekintetben a né-
metországi: »Evangelischer Bund,« melyről, ha 
e tisztelt lapok szerkesztősége meg fogja en-
gedni, legközelebb behatóbban szólani szándékom 
van.*) Nem azért, mintha legalább az irodalmi 
téren valami culturharc-féle mozgalom után 
vágyódnám, hanem mert tapasztalatból tudom, 
hogy protestáns népünknek nagy szüksége van 
arra, hogy ptotestáns módon szabadon gondol-
kodni tudjon ; hogy tökéletesen ismerje meg a 
protestantismus lényegét és szellemét, mely sze-
rint egyházunkban legdicsőbben megvalósul Pál 
apostol (1. Kor. XII., 4.) azon mondása: „Az 
ajándékokban különbség vagyon, de ugyan azon 
lélek." 

így a kath. propaganda tere a protestántis-
mus kebelében fogyni fog. A protestáns ember, 
bármely vallásfelekezethez tartozzék is, a katho-
licismussal szemben helyt fog állani s a katho-
licismus meg fog győződni, hogy nincsen hatal-
masabb ellenfele, mint az önállóan gondolkodni 
tudó protestáns. 

Azért egymás között vigyázva, de a hatal-
mas katholicismussal szemben bátran tűzzük tel 
haladásunk zászlajára a jelszót: „Sapere aude!" 

Bierbrunner Gusztáv. 

*) Szívesen veszszük, Szerk, 



„Megjegyzések jogi szakoktatásunk 
kérdéséhez." 

Nevezett cím alatt közölt dr. Horváth Ödön, eper -
jesi ev. coll. jogakad. dékán-tanár a „Sárospatak i Lapoku 

jelen évfolyamának legközelebbi számaiban egy hosz-
szabb tárca tanulmányt, mely aztán külön önálló füzetben 
is megjelent, a melynek kimondot t célja az, hogy azzal 
jogi szakoktatásunk reformjának sokoldalú kérdése iránt 
az illetékes hatóságok s az olvasó közönség figyelmét 
fólhivja. Az „Egyetértés" tanügyi rovatának vezetője is 
elismerte e munkáról azt, hogy dr. Horváthnak több 
évi tanari tapasztalatokon alapuló megjegyzései kiváló 
módon képesek a jogi tanügy kérdése iránti érdeklő-
désnek felköltésére, serkentésére, s igazán üdvözölnünk 
lehet, s kell a szerzőt azért, hogy oly nyíltan s őszin-
tén teLte meg megjegyzéseit jelenlegi jogi tanügyi álla-
potainkra. 

A derék szerző említett művében a vallás- és 
közokt. m. kir. minisztériumnak az i 8 8 8 /

s , tanév köz-
oktatás állapotairól szóló ( i 6 - d i k jelentéséből indul ki, 
mely az egyes szakpályák összegezésénél többi között 
a jogi pályára vonatkozólag azt mondja : „kelleiinéi na-
gyobb a joghallgatók száma, a minek egyik oka minden-
esetre a jog akadémiáknak még mindig fölös 
számában is keresendő." A jelentés tehát a jogaka-
démiákat is felelőssé teszi a joghallgatók nagy számá-
ért, míg dr. Horváth valamivel mélyebben tekint a jogi 
tanügy műhelyébe, a midőn a jelentés fenti tételének 
merő alaptalanságát kimutatva s kellőleg beigazolya azt 
mondja : „ a bajnak megszüntetését főképen jogi szakok-
tatásunk rendszerének nagy megfontolással, s a tudo-
mányos szakképzettség érdekeinek kellő figyelemben része-
sítésével eszközlendő reformjától tudjuk remélni 

hlénk eszmecsere indult meg a hazában s a kül-
földön egyaránt a jog- és államtudományok tanrend-
szerének kérdése körül, mely téren a szerző kitűnően 
van tájékozva. Utal az 1885. évi kecskeméti s az 1887. 
évi debreceni mozgalomra, mely a jelenlegi tanulmányi 
és vizsgarendszernek az „országos törvény által való 
rendezése" szükségét mondja ki, s mely értelemben az 
eperjesi ev. coll. pártfogósága is nyilatkozott az egyház-
kerület s az egyet, egyház közgyűléseihez intézett ké r -
vényében. Megjegyzéseiben szól Horváth az egyet, tan-
rendszeréről, szemben a szakiskolák rendszerével\ fővárosi 
egyetemünk jogi és államtudományi karának túlnépessé-
géröl s az abból szükségképileg eredő há t rányokró l ; jog-
akadémiáink néptelenségének okairól; a hibákról, melyek 
a jogi tanulmányi- és vizsgálati rendszerünkben is ész-
lelhetők, s végül jelzi általában azokat az irányelveket, 
melyeknek jogi szakoktatásunk okvetetlenül szükséges 
reformjánál figyelembe való vétele határozottan kívánatos. 

Mindenekelőtt párhuzamot von a szerző az „egye-
temi rendszer" s „szakiskolák rendszereu között , s k i -
fejezést ád már »Áz eperjesi ev. ág. coll. jogakadémia 
múltja és jelene« című alapos értekezésében azon más 
akadémiák által is érintett s megvitatott nézetének, mely-
szerint a jogakadémiák, mint jogi szaktanintézetek, az 
egyeteminél rövidebb tanfolyamra rendeztetvén be, a 
gyakorlati pályára lépők itt teljes kiképeztetést nyerhes-
senek, s a gyakorlati idő megkezdhetésére, valamint a 
gyakori, vizsgálatokra való jelentkezhetésre megkívántató 
elméleti vizsgálatokat letehessék.« Ezzel szemben wazok, 
kik tudományos életpályát választottak, valamint maga-
sabb tud. fokot kívánnak elnyerni, magokat az egyete-
men képeznék ki, illetőleg bizonyos feltételeknek m e g -
felelvén, az előbb említett cél elérése végett a jogaka-

démiákról folytatólag átléphetnének az egyetemekre.« 
Majd szól a „ t anszabadság" értelmezéséről, a melyet 
Mill Stuart-Kállay, Ahrens, Bluntschli, Schmoller, Liszt, 
Nowak, Aschrott, Pann, Ortloff, Dernburg, Feilbogen kül-
földi i. v. művei s br. Eötvös Lóránd tanárnak a Buda-
pesti szemle mult évi májusi füzetében közölt ismeretes 
cikke nyomán igen érdekesen fejteget, s a külföldi és 
hazai viszonyok s irod. eszmecserék éles megfigyelése 
mellett kimutatja, hogy »a jogakadémiák e tekintetben 
is előnyös helyzettel bírnak a budapesti tudományegye-
temen jogi s államtud. karával szemben, melynek túl— 
népessége miatt a rendes előadások keretében a hallga-
tók actív részvétele a tud. munkában majdnem lehete t -
lenné van téve.« A közok ta tás i kormány által célbavett 
, jogi- és államtudom, seminariumok rendszeresítésével" 
sincs szerző szerint a statisztikailag is élesen megvilá-
gított túlnépességnek a baján segítve, mert azok »a 
hallgatóknak bizonyos megválogatott csekélyebb számát« 
tételezvén föl nem lehetnek általánosak, mindenkire 
kiterjedők. 

é rdekes és tanulságos Dr. Horváth művének sta-
tisztikai része, melyben a min. jelentések nyomán ki-
mutatja, hogy a budapesti m. kir. tudományegyetem hall-
gatóságának a száma magában véve j-szor majdnem 
4-szer akkora, mint a 12 jogakadémia összevéve, a mi 
lehetetlenné teszi a valódi tanítást és tanulást. Kimutatja 
hogy az egyetemi jogtanárnak évente átlag 99 alap- és 
állam vizsgálati, s csaknem 300 szigorlati órán kell jelen 
lenni, mely körülmény határozottan ellentmond egy 
komolyabb vizsgálati rendszernek, a miből következik, 
hogy tülnépesség hátrányos a tanügy érdekeire, mert 
akadályozólag hat úgy a tanár, mint a tanuló feladatá-
nak megoldására irányuló törekvésében, illetőleg : hogy 
a jogakadémiák hallgatóságának csekély voltát nem tart-
hatjuk egészséges s a viszonyok természetes fejlődése által 
létrehozott állapotnak. Jogakadémiánk elnéptelenedéseért 
s ezzel szemben a budapesti egyetem jogi karának túlnépes-
ségeért, valamint a tanügy érdekeire ebből folyó hátrá-
nyokért nem „a jogakadémiák fölös számáthanem 
egyedül tanrendszerünket lehet felelőssé tenni, úgy hogy 
wjogakadémiáink fejlesztése s az egyetemektől való füg -
getlenítése — kapcsolatban a fennálló tanulmányi r end-
szernek módosításával — tekinthető az egyedüli leg-
megbízhatóbb módnak, melyen a fennforgó bajokon 
segíteni lehet.« 

A továbbiakban a jogi szakoktatás reformjára vonat -
kozó javaslatokat veszi szemügyre a szerző, s itt szól 
a középiskolák anyagbeosztásának változtatásáról, az i f jú-
ság szorgalmának és előmenetelének ellenőrzéséről és 
szerkesztéséről, a colloquiwnok kötelező voltáról s az ezzel 
kapcsolatos s Eötvös Loránd által és hangsúlyozott repe-
titori állások rendszeresítéserői, az önkéntes katonai 
szolgálatnak az eltöldendő tanidőbe való be nem számí-
tásáról, a kitüntetéssel vizsgázottak neveinek az ifjúság 
szorgalmának s nemes becsvágyának fokozása céljából 
való felterjesztéséről s a sokat hangoztatot t 3-dik egye-
tem kérdéséről, mindenüt t kiemelve a jogakadémiáknak 
hátrányos függési viszonyát az egyetemtől, a mi az egyenlő 
versenyt csaknem teljesen megsemmisítette. Végül pedig 
hangsúlyozza : fordíttassék kellő figyelem a jogakadémiák 
fejlesztésére, létesíttessék igazán „egyenlő verseny" közöttük 
és az egyetemek között, s meg fognak erősödni szilárdulni, 
azok s közöttük bizonyára nem egy lesz alkalmas arra 
hogy uj egyetem létesítésére szolgáljon alapúi. Vajha figye-
lemre méltatnák az intéző körök dr. Horváth alapos 
művének derék megjegyzését, de megfigyelnék prot. 
közelebbről ág. ev. hatóságaink is, mert egyszer föladott 



jogoknak egyházi visszaszerzése a mostani viszonyok 
között igen bajos! 

Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, a mit Dr. Horváth 
is jegyzetképen röviden érint, hogy a vallás- és közokt. 
minisztériumnak 1888. ápr. 7-én 14,688. sz. a. kelt, j- az 
állani vizsgálatok célbavett szigorúbbá tétele s különösen 
a külföldi vizsg. rendszerekben is ismeretes Írásbeli vizs-
gák behozatala tárgyában közölt leiratát az eperjesi jog-
akadémia államvizsg. bizottságai beható módszeres érte-
kezlet tárgyává tették, a melyen ugyancsak Dr. Horváth-
nak a minisztériumhoz fölterjesztendő jeles emlékirata 
tárgyaltatott. Ebben a szigorlatok kötelező voltának eltör-
lése, az államvizsgálatok szigorúbbá télele, s általában a 
jogi tanügy reformja s a jogakadémiák fejlesztése m o n -
datott ki válaszúi. Hiszszük, hogy más jogakadémiák is 
hasonló értelemben nyilatkoztak a miniszternek f. i. leira-
tára, s reméljük, hogy e nyilatkozatok a jogi tanügynek 
törvényhozásilag való mielőbbi szabályozását fogják ered-
ményezni. E szabályozás pedig csakis a jogakadémiák 
előnyére szolgálhat, mert a jogi tanügynek minden olyan 
reformja, mely a jogakadémiák létjogosultságát és fontos 
kulturális misszióját mellőzi vagy pláne megbántja, alap-

jában véve elhibázottnak tekintendő. Azér t : „ Videant 
consules7" *) 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 

A gyönki és bonyhádi gymnasium egyesí-
tésének célszerűségéről. 

Habár senkitől sem kaptam megbízást, sőt inkább 
attól kell tartanom, hogy fölszólalásom következtében 
még meg is dorgálnak: kötelességemnek tartom e lapok 
hasábjain egy igen fontos kérdést szellőztetni. 

Gyönk és Sár-Szt.-Lőrinc illetve Bonyhád volt 
régóta az al-Duna mentén az egyetlen gyupont a két 
rendbeli prot. egyház számára, a hol hazánk déli vidékén 
részünkről a hazafias prot. szellem ápoltatott. 

Már évtizedekkel ezelőtt érezték atyáink azt, hogy 
mily káros hatású a magyar protestantismusra nézve 
e vidéken erőnknek szétforgácsolása. Össze is jöttek, 
hogy közös erővel egy életerős protestáns iskolát lé-
tesítsenek. Az eredmény — sajnos — mint már ily 
alkalommal történni szokott, semmi sem volt. 

Azóta a két intézet vezetői egymással nem tö-
rődve, mindegyik a maga tehetsége és belátása szerint 
iparkodott a közös anyának hű és felvilágosodott fiakat 
nevelni. 

Az ág. hitvallásnak fennkölt lelkű vezérei még a 
helynek megváltoztatásával is törekedtek az egyház-
kerület beleegyezésével és támogatásával intézetüket a 
kor niveaujára emelni s az 1883-iki törvénycikk követ-
keztében az országos protestáns szellemhez appelálva 
képesekké lettek autonimikus alapon szervezkedni. 

A gyönki gymnasium, bár két tractus a pártfogója, 
államsegélyért folyamodott. Természetes, hogy a mai 
pénzügyi viszonyok közt nagyon kétes, vájjon elnyeri-e? 

Talán sokan már meg is unták e bőbeszédűséget! 
Csak türelem protestáns particularismus s mindjárt át 
fogod látni, miért szólalok fel. 

*) E mű 50 krért a szerzőnél, dr. Horváth Ödönnél kapható 
Eperjesen. Melegen ajánljuk a jogi tanügy iránt érdeklődő olvasóink 
ízíves figyelmébe. 

Ugy látszik bizonyos körökben szálka volt, hogy 
Tolnában a kisebbség, két gymnasiumot is tart fenn. 

Ezt onnan következtetem, mert a vármegye félre-
eső székhelyén, Szegszárdon lévő lakosok már 10 évvel 
ezelőtt kopogtattak a minisztériumnál, hogy polgári is-
kolájukat — eleinte csak ezt kértek — alakítsa át gym-
nasiummá. 

Kérelmüknek csak annyiban lett eredménye, hogy 
— risum teneatis a m i c i — iskolájukban egy latin tanerő 
is alkalmaztatott. 

Miután így célt nem értek, fölkérték mostanában 
a vármegyének buzgó új alispánját, hogy országos, megyei 
s városi támogatás útján létesítsen egy főgymnasiumot. 

A bizottság össze is jött, s ott bölcsen azt java-
solták, illetőleg előadták, hogy a bencések készek a taní-
tást elvállalni. A két megyei lap lelkesítve buzdítja a 
lakosokat az indítvány keresztülvitelére ! 

Gyönyörű egy eszme! Vármegyei segélylyel, tehát 
azon prot. lakosság filléreivel is, a kik saját intézetük 
föntartására ezreket áldoznak, egy kath. szellemű inté-
zetet fölállítani! Ebben a gyűlésben protestánsok is 
voltak és sehol sem olvastam, hogy csak egy is tilta-
kozott volna ellene. 

Úgy hiszem ezek után bátran szólhatok tervemről. 
Ha más nem, a fenyegető veszély egyesítsen bennünket. 
Állítsunk fel egyenlőre egy 8 tanerővel ellátott hat 
osztályú gymnasiumot, még pedig Bonyhádon s Gyön-
kön létesítsünk egy protestáus felsőbb leányiskolát. 

Nem önzésből javaslom Bonyhádot a gymnasium 
helyéül. A ki csak egyszer is megtekinté helyiségünket, 
okvetlenül pártolja nézetemet. Akár nyolc osztály szá-
mára alakítható át egy-két hét a l a t t a helyiség. Van itt 
tág udvar és egy két holdas szépén befásított beltelek. 
Van itt 90 tanuló számára convictusi helyiség, meg-
vannak a különféle szertárak számára a termek. 

Egy tanár Gyönkön maradna, a ki mellé még két nő-
tanár alkalmaztatik. A költségtől nem kell visszariadni, egy 
kis jó akarat mellett, már egy év múlva minden keresztül 
volna vive. Alapos reményem van, hogy még a baranyai ev. 
ref. tractus is kész lenne ezen eszme kivitelére áldozni. 

Ily ú ton-módon örökre segítünk magunkon. Gymna-
siumunk még jobban teljesíthetné hivatását, s bátran ver-
senyezne bármelyikkel. Protestáns híveink nem lennének 
kényszerítve zárdába adni leányaikat, s az egyház e 
német vidéken szép nemzeti missziót is teljesítene. 

Az erő meg van bennünk, csak a jó akarat és az 
egyetértés ne hiányozzék. 

Elmondtam röviden, a mi lelkemen feküdt. Kérem 
a hivatottakat, gondolkodjanak indítványom felett s 
szóljanak hozzá e lapok hasábjain, otthon pedig működ-
jenek ezen eszme keresztülvitelén. Meg kell előznünk 
ellenfeleinket, még mielőtt fölállítják gárdájukat, őrizzük 
erősen fölpáncélozva Sionunkat. 

Bonyhád, 1888. aug. 11-én. 
Marhauser Imre, 

igazgató-tanár. 

Külföldi tanügyi mozzanatok. 
(Tanító-hiány Németországban.) 

Míg állami s felekezeti tanítóképző-intézeteink 
évről-évre annyi tanítót bocsátanak ki, hogv a túlter-
melésnek veszélye már is jelentkezni kezd, és különö-
sen tanítónőképző-intézeteink valósággal elárasztják a 
népiskolákat tanítónőkkel, úgy hogy már a miniszter is 
aggódni kezd, sőt szükségesnek tartotta rendeletileg ele-
jét venni a ta-nítónőképző-intézetekbe való tódulásnak, 



több és nehezebb akadályokat gördívén a feltétel elé: 
addig Németországban a tanító-hiány napról-napra 
érezhetőbbé válik. Egy futólagos pillantás tanítóképző-
intézeteink évi értesítőibe, meggyőz minket arról, hogy 
az 1869-iki évre következő néhány évben 'rendkívül 
nlagasra szökött fel a tanítóképző-intézetek tanulóinak 
száma, mire rohamosan leszállott, s egy-két-három évi 
időtartam bizonyos megállapodást mutat. így 1869-ben 
fentartott 39 felekezeti jellegű tanítóképző-intézet 100 
tanfolyamában 1556, r884 /5-ben 70 tanítóképző-intézet 
246 tanfolyamában 3398 növendék volt a tanév végén, kik 
között 2412 férfi, s 986 nő növendék volt; i883 /4-ben 
pedig összesen 3632 növendék volt a tanítóképző-inté-
zetekben, s ezek közül 2641 férfi, s 991 nő növendék 
volt. Ezen számokból kitűnik, hogy egy év alatt a fér-
fiak száma 229-cel, ellenben a lányoké csupán csak 
5—tel apadt, azaz míg a férfi tanító-képezdékben egy év 
alatt 8'6'Vo-uyi, addig a nő^képezdékben csak 0 '5%-nyi 
apadás észlelhető. 

Folytonos apadást találunk Németországban is. így 
a weissenfelsi tanítóképző-intézetben i88 5 / f ) -ban csak 
38-án folyamodtak a felvételért, kik közül csak 30 állotta 
ki a felvételi vizsgát és vétetett fel, m í g az előbbi 
években több mint 50-en folyamodtak felvételért. Ezen 
rohamos, csökkenés eredménye az volt, hogy minden 
folyamodó felvételi vizsga nélkül vétetett fel. Az usin-
geni (Nassau) tanítóképző-intézetbe csak 12-en jelent-

• keztek felvételért ; a montabauri (Nassau) seminarium-
ban is jelentékenyen fogyott a jelentkezők száma. Han-
novera tartományában is apadott a megelőző évhez vi-
szo'nyítva az evang. képezdének száma 57-tel. 1879 óta 
folytonos apadás észlelhető, úgy hogy ha nem állapo-
dik meg a csökkenés, attól tartanak, hogy az iskolák 
tanító nélkül fognak maradni. Ezen körülmény, hogy 
a tanító-képezdei növendékek száma évről-évre fogy, 
annál is komolyabb bajt eredményezhet, mert Német -
ország sok vidékén még oly vitás tanügyi állapotok 
vannak, melyek a mesével határosak. Fellhammerben 
(Gottesberg mellett Sziléziában) négy tanító 680 gyer-
meket (tanított 9 osztályban ; Salzbrunnban (ugyanott) 
a főtanító egyedül 220 gyermeket tanított. Dittersbach-
ban (ugyanott) négy tanító 7 osztályban mintegy 700 
tanulóval bajlódik. Ober-Waldburgban az alsó osztály-
nak hetenként csak 8 tanítási órája van, két napon át 
egyáltalában nincs tanítása — tanító-hiány miatt. Lippe-
Detmoldban számos iskola van, melyben egyetlen egy 
tanító 15—200, sőt ennél még több gyermeket tanít. Áz 
1849-diki iskolai törvény 8. §. értelmében ugyan a ta-
nulók legmagasabb száma egy-egy osztályban csak 
120 lehet. De a paragraphus nem segíthet a bajon, ha 
nincs tanító. Es csakugyan az említett iskolákban a túl— 
tömöttség csakis onnan származott, hogy egyik vagy 
másik tanítójuk áthelyeztetett, hogy más iskola egészen 
tanító nélkül ne legyen. 

Szászországban oly kevésen jelentkeztek a képez-
dei felvételi vizsgálatokra, hogy néhány képezdében még 
egyszer ki kellett a felvételi határidőt tűzni enyhített 
vizsgálati igényekkel. 

A tanító-hiány okait fürkészvén, egyebek között a 
következőket mondja a »Paedagogische I<evue« 8. száma. 
»Mikor az 50-es évek elején Beust közoktatási miniszter 
rendkívül szigorú törvényeket hozott a tanítók ellen, 
akkor tanító-hiány állott be. Mikor 1873 -ban nov. 19-én 
a szász országgyűlésen Pénzig országgyűlési követ hír-
hedt beszédét tartotta a tanítók ellen, s azt az ország-
gyűlés tetszéssel fogadta, tanító-hiány állott be. Most 
hasonlót tapasztalunk. Talán emlékezetébe jut minden-

kinek az a körülményi hogy a szász tanítóságnak min-
den kérelme négy év óta micsoda fogadtatásban része-
sült és mindenütt visszautasittatott.ee Végül azon ered-
ményre jut cikkíró, hogy a tanító-hiány és a tanítók 
elkeserítése mindig együtt jár, és ha a képezdébe való 
felvételért jelentkezők száma évről-évre csökken, annak 
oka a tanítóság, mely a tanítói pályára való lépéstől 
vissza riasztja a fiatalságot. Ezért megszüntetvén a taní-
tóság jogos panaszait és elkeserítését, meg fog szűnni 
a tanító-hiány is. 

A tanító-hiány megszüntetésére a különféle német 
tartományok kormányai felszólították a tanítókat, hogy 
jóravaló, tehetséges fiatal embereket nyerjenek meg a 
tanítói pályának. Azonban ez, valamint egyéb kísérletek 
sem segítettek a bajon. Itt is, mint mindenütt, csak egy 
dolog segíthet a bajon, s ez a tanítói állomások jobb 
javadalmazása, a tanító munkájának megbecsülése, kép-
zettlen felügyelők megbecstelenítő túlkapásainak meg-
szüntetése. 

A tanító-hiánv ellenkezőjéről tanúskodnak a jobban 
javadalmazott tanítói állomások betöltésére kiirt pályá-
zatok eredménye. így Düsseldorfban 14 üresedett állo-
másért 178 pályázó volt. Különösen középiskolai taná-
rokban van túltermelés. 1885-ben Stettinben három 
középiskolai tanszékre több mint 150-en folyamodtak. 
Elberfeld (Rajnai- tartomány) városában új középiskolát 
állítottak fe l ; az igazgatóságért 96-án és 5 tanszékre 
264-én folyamodtak. Pyritz-ben (Pommerania) a felső 
leány-iskolában megüresedvén egy korrektori állomás, 
n o középiskolai tanár folyamodott é r t e ; Kamminban 
(ugyanott) egy igazgatói állomásra 137-en folyamod-
tak. (Paedagogisches Jahrbuch 1887.) 

Gamauf György. 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
(Folytatás). 

7. A nagykőrösi ev. ref. főgymnasium értesítőjét 
Ádám Gerzson igazgató szerkesztette. A tanév elején 
dr. Joó Imre »A történetírás a rómaiaknái« és Dr. Men-
tovich Ferenc »A szén körforgása az állat- és növény-
életben« című értekezésekkel foglalták el tanári hivatalu-
kat. A német nyelv tanszéke előbb Thury Józseffel, 
majd ennek Halasra történt távozása után Nagy Zsigmond 
s. lelkésszel töltetett be, míg Dóczi Imre helyére Jan-
csó Géza választatott meg ideiglenesen 1 évre. A fő-
gymnasiumot meglátogatta Szász K. püspök és dr. Flóman 
Ottó. Nagyobb adományokban részesítették az intézetet 
Tomor i Anasztáz (500 frttal) és Szőke István nejével 
Cseri Julíánnával (900 frt). A tantestület, hitoktatókkal 
együtt, 16 tagból áll. Az intézetbe az év elején beíra-
tott 207 növendék s közülök vizsgázott 188. A növen-
dékek között helybeli 105, vidéki 102 ; ref. 153; ág. 
hitv. 2, róm. katholikus 26, gör. kath. 1, mózes v. 25 ; 

•magyar 203, német 2, morva r, cseh 1. A mult évihez 
képest a növendékek számában az apadás 8. Érettségi 
vizsgára jelentkezett 15 ifjú, kik közül Írásbelit tett í r , 
szóbelit pedig már csak 8 s ezek között egyetlen-egy 
sem volt jeles. A főgymnasiumi könytár vétel és aján-
dékozás útján 110 művel gyarapodott 129 darabban; e 
szaporulattal az összes könyvtári állomány 11,115 m ű 
16,657 darabban. A természettani szertár állománya 319. 
A természetrajzi szertár 130 frt értékű eszközökkel gya-
rapodott, valamint szaporodtak az éremgyüjtemény, a 
rajziskola fölszerelése stb. Kár, hogy nincsenek a jóté-
temények, segélyezések egy összegben feltüntetve. Az 



ifjúsági önképző kör könyvtára áll 459 műből 652 da-
rabban, ez évi szerzemény 24 mű 30 darabban. A táp-
intézeti díj (ebéd, vacsora) havonként 6 forint 20 kr. A 
beiratások a jövő tanévre szept. 1—4-ig lesznek. 

8. A nagykőrösi ev. ref. tanítóképezde és n é p -
iskolák értesítőjét H. Kiss Kálmán igazgató tanár állí-
totta össze. Az i88 6 / 7 -k i tanév végén kibocsátott az 
intézet 5 okleveles és 16 végzett növendéket A tavalyi 
iparkiállításon a képezde dicsérő oklevelet nyert, két 
növendék pedig a selyemhernyó gondozásért és arról 
irott munkáért a miniszteri biztostól egy 10- és egy 5 
frkos aranyat kapott. A növendékek létszáma az év 
első felében volt 52, az év végén 48. Az összes képe-
sített növendékek száma az 1887/s—ik tanév folyamán 
volt 23. A tanári kar a hitoktatóval együtt 11 tagból 
áll. A tápintézet bevétele 5094 frt 50 kr volt, kiadása 
pedig 2209 frt, így pénztármaradványa 2885 frt 50 kr. 
A tápintézetben átlag 26— 30 képezdei növendék vett 
részt, kik összesen 535 frt 30 krt fizettek, úgy hogy a 
jótétemény, mit a pénztár az ellátásra ráfizet, 577 frt 
55 kr. A segély pénztár .bevétele volt 127 frt 03 kr, 
kiadása 46 frt 32 kr, temetési díjakból az ifjak m. e. 
1495 frtot kaptak. Ösztöndíj tőkéjük 2332 frt és a 
Bihary L.-féle földbirtok. Jutalmakban kiosztatott 144 frt 
88 kr és 1 db arany. A könyvtár bevétele 350 forint 
21 kr, kiadása 230 frt 35 kr. Gyarapodás 133 darab; 
összes állomány 4350 darab. Egyébb taneszközök is 
jelentékenyen gyarapodtak és pedig, a mint a közlött 
jegyzék mutatja, nagyon szükséges szakdolgokkal. E I 
gyűjtemények gazdagodása 254 frt 81 krt képvisel. Ö s z -
szes tanszereik darab száma — nem számítva ide a 
könyvtárt — 5314, 2335 frt 65 kr értékben. A képezde 
összes költségei 11,487 frt 86 krt tettek. A körösi ref. 
egyházban, mely 18,014 lelket számlál, a tankötelesek 
száma 2238 volt és pedig fiú 1129, leány 1109. Ezek 
közül feljár 98-5%, nem jár fel i"5°/0. Az értesítő zára-
dékul id. Szabó Sándor tanítót üdvözli 50 éves jubi-
leuma alkalmából. Tanév kezdete szept. 1. Nagy gonddal 
szerkesztett értesítő. 

9. A sárospataki ev. reform, főiskola állapotáról 
szóló jelentést P. Nagy Gnsztáv akadémiai és Kérészy 
István gymnasiumi igazgatók állították össze. A tanév 
története valamely nagyobb, kiválóbb fontosságú ese-
ményt nem tüntet fel. Az év elején Orbán József és 
Tarnóczy Tivadar tanárok helyettesítése vált egy da-
rabig szükségessé, de mindenik később teljes erővel 
élhetett megint feladatának. A főiskolai betegsegélyző-
egylet által a kórház épülete célszerűen és díszesen 
kibővíttetett. Az ifjúsági kölcsönpénztárt a tanári kar 
megszüntette s annak vagyonát a már régebben alakult 
jogász segély-egylet és az újonnan életbe lépett theo-
logiai segély-egylet között osztotta meg. A tanári kar 
O Felsége a király előtt Tőke-Terebesen tisztelgett. 
A főiskola Kazinczy-ünnepélyt rendezett a s.-a.-újhelyi 
nagy gymnaziummal együtt. A tantestületben Orbán 
József ez évben töltötte be tanári működésének 40. 
évét; Emődy Dániel, Nemes Ferenc s Szinyei Gerzson 
pedig 25—25 éves jubileumukat érték meg. Szívből 
üdvözöljük mi is őket! A tanári kar tagjai közül i ro-
dalmi munkásságot fejtettek ki Dr. Ballagi Géza (»A 
politikai irodalom Magyarországon 1825- ig) ; Zsoldos 
Benő (Thukydides ) ; Kun Béla (»Bécsi kapituláció«); 
Dr. Kun Zoltán (»A gégetükrészetről« stb.), Szinyei 
Endre (Görög nyelvtan) ; Buza János (Álattan stb.) 
Molnár Lajos (sMagyar olvasókönyv« s több c ikk) ; 
Zsindely István (Számtan) ; Makiári Pap Miklós (Ma-
gyar olvasókönyv, Mondattan s tanügyi cikkek) ; Radácsi 

György (Sárosp. Lapok, Bibi. tanulmányok); Zoványí 
Jenő (»Tanulmányok« stb.) ; V. Krüzselyi Bálint (több 
tanügyi, társadalmi, szépirodalmi és humoros c ikk) ; 
Tarnóczy Tivadar (»Magyarország művelődési viszonyai 
főtekintettel a művészetek történetére« sajtó a la t t ) ; és 
Orbán József (»Művelődés történet«, kiadásra vár). Az 
akadémia tanári kara 15 tagból áll. A theologusok száma 
54 volt, a joghallgatóké pedig 46, közöttük 39 reform. 
2 róm. kath., 1 g. kath., 1 gör. kel., 1 ág. ev. és izrae-
lita 2 ; 45 magyar és 1 román. A hittanhallgatók száma 
11-gyel apadt a tavalyihoz képes t ; a joghallgatóké 
azonban 5-tel emelkedett. A főiskolai könyvtár értékes 
szak- és szépirodalmi munkákkal gyarapodott úgy vétel, 
mint ajándékozás útján. Az ajándékok között legnagyobb 
volt Ujházy János hagyatékából 600 kötet , könyv. 
A szépészeti és műrégészeti muzeum 94 forint 66 kraj-
cár értékű műtárgygyal szaporodott. A természettani 
szertár felszerelésére 1863 óta, midőn a mostani ke-
zelő átvette, 4934 forint 73 krajcár adatott ki. A 
mult iskolai évben 181 frt 45 kr értékű taneszköz szerez-
tetett. Az irodalmi kör nagy tevékenységet fejtett ki, 
részint új munkák kiadása, részint a régebbieknek újból 
való átnézése és nyomatása által. A kör tagjainak száma 
56, melyből 31 tag helybeli, 25 vidéki. A bevétel az 
1887. év második felében volt 2060 frt 33 kr. kiadás 
pedig 1059 frt 5 k r ; pénztár maradék 1001 frt 28 k r ; 
hátralékos követelés 604 frt 35 kr. Az 1888. év első 
felében pedig bevétel 2213 frt 88 kr, kiadás 1060 frt 8 kr, 
hátralékos követelés 741 frt 6 kr. A könyvnyomda 
49,900 példányt nyomatott különböző művekből. A gaz-
dasági választmány budget jelentése szerint a mult 
1887. évben a közpénztárba befolyt 111,877 frt 61 kr, 
a tápintézeti pénztárba 11,515 frt 86 kr. összesen 
123,393 f r t 47 kr. A közpénztár kiadása volt 99,362 frt 
7 k r ; a tápintézeti pénztáré 10,912 frt 76 k r ; összesen 
110,274 f r t 83 kr. pénztári maradvány 13,118 frt 64 kr. 
A folyó évre a kamatozó t ő k e : a közpénztárban 
136,899 frt 38 kr. az alumniális pénztárban 60,224 f r t 

89 kr. a Horváth Mária-alap 106,904 frt 34 kr. összesen 
304,028 frt 61 kr. Az ingatlanok jövedelméből a mult év-
ben 22,075 folyt be ; ez évre 23,000 frt van előirányozva. 
A tápintézetnek az év első felében volt 192 tagja, 
a második felében pedig 184. Az ifjúsági »magyar i ro-
dalmi önképző társulat« vagyona 1498 frt 34 kr. Ez 
egyleten kívül az ifjúság körében fennállott az erdélyi önk. 
kör, az olvasókör, az énekkar, a zene-egylet, a jogász-egy-
let, betegsegélyző-egylet és kórház, az ifjúsági kölcsön-
pénztár, a sakk-egylet, torna-egylet, a gyorsírókor és az 
ifjúsági tűzoltó-egylet. Az ifjúsági könyvtár állománya 
3800 kötet, az ez évi gyarapodás 114 kötet ; összes vagyon 
404 frt 20 kr. A főgymnasiumi tanulók létszáma az év 
elején, az előkészítő osztályt is beleszámítva, a magán-
tanulókkal együtt 461 volt, 5-tel kevesebb, mint a mult 
évben ; év végére maradt 428. Érettségi vizsgára jelen-
kezett 28 ifjú, kik az Írásbelit mindnyájan megállották, 
de a szóbelit már csak 21 tette sikerrel, azonban feltűnő, 
hogy »jeles« osztályzatot egy sem kapott. Azután a 
jövő tanévre vonatkozó értesítéseket, köztük az ösztön-
díj állomások betöltésére tett intézkedéseket, a táp-
intézetbe felvettek névsorát, a tápintézeti szabályokat, 
(kivonatosan), az iskola kormányzatát és a beiratásokat 
közli a rendkívül nagy gonddal, pontossággal, szépen, 
áttekinthetőleg öszeállított jelentés. Végül Orbán József 
tanár érdekes önéletrajza,*) Kérészy István igazgató élet-
rajza és Molnár Lajosnak a Kazinczy ünnepélyen mon-

* Alkalom szerint szerző engedélyével közölni fogjuk. Szerk. 



dott szép beszéde zárják be a nagy, 11 ívre terjedő 
munkát. A tanév kezdete szep. i . 

10. A debreceni ev. reform, főiskola akadémiai 
tanszakairól kiadott évkönyvet Tóth Sámuel ez évi igaz-
gató-tanár szerkesztette. Az évkönyv legelső sorban 
azokat a beszédeket közli, melyek Diesöfi József theol. 
dr. Ozory István jogakadémiai és Dóczy Imre gymn. 
tanárok beiktatása alkalmával tartattak. Diesöfi József 
beiktatásánál Tóth Sámuel üdvözölte az ifjú tanárt, majd 
a székfoglaló beszéd tartatott meg a »synoptikus evan-
geliomok kritikája és apologiája« címmel. Széles körű, 
alapos szakismeretekről, nagy olvasottságról tesz tanú-
ságot a választékos nyelven, lelkesedő tárgyszeretettel 
irt értékezés. Dr. Ozory Istvánt ,is Tó th Sámuel igaz-
gató üdvözölte s a székfoglaló tanár a bűntettekről ér-
tekezett. Dóczy Imre értekezését a főgymn. értesítő 
közli. Tóth Sámuel beszéde megemlékezik a főiskola 
jóltevői közül azokról, kik a tanszékek felállításához és 
a főiskolai közköltségek fedezéséhez járultak s igy e 
beszéd nagyon becses adalékokkal szolgál a főiskola 
történetéhez. Megemlékezik Apafy Mihályról, Cseh Szom-
bathy Józsefről, Réesei Jánosról, Szártóry Józsefről, 
Balla Athanázról, Csermák Lászlóról, Pálji Ferenczröl 
stb. stb. A hittudományi szakon működött 5 rendes 
tanár, a jogi szakon 6 ; a bölcsészeti tudományokat 
előadta 7 tanár. A hittan hallgatók száma összesen 
69 volt, a joghallgatóké az első félévben 109, a máso-
dikban 104; ezek között ev. ref. 83, ág. ev. 8, róm. kath. 
1, gör. kath. 1, gör. kel. 1, móz. v. 4 ; német 4, szász 
1, szerb. 2. Nagyon érdekessé teszi az évkönyvet, hogy 
az összes alapítványokat, azok összegét, természetét, 
alapítási idejét közli, kár azonban, hogy egy végösszeg-
ben nem mutatja fel az egész értéket és kamat-
jövedelmet, a mit az összeállítónak nem lett volna 
nehéz megtenni, az olvasót meg egy végösszeggel ki-
vezette volna a tömérdek szám és adat labyrinthjéből. 
A felsőbb tanulók olvasó-egyletének volt 314 tagja; 
könyvtára 4200 darabból áll. Az ifjúság körében műkö-
dött még a »Magyar irodalmi önképző társaság«; a 
hittanszaki önképző társulat, mely egy »Közlönyt« adott 
k i ; a joghallgatók önképző köre, főiskolai énekkar és 
gyorsiró-egylet. A hittanhallgatók segély-egyletének 
alaptőkéje 2150 f r t ; a joghallgatók egyletének pedig 
8619 f r t 46 kr. A főiskola részére tett adományozások 
összege 1810 frt 64 kr. Nagyobb alapítványokat tettek 
Miklóssi Mózes 25,000 frttal, és neje 2000 forinttal, 
Somogyi Gábor 10,000 frt és Kovács Ferenc 2000 frttal. 
A tanév története melegen emlékezik meg Bethlendi 
Endre theol. tanárról, Erdős József megválasztásáról stb. 
A jövő évre a beírások szept. 1—8. napjain történnek. 

11. A hódmezőyásárhelyi ev. ref. főgymnasium 
értesítőjében Oláh Imre és Varga Antal az intézet régi-
ségtárát irják le szakszerű részletességgel. A tanév tör -
ténetében nevezetesebb események voltak Gál Mihály 
tanárnak elhunyta, helyére Dr. Körösi Györgynek meg-
választatása és Kiss Gusztáv tanárnak nyugalomba vo-
nulása. Az igazgatói jelentésnek Kiss Gusztávra vonat-
kozó részét lehetetlen a legnagyobb felháborodás-
sal nem olvasnunk. A legmélyebb tisztelettel és szere-
tettel ismeri el az igazgatóság a nyugalomba vonultnak 
37 évi odaadó munkásságát; e tisztelethez mi is kész-
séggel járulunk. Szívesen járulunk ahoz az elismerő 
nyilatkozathoz is, melyet az igazgató tesz a hódmezővá-
sárhelyi derék presbyteriumról, miszerint ennek »min-
denkor nemes érdeme lesz, hogy a kötelességszerető 
tanférfiúnak osztatlan egyetértéssel 300 frt évi nyugdíjat 
szavazott meg« — e z méltó Hódmezővásárhelyhez ! De 

borzasztó helyzet, hogy a kálvinista egyház egyeteme még 
mindig nem gondoskodott arról, hogy hű munkásai ne 
koldus alamizsnán, vagy valamely presbyterium jótékony-
ságától, elismerésétől függő kegyadományon tengődje-
nek, ha nyugalomba kell vonulniok, hanem legyen nekik 
tisztességes nyugdíjuk. A külföld már kezd gondos-
kodni a gyári napszámosok és munkások nyugdíjáról ; 
a mi kálvinista egyházunk egyeteme még tanárait is 
arra a néhány forint gyámdíjra utalja, mit keservesen 
maguk fizetgettek be valamely gyám-egyletbe. Ismétlem, 
hogy Hódmezővásárhely tette nemes; de a dolgot ön -
magában véve az, hogy egy kálvinista tanár37 évi műkö-
dés után 300 frt nyugdíjat kap, azt is csak azért, mert 
a presbyterium elég belátással birt érdemei iránt, s mert 
az egyház épen elég jómódú — a legszelídebb szóval 
jelezve, ez felháborító. S ily viszonyok között egy 
cseppet sem csodálkozhatunk, ha főiskoláinkban örökös 
a tanár változás, a ki csak menekülhet, menekül a 
méltányosabb állam védszárnyai alá. 

A főgymnasiumban működött 13 tanár és 4 hi t -
oktató. A növendékek száma 253 volt az év elején, az 
év végén pedig 232, közöttük ev. ref. 105, ág. ev. 9, 
róm. kath. 85, gör. kel. 29, unit. 1, móz. v. 24, magyar 
218, német 12, román 14, szerb 9 ; helybeli 119, vi-
déki 134. Érettségi vizsgát tett 21 ifjú és pedig jelessel 
2, jóval 7, elégségessel 8 ; két hóra visszavettetett 3, 
végleg elutasíttatott 1. A főgymn. könyvtár vétel útján 
69 művel gyarapodott, ajándékozások folytán pedig 
116 munkával; a könyvtár állománya 8768 kötet és 
2092 füzet. Az ifjúsági könyvtár 1484 darabot tartal-
maz. Gyűjteményei, különösen a természettani szertár, 
szépen gyarapodtak. A növendékek 517 frt 90 kr ere-
jéig részesültek jótéteményben. A tápintézetben teljes 
élelmezést nyert 23 tanuló. Kiadatott egész évben a 
tápintézetre 1477 frt 15 kr. Ez összegből a tanulók 
visszatérítettek 675 frtot. Adományok folytán 1297 frt 
57 kr gyűlvén a tápintézetre, így a convictusi-alap 
csak 186 frt 58 krt fedezett. Jelentékenyebb alapítványt 
tett a főgymnasiunmál Nagy Kardos János 1000 frttal. 
Az adakozások összege 1776 frt 43 kr. Tanév megnyi-
tása szept. 5. 

12. A miskolci ev. ref. főgymnasium értesítőjét 
Dr. Kovács Gábor igazgató-tanár állította össze. A ta-
nári karnak egy jeles tagja Gelentzei Miháltz Ödön 
el hunyt 33 éves korában. Helyére Simon Gábor oklev. 
tanár választatott meg. A tizedik tanszék is betöltetett 
Négy esi Szepessy Mátyás tanárral. A főgymnasium 
3500 frt államsegélyben részesült, O Felsége pedig 
XlII- ik jótékonycélú államsorsjáték tiszta jövedelmének 
V10 részét engedélyezte a tanintézetnek, mi 5667 frtnyi 
összeget tett. Ez évben jutott az iskola a Jóny Tivadar-
féle hagyomány birtokába, mely 12,869 ^ r t o t t e s z - A 
takarékpénztár 200, a takarék-egylet 100 és a hitel-
intézet 50 frttal gyarapították az iskola vagyonát. A 
tanári kar a vallástanítókkal együtt 17 tagból áll. Az 
intézetbe beíratott összesen 357 tanuló, u. m. 156 ev. 
ref., 17 ág. ev., 42 róm. kath., 3 gör. kath. és 98 móz. 
v. Ez összeg 37-tel kevesebb a tavalyi létszámnál. Az 
érettségi vizsgálatokra jelentkezett 35 tanuló, a szóbeli 
vizsgára bocsáttatott 27, kik között jeles volt 1, jó 6, 
egyszerűen érett 9, két hónapra visszavettetett 10, vég-
leg elutasíttatott 1. A könyvtár állománya a mult év 
végén 11,339 kötet könyv, 446 folyóirat és 1310 drb 
kettős példány és vegyes mű volt, az idén már 11,419 
kötet, 446 folyóirat. A könyvtár bevétele volt 447 frt 
94 kr, kiadása 322 frt 27 kr. Az ifjúsági könyvtár kö-
teteinek száma 667. A természettani szertárban van 



4406 darab 4845 frt 9 kr értékben. Egyéb szertár is 
gyarapodott . Az 1858-ban alapított tanári nyugdíj inté-
zetnek van 28,101 frt 65 kr alaptőkéje; ez évben e 
célra 303 frt adományoztatott . A tápintézet alaptőkéje 
az i88 6 / 7 - ik iskolai év végén volt 7114 frt 57 kr. Ez 
az idén 80 frt 22 krral gyarapodott . A javító- és pó t -
vizsgák már aug. 27—30. napjain megtartatnak. A beira-
tások szept. 1—6-ig lesznek. 

(Folyt, köv.) — s . — l. 

T Á R C A . 

Zsoliár fordítási kísérletek. *) 
LXXX. Z s o l t á r . 

(Ászáf zsoltára a karmesternek.) 

1. 
Néped hű pásztora, vezérlő csillagja, 
Kinek jósága a sorsot igazgatja, 
Hallgasd meg kérésünk! 
lelenj meg Istenünk, mutasd meg népednek 
Mutasd meg hatalmát te erős kezednek, 
Oh légy segí tségünk! 

2. 
Isten, óh emelj fel minket valahára, 
Ragyogjon ránk arcod egyetlen sugára 
S mi meg vagyunk mentve. 
Seregeknek ura és erős királya, 
Meddig haragszol még néped imájára 
Ha hozzád szól esdve? 

3-
Keserű kenyerünk könytől van átázva, 
Síró szemeinknek keserű könyárja 
Bőven hullik r á ja ; 
S ajkaink üditő cseppet ha keresnek, 
Keserű italt adsz : könyeink peregnek 
A bú poharába. 

Gúny tárgyai lettünk, ellenség csúfjává, 
Mi Istennek népe nevetség tárgyává, 
Megtörve, megvetve! 
U r a m ! óh emelj fel minket valahára, 
Ragyogjon ránk arcod egy, csak sugára 
S mi meg vagyunk mentve! 

5-
Egyiptomból hoztál nemes szőllőtőkét, 
S a földbe, — a honnan a pogányt elüzéd, 
Elültetted szépen ; 
Útját egyengetted 's erősbült gyökere, 
Betölté a földet 's lett százak menhelye 
E szőlő tövében. 

*) Felhívjuk olvasóink s különösen a »szent költészeti kedvelőinek 
figyelmét ez új »zsoltárosunk€ kísérleteire, melyekben költői erő, ki-
fejezési könnyedség és vallásos kedély tartanak szép összhangot. Kecske-
méthy I. a budapesti theol. akadémiát kitűnően végzett lelkész-jelölt, 
kitől nem rég egy alapos bibliai tanulmányt is közöltünk. Szerk. 

: - 6. 
A magas hegyek is árnyában pihentek 
S hatalmas cédruson felülemelkedtek 
Ágai az égbe, 
Egész a tengerig nyúlt ki lombos ága, 
És gazdagon növő hatalmas hajtása 
A folvamot érte. 

Miért romboltad el ennek kerí tését? 
Mért tépi, szaggatja mindenki növését, 
Kit erre hoz útja ? 
A vadkan is túrja, erdők, mezők vadja 
Szabadon jár bele, sértetlen nem hagyja, 
Kegyetlenül dúlja. 

Seregek Istene, térj mihozzánk végre, 
T e fényességedből, az egekből nézz le, 
Nézd meg csemetédet! 
Nézd meg ezt a szőlőt, T e kezed munkáját, 
És a mit magadnak választál, — hajtását 
Nézd meg, kérünk téged. 

Kidőlve, levágva égő lánggal égett, 
Ha csak fenyegetsz is, minket is megéget 
Haragodnak lángja . . . 
Add reá áldását a te jobb karodnak 
Kit megerősítél 's választál magadnak, 
Az ember fiára ! 

10. 
Nem hagyunk el többé, nem hagyunk el T é g e d ! 
Éltess minket Uram 's bajainkban Tőled 
Kérünk segítséget. 
Uram ! óh emelj fel minket valahára, 
Ragyogjon ránk arcod egy, csak egy sugára 
S megszabadúl néped. 

XC. Z s o l t á r . 
(Mózesnek, az Isten emberének imája.) 

1. 
T e voltál óh uram, te voltál minékünk, 
Eleitől fogva biztos menedékünk ; 
Mielőtt a hegyek és föld lettek volna : 
T e voltál nagy Isten, T e öröktől fogva! 

2. 
T e porrá zúzod a halandó nemzetet 
S m o n d o d : porrá legyen, ki porból szüle te t t ; 
Mert ezer év, mint egy röppenő nap nálad, 
Mint egy harmadrésze múló éjszakának. 

3-
Elsepersz bennünket egy lehelleteddel, 
Olyanok vagyunk csak, mint az álom reggel, 
Mint a hervatag fű, mely még reggel é l e d . . . . 
Estére levágják — 's hervadt, semmivé lesz. 

Mert a te haragod elveszít bennünket, 
T e nagy, »búsulásod« szörnyűképen bünte t ; 



Bűneink előtted mind ki vannak tárva, 
Szivünk álnokságát bölcs szemed jól látja. 

5-
Búsulásod előtt napjaink eltűnnek, 
Mint a röppenő hang, napjaink repülnek; 
Hetven, ha több, nyolcvan éveinknek száma, 
Annak is nyomor, baj a dísze, virága. 

6. 
Ki tudhatja vájjon erős haragodat, 
Méltóképpen félni elbúsulásodat ? 
Évünket számlálni taníts Uram, kérünk. 
S nyerjen bölcseséget a mi lelkünk, szívünk! 

Meddig haragszol még? Tér j hozzánk Istenünk, 
Gyarló szolgáidnak kegyelmezz minékünk! 
Tölts be kegyelmeddel minket minden reggel, 
Hadd dicsérjünk téged 's örvendezzünk kedvvel. 

Hozz örömet kérünk bánatunkra végre, 
Hozz vidámságot a sok ínséges évre. 
Mutasd meg erődet, kik szolgálnak néked, 
S azok fiainak a te dicsőséged! 

Szent Jehovah Isten, kérünk esedezve, 
Méltóztass bennünket te nagy kegyelmedre, 
S kezeid munkáját erősítsd meg rajtunk, 
Erősítsd meg kezünk munkáit mi rajtunk ! 

XXIX. Z s o l t á r . 

(Dávid éneke.) 

1. 
Adjatok az Úr Istennek 
Dicsőséget szent nevének, 
Adjatok ti fejedelmek, 
Zengjen minden ajkon ének ! 

2. 
Boruljatok le a földre, 
Boruljatok le elébe, 
Nagy a Jehovah Istennek, 
Nagy az ő szent ékessége. 

3-
Fent a számos vizek felett 
Meg-megzendül erős hangja . 
A dicsőség Istenének 
Meg-megdördül nagy haragja. 

4-
A Libánon cédrusfáját 
Összezúzza dörgő hangja, 
Libanon hegykoszorúját 
Szerte tépi, szétszaggatja. 

5-
És elfúja, mint a pelyhet, 
És el-tova repül vele . . . 
A Libánont és a Sírjont 
Megmozdítja lehellete. 

Dördül hangja nagy erősen 
S ki villan az ég vi l láma. . 
Reszket bele a sík puszta, 
Reszket a Kádes pusztája. 

Idő előtt szüli fiát 
Az erdők megrettent vadja, 
És az erdők koronája 
Leveleit leh Hatja. 

Bár pusztít az Úr haragja, 
Hanem azért szent nevének 
O szentséges templomában 
Dicséretet zeng az ének. 

Fennt az Úr a vizek felett, 
Néki zengjen a dicséret, 
Ki megáldja az ő népét, 
Ád erőt és békességet. 

Kecskeméthy István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Halotti beszédek és imák. Irta Kupai Dénes, 
ruuyai ev. reform, lelkész. Miskolc, Ferenczi B. kiadása. 

Ára i frt 20 kr. 

A fentebbi cím alatt megjelent munka tartalmilag 
három csoportba sorozott dolgozatokat foglal magában. 
Az első csoportba tartozik 30 halotti beszéd imákkal; a 
II-ikba 5—5 halotti ima, részint a gyászudvaron, részint 
a templomban mondandó és végül a III-ikba két síri 
beszéd. 

A mi e dolgozatok általános, összbenyomását illeti, 
erre nézve azt mondhatjuk, hogy szerző szépen, köny-
nyen, világosan tud i rni ; van elég érzéke a szónoki 
hatás i ránt ; több helyütt igazi mély érzés szólal meg 
beszédeiben és bizonyos nem mindennapi készséggel 
tudja alkalmazni a találó bibliai lokusokat az oraciók 
menetében, bár az anyag, a melyet felhasznál, nem nagy 
s úgy az idézetekben, mint ezeknek szónoki alkalma-
zásában gyakori az ismétlés. Általában úgy a külső 
beosztásban, mint magukban a gondolatokban alig van 
valami változatosság. Chablonszerűek a beszédek és az 
imák, mely utóbbiak igen csekély kivétellel nem egyebek, 
mint az oraciók tartalmának rekapitulációi. Ennek da-
cára mégis azt kell mondanom, hogy szerző sokkal job-
ban tud imádkozni, mint parentálni. Az imák hangját, 
tartalmát, szerkezetét sokkal inkább eltalálta, mint az 
oraciókét ; a mennyiben részemről mindég nagyon tapin-
tatlannak tartottam amaz eljárást, hogy oracióinkban 
pusztán csak a gyászesetnek tárgyalására szorítkozzunk 
s annak élénk festésével, sőt a hatás kedvéért sokszor 
kiszínezésével még jobban felszaggassuk az amugyis 
fájó sebeket és azután alig adunk néhány általános f rá-
zisnál egyébb vigasztalást. Különben is minden psycho-
logiai tapasztalattal ellenkezik, hogy azokat a felkorbácsolt 
érzéseket aztán imára tudjuk birni s az imában tudjuk 
lecsendesíteni. Ahoz, hogy a szenvedő sziv már imában 
legyen képes érzéseinek kifejezét adni, ez érzéseknek 
bizonyos megcsendülésére, nyugodtságára van szükség, 



s e megnyugtatásra, e lecsendesitésre kell irányozni a pa-
rentáló lelkésznek minden figyelmét, egész vallásosságát, 
szivének, lelkének teljes melegét és részvétét. Hiszen 
nem azért hívják őt a koporsóhoz, hogy nagyhangú 
szavakkal, kirivó színekkel fesse a veszteséget, e vesz-
teséget szétszedje minden vonatkozásaira s aztán szóno-
kilag csoportosítsa, és így sokszor még nagyobbnak 
tüntesse fel, mint a mekkora az a valóságban; hanem 
azért, hogy megnyugtasson. Azonban nem azzal, hogy 
esetleg kicsinyelje a fájdalmat, reá mutatván arra, 
hogy hiszen hány ezer meg millió ember szenvedett 
hasonló veszteségeket, mert e gondolat vajmi kevés 
vigasztalót nyújt a fájdalom pillanataiban; hanem azzal, 
hogy szorgosan kikeresse a vesztes félnek életkörül-
ményeiből, családi viszonyaiból, egyéniségéből nem ri t -
kán magának az elhunytnak életében nyilvánult physikai 
vagy lelki állapotából, pl. hosszas betegségéből, késő 
vénségéből, talán szellemi erőinek megfogyatkozásából 
stb. azokat a mozzanatokat, melyek megnyugtatók, fel-
emelők, vigasztalók lehetnek. Ez mindég ad hominem 
szól és megtalálja az utat a szívhez, s mikor így némi-
leg megnyugtattuk a gyászolókat és direkte felmutattuk 
előttük, hogy nem mindent vesztettek el, mennyi az 
még, a mi megmaradott nekik: irányozhatjuk figyelmü-
ket a vallásos hitre, az Isten akaratán való megnyug-
vásra, a jövő életre és ekkor szívesen meghallgatják, 
eszökbe forgatják ezeket a gondolatokat is, szívok meg-
telik vallásos érzéssel. »Most már imádkozzunk!« Es 
imádkoznak. Mert pl. az az eljárás, mit Kupai úr követ 
oracióiban, egészen tévesztett, hogy felzaklatja a gyá-
szolók lelkét e veszteségnek a legkirívóbb színekkel 
való festésével, felkölti bennök az összes kételyeket, a 
miket csak támaszthat az Úr utainak végéremehetlensé-
gét nem ismerő lélek, háborgásba hozza a lelket zúgo-
lódó kérdéseivel s akkor azt mondja : »itt én nem ad-
hatok vigaszt, egyedül csak a vallás adhatja meg ezt« 
s aztán néhány szóval utal a jövő viszontlátásra, vagy 
a jövő életnek ama kétes értékű felfogásával vigasztal, 
hogy »ha visszaidézitek az elhunytnak emlékét, él az 
tovább is.« (91 és más lapok.). Ezzel nem lehet egy-
szerre az imába átcsapni, mert a hallgatók és gyászolók 
lelkét még az előbbi gondolatok és érzések fogják any-
nyira el, hogy imádkozni még nem tudnak. S mintegy 
maga szerző is érzi azt, hogy nem lehetne még tulaj-
donképen imádkoznia, valamit még mondani kellene, a 
mennyiben csak alig egy-két beszédje olyan, melyből 
természetes, 'önkényt következő az átmenet az imádságra; 
a legtöbben az unalomig ismétlődik a szokásos for -
mula : »mielőtt kivinnők e tetemeket ama szomorú 
halmok közé« stb. Nincsen olyan szomorúság, olyan 
veszteség, a melyen felül ne hagyna nekünk valamit a 
mi mennyei Atyánk, a miben örömünk ne lehetne, a 
miben némi kárpótolást ne adna, és ebben rejlik az O 
végtelen jósága, szeretete és a kijelentésnek tökéletesen 
igaza van, hogy »nem próbál soha a mi erőnk felett.« 
Ezt a mi megmaradt, ezt a mi vigasztaló: ezt kell meg-
mutatni az oratornak s nem az a célja, a mit Kupai úr 
mond egyik beszédében: »másrészről pedig könyekre, 
fájdalomra indítja azokat, kik az elhunytnak koporsóját 
mint rokonok és mint felnevekedett gyermekek veszik 
kö rük (50. 1.). 

Ismerem közönségünk alsóbb rétegeinek amaz 
Ízléstelenségét, mely szereti, hogy minél inkább megtép-
jék, mintegy megcibálják érzéseit ; de ezt nem követi a 
jó izlésü pap, még kevésbé követi irodalmi műben. És 
szerző szónoklását, figyelmét annyira igénybe veszi az 
oraciók ríkatós eleme, hogy magasabb szárnyalást gon-

dolatai egyetlen helyen sem vesznek, teljesen oda van-
nak rögözve a koporsóhoz ; általánosabb keresztyéni val-
lásos igazságokra, általánosabb szempontokra, tanulságokra 
nem tud felemelkedni. O sem lát egyebet a koporsónál 
s a mily szűk egy olyan koporsó, olyan szűk körben 
mozog ő is gondolataival. Igaz, hogy ez által a beszédek 
szorosan alkalmiak lesznek s szerzőnek van is hozzá jó 
érzéke, hogy az alkalmat teljesen kihasználja, de alkal-
miak ám pl. Tompa halotti beszédei is, legkisebb oraciója 
is az, mégis minden egyes esetben tud általánosabb 
szempontok szerint tárgyalni s jótékonyan hat vele, 
hogy pillanatokra magasabb régiókba ragadván a lelket, 
nemcsak a koporsót láttatja vele folytonosan. Hogy 
szerző beszédei közül is reá mutassak azokra, melyek-
ben eltalálta jó oració hangját, szerkezetét, tartalmát, 
első helyen a XXIX.-et említem meg, mely az egész 
kötetnek legszebb beszéde, gyönyörű különösen a beve-
zetése, igen szép az imája. Mély érzéseivel, találó 
egyéni vonásaival, megnyugtató vigasztalásával, jó eszme 
menetével csak az I. számú síri beszéd versenyezhet 
vele, talán némileg főiül is múlja. E kettő mellé állítható 
a VI. Kiválólag szép és találó ebben Elizeus és a sunémi 
asszony történetének citálása. E beszéd szerkezete is jobb. 
Ide sorozható a X. a XIII. a XX. és a XXVII. (Külö-
nösebben ez utóbbiban a 120. lap.). Hogy az alkalmat 
mennyire fel tudja szerző szónokilag használni, arra nézve 
kiválóbb beszédek a VIII. és a XXIII. amaz meleg szub-
jektivitásával tűnik ki, emebben pedig a bevezetés inven-
tiója vall nem közönséges szónoki erőre (97. 1.). 

Örömmel látok e beszédekben egy elemet előtérbe 
lépni ; azt t. i. hogy teljesen ismervén híveit, azok kicsi-
nyeit és nagyjait, majdnem talál mindég valami oly érint-
kezési pontot, a hol ő is részt kiván magának a gyászból, 
azaz, kiérezteti, hogy hiszen ő nem annyira azért jött a 
koporsóhoz, mert mint papot oda hívták, kötelességsze-
rűleg hát megjelent, hanem oda vonták őt már saját 
érzései is, mert neki barátja, jó ismerőse, gyermekének 
játszótársa stb. volt az elhunyt. A subjectivismusnak 
ez a belejátszása különösen a halotti oracióknál nemcsak 
helyén van, de ez ad ezeknek igazi erőt. Azonban ezzel 
is csak cum grauo salis. Mert pl. míg helyén van ez a 
Vl-ban, VlII-ban, XXIII-ban : addig üres bombaszt, 
semmitmondó s szinte nevetséges szenvelgés, a mikor 
egy csomó más beszédében is elmondja : »a szomorú-
ságnak olyan nehéz nyomását érzem most lelkemen, a 
milyet talán még egyszer sem éreztem, midőn koporsó 
felett álltam !« (72. 1. 107 1.) és minduntalan könnye-
zik, vagy legalább azt mondja. Kényes tárgy (egy elzül-
lött ember) felett kíméletes, tapintatos hangon van 
tartva a XIV. I. Csak nem szeretem, ha sorsot, végzetet 
(60. 1.) emleget a keresztyén pap, hiszen Istenben élünk, 
vagyunk és mozgunk s nem lehet igy feltenni a kérdést: 
»Ne keressük, ne vizsgáljuk a sors, önkeze vagy Isten 
hatalma alázta-e meg, sujtotta-e porba?!« Ugyancsak 
helyes tapintattal irott ima az öngyilkos felett. Egészen 
keresztyéni szempontból ítéli meg e tettet. Irgalomért 
esd; de nem kárhoztat ; ítéleteket nem mond, sőt kö-
nyörög, »hogy ne vígy minket is a kiséretbe.« Egy kü-
lönben szerkezetében igen gyarló oració a XXVIII - ik ; 
de ki kell emelnem belőle azt a mély, igazi vallásos és 
speciális keresztyéni hangot, a mely benne i t t -ot t meg-
csendül (különösen a 125. 1.), s a melyet a beszédek jó 
részében nélkülözni vagyunk kénytelenek. Hitünknek 
fejedelme alig-alig van oda állítva a koporsók fölé, pe-
dig csakis ő általa mondhatjuk, hogy »koporsó, hol van 
a te fulánkod és halál a te diadalmad ?« Ó nélküle a 
beszédek olyanokká lesznek, melyeket a világon minden 



vallású pap elmondhat s ő nélküle elvesztik minden mi 
beszédeink épen »kristianos« jellegüket. 

Végül még megemlítem a II. számú síri beszédnek 
művészi bevezetését (161. 1.), a melyben a bejei lelkész 
sírja felett a többek között ezeket mondja: wKihoztunk, 
hogy a hol a nyáj csontjai porladoznak, ott porladozzon 
maga a pásztor is és majd ha a lélek előjön a négy szé-
lek felől, prófétáljon e szétomlott csontok felett éle-
tet« stb. 

Bár az oraciók elméletére nézve elvi ellentétben 
vagyok is szerzővel, azért mégis e beszédeknek, külö-
nösen pedig az imáknak praktikus használhatóságát, 
kivált ha a vigasztaló elem beléjük dolgoztatik, készség-
gel elismerem s e szempontból ajánlom őket a t. lelkészi 
kar becses figyelmébe. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű szerkesztő úr! Becses lapjának leg-
utóbbi számában egy cikk jelent meg, mely elkésve 
bár, Tompáról elmékedik halálának évfordulóján, (a mi 
ugyan nem mint szerző úr írja, jul. 29-re, hanem igenis 
jul. 30-ra esett.) Tompa költőink egyik legnagyobbika 
és a mellett ref. lelkész volt. Szükséges tehát, hogy e 
lapok olvasói kiváltképpen tiszta, határozott és helyes 
fogalommal bírjanak élete — egyénisége — és műkö-
dése képéről. De miután a fentemlített közlemény e 
kép fogalmának megszerzését s megalkotását nemcsak 
elő nem mozdítja, de sőt erre nézve csak zavarólag és 
hátráltatólag ha t : kötelességemnek tartottam, hogy sze-
rény megjegyzéseimet nt. Szerkesztő úr engedelmével 
közölni bátorkodjam. 

Cikkíró Tompát mint „a munka nagy emberét" 
igyekszik feltüntetni s mint ilyet a haza ifjúsága elé 
követendő példányképül odaállítani. E gondolat ntóbbi 
részét csak helyeselhetjük, de nem egyúttal a módszert 
is, mely szerint célját megvalósítani törekszik. 

Ah! hogy leszállít cikkíró úr amaz eszményi világ-
ból, melybe költőnk műveinek olvasásakor emelkedünk, 
a fáradtságnak és verejtéknek, mint a melynek gyü-
mölcsei szerinte a szebbnél-szebb költemények, folyto-
nos emlegetése által! Ah ! hogy nem ihlet, de izzadás 
szülte volna azokat a gyönyörű őszi, megható szépségű 
családi verseket, a megragadó hazafias allegóriákat s a 
kedves virágregéket. Ah! hogy nem az ihlet lehelte 
volna tollán keresztül a papírra híres Kazinczy-ódáját, 
de asztala mellett görnyedve küzdött volna egy-egy 
rim- és egy-egy sorért! Az i f júkorban, mint mindenki-
nek, úgy Tompának is tanulnia s később is dolgoznia 
kellett és a mellett képezni magát a fényes pályám, 
melyen tehetsége által nagyra menendő volt. De a 
költő mnnkája nem az, mely verejtéket csal a homlokra. 
Azonban szerző ilyennek hiszi s ezért munkáit elég 
prózailag egy barackhoz hasonlítja, mihez bizony meg-
lehetős nagy mérték kell a költészet iránti fogékony-
ság hiányának. 

Tompa bizonyára sohasem vágyott azon kitün-
tetés után, hogy ő az utódok elé mint a verejtékes 
és fáradságos munka példányképe állíttassék. Egyáltalában 
költővel ezt tenni nem lehet és nem szabad. Más munka 
vár egy költőre s más egy államférfi, egy szaktudós, 
egy feltalálóra és így mások a gyümölcsök, miket a 
munka itt és ott terem, más a mód, melyen a kétféle 

eredmény létre jő. Olyan verejtékes, fáradságos munkáról, 
minőt cikkíró úr Tompáé gyanánt emleget, lehet szó 
az utóbbiaknál, de nem egy költőnél, egy művésznél. 
Ha szerző dolgozata fölé nem Tompa, hanem Newton 
vagy Stephenson stb. nevét irta volna, s ezeknek fáradsá-
gos, küzdelemteljes életét és verítékkel kivívott sikereit 
mutatva fel, akarná lelkesíteni a fiatalságot: egyetlen 
szavunk sem lehetne ellene. 

De a költőket ne szállítsuk le az eszményi magas-
latról, melyben őket csodáljuk s melyben kizárólag iga-
zán költők, a prózai élet keserves, verejtékes küzdelmei 
közé. Ott nagyok, a késő századoknak is dicsőségei, 
míg ha ide levonva itt akarunk velük kérkedni, nem 
óhatjuk meg őket a portól, mely köröttünk szálldos. . . 

S hogy cikkíró úr betetézze a követett helytelen 
gondolat menetet, dolgozata vége felé még pénzszerzést 
is emleget. Pénzszerzés l Egy költő halálának évfordulója 
alkalmából irt elmélkedésben! Ezen kívül a közlemény 
oly általános hangon van tartva, hogy ne mondjam, 
olyan banalis frázisokban írva, hogy ugyanezt, a helyi 
vonatkozások elhagyásával, Aranyról, Petőfiről, Vörös-
martyról stb. szórói-szóra el lehetett mondani, bár — 
mint már említém — mindannyinál helytelen volna, 
mert a költőnek és művésznek sem munkáját, sem e 
munka gyümölcseit nem mérhetjük azzal a mértékkel, 
melyet a mindennapi életben használni szoktunk. 

Csak azt fájlaljuk, hogy éppen koszorúsunk halá-
lának huszadik évfordulójakor készült e dolgozat, mely 
kegyelet szülte bár, de irányt tévesztve oly prózai kéz-
zel bolygatja a költő álmait. 

Különben vagyok nagyt. Szerkesztő úrnak leg-
őszintébb tisztelője 

Szikszay Pál. 

Levél Felső-Baranyából. 
Nagytiszteletü Szerkesztőség! Mint a t. olvasó kö-

zönség előtt már ismeretes, a kiscsány-oszrói egyház 
lelkészévé Dányi Gábor egyházmegyei tanácsbiró egyhan-
giilag választatott meg aug. 5-én. 

A választások történetében csaknem példátlan e 
választás, mert a kitűnő férfiún kívül a jelölés után 
egyetlen jelöltet (sem mást) a hívek meg sem hallgat-
tak. A jelölés előtt igaz, hogy egyet hallgattak, de hozzá 
be sem mentek. Ily nagy jövedelmű s a mellett Bara-
ranyában népesnek mondható, tisztán földmívelőkből 
álló egyháznál azért neveztem ezt példátlannak, mert az 
ide való szokás a hallgatás jogát ellenkezőleg a túlságba 
szokta vinni, s már a jelölés előtt fűt, fát meg szokott 
hallgatni a küldöttség. 

Azonban őszintén és minden utógondolat nélkül 
gratulálhatunk úgy a megválasztottnak, mint a gyüle-
kezetnek. A megválasztott nemcsak anyagi tekintetben 
I. osztályú, de vallásos, jóakaratú s általában csöndes 
természetű derék gyülekezetet nyert. A gyülekezet pedig 
elmondhatja, hogy E.-Baranya elég derék és jeles papjai 
közül az egyik legkiválóbbat nyerte meg. Dányi úr 
az egyházmegyében vezérszerepet visz, melylyel ót a 
valódi — s évek tapasztalásán alapult — közbizalom és 
tisztelet bizta meg. Kora ifjúságán kezdve ül a tanács-
birói székben, jelenleg egyházkerületi képviselő, egykor 
pedig zsinati póttag volt. Jelentékenyebb alkotások — 
minő a gyámintézet is — az ő nevéhez fűződnek, s az 
élet legszebb korában állván, egyházmegyénk tőle sokat 
vár. Azért őszintén ismételjük : »ad multos annos!« 

Más egyházi mozgalom nálunk alig van. A lelkészi 



értekezletek alusznak, vagy megsemmisültek; az egyház-
kerületi gyűlés jegyzőkönyveit még nem láttuk ; bi-
zottságok nem működnek, a szőnyegen forgó nagy 
kérdések megbeszélés tárgyát — ha csak szűkebb kör -
ben nem — nem képezik. Ez a csönd és nyugalom, 
megvallom, előttem biztatónak nem tűnik fel. Ékkora 
testület tétlen tespedése ránk nézve valami elszomo-
rító ; mert életet csak mozgásban, tevékenységben kép-
zelünk. 

Talán nem lesz érdektelen egy kis epizód, melyet 
mint idők tanuját curiosum gyanánt hozok fel. 

A n.-vátyi lelkésznél az ottani zsidó boltos és föld-
birtokos azon kéréssel jelent meg, hogy leánya eskü-
vője alkalmából az ujpárhoz esketési beszédet intézne, 
úgy a mint a reformátusoknál szokás. Indokolta kérését 
azzal, hogy a sz.-lörinci rabbi — jobban csak anya-
könyvvezető — sem magyarul, sem németül nem tud 
úgy beszélni, hogy a figyelmet le kösse, s a szívet is 
megragadja stb. Á lelkész előzetes példákra (n.-kőrösi 
zsidó temetés stb.) emlékezve, a megtisztelő kérést 
nem tartotta visszautasítandónak. Az atya azonban kéré-
sével tovább ment, s azt is kéré, hogy az esküvő a 
templom környékén történhessék. A lelkész e célra saját 
udvarát jelölte ki azon feltétellel, ha az saját hívei val-
lásos nézetét nem botránkoztatja. A presbyterium elé 
terjesztetvén az ügy, az egyszerű földmívelő presby-
terium értelméről s józan gondolkozásáról tett bizony-
ságot, midőn kimondá, hogy a kérelemnek helyet ád, 
mert a zsidó birtokos eme kívánságát úgy tekinti, mint 
a mi egyházi cultus helyiségeink magasra becsülését, 
tiszteletben tartását, a midőn egyik legfontosabb szertar-
tásos cselekményét azok közelében, mint tiszteletremél-
tóbb s előtte is szentebb helyen óhajtja végrehajtani. 

Az esküvő f. hó 8-án meg is történt nagyszámú 
zsidó násznép s az egész község jelenlétében, de a sza-
kadó eső miatt a lelkészlak előszobájában. A zsidó rabbi 
és kántor szertartásukat elvégezvén, a lelkész az új 
párhoz az ó-testamentumból vett idézetekkel gazdag 
beszédet tartott. Többek között beszéde elején fölemlíté, 
hogy úgy érzi magát, mint érezhette hajdan Bálám pró-
féta, kit Bálái az Izrael megátkozására unszolván, az Úr 
lelke annak megáldására kényszerűé őt. »Nektek is 
van — úgymond — ilyen Bálákotok, a hitfelekezeti 
ellenszenv (célzás a zsidó heccek alkalmával, külö-
nösen a szomszéd Szigetvárit történt antisemita sú-
lyosabb zavargásokra) mely, ha szavára hallgatnék — 
engem is átokra unszolna de a műveltség józan vallásos-
ság és felvilágosodás korszelleme által az Úr átok helyett 
áldást ad az én ajkaimra is« stb. — Beszéde végezté-
vel, melyet a nagyszámú zsidóság i t t-ot t könnyekkel, 
majd élénk fejbólintásokkal kísért, az ároni áldással áldotta 
meg az ifjú párt, s ámenét az egész zsidóság rabbijával 
együtt utána zúgván, zajos éljenzésben tört ki. 

Ennek a nt. szerkesztőséggel közlésével távolról 
sem célzok egyebet, minthogy feltüntessem a felvilágo-
sodás óriási haladását, mely ellenállhatatlanul, mint egy 
a villany szárnyain terjed a nagy városokból ilyen el-
rejtett kis helyre is, hol az antisemitismusnak még nem 
oly rég meleg fészke volt. 

A gyám-intézet és család-könvvek ügyéről, ha ná-
lunk is szőnyegre fognak kerülni, azonnal gyors értesítést 
fogok küldeni. 

Aliquis. 

A „soproni evang. theologiai önképzőkör', 
XXIX-ik évi működéséről. 

(1887-ik évi szept. 17. — 1888. június 2-án.) 

1887. évi szeptember hó 17-én tartotta meg a 
»soproni ev. theol. önképzőkör« első alakuló gyűlését, 
nt. Poszvék Sándor elnök úr, valamint több tiszteletbeli 
tagnak becses jelenlétében s ezzel működését 25 taggal 
és a következőkép megalakult tisztikarral megkezdette. 
T i tká r : Stráner Vilmos III. é. theol. Jegyző : Balogh 
István (büki) II. é. theol. Pénztárnok: Kováts István 
(lébeni) IIP é. theol. Könyvtárnok: Izák Pál II. é. theol. 

Azóta tartott a kör az alakuló- s záró gyűlését is 
beleértve, összesen 23 gyűlést és pedig 1 alakuló, 
10 munkahozó, 7 szavaló, 2 vitatkozó, 1 záró és 2 
rendkívüli gyűlést. 

A felolvasott és megbírált munkák a kővetkezők: 
1. Stráner Vilmos : »Luther és Staupitz« bírálta : Dras-
kóczy L. 2. Izák Pál »Az evangélmi vallás igazsága« bírálta : 
Bándy E. 3. Balogh István : »Luther nevelési elvei« bírálta : 
Vojtkó P. 5. Kováts István : »Nádasdy Tamás vallás-
felekezeti álláspontja« birálta: Holczhammer János. — 
5. Bándy Endre : »Az egyházi szónok e lőmunkála ta i 
birálta: Izák P. 6. Frank Károly: »Egyházi beszéd 
Advent 4. vasárnapra« birálta: Kováts J. 7. Borbély 
Gyula: »Egyházi beszéd Tit . II., 12—15 alapján« birálta: 
Soltz Ö. 8. Kuchta Lajos: »Egyházi beszéd Máté VII., 
13 — 23 alapján« birálta: Balogh J. 9. Sass Béla: "Egy-
házi beszéd Luk. XI., 28 — 30 alapján« birálta: Ritter 
J.*) 10 Szabó Lajos: »Egyházi beszéd Pünk. II. napjára« 
birálta : Bándy E. 

A kör által kiirt pályakérdések a következők : 
a) Elméleti : »Fejtessék ki a philosophiai rendszer fo -
galma;« b) gyakorlati: egyházi beszéd Ján. 15, 1 —18 
alapján. Az elméleti tételre beérkezett 1 munka, a gya-
korlatira 2. A nt. theol. tanári kar a munkákat bírálat 
alá véve, az elsőt jutalomra érdemesnek ítélte ; az utób-
biak közül pedig a Ján. 15, 8 jelige alatt beérkezettet 
ajánlá jutalmazandónak. Amannak szerzője : Stráner Vil-
mos, emezé: Balogh István. 

A szóbeli előadás gyakorlását célozták az alap-
szabályok értelmében megtartott szavalati gyűlések, 
melyeken összesen 17 szavalat hallgattatott és birálta-
tott meg és ped ig : 5 egyházi, 14 világi tárgyú, 16 ma-
gyar, 3 német nyelvű. 

Úgyancsak a szóbeli előadás gyakorlását célozták 
a félévenként megtartott vitatkozó gyűlések is. Az első 
november 26-án ezen kérdés fe le t t : »Ki tanítsa a vallást 
a népiskolában ;« a második ápril 20-án e felett: »Meg-
tartandó-e a supplicatio vagy nem ?« 

A gyűléseket mindenkor négy hangú szent-ének 
és a tagok által felváltva tartott ima nyitotta meg. 

Ez idén lépett körünk másodízben nyilvánosság 
elé, midőn 1887. október 31-én a nagytiszt, és tekint, 
tanári karnak s szépszámú közönségnek jelenlétében 
reformátiói ünnepélyt tartott következő tárgysorozattal: 
1. 91-ik zsoltár. Stein K. után Kapi Gyula. Előadta a 
theol. énekkar. 2. Emlékbeszéd. Ta r to t t a : Stráner Vil-
mos III. é. theol. 3. »A magyar Luther.w Irta s felol-
vasta : Balogh István II. é. theol. 4. Elbeszélés a refor-
máció korából. Felolvasta: Rosta Ferenc I. év theol. 
5. Oda. Irta s előadta: Vojtkó Pál II. é. theol. 6. Cho-
ral : Erős vár a mi Istenünk. Előadta a theol. énekkar. 

A »Gondolat«-ban, vagyis a három theol. testvér-
intézet által közösen kiadott lapban Stráner Vilmos 

* A 7. és 9. számú munkák német nyelven írattak. 



társszerkesztő által beküldött következő munkák jelentek 
m e g : r. A magyar neveléstani irodalom egyik úttörő 
munkája. I r ta : Vojtkó Pál. 2. A magyar Luther. Irta: 
Balogh István. 3. Nádasdy Tamás vallás-felekezeti 
álláspontja. I r ta : Kováts István. 4. A közös élet test-
vérei. I r t a : Holczhammer János. 5. A philosophiai rend-
szer fogalma. I r ta : Stráner Vilmos. Ezenkívül Vojtkó 
Pál nehánv verse, Stráner Vilmos két imája s egy be-
széde. 

Könyvtárunk az idei működés folyamán csak ke-
véssel szaporodott. Összes beszerzésünk 19 kötet, illető-
leg füzet. E mellett járatta a kör a következő lapokat, 
melyek a tagoknak olvasás végett mindenkor rendelke-
zésére állottak, u. m. : 1. Prot . egyházi és iskolai lap. 
2. Evang. egyház és iskola. 3, Protestáns Pap. 4. Vasár-
nap. 5. Evangelmi lelkészi tár. 6. Magyar prot. egyházi és 
iskolai Figyelő. 7. Mancherlei Gaben und ein Geist. 
8. Evangelische Kirchenzeitung. (Greifswald). 9. Garzó : 
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. 10. Gondolat. 11. Sáros-
pataki ifjúsági közlöny. 12. Debreceni közlöny. 

Kedves kötelességet teljesítek, midőn ezek után a 
kör nevében forró, hálás köszönetemet fejezem ki, úgy 
főtisztelendő és méltóságos püspök úrnak, körünk tisz-
teletbeli Elnökének, mint nemkülönben nt. tanár ura-
inknak, körünk tiszteletbeli tagjainak, szintúgy nt. Stettner 
Gyula, Stiegler Gusztáv és Gyurátz Ferenc lelkész 
uraknak nemes áldozatkészségükért, melylyel részben 
könyvtárunkat, részben pénztárunkat, részben mindkettőt 
gyarapítani kegyeskedtek. Az Úr tegye az ő adomá-
nyaikat gyümölcsözővé evangéliuma dicsőségére ! 

Stráner Vilmos, 
theologiai önképzőköri titkár, 

R E G I S E G E K , 

Egy ev. ág. hitv. lelkész beiktatása 1658-ban.*) 
Schlegel Kristóf lelkész eltávozása után Lőcsén, 

1658-ban Böhm vagy Bohemus Kristóf választatott he-
lyére. Először nézzük meg, ki volt ezen Böhm ? U 
Radenbergben Dresda közelében szept. 24-én 1626. szü-
letett. Dresda, Kanitz, Lausznitz, Meiszen, Wittenberg 
intézeteiben végezte tanulmányait. Wittenbergában kitűnő 
tehetségei és szorgalma következtében 1650-ben a böl-
csészeti karba felvették, mely alkalommal értekezett 
1. Diss. IV. compendii theologici de Deo et attributis 
divinis; és 2. Diss. XVI de justificatione et bonis ope-
ribus. Aug. 27-dikén 1653-ban Pozsonyba hívták meg 
iskolai igazgatónak. Már a következő 1654-dik évben 
azonban Heuchelin János György helyére lelkésznek 
megválasztatott e községben. Négy évi sikeres műkö-
dése után 1658-ban Lőcsei ev. lelkésznek választa-
tott meg. 

Mielőtt elhatározta volna magát, tisztába akart 
jönni kötelességei és jövedelmei tekintetében. Teendői -
hez ta r tozot t : hetenkint kétszer Vasárnapon és Szerdán 
szent beszédet tartani, sátoros ünnepek alkalmával az 
oltári szolgálatot végezni, ha ő a hetes, a szószékről 
bibliai fejezetet olvasni, szükség esetében a szent vacso-
rát kiszolgáltatni és az imákat (collectákat) elmondani. 

*j Lőcsei Krónika. Andenken an die 300-jahrige Jubelfeier 
in Leutschau 1844. Lőcsének régiségei irta llenszlmann Imre Buda-
pest, 1878. Die Stadtpfarrkirche S. Jacobi Major in der k. Freistadt 
Leutschau 1862. Nachrichten von den Lebensumstanden u. Schriften ev. 
Predige: von S, Klein, Leipzig u. Ofen, 1789. 

Ezen kötelességek teljesítéseért rendelkezésére bocsátot-
tak a város tizedét, mely a mai értékek és viszonyok 
szerint, legalább 8000—10,000 forintba becsülendő volna; 
oly fizetés az, melyet ma 10 ev. lelkész sem tud kimu-
tatni Szepességen. Vagy pedig, ha nem akarja a tize-
det húzni, akkor jogai sértése nélkül, kaphat fizetésül 
hetenkint 18 forintot, a bírói beszéd és az iskola fel-
ügyeleteért 100 forintot, 2 hordó bort, pozsonyi 
50 mérő búzát, 100 m. rozsot, 200 m. árpát, 200 m. 
zabot, 6 m. borsót, egész majort a kerttel és minden 
mellékjövedelmeket, melyek igen sokra mehettek, ha 
tekintetbe veszszük, hogy akkor Lőcsének 7—8000 ev. 
lakosa volt, miután 1667-ben 6350 lélek élt a szent vacso-
rával, 123 gyermek születelt, 107 személy meghalt és 
39 pár, eskettetett meg. (A Lőcsén lakó evangélikusok 
száma most már csak 1032; olyan arányban Szepességben 
mindenütt fogyunk.) 

Böhm a tized mellőzésével e fix fizetést fogadta él 
és útra készült. Vasutak nem lévén és a pósta össze-
köttetések is még nem felelvén meg, alkalmatosságokon 
mentek érte. Kiküldetett egy tanácsnok a városi kapi-
tánynyal 2 hintóval és 3 teherkocsival, kiséretökben 
volt 10 Muskatir, 8 Trabant és 14 lovas. Ha már e 
kiséret kis herceghez illő volt, a fogadtatás Lőcsén 
május 29-kén a polgárság részéről nem kevésbé tekin-
télyes, fényes és megtisztelő volt. 

Mielőtt a beiktatási ünnepélyt megtekintenők, ves-
sünk még elébb egy pillantást a templomba, melyben 
az uj lelkész beiktattatni fog. Lőcse városa a mongolok 
betörése után 1245-ben felépülvén, a szent Jakab után 
elnevezett templom építéséhez is már 1270-ben hozzá 
láttak a hitbuzgó szászok, Basilika formában 129 lábnyi 
hosszúsággal és 82 lábnyi szélességgel. Az épület való-
ságos remekmű, óriási mérvei miatt művészi kiállítása 
csak a 15-dik században tekintetett teljesen befejezett-
nek. Moller György az evangelikus vallás megalapítója 
Lőcsén 1544-ben mint első ev. lelkész működött e szent 
helyen. Utána következtek Serpilius Lőrinc 1558 —1563, 
Meltzer György 1563 —1569, Platner Antal 1569 — 1598, 
Sturm Márton 1598—1601, Zabler Péter 1602—1645, 
Schlegel Kristoph, 1647 —1656, Böhm Kristóf 1658— 
1660, Zabler Jób 1662—1664 és Seelmann Keresztély 
1665 —1634. 1674-ki ápril havában az evangélikusoktól 
elvették a templomot, melyet 1682-ben Tököly Imre 
Lőcsét elfoglalván, megint visszaadott a protestánsoknak, 
mely azonban 1687-ben megint a katholikusok által 
elfoglaltatott. 1705-ben Rákóczy Ferenc a protestánsok-
nak a templom nyugoti részét istenitisztelet tartásra 
átadta, de 1710-ki febr. hóban a katholikusok e részt is 
véglegesen magukénak tulajdonították. E templomban 
több prot. lelkész sírköve is találtatott, mely azonban a 
katholicismus uralkodása alatt eltűnt, vagy megsemmi-
sült. Thurzó János f 1508, Thurzó János f 1558, 
Thurzó Keresztély, Thurzó Staniszló f 1625, Thurzó 
Elek de Bethlehemfalva f 1543, a reformátio támaszai 
szintén itt szép emlékkövekben tiszteltetnek. 

E templomban nagy és az akkori időre jellemző 
ünnepélyességgel végeztetett Böhm beiktatása. Junius 
2-kán már 6 órakor reggel egybegyűltek a parochián 
a lelkészek a városi hatóság és a község tagjai. A ha-
rangok kongása alatt megindult az ünnepies menet. Elöl 
ment az iskolai ifjúság énekelve, azután következtek a 
lelkészek, Böhmet kisérték egy oldalról Wagner Márton 
Superintendens és bártfai lelkész, a másik oldalról 
Eccárd Ábrahám, az eperjesi lelkész. A menetet kiegé-
szítették a bíró, tanács, kapitányság és az egész község. 
A templomba belépvén a nagy orgona összhangzó dal-



lamai megszólaltak. Azután énekeltettek : »Komm heiliger 
Geist« és »Kyrie«, mire Zabler M. Jób a nagy, 40 láb-
nyi magas gótbstylü oltár előtt elolvasta az evangé-
liumot és az epistolát. »Wir glauben«-féle ének után, 
Eccárd a beiktatási szent beszédet elmondta. Azután zene-
kiséret mellett elénekeltetett a »Veni sancte Spiritus.« 
Arra a Superintendens a nagy oltár elé lépvén, Böhm 
is elkísértetett oda 2 lelkész által. A térdeplő Bőmhez 
a Superintendens beszédet tartott, melyben őt fontos 
hivatalának főbb kötelességeire intette és hivatalosko-
dásainak jelvényeit a bibliát, a kehelyt és a kulcsokat 
neki ünnepélyesen átadta. Ismét elfoglalván a székekben 
helyeiket , nagy áhitatossággal énekelték : a »Te Deum 
laudamus«-féle hymnust, mire a szent vacsora kioszta-
tott és az istenitisztelet véget ért. 

Az elébbi rendben .a menet megint a parocniát 
kereste fel, hol a beiktatott uj lelkész mindenkitől üd-
vözöltetett és szerencsekivánatoktól elhalmoztatott. Este 
nagy lakoma volt a Lang-féle házban. A következő 
pünkösd vasárnapján Böhm megtartotta első szent beszédét 
a gyülekezethez nagy hatással és benyomással. Nagy 
volt az öröm Lőcsén, hogy ily kitűnő férfiút tjsztelhet-
tek uj lelkészökben. Midőn a 24 város esperességébe 
belépett, Erythraus esperes nagyon magasztalokig és dicsé-
rőieg emlékezett meg ez uj tagró l : . . . »Novum enim 
quasi sidus illuxit, cujus ortus novi solis lucem Vene-
randae Fraternitati reddidit in nunero 24 Regalium invi-
olabiliter conservando. Hic non tantum Venerabilem 
coronam fraterne salutavit, verum etiam doctissimo 
sermone pro temporis orbitate praeveniens, ita promsit 
suam caritatem, fidei unitatem, seniori in licitis obedi-
entiam et legum observantiam ut et pro more usitato 
juramentum sit praestiturus vir hic pereximius.« 

Az érdekeltek nagy fájdalmára Böhm már 1660-ban 
meghalt és a templom nagy oltára mellé eltemettetett. 

Az elmondottakból kiderül, hogy a prot. lelkész 
még a 17-dik században is a tudomány, jövedelem, tekin-
tély és befolyás oly magas polcán állott, melyet ma 
már nem érhetünk el, talán csak a legritkább esetekben. 

W e b e r Samu. 

K Ü L Ö N F É L É K 
* Lelkész beiktatás. Földes György Zabolára válasz-

tott s papold volt lelkész ünnepélyes beiktatása f. „5-én 
ment végbe. Az új lelkész aug. 4-én érkezett hívei 
körébe, kik iránta való szeretetük és tiszteletük jeléül 
cserkoszorúval ajándékozták meg lelkipásztorukat. Á be-
iktatás a helybeli és vidéki lakosság tömeges részvétele 
mellett folyt le, a beiktató beszédet Benkő Gyula kovász-
nai lelkész végezte, élénken rajzolva a kötelességeket, 
melyekkel a lelkész gyülekezete s viszont a gyülekezet 
lelkésze iránt tartozik. A beiktató lelkész imája után Földes, 
az új pap lépett a szószékre, magvas beszédben, szép 
előadással tartva meg beköszöntőjét, melyet a gyülekezet 
nagy tetszéssel fogadott. Istenitisztelet után kedélyes 
díszebéd volt a paplakon, számos sikerült felköszöntővel. 

* A bonyhádi ág. hitv. algymnasiumban a beira-
tásak i88 8 / n - re szept. hó első három napján eszközöl-
tetnek. Az igazgatóság az ellátást, lakást vagy cserét-
adókról jegyzéket vezet s levélben is szívesen ad föl-
világosítást. 

* Iskolai értesítés. A pozsonyi ág. h. evang. lyceum-
ban a beiratások az i888/„-dik tanévre szeptember hó 
i - jé től kezdve 4-ig történnek. A magánvizsgálatok 
augusztus hó 30-án, a felvételi- javító- és pótvizsgálatok 

31-én tartatnak. A tanév megnyitása szeptember hó 5-én 
lesz; az előadás 6-án veszi kezdetét. A tápintézet 
szeptember hó i - én nyittatik meg. — Az igazgatóság. 

* Iskolai értesítés, A rimaszombati egyesült p ro -
testáns főgymnasiumban az 1888/9. tanév szeptember r -én 
kezdődik. Augusztus hó 28, 29, 30-án tartatnak meg a 
javító, pót - és magán-vizsgálatok, a beirás és a felvételi 
vizsgálatok szept. 1 — 4. napjain és pedig a beirás az 
iskola épületében az igazgatói irodában d. e. 8—12-ig, 
d. u. 1 /23—6-ig, a tanítás 5-én veszi kezdetét. A tandíj 
18 forint, könyvtár, bizonyítvány és törvény díj együtt 
1 forint 75 kr. A tápintézetbe iskolánk minden rendes 
növendéke 42 frt 40 kr. évi díj fizetés mellett felvétetik, 
úgy a tan-, mint a tápdíj félévi előleges részletekben is 
fizethető. A tápintézetbe való felvételt a tápintézeti gond-
nok eszközli. Ezen tápláló intézetben kapnak a növen-
dékek ebédre: marhahús levest, 1j- kg hust, i / i kg 
kenyeret, s azon felül főzeléket, mely utóbbi helyett 
hetenként i - szer pecsenyét, i - szer tésztás ételt kapnak; 
vacsorára: 1 / i kg kenyeret, i - szer pecsenyét, 2-szer 
gulyáshust, i - szer tésztát, 3-szor főzeléket hetenként. 
Az érdeklődő szülőknek szives tudomására hozza. — 
Az igazgatóság. 

* A sárospataki főiskolai tápintézet ügyében 
Egy volt tanítvány meleghangú nyilt levelet intéz a 
»Sárosp. Lapok« szerkesztőjéhez, s az »alma mater« 
iránti buzgó szeretettől áthatva életre való eszmét pendít 
meg a sárospataki convictus ügyében. »Kéressenek fel 
— irja a lelkes tanítvány — mindazok, kik a főiskola 
tápintézetének jótékonyságát élvezték, hogy ajánljanak 
fel, tiz évre kihatólag, évenként egy frtot ezen üdvös 
intézmény fejlesztésére, s a kiknek körülményeik engedik, 
fizessék le egyszere az egész csekély összeget.« A nevezett 
lap ügybuzgó szerkesztője örömmel fogadva az indítványt, 
reményét fejezi ki, hogy ha az indítványozó eszméje 
eljut a sárospataki főiskola volt tanítványainak lelkéhez, 
csupán azoknak az egykori szegény convictualistáknak 
filléreiből is fundamentumot lehet vetni az újabb és 
fokozottabb igényeket is kielégítő tápintézeti épületnek. 
Buzdító szavai mellett ő maga is fölajánlja az indítvá-
nyozott összeget, 10 frtot és készséggel vállalkozik az 
adományok és ajánlatok közvetítésére és nyugtázására. 

* A fehér-komáromi evang. esperesség közgyű-
lése Csákvárott tartatott meg ez évben. Az egyház-
megye eddigi felügyelője, báró Prónay Gábor, állásáról 
leköszönvén, a megüresedett felügyelői állásra Hoftmann 
Ede földbirtokos választatott meg, a ki azonban családi 
körülmrnyei miatt a hivatalt nem fogadta el. Egyház-
megyei jegyzővé Hering Lajos szendi evang. lelkész 
választatott meg. A nagy gonddal szerkesztett esperesi 
jelentés, melyet Madár Mátyás esperes olvasott fel, a 
gyülekezetek valláserkölcsi, nevelésügyi és anyagi éle-
téről sok örvendetes adatot s egészben véve haladást 
tüntetett fe l ; de az evang. egyház rákfenéje, a pánszlá-
vizmus helyenként itt is rágódik a gyülekezetek testé-
ben. A véglegesen még el sem döntött s mult évben 
többször szellőztetett oroszlányi pénszláv-ügynek ujabb 
mozzanata került a konzisztorium elé, mely az ügyben 
ismét vizsgálat tartását rendelte el. 

* A tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye 
közgyűléséről, melynek a tanítók tagsági jogára és az 
iskolai könyvtárak gyarapítására vonatkozó határozatait 
immár közöltük, pótlólag még a következőket említjük 
föl. A megejtett tisztújítás folytán alesperessé Gugge?iberg 
János ráckozári lelkész főjegyzővé Sántha Károly sár-
szentlőrinci lelkész, aljegyzővé Kríng Miklós döröcskei 
és számvevővé Vagner Samu varsádi lelkész választat-



tak meg és e gyűlésen hivatalaikba a szokásos módon 
beiktattattak. Bauer Adolf főesperes évi jelentése rész-
letesen kiterjeszkedett az egyházmegye életének mind 
fény- mind árnyoldalára, mit a közgyűlés nagy érdek-
kel és köszönettel fogadott. A »Prot. irod. társaság« 
kérdésében bevárandónak határozták az őszi végleges 
megalakulást. A német énekeskönyv revideálása alkal-
mából Sántha Károly indítványára elhatároztatott, hogy 
az egyházkerületeken télessék kezdeményesés egy egyetemes 
magyar evang'. énekeskönyv szerkeztésére. Pámer János in-
dítványára pedig kimondatott, hogy a a lelkészválasztásra 
vonatkozó szabályoknak revisiója alkalmával az egyház-
megyék befolyása kiszélesítessék, oly formán, mint a 
hogyan ez a reform, testvéreknél van. Végül bizottság 
alkottatott német tankönyvek szerkesztése végett és 
megválasztattak az egyházkerületi képviselők. 

* Az erdélyi ref. főgimnásiumi érettségi vizsgá-
latokról következő adatokat közöl a »Prot. Közlöny.« 
Vizsgálatokra bocsáttatott N.-Enyeden 23, Vásárhelyit 22, 
Kolozsvártt 19, Sz.-Udvarhelytt 12, Szászvároson 12, 
és Zilahon 6, összesen 94 (mult évben 102 ifjú.) Ezek 
közül kiállta a vizsgálatot (a gymnasiumokra nézve az 
előbbi sorrendben) jelesen 4, 1, 2, 1, 1, o, összesen 9, 
(tavaly 12) ; jól 2, 4, 3, 3, 4, 2, összesen 18 ( ta -
valy 2 0 ) ; egyszerűen 13, 9, 9, 6, 6, 1, összesen 44 
(tavaly 47) és így a hat főgymnasiumban érettnek nyil-
váníttatott összesen 71 (tavaly 79). Visszavettetett vég-
leg 3 (tavaly 2), egy évre 7 (tavaly 6), két hóra 12 
(tavaly 14), összesen 22 (tavaly 22). A javító érettségi 
vizsgálatok ez évben szept. 5-én a marosvásárhelyi f ő -
gymnasiumban fognak megtartatni. 

* Hazaáruló püspök. A kormány egyik félhivata-
los lapja ezt irja : A napokban közzététetett Strossmayer 
püspöknek egy a kievi orthodox egyházi ünnepély al-
kalmából irt sürgönye, melyre mindeddig nem reflektál-
tunk, lehetetlennek tartva, hogy a diakovári püspök — 
bárha ismert érzületétől sok mindent lehet várni — ily-
nemű nyilatkozathoz aláírását adja. Minthogy azonban 
értesültünk, hogy ama sürgöny tényleg el küldetett, 
nem mulaszthatjuk el, hogy ne utaljunk Strossmayer 
püspöknek ezen példátlan, egy katholikus egyházfejede-
lemhez legkevésbé méltó eljárására. Talán mégis akad 
mód, hogy e nyugodni nem tudó szláv bujtogatót 
nyomatékkal lehessen figyelmeztetni kötelességeinek 
teljesítésére. A diakovári püspökség birtokának elpusz-
títóját, kinek ismételt fenyegetődzését, hogy az orthodox 
vallásra tér át, ezen legutóbbi tette oly sajátszerüen 
illusztrálja, erélyesen kell figyelmeztetni, hogy állását 
kizárólag a király kegyelmének és a magyar kormány 
ótalmának köszöni. A pápa bizonyára nem szándékozik, 
különös védelmére méltatni az orthodox egyház istenítőjét. 

* A nagy-enyedi theol. akadémia Kolozsvárra 
áthelyezése tárgyában, melynek előzményeit nem rég 
ismertettük, heves tollharc folyik az enyedi »Közérdek« 
és a kolozsvári »Prot. Közlöny« szerkesztői között. A 
»Közérdek« egyik szerkesztője, Szilágyi Farkas nagy-
enyedi első-pap, azon álláspontra helyezkedik, hogy a 
nagy-enyedi Bethlen-főiskola megoszthatatlan egységes 
intézet, melynek alapítványai nem szakíthatok két felé, 
hogy egyik részéből az Enyeden maradt főgymnasium 
és praeparandia, másik részéből a Kolozsvárra vagy bár-
hova áthelyezendő theologiai akadémia szükségei fedez-
tessenek. A »Prot. Közlöny«-nek »régi álláspontja és 
rendíthetetlen meggyőződése, hogy a theol. fakultás 
valódi helye Kolozsvár, kombinative az egyetemmel.« 
Indokolja ezt kulturális tekintetekkel és azon állítólagos 
körülménynyel, hogy Enyed nem alkalmas hely a lel-

készek kiképzésére és társadalmi nevelésére. Eddig a 
vita érdemleges, komoly része, mert a többi már élc-
lapba való. ízelítőül néhány kifejezést ide irunk. A »Köz-
érdeke? Szász Gerőt, a »Közlöny« szerkesztőjét »Tarjagos 
Illés«-nek nevezi el, irmodorát akarva ezzel jellemezni. 
Szász G. a »Közérdek« magatartását »Etiyedizmus«-nak 
kereszteli, mely alatt azt »a pöffeszkedő, együgyű bam-
baságot érti, mely magát a »világ közepének« tolja fe l ; 
»az Enyedizmus adaequat oly dolgokkal, melyeket r i t-
kán szoktak leírni, de mi el fogunk mondani akkor, 
mikor szükségét látjuk;« »a maga idejében appellálunk 
az egyházkerülethez és megkérdezzük : a még Enyeden 
levő theol. fakultás az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
leendő papjait tudományosan és kulturailag nevelni 
hivatott intézet-e, vagy egy vidéki kis város »Kiháza-
sító-Egylete ?« Minden esetre jellemző, hogy ügyöket 
úgy védelmezik, mint az unitáriusok. Ezek azt mondják, 
hogy »förmedvények«-et irunk, a »Közérdek« emberei 
megtesznek »Tarjagos Illésnek.« 

* Trefort átirata a hercegprímáshoz a nagy-
szombati ügyben. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, aug. 8-án, 26,428. szám alatt Simor János eszter-
gomi bibornok-hercegprimáshoz a következő átiratot 
intézte: Eminenciádnak 1885. évi február 16-án, 1206. 
sz. a. kelt nagybecsű átirata alapján, 1885. évi dec. 23-án 
7079. sz. a. kelt körlevelemben intézkedtem az iránt, 
hogy a róm. kath. tanító- és tánítónőképezdék felett a 
m. kir. kormány felügyeletét, a kir. tank. főigazgatók 
helyett azontúl a kir. tanfelügyelők gyakorolják. A kir. 
tanfelügyelők, mint a m. kir. kormány, illetve a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízottjai, meg-
jelentek a tanképesítő vizsgák alkalmával ugy a buda-
pesti, mint a többi r. kath. tanító- és tanítónőképezdékben, 
a vizsgát tevő növendékekhez kérdéseket intéztek, az osz-
tályozásnál szavazatukat érvényesítették s a jegyzőköny-
veket, az anyakönyveket, valamint a tanítói és tanítónői 
oklevelet aláírták. A nagy-szombati római katholikus 
tanítóképezdében az 1887—1888. tanév végével tartott 
képesítő vizsgák alkalmával Regéezy József igazgató-
tanár, minden előzmény nélkül s az egyhármegyei lő-
tanfelügyelő helyettesének és a tanári kar többi tagjainak 
ellenkező nézete dacára kijelentette az ott megjelent s 
ezen képezde felügyeletévél általam megbízott Bartal 
Rezső esztergommegyei kir. tanfelügyelőnek, hogy neki 
az intézet és abban tartott vizsgálat szemléletén kívül, 
egyéb joga nincs, a vizsgálatról vezetett jegyzőkönyv és 
a tanítói okleveleknek a kir. tanfelügyelő által leendő 
aláirását megtagadta, noha a kir. tanfelügyelőt ez alka-
lommal is határozottan, külön utasítottam, hogy a képe-
sítő vizsgálatnál kérdezzen, az oszialyozasban vegyen 
részt és az okleveleket irja alá. — Tisztelettel felkérem 
eminenciádat, méltóztassék Regéezy József igazgató ta-
nárt, kit jelenlegi állására, 1886. évi november hó 4-én, 
42,490. sz. a. kelt rendeletemmel, eminenciád ajánlatára 
én neveztem ki és m. évi november hó 28-án 45,825. 
sz. a. kelt rendeletemmel állásában megerősítettem, ezen 
magatartásáért szigorúan megróni és elrendelni, hogy a 
képesítést nyert tanító-jelöltek tanítói okleveleit aláírás 
végett nevezett kir. tanfelügyelőnek sürgősen küldje meg 
és a kir. tanfelügyelőt felügyeleti jogának gyakorlatában 
akadályozni ezentúl óvakodjék. Ha netalán Regéezy Józseí 
igazg. tanár az engedelmességet jövőre is megtagadná, 
őt, mint általam kinevezett tisztviselőt, illetményeinek 
beszüntetése mellett, állomásától fel fogom függeszteni, 
s ellene fegyelmi eljárást fogok elrendelni. Eminenciád 
mielőbbi nagybecsű intézkedését és annak eredményéről 
szíves értesítését kérve, fogadja stb. 



* Figyelmeztetés. A nagy-körösi és dunamelléki 
evang. reform, tanítóképezdébe, olyan ép és egészséges 
növendékek vétetnek fel, a kik a 15—ik évet már meg-
haladtak s kiknek a magyar nyelv-, számtan, földirat s 
a történelem ismeretében anynyi jártasságuk van, a meny-
nyi: a gymnasium-, reál-, vagy polgári-iskola 4 alsó 
osztályában meg lehet szerezni. A belépni kivánó növen-
dék erről vagy iskolai bizonyítványt tartozik előmutatni, 
vagy fölvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie; egy-
szersmind igazolnia kell egy nyilatkozattal szülei bele-
egyezését ; továbbá orvosi bizonyítványnyal testi lelki 
épségét ; végre keresztlevéllel életkorát is. A tanév kez-
dete 1888. szept. 1. A beiratások 1888. szept. 1—3. 
lesznek. A tápintézet szintén szeptember i - jén nyílik 
meg, melyben a tan. képezdei növendékek, mint jóté-
teményesek vétetnek föl, ebéd- és vacsoráért 4 forint 
45 kr, pusztán ebédért 2 írt 70 kr tápdíj fizetése mel-
lett ; megjegyeztetvén, hogy a szegény sorsú, jó maga-
viseletű és szorgalmas növendékek, havonként 1 — 1 frt 
díjleengedésben is részesülnek. Az intézetben a megél-
hetést egyéb jótétemények is könynyítik, mint például 
az ösztöndíjak. A növendékek által az 1887/'s-ik tanévben 
élvezett ösztöndíjak s összes jótétemények 878 forint 
82 krra mentek. A temetési szolgalatokért szintén kap-
nak jövedelmet. A tanítóképezdei pálya négy éves. Az 
intézet végzett növendékeit segéd tanítóságokra bocsájtja 
ki. E gondoskodás csaknem addig tart, míg rendes tanítói 
állomáshoz jutnak. Evenként 30—35 állomás érkezik be 
átlag. Nagy-Kőrös, 1888. aug. 15. — Az igazgatóság. 

* Megjegyzések jogi szakoktatásunk kérdésehez. 
Irta dr. Horváth Ödön ny. r. tanár az eperjesi jogaka-
démián. A szerző sajátja. Sárospatak, 1888. Ára 50 kr. 
A jogi szakoktatásnak mind jobban előtérbe lépő re form-
jához szól hozzá e füzetben dr. Horváth Ödön, a protes-
táns jogakadémiai tanári kar e kiváló készültségi! fiatal 
tagja. A szakszerűen irott, érdekes tanulmányt mai szá-
munk külön cikkben ismerteti és méltatja. Ajánljuk az 
érdeklődők figyelmébe. 

* A tanítok véglegesítése. A kormány kinevezé-
sétől függő tanítók közül sokan próbaidejük lejártával 
a véglegesítés iránt beadott kérvényükkel hoszszu ideig 
késlekednek. S ha már beadják a kérvényt, nem egy 
esetben mindjárt az évötödös fizetési pótlékra is igényt 
tartanak s ez teljesen érthető is, minthogy a szükséges 
szolgálati időt ki tudják mutatni. Ilyenképen gyakran a 
minisztériumnak egyszerre nagyobb összegeket kell folyó-
sítania, holott az évi államköltségben erről gondoskodva 
nincs. Most tehát a miniszter nevében Gönczy állam-
titkár körrendeletet bocsátott ki, mely szerint azok részére, 
kik a véglegesítésért a próbaidő lejárta után három hónap 
alatt nem folyamodnak, az évötödös fizetési pólék, a 
mennyiben ilyenre igényt tarthatnak, csak a kérvény be-
nyújtása napját követő hónap elsejétől fog megállapíttatni. 

* Halálozások. Az alső-némedi-i ev. reform, egyház 
presbyteríuma és az összes gyülekezet mély fájdalommal 
jelenti szeretve tisztelt lelkipásztorának nt. Veresmarthy 
József ev. ref. lelkész úrnak, a pesti ev. ref. egyházmegye 
nyugalmazott tanácsbirájának, alsó-némedi-i lelkipásztor-
sága 42-ik, életének 77-ik évében, Alsó-Dabason folyó 
hó 12-én d. e. 10 órakor bekövetkezett elhunytát. A 
boldogult földi maradványai Alsó-Dabason folyó hó 14-én 
d. e. 10 órakor temettettek el a családi sírboltban. 
Áldás és béke lengjen a hű pásztor porai felett ! (Nek-
rológját kéri a Szerk.) — Vadnay Lajos nyug. kúriai 
biró f. hó 11-én életének 84-ik, és Csanády György 
kir. táblai tanács-elnök életének 66—ik évében f. hó 17-én 

Budapesten elhunytak. Mindketten kiváló jogászok és a 
felső bírói kar kitűnő tagjai voltak, kiknek halála érzé-
keny veszteség a hazai igazságszolgáltatás ügyére nézve; 
de egyszersmind vesztesége a református egyháznak is, 
melynek mindketten közbecsülésben állott presbyterei 
valanak budapesti egyházközségünkben. Béke hamvaikra! 

* Mai számunk mellékleteül Benke István sepsi-
szentgyörgyi ref. tanár, Zwingli U. ismert életírója, Elő-
fizetési felhívását veszik olvasóink. A szorgalmas és 
tehetséges iró „Isten országa" címmel gyermekek és 
ifjak istenitiszteletére és vallástanítására való homiliákat 
és prédikációkat fog kiadni két kötetben. 

p á H j - ^ T - A . z j ^ T . 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceumnál a 
jövő (I888/9) tanév elején két tanszék lesz betöl tendő: 

1., a classica philologia tanszéke ( lat in-görög), 
melylyel a magyar nyelv tanítási kötelezettsége is jár, 
hetenként 20—22 órában. 

2., a mértani rajz tanszéke, melylyel a magyar, 
esetleg a német nyelv tanítási kötelezettsége (az alsóbb 
osztályokban) van egybekötve. 

Ezen állások mindegyikével 1000 forint fizetés, 
200 frt lakbér és 50 frtnyi ötödéves pótlék jár. 

A megválasztandó tanár egyelőre egy próba-évre 
választatik meg, melynek eltelte után véglegesítethetik. 

Ha pedig ezen állások bármelyike (okleveles tanár 
hiányában) helyettes tanárral töltetnék be, akkor ennek 
évi fizetése egyelőre 800 frt leend. 

Felhivatnak a pályázni kivánó prot. tanférfiak, hogy 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat f. évi augusz-
tus hó 20-káig alulírott lyceumi felügyelőséghez nyúj t -
sák be. 

Késmárkon, 1888. julius 30-kán. ^ 2 ~ 3 
Zvarinyi Sándor, Dr. Herczogh Árpád, 

tanár, mint lyceumi jegyző. lyceumi felügyelő. 

Pályázat klassikai nyelvek tanszékére. 
A 6 osztályú gymnasiumban Felső-Lövőn (Vas-

megyében) rendes tanári állomás töltendő be. Főtantárgy 
a latin; melléktantárgyak a német és magyar nyelv, a 
ki a francia nyelvet is képes tanítani, hasonló minősí t-
vény mellett előnyben részesül. 

Évi fizetés 650 frt és valamely intézeti épületben 
két ill. három szobából, konyhából és mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, esetleg 100 frt lakbér-átalány. 

A megválasztott köteles leend a bennlakó növen-
dékek felett tanártásaival felváltva felügyeletet vinni. 

Protestáns vallású pályázók, kik tanári oklevéllel 
birnak, vagy egy év múlva ily okmányt bemutatni Ígérnek, 
felkéretnek, hogy folyamodványaikat f. évi szept. i - ig 
alulírott igazgatóhoz beküldjék. 

Felső-Lövő, 1888. aug. 6-án. 
Az iskolai bizottmány megbízásából: 

Neubauer János, 
3—3 igazgató. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam, 35. sz. Budapest, 1 8 8 8 . augusztus 2 6 . 

PROTESTÁNS 
r 

SZERKESZTO-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Klnizsy-uica 29. sz. I. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdí 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

A magyar nemzetnek és közművelődésnek nagy halottja van: 

TREFORT ÁGOSTON 
vallás- és közoktatásügyi miniszter f. hó 22-én Budapesten hirtelen elhunyt. 

Nem volt a mienk protestánsoké, de az ellenfél felekezeti érdekeinek sem hódolt, 
sőt közpályájának egyik alapvonása épen azon mérsékelt liberalismus vala, mely köz-
művelődésünket a felekezeti velleitasok közepett európai eszmék szerint vezette. 

Tizenhat évig volt miniszter s már jóval azelőtt ott küzdött tollával a nemzet 
azon vezéralakjai sorában, kik a régi Magyarország romjaiból az újat megalkotni voltak 
hivatva. Közéletünknek három nagy korszakát élte át: a negyvenes évek eszményi 
lángolását s doktrinár elvharcait, a kiegyezés államalkotó időszakát és a jelenkor meg-
alkuvó opportunismusát. Élénk szelleme mind a háromból merített, mindenikre hatott 
és mindenikből kivágyakozott. Szellemben, ötletekben és ideges elevenségben gazdag 
lelke sehol és semmiben nem tudott megnyugodni, s a megtört testű 71 éves aggas-
tyán örökifjú lelke a halál előtt tíz nappal is ekként sóhajtozott: »Még egy évig akar-
nék élni!« 

E mozgékony és elégedetlen idegesség tette Trefort hosszú miniszteri pályáját 
egy folytonos, de nagyszabású kísérletezéssé. A röpke szellem és lázas szív örökös 
lángolása nem bírt nála nagyobb erkölcsi energiává, igazi alkotó erővé konszolidá-
lódni. Reformáló kézzel nyúlt a közművelődési ügyekhez, mindent fejlesztett, mindent 
javítgatott: végrehajtja Eötvös népoktatási törvényét, megsokszorozza az iskolák szá-
mát, meghonosítja az ipari és művészeti iskolákat, elárvult egyetemünket a kath. 
gyámság alól európai színvonalra emeli, a tudományoknak fényes palotákat épít, meg-
alkotja a középiskolai törvényt, állami tanintézeteinket magasra fejleszti. Utazik, 
tanulmányoz, értekezik, szervez, épít, restaurál mindenütt; de a modern igényű kere-
tekben maradandó alkotást létesíteni nem képes a folytonos javítás és változtatás 
miatt. Még egy évig szeretne élni, hogy örökös kísérleteiből maradandót construál-
hasson. 

De nem adatott meg neki! Eszmedús agya, mozgékony idegzete, tettlázas szive 
nem működik többé: izzó lelke fölemésztette a gyenge testi szervezet aktív erejét. 

A test, mely annyi időn át küzdött a nemzetért, hogy -azt wműveltté, vagyo-
nossá és egészségessécc tegye, megérdemli, hogy porait sírjában is áldjuk; s az a tevé-
keny szellem, mely annyit hevült, fáradt és tett a hazáért, megérdemli, hogy dicsőült 
alakban, tevékenység eszméjévé finomulva, velünk és közüttünk maradjon. 

Szőts Farkas. 



Függőben léirő egyetemes kérdések, 
Egyházunk egyetemes konventjétől, ennek 

utolsó üléséből, néhány kiváló fontosságú ügy 
tétetett át az egyházkerületekhez, hogy ezek 
véleményes javaslataikkal a tárgyalást előké-
szítsék s ez által a konvent munkáját meg-
könnyebbítsék. Csak néhányat említve föl, itt 
van az »Egyetemes gyám- és nyugdíj-intézeti 
alapszabály-javaslat,« itt az egyházi közalapból 
való kölcsönzés és tőkés segélyezés nagy kér-
dése, itt a családkönyvek ügye; mind oly füg-
gőben levő egyetemes kérdések, melyekről a 
szeptember és október folyamán tartandó egy-
házkerületi gyűléseknek nyilatkozniok kell, sőt 
az egyházmegyéknek is véleményt kell mon-
daniok, ha és a menynyiben hozzájok leté-
tettek. 

Az időszaki egyházi sajtó már több ízben 
szólott e kérdésekhez. A »Prot. Egyh. és Isk. 
Lapcc és a »Sárospatakj Lapok« mind a hár-
mat körülményesen szellőztette, debreceni lap-
társunk a családkönyvek ügyében pro et contra 
is hozott cikkeket; de azért korántsem mond-
hatjuk, hogy ez általános érdekű fontos kér-
désekben csak nagyjában is egy értelemre ju-
tottunk. Oly nagy a véleményeltérés a gyám-, 
de különösen a nyugdíj-intézet felől, oly alapos 
az aggodalom a Szász Domokos-féle tőkés 
segélyzés iránt és oly csekély a bizalom a 
családkönyvek iránt, hogy e függőben levő kér-
déseknek újból és újból való szőnyegre hoza-
tala, teljesebb megérlelés céljából, sajtóban és 
zöld asztalnál még mindig felette kivánatos. A 
konventi végeldöntés előtt kell velük tisztába 
jőnünk, különben megtörténhetik, hogy a de 
nobis hozandó határozatok sine nobis és contra 
nos kerülnek vissza a végső fórum zöld asz-
taláról. 

En ez alkalommal csak néhány rövid 
reflexióra szorítkozom, és pedig csupán a gyám-
és nyugdíj-intézeti kérdés tárgyában. 

A lelkészi gyámintézet mint ilyen országo-
san kedvező fogadtatásban részesült mind a 
sajtóban, mind az alantas testületek tanácsko-
zási termeiben. Es ez természetes is. Özve-
gye árvája gyámolítását melyik hivatalnok ne 
kívánná s melyik ne mozdítaná elő kész szív-
vel lélekkel ? S midőn e gyámolítás csekély 
áldozattal jár, aránylag csekélyebbel, mint a 
mennyit a meglevő helyi gyámintézetek köve-
telnek : minden előrelátó pap igyekezni fog e 
kedvezményt megszerezni családja részére. A 
többség jóakaratán és készségén nem is múlik 
az intézet megalakulása. Csak nem ketl eről-
tetni a dolgot. A most- működő papságnak sza-

badságot kell engedni, hogy tetszése szerint 
belépjen vagy kimaradjon és csupán a jövőben 
alkalmazandó lelkészek köteleztessenek a gyám-
intézeti tagságra. E fakultatív rendszabálynak 
az intézet érdekében az a nagy előnye volna, 
hogy alapját tetemesén megszaporítaná, viszont 
a belépő tagok azon nagy előnyt élveznék, 
hogy özvegy-árváik a közalap ioe /0-os segélyé-
ből jelentékeny gyamolítást nyernének, mi bizo-
nyára fokozná a belépési kedvet a még künn 
maradiaknál. Szóval a lelkészi gyámintézet kér-
dése — ha a belépési kényszer nem alkalmaz-
tatik — könnyű szerrel és közmegelégedést 
keltőleg megoldható. Ennélfogva nagyon helyes-
lem s a többi testületeknek is melegen ajánlhatom 
a dunamelléki egyházkerület javaslatát, mely az 
egyetemes gyámintézetre vonatkozó álláspontját 
folyó évi közgyűlésében így formulázta: a »je-
lenleg alkalmazásban levő rendes lelkészeknek 
szabad tetszésére hagyatik a nevezett intézetbe 
való be- vagy be nem lépés, ellenben a jelen 
szabályok hatályba lépte után alkalmazandó 
le lkész . . . a gyámintézetnek kötelezett tagja 
lesz.cc Bizton remélhető, hogy az egyházmegyék, 
melyeknek a kerületi javaslat hivatalból kiada-
tott, minden tartózkodás nélkül készséggel fog-
nak csatlakozni e helyes megoldási módhoz, 
mely a gyámintézettől idegenkedő kisebb részt 
engedi kívül maradni, a gyámolítás után vágyó 
többséget pedig nem tartja tovább is hiú vára-
kozásban. A konvent pedig annyi kétes kísér-
letezés után emelkedjék hivatása magaslatára, 
vessen véget e céltalan ingadozásnak s miként 
a zsinati törvény parancsolja, állítsa fel már 
azt az egyetemes gyámintézetet, melyre kivált 
a szegényebb sorsú papságnak oly égető szük-
sége van. 

Az egyetemes lelkészi nyugdíj-intézet ügye 
s közelebbről az erre vonatkozó konventi ter-
vezet, a mennyire a sajtó és az alantas ható-
ságok nyilatkozataiból ítélni lehet, egészben 
véve kedvezőtlen fogadtatásban részesült, sőt 
néhol határozott ellenzéssel találkozott. Papsá-
gunk jó nagy része idegenkedik a nyugdíjazás 
intézményétől s a mint a hangulatot én isme-
rem, az idegenkedés két főbb okból származik, 
melyeknek egyike több izben világosan ki is 
fejeztetett, másika csak a sorok és szavakból 
érezhető ki. 

Nyíltan ellenzik a nyugdíjazást financialis 
érdekből, rámutatván azon anyagi károsodásra, 
mely az elöregedett lelkészt és családját a 
nyugdíjba helyezés által sújtani fogja, kivált 
azon csekély nyugdíj-jutalék mellett, milyenre 
a felállítandó nyugdíj-intézettől, főleg kezdet-
ben, számítani lehet. E sovány kilátásért egy^-



általában nem hajlandók feladni a mostani elő-
nyös és kényelmes helyzetet, midőn a meg-
gyengült lelkész káplántartással, a teljes munka-
képtelenségre jutott pap adminisztrátor alkal-
mazásával aránylag könnyen és olcsón segít 
magán. Minek nekünk nyugdíj-intézet? a káp-
lán vagy adminisztrátori intézmény a legjobb 
nyugdíj: így okoskodnak a nyugdíj-intézetet 
ellenző papok. Ls meg kell vallanunk, hogy ez 
okoskodás alapja egészen jogosult. A papság 
csak akkor mondhat le a holtig való jogszerű 
hivataloskodásról, ha hivatali jövedelmének 
megfelelő kárpótlásban részesíttetik. Úgyde a 
tervbe vett nyugdíj-intézet oly csekély nyug-
díjat helyez kilátásba, hogy azzal talán még 
egy IV-ik osztályú lelkész sem lenne megfele-
lőleg kárpótolva; a miért én egy cseppet sem 
csudálom, sőt egészen természetesnek találom, 
ha a lelkészi kar nemcsak nem siet az ily 
gyenge nyugdíj-intézet előmozdítására, sőt azt 
lehetőleg késlelteti és ellenzi. Ha azt akarja az 
egyházi státus, hogy elöregedett és munkakép-
telen lelkészei ne legyenek a gyülekezeti és 
közegyházi élet terhére, néhol egyenes kárára : 
állítson számukra oly nyugdíj-intézetet, mely 
méltányos kárpótlást nyújtson az elhagyott ja-
vadalomért, a melyből tisztességesen meg lehet 
élni, de ne csináljon olyan alamizsna-intézetet, 
a mely mellett retteg a papság a nyugalomba 
vonulás gondolatától és kénytelen azt mondani, 
inkább akarom viselni elöregedetten is a sze-
gényes szolgálat terheit, mint nélkülözve és 
ínségesen nyugalomba vonulni. 

Másik oka a nyugdíjazástól való idegen-
kedésnek, bár nyíltan nem neveztetik meg, de 
valóságban fegyelmi természetű, ha ugyan sza-
bad így neveznem az alább érintendő s nagyon 
elterjedt titkos aggodalmat. Sokan vannak 
ugyanis, kik attól tartanak, hogy ha a nyug-
díj-intézet hatályba lép, nagyon gyakoriak lesz-
nek a »hivatalból való és kényszer-nyugdíj ázá-
sok «; hogy szárnya növesztetik a gyülekeze-
tekben mindig található elégedetlenségnek, pap-
üldözésnek és gyűlölködésnek, mert tapasztalati 
igazság, hogy nincs olyan gyülekezet, melyben 
a roszakaratú bujtogatás cinkosokat ne tudna 
toborzani a pap elleni vádaskodásra. Tegyük 
hozzá, hogy e némi tekintetben jogos aggo-
dalom különösen termékeny talajra talál azon 
félig-meddig papok körében, kiknél a szerfölött 
való gazdálkodás, tiltott szórakozás, világias élet, 
kényelemszeretet s ehhez hasonló, különben jól 
ismert hibák leplezgetése kartársi virtusnak 
tartatik, s az ily fajta gyengeségek hivatalos 
felderítése természetes érdekükbe ütközik. Ugy 
ezek, mint a nemesebb okokból aggodók meg-

gondolhatnák, hogy a hivatalból való és fe-
gyelmi természetű elmozdítások a nyugdíj-
intézettel semmi nemű összefüggésben nincse-
nek, hogy a fegyelmi vizsgálatra megérett egy-
házi hivatalnok, mint eddig elítéltetett, míg 
nem volt nyu gdíjazá, úgy a nyugdíj-intézet 
felállítása után sem fog más elbánásban része-
sülni a törvényes forumokon. Ez erkölcsi vagy 
inkább fegyelmi tekintetből táplálkozó aggoda-
lom teljesen eloszlatható azzal, ha rámutatunk 
az egyházi törvénykezés mai rendezett voltára 
és köztudomású atyai szelídségére, mely ellen 
túlszigor^ alkalmazása miatt bajos volna szót 
emelni. Es mégis úgy áll a dolog, hogy a fen-
nebb említett anyagi hátrány mellett az érin-
tett erkölcsi tekintetek titkos argumentuma is 
jelentékeny szerepet visz a nyugdíj-intézet el-
lenzésében. 

A mondottakat figyelembe véve, leghelye-
sebb volna, ha az illetékes egyházi testületek 
azt javasolnák a Konventnek, hogy miután a 
szóban forgó segédeszközökkel a lelkészi kar 
jogos anyagi érdekét kielégítő nyugdíjalapot 
előállítani egyszerre nem lehet (mellékesen 
megjegyzem, hogy igazi nyugdíj-intézetet csak 
a gyülekezetek hozzájárulásával lehet valamikor 
létesíteni): a Konvent vegye le napi rendjéről 
a nyűg díj-intézet kérdését és szorítkozzék csupán 
a gyámintézet felállítására. Ezt óhajtja minden 
fél, ennek felállítása módozataiban meg van az 
egyetértés minden illetékes tényezőnél, ennek 
létesítése égető szükség, mert lelkészeink özve-
gyei árvái még országszerte vagy teljesen a 
nyomor és nélkülözés szégyenletes sorsára van-
nak hagyatva vagy az egyházmegyei intézetek-
nek legtöbbször csak alamizsnaszerű filléreivel 
gyámolíttatnak. 

A gyámintézet külön felállítása elé lénye-
ges akadály nem is gördíthető sem a törvény, 
sem a célszerűség szempontjából. Igaz ugyan, 
hogy a zsinati törvény nem csupán gyáminté-
zetről, hanem nyugdíj-intézetről is szól, midőn 
a közalap által segélyezendő célokat pontonként 
fölsorolja; de a törvény e helyes intentiójának 
egyelőre az által is elég tehető, ha a közalaptól már 
10 százalékban megállapított segély összegből 
egyelőre csak »nyugdíj-intézeti alap« gyűjtetik, az 
intézet valódi felállítása pedig jobb időkig, neve-
zetesen a közelebbi zsinat határozatáig elhalasz-
tatik. Ily eljárást javasol a célszerűségi tekintet 
is, mely míg az egyetemes gyámintézet minél 
előbbi felállításával egyetemesen érzett szüksé-
get és közóhajt elégít ki, addig a nyugdíj-inté-
zet kényszerrel való megalkotása talán a papság 
nagy többségénél, de minden esetre igen tekin-
télyes részénél heves ellenzéssel fogna találkozni, 



A kivitel módozatját illetőleg, azt hiszem, 
hogy a mostani konventi javaslat, mely a 
nyugdíj-intézet működésének kezdetét szintén 
bizonytalan időre tervezi, egészen helyes alapon 
nyugszik s a dunamelléki egyházkerület azon 
módosításával, hogy a belépés csak a jövőben 
alkalmazandó papokra nézve legyen kötelező, a 
legsikeresebben elvezet egy erős és életképes 
gyámintézet várva-várt megvalósulásához, 

Váradi F. 

I S K O L A Ü G Y , 
* 

A közvizsgálatokról. 
Herder 1795-ben tartott iskolai beszédében »a 

nyilvános vizsgálatok céljáról« szólván, aphoristice utal 
arra, hogy milyeneknek kellene a vizsgálatoknak lenniük, 
miután megmutatta, minőknek nem kell lenniök. »A nyil-
vános vizsga feladata, mondja, nem lehet az, hogy vala-
mely tantárgynál elmondassék mindaz, a mit a tanító 
tanítása alkalmával elmondott, hanem mutassa ki azt, 
hogy pontos és alapos volt... A tanítás gyökere ma-
radjon a földben; csak a növényt, virágát és gyümöl-
csét mutassa meg.« Azért ne tévessze össze a tanító a 
vizsgálatot a tanórával, a melyen tanítania kell, és fel-
teszszük, hogy a lelkiismeretes tanító csakugyan tanít. 
Azon veszély ellen, hogy vizsgálás helyett tanítson, a 
tanító megóv a gyermekek elkészültségének alapos is-
merete, a mint azt Herder akként fejezi k i : »a tanító, 
ki osztályát ismeri és szereti, oly kérdéseket fog tenni, 
a melyekre felelni lehet ;« és Niemeyer : »a tanító való-
sággal legyen examinator, nem oktató, a ki tudományá-
val feltüntetést akar kelteni.« És hogy mennyire nehéz 
az examinálás művészete, ugyancsak Niemeyer is tudta; 
»az examinálás művészete magának igen tudós és derék 
iskolatanítónak csak ritka adománya.« Dacára annak, 
hogy a vizsga ne legyen tanóra, mégis olyan legyen 
az, hogy egyszersmind a tanítás képét tükröztesse vissza. 
Hogy ez lehetséges, megmondja nekünk Frick az »Ency-
klopaediá«-ban, mert a vizsgán »nemcsak a tanmód 
nyilvánul, hanem egyszersmind a szellem és kedély, 
mely az iskolában uralkodik. Nyilvánvalóvá lesz, vájjon 
bírja-e a nyelvet és a tudományt, melyet tanít, mily 
módon tudja előadni, mily eredménynyel működik; váj-
jon tisztelik-e, szeretik-e tanítványai, vagy csak félnek 
tőle és megcsalják ő t ; vájjon terhére van-e neki az 
osztály és ő az osztálynak.« Mindezt megtudja a szak-
értő egy vizsgára kiszabott néhány rövid óra a la t t ; a 
nem szakértő is azt hiszi és követel, hogy mások is el-
hidjék, hogy ő is képes megítélni a tanítót, és dicsérni 
valót talál ott, a hol a tanító, talán jóhiszeműleg, té-
vedésbe ejtette. Hogy miképen kell ezt tenni, az min-
dig a tanítótól és a rászedettek egyéniségétől függ. A 
tanfelügyelő megdicséri a tanítót, mert „fényes ered-
ményttudott felmutatni, minden kérdésre látszólago-
san kész lévén a feleletre mindenki. Holott mindenki, 
de legjobban társai tudják, hogy az illető megdicsért 
igen gyenge tehetségű tanító. De az eredmény látszó-
lagosan fényes volt, mert a tanító minden gondját a 
rászedésre, nem pedig a tanításra és önmívelődésre for-
dította, a mire talán képtelen. 

A közvizsgák mindig csak azt mutatták és mutat-
ják most is, milyen vem az iskola, holott azt kellene 

mutatniok, hogy milyen az iskola. De azzal nem sza-
bad a tanítónak előállania, mert könnyen kockáztatja a 
»fényes e redményű és dicséretet, melyre minél gyá-
moltalanabb a tanító, annál többet kell adnia, mindig a 
külső' támogató eszközökre szorulván nem találván tá-
maszt és vigaszt tudományában és tiszta lelkiismereté-
ben. A tanító kényszerítve lévén »fényes eredmény« 
felmutatására, nem tanít, hanem az egész iskolai évben 
nem tesz egyebet, mint folytonosan előkészíti a tanuló-
kat a vizsgára. Legjobb esetben is 6 hét, 2 hónap el-
raboltatik a tanévből, hogy a sokféle vizsgálati előké-
születekkel a szegény tanuló feldíszíttessék azon célból, 
hogy a tanító »fényes eredményt« mutathasson fel. A 
tanuló mindég mellékes, nem magának, nem az életnek, 
hanem folytonosan csak a vizsgálat cifra fényessége 
kedveért tanul, melylyel az »ügyes« tanító port hint a 
szemekbe. Oly vizsgák pedig szót sem érdemelnek, 
mikor a tanító már jóval előbb tudja, hogy egy év 
múlva lesz a nagyszerű, fényes iskolalátogatás és vi-
sitatio. 

A lelkiismeretes tanító irtózik a szemfényvesztéstől, 
s azért inkább eltörülni kivánja a vizsgát, mintsem hogy 
a gyermekek erkölcsisége rovásán »fényes eredménytcc 
mutasson fel. A lelkiismeretlen tanító kevés fáradsággal 
olcsó babért szerez. A világ meg akar csalatni, tehát 
megcsalja. 

Az a kérdés támad tehát1 megtartandó-e vagy 
eltörlendő-e a nyilvános vizsga vagy nem? A közvizs-
gák megtartása részben régi hagyományon nyugszik, 
mely hagyományon a paedagogiai elméletek sem vál-
toztattak lényegesen, részben az ujabb kornak nyilvá-
nosság utáni törekvése biztosítja azok jogosultságát. 
Hogy valami régi tradition alapul, abból még nem követ-
kezik, hogy az a modern kor szellemével megegyeztet-
hető és megtartandó volna, különben minden haladást 
csirájában elfojtanánk; és mert valami, mint a mi köz-
vizsgáink, a nyilvánosság látszatával bír, még nem kö -
vetkezik. hogy a valósággal nyilvánosság is egyszers-
mind. Hát ha az úgynevezett nyilvánosság csak egye-
sek önkényének és szeszélyének a szentesítésére szol-
gáló eszköz, s nem egyéb mint önző erőszakoskodás, 
melylyel valamely kedvelt, de tehetetlen egyén ismeret-
beli s erkölcsi hibáit s fogyatkozásait takarni lehet, talán 
takarni kel l?! Szomorú, de való, hogy »fényes ered-
ményü« vizsgálatok nagyon is csábítják a taní tó t ; de 
még szomorúbb, hogy vannak emberek, kik az ily szem-
fényvesztést »fényes eredmény«-nek, »szabatos«, »jó«, 
feleleteknek hirdetik; holott a szakember a legjobb eset-
ben csak üres darálást hallott, melyet a »fényes ered-
m é n y ű hajhászó tanító folytonos »jó«, »nagyon jó«, 
»kitünő«, »helyes« jelzőkkel hangosan kísér, kényelme-
sebb lévén ez, mint az anyagot jól elsajátítani, a hibás 
vagy hiányos feleletet helyre igazítani, kérdésekkel a 
megállapítandó eredményt kifejteni s megállapítani, s 
mínd e mellett a tanításnak még a látszatát is kerülni. 
De ilyes eljárással a tanító magára vonná a felsőbbség 
kegyvesztését, mert nem tud jól tanítani, s vizsgáján 
nem lehet »szabatos« feleletet hallani] 

Helyesen mondja — s azért teljesen elfogadom 
Dr. Sz. K.-nak »A évi zárvizsgálatokrók a Néptanítók 
Lapjának f. é. 54. számának vezércikkében elmondott sza-
vait : »A fényes eredmény oka és körülménye mindig 
szemügyre veendő. Két eset van: az egész osztály és 
egész iskola fényes eredményt mutat fel; második eset, 
hogy csak egy-két tanító, vagy talán épen egy lép fényes 
eredménynyel a közönség elé. Az első esetben az inté-
zet alkalmazkodó szervezetű, egységes szellemű, helye-



sen vezetett lehet«, s így a fényes eredmény egészsé-
ges alapokon nyugvó lehet; de »nem így van az eset, 
ha valamely intézetről az utánjárás kiderít, hogy összes 
működése hibás alapon vagy meg nem engedhetőn nyug-
szik, s mégis fénynsnek látszik az eredmény. Ez elszo-
morító. 

Legszomorúbb, sőt veszedelmes a második eset«, 
hacsak egy tanító vagy talán csak egy tantárgyával 
tud wfényes eredményt« produkálni, mert »ebben az 
esetben az eredmény legtöbbször gyanúsan fogadandó;« 
mert »a tanítónak legfőbb törekvése és évi működése 
arra irányzott, hogy év végén minden áron eredményt 
mutasson. E törekvés indító okai többfélék : az ambitio 
hibás álapból indul ki és sokszor paedagogiai képesség 
hiányának kényelmes pótlekául és elpalástolásulszolgál;« 
»verseny másokkal, fél. lem a felebbvalóktól; ez utóbbiak 
kedvének keresése s remény náluk vélt befolyásra te-
hetni szert,« és gyengeségek iránti elnézést biztosítani, 
s tegyük még hozzá, malitia másoknak ártani. Már ma-
gában véve a »fényes eredményű« tanító kidicsérése 
árnyékot akar vetni a többiekre még akkor is, ha nem 
ered ezen gyanús törekvés azon indokból, hogy má-
soknak á r t son ; minél elvetendőbbnek kell azt tarta-
nunk, ha ártani szándékból ered 1 »A fényes eredmé-
nyeket hajhászó nem tekint más tárgyra, sőt azt, hogy 
az övé a legfőbb és legfontosabb, minden módon és 
alkalommal érezteti« s számára minden időt s erőt le-
foglal; »az ilyen a záró vizsgálaton is alig bírható buz-
gósága korlátozására,« jobbra-balra hajlongván, magya-
rázatokkal szolgái az ő genialitásáról, a tanulót dicsérő 
és buzdító közbeszólásával; minden szóra helyeslést 
bólint fejével, s így a figyelmet elvonja a lényegestől, 
a fő dologtól, néhány általános, összefüggés nélküli, 
bemagolt, de tetszetős phrasis ^szabatosa felelet gyanánt 
hirdettetik. »Az ilyen eredmények ellen igen gyakran 
társai sem mernek szólni;« mert a csalhatatlan, de 
megcsalt felsőbbség rányomta az elismerés letörülhetetlen 
bélyegét, s jaj annak, kinek van annyi erkölcsi bátor-
sága hogy ily eljárás ellen felszólaljon, az üldözés minden 
eszköze mozgósíttatik ellene, míg a legjobb belátás és lel-
kiismerete ellenére is vissza von és elhallgat, maga is 
dicséri a gyanús, fényes eredményt! Tehát »a minden 
áron való eredmény elérése határozottan kárhoztatandó. 
A fényes eredmény árát a tanulók adják m e g . . . . Leg-
jobban szeretem, ha a dicséret nem egyeseket ér, ha-
nem testületeket. Nem kívánnék félreérteni s em; hisz a 
tanítás terén is vannak kivételes művészek.« Csak hogy 
ezt a művészetet nem mutatja be az, ki iskolai tan-
könyvből felolvasásokat tart vagy a szónoklat elemei-
ben gyakorolja magát, mivel rövid időre ugyan lehet 
gerjeszteni bámulatot, melynek »közepette mintegy lég-
hajón elragadtatik az ember és később ismét leszállván 
a földre, csak elkábultságát veszi észre.« (Herder) . 
Nem ritkán a fényes eredmény hajhászása kenyér irigy-
.ségből is ered. 

Arra a kérdésre: vájjon megtartandók-e a köz-
vizsgák vagy nem, a tanítók túlnyomó száma alkalma-
sint nem-mel felelne. 

A tanügy nagyot haladt; mindenoldalúkig fejlesz 
tetik, tudományos könyvek, folyóiratok, sőt a napi 
sajtó is foglalkozik vele; általános és különös módszer-
tan többé-kevésbé szerencsés fejlesztést nyer t ; de az 
évzáró vizsgálatokról, hasznáról s szükségről csak pae-
dagogiai szak- s tankönyvekben, jól sikerült fényes 
eredményű vizsgálatokról a napi sajtóban olvashatunk, 
mely stereotyp jelentések hasonlítanak egy bizonyos 
felvidéki közlöny hymen híreihez, melyekben minden 

menyasszony bájos és szellemdús, úgy hogy az olvasó 
bátran mást ís érthet alatta. 

Külföldön ezen kérdéssel is többet foglalkoznak 
tanítók és tanító- gyűlések; sőt Stettin városa a maga 
iskoláiban a közvizsgálatokat tényleg beszüntette és az 
iskolai-tanácsosok által kiadott »Pommerschen Blátter«-
ben azt lehetett olvasni: »annak idején a szaklapokban 
közzétett hírt, hogy Stettin városában a nyilvános isko-
lai vizsgálatok be lettek szüntetve, bizonyára sok tanító 
örömmel fogadta és remélte, hogy rá nézve is ezen régi 
»copf« nemsokára a mult emlékei közé fog tartozni. Fá j -
dalom a jó példa máshol nem talált utánzásra; sőt a »pae-
dagogiai lapok« nem is találták érdemesnek a Stettinben 
történtekkel behatóan foglalkozni.« (Sáchsiche Schulzei-
tung 1885. máj. 31. utánnyomásából). Már 1884-ben a 
görlitzi tanító-gyűlésen is szőnyegre került a théma. Azon-
ban az előadó indítványa, hogy »a közvizsgák, melyek ér -
dekében a tanítók az iskolai év nagy részét elpazarolják, 
eltörlendők«, nem fogadtatott el azon indokból, mert oly 
kérdés, mely beható tárgyalásra szorul, csak így röviden 
el nem intézhető, s azért más véleményű tanítók iránti 
tekintetből is egy későbbi tanító-gyűlésre halasztatott. 
Ennek folytán 1885-ben a 26-dik általános tanító-gyűlés 
Darmstadtban ismét napirendre tűzte ki, de vele csak 
röviden foglalkozott. Dr. Bartels Frigyes (a Rheinische 
Blátter für Erziehung und Unterricht« című folyóirat je-
lenlegi szerkesztője) előadó sok tekintetben igen is 
megszivelendő előterjesztésében egyebek között különö-
sen a nyilvános vizsgáknál észlelhető visszaéléseket m u -
tatta ki, mi igen érdekes eszmecserére adott alkalmat. 
Ahrens ipariskolai igazgató nagyon is sötét színezetű-
nek találta a képet, mert nem tudja elképzelni, hogy 
igazi methodikus tanító képes volna a vizsgálatok ked-
véért a tulajdonképi iskolai időből 5 hetet elszakítani 
a gyermekeknek a vizsgálatra való elkészítése véget t ; 
ez oly szegénységi bizonyítvány volna, melyet ő egyet-
len-egy tanítónak sem állítana ki. Erre zárbeszédében 
megjegyzi Bartels, hogy sokkal jobban becsüli a tanító-
kat, mintsem feltehetné, hogy a tanítónak szüksége 
volna 5 heti vizsgálati készületre; erre nincs szüksége, 
sőt sok helyütt nem is teheti azt, mert pl. nála a tanító 
5—6 nappal a vizsga előtt megkapja a tárgyakat, m e -
lyekből kell kérdezni, s így 5 heti praeparalásból szó 
sem lehet. Erősen hangsúlyozza, hogy előadásában csak 
a tényleges visszaéléseket ostorozta, különösen azt a k ö -
rülményt, hogy »sok tanító, ki meg sem érdemli, rend-
kívül kedvező világításba helyeztetik a vizsgálatoknál 
más kartársaival szemben, mert igen kevés ember van, 
ki valóban helyes Ítéletét mondhatna" a tanítóról a köz-
vizsga alkalmával szerzett tapasztalatok alapján. 

Köhler Richárd (a »Reinische Blátter« szerkesztője 
1885 —1887) az általa szerkesztett folyóirat 1885. év 
folyam 2. füzetében a nyilvános vizsgálatokról értekezvén 
„kétes értéküeknek" találja azokat, mert »a nagy publi-
kumban még nagyon is el van terjedve az az előítélet, 
hogy azok az iskolák a legjobbak, a melyekben a leg-
több tanultatikazaz a melyekben a legtöbb positiv 
ismeretanyag közöltetik. Ezen előítélet gyanús befolyás-
sal bír a közvizsgálatokra. Hisz »a be nem avatott, ki 
nem tudja, hogy a vizsgálat ugyan a kulisszák köze 
enged pillantani, de semmi esetre sem oly könnyen a 
kulisszák mögé, könnyen rászedhető és nagyon is haj -
landó a nyilvános vizsgálatoknak oly értéket tulajdoní-
tani, a milyennel nem birnak. E mellett rendesen min-
den fényesen sikerül. Valamennyi tanuló rendesen min-
dig felemeli a kezé t ; alig van hibás felelet, bár oly 
dolgokra vonatkozzék is az, melynek ismeretében alig 



lehet otthonos a t a n u l ó . . . . Routinirozott tanítóra nézve 
nem nagyon nehéz kimutatni azt, mennyi ismeretet 
tulajdonított el tanítványának az emlékező tehetsége. 
És ha e mellett még parádés lovak bemutattatnak, akkor 
nem hiányzik semmi sem a fényes eredményhez, és 
csak amphiteatrum kellene még ily nagyobb számú pub-
likum befogadására. így kézzel fogható, hogy az, a mi 
az iskolában csak másodrendű, csak eszköz a cél eléré-
sére t. i. a tananyag beemlézése, lényegessé válik, 
mondhatni lealacsonyíttatik, míg az iskola tulajdonképi 
céija: a tanuló szellemi fejlesztése háttérbe szorul.« — 
Ziller Tuiskonnak is vannak paedagogiai kételyei a köz-
vizsgálatok értékére nézve, és szavai feltűnő rövidsége 
dacára is figyelrmre méltók (Grundlegung II. kiadás 
245- lap.). 

Feltűnő, hogy a tanítóknak a nyilvános vizsgála-
tok iránti ellenszenve dacára Stettin városa kivételével 
még mindenütt megtartották azokat ; továbbá feltűnő, 
hogy a sem az elmélet terén, mint befolyásos paeda-
gogiai irók, sem a gyakorlat terén, mint tanfelügyelők 
s minisztériumok sohasam vonták kétségbe a nyilvános 
vizsgálatok jogosultságát. Ez a körülmény abban lel-
heti magyarázatát, hogy a tanítóság pártállása kevésbé 
a dolog lényege, mint inkább a helytelen kezelése ellen 
irányul, vagy hogy ezen kérdésre vájjon megtartandó-e 
a nyilvános vizsga? igennel felel, de a kérdésre: hogyan ? 
határozottan a jelen formában való elvetésére szavaz. 
(Folyt, köv.) Gamauf György. 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
(Folytatás). 

13. A csurgói ev. ref. főgymnasium értesítőjét 
Dr. Vita Károly igazg. tanár közli. Leirja az 1887-dik 
okt. 26-án rendezett Csokonai ünnepélyt, adja Kondor 
József tanárnak ünnepi beszédét. Azután Héjas Elek-
nek »T. Livius XXI. könyvének syntaxisa fővonásokban« 
című értekezése közöltetik. Az intézet a jelen tanévben 
4000 frt ideig, államsegélyben részesült, mely összegből 
egy id. rendes tanári állás szerveztetett s ez állásra 
Endrei Árpád oki. tanár választatott m e g ; az összeg 
többi része részint a tanárok fizetésének 100 frttal való 
ideiglenes emelésére, részint a könyv- és szertárak gya-
rapítására fordíttatott. A tanárok közül Bosznai István 
tanári működésének 25 éves jubileumát ünnepelte meg. 
A »tanári nyűg- és gyámintézet« a b.-somogyi ev. ref. 
egyházmegye, mint fenntartó testület hozzájárulásával 
megalapíttatott. A tanári kar 15 tagból áll, kik között 
10 rendes tanár van. Az értesítő csak épen röviden 
megemlí t i : »A tanári kar egyes tagjai az irodalmi téren 
is működtek.« Meg kellett volna nevezni is az illetőket. 
A könyvtár állomány 9370 kötet és füze t ; az ifjúsági 
könyvtár pedig 1467 kötet, 1094 drb és 46 füzet. Van 
még az intézetnek régiség- és éremtára, természettani 
stb. szertára, mely utóbbiban 219 drb műszer van 2677 
forint értékben. Az ifjúsági segítő egyesület bevétele 
392 frt 22 kr. Kiadása pedig 325 frt 43 kr vo l t ; könyv-
vagyona 1728 darab. A főgymnasiumba az év elején 
beíratott 193 tanuló, az év végére maradt 178 rendes 
és 2 magán tanuló; köztük ev. ref. 7 6 ; ág. evang. 15; 
r. kath. 57, mózes v. 29. Érettségi vizsgára jelentke-
zett 13, szóbelit tett 12 és pedig jelesen 3, jól 3, egy-
szerűen 4, két hóra visszavettetett 2. Jutalom- és ösz-
töndíjakban s egyébb jótéteményekben kiosztatott az 
ifjak között 2208 frt 75 kr, 3 db arany, 4 db tallér 
10 db ezüst húszas és 2 db francia szótár. A konviktust 

az első félévben 110, a másodikban 101 növendék vette 
igénybe. Az egyes egyházakból pénzadományban és ter -
ményekben 126 forint 60 kr gyűlt a tápintézetre, mi a 
mult évinél 70 frt 20 krral kevesebb. A köztartás díja 
félévenként 25—25 frt. A tanév megnyitása szept. 5-én 
lesz. Az a kimutatás, mely az értesítő végén a gyüleke-
zetek, lelkészek és tanítók által a főgymn. fenntartására 
fizetendő járulékokat közli, élénken mutatja, hogy mily 
áldozattal tartja fenn iskoláját a b.-somogyi egyház-
megye. Az ezek által fizetett összeg nem kisebb, mint 
1080 frt 5 kr. 

14. A nagyenyedi ev. ref. Bethlen főiskola ér te-
sítőjét Makkai Domokos rector professornak történelmi 
adatokban gazdag évzáró beszéde nyitja meg. A becses 
értekezésből a következő adatokat emeljük ki. A könyv-
tár rendeztetett, leltároztatott s róla a katalógus össze-
állíttatott. E szerint van a könyvtárban 13,315 munka 
21,750 darabban. Az ásványok, kövületek és kőzetek 
rendezésének és leltározásának eredménye az év végén 
10,632 darab. Ehez járul 2560 drb régiség. Az állat- és 
növény-gyűjtemény rendszeres leltára szintén elkészült 
8419 állat, 3303 növény és 216 idetartozó taneszköz 
van leltározva 4461 frt 39 frt értékben. Az elöljáróság 
megtette a kezdeményező lépést egy 5—ik theol. tan-
széknek betöltésére s hogy még két gym. rendes tanár 
választassák. Azután szól a jelentés az egész kollégium 
megalapítására s általanos céljai megvalósítására vonat-
kozó alapítványokról, melyek között legnagyobb Bethlen 
Gábor fejedelemnek alapítványa, majd Apafi Mihá-
lyé\ gr. Mikó Imréé stb. A fejedelemnek már 40 alum-
neum volt a theol. deákok közül, kiknek öltözetéről és 
élelmezéséről »eggregie erat prospectum.« Ez a 40 
alumneum ma is folyamatban van. 1049 frt 60 krt 
fordít a közpénztár évenként a fejedelmi alumneumra. 
1666 óta, mikor a kollégium Enyedre költözött, 1882-ig 
76 alapító 100,642 forint 96 kr értékű alapítványt tett 
tanulók számára ; ehez hozzáadva a principis beneficiu-
mot az egész összeg 118,135 kr. A jelen század 
elejéig 1829-ig 7 alapítvány kizárólag theol. deákok 
részére tétetett 52 személy számára; 1771 — 1862 4 ala-
pítvány 15 személy részére csupán nemes.'knek szól ; 
3 alapítvány kizárólag székelyek számára, melyre gr. Beth-
len Imre 12,000 frtot gyű j tö t t ; 9 alapító 20,425 frttal 
első sorban családja tagjairól gondoskodott stb. Az egész 
alapítványi összegből tápintézeti alapul mai nap 82,901 fo -
rint 56 krajcár szolgák Nagymérvű alumneum a cipó 
alumneum, melyre átlag évenként 4500 frt ad ki a koll. 
pénztára. A másik alumneumot Ényed város néhány 
polgára alapította és tartja f enn ; ugyanis 16 tanulót lát 
el már évek óta e város polgársága ebéddel, évenként 
8 hónapon át. 18 alapító 34,831 forint 75 kr tőkével 
ösztöndíj- és jutalom alapítványokat tett. A tanári gyám-
és nyugdíj-intézetnek, melynek eszméjét Vajna Dáni l 
pendítette meg, az 1887. év végén volt 10,483*67 forint 
tőkéje. A főiskolába az év elején beiratkozott a theol. 
akadémián 68, a gymnasiumban 321, a tanítóképzőben 
44 és az elemi iskolában 271 tanuló, összesen 704. A 
megelőzőben volt 762 tanuló; ez évben kevesebb ösz-
szesen 58 tanulóval a növendékek száma. Pályadíjak, 
jutalmak, és ösztöndíjak címén kiosztatott az év végével 
1782 frt 30 kr és 18 db arany. Az ifjúság egész segé-
lyezésének összege 15,515 frt 74 kr. A kollégium belső 
háztartására a kiadás 403 r frt 44 krt tett. A tanári kar 
áll 12 rendes, és 5 segédtanárból; 5 szaktanítóból és 
6 ideiglenes köztanítóból. Az érettségi vizsgára jelentke-
zett 23 ifjú, a szóbelire bocsáttatott 20, kettő egy évre, 
egy pedig végkép elutasíttatott. Jelesen érett 4, jól 2, 
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a többi egyszerűen érett. Az ifjúság körében működtek 
az ifjúsági kör (könyvtára 1170 munka), a theol. önkép-
zőkör, a theol. énekkar, önsegélyző egylet (vagyona 
1595 frt 9 kr), a tanítóképezdei önképzőkör, dalkar és 
ifjúsági zenekar A kollégium bevétele 163,807 forint 
99 kr volt, kiadása 157,646 frt 14 kr, pénztár marad-
vány 6161 frt 85 kr. A tanév kezdete aug. 30. Egyike 
a legszebben összeállított, áttekinthető, értékes iskolai 
értesítőknek. 

15. A kecskeméti ev ref. főiskola jog- és állam-
tudományi kar évkönyvében dr. Kovács Pál jogtanár 
»A jogakadémiák kérdéséhez« címen értekezik, mely-
ben a jogakadémiák fentartásának szükségét fejtegetve 
kivánja i - ször , hogy teljes paritás legyen az egyetem 
és akadémia között abban az értelemben, hogy mon-
dassék ki és hajtassék végre szigorúan az egyetemeken 
is a leckelátogatási és legalább a kötelezett főtárgyak-
ból a kollokválási kényszer; 2-szor évzáró kényszer-
vizsgák hozassanak be mind a 4 éven ; 3-szor k imon-
dását annak, hogy az ügyvéd-jelöltségre és joggyakor-
latra is a jog- és államtudományi államvizsgák letétele 
képesít kizárólag. A tanári karban az a változás történt, 
hogy dr. Horváth Ádám képviselővé választatván tan-
székét elhagyta s helyére dr. Kis János választatott 
meg. A tanári kar állott 8 rendes tanárból és 7 magán-
tanárból. A joghallgatók száma az első félévben 48, a 
másodikban 42 volt, köztük ev. ref. 18, róm. kath. 18, 
ág. ev. 1, gör. kel. 4, móz. v. 7. Az ösztöndíjasok 
száma 9 volt, az ösztöndíjak összege 289 frtot tett. 
Segély-egylet és önképző-kör működött az ifjúság köré -
ben ; ez utóbbinak könyvtára 1200 kötetre megy. A 
beiratások a jövő tanévre szept. 1—8-ig lesznek. 

16. A kolozsvári ev. ref. kollégium értesítőjét 
dr. Török István igazgató állította össze. Évzáró beszé-
dében különösen melegen emlékezik meg O Felségének 
legmagasabb látogatásáról, majd az év történetét közli. 
A lefolyt iskolai évben 24 egyetemi hallgató nyert 
bennlakást, s mint magántanító alkalmazást. Alapítványok 
kamataiban, segély összegekben és tandíjkedvezmények-
ben adatott az ifjúságnak 1370 frt. A kegykosztot élvezte 
24—28 növendék, kiket 43 család látott el. A ref. egy-
házközség segélyezett 8 árva fiút 500 frttal. Állami ösz-
töndíjat élvezett 5 tanuló 300 frtot. Kegycipó kioszta-
tott 9891 pár. Értéke 641 frt 88 kr. A tantestület áll 
19 tagból s ezenkívül 4 elemi iskola tanítóból A főgym-
nasium növendékeinek száma az év végén 289, köztük 
ev. ref. 218, ág. ev. 11, unit. 1, róm. hath. 24, görög 
kath. 13, gör. kel. 7, móz. v. 15; magyar 271, német 2, 
oláh 16. Érettségit tett sikerrel 17 közül 14, jeles 2, 
jó 3, egyszerű 9. Az elemi iskolában volt 137 gyermek. 
A könyvtár gyarapodás 118 kötet, 102 füzet és 3 db 
oklevél. A beiratások szept. 1—4-én lesznek. 

17. A székely-udvarhelyi ev„ ref. collegium ér te-
sítőjét Bod Károly igazgató és Gönczy Lajos tanvezető 
szerkesztették. Gönczy Lajos »Yázlat Székely-Udvarhely 
környékének flórájából« címmel értekezik egy értesítő 
keretét meghaladó nagy apparatussal. A tantestület 
10 tagból áll. A gymnasiumban volt 206, az elemi isko-
lában 125, együtt 331 növendék, az év végén 298. 
Iskolai javadalmazásban 3381 frt és 12 kr, és 12 db 
arany erejéig részesült az ifjúiság. A kórházalap 291 frt 
86 krt tesz. Érettségire jelentkezett 12, szóbelit tett 11, 
jeles eredménynyel r, jóval 3, egyszerűen 6. A tanév 
kezdete szept. 1. 

(Folyt, köv.) — s . — l. 

T A R C A. 

Török János marosvásárhelyi theol. tanár 
életéből. 

A marosvásárhelyi collegium »Értesítő«-je néhány 
év óta becses ismertetést hoz e jó nevű iskola történetéből, 
életrajzi vázlatát is közölve a híresebb professoroknak. 
Az idei évfolyamban Bodola Sámuel, Ércsei János s 
több volt tanáré mellett ismertetve van bágyi Török 
János élete is, kinek tragikus végét ma is megin-
dulással olvassa az ember. Az érdekes életrajzokat 
Koncz József marosvásárhelyi tanár, e jó nevű egyház-
történeti kutató irja, kit olvasóink már régebb idő óta 
előnyösen ismernek. 

Török János született 1806. jun. 21-én Udvar-
helymegyében, Bágy községben. Atyja Török István, 
anyja Török Zsuzsa. Tiz éves korában 1816-ban az 
udvarhelyi ref. collegiumba vitték szülői, hol október-
ben az elemi osztályban kezdette tanulását. Végezvén 
az alsóbb osztályok tanulmányait, 1824. junius hó 27-én 
felvétetett a felsőbb tudományokat hallgató ifjak ív 0 z e, 
mint deák subscribált 24 között a 2. helyen. Hat év 
alatt kitartó szorgalommal végezte azon kor rendszere 
szerint a bölcsészeti, jogi és theologiai tantárgyakat. 
1828/9 és 1829/30 isk. években az intézet könyvtár-
noki hivatalával bizta meg az elöljáróság, még mint 
leckejáró deákot, később literaturae praeses- és osztály-
tanítói kitüntetéssel tisztelte meg a törekvő ifjút. Ez 
utolsó hivatalt két évig folytatta a legfelső osztályban, 
a logica classisban. 

1833-ban szigorlatot tett az erdélyi 4 ref. colle-
giumban, hogy külföldi egyetemre mehetés végett se-
gélyt nyerhessen (Examen academictim.). 

Nélkülözés, szükség, nyomor levén kisérő társai 
tanuló pályája alatt, classista korában szolgasággal, mint 
deák magántanítósággal tartotta fenn magát. Előbb te-
hát az anyagiak megszerzéseért kellett fáradoznia, hogy 
a szellemi kincsek gyüjthetésének feltételeit biztosítsa. 
Nappal a tanórákon kívül szolgai kötelességet teljesített, 
tanított, éjnek idején tanult. Lakó-szobája falai tanúskod-
hatnának, hányszor és hány óráig virasztott éjente, éjfél-
után asztala mellett belemerülve cursusai tanulásába. Ver -
seny-társa nyilatkozata is bizonyítja azt. Egy Palffi nevű 
ember, ki akkor tanult Udvarhelyit, a kath. gymnasium-
ban, mikor Török a ref. kollégiumban, az ötvenes évek 
elején, a mikor Török már fogoly volt, beszélte, mikép 
boszankodott ő azon, hogy Török mindig későbbre 
oltja el gyertyáját és nem tudja kiállani vele a versenyt. 
Csak így sikerült a szegény szolga tanulónak az, hogy 
osztályában tanuló társai között az első helyet magának 
megszerezze és folytonosan megtartsa. 

1834-ben már a berlini egyetemen találjuk, hová 
a megelőző év végefelé indult el. Megelőzőleg búcsú-
beszédeit tartott az intézetből kilépés alkalmával, latin-
nyelven a tanárokhoz s közben az ifjúsághoz magyarul. 
És az ifjúság ünnepélyesen kikísérte az intézetből, mely-
nek falai között 16 évet szentelt tanulásnak a tudomány 
szomjas ifjú. Egyetemi pályája alatt több utazást tett 
Németországon ; végére járt az oderai frankfurti egyete-
men tanult erdélyi ev. ref. ifjak stipendiumának s meg 
is találta azt Berlinben és arról miniszteri -választ ís 
küldött. Wilhelm György brandenburgi választó fejede-
lem alapította s 80 frtot kaptak évenként az ott tanuló 



magyar-ifjak.*) 1836. év nyarán Vásárhelyit, mint püs -
pöki titkár, Antal János oldala mellett dolgozik és fog -
lalkozik az egyházi ügyekkel és ezen minőségben találja 
őt Nagy-Enyeden a professorrá választásáról szóló m e g -
hívó örvendetes levél. 

Beiktatása után 1837. január havában megkezdette 
azonnal tantárgyai előadását s nagy buzgalommal és 
odaadással tanította az egyetemes és magyar történelmet, 
latin-, görög- , és zsidónyelvet és az ezekre vonatkozó 
régiségeket ; dolgozott és sajtó alá rendezett kéz i -köny-
veket, közönséges históriát a gyermekek, római régisé-
geket a deákok számára. A kibocsátandó fiatal vagy új 
papok kikérdezésére háromszor nevezte ki a püspök 
censornak : 1839-ben a Gernyeszegen, 1841-ben a Ma-
rosvásárhelytt és 1842-ben a K.-Gálfalván tartott syno-
dusokra. 

1841. jul. 4-én az elöljáróság, hogy theol. tanár 
Bodola Sámuel Enyedre történt átköltözésével e theol. 
professori hivatalnak ürességbe jötte miatt a tanuló ifjak 
hátramaradást ne szenvedjenek, T ö r ö k Jánosra bizza a 
theologus diákok tanítását is, addig míg a tanár válasz-
tás megejtetik, az azon időre járó theol. professori fize-
tést is T ö r ö k számára utalványozván. 

1842. február havában a főkonsís tor ium Török 
Jánost megválasztja a theologiai tanszékre s ugyanek-
kor a már ürességbe jött történelmi tanszék betöltésére 
a candidatiót elrendeli. A míg azonban ezen választás 
megejtetnék, a kollégiumi elöljáróság ápril 2-án ismét 
T ö r ö k ö t bízza meg, hogy a történeti tudományok taní-
tását is, mint eddig, a theologiával íolytassa, a mind 
két hivatalhoz kötö t t fizetés megtartása mellett. Ápril 
18-án megválasztott Szász István e történelmi tanszékre, 
de helyét csak junius 18-án foglalta el és így T ö r ö k 
egy évig két professori teendőt végzett. 

Ezen időponton tul 6 évig folytatta tanári hiva-
talát nyugodtan s viselte a tanársággal felváltva járni 
szokott mellékes hivatalokat is. 

1842. junius 19-én az előljárósági gyűlések jegy-
zőjévé választatott és ezen tisztet folytatta 1848. julius 
iir-ig és másodszor 1851. okt. 9- tő l 1852. január 24-ig, 
elfogatása napjáig. Ugyanezen 1842. decemberében a 
könyvvizsgálói segéd-hivatalnál levő egyik hely betöl-
tésére, melyet előbb Bodola S. viselt, a királyi főkor -
mányszék T ö r ö k Jánost nevezte ki. 

1843. fnbruárban a nyomdafelügyelet is Törökre 
bizatott, s minthogy eddig könyvtár felügyelő volt, 
ezen felügyelőség most Szász Istvánra ruháztatott , mint 
az irodalom tanárára. 

1844. junius 30-án a tanvezetői (paedagogarcha) 
hivatal folytatása alól Dósa Eleket fölmenti az elöljáró-
ság és azt T ö r ö k Jánosra ruházza s a 3 évig tartó 
ciclus eltelése után 1847. junius 27-én újból megbízza 
annak folytatásával, nem tartván szükségesnek a vál toz-
tatást, annyit azonban könnyítet t rajta, hogy a nyomda 
felügyelőség alól augusztus havában fölmentette. 

Bekövetkeztek egy év múlva a nemzetet szunya-
dásából fölrázó mozgalmas idők. A francia országból 
indult szabad eszmék villámgyorsan terjedtek, s á tha-
tottak a Kárpátok bércein is és a pezsgő-vérű fiatalság 
fogékony keblében szendergő tüzet lángra lobbantották. 
A szellemi-, polgári szabadság és egyenlőség akadály-
talan terjedhetésének útjából el kellett hárítani mindazt, 
a mi eddig hosszú időn át a szellem szabad és könnyű 
röptét nyűgözte, és az Istentől az ő képére egyenlőnek 
teremtet t polgárok, hazafiak közöt t annyi különböző 

* Lásd 1430. és 1473. levéltári számok alatt. 

válaszfalat emelt. És a tüzlelkü fiatalság szent lelkesült-
séggel sietett, repült, mint fiatal sas, rohant mint ifjú 
heves oroszlán a békók széttörésére, a válaszfalak le-
döntésére. 

Márciusban már a tantermek gyüléstermekké váltak, 
a tanszékeket, katedrákat, a komoly, tudós tanárok helyeit, 
az eddig szerényen ülő és csendesen hallgató tanítványok 
foglalták el s tüzes nyelvű apostolok tartottak buzdító, 
lelkesítő beszédeket, könyv helyett fegyvert vettek 
kezökbe, őrsereggé alakultak. A múzsák csendes hajlé-
kának ajtai május közepén már bezárultak. 

Az ifjúság ezen mozgalmait szükségesnek tartjuk 
röviden megemlíteni ugy, a mint azokat az előljárósági 
gyűlések jegyzőkönyveinek lapjai fönntartot ták. Március 
4-én 1848. a kir. kormányszék 1847. dec. 2-án m e g -
kezdette magyar nyelven levelezését, s meghagyta az 
egyházi főtanácsnak is, hogy előre intézkedjék aziránt, 
hogy kebelében a kezelést és levelezéseket 1848. boldog-
azszony hava (januárius) 11-én kezdve magyarnyelven 
folytassa. Március 27. olvastatik az ifjúság kérelem-levele 
(34. sz.), melyben a Habsburg uralkodó-ház iránt való 
hűséges- ragaszkodása mellett, az uniót Magyarországgal 
óhajtja és esedezve sürgősen kéri. Az elöljáróság fölküldi 
Kolozsvárra az egyházi főtánácshoz a kérelem-levelet. 
(45 — 46. sz.) Ápril 2. az ifjúság feliratot küld a ko rmány-
zóhoz, gr. Teleki Józsefhez is Erdélynek Magyarország-
gal leendő egyesítésének óhajtását fejezvén ki abban. 
(1773. levéltári szám.) Ápril 26. az ifjúság következő 
petitiot terjeszti az elöljáróság elé : a) hogy a tö rvény-
rendelte, de gyakorlatból kiment disputatiók, discussiok 
szerdán és szombaton délután az illető tanárok vezetése 
alatt újra állíttasanak fel és kezdessenek m e g ; b) az ének 
és zenekar rendeztessék, állíttassék gymnastica, a gradus 
töröltessék el ; cj a cursusok kézi-könyvekkel cserél-
tessenek f e l ; d) az alsó osztályokban a kényszerített 
latin könyv-nélkülözés szüntettessék meg. (57. szám.) 
Május 9. az ifjúság kéri, hogy mentessék föl a köz -
vizsgálat alól és bocsáttassék el (dimissio) az országgyűlés 
megnyitása előtt. A kérelem-levelet aláirta mindenik 
osztályból (ér tve a deákokat) az első, mint megbízott : 
Böjtbe János és Vajna Sándor, mint theo logusok ; H o r -
váth Farkas és Deézsi Domokos , mint jogászok; Szálai 
Pál és Kis Pál, mint historicusok (1779. Ivtári szám.) 
Erre az elöljáróság máj. 11-én ezeket határozza: a lec-
kék megszünte tnek ; az eltanított tantárgyakból calculust 
adnak, a mint azt részletes kikérdezés következtében 
megérdemlik a deákok ; az alsóbb osztályok vizsgái 16-án 
megkezdetnek és az iskolai év az eddig szokásos ün-
nepélyes szertartás nélkül berekesztetik. Az ifjúság ő r -
sereget kívánván alakítani maga-magából, megengedtetik. 
(60. szám.) 

A múzsák fiai Mars fiaivá lettek és tanáraik veze-
tőkké : T ö r ö k J. százados, Szász István főhadnagy ; a 
kollégium játszóhelye hadgyakorlati térnek használtatott. 
Május végéig tartott a kiképzés, ekkor a század szétoszlott 
Magyarországnak derülni látszott ege fölött vészt sej-
tető és rejtő felhők kezdettek mutatkozni, s azokból 
már juliusban véres zivatarok keletkeztek. 

Ily körülmények között a kolleg. elöljáróság az 
iskola megnyitását aug. 23-án elhónapolta szept. i - r ő l 
november i - r e és a főkonsistorium ezen intézkedést 
helyeslő tudomásul vette. A két havi elhalasztásból két 
esztendő l e t t ; mert azon két hónapot —- ápril — május, 
mely alatt a városi és közel fekvő falvakból begyült elem 
osztályosokat 1849. tavaszán 2—3 tanító a királyi tábla 
épületében oktatta, valamint az 1850. év tavaszán is 
hasonlóan tör tént alsóbb osztályosok egy negyed évig 



tartott tanítását iskolai évnek venni és számítani nem lehet. 
1848. november 5-ikén vasárnap délután Gedeon császári 
tábornok Vásárhelyt bevette és T ö r ö k professor t éjnek 
idején szállásáról fegyveres katonákkal a helybeli várba, 
s innen szárhegyi gróf Lázár Józseffel, báró Kemény Pállal, 
gróf Teleki Elek, Gyárfás Domokos , Kemény Pál veje, 
Berzenczei Ferenc és Csernát Józseffel együtt kezes 
gyanánt Szebenbe kisértette. Az elöljáróság mindent el-
követett kiszabadítására : kérte szóval a fővezért, folya-
modot t a főparancsnoksághoz — siker nélkül. Szeben 
bevételekor március 11-én vasárnap éjszaka a honvédek 
nyitották meg a börtön ajtaját Töröknek és Lázárnak, a 
löbbiek február hóban elbocsáttattak volt. 

Elzúgott a szabadság leigázására a szolgalelküek és 
sötétség emberei által támasztott lázadás vihara. 

(Folyt, köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Bölcsészettörfénet Irta dr. Szlávik Mátyás a 
philosophia akadémiai tanára Eperjesen. 1. Görög 
bölcsészét. Eperjes, 1888. Szerző sajátja. Ara 75 kr. 

Nagy érdeklődéssel vártam e mű megjelenését, 
azért is, mert egy nagyon kevéssé művelt irodalmi 
mező terméke, azért is, mert egy ernyedetlen szorgalmú, 
kiváló képzettségű fiatal tudósnak és egyházi köreink-
ben országosan jól ismert nevü kartársnak, dr. Szlávik 
Mátyásnak első nagyobb irodalmi kísérlete. Szinte csu-
dálni lehet, hogy ez a tanórákkal tulhalmozott és az 
időszaki sajtóban rendkívül termékeny tanártársunk h o n -
nan veszi az időt és tanulmányt nagyobb szabású k o -
moly irodalmi alkotáshoz, tudományos tankönyv Írás-
hoz? S ha a jelen körülmények közöt t , midőn protes-
táns köreinkben csaknem divattá vált a szakirodalmi 
tevékenységtől való visszavonulás, még találkozunk 
egyes kivételes egyénekkel, kik nem törődve a viszo-
nyok kedvezőtlenségével, nem várva be az irodalmi 
szövetkezetek tétovázó támogatását, maguk erején, anyagi 
áldozatok kockáztatásával is közre bocsátják tanulmányuk 
gyümölcsé t : ezt azon lankadatatlan ügyszeretet s azon 
nemes ambitio kifolyásának tekinthetjük, mely nélkül 
sem a magán sem a közéletben nincs eredményes mun-
kálkodás. Dicséretére válik derék szerzőnknek e lelkes 
ügyszeretet sugallta erkölcsi bátorság, melylyel tanári 
hivatásának irodalmi ágát. a jelen sivár viszonyok között 
is betölteni igyekszik. Mert az a szegénység már csak-
nem a szégyenletességgel határos, melyben egész theo-
logiai és philosophiai tankönyv-irodalmunk sínylődik, 
s szinte csudálja az ember, hogy midőn prot. irodalmi 
társulás van keletkezőben, melynek munkakörébe még 
a népirodalmi termékek előállítását is fölveszik, a hazai 
tiz prot. papnövelde tanulóinak égető irodalmi szüksé-
geire semmi figyelemmel nincsenek, továbbra is a cur-
sus másolás lélekölő, improduktív munkájára kárhoztatva 
őket. Szerző kísérlete e tekintetben is elismerésre méltó 
vállalkozás, mert hézagpótló munkájával a phi losophia-
történet hallgatására kötelezett theologiai- és jog-aka-
démiai ifjúságnak kíván tankönyvet nyújtani, szem előtt 
tartva Schleiermacher ama nevezetes mondását, hogy 
»az a tanár, a ki hallgatóinak mondatokat diktál tollába, 
tulajdonképen arra a privilégiumra tart igényt, hogy a 
könyvnyomtatás mesterségét mellőzheti s óráit lélekölő 
diktálással töltheti.« 

Szlávik Bölcsészettörténete tehát akadémiai tan-
könyv. Az akadémiai tankönyvek lényegesen más ter-

mészetűek, mint az alsóbb fokú iskolák kézi könyvei. 
Tar ta lmuk teljesebb, rendszeresebb és tudományosabb, 
mint amazokéi, melyeknél az anyag feldolgozásában 
inkább a paedagogiai és methodikai tekintetek lépnek 
előtérbe. Szerkezetileg is magasabb igények fűződnek 
az akadémiai tankönyvekhez, minthogy ezek az illető 
szaktudomány belső műhelyébe hivatvák bevezetni a 
már érett tanuló ifjúságot. Tárgyalási módjukban első-
rendű szerepet visz a tudományos meggyőződés felkel-
tése', mi végből a történeti műveknél a pragmatikus e lő-
adás, más tartalmú munkáknál a tárgy természete által 
követelt induktív vagy deduktív bizonyítás elengedhe-
tetlen kelléke az akadémiai tankönyvnek. Ezeken kívül 
a tárgy szakirodalmában való helyes tájékozás és a vi-
lágos, szabatos irály szintén nélkülözhetetlenek a jó 
akad. tankönyvben. 

E szempontokból vizsgálva, a szóban forgó munka 
teljesen beválik. 

Tárgyalása pragmatikus, a mennyiben az egyes 
bölcsészeti rendszerek belső összefüggését mindenüt t 
gondosan kimutatja, s ez által a rendszerek lényegébe 
való behatolást, a phi losophusok megértését sikeresen 
előmozdítja. De pragmatismusa nem ama túlélt Hegel-
Schelling-féle pragmatismus, mely az egyes bölcsészeti 
rendszereknek csupán logikai, dialektikai összefüggésére 
vetett tekintetet, hanem azon józan történeti pragmatis-
mus, melyben a koronként i műveltségi állapot, a korábbi 
rendszerek befolyása a későbbiekre s az egyes bölcsészek 
teremtő egyénisége mind kellőleg érvényesülnek. Sehol 
sem lép előtérbe sem az aprózó életrajzi, sem az egy-
oldalú logikai pragmatismus, hanem gondosan meg van 
tartva e tárgyalási módok helyes egyensúlya. 

Szerkezete világos, könnyen áttekinthető. Rövid 
bevezetés után, melyben a bölcsészettörténet feladatát, 
módszerét, irodalmát és felosztását ismerteti, az I - ső 
rész három korszakban a görög- római bölcsészetet tár -
gyalja, és pedig az I. korszak a Thalestől Anaxago-
rasig, a II. korszak ettől Arístotelesig terjedő és a III—Ile 
korszak az Aristoteles utáni bölcsészet történeti ismer-
tetését foglalja magában. Mindenik korszakot rövid, ál-
talános jellemzésben mutatja be. Thalestől Anaxagorasig 
a bölcsészetnek főtárgya a világegyetem keletkezésének 
magyarázata, tehát ez a philosophia természetbölesészet, 
melynek vizsgálódása dogmatikus jellemű, eredménye 
materialismus. Anaxagorastól Aristotelesig virágkorát 
élte a görög philosophia, mely Socratesben, Platóban 
és Aristotelesben első rendű bölcsészeket, ezek kutatá-
saiban nagy szabású rendszereket termel és a természet 
vizsgálása mellé fölveszi a tudás és az erkölcsiség kuta-
tását is, léteit adván ez által a physikának, logikának, 
ethikának és metaphysikának. Az Aristoteles utáni böl-
csészet a görög közélet hanyatlásával maga is hanyat-
lásnak indul, egyoldalú rendszerekbe csap á t : stoicis-
rnus, epikureismus, neoplatonismus, vagy bölcsészeti 
szintelenségbe sülyed : eklekticismus. Az egyes korsza-
kok bölcsészeti mozgalmait, a különböző philosophiai 
álláspontokat, az egyes bölcsészek életét és rendszerét 
tárgyilagos hűséggel, röviden, de jellemző tömörséggel 
ismerteti, úgy hogy a bölcsészek és ezek rendszerei 
színdús elevenségben domborodnak ki az olvasó előtt. 
Különös gondot fordít arra, hogy a kiválóbb rendsze-
rek ne csak a maguk egészében, hanem a philos. disci-
plinák egyes ágai szerint is szabatosan és híven feltárul-
janak, hogy a tanuló vagy olvasó előtt tisztán álljon 
pl. Aristotelesnek mind philos. rendszere általában, mind 
logikája, metaphysikája, physikája, psychologiája, ethikája 
és politikája különösen. É kidomborító tárgyalás igen 



előnyös a történeti hűség szempontjából is, de még 
helyesebb gyakorlati tekintetből, mert így a tanuló 
könnyebben megtartja az illető rendszer egyes részleteit. 

Tartalmának részletes ismertetése tul haladná e 
Lap keretét és talán az ismertető tanulmányát is, ki egy-
szeri átolvasás után, mint nem szakember, csak az össz-
benyomásról adhat számot. És az összbenyomás szintén 
kedvező. Gondosan meg van tartva benne a történeti 
tárgyilagosság, melynek az a követelménye, hogy a 
történetíró ne maga beszéljen, hanem magukat az ese-
ményeket és alakokat, a philosophiában a rendszereket 
és ezek alkotóit beszéltesse. A bölcsészet történetirónál ez 
különösen lényeges követelmény, mert az egyéni phi-
losophiai álláspont erős kidomborítása és a történetbe 
belevegyítése talán sehol sem vezet oly könnyen hely-
telen bírálatra és hamis megvilágításra, mint a philoso-
phia történeténél, minthogy a philosophiában s kivált 
ennek metaphysikai regióiban oly nagy szerepet játszik a 
bölcsész szubjektivitása. A Lewes-Bánóczy és a Nagy 
Ferenc-féle bölcsészettörténetek emez egyoldalusági hibája 
előnyösen ki van kerülve Szláviknál, a nélkül, hogy könyve 
a szintelenség másik szélsőségébe esnék. 

Előnyére szolgál a munkának, mert gyakorlati 
hasznavehetőségét fokozza, azon sajátsága is, hogy rend-
kívül nagy gondot fordít a tárgy szakirodalmára. Min-
den nagyobb rendszer ismertetésénél egyenként föl-
sorolja nemcsak a rendszeralkotó philosophus műveit, 
ezek kiadásait, fordításait és commentárjait, hanem a 
kiválóbb monografusokat is, kik az illető bölcsészről 
becsesebb tanulmányokat írtak. Ez eljárás, míg egyfelől 
nagyon emeli a tankönyv gyakorlati becsét, addig más-
felől hasznos kulcsot szolgáltat a további tanulmányo-
záshoz, tájékoztatást és buzdítást nyújt önálló bölcsé-
szeti studiumra is. 

Mennyire eredeti és mennyiben alapszik forrás-
tanulmányokon e munka? annak megítélésére már az 
enyémnél részletesebb összehasonlítás és alaposabb tanul-
mányozás volna szükséges. De annyit egyszeri átolva-
sásra is látok, hogy szerző, bár Zellert nevezi meg első 
mesteréül, azért nem puszta másolója az ó-kori bölcsészet 
ez elismert tekintélyű historikusának; önállóságát meg-
őrzi mesterével szemben is, s midőn ennek előnyeit 
szerencsésen átveszi, hibáit öntudatosan ki tudja kerülni. 
A nagyobb rendszerek, például Plató vagy Aristoteles, 
ismertetesénél közvetlen forrástanulmányok jelei is lát-
szanak, s ezeknél is, de a többi rendszereknél is oly 
gondos összeállítással van dolgunk, mely mind azt 
józan kritikával fölhasználja, mit e nemben a gazdag 
német irodalom nyújt, mi mellett a különben csekély 
magyar bölcsészeti irodalom sem kerülte ki a gondos 
szerző figyelmét. 

A munka általában véve nemcsak teljes szakava-
tottságról és ritka szorgalomról tanúskodik, hanem oly 
nagy tárgyszeretettel és melegséggel van írva, minőt 
tankönyvekben ritkán lehet találni. Különös elismerésre 
méltó a munka philosophiai terminológiája, mely tiszta 
és szabatos, a mi a magyar bölcsészeti munkáknak nem 
szokott erős oldala lenni. Csupán egy szót, mely nem 
is igazi philos. műszó, alkalmaz helytelenül a szerző : a 
»megállapítás«-t, melyet a »megalapítás«-sal állandóan 
összezavar. Beszél a »görög bölcsészet megállapítói«-
ról (7. 1.) »megalapítói« helyett, s szerint az egyes philo-
sophusok rendszereket »állapítottak meg,« a helyett, 
hogy azt mondaná »rendszereket alapítottak.« Pedig 
»állapítás« és » alapítás « egészen különbönböző fogal-
makat fejeznek kí nyelvünkben. 

Megjegyzést kell tennem a könyv irályára is, mely 

bár egészben véve jó és nyelvtanilag is eléggé szabatos, 
mégis helyenként idegenszerűségben, nevezetesen ger-
manismusban szenved. Az igekötők használatában, s 
közelebbről abban, hogy mikor kell a kötőt az igétől 
elválasztani és mikor nem, nagy ingadozást mutat, vala-
mint a szórend ellen is ejt néha hibát a szerző. Példa 
az elsőre : »Tanítása (Aristotelesé) a bölcsészet mellett 
exoterikus alakban az ékesszólásra is, terjedt (55. 1.); 
vagy az ilyen idegenszerű monda tok : »Míg Platón 
idealismusa a régebbi akadémiában alászállott, addig az 
ő tanát egy, az akadémián kívül álló tanítványa, Aris-
toteles, beható tanulmányozás, gazdag ismeret és éles 
megfigyelő gondolkozás alapján gyökeres tovafejhsz-
tésben részesítette, mi által a philosophia útjait évezre-
dekre jelölte ki" (54. 1.) E hibák azonban nem gyako-
riak s a könyv érthetőségét érdemileg nem zavarják. 

Mindent Összevéve, Szlávik bölcsészettörténete a 
mennyire a megjelent I-ső részből megítélhetni, kiváló he-
lyet foglal el bölcsészettörténeti tankönyv irodalmunkban. 
Tárgyilagosabb és megbízhatóbb a Lewes-Banóczy -félénél, 
teljesebb mint a Nagy Ferencé, szabatosabb és tisztább 
mint a Tó th Ferencé, tömörebb és tankönyvnek alkal-
masabb mint Domanovszkynak különben is befejezetlen 
munkája, és ha a modern bölcsészetet tárgyaló II—ík 
rész hasonlólag sikerül, a Szlávik-féle bölcsészettörténet 
lesz a hazai prot. theol. és jogakadémiai tanulók legal-
kalmasabb tankönyve, s a bölcsészetkedvelőknek hasznos 
kalauz lesz a phil. história terén. Kívánjuk is szerzőnek, 
hogy műve első részének kedvező fogadtatása tartsa 
meg és fokozza kedvét a második rész megírásához és 
a minél nagyobb anyagi pártolás tegye lehetővé derék 
munkájának minél előbbi teljes megjelenését. 

A könyv nyomdai kiállítása csinos, de kisebb fajta 
sajtó-hibák vannak benne itt-ott. 

Sz. F. 

R E G I S E G E K . 

Sibolti Demeter. 
Azon föltevésben, hogy az Onody Zsigmond úr 

által tervezett nagyszabásúnak Ígérkező építményhez 
egy homok szemet vihetek, bátor vagyok fölhívásának 
engedni, s azt, mit Siboltiról a rendelkezésemre álló 
forrásokból merítenem, s megtudom lehetett — e lap 
utján — tudomására jut tatni ; ha azok, kik széles isme-
ret birtokában kimerítő felvilágosítást adhatnának vagy 
kedvező helyzetben, gazdag könyvtár közelében élve, a 
Sibolti és kora fölött borongó homály szétoszlatására 
buvárlatuk folytán segédkezni képesek lehetnének, Onody 
úrnak e lapok f. évi 28-dik számában olvasható bizal-
mas kérését ez ideig figyelmen kívül hagyták. Én a mit 
tehetek, azt teszem. Talán bátorságomnak meg lesz azon 
eredménye, hogy az illetőkben érdeket költ, s őket 
tudománytáruk gazdag kincsének közlésére bír ja; az 
általam és Onody úr által ejtett tévedések, hibás sej-
telmek és föltevések kiigazítására pedig — minden esetre 
— serkenteni fogja. 

Kijelentem azonban előre, hogy én Lampe, Bod 
Péter, Schmal és T ó t h Ferenc nyomán mindenkor 
Sibolti nevet irok, és írnék még akkor is, ha erre maga 
Sibolti nem tanítana. Pedig tanít, s a tőle nyomtatásban 
megjelent mindkét mű címlapján magát Síboltinak írja. ' ) 
Magyarosabbnak tartom ezt a Sibolthi alaknál, mint a 

') Szabó Károly »Régi magyar könyvtár< 208. 209. 614. sorszám. 



wittenbergi indexben, továbbá Kanizsay Orsolyához N á -
dasdy Tamás özvegyéhez irt levél — és 1579-dik évről 
Ónody úr által felmutatott nyugta alá írva találjuk; 
föltéve, hogy az önkezű aláírás mindhárom esetben 
betűszerinti hűséggel van másolva és adva. A Sybolthy 
alakot pedig teljesen mellőzendőnek tartom. E nevet 
így írva, a »Vázlatok« című cikken kívül seholsem 
lattam. De maga Ónody úr is variál és fölváltva majd 
Sybolthy majd Sybolchi alakot használ. 

Sibolti azon kimagasló alakok és kitűnő férfiak 
közé tartozik, kik hű és buzgó reformátori munkálko-
dásuk által magukat az Úr választott edényeinek lenni 
kiváló módon megbizonyították; kiket és pedig épen 
működésük nagy és áldásos sikereért, a magyarországi 
két protestáns felekezet, mindegyike saját részére köve-
tel s magáénak tart. Ő Bevthe, Bornemisza Péter és 
Sztáraival egy sorsban osztozik s ezek mellé sorozható. 

Sibolti élettörténetét én két szakaszra osztom. Az 
elsőben mint nevelő és köztanító; a másodikban mint 
fölszentelt lelkész is működött . Az első korszak 1576-ig 
ter jed; a második, melynek tartamát mivelhogy Sibolti 
elhalási évét nem ismerem, meghatározni nem tudom, 
1591-ik éven mindenesetre túl nyúlik, mert ő, Sempte 
után még más helyeken is lelkészkedett. 

Az első korszakról az adatokat maga Sibolti szol-
gáltatja, a lelkészi hivatalra Wittenbergben kibocsá-
tott, felavatott, vagy közszólam szerint »fölszenteltetett« 
egyének névjegyzékében, Index ordinat. Witteberg. mi-
nistrorum, mit Schmal 2 ) és Klanicza 3) s az előbbi után 
magyar fordításban Ónody úr közöl. 

A két hivatok írónál azonban a kérdéses index 
szövegében kevés, de mégis nagy figyelemreméltó el-
térés vehető észre. Azért a Schmal szövegét — közbe-
szúrva a Klaniczánál észlelhető jelentősebb eltéréseket 
— tájékozás céljából, itt reproducálni szükségesnek 
látom. 

Demetrius Siboltius pannonius príma literarum 
fundamenta didicit Tholnae, dein Temesvarinum delatus 
praeceptore Stephano Szegedino est usus. Hinc vero 
Massaiensi proli — Klaniczánál : Massaianarum prolium 
— praefectus vocationi annuit. Tandem svasu amico-
rum anno 1559 Wi t tenbergamse contulit — D. (Klan . 
Divum) Philippum Melanchtonem praeceptorem venera-
tur integro anno et ultra. Anno vero 1562. in Hungá-
riám reversus, primum Gyulae ludivectorem, dein Csep-
regini in bonis magnifici domini Nádasd. Hinc vero 
Semptzinum {Klan. Hinc Sempczinum) ex voluntate 

illust. comitis Julii a Salmis et Neuburg, novissime 
vero a Tyrnaviensi •— Klan. novissime vocor a tyrna-
viensibus. — Ordinatus vero (Klaniczánál: vero nin-
csen) Wittenbergae a rev. domino P. M. Oberdorfer 
11. Julii 1570. 

Schmal szövegét az indexből Szontágh Mihály irta 
ki 1783. febr. 3. Klanicza hol vette az általa közölt szö-
veget : nem említi. Vette legyen azonban bárhol, bár-
honnan : az eltérés megvan. S ebből azt következtet-
hetni, hogy egyik vagy másik vagy egyik sem betű-
szerinti hű másolata az indexnek. És míg az eltérés 
gondos, figyelmes és a régi írások olvasásában gyakor-
lott s képzett egyén hű másolata által elenyésztetve nem 
leend — oh vajha vállalkoznék e tisztre a külföldi egye-

2) Brevis de vita superint. evang. in Hungaria commentatio — 
Monum. ev. aug. conf. in Hungaria historica I. 83. 1. 

3) Fata aug. conf. ecclesiarum a tempore reformationis ad 
Synodum Pestiensem etc. Monum. ev. aug. conf, in Hungaria historica 
III. 201—202. L 

temeknek valamelyik buzgó látogatója! — mindaddig 
megnehezítendi annak munkáját, ingadozóvá teendi vé-
leményét, kétessé a történeti igazság földerítését, ki 
Sibolti életét — qui caret adhuc Vate sacro — bizto-
san és igaz történeti hűséggel megirni akarja. 

De erről tüzetesebben alább, a maga helyén. Most 
elébb az index bejegyzésének magyar fordítását kell 
megtekinteni, s úgy erre, mint az ebben hibásan idé-
zett törteneti adatok s egyéb viszonyokra észrevételemet 
megtenni. 

A »Vázlatok Siboltiról« című cikk irója a wi t ten-
bergi index följegyzését nagyon kevés gonddal, csak 
felületesen tekintette meg, s nyelvünkre hibásan tette 
át. Az »ordinatus« szót elébb felszerelt — mit ugyan 
még nyomda hibának is lehetne tartani — később »fel-
j egyez te t e t t szóval adja vissza »fölszenteltetett« he-
lyett. Sibolti Szegedi által viteti Temesvá r ra ; ped ig : 
oda v i t t é k . . . . s ott tanítója Szegedi volt. Továbbá, 
mondja, hogy Wittenbergben Melanchton Fülöpöt és 
másokat egész esztendőn keresztül különös tisztelettel 
hallgatta. Elhiszem, hogy Melanchtont különös tisztelet-
tel hallgatta. S ki lett volna az egyetemi hallgatók kö -
zül oly vakmerő, hogy Melanchtonnal szemben magát 
tiszteletlenül viselje ? ! De a veneratur igével azon sze-
rencsés esemény van kifejezve, melyből a híres Me-
lanchton lábainál, esztendőnél tovább ülhetett, s benne 
tanítóját tisztelhette, hogy pedig Melanchton mellett 
másokat is hallgatott volna, arról az index szövegében 
egy betű említés sincsen. Nem is gróf Salm Júlia és 
Neuburg óhajtására, hanem Salm és Neuburg grófjának 
Juliusnak — Gyulának — kívánságára és felkérésére ment 
Semptére. Semtére igen; — nem pedig Szemptzre, vagy 
magyarosabb elnevezéssel Szenczre •— s itt előlegesen is 
ajánlom annak megfigyelését, hogy az index szövegében, 
mindkét közlőnél a helynév, hová Sibolti a gróftól meg-
hivatott, nem Sz, hanem S betűvel van írva. Végre nem 
az mondatik, hogy az index bejegyzését Oberdorfer telje-
sítette volna, hanem hogy Siboitit felavatta,^fölszentelte. 

Salm és Neuburg grófja Gyula, vagy röviden Salm 
Gyula gróf, köztudomás szerint fia volt a lothringeni 
ősrégi Salm és Reifferscheid grófi családból származott 
s Ausztriába átköltözött Salm Miklósnak,4) ki itt magá-
nak fényes tehetsége, katonai képzettsége és hadvezéri 
képessége által nagy elismerést, nagy kitüntetést és ér-
demet s ezek mellé vagyont is szerzett; megszerezte 
nevezetesen a Neuburgi grófságot az Inn mellett, s így 
alapítója lett a Salm és Neuburg ifjabb grófi ágnak. 
Ezt a Miklóst emlegetik történetíróink, s ezek között 
Szalay kiváló dicsérettel akként, hogy Bécset 1529-ben 
Szolimán ellen, a 12 bástya és 72 ágyú mellett, kivált 
a Salm Miklós vezérlete alatt vitézül működött laban-
cok oltalmazták meg.5) Családi viszonyait illetőleg pe-
dig Salm Gyula gróf, veje volt az 1543-ban Galgócon 
elhalt Thurzó Eleknek,6) Galgóc, Sempte és Bajmóc 
uradalmak földesurának, a magyar ev. egyház első véd-
nökének, primus evangelicorum patrónus.'1) Neje Thúrzó 
Erzsébet volt, ki első házasságban az evangy. -egyház 
nagy érdekei iránt feltűnő bátorságot, buzgóságot és 
lelkesültséget tanúsító báró Ungnád Ádám felesége 
vala.8) 

Ipa halála után Salm Gyula állított iskolát Semp-

4) Ribini : Memorabilia I. 244. 1. 
5) Magyarország története. IV. 90. 1. 
6) Ribini i. m. I. 244. — és Schmal Adversaria — Monum. ev, 

aug. conf. in hungaria Histor. II. 66. 1. • 
7) Klanicza i. m. 157. 1. 
8) U. ö. i. m. 139 140. 157. 1. 



tén. Ide vonatkozólag Klanicza ezt i r j a : »defuncto mag-
nifico domino Alexio Thurzó, gener illius, comes Julius 
a Salm, (Semptén) scholam condidit, cui celebrem De-
metrium Sibolti praefecerat.9) Ugyancsak ő, másutt azt 
mondja : Szempc- Szene- Wartberg Hungaricus coetus, 
initio reformationis habuit inter alios docentes illum ce-
lebrem Demetrium Sibolti, postea Pataházám penes 
Saurinum evocatum.1 0) 

Most már azon kérdés merül f ö l : hová vett hát 
Sibolti meghívást Salm gróftól Semptére, vagy Szencre ? 
Vélelmezhető mindegyik, mert Szene is épen úgy mint 
Sempte Thurzó birtok volt.1 1) 

Én azonban komoly és ismételt átgondolás, mint-
egy tusakodás után Sempte mellett állok; s azon meg-
győződésemet nyilvánítom, hogy a gróf Semptére hívta 
meg Siboltit. Ezen meggyőződésem alapul azon erős 
föltevésen, hogy a wittenbergi index szövegében ere-
detileg Sempthinum — így Setnpthe — áll, és nem 
Semptzinum, mint Schmálnál, még kevésbé Sempczinum 
mint Klaniczánál olvassuk. A betűcsere a hasonlóság, 
vagy a másoló sietsége, elnézése miatt nagyon köny-
nyen megtörténhetett , s ezt lehetetlennek nem tarthatja 
senki, ha meggondolja, hogy a XVI. században a h betű 
szokott irásos alakja, merőben a német Z betű alakjá-
hoz volt hasonló, azzal a különbséggel, hogy a h betű 
a sor fölé emelkedett, míg emez a sor alá mélyed. De 
tegyük föl, hogy Szontágh hibátlanul másolt és Schmal 
eredeti kéziratában is hibátlanul áll ezen helynév, vájjon 
Schmal másolói nem követhették-e el e vétséget? 

Hiszen Fabó az eredeti kéziratot nem fedezhette 
fö l ; Gamauf másolatát használta ; s ezt másolat másá-
nak tartja. Es véleményem, meggyőződésem oltalmazá-
sára itt kell ismételten figyelembe ajánlanom azon fen-
tebbi észrevételemet, mire súlyt fektetek, hogy e helvnév 
nem Sz, hanem 5 betűvel van az indexbe iktatva. Szilár-
dabbá tesz pedig e nézetben Klanicza, ki 9. a. idézett 
szavaiban Siboltinak Semptére lett meghívását a Salm 
gróf által ott fölállított iskola megnyitásával szoros 
kapcsolatba látszik hozni ; továbbá Hornyánszky, lii 
Siboltit Semptéről — Schintau —• származtatja Nagy-
Szombatba ; I a ) végre ama tapasztalat, hogy Szencznek 
latin nevét Semptzinumnak sehol, de mindenütt Szempt-
zinumnak találtam irva lenni. Azon ellenészrevételre 
pedig, hogy Sempte, az egy Ribini kivételével, ki Szemp-
té-t ír,13) mindenürt Sempte, Sémpta, Semptavia — 
néhol a t betű után beszúrt h betű variánssal — továbbá 
Schintava, Schintavia, és Schintau alakban fordul elő, 
Sempthinumnak pedig nem iratik, azt felelem: igaz, 
ugy van ; én sem találtam ezt eddig sehol, egyetlen 
írónál sem; — de a „ Vázlatok SiboltiróL" cimű cikk 
megtanít arra, hogyha senki más nem, de maga Sibolti 
használta s kedvelhette e köznemű végzésü alakot. Ott 
fölmutatott nyugtája alá ugyan is így í r : Demetrius 
Sibolti Tholnensis minister verbi divini in (?) Sempthini 
pastor. Ha itt e köznemű végzésü szó genitivusát hasz-
nálja : használhatta s nagy valószínűséggel használta 
ennek nominativusát s az indexbe is így jegyezte azt be. 

Ez esetben aztán, azt kell elfogadnom, hogy Ő 
nagy-szombati hivataloskodását megelőző s azt követő 
időben is, így működésének általam megkülönböztetett 
mindkét korszakában, lakott s lnvataloskodott Semptén. 
Szenczi működését, lelkészkedését pedig 1591 év, és 

9) Klanicza i. m. 165. 1. 
10) l l) U. ö. i. m. 216. ). 
12) Hornyánszky: Beitrage stb. 277. 1. 
1S) Ribini; Memorabilia I. 243. 1. 

így Semptéről lett második megválása utáni időre te-
szem ; s itt Klanicza tekintélyére támaszkodom, ki a 
fentebbi — 10. a. — olvasható idézetben határozottan 
állítja, hogy szenczi hivataloskodása után — postea — 
és innen hivatott meg a Győr mellett levő Pataházára. 
Az idézetben foglalt docens szó által sem nyugtalanít-
tatom, tudva, hogy e korban a tanítás szószékből és 
iskolában egy személy által teljesíttetett. 
(Vége köv.) Szöllőssi Antal 

I R O D A L O M . 
Kis kézi Agenda (Hand agenda: Riuni Agenda) 

az ág. hitv. evang. lelkész leggyakrabban előforduló szent 
cselekményeinek alkalmaira szerkesztette dr. Szeberényi 
Gusztáv bányakerületi püspök megbízásából Petrovics 
Soma szentesi lelkész. Második bővített kiadás. A bővítés 
»Ujabbak« cím alatt van a három nyelven (magyarul, 
németül, tótul) írt Agendában, melynek természetesen 
csak magyarul és németül irott szertartási beszédeit 
lévén képesek megítélni, ezekről a legnagyobb elisme-
réssel szólhatunk, mint kitűnő, az alkalomhoz mért 
mélyen vallásos kedélyű beszédeikről. Nagyon jó szol-
gálatot tehetnek a gyakorló lelkésznek az itt össze-
gyűjtött temetési és esketési textusok s rövid beszéd 
vázlatok, melyek nagyobbára kiváló külföldi művek 
után vannak összegyűjtve. A temetésnél mondandó 
fohászok és rövidebb imák Székács, Györy, Szász K. 
és Tompa munkáiból a legszebbek közül vannak össze-
válogatva magyar a részben, mely 166 lapot tartalmaz. 
Majdnem ily terjedelmű a tót nyelvű rész is; legkisebb 
a német, de a melyben e csekély terjedelem dacára is 
van minden egyes alkalomra szóló beszéd és ima. Me-
legen ajánljuk a lelkészi kar figyelmébe. Kiadja és nyo-
matja Hornyánszky Viktor. Ára ? 

A „sárospataki irodalmi kör" fáradhatatlan mun-
kásaitól ismét három nagyobb tankönyv hagyta el a saj-
t ó t ; u. m. Zsindely István »Számtan«-ának a II. gymn. 
osztály számára készített kötete, mely műnek az első 
osztály számára készült füzetét a szaktanárok a legna-
gyobb elismeréssel fogadták. Ugyanezt érdemli meg e 
második rész is. Ára fűzve 60 kr, füzetlen 53 kr. — 
A másik munka Szinyei Endre gymn. tanárnak »Görög 
Nyelvtan« című műve, melyet dr. Koch Ernő ismert 
hires philologus és paedagogus nyelvtana után dolgo-
zott át és látott el fordítási gyakorlatokkal és szótárral. 
E nyelvtan az »összehasonlító nyelvészet eredményeit 
felhasználva nyomról-nyomra hangtani alapon halad, 
úgy azonban, hogy bár nem hasonlítgat szüntelen, de 
azért a tanítót és tanulót egyaránt készteti a szükséges 
összehasonlítások megtételére«. Tárgyalási módja köny-
nyed, világos gyakorlatai igen jól vannak összeválogatva, 
hosszabb olvasmányai a görög szellem világába visznek 
be, görög-magyar és magyar-görög szótára könnyen 
használható. A nyelvtan függelékében a homerosi idió-
mát ismerteti, a mivel előkészít a nagy epikus művének 
olvasásához. A nyelvtan ára fűzve 1 frt 80, füzerlen 
7 krral olcsóbb. — A harmadik mű Buza János »Állat-
tan«-a a középiskolák VI. osztálya részére, a szöveg 
közé nyomott 128 ábrával. Ára fűzve 1 forint 50 kr, 
füzetlen 1 frt 43 kr. Szerző természetrajzi tankönyvei-
nek harmadik és befejező kötete van a jelen műben 
előttünk. Ebben is úgy az ev. ref. egyet, konvent, mint 
a vallás- és közoktat, miniszt. tantervét követte s attól 
csak abban tért el, hogy az idegrendszert előbb ismer-
tette meg, mint a táplálkozás, vérkeringés, légzés és 



kiválasztás szerveit. Az egyes szervek ismerte tésénél 
hygienikus utasí tásokat is ad szerző, mit igen helyes 
vnethodussal tesz, mer t így sokkal könnyebben sajátítja 
el az egészségtant is a növendék. Előadása a mellett , 
hogy szigorúan tudományos , mégis élénk, világos, s z e m -
léltető és érdekes. Methodusában megkönnyí t i a t anu -
lást a fo ly tonos összehatonl í tó tárgyalással s ezzel 
hozza egyszersmind szerves összefüggésbe az egész állat-
világot. Irályában tős -gyökeres magyar , mit annyival 
inkább ki kell emelnünk, mer t épen a természetrajzi 
munkákat eddig legnagyobb részben a nehézkes, m a -
gyartalan irály tet te é lvezhe t lenekké ; a műszók közül is 
csak a már meggyökereze t t jó szavakat használja, bár 
i t t -o t t m é g ő is kísértetbe esik, hogy egy-egy rosz 
képzésű szóval éljen. A clicheék, kivált az emlősök és 
madarak ábrái, sok kívánni valót hagynak fenn, h o m á -
lyosak k o p o t t a k ; nálunknál sokkal jobbak a hüllők, 
halak és rovarok rajzai. A munkához egy nagy g o n d -
dal összeáll í tott be tűrendes t á rgymuta tó szolgál kalauzul. 
Melegen ajánl juk mind a h á r o m munkát ez illető szak-
tanároknak. 

A tanítás művésze te . Ú tmuta tó azon tanítók szá-
mára, kik hivatásukban mes te r ré kívánják magukat k iké-
pezni. Irta Goeith A. fordí to t ta és átdolgozta dr. Havas 
Gyula Besz t e rce -Naszódmegye kir. tanfelügyelője. E g y e -
dül jogosí to t t magyar kiadás. A munka a Frank l in -Társu la t 
kiadásában jelent meg. Ára i frt . Goer th műve a tanítót 
a kérdezés művészetében kalauzolja s általában m ó d s z e r -
tani utasí tásokat ad mintaleckék alakjában az anyanyelv, 
a vallás, a tör téne t és földrajz, a természet tan és az 
i rva-olvasás tanításához. Majd értekezik a francia és 
angol nyelv tanításának céljáról és módszerérő l a felső 
leányiskolákban. Gyakorlat i figyelmeztetéseket ad a 
számtan első oktatásához, útbaigazítást a növénytan , 
tanítására, végül alaposan szól a fiatal leányok olvas-
mányáról . A mintaleckék felölelik az elemi és a közép -
oktatás anyagának egy részét. Dr . Havas az eredeti 
műnek főleg azon részét dolgozta át s illetve csak r ö -
vidítette meg, mely a vallástanítás methodikáját adja, 
egyebekben híven követ te Goer thö t . Az átdolgozást és nem 
a tisztán lefordítást kellett volna Dr. Havasnak eszkö-
zölnie, ha azt akarta, hogy valóban használható s m i n -
dennapi szellemi kenyér gyanánt szolgálandó munkát 
adjon a taní tók kezébe. Á fe ldolgozot t o lvasmányok 
mind a németbő l vannak v é v e ; egy részök ugyan m e g -
van a mi o lvasókönyveinkben is, de más részök nincs 
meg. Általában óhaj to t tuk volna, hogy a magyar szel-
lem termékeiből helyet tes í te t te volna á tdolgozó a 
német o lvasmányokat , a miket egyik-másik helyütt a 
legsér tőbb germanismussa l fordí t . Azonban nemcsak az 
o lvasmányoknál , de másut t is a tárgyalásokban épen a 
rosz fordí tás nagyon nehézkessé teszi a kérdéseket s a 
gye rmek szájába adot t feleleteket, úgy hogy kétkedve 
állunk meg felette, vájjon beszé lhe t -e így egy jó tanító 
s képes - e így felelni a leggenialisabb gyermek i s? ü s 
hogy csak a nehézkes , a vagyon is hü fordítás okozza 
ezt, abból következte thet jük, hogy az egész tárgyalás, 
felfogás, módszer elárulja a kiváló paedagogust . Míg a 
fordí tás ellen ki fogásokat kell támasztanunk, másfelől 
azonban csak helyeselhet jük á tdolgozó amaz eljárását, 
hogy jegyzeteiben fo ly tonosan utal a hazai v iszonyokra , 
paedagogiai i rodalmunknak termékeire és fel tünteti a 
külföldi iskolázás és a mienk közöt t levő kü lönbsége-
ket. Egy második kiadás majd könnyen segíthet az e m -
lítettük h i ányokon s akkor valóban ki tűnő paedagogiai 
munkával gazdagodik szakirodalmunk, azonban a mű így 
is nagyon jól használható, s ha művészszé nem teheti 

is a taní tót az irályban, de azzá nevelheti teljesen 
a gyermek lélek psychologiáján alapuló kiváló m e -
thödikájával, tömérdek i smere tanyag közlésével és u ta -
sításaival. Ajánljuk a taní tók s a pedagógiai vizsgára 
kötelezett theologusok figyelmébe. A mű ára i frt , a mi 
tekintet te l ter jedelmére (13 ív 8°), igen csekély. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Királyi a d o m á n y o k . Király ő felsége a vázseci 

evang. egyháznak 100 és a gócsi evang. gyülekezetnek 
50 for in to t adományozo t t t emplomépí tés re és iskolai 
célra. 

* Lelkészválasztás . Mint magán uton értesülünk, 
Jászkiséren a f. hó 19-én tar tot t lelkészválasztás alkal-
mával Fejes Dániel dömsödi lelkész nyer t többséget . 
Fejes a fiatal gárda egyik tehetséges és szorgalmas 
tagja, jó szónok és jeles adminisz t rá tor , ki a kiséri n é -
pes gyülekezetben is derekasan megállja a helyét. P r o -
mot iójához ö r ö m m e l gratulálunk. 

* Lelkészje lö lés . A hajdu-ná>.ási egyház ü re se -
désben levő egyik lelkészi állomására 18 pályázó közül 
kijelöltettek : Benkő Lajos hadadi, György Lajos k e n -
deresi, Sáfrány Zs igmond téglási rendes , Sulyok István 
szegedi segéd és T ó t h Lajos t iszadobi rendes lelkészek. 

* A nagykörös i ref. f ö g y m n a s i u m b a n az 1 8 8 % . 
tanévre a beírások s javító és pót ló vizsgálatok szept. 
1—4- ig tör ténnek. A tápintézetbe minden növendék 
felvétetik havi 6 fr t 20 kr. díj fizetése mellett . Szállás 
havi 3 frt . fizetése mellett kapható. Magános po lgár -
családok mérsékel t árért szintén vállalkoznak szállás- és 
kosztadásra. Tand í j a hitfelekezetbeliek részéről 12, a 
másfelekezetüektől 16 frt évenként. Szegény, jó m a g a -
viseletű és szorgalmas növendék t an - és t ápd í j - l eenge-
désben is részesülhet . N . - K ő r ö s , 1888. aug. 21-kén. — 
Az igazgatóság. 

* A pápai ev. reform, fő i skolában az i88 8 /g- ik 
tanév szept. 6 -án reggeli 8 órakor tar tandó is teni t isz-
telettel kezdődik. Ezt megelőzőleg a beírások szept. 
1 — 5—ik napjain délelőtt 8 — 1 2 óráig, — a fögymnasium-
ban a VII I - ik oszt. tanulók javító vizsgálata és minden 
magánvizsgálat aug. 30. és 31-ik, az I. II. és III—ík oszt. 
tanulók javító vizsgalata szept. i - s ő , a IV. V. és V l - i k 
osztálybelieké szept. 3- ik , a V l l - i k osztálybelieké szept. 
4- ik napjain mindenkor délután, az eret tségi vizsgálatok 
írásbeli része szept. r — 5—ik, szóbeli része szept. II—ik 
napjain tartatnak. — A gymnas iumba beiratkozásnál 
egyéb b izonyí tványokon kívül a védh imlő-u tóo l t ás t 
igazoló bizonyítvány is fe lmuta tandó. Papa, 1888. aug. 17. 
— Az igazgatóság. 

* Figye lmezte tés I Az eperjesi ev. ker. collegium 
főgymnasiumában az i88 8 / n . isk. évre szóló beiratások 
f. é. szept. 1 - 3 . napjain eszközöl tetnek. A beiratásokat 
mege lőző leg aug. 30. és 31. napjain tar tatnak a fe lvé-
teli, javító és esetleg magán vizsgálatok. Az évnyi tó 
ünnepély szept. hó 3 -án d. e. 11 ó rakor fog m e g t a r -
tatni. Az előadások a fögymnas iumban szept. 4 - é n kez -
dődnek. A helyi v iszonyokkal netalán ismeret lenek ked -
véért megjegyeztet ik , hogy a szép környékű Eper jesen 
havi 16 fr t tól 30 f r t ig kapható teljes ellátás szállással; 
szállások pedig 3 f r t tó l havonként . De a collegium maga 
is gondoskod ik arról, hogy növendékei t isztességes év 
olcsó ebéd és vacsorával lát tassanak: e l : a col legium táp -
intézetében az a lumneumi ebéd és vacsora díja egész évre 
50 frt 70 kr, a convictusi ebéd és vacsora egész évre 
62 frt 70 k r ; az előbbeniből elengedésnek is van helye 



ezen jó té teményben a collegium növendékei vallás-
különbség nélkül részesí t tetnek. Van a col legiumnál azon-
kívül számos alapítvány, melyből évenként 5 — 6 fo r i n -
tos ösztöndíjak és p rámiumok osztatnak a coll. n ö v e n -
dékeinek ; a mult isk. évben 24 gymnas iumi tanuló r é -
szesült ezen ösztöndíjakban. — Ludmann Ottó, főgym. 
igazgató. 

* Az erdélyi k ö z m ű v e l ő d é s i egyesü le t közgyűlése 
. hó 20 -án tar tatot t meg Brassóban az egyesület i tagok 

és a nagy közönség impozáns részvétele mellett. K ö z -
gyűlés előtt ünnepélyes fogadtatás , ismerkedési estély, 
fáklyás zene, ünnepi istenitisztelet tar tat tak, melyek 
nagyban emelték az összejövetel külső fényét . A k ö z -
gyűlést gr. Bethlen Gábor elnök nyi tot ta meg, rövid 
visszapillantást vetve az egyesület lefolyt működésé re 
és kiemelve, hogy az egylet vagyona az utolsó év alatt 
70 ezer frttal emelkedet t s mos t már megközelí t i a fé l -
milliót, hogy az egyházakkal kö tö t t szerződések folytán 
jövőre nagyobb mérvű segélyezések eszközölhetők stb. 
Azután Sándor József egyleti főt i tkár olvassa fel évi 
jelentését, mely szerint az egylet jelenleg 17,166 tagot 
számlál, vagyona 491 ezer frt, a mult évben 20,156 írt 
41 kr segélyt osz to t t ki közművelődés i célokra, keze-
lési köl tsége csak 1354 fr t stb. A számvizsgáló jelentés 
meghallgatása után az alelnökök és választmány újból 
megválasztat tak. Uffalussy Sándor szathmári alispán 
fon tos indítványa, mely a gyermekmenhe lyek eszméjé-
nek felkarolását célozza, kiadatot t a választmánynak. — 
A közgyűlés lefolyása és a beter jesztet t jelentések f énye -
sen igazolják e nagyszabású egyesületnek lé t jogosul t sá -
gát és a lehető legszélesebb körű pár t fogásra mél tó 
voltát. Különösen a Kirá lyhágón inneni protestáns körök 
részéről é rdemel az egyesület ha thatós támogatás t , ha 
meggondol juk azon nagy mérvű segélyezést , melyben 
az egyesület a Királyhágón tuli prot. iskolaügyet része-
síti. Bizonyságul álljanak itt a segélyezettek jegyzéke. 
Az egyesület adott I. Egyházaktiak személyi járandósá-
gokra tiz évre 3645 f r to t , miből a protestáns egyházak 
k a p t a k : Boldogfalva ref. tanító 150, Brassó luth. lel-
kész 200, B. Bocsárd ref. t. 50. Csomafá ja ref. t. 50, Hari 
ref. tan. 100, Ilosva ref. tan. 500, Kajantó ref. tan 50, 
Kis és N a g y - B u n ref. t. 50, Komjá tszeg unit. tan. 50, 
Kövesd ref. tan. 50, Küküllővár ref. leik. 100, Lőr incréve 
ref. isk. helyiség bérlésére (5 évre) 25, Maros -Gezse 
ref. tan. 50, Maros-Sz. -Kirá ly ref. tan. 50, Medgyes ref. 
leik. 100, M . - Ö r m é n y e s ref. leik. 300, N. -Szeben ref. 
leik. 50, N é m a ref. tan. 50, O láh-Uj fa lu ref. leik. 50, 
Páncé l -Cseh ref. leik. 100, Récse ref. tan. 50, Uzdi Szen t -
Pé te r ref. leik. 100. II. Egyházaknak dologi kiádásokra 
és egy évi segélyként 6700 forint . A l s ó - T ö r ö k reform, 
iskola 300, Csomafája ref. isk. 300, Boroszló reform, 
isk. 200, Héjasfalva ref. isk. 40O, Ilosva ref. isk. 300, 
Kajántó ref. isk. 600, Komjá tszeg unit. isk. 600, M a r o s -
Ludas ref. isk. 500, M.-Sz . -Anna ref. isk. 300, M. -Szen t -
Király ref. isk. 300, M.-Csaholy ref. isk. 300, Pusz ta -
Kamarás ref. iskola 300, Sárd unit. isk. 500, Szakadát 
luth. isk. 100, Sz . -Régen ref. isk. 600, Sz.-Ujfalu ref. 
isk. 200, Sz.-Margita ref. iskola 300, Szind unit. isk. 
600 frt . III. Egyesületi fiókoknak személyi járandósá-
gokra 5363 frt . IV. Fiókoknak befektetésre és jutalomra 
2905 frt . Népkönyvtárakra i ooo frt. Ipari célokra 443 frt 
41 kr. Gyertyán ffy - a 1 a p r a 100 frt . Összesen 20,156 frt 
41 krra megy az egyesület direkt segélye. 

* A debrecen i convic tus sege lyezésa tárgyában 
t e rmékenynek látszó eszmét pendít meg Nagy Lajos a 
»Debr. prot . lap« közelebbi számában. A terv lényegileg 
egyezik azzal, melyet »Egy volt tanítvány« a sárospataki 

tápintézet érdekében a »Sárosp. Lapokban« nem rég 
papirra tett. Nagy Lajos terve szerint intézzen az e g y -
házkerületi közgyűlés a debreceni főiskola minden volt 
növendékéhez egy felhívást arra nézve, hogy járuljon 
évenként b izonyos önkény t megha tá rozo t t összeggel a 
tápintézet segélyezéséhez. Részletes számítás alapján c ikk-
író 4240 frt évi segélyt remél ebből a convictus javára, 
mivel az intézet hatalmas támogatásban részesülne. Szép 
terv, és kívánatos, hogy ne marad jon csak a pap i ron ! 

* Az erdélyi egyházkerület közgyűlése s zep t em-
ber 29-é re van összehíva Kolozsvárra. Á közgyűlés főbb 
tárgyai : Egyházkerület i vé lemény ama konvent i indí t -
vány fölöt t , mely szerint a közalap és az egyházkerü-
letek egyesí tet t erejével 32 évi 1 l /a° /o~ o s k a m a t o s - k a m a -
tozás mellett a szegény egyházközségek és lelkészi 
á l lomások javára tőkék lesznek előállítandók, A kodif i -
káló bizot tság munkálatai . Az egyházkerület i építési 
segély-alap megnagyobbí tása . A közpon t i segélyezés 
ügyének revíziója. Választások, tanári kathedrák r e n d -
szeresítése és betöltése. 

* Iskolai a lapí tvány. A sepsiszentgyörgyi Mikó-iskola 
a napokban szép alapítvány birtokába jutott . Magyarost 
Ferenc teleki nyugalmazot t esperes, ki a napokban h u n y t 
el, végrendele t i leg há rom ezer frt készpénzt h a g y o m á n y o -
zott a szentgyörgyi col[egiumnak, oly feltétellel, hogy 
ebből két ezer fr t ösztöndí jakra s ezer frt a könyv tá r 
gyarapítására fordítassék. Az elhunyt esperes maga is 
t udomány kedvelő férfiú volt, nagy könyvtár t hagyot t 
hátra, melyet mos t végrendeletében szintén a Mikó -co l l e -
g iumnak a jándékozot t . Legyen áldott a derék férfiú 
emlékezete. 

* Kitüntetett tanító. H . -M.-Vásárhe lyrő l i r j ák : 
Könyves István nyugalmazot t r e fo rmátus tanító mellére 
a tegnapi disztanácsülésen tűzte fel nagy közönség je len-
tében Kristó Lajos polgármester az arany érdemkeresz te t . 
A ki tüntete t t tanférfiu 56 évi áldásdus működéseér t kapta 
meg a királytól a k i tünte tő jelvényt. A polgármester 
szép beszédet intézett az öreg Könyves bácsihoz. Beszéde 
végeztével a jelenlevő nagy számú közönség éljenzése 
közt tűzte fel a keresztet az ö reg tanító mellére, ki 
meghatva m o n d o t t köszöne te t , áldást kérve a királyra 
és a hazára. Majd Lévai Ferens csongrádmegye i kir. 
tanfelügyelő üdvözöl te Könyves Istvánt. H á r o m jutalmat 
kapot t működéseér t . »Az egyik a lelkiismeretes munka 
következtében támadt megelégedés , a másik az általa 
nevelt nemzedék hálája, a harmadik a királyi ki tüntetés.« 

* Közoktatási re formok Franciaországban. Az 
ú jonnan szervezet t közoktatás i főtanács közelebb alakult 
meg Párisban s ezen alkalommal Lekroy közoktatás i 
miniszter hosszabb beszédet tar to t t a középiskolai oktatás 
bajairól és e lérendő céljairól. E beszédben azt hangsúlyozta, 
hogy az utóbbi évek tapasztalatai elkerülhetlen szük-
séggé tet ték két évvel későbbre halasztani a latin és 
g ö r ö g nyelvek tanításának megkezdését . Hatá rozot tan 
rosszalta a nyelvek tanításának eddigi módjá t , mely 
annyira ment , hogy a tanulóktól egyenesen azt követel ték, 
hogy e nyelveket annyira elsajátítsák, hogy azokat köz -
vetlenül használni is tud ják ; míg a miniszter meggyőződése 
szerint e nyelvek tanításának n e m szabad tovább terjednie, 
min thogy a tanuló képesí t tessék a latin és g ö r ö g irók 
munkáinak könnyű megér tésé re és használatára. F igye l -
mezte t te a tanács tagjait, hogy az oktatásban a l eg-
nagyobb visszásságot képezi az emlékező tehetségnek 
ma jdnem kizárólagos igénybevétele, a helyett , hogy a 
megfigyelő tehetség fej lesztésére gond fordí t ta tnék. Kívá-
natosnak nyi lvání tá ,hogy a tudományok igazi e lsaját í tására 
de csak a tanuló értelmi erejének megfelelő mér tékben , 



nagyobb súly fektet tessék, s a gyakorlati irányt igyekezze-
nek a tanügy férfiai szemük előtt tartani. 

* Franciaország öngy i lkosság i statisztikája. A 
» T e m p s « hivatalos adatok nyomán összeállítja a f ranc ia-
országi öngyi lkosságok statisztikáját, melyből közöljük 
a következőket : A mult évben az egész országban volt 
7572 öngyi lkosság ; Párisra és a Sza jna -depar t emen t - ra 
esik ebből 1420, tehát csaknem egy ötöd, noha a népesség 
aránya szerint csak egy t izenötödnek lenne szabad esnie. 
A legtöbb öngyi lkosság ugy Francia- , mint A n g o l -
országban julius hónapban t ö r t é n i k ; e hóban az öngyi lkos -
ságok száma 7 9 0 - r e emelkedet t , mig a többi hónapokban 
átlag csak 550 — 600-ra. Csak a szép május közelité 
meg a juliust, amennyiben a májusi öngyi lkosságok száma 
781 volt .Az éle tuntság tehát leginkább akkor nyilatkozik, 
mikor a te rmészet teljes fényében pompázik. Az év 
legkel lemetlenebb hónapjaiban tör ténik a legkevesebb 
öngy i lkos ság ; igy novemberben volt 506, decemberben 
455, miből az következik, hogy a létet nem főként az 
éhség és n y o m o r teszik elviselhetlenné. Az öngyilkos 
nők száma sokkal kisebb, mint az öngyi lkos férfiaké : 
5964 férfi mellett az öngyi lkos nők száma csak 1608. 
A Sza jna-depar tementban az öngyilkos nők csak egy 
hatodát teszik az összes számnak, amenyiben számuk 
csak 295. A legtöbb öngyi lkosság az 50 és 60 év közöt t i 
korban fordul elő. Az öngyi lkosságok leggyakoribb okai 
a statisztika sze r in t : őrül tség 1975 e se tben ; testi szenve-
désektől való szabadúlási vágy 1228 e s e t b e n ; közelebbről 
meg nem jelölt házi baj 975 ese tben ; iszákosság 899 
e s e t b e n ; inség s az ettől való félelem 483 e s e t b e n ; 
anyagi v iszonyok ziláltsága 305 e s e t b e n ; életuntság és 
kü lönböző kel lemetlenségek 287 e s e t b e n ; fé l tékenység 
és szerelmi bú 227 esetben. Az öngyi lkosság legkedveltebb 
eszközei a viz és a k ö t é l ; 3303 egyén akasztot ta föl 
magát , 2069 vizbe fulasztot ta , 996 agyonlőt te , 916 szén -
mérgezés által ölte meg magát . Önkén t e s éhhalál csak 
egyet len esetben fordul t e l ő ; ezt is egy nő követ te el. 

* Halálozások. Dabasi dr. Halász Géza o rvos tudor , 
a fővárosi és pes tmegyei közélet tevékeny tagja, a nagy 
ki ter jedésű Halász-család Nesz tora f. hó 22-én életének 
72- ik évében Budapesten elhunyt. T e m e t é s e Budapesten 
és A. -Dabason nagy részvéttel ment végbe. Munkás, 
lelkes, egyházszere tő ember volt , kinek jó tékonyságát a 
pesti és kü lönösen a dabasi egyház sokszor tapasztalta. 
Áldás és béke lengjen hamvai f ö l ö t t ! — (Marosi Sámuel 

a zilahi iskola ének - és zene- tanára e hó 17-én h o s z -
szas szenvedés után életének 45- ik évében meghalt . 
Béke poraira !) 

Mai számunk mel lékleteül Lampel Róbert 
t a n k ö n y v - és t a n s z e r - j e g y z é k é t veszik o lva-
sóink, melyre felhívjuk becses figyelmüket. 
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HIRDETÉSEK. m ^ x / ^ x z ^ 
r y v w z x ^ 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceumnál a 
jövő ( i 8 8 s / , , ) tanév elején két tanszék lesz betöl tendő : 

r., a tlassica philologia tanszéke ( l a t in -görög) , 
melylyel a magyar nyelv tanítási köte lezet tsége is jár, 
hetenként 20—22 órában. 

2., a mértani rajz tanszéke, melylyel a magyar 
esetleg a német nyelv tanítási köte lezet tsége (az alsóbb 
osztá lyokban) van egybekötve. 

Ezen állások mindegyikével 1000 for int fizetés, 
200 fr t lakbér és 50 fr tnyi ö tödéves pótlék jár. 

A megválasz tandó tanár egyelőre egy p r ó b a - é v r e 
választatik meg, melynek eltelte után véglegesí t te thet ik . 

Ha pedig ezen állások bármelyike (okleveles tanár 
h iányában) helyettes tanárral töl tetnék be, akkor ennek 
évi fizetése egyelőre 800 fr t leend. 

Felhivatnak a pályázni kivánó prot . tanférfiak, hogy 
szabályszerűen felszerelt fo lyamodványaikat f. évi augusz -
tus hó 20-káig alulírott lyceumi fe lügyelőséghez nyú j t -
sák be. 

Késmárkon, 1888. julius 30-kán. y 3—3 
Zvariny i Sándor , Dr. Herczogh Árpád, 

tanár, mint lyceumi jegyző. lyceumi felügyelő. 

A karczagi ev. ref . négy osztályú gymnás iumban 
lemondás folytán üresedésbe jött h. tanári állomásra ; 
melylyel a la t in- és magyar -nye lvnek , mint fő tárgyaknak 
esetleg más tá rgynak heti 22 órán való tanítása van 
összekötve. 

Évi javadalmazás 800 o. é. for int . 
Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. A kellően fe l -

szerelt fo lyamodványok, melyekhez keresztlevél, vallás, 
tanulmányok, eddigi hivataloskodásról és hadköte leze t t -
ségről szóló okmányok is csatolandók, az igazgató- tanács 
elnökéhez f. év szept. hó 8—ik napjáig küldendők. 

Okleveles tanárok előnyben részesülnek. A m e g -
választott tanár, a gymnás iumnak ez évben leendő sze r -
vezése után, sikeres működés esetén ál landósít tatni fog 
az I889 /9 0 . iskolai évre 900 fr t évi fizetéssel. Ha a 
pályázónak oklevele n e m volna, ál landósít tatásától számí-
tot t egy év alatt köteles azt megszerezni s a tiszántúli 
ev. ref. tanári nyugdí j - in téze tbe is belépni. Az állomás 
f. évi szept. 15-én elfoglalandó. 

Karczag, 1888. aug. 20. 
Hajnal Elek, 

1—2 gymn. igazgató tanácsi elnölc. 

A debreceni ev. reform, egyházmegyébe kebelezett 
gáborjáni harmadosztá lyú egyház lelkészi állomására. 

Javadalma, mely 52 fr t 50 kr készpénzből , föld, 
t e rmény és apróbb járandóságokból áll, a hivatalos* 
becslés szerint 803 for int 92 krt o. é. tesz. 

A megválasztandó lelkész, ki hivatalát — az özvegy 
kegyeleti évet nyervén — önállólag 1890. ápril 24 -kén 
foglalhatja el, az egyházmegyei gyámintézetnek kö te l e -
zett tagja levén, ennek szabályai szerint első évi fize-
tésének felét a lé lkészgyámintézet i pénztárba köteles á t -
szolgáltatni. 

Az ezen állomásra minősí te t tek felszerelt pályázati 
kérvényei f. évi szeptember hó 23-dik napjáig Dávid-
házy János espereshez Kábára ( H a j d ú m e g y e ) küldendők. 

Debrecen, 1888. a u g u s z t u s i 8-án . 
Z E S é T r é s z B á l i n t , 

tiszántúli ev. ref. püspök. 



Z E = ^ HL, I T ^ . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
borsodi egyházmegyébe kebelezett s.-keresztúri egyház 
lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ez állomás évi jövedelme szántóföld, párbér és 
stolárékban 1052 frtra van felvéve és így a második 
osztályba tartozik. 

A pályázati határidő szeptember hó 20-ig terjed. 
A palyázati kérvények nt. Bornemisza József.\ 

alsó-borsodi esperes úrhoz Mező-Keresztesre intézendők. 
Miskolc, 1888. aug. 21-én. 

H u n E e r t a l a n , 
tiszáninneni ev. református püspök. 

A nagym, m. kir. v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz tér ium, 
a m. kir. közoktat , t anács é s Budapest f ő v á r o s t a n á c s a 

á l ta l i sko láknak beveze tésü l ajánlva. 

egénsegi, orkülosi ős illemszabályok 
IRTA 

RUTTKAY S Á N D O R . 
T A R T A L M A : 

Egészség i szabályok : I. Levegő. II. Lakás. III. Ruha. 
IV. Eledel- V. Ital. VI. Alvás. VII. Tisztaság. VII I . Indulatok. 
IX. Gyógyítás. 

Erkölcsi szabályok : Vallás. Isten. Haza. Szülők. 
Testvér. Embertársak. Önmagad. Ártatlanság. Hallgatagság. 
Igazság. Rend. Szorgalom. Tanulás. Takarékosság. Elégedettség. 
Szerénység. Jellemszilárdság. Bátorság. Önuralom. Pihenés. Rész-
vét. Könyörület. Hála. 

I l lemszabályok; I. Templomban. II. Reggel. III. Ulczán. 
IV. Iskolában. V. Asztalnál. VI. Este. VII. Látogatás. VIII. Tár -
saságban. Ára 6 kr. 

Postai bérmentes küldéssel ára 1 példánynak 8 kr. 10 péld. 
75 kr. 20 péld. 1 frt 45 k r . 30 péld. 2 frt 10 kr. 40 péld. 
2 frt 80 kr. 50 péld. 3 frt 40 kr. óo péld. 4 frt. 70 péld. 4 fr t 
65 kr. 80 péld. 5 frt 30 kr. 90 péld. 6 frt. 100 péld. 6 frt 70 kr. 
200 péld. 13 frt. 300 péld. 19 frt 50 kr. A pénz előleges be-
küldésével kapható 

I f j . NAGEL OTTO könyvkereskedésében 
Budapest, Muzeum-körut 

a nemzeti színház bérházában. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőt s Farkas , 

Ifj. N A G E L O T T O 
könyvke re skedése 

Budapesten, Muzeum-körut, 
a nemzeti színház bérházában. 
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j Beveze tés re a j á n l a t o s n é p i s k o l a i t a n k ö n y v e k ; 
l Módszeres tornatani tás . I. Népiskolai tornagyakorlatok. í r -

ták Horváth F. és Juhász Gy. Ára 40 kr. 
Népisko la i földrajz Ir ta: Barna J. fővárosi tanító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskola i földrajz. Irta Barna J. fővárosi tanító, II . rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népisko la i földrajz. Irta Barna J. fővárosi tanító III. rész 

a népiskolai földrajz VI. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

Magyarország története párhuzamosan a lkotmányunk váz -
la táva l és a főbb világesemények függelékével az ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Barna J. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. 30 kr. 

Népisko la i s zámtan . I . rész, a népiskolák IT, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. kemény kötésben 
ára 15 kr. 

Népisko la i s z á m t a n II. rész a népiskolák III. osztálya szá-
mára, irták Virág {Schön) J. és Walter K, fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

Népisko la i számtan I I . rész a népiskolák IV, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

Népiskola i s z á m t a n IV. r é ^ a népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág (Schön) József és Walter K, fő-
városi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyenletek megfejtése népsz. modorban irta Schivarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osztályai és polgári iskolák 
számára. 40 kr. 

N é m e t n y e l v e n : 
Leitfaden zura richtigen Denben, Sprechen und Schreiben, 

irta Flesch M. fővárosi tanító. I. Theil für 'die unteren Jahr-
gange der Volkschule. Második kiadás. Kemény kötésben 
ára 30 kr. 

Leitfaden zum richtigen DenkeD, Sprechen und Schreiben, 
irta Flesch M. fővárosi tanító. II. Theil fiir die oberen Jahr-
gange der Volksschule. Kemény kötésben 30 kr. 

Az itt elősoroltakon kiviil valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve. i—6 

E G Y E T L E N 
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1885 iki ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON 
a kevés számú 

(110) legnagyobb kitüntetéssel 
A NAGY 

DÍSZOKLEVÉLLEL 
lett megtisztel e. 

R A T H M O R 
KÖNYVKIADÓ-HIVATALA 

ES 

E G Y E T L E N 
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1873 diki VILÁG-KIÁLLÍTÁSON 
a kevés számú 

legnagyobb kitüntetéssel 
A LEGFELSŐBB 

E L I S M E R É S S E L 
let megtisztelve. 

KONYVKERESKEDESE 
(Budapest, Gizella-tér, a Haas-palotában) 

által mindazon 

T A N - é s S E G É D K Ö N Y V E K , 
melyek a középiskolákban, tanítóképezdékben, kereskedelmi- és polgári iskolák-
ban, néptanodákban stb. használtatnak 

1 0 " a l e l i e t o l e í í j u t á n y o s a b b a n ""HWI 
beszerezhetők, l ^ k y o b b megrendelések t e t e m e s e l ő n y ö k b e n részesülnek ; vidéki megrendelések 
postafordul tával^® 

e g n a ^ y o b b figyelemmel b é r m e n t v e 
eszközöltetnek. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tWjjdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam, 36. sz. Budapest, 1888. szeptember 2. 

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. sz, I. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a ; 
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. — Bélyegdí 

külön 80 kr. 

^ Tel jes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ~f£fl 

Az élet és az iskola. 
Iskolai ev elején támadt visszaemlékezések. 

Tudományos munkával foglalkozó ember 
egyszer élvezi életében a nyugalomnak azon 
perceit, a mikor a multat és jövőt illető gon-
dolatai, a végzett s végzendő kötelesség közötti 
örökös mérlegelés, számonkérés, elégültség, ele-
giiletlenség, remény és valóság mintegy teljes 
egyensúlyban állanak egymással, sőt egy nagyon 
rövid időre talán teljesen el is tűnnek lelkéből, 
helyet adva bizonyos le .nenju irható, boldog 
lelki állapotnak. A további önképzés gondjai, 
majdan az önfentartás nehéz kérdései talán soha 
többé nem engednek a léleknek oly igazi sies-
tát, mint a minő az, érettségi vizsga után kö-
vetkező szünideje az ifjúnak. Sohasem feledem 
el azon boldog napokat, melyeket átéltünk 
érettségi bizonyítványaink megkapása u tán ; 
midőn a 8 éven át együtt küzdött ifjú sereg, 
félig vándorútra készen állott már, de azért 
még pár napot ott kóvályogtunk az ős alma 
mater körül. Bejártuk a kertet, melynek lomb-
jai annyiszor árnyat adának, midőn alattuk 
könyvvel kezünkben meglapultunk ; bejártuk a 
kis várost, melynek egyszerűsége, csendje meg-
őrizte lelkeinket a nagy-világi élet csábjaitól; 
bejártuk a történelmi nevezetességű romokat 
ott a szőke folyó partján, mintha még egyszer 
el akarnók magunkat látni onnan egy egész éle-
ten kitartó honfiúi lelkesedéssel, hazaszeretettel, 
egyikünk másikunk egy kis repkény levelet, 
vagy egy kavicsot is csúsztatott zsebébe a 
mohos váromladékból, hogy emlékezzék a tá-
volban is a helyről, melyre visszasír lelke min-
denha; voltunk néhányan, kik még az öreg 
csengetyű toronyba is felmásztunk, hogy még 
egyszer lelkünkbe véssük a sátor hegyekkel 
ölelkező róna táját, melynek levegőjében van 
valami a Rákóczy és Kossuth lelkéből, s ki 

egyszer szívta, az mindig érzi annak éltető 
hatását. Szóval örültünk mindnyájan, alig tudva 
számot adni örömünk igazi okáról. Egyik örült, 
hogy megszabadult attól a nyavalyás tantárgy-
tól, mely 8 éven át kínozta lelkét a nélkül, 
hogy bármennyi hajlama lett volna hozzá; a 
másik örült annak, hogy ezután teljesen eddigi 
kedves tantárgyának élhet ; egyik az egyetemen 
kínálkozó arany szabadság napnak vélt fényében 
fürösztgeté dandysége tollait, a másik meg-
örült magában, hogy ezentúl számot kezd tenni 
a társadalomban stb. . . Hát még mikor bucsú-
estére összejöt tünk! Boldog Isten ! mennyi 
nemes s nevetlen ambitio s mily tűzzel csap-
kodá az eget, hány ajk morz )lgatá magában : 
»Az erős nem fél az idők mohátóla stb. Volt 
egy pár közöttünk, ki szótár segítségével úgy 
a hogy eldöcögött a görög s római classicu-
sokon, ez nyelvésznek, philolognak szánta el 
magát ; egy két jó mathematicus, mérnöknek 
készült; néhány historicusnak, egy pár juristá-
nak, mások papnak, gyógyszerésznek szánták 
el magokat, s így tovább. Mikor aztán a búcsu-
est utáni napon vagy hatan-nyolcan elsétálgat-
tunk ott a hosszú fasor alatt, mint ittas ember, 
ki mámorából kijózanodva számlálni kezdi pén-
zét, mi meg maradt : mi is megkisérlettük össze-
foglalni eddigi neveltetésünk eredményeit, meg-
számláltuk jövőben dús kamattal kecsegtető 
szellemi tőkénket s távol attól, hogy szeretett 
tanáraink lelkét a panasz, vagy kárhoztatás leg-
kisebb vádjával is illettük sőt illethettük volna 
is, bizony megvallom nem voltunk megelégedve 
8 évi küzdelmünk, kapkodásunk, szurkolásaink 
eredményével; mint később hallók, másutt ére t t -
nek nyilvánított kartársaink még kevésbé m o n d -
hatták el ezt magukról. Már ekkor sejtettük, 
hogy nem az iskolákban s azok tanerőiben, 
hanem az oktatási rendszerben van a hiba; 
mert bár lehetetlen, hogy 8 év benyomásairól 



a tanultak s hallottakról néhány rövid óra alatt 
valaki számot adjon magának és másoknak; 
lehetetlen, hogy felkutassa azon szerteágazó 
eszmeszálakat, melyek mint az iskolai nevelés 
eredményei később talán messzeható s üdvös 
önmunkásság, jellemképzés stb. alapjaivá vál-
hatnak: mi, ismerve tanáraink odaadó nemes 
fáradozásait s saját küzdelmeinket még jobban, 
egyenesen elitéltük gymnásiumi oktatási rend-
szerünket. Világos volt előttünk különösen az, 
hogy azt, a mit most (t. i. az érettségi vizsga 
után) 8 évi, naponként 5 — 6 óráig iskolában 
való s 5 — 6 órai házi tanulás után megtanul-
tunk, 3—4 év alatt naponkénti 2—3 órai 
tanulással egy jó nevelő vezetése mellett játszva 
megszerezhettük volna. Nem ment a fejünkbe 
az sem, hogy mért kell egy ifjúnak 8 évet egy 
tanintézetben eltölteni, átmennie 10—12 tanár 
minden tortúráján, hogy aztán érettnek legyen 
nyilvánítható. Nem észszerűbb volna-e — így 
okoskodánk — hagyni kit-kit saját útján ha-
ladni; engedni a szülőket úgy nevelni s nevel-
tetni gyermekeiket, a hogy ők legjobbnak vélik, 
hagyni az ifjút, hogy ha segélyre nincs szük-
sége, maga tanuljon, hanem aztán kösse ki az 
állam vagy társadalom, hogy p. o. aki érett-
ségi bizonyítványt akar nyerni, hogy felsőbb 
iskolákra mehessen, annak az ismeretek ezen s 
ezen fokával kell bírnia; erről kérjen számot 
egy szigorú vizsgáló bizottság, de a melynek 
semmi köze ahoz, hogy egyik vagy másik ifjú 
hol, hogyan s mennyi idő alatt szerezte meg 
ezen ismereteket. Maradjon ugyan az iskola 
továbbra is iskola s a kinek szüksége van rája, 
szerezze ott meg például az érettségi letételé-
hez szükséges ismereteket, de ne tegyük füg-
gővé az iskolai eredményektől azt, hogy valaki 
érettnek legyen nyilvánítható. Ilyenformán hang-
zottak akkor számtalan kifogás alá eshető néze-
teink. Sőt tovább mentünk okoskodásunkban 
s nagy fokú érettlenséggel — mondják talán 
sokan — így folytattuk: ha az államnak, a tár-
sadalomnak céljai megvalósítása végett szüksége 
van munkás kezekre ; ha az egyes munkaterek 
betöltését, illetve betölthetését bizonyos elmé-
leti s gyakorlati magas fokú ismeretektől teszi 
függővé, mint a hogy ezt tenni joga van, 
s szigorú kötelessége is volna: mit tartozik 
az, egy esetleg enemű ismeretekről, képességről 
számot kérő, vizsgáló bizottságra, hogy valaki 
hol, hogyan s mennyi idő alatt szerezte meg 
azon ismereteket s a gyakorlati ügyességet, ha 
egyszer bírja azokat ? A ki ügyvéd akar lenni, 
mondánk, tegyen vizsgát az arra hivatottak 
előtt erre való képességéről s keresse kenyerét, 
a pap hasonlókép, orvos, mérnök és így tovább. 

Egyszóval rendkívül belemelegedtünk a neve-
lési s oktatási rendszer korholásába, javításán 
való elmélkedésünkbe, céhrendszerhez hason-
lítva azt, melynek idejében ha valaki fiát eset-
leg 6 évre szegődtette be inasnak, az ugyan 
hiába tanulta meg előbb a mesterséget, csak 
inas maradt az azért hat esztendeig. Már épen 
arra tértünk beszélgetésünkben, hogy memo-
randumot készítünk a jövő századokhoz intézve, 
s ajánljuk a mi eszménket megvalósítás végett, 
midőn váratlanul hozzánk vetődött egyik sze-
retett tanárunk, ki már rég hallgatá fiatal sas 
mivoltunk szárnysuhintásait. O aztán lehűtötte 
lelkesedésünk tüzét csaknem a fagy pontig, el-
mondván, hogy a mi óhajunk utopisticus álom, 
melyet, sajnos, nem lehet talán soha megvalósí-
tani ; elmondta, hogy mind szép az így elmélet-
nek s az volna a boldog idő, mikor mindenki maga 
lehetne a saját tanítója s az iskolákat be kellene 
szüntetni s esetleg vizsgáló székhelyekké ala-
kítani, mely elé a már kész emberek volnának 
mérlegelés végett állítandók s innen csak útle-
velöket nyernék az élet küzdelmeihez, a létért 
való harchoz, hanem h á t . . . s itt elmondott egy 
csomó ezért, meg ezért, azután meg, így tehát 
stbit, melyek után be láttuk, hogy eszménk 
ugyan szép volna, csakhogy megvalósíthatatlan, 
s az volna szükséges legalább is hozzá, hogy 
az emberiség egy nap arra viradjon, hogy sza-
kított ezredéves előítéletekkel, az érdekek polyp-
karjaival, megélhetési misériák, egyéni hiúságok, 
társasági félszegségekkel. szóval mindazzal, ami 
jelenlegi rendszerünket nélkülözhetlenné teszi. 
Minthogy pedig ez lehetetlen, legjobb megnyu-
godni mindenben amint van s igyekezni a 
hiányokat, tévedéseket lehetőleg csökkenteni. 

Ilyen lehűtött lelkiállapotban mondtunk 
búcsút egymásnak egy tiz év múlva történő 
viszontlátásig. Elszéledtünk a szélrózsa minden 
irányában, szentül megfogadva egymás előtt, 
hogy az élet hű munkásai igyekszünk lenni 
mindenkor. Azután ismét következtek a munka 
nehéz napjai. Hogy mi lett eredményük, meg-
mutatta a 10 év utáni találkozás. Összejöttünk, 
alig hiányzott közülünk néhány. Némelyikünk 
fején már csak gyér szálak emlékeztettek az 
egykori dús fürtökre, egyiknek másiknak a tél 
hava is kezdé már ütögetni fejét, hogy annál 
nagyobb legyen a contrast az évek száma, s a 
lélek ifjúsága, vagy inkább öregsége között. A 
philologusnak készülőt megölték a vucabolariu-
mok, a száraz nyelvtani theoriák, a betűhöz 
való silány ragaszkodás ; megunta, hogy tárgyak 
s eszmék helyett szavakkal akarták kielégíteni a 
mult nyelveinek ismeretei által a jelennek szol-
gálni akaró lelkét, s későn látva be tévedését, 



felcsapott telegráfosnak. Az orvosi pályára készü-
lőnek nem volt anyagi eszköze az egyetemen 
való önfentartásra, belefáradva a conditió kere-
sésbe, majd megsajnálva a conditió által tanul-
mányától elvonó időveszteséget ott hagyta nehéz 
állását, s lett belőle vasúti tisztviselő. A jogi 
pályára készülő beleunva mihamar a pandecták 
s jogi rendszerek labyrinthusaiban való támoly-
gásba, hazament gazdálkodni apjáról öröklött 
kis falusi jószágára s élete az időjárással s a 
rosz cselédekkel való folytonos perlekedéssé lett, 
az elsővel folyton elveszítve perét, az utóbbiak-
kal szemben nyerve is ő maradván vesztes 
fél. A papnak készülő csakhamar megunta a 
hitrendszerekkel való hit nélküli vesződést, a 
tudákos szőrszálhasogatás!, a megismerhetet-
lennek deciaráit végokkal való ismerkedést : 
kereskedő lett s ma üzletében 8 — i o embernek 
nyújt tisztességes munkálkodást s kenyeret. 
Egyik papnak készülőből meg derék katona vált 
be, a másikból szerencsés körülmények jeles 
törvényszéki birót alakítottak ; a physikusból 
lett falusi jegyző, a botanikus meg egy kis 
városi iskolában magyarázgatja a számvetés 
mesterségét; a selejtesebbek közül néhány profes-
szorrá lett, néhány meg adóhivatali tisztté, egy 
kettő máig se vitte túl a falusi jegyzőségen. 
Ilyen színben került össze i o év múlva a régi, 
fiatal sasok serege. Egy részöket megölte a 
tanrendszer, más részöket az anyagi viszonyok 
üték el céljoktól, mások ismét saját könnyel-
mű ségök áldozataivá lettek s negyvenünk közül 
alig érte el 4 — 5 kitűzött célját s ezek is töb-
bet küzdenek a megélhetés nehéz kérdéseivel, 
mint tárgyaik nehéz problémáival. Mikor aztán 
kicserélgetők egymással 10 év emlékeit, eszünkbe 
jutottak az iskola kert nagy fasora alatt boly-
gatott ama fenntebb elmondott kérdések; s 
csodálatos, nem akadt közülünk egy sem, ki 
10 év multán is alá ne írta volna akkori elveit 
s többen egyenesen annak tulajdnították kellet-
len helyzetüket, hogy el volt zárva előttük 
önképzésük azon természetes útja, mely az 
egyéni benső hajlamok szerint egy nevelési mód-
szer s tanrendszer keretében sem valósítható 
meg. A régi elv mellett ekkor is megmarad-
tunk szilárdan, de a tapasztalat még inkább 
megyőzött a felől, hogy az csakugyan u to-
pisticus álom, mert a világ egy perc alatt ujja 
nem születhetik, s mert az iskola nem pótol-
hatja, nem hozhatja helyre a családi nevelés és 
a társadalmi abnormis viszonyok nagymérvű 
mulasztásait, még kevésbé a saját öröklött téve-
déseit. Hogy miben állanak ezek, később majd 
sorra vesszük őket, addig is közlöm a 10 év 
utáni találkozásnak e kérdésre adott véleményét, 

röviden, mely következőleg hangzik: A közép-
iskolai tanulásba belevész az értelem, mert meg-
emésztetlen ismeretekkel töltetik meg az emlékező 
tehetség, s azok rendes egésszé való összekap-
csolásáról nincs kellőképen gondoskodva, vagy 
ha van is úgy a hogy, az nem az ifjú lélek 
természetének megfelelő. Továbbá: Egy 14 éves 
koráig rendszeres tapasztalat és társalgás útján 
magányosan nevelt közép tehetségű ifjú az 
összes középiskolai ismeretekre könnyen szert 
tehet 4 év alatt a nélkül, hogy naponként 5—6 
óráig a tantermek padjai közt kellene zsugo-
rodnia, s hallgatni felelő osztálytársainak kínló-
dásait. Továbbá : Elvben kifogástalan s természet-
szerű, hogy a tudományos ismeretszerzés útját 
kiki szabadon választhatja, s az nem kérdés, 
hogy hol, hogyan s mennyi idő alatt tett arra 
szert, ha egyszer szert tett. — Ilyenkor csak 
egy szigorú vizsgának van jogosultsága. Ezek-
voltak részben szintén utopistikusnak nevezhető 
megállapodásaink. Talán egy kis igazság is van 
azért bennök?! Hogy nem új dolgok, nagyon jól 
tudjuk. Sz. K. 

I S K O L A Ü G Y . 

A közvizsgálatokról. 
(Folytatás.) 

A nyilvános vizsgálat szükségéről meg van győ-
ződve már Herder, mert fentemlített iskolai beszédében 
azt mondja : »vizsgálat és visitatio nélkül minden nyil-
vános intézet haldoklik és utoljára ép úgy lélekzik, mint 
a legenda szerint Szent János a sírban,« és »nem szeretnék 
oly iskolában működni, melyben vizsgálatot nem tartanak, 
nem mintha csak egyedül a vizsga számára kellene 
tanuln i ; önmagának, az életnek kell tanulni, de ép a 
vizsgálat mutatja, hogy valaki törődik velünk, hogy 
tanulásunk nem célnélküli.« Ziller is azt mondja, hogy 
»a nyilvános vizsgálatok szükségesek, részint az állam 
kedvéért, részint azért is, hogv a család ekkor tudo-
mást vegyen arról, mi történik az iskolában, és bizo-
dalma az iskolához felébresztessék.« Dr. Kefers te in : 
»Zur Frage des Prüfungswezenscc (Berlin, 1884.) című 
jeles müvében is elismeri a nyilvános vizsgálat jogosult-
ságát, és egyebek közt azt mondja, hogy »a visszaélés 
lehetősége, mely a nyilvános vizsgálatoknál szokott elő-
fordulni, ne vezessen annak teljes elvetéséhez, mert va-
lamely dologgal lehet ugyan visszaélni annélkül, hogy 
az elvetendő volna.« Hasonló nézetben vannak Nagels-
bach (Gymnasialpaedagogik 49. 1.), Schrader (Erziehungs 
und Unterrichtslehre für Gymnasien und Realschulen 
252. 1.), Beneke ( E r z i e h u n g s u n d Unterrichtslehre II. 
582. 1.), Thau low (Gymnasielpaedagogik 204. 1.). és 
különösen Stoy (Encyklopaedie der Paedagogik 180 1.). 
Leisner Ot tó : Über öffentliche Schulprüfungen, Censu-
ren und Versetzung (Leipzig, 1885.) című művében 
élesen kel ki a nyilvános vizsgálatok alkalmával észlelt 
visszaélések ellen és fejtegetéseiben is azon végered-
ményhez jut, hogy a vizsgálatok megtartandók, de a jelen-
legi visszaélésektől megtiszt í tandók; megtartandók mar 



csak azért is, mer t az egész élet sem egyéb, mint szaka-
datlan láncolata a vizsgálatoknak. Továbbá a vizsgálat k i -
menete le nem lehet a gyermek elért fejlődési fokának m é r -
téke, inkább a vizsgálat e redményéből a lkotható az egész 
osztály haladásának képe ; de mennyiben lehet a nyilvá-
nos vizsgálat eredménye a tanító megítélésének a mértéke, 
azt csak a szakértőre lehet bízni, és arra nézve sem le-
het az feltétlenül mérvadóHasonló ér te lemben nyi la t -
kozik Graefe (Die Deutsche Volcksschule II. k. 427.1.) 
és nem találja »il lendőnek, hogy a tanfelügyelő a nyi l-
vános vizsgálatot arra használja fel, hogy abból az is-
kola állapotáról szóló jelentéséhez az anyagot gyűjtse,« 
annál kevésbé, mer t egy rövid ideig tar tó vizsgálatból 
sem az egyes gyermek tudására, haladására, s k ü l ö n ö -
sen annak fej lődésére nem lehet következtetni , sem az 
egész osztály haladását nem bírálhatni meg, mer t a vizs-
gálat e redményé t szigorú összefüggésbe kell hozni az 
osztály tör téne tével és képességéve l ; nagyon kevéssé 
következte thet a taní tónak ok ta tó -neve lő képességére 
lelkiismeretesen m é g a szakértő is, de ennél is kevésbé 
mondhat ítéletet a tanító iránti roszakaró vak előítélet. 

Miután a tanítás módszere sok tekintetben javult 
és a taní tók képzet tsége s képessége is vá l tozo t t : csak 
a vizsgálat marad jon meg régi, megszokot t chablon-
szerű meneténé l ? ne legyen semmi de semmi egyéb 
bedrezszi rozot t »Parademarsch«-ná l , mint azt a németek 
nevezik ? Mindig csak a fényes e redményű vizsga 
kedvéér t tanulja meg a tanuló leckéjét ? lelke ne 
kapjon emész tő táplálékot, mely képes volna a tanulót 
egyénileg fej leszteni? Csak egyes paragraphusokra , 
egyes érthetet len, hasznavehetet len szabályok i sme-
retére szorí tkozzék a tanuló lelke ? csak az emlékező 
tehetség terhel tessék meg, hogy a vizsga idején a 
tanító dicséretet arasson, mer t szellemileg m e g n y o m o -
rította a gyermeket ? csak üres szavak tanulása legyen a 
gyermek lelkének tápláléka, hogy majdan későbben 
maga jusson nagy nehezen azok ér te lméhez is? Hiába 
éltek Commenius , Pestalozzi, Herbar t , Ziller, Dies te rweg, 
Kehr stb. paedagogusok ? Elhiszem, hogy kellemesebb 
és könnyebb a régi megszoko t t kényelem, mint a hala-
dásban való gyöt re lmes fá radság! N e m tudná -e magát 
a tanító emancipálni és nem tudná -e megvetni a s zem-
fényvesztés által tudat lanoktól nyer t dicséreteket ? és a 
gyanús értékű dicséretek kárpótlásául vigasztalást k e -
resni tanítványainak szeretetében s tiszta le lki ismereté-
ben, »mely megnyugszik , ha külső vakító fényt nem 
áraszt is, de belől lassanként melegít és világít az é r t e -
lem derengő egében?« 

Általában megszívelendő az is, mit Dr. Scharíig 
»Begriff der Bildung« (Leipzig, 1885.) című művében 
mond. »A vizsgálatok, ha igazán azok akarnak lenni, 
kevesebb súlyt fektessenek a posit iv ismeretekre, mer t 
ezek csak az emlékező tehetség fej le t tségének mértéke, 
hanem inkább arra, mennyi re haladott a tanuló, p h y -
sikai erejét tekintetbe véve műveltségében.« T e h á t a 
vizsgálat ne tekintsen a látszólagos ismeretek tömegére 
és csillogására, hanem az ér telem azon nyilatkozatára, 
a mint az a feleletekben nyilvánul, arra, mennyi képzet 
m ű k ö d ö t t össze a felelet megadásában arra, vájjon a 
nyelvezet az úgynevezet t ^szabatos« feleletekben n e m - e 
a kéz i -könyv szórói -szóra való értelmetlen deklamálása, 
avagy nem egyéb-e a »szabatos« felelet, mint magának 
a taní tónak atyai elnézése és bölcs hallgatása, a he ly te -
len felelettel szemben felhasználván a hallgatóság és birák 
járatlanságát a maga mcgdicsér te tésére , a miből, me l -
lesleg mondva, valami a gyenge tanulónak is j u t ; s 
így népszerűségre is tevén szert, a tanulók szeretetét is 

biztosít ja magának. Két legyet egy csapással: sőt ha r -
mat : lelki ismeretesebb kartársára á rnyékot vet. 

T e h á t ne segítsen a taní tványának a vizsgálaton ? 
Igen, de csak úgy, hogy »Sokrates hires hasonlata sze-
rint csak bábaasszonyi teendőket végezzen, hogy idegen 
gondola toknak és ismereteknek szolgája legyen, és t a -
nítványainak ismeretei t mintegy napvilágra hozza.« ( H e r -
der.) Igenis, tehet valamit a taní tó az igazán fényes 
e redmény érdekében, de azt a ^'munkát az egész évben 
végezze lelkiismeretesen s szakadatlanul, s ez a syn-
thesis, melynek megbecsülhetet len ér tékéről csak az 
igazi taní tó m e g van győződve, mer t ez biztosítja egész 
tanításának s nevelésének e redményét , nedvdús s z a m a -
tos nem pedig kívülről te tszetős , de belülről rohadt 
gyümölcsét . Az analysis könnyebb mint a synthesis , ezt 
legjobban tudják a chemikusok. A megtanul t egyes rész -
le tekből nagyobb és nagyobb egészet felépíteni, a r é -
szeknek egymásra való vonatkoztatása , egymástól való 
függése annál jobban tűnjék ki, minél tovább halad a 
tanítás s a syn thes i s ; a tanuló képesí t tessék a számta-
lan chaot ikus darabokat a maguk természete szerint 
egymás mellé, egymás fölé, s egymás alá rendelni, s 
így a látszólagosan összefüggés nélküli egyes leckéket 
vagy ismereteket szerves egészszé összefűzni ; képesek 
legyenek ítélni s következtetni . így biztosíthatja a tanító 
tanítása e redményét , mer t az ekkép vezetet t tanulók 
oly kérdések megfe j tésére is képesek lesznek, melyeknek 
tárgya tu la jdonképen elő sem fordul t tanítás közben. 

»Egyébiránt a tanító, ki taní tványait ismeri, a 
vizsgálaton mindig olyan legyen, mint a minőnek őt 
már régen i s m e r i k ; ne lepje meg és ijessze meg őket 
természetel lenes, mesterkél t beszédmód és magaviselet 
által. N y u g o d t és komoly legyen tartása, nemes a nyelv, 
k imért és teljesen hibátlan a kiejtése. Színpadi e leven-
ség ép oly kevéssé van helyen, mint közönbösség , 
mely a vizsgálatot, mint valami jelentéktelent tünte t i 
fel. Minden csúnya szó k e r ü l e n d ő . . . . ta r tózkodjék, 
ócsá ro ln i ; harag és heveskedés sok tekintetben árthat 
neki« (Leisner 17. 1.). És tegyük hozzá, ha a taní tó 
haragos, heveskedő fellépése, a gyönge tehetségű tanuló-
nak nyilvános megdorgálása , talán még az illető szülei-
nek jelenlétében, és másoknak fe l tűnő m ó d o n való d i -
csérgetése á r t h a t : mennyivel inkább compromitá lha t ja 
magát az az elnökség vagy hatóság, mely a tanulókat 
ekkép búcsúztat ja el t an í tó juk tó l : »hogy nem tudtok 
semmit , annak nem ti vagytok az oka, hanem tan í tó -
tok stb.« 

Ha a vizsgálatnak jogosultságát nem vonhat juk 
kétségbe és azt a gyermek, a tanító, a család, a tá rsa-
dalom, az állam érdekében cl nem vethet jük, hanem 
csak a paedagogia és talán a t isztesség érdekében r e -
formálandónak talál juk: az a kérdés marad hátra , mit 
és mennyi t kell az egyes iskolai tantárgyakból a vizs-
gálatba felvenni, mely kérdéssel együt t a hogyan ? is 
megfe j tendő. 

Leisner idézett művében tüzetesen szól az egyes 
tantárgyak vizsgálat képességéről , de ál láspontjánál 
fogva és a fejlettebb körü lményekné l fogva, melyeket ő 
neki kellett tekintetbe venni, sok felülmúlja a mi átla-
gos színvonalunkat , s azért sokat , mint kivihetetlent, 
me l lőznöm kell. A következőkben röviden i smer te tem 
nézeteit és általánosságban köve tem eszme meneté t . 
(Folyt, köv.) G a m a u f G y ö r g y . 



I s k o l a i é r t e s i t ő k . 
(Folytatás). 

18. A m a r o s v á s á r h e l y i ev. ref. ko l l ég ium r end-
kívül becses, tartalmas ér tesí tőjét Bedőházi János igaz-
gató szerkesztet te . Magának az igazgatónak évet m e g -
nyitó és bezáró beszéde nem csupán statisztikai adatokból 
és üres hálanyilvánításokból áll, hanem gondola toka t , 
eszméket vet fel a gymnasiumi oktatás köréből s némi 
bírálata is egyszersmind a középiskolai tanításnak. A 
gymnas iumban működö t t 19 tanár , az elemi osztá lyok-
ban 7 tanitó. Az adatok pon tos összeállításában annyira 
megy az ér tesí tő, hogy m é g azt is kiszámítja, hogy a 
t anórákon és gyűléseken összesen hány órával voltak 
elfoglalva a tantestület tagjai. Az összes óraszám teszen 
10,234 órát . A gymnasiumban személyi illetékek, szállás-
bér egyenér ték , szállásbér, t iszteletdíj stb. címen kiadott 
összeg 16,334 f r t> e szerint az előre kiszabott órái munka 
a kol légiumnak 1 fr t 40 krjába került átlag. A mege lőző 
tanév végén a növendékek száma 207 v o l t ; az idei 
tanév elején beíratot t 221, a tanév végére maradt 213, 
köztük ev. ref. 145, ág. ev. 9, unit 4, r. kath. 18, g. 
kath. 7, g. kel. 4, izr. 2 6 ; magyar 202, német 1, román 10. 
Az elemi osztályokban pedig volt 129. A vagyoni gya ra -
podás alapítványokban 1033 fr t , a jándékozásban 146 fr t s 
3 darab arany. A könyvtár gyarapodása 76 köte t 180 
füzet. Könyvekre , lapokra és folyóira tokra fordí ta to t t 
400 frt . A könyvtár jelenleg tartalmaz 18,306 művet 
22,656 köte tben. Az ifjúsági könyvtárban van r 188 mű 
1878 kötetben, ez évi gyarapodás 36 mű. Az o k m á n y -
tár, é r e m - és régiségtár s egyébb tanszergyüj temények 
is je lentékenyen szaporodtak. A tanulók pályadíjakban, 
jutalmakban, kegykosztban stb. összesen 3344 frt 2il/i kr 
és 3 darab arany erejéig részesültek jó té teményben. 
Éret tségi vizsgálatra jelentkezett 22 i f j ú ; a szóbelire 
bocsá t ta to t t 16, közülök jeles vizsgát tet t 1, jóval 4, 
egyszerűen 8, két hóra visszavet tetet t 2, egy évre 1. Az 
értesítő fo lyta tólagosan közli Koncz József tanárnak 
ki tűnő to l lábó l : »A marosvásárhelyi ev. ref. kol légium 
i smer te tésé«- t cs pedig Bodola Sámuel, Török János, 
Eresei János, Szász István, Kelemen József, a t e r m é -
szettani tanszék Kelemen halála után és Bod Péter, 
Hegedűs János, Molnár János és Kasza Dániel tanárok 
életrajzait. Koncz Józsefnek eme nagy tudományos appa-
ratussal, gyönyörű nyelvezettel írott tör ténet i adatai 
kö lcsönöznek már néhány év óta kiváló becset a m a r o s -
vásárhelyi ér tesí tőnek. A tanév kezdete szept. 5. 

19. A Maramos-szigeti ev. ref. l y c e u m ér tesí tőjét 
Szilágyi István közigazgató adta ki. A jogakadémia tanárai 
közül Kapu József elhunyt, helyére dr. Jurka János 
választatott meg. A tanuló if júság száma folyvást eme l -
kedőben van. A jogakadémiában a mult évben volt 63 ifjú, 
az idén 66. A gymnas iumban 331, több a mult évinél 
4 1 - g y e l ; a magán tanulók száma 22 volt. Az összes 
növendékek közül io° / 0 - ra megy az általánosan jeles 
előmeneteli tek száma ; 30-ra a jóké ; 55-re az elégségeseké 
s 5 - r e az elégteleneké. A jogakadémia tanár kara 8 t ag -
ból áll; a főgymn. tanár kar pedig 12 r endes - és 7 mel lék-
és segédtanárból s tanítóból. Ö r ö m m e l látjuk, hogy a 
vallás-erkölcsi élet nevelésére ifjúsági istentisztelet tar ta tot t 
vasárnaponként a lyceum nagy termében. Követésre mél tó 
in tézmény ! A tápintézetbe 16 ingyenes növendék vétetet t 
fel. A helyiség szűk voltánál fogva több nem is r észe -
sülhetet t e jó té teményben. Je lentékeny gyarapodás t t ün -
tetnek fel az egyes tanszermuzeumok. A könyvtár 518 
művel szaporodot t , úgy hogy a könyvtár i á l lomány felül 
van jelenleg a 16 ezeren. Vékony Antul tanár meleg 

hangú emlékbeszédet tar tot t az iskolai zárünnepélyen 
Nánásy Lajos kormányzó- tanács i tag felett. A tanév 
kezdete szept. 1. 

20. A r imaszombat i egyesü l t prot. f ő g y m n a s i u m 
értesí tőjét Zachar Gásztáv igazg. készítet te. Vozári Gyula 
értekezik ebben igen alaposan arról a k é r d é s r ő l : »Hogyan 
tan í tom én a latin nyelvet az V. osztályban ?« A tanári 
karban jelentékenyebb vál tozások tör tén tek . Kispál Mihály 
és Benkó János a szászvárosi Kún tanodához , Marossy 
Sándor pedig Selmecre választattak meg. Helyükbe részint 
meghiva to t t Vozári- Gyula, részint pedig egyes helyet tesí-
tések által töl tetet t be az el távozottak tanszéke. A d o -
mányokban min tegy 2165 fr t 75 kr folyt be ez évben. 
A tantestület 15 tagból áll. Éret tségi vizsgát tett 10 ifjú 
és pedig jelesen 1, egyszerűen 6, 3 pedig 1 — 1 t an tá rgy-
ból javitó vizsgára utasí t ta tot t . A tápintézetben volt 64 
tanuló, kiknek élelmezésére kiadatot t összesen 2487 frt 
48 kr. A tanári nyugdí j in tézetnek, mely ezelőt t 6 ' /2 évvel 
alakult, 2614 fr tnyi tőkéje van. A fenntar tó testület minden 
tanár u tán évenként 10 f r to t fizet az intézet pénztárába. 
Az év elején beíratott 223 növendék , az év végére maradt 
214, köz tük ev. ref. 74, ág. ev. 79, róm. kath. 35, móz. v. 
2 6 ; magyar 165 német 7, tót 42. A tanítás szept. 5 - én 
veszi kezdetét . 

21. A mezőtúri ev . ref. g y m n . ér tesí tőjét Bodolay 
László ig. teszi közzé. A tanári kar a mellék tanárokkal 
és hi toktatókkal együt t 11 tagból áll. A tanulók létszáma 
év elején i 6 r , az év végén 152, köztük 105 ev. ref., ág. 
ev. 2, róm. kath. 18, móz. v. 36. A könyvtár gyarap í -
tására az összes kiadás 324 fr t 17 kr, mely összegben 
benne van a tanári kar alapító tagsági díja a Prot . i r o -
dalmi társaságnál. Van a könyvtárban összesen 3316 db. 
A tápintézet alaptőkéje 11,830 f r t ; ingyenes volt 9 n ö -
vendék. Az ujonan épülő gymn. belső felszerelési kö l t -
ségeire eddig 720 fr t gyűlt. Az új épület 64,000 frtba fog 
kerülni. A tanév kezdete szept. 3. 

22. A békési ev. ref. gymn. ér tesí tőjét közli Os-
váth Ferenc igazgató. Kabós Bálint tanár értekezik benne 
»Az ember hatása a természetre« címmel. Ér tekezése szék-
foglaló beszéd volt. Rendes tanár m ű k ö d ö t t 7, h i tokta tó 
és melléktanár pedig 9. Az intézetbe be í ra to t t 102 n ö -
vendék, az év végére maradt 91 ; ev. ref. 39, ág. ev. 
3, r. kath. 18, g. kel. 7, móz. v. 24. A szertárak gya ra -
podásának s a jutalmazásoknak apró adatai közöivék 
ugyan, de óhaj tanánk végösszegeket látni, mer t ígv 
a tényleges v iszonyokról m é g sem vagyunk tájékozva. 
T a n é v kezdete aug. 31. 

23. A kisújszállási ev. ref. g y m n a s i u m b a n , me ly -
nek ér tesí tőjét Koncz Lajos igazgató állította össze, volt 
az év elején 90 növendék, az év végén 84, öt tel kevesebb, 
mint a mult é v b e n ; ev. ref. 58, 1*. kath. 5, izr. 21. Az 
intézet alaptőkéje 44,200 frt , bevétele ez alaptőke k a m a -
taival (3530 f r t ) együt t 6104 fr t 50 kr. kiadása ugyan -
ennyi. A könyvtárban a mult évben volt 637 önálló 
szakmunka 1015 kötetben, mos t van 657 mű 1053 k ö -
tetben. A tantestület a mellék tanárokkal együt t 10 tag-
ból áll. Az ér tes í tőben dr. Székely Bendeguz tanár é r t e -
kezik e c ímmel : »Egybefoglaló és befejező taní tásom 
a természetrajzból«. Érősen Darvinista. T a n é v kezdete 
szeptember 1. 

24. A szatmár-német i ev . ref. g y m n . ér tesí tőjét 
Bod Sándor ig. tanár szerkesztet te. A gymnas iumba be -
iratkozol 2 1 8 ; köztük ev. ref. 163, r. kath. 13, g. kath. 5, 
izralita 37 ; mind magyar, csak 2 román. A vallásosság 
ápolására reggel és délután ima és énekből álló rövid 
istenitiszteletet tar tanak. Hát ez is valami 1 De ezzel 
nincs még a cél elérve. A tanárkar 9 tagból áll. A nagy 



könyv tá r szaporodo t t 79 köte t te l s így van benne már 
11,416 kötet . A tanári k. könyvtár áll 219 műből . Az 
ez évi gyarapodás 22 mű 34 kötet . A természetrajzi rau-
zeum jelentékenyen gazdagodot t . A tápintézet től 190 frt 
erejéig részesültek a szegény tanulók jó té teményben. 
Az intézet alaptőkéje 4053 fr t 4 kr, melyből az ez évi 
szaporulat 664 fr t 67 kr. Á tanári nyugdíj és gyámintézet 
összes ál lománya 14,156 f r t 17 kr, szaporodás 120 frt 
5 krajcár. A felállítandó VII. és VIII . osztályra begyült 
53,200 frt 27 kr. A tanév ünnepélyes megnyi tása szept. 
9 - é n lesz. 

25. A budapest i ág. hitv. evang . f ő g y m n a s i u m 
értesí tőjében, melyet Böhm Károly igazgató tett közzé, 
igen n y o m ó s á n és alaposan értekezik Ulbrich Sándor 
»A táptálkozás mint a t e rmésze t há rom országának k a p -
csa« — címmel. A tantestület 13 tagból áll, kik közül 
irodalmi munkásságot fej tet tek ki Batizfalvi István (»A 
magyarországi prot . egyház tör ténetecc) ; Böhm Károly 
(a Pilos. Szemlében kisebb cikkek és »Tapasztala t i lélek— 
t a n « ) ; dr. Fröhlich Róbert több értekezés és könyvism. az 
Archeológiai Ér tes í tőben) , Góbi Imre (Rhetor ika) , Lehr 
Albert ( több c i k k a B p e s t i szemlében stb.) dr. Ormay Lajos 
(A csillagászat a positiv philos. rendszerében ért.). Dr. Pecz 
Vilmos ( több bírálat s egy székfoglaló ér tekezés az aka-
démiában) Ráth Arnold ( több értekezés a Philos. Szem-
lében és a Ter in . tud. közlönyben) , Scholz Albert ( egy 
ter jedelmes ismerte tés a Kárpá t -egyesüle t Evkönyvében) 
és Weber Rudolf (néhány kö l temény) . A tanulók száma 
összesen 426 volt és pedig ág. h. 196, ev. ref. 26, unit. 2, 
r. kath. 26, g. kel. 5, izr. 153. Az önképző kör könyvtára 
187 kötet te l szaporodot t . A segély-egvlet vagyona 3736 frt 
85 kr, mely összeg ez évben 144 fr t 25 krral növekedet t . 
Az ifjúsági könyvtár áll 474 kötetből . Éret tségi vizsgára 
jelentkezett 30 ifjú, szóbelire bocsát ta to t t 2 7 ; éret tnek 
í téltetett jelesen 4, jól 9, egyszerűen 9, megbukot t 5. 
A beiratások ang. 30-án protes táns , 31-én más vallásúak 
számára lesznek. 

26. A pozsonyi , ág. hitv. ev . l yceum ér tesí tőjét 
Michaelis Vilmos ig. tanár szerkesztet te . Győrik Márton 
a dr. Schimko Dánie l - fé le érem és régiség gyű j t emény 
leirását folyta t ja már a negyedik közleményben. A tanárok 
száma, a melléktanítókkal együt t 19. Á Sch imko- fé le 
könyvtárban van 7364 mű 12,584 k ö t e t b e n ; a nagy k ö n y v -
tár theol. osztályában 3986 mű 5369 kötet és 16 füzetben, 
a lyceumi könyvtár nem theologiai részében pedig 10,929 
mű, 19,163 kötet . Az ifjúsági könyvtár 480 mű 575 köte t ; 
a tanári kézi könyvtár pedig 436 kötet . A természet tani 
muzeumban van összesen 939 db s gyarapodást muta t 
mindenik gyű j temény . Az a lumneum tagja volt 79 lyceumi 
tanuló és 20 t h e o l o g u s ; fizetendő díj 43 frt és 28 frt. 
Az a lumneum kamatozó tőkéje 53,160 frt . A Kar ica - Je -
szenák-fé le convictus tőkéje 63,800 fr t , tagja volt 30 lyc. 
tanuló és 15 theologus. A tanári nyugdí j - in téze t tőkéje 
61,742 frt 75 kr. A lyceum szükségleteinek fedezésére 
adakozásokból befolyt 440 frt 54 kr. Az ifj. segély-egyle t 
vagyona 5965 frt 75 kr. Ezen kívül működö t t az if júság 
körében a m a g y a r - és a német önképző kör , a g y o r s -
írók társulata, gyámegyesüle t zene-egyle t és dalárda. É re t t -
ségire jelentkezett 36, Írásbelit tett 30, szóbelit 29, jeles 1, 
jó 10, elégséges 9, javításra utasí t tatot t 8, egy évre 
visszavet tetet t r. Beíra tot t az intézetbe 296 tanuló, 
köztük 171 ág. ev., 43 ev. ref., 17 r. kath. g. kel. 4, 
móz. v. 19, felekezet nélküli 1 ; magyar 163, német 105, 
tó t 14, r o m á n 2, szerb 1. Beiratás szept, 1—4-ig . 

(Folvt. köv.) — s . — l . 

T A R C A. 
Török János marosvásárhelyi theol. tanár 

életéből. 
(Folytatás.) 

1850. január 3 -án T ö r ö k János, 1848. julius 11 - t ő i 
fogva igazgató- tanár , jelenti az elöl járóságnak, hogy a 
körü lmények által felhíva és kényszerí tve érzi magát 
igazgatói hivataláról időközben is l emondani . Jelentése 
ér te lmében fölmentet ik . Szeptember hó elején megnyí lnak 
az intézet termeinek ajtai, de fájdalom, a tanárok tele 
te remhez szokot t szemei könnyezve tekintet tek az üres 
padokra : az ifjúság szine-java, virága elhullott a szabadság-
harc alatt. Vajha a sors beér te volna ennyi á ldoza t ta l ! 
De a vihar utó mora ja még tar tot t . »Megverem a pász tor t 
és elszéledeznek a nyájnak juhai.« (Mát. 26. 31.) Az 
udvarhelyi cs. kir. katonai vidéki parancsnokság (Militár 
Distr ikt C o m m a n d o ) okt. 10-én kelt kormányzó i rendelet 
következtében, nov. i - é n megrendel i a kollégiumi elöl járó-
ságnak, hogy T ö r ö k János p rofessor t tanszékétől a z o n -
nal eltávolítsa (von der Lehrkanzel allso gleieh zu ent-
femen (aláhúzva.) A rendelet aláírva Heute tó l (1841. 1. t.). 
1851. elején visszahelyezése engedélyezéseér t fo lyamodás 
té tetet t a főkons is to r ium közvetí tésével a cs. kir. k o r -
mányzósághoz : válaszul jött, hogy csak purificatio után 
folytathat ja hivatalát. Julius 17-én a tanítás megenged t e -
tett azon figyelmeztetéssel, hogy correctül viselje magát . 
(1896. sz.) Nov . 26-án újra figyelmeztetés jött, hogy 
T ö r ö k János a magas k o r m á n y feltett kivánatainak m e g -
felelő magaviseletet tanúsítani ismerje szoros köte lessé-
gének. 

Mi volt oka ezen figyelmeztetésnek ? hogyan viselte 
magát T . a figyelmeztetés u t á n ? ! 1852. január 24-én 
elfogták. Az elöljáróság szabadon bocsátását kéri a vidéki 
parancsnokságtól , hogy szabadlábon védhesse magát , 
míg vizsgálata lejár, mint a ki fe lmentése óta az elöl-
járóság tudomása szerint semmi ko rmány elleni bűnbe 
nem elegyedett . Az egyházi fő tanácshoz is fel iratot intéz, 
hogy ez ügyben tegyen lépéseket. A T ö r ö k szabadon 
bocsátását illető kérvényre válaszol a parancsnokság 
februárban : nem te l jes í t te the t ik ; az egyházi főtanács is 
leküldi a Kolozsvár vidéki katonai pa rancsnokság válaszát, 
hogy T ö r ö k János pere a hadi törvényszék Ítéletétől f ü g g -
vén, addig a fogságból ki nem szabadulhat. (1936. levél-
tári szám.) Az elöljáróság szomorú tudásul veszi mind 
két leverő választ. T ö r ö k i rományai birói zár alá t é t e t -
tek, ő maga Szebenbe szállít tatott , honnan csak 1854. 
márciusában hoza to t t vissza még egyszer és utoljára a 
végzetes ítélet végrehaj tása végett . 

Fogsága és kivégzése okáról nyú j t son felvilágosítást 
a cs. kir, hadi törvényszék néme t - , r o m á n - és m a g y a r -
nyelven kiadott í téletének szó szerint ide ikta tot t magyar 
s zövege : „ H i r d e t m é n y : 

1. T ö r ö k János Erdélyben Udvarhely kerületben 
keblezett bágyi születésű, 47 éves, re formátus , nős, g y e r -
mekei nincsenek, hi t tani tanár a marosvásárhelyi r e f o r -
matum kollégiumban. 

2. Nagyvárad i Horvá th Károly, teleki há romszék i 
születésii, 25 éves, re formátus , nőt len földbir tokos . 

3. Gálfi Mihály mar tonos i Udvarhely kerületi szüle-
tésű, 37 éves, unitárius, nős, há rom gyermek atyja, 
országos ügyvéd és volt szolgabíró. 

Mind hármak ellen tö rvényesen megál lapí tot t t é n y -
állás mellet t törvény előtt tett val lomásoknál fogva b e -



bizonyosodot t , hogy ők az erdélyi nagyfejedelemségben 
felfedezett azon összeesküvésben, melyet szökött fe lség-
áruló Kossuth Lajos Londonból t i tkos ügynökök által 
ujabban felelevenített, és a melynek főcélja volt a csá-
szári országiásnak Magyarországon és Erdélyben meg-
buktatásával és ezen korona-országoknak az összes M o n -
archia kötelékétől való elszaggatásával egy, fennebb irt 
Kossuth Lajos alatt működendő szabad uralkodást álla-
pítani meg, mint vezénylő társulati tagok részt vettek. 

Ezen felségárulási célzatból T ö r ö k János még julius-
ban 1851-ben Kossuth ügynökével , Ruziczkával T e l e -
ken összejöveteleket tartott , az utolsótól a társulati 
szabályokat és más erre vonatkozó irományokat átvette, 
melyek szerint a fegyveres felkelésben helyezendő korona-
országok egyelőre tizenkét vidékre lettek volna felosz-
tandók, és a melyek közül T ö r ö k János egy vidéki főnöki 
állomást azon kötelezettséggel vett által, hogy a felkelés 
további szervezetét és vezetését ő igazítandja. 

Ennekutána T ö r ö k János a reá bizott vidéket egy -
úttal kerületekre folosztván, ezekbe a főnököket kinevezte, 
ezeket a társulati munkásságra kötelezte és ezenkívül 
rendelkezett ugy a forradalmi haderőnek képzése, mint 
a forradalom kivitelére szükségelt pénzösszegnek meg-
szerzése iránt. 

Megvallotta különösön T ö r ö k János, hogy ő szep-
temberben 1851-ben Kossuth elhíresztelt ügynökétől 
Makktól, ki akkoron Törökországban mulatott , tudósí t -
tatott , mi kép a forradalom mindenik vidékben már elin-
téztetett , az ideiglenes kormány kineveztetett , Makk hadi -
vezérnek t é t e te t t ; miképpen kellessék továbá a székely 
földnek katonai szervezését a katonai főnökök kinevezé-
sével és a fegyveres erőnek képzésével s ie t te tni ; miképpen 
kellessék végre a társulati levelezéseket titkos levélhor-
dók által fenntartani és minden kerületi főnökhöz el-
juttatni ; hogy továbbá ő ezen utasításoknak megfelelt 
és ön álláspontja szerint m ű k ö d ö t t ; hogy ő október 
végén 1851-ben egy pesti küldött által értesíttetett , mi-
képpen fognak jövendőben a társulati rendeletek magyar -
ország fővárosából Kolozsváron keresztül külde tn i ; hogy 
ő ez úton utasítást nyert , miképpen kellessék nékiek a 
Kolozsvárott létező társulati tagokkal az összeköttetést 
felállítandó titkos posták útján fenntartatni és a társu-
lati jelentéseket Pest re meg tenn i ; hogy ő mint vidéki 
főnök alárendelt kerületi főnökeivel szóval és Írásban 
érintkezett, a szervezést névszerint a harmadik kerületben, 
ennek főnöke Gálfi Mihály különös tevékenysége által 
sikerrel előmozdítot ta, Gálfitól működésének e redményé-
ről forma szerinti tárgy kimutatásokat fogadot t el, sőt 
saját előmeneteleiről is a pesti küldöttnek szóval, s miután 
a Magyarországon létező társulati comité címét megkapta, 
Írásban is tudósításokat tett, hogy ő utoljára januáriusban 
1852-ben a Tordán felállítandó titkos posta tárgyában 
az e végre kijelölt társulati taggal érintkezett és hasonló 
irányban a társulati jelentéseknek Marosvásárhelyig le-
endő eljuttatása körül a szükséges intézkedéseket ö n -
maga megtet te. 

Horváth Károlyra bebizonyult, hogy ő már 185 i - b e n 
emissarius Ruziczkát, kinek minősége és rendeltetése előtte 
ismeretes volt, saját lakában lappangtatta, és néki alkal-
mat szolgáltatott , nálla t. i. Horváthnál a felkelés szer-
vezésére szükséges i rományokat megkész í the tn i ; hogy 
ő maga is ezen munkálatokban résztvett, ezenkívül 
Kosuth megnevezett ügynöke forradalmi merényeit az 
által is előmozdította, hogy annak t. i. Ruziczkának 
Törökke l való egybenjövetelét saját házánál eszközölte, és 
ez utolsónak saját uti alkalmatosságát rendelkezése alá 
adta ; hogv ő Töröknek a székely földön vidéki főnök-

nek lett kineveztetését egész bizonyossággal tudta, s általa, 
a társulati szabályok alapján H á r o m - és Miklósvárszéki 
kerületi főnökké neveztetett , később a Makk által Erdély-
be küldött szervezési utasításokat Tö rök tő l megkapta, 
és ezek tartalma kivitele körül közremunkált . 

Horváth Károly továbbá bevallotta, hogy a már 
felhozott pesti küldöttet magánál szállásoltatta, vele az 
összeesküvés érdekében érintkezett, ez uton a titkos 
posták felállításáról, és a levelezés módjáról tudomást 
szerzett, T ö r ö k Jánosnak a pesti emissariustól átvett 
titkos kulcsot kézbesítette, saját társulati állomásában 
hét járást állított fel, ezeket különbféle községekre fel-
osztotta és elfogatásáig vidéki főnök Törökke l szóval 
és Írásban közlekedett, általánosan élénk buzgalmat, és 
munkásságot fejtett ki társulati állásában. 

Gálfi Mihályt illetőleg saját vallomásából bizo-
nyos, hogy ő sógora T ö r ö k János által a megirt t ö rek-
vésekről, és sógorának a székely földön vidéki főnökké 
lett kineveztetéséről tudomást nyervén, az összeeskü-
vésben való részvétre magát késznek nyilvánította, a har -
madik kerületi főnökségre, mely Udvarhely és Bardocz-
széket foglalja magában, lett kineveztetését elfogadta, 
ezen minőségében tovább működöt t , kerületét 8 járásra 
osztotta, ezeket községekre különböztet te , a járási f ő n ö -
keket megkívántató számban kinevezte, és beállította, 
magát a kezéhez vett társulati szabályokhoz alkalmazta, 
a szervezést siettette, és erre az alárendelt társulati 
tagokat is ösztönözte. 

N y o m o z o t t bevallotta továbbá, hogy ő az alája 
rendelt járási és községi főnökök működése e redmé-
nyéről az elsőbbek által Írásbeli tárgy kimutatásokat 
fogadott el és az összeesküvés előmeneteléről , mely a 
4-dik járásban tetemes eredményű volt, saját körében 
vidéki főnök Tö rök Jánosnak jelentéseket tett, általán 
pedig bekövetkezett letartóztatásáig mind az alárendelt 
orgánumokkal, mind a vidéki főnökkel az egyesülés cél-
jára szóbeli és Írásbeli értekezést folytatott . 

A dolog ezen állásában a törvényesen lejártatott 
hadi törvényszéki nyomozás alapján 1853-ban október 

| 11-én hozot t egyhangú itélet által T ö r ö k János, H o r -
j váth Károly és Gálfi Mihály felségárulási bűnért az V. 

hadi törvénycikk alapján és ennek a katonai büntető 
törvénykönyv 6 r -d ik cikkével kapcsolatában, valamint 
az 1849-dik évi julius i - s ő napján az országban közön-
ségesen kihirdetett proclamatio 1. §. értelmében kötél 
altali halálra Ítéltettek, mely büntetés folyó évi februárius 
18-ról kelt legfelsőbb leirat és folyó évi március 3- ró l 
kelt bírói felsőbbségi megerősí tés következtében az 
ítéletnek szabályszerű kihirdetése után a megnevezett 
három törvényesen nyomozot t egyéneken a mai napon 
végrehajtatott . 

Közhírré tétetet t Marosvásárhelytt , márc. 10. 1854. 
A nagyszebeni cs. kir. hadi törvényszék nevében 

a M.-Vásárhelytt létező cs. kir. katonai vidéki parancs-
nokság által.« (Vége köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„ Keresztyén Vallástan." Vezérfonalul a gymn., reál-
tanodái e's polgári iskolai III. és IV. osztályú, valamint 
a konfirmans prot. növendékek vallástanításában. Készí-
tette Csiskó János, kassai ev. lelkész. Ara 60 kr. 
Második javított és bővített kiadás. Kapható a szerzőnél 
Kassán. Kassa (Bernovits G. nyomdája) 1888. 12f. lap. 

Csiskó János, a kassai ev. ág. hitv. magyar -német 
egyház derék papja, a tiszakerületi papság ama gárdája-



hoz tartozik, mely az evangyéliumi protestantismus 
közös egyetemes érdekeit fölibe helyezi a szűkebb fele-
kezeti érdekeknek, az evangy. prot. keresztyénséget nem 
cseréli föl a dogmatikai, hitvallásszerüleg formulázott 
protestantismussal, életével és tanításával a hazai pro tes-
táns felekezeteknek a felekezeti, történeti jogosultsággal 
biró érdekeknek tisztességes megóvása mellett a fődolgok-
ban való egyesült munkálkodására törekszik, a mint 
különben is úgy dogmatikai mint történeti alapon az 
egyes protestáns felekezetek az egymással való kiegészí-
tésre vannak utalva, s a kölcsönös kiegészítésnek, a sze-
retetteljes tömörülésnek e müvét közös ellenségünk, Róma 
is indokolja. 

E dogmatikai és felekezetieskedő békáktól ment s 
tisztán positiv evangyéliomi keresztyén alapon álló p ro -
testáns világnézetnek kifejezése Csiskó tankönyve is. 
Sehol dogmatizálás vagy érthetetlen szómagyarázat, 
sőt inkább mindenütt a valódi evangy. vallásos meg-
győződés vezérli tankönyvében. Még a száraz rendsze-
rező felosztással, az ó-protestant ismusnak eme kiváló 
tulajdonságával sem találkozunk az ő művében, hanem 
a helyett folyton szeme előtt lebeg tankönyvének ama 
kimondott főcélja, mely szetint azzal az ifjúságot »egy-
részről a vallásos igazságoknak tiszta megismeréséhez 
vezesse, másrészről benne ezen vallásos igazságok felől 
rendíthetetlen meggyőződést keltsen.« E tankönyvet 
olvasva »a szabadelvű svájci protestant ismusnak üde friss 
légkörében mozog az ember, mely a vallásos igazsá-
goknak, az evangyéliom drága gyöngyeinek a modern 
eszmevilág vívmányaival való békés kiegyenlítését, össze-
egyeztetését célozza.« 

Könyvének megírására már 1876-ban a gyakorlati 
szükség indította, a midőn állítja : »olynemű alkalmas val-
lástan még nem létezik, mely a hi t - és erkölcstani anya-
got rendszeres összefüggésben s bizonyos mérvű tudo -
mányos alakban adná elő, s a mely alkalmas lenne 
egyaránt szívre és észre hatni, s világos belátást s ren-
díthetetlen meggyőződést kelteni a tanulóban.« S valljuk 
be, ennek megírása nem könnyű feladat, mert ritka 
padagogiai tapintattal s azt mondhatnám klasszikus nép-
szerű irálylyal kell itt bírnia az írónak, a miért is sze- i 
r intem »a vallási tankönyvkérdést egyes ember nem, 
hanem csak az egyházkerületek oldhatják meg sikeresen, 
pályázatok hirdetése alapján.« 

Művében a bevezetés (1 — 6. 1.) után szól »az isten-
ről« (7— 22.), »az emberről« (22—26) , »Jézus Krisz- ! 
tusrólcc (26 — 50), »a ker. vallásrólcc (51 — 57), a hová 
beékeli az erkölcstant, végül az 5. részben »a ker. egy-
házrólcc (77—106) , a melynek záró kövét »függelék« 
címén »a bibliai iratok rövid ismertetése«, s Schwarz K. 
góthai generalsup. után »a keresztyének hitvallása és I 
fogadalma« (106—125. 1.), képezi. Mint látjuk, Csiskó | 
egyesíti e tartalomjegyzék szerint a h i t - és erkölcstant, 
nyilván azon meggyőződés által vezéreltetve, hogy az 
élő hitnek a tevékeny erkölcsi életben kell nyilvánulnia. 

A »bevezetés« tulajdonképen megveti az alapot, 
a melyen aztán Csiskó tankönyvében az evangy. ker. 
tanrendszer fölépül. A vallás, főleg a ker. vallás lénye-
gének és alapjának ismertetése után a ker. vallás tárgyát 
nyújtja, mely is »az isten, az ember, a Krisztus, a ker. 
vallás lényege, s a ker. egyház, mint a keresztyének 
vallásos közössége (6. l.).« E részben szépek és meg-
győzők vallástörténeti jegyzetei, a melyek a vallásos 
ismeret fejlettségének fokozatait tüntetik föl az egyes 
vallásalakokban. Szépen jellemzi a zsidóság s a keresz-
tyénség közötti viszonyt ekepen : »A zsidó vallás legfőbb 
célja az volt, hogy az embert istennek szolgájává ne-

velje, a ker. vallás célja ellenben az, hogy az embert 
istennek fiává nevelje.« 

»Az istenről« szóló i - s ő részben meggyőzően 
tárgyalja az isten lételét, a miről meggyőz : »a ter-
mészetben uralkodó örök rend,« »az erkölcsi törvény 
»az emberi kebelben nyilvánuló tökélétesedés utáni vágy,« 
s »a szellemi tehetségekcc, mi mellett érdekes történeti 
magyarázó jegyzeteiben (Deák, Jókai stb.) szól a közön-
séges öt bizonyítási módról is. Szól az isten megismeré-
sének tökéletesedéséről »jeles férfiakcc, »a tudömánycc s 
végül »a Krisztuscc által, mi mellett ismerteti a IV-ik 
osztály tanuló által alig megérthető »deismust, pantheis-
must, atheismust és theismust,« továbbá az istennek »a te r -
mészetben, az emberek szívében, elméjében, szel lemé-
ben s a történelemben« való kijelentését, végül »az 
istennek tulajdonait« s »az istennek munkássága« cím 
alatt a teremtést és gondviselést. »Az istennek lényé-
r ő k című külön címzésű §. szerintem elhagyandó, mert 
hiszen »az isten lényegét« mi nem ismerhetjük, hogy 
pedig »tökéletes szellem, legfőbb értelem s legtökélete-
sebb szeretet®, ezt az ő műveiből tudjuk, s mindezt az 
ő tulajdonságához sorozzuk. 

»Az emberrőlcc szóló részben tárgyalja az ember 
méltóságát, mely szerint wszellemi tehetségei által önálló 
szellemi életre képes«, az ember kettős (»földi-szellemi«) 
természetét , a szellem lényét, a mihez »az ész, a lelki-
ismeret s a szabad akarat« tartozik, továbbá az ember 
rendeltetését, mely is »az isteni képmásnak kifejtése 
és kiművelésében® áll, végül pedig az ember bűnbeesé-
sét, a mit az ember erős természetéből vezet le. Itt is 
távol áll minden dogmatizálástól, sőt még az eredendő 
bűn s a bűn egyetemességének kérdésére sem bocsátkozik 
bővebben. Dogmatikailag épúgy mint ethikailag helyes 
a bűnnek ama meghatározása, a mely szerint az »öntuda-
tos, szándékos hozzájárulása ahoz, a mi istenellenes 
vétkes eltántorodás a rendeltetés ösvényéről.« Kissé 
casuistikusnak tar tom azonban a bűnöknek »érzékiségi, 
önzési gonoszsági« bűnökre való felosztását, mert hiszen 
alapjában véve minden bűn önzés, akár szellemi, akár 
érzéki oldaláról tekintjük. 

A »Jézus Krisztusrólcc szóló részben mindenekelőtt 
»Jézus előhirnökeia cím alatt történeti alapját veti meg 
a megváltó megjelenésének, ki »a szellemi vallást« alapí-
totta meg. Szépen értelmezi Jézus emberi természetét, 
kinél »emberi volt az ő születése, növekedése és fej-
lődése, tes t i szüksége, éhsége, elfáradása, szomjúsága, 
alvása, szíve érzelme, fájdalma, öröme, megkísértetése 
örömben és fájdalomban való részvétele, szegénysége, 
üldöztetése, szenvedése halála és eltemettetése«, mi 
mellett azonban jobban ki kellett volna emelni az ő isteni 
természetét is, mely az atyával való eg}'etlen viszonyá-
ban s ebből folyó bűntelen életében nyilvánult. »Jézus 
munkássága« (38. s köv. 1.) tárgyalja J. művét, s ide 
számítja Csiskó »az ő tanát, ellenségeivel való küzdel-
mét, a sanyargatot t nép közti tevékenységét és halálát.« 
A régi szertartási törvényekkel szemben meggyőzően 
ismerteti isten országát, melynek főtörvénye »az isten 
és a felebarátok iránti szeretet.« Tankönyvének egyik 
legszebb része a minden ó-protes táns dogmatizáló 
malaszttól ment »Jézus halála« cimű rész, mely halál 
wvértanúi halál, példánykép, áldozati halál, s az isteni 
szeretet örök végzése szerint J. megdicsőittetése.« Szép 
jegyzettel találkozunk e szakaszban a 49. lapon, hol fej-
tegeti, hogy »Jézusnak nemcsak halála, hanem egész 
élete áldozat volt, a világ megváltására.« 

»A ker. vallásról« című IV. részben szól a bűnbá-
natról s a hitről, hogy aztán »a ker. életnek«, tehát az 



erkölcstannak tárgyalására térhessen át, hol szerző ama 
meggyőződésből indul ki, hogy a valódi erkölcsiség a 
mély vallássosság gyümölcse. »A bajok és szenvedéseket 
(69. 1.) megítélésénél szerző Kálvin tanát látszik, vallani, 
a midőn azokban wisteni végzést lát.« 

»A ker. egyházról« szóló részben jobban kellett 
volna kiemelnie, hogy az »a Krisztusban hivők személyes 
közössége« az isten országának megvalósítása céljából. 
Röviden ismerteti aztán (84—85.1.) a különböző ker. f e -
lek ezeteek történeti alapját s reátér »az ev. prot. egyház 
lényegének« meghatározására. Szerző szerint a prot. 
felekezetek megegyeznek egymással arra nézve, hogy : 
»Krisztus evangyélioma a vallásos életnek egyedüli fo r -
rása és zsinórmértéke,« hogy »az ember egyedül hit 
által idvezül,« hogy » Krisztus az egyháznak egyedüli 
feje, közbenjárója is tennék s végül »kiki szabadon élhet 
az ő hite szerint.« Meggyőzően fejtegeti az »evang. prot.4 

és ref.ee jelzőknek valódi értelmét, a hol Csiskónak 
»a prot. szűkebbkörű felekezeti ellentéteken felül álló 
egyetemes evangy. prot. meggyőződése és álláspontja« 
jut kifejezésre. » Az egyház munkássága« cím alatt tár-
gyalja »az egyházi szertartást, vallástanítást, lelki g o n -
dozást és a missziót,« s csak az a kár, hogy a sákrá-
mentum fogalmát sehol sem határozza meg közelebbről. 
Az »ige« tárgyalásánál óva int, hogy »a bibliában is 
nem minden istenek igéje,« s különbség teendő a 
között, »a mi örökre igaz, s mi mulandó kornézlet 
és felfogás.« Az irás olvasása mellett ajánlja Tompa, 
Gyurátz, Szász Károly és Sántha műveit, a melyek 
»úgy viszonylanak az Íráshoz, mint a kút a forráshoz.« 
»Az egyházi év« ismertetését szerencsés gondolatnak 
tartom, s bárcsak mások is követnék e téren Csiskó 
barátomat! Az »úrvacsorát« jelenképes, s Krisztusra 
emlékeztető« szertartásnak tartja, a hol a scholastikus 
»in, cum et sub«-nak semmi nyoma, s csak az a kár, 
hogy valóban egyszerű világos fejtegetésében jobban ki 
nem emelte, hogy a Krisztussal való benső egye-
sülés s a testvéri közösség az úrvacsora va-
lódi lényege, nem pedig az, hogy miként van jelen 
Krisztusnak teste és vére a külső elemekben, a mi már 
a theol. felfogás körébe tartozik. Ép annyira üdvözlöm 
derék földiniét azért is, hogy »az ev. egyház alkotmányát« 
is ismerteti, a mi nagy gyakorlati fontossággal bir. — A 
»függelék«-ben ismerteti a bibliának egyes könyveit, rö-
viden megjelölve azoknak tartalmát. Végül szószerinti 
szövegét adja Schwarz K. eme jeles szabadelvű góthai 
theologusnak hitvallását, melynek minden theologizálás-
tól ment tartalma így hangzik : »Mt hiszünk a sz. irás 
tanítása alapján az egy élő istenben, ki a világokat alkotá, 
erejével fenntartja, bölcseségével kormányozza, életével 
áthatja ; ki lélek, és lélekben és igazságban kiván imádtatni. 
Mi hiszünk abban, kit a isten elküldött, mikor az idő 
betelt, a názaréti Jézus Krisztusban, kiben az istennek 
szeretete egész teljességgel és dicsőséggel megjelent ; 
ki minket ezen szeretete által bűnnek fogságából, a tör-
vénynek szolgaságából kiszabadított, szabadokká tett, és 
istennek gyermekeivé nevel t ; ki hű vala szeretetében 
egészen a halálig s halála által az örök élet reménységét 
meghozta. Mi hiszünk a sz.-lélekben, a Krisztus lelkében, 
mely az emberiségbe kiáramlott s abban a ker. egyházat 
felépíti, mely mint az igazságnak lelke, minden igazságra 
vezérel; mint vigasztaló lélek békességet nyú j t ; mely 
a világot áthatja, legyőzi és megszenteli, s a mely mi 
velünk marad a világ végéig.« 

E rövid ismertetésből is kitűnik, hogy itt egy tar-
talmas tankönyvről van szó, mely öntudatosan, meggyő-
zően s az evangy. protestantismus iránti meleg érdeklő-

déssel van megírva. Tartalmának eme gazdagságából 
következtetem azt, hogy Csiskót vallástanítói működése 
s ennek sokoldalúsága indította a művének ily beosztással 
való megírására. E műnek egyik főelőnye a magyarázati 
jegyzeteknek és példáknak hosszú sorozata, a melyek nem 
annyira a III. és IV., hanem inkább a felsőbb osztályok-
ban (polgári és leányiskolákban) vagy műveltebb konfir-
mánsoknál értékesíthetők. Művét különösen azon vallás-
tanító lelkészek szives figyelmébe és meleg pártfogásába 
ajánlom, kik — mint Csiskó —• kombinative, nagyobb 
csoportokban kénytelenek tanítani a vallást, kik aztán 
e könyvet úgy az al- mint a felgymn. ifjúságnál siker-
rel használhatják. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
/ | 

A belső-somogyi ev. ref. egyházmegye őszi 
közgyűlése. 

Csurgón aug. 21-én kezdődött s tartott 3 napig. 
Csurgói lelkész nt. Verbay István úrnak a templomban 
tartott buzgó és lélekemelő imája után a szép számmal 
egybegyűlt gyűlés-alkotó tagok lelkészek, tanítók s 
egyházak gondnokai és presbyt. küldöttei a gymnasium 
nagy termébe vonultak, hol tek. Sárközy Dénes egyház-
megyei gondnok úr a jelenlevőket szívélyesen üdvözölve 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. Majd ideiglenes 
esperes nt. Körméndy Sándor úr ovlasta fel esperesi 
jelentését, mely általánosságban tudomásul vétetett, in-
tézkedést igénylő pontjaira határozatok hozattak. Ekkor 
lelépett az esperesi székről s átadta azt a megválasztott 
(miről a „Protestáns egyházi és iskolai lap" is meg-
emlékezett 32. számában) esperes nt. Begedy István 
úrnak, a ki mielőtt székét elfoglalta volna alább követ-
kező székfoglaló beszédét tartá, metyet megéljeneztek. 

Ennek végeztével a gyűlés 10 percre felfüggesz-
tetett. Csak azután foglalta el székét ismét éljenzések 
között. 

Következett a kerületről beérkezett ügyek tár-
gyalása : 

Az egyházmegye véleménye kéretett „Peres eljá-
rásra vonatkozó szabály javaslat"-ra. nézve: 3 tagú bizott-
ságnak adatott ki, véleményes jelentése még a gyűlés 
folyamán váratván. Ugy szintén 

»Az egyetemes lelkészi gyám- és nyügintézetrők 
is az egyházmegye véleménye kére tvén: áttétetett a 
lelkész gyám. bizottsághoz- véleményezés, s erről jelen-
tés tétel végett, hogy még á gyűlés folyamán jelentsen. 

A kerület Csurgóról pénzkezelési szabályt kér. 
Elkészítésével az igazgató-tanács bízatott meg. 

Lelkész választások Az alsoki lelkész Német Zsig-
mond megerősítése örvendetes tudomásul vétetett. 

Egres az esperesi megintés dacára sem választván 
lelkészt: a belső-somogyi ev. ref. egyházmegye a zsi-
nati törvények adta jogát gyakorolva titkos szavazattal 
a pályázók egyikét Szikszay Ödön udvarhelyi lelkészt 
berendelte. Az ékként megürült Udvarhelyre pályázat 
lesz hirdetve. 

Hobol Fehérvári Gyula szabási lelkészt választván : 
tudomásul vétetett. Szabásra a pályázat rövid időn leendő 
kihirdetése határoztatott. • 

* Két tanító választás megerősítése tudomásul vétetett. 
A lelkész jelölő (candidáló) bizottság mandatuma 

lejárván : bizottsági tagokul választattak: Horváth Józset 
lelkész, Csire István lelkész> Mathis Ferenc vil. tanácsbiró 



rendes, Sárközy Dénes egyházmegyei gondnok, Béla-
váry István lelkész, Szabó Kálmán vil. tanácsbiró pó t -
tagokul. 

A megválasztott egyházmegyei pénztárnok Német 
Zsigmond, úgy szintén számvevő Szabó János urak a 
gyűlés előtt az esküt letették. 

Id. Csorba Ede vil. tanácsbiró és kerületi képviselő 
lemondásával s Begedy István urnák esperessé lett e lő-
léptetésével megürült két kerületi képviselői székre Máthis 
Ferenc világi tanácsbiró és Barakonyi Kristóf lelkész s 
aljegyző választattak. 

Vil. tanácsbiró választásra nt. esperes úr, egyházi 
tanácsbiró választásra pedig tek. egyházmegyei gondnok 
úr fogja rövid időn felhívni a belső-somogyi ev. ref. 
egyházmegye egyházait. 

Csurgói gymnasiumi pénztárnokul szavazattöbb-
séggel e gyűlésben megválasztatott Mosonyi Sándor kadar-
kúti lelkész. - -

Tanügyi bizottsági elnökül szavazattöbbséggel Peti 
Lőrinc bürüs-váradi lelkész választatott, de azon okból, 
mert már ezelőtt két évvel ugyanezen hivatalt viselte 
nem fogadta e l ; ideiglenesen a volt t. ü. b. elnök Szikszay 
u d ö n viszi tovább a tanügyi teendőket a spartanusok 
segítségével. 

Egyházmegyei hivatalnokok díjazására nézve a 
bizottság munkálata felolvastatván: az egyházmegye 
elvileg magáévá teszi, hogy ezen túl ne csak az egy-
házi, de a világi hivatalnokok is kapjanak napidíjat. 

Begedy István esperessé levén a gymn. igazgató 
tanács tagságáról is lemondván : helyébe szavazattöbb-
séggel Körmendy Sándor lelkész választatott. 

Egy gyűlés alkotó tag. 

Begedy István esperesi beköszöntő beszéde. 
Nt. és Tek. egyházmegyei közgyűlés l Az Isten anya- j 

szentegyháza gyülekezetei — s az Úr szolgáinak .hívó ; 
szava zengett hozzám az esperesi szavazatokban. Igen ! 
a munkára hívó szó kiáltotta nevemet, melyet pusztában 
elhangzó szóként meghallás és megérzés nélkül elbo-
csátani, csak hűtelen szolgának lehet szokása. 

Szerénytelenség volna azt mondanom, hogy méltó 
vagyok az Úr szavát halló próféta mellé sorakozni, és 
csak azért, mert haliám e szót, nem tartom és senki 
altal nem kívánom magamat tekintetni Urunk leghívebb 
szolgájául, sőt határozottan bevallom : „nem hogy elér-
tem volna a célt, hogy immár tökei tes volnék, hanem 
igyekezem, hogy ha i térhetném. Afiai! nem 'állítom, hogy 
én a célt még elértem volna ; egy dolog van pedig: azo-
kat, melyek hátam megett vannak elfelejtvén, azokra 
pedig igyekezvén, melyek elöl vannak : futok a cél felé" 
(Pál apostol) , mely nem más, mint „ a z Istennek a Jézus 
Krisztusban való menny ti hivatala jutalmának elvételére." 

Ha a mai világ tetsző nyelvén akarnék szólni, ezt 
kellene mondanom : köszönöm a bizalmat mindazok-
nak, kik az esperesi hivatalra segítének szavazataikkal; 
ha korunk legtöbb emberének szokásos kifejezéseit akar-
nám használni, így kellene nyilatkoznom : igyekezem 
bizalmukra magamat méltóvá tenni, tanúsítani fogom, 
hogy jóindulatukat s bizalmukat méltatlanra nem paza-
roltak stb. Engedje meg azonban a Nt. s Tek. közgyűlés, 
hogy e helyett így szól jak: „Uram ! miért hívtál enge-
nietmiért állitasz engem az őrhelyre r hol vegyen a te 
szolgád annyi erőt, hogy megállhasson te előtted r" 

Nem kicsinylem a belső-somogyi ev. ref. egyház-
megye bizalmát, .mely oly megtisztelőleg nyilatkozott 

esperessé lett megválasztatásomban, de legyenek m e g -
győződve arról, hogy oly elhatározást keltő erővel e 
nagyrabecsült bizalom se bírt volna, hogy előálljak s 
ezt m o n d j a m : „ímhol van uram a te szolgád; hanem 
az Úrnak ama titkos szava érintette lelkemet, mely elől 
többször elrejtőzni igyekeztem, mely azt mondá, hogy 
az „egy talentomos szolgának se szabad a rábízottat 
hűtlenül elásni 

E körülmény bírt arra, hogy a terhes igát felve-
gyem és megkisértsem úgy emelni, hogy „ a z Istennek 
a Jézus Krisztusban való mennyei hivatala jutalmának 
elvételére eljuthassak 

Ezzel be is végezhetném beszédemet, mert a fen-
tebbi indokolásban ki van fejezve, félreérthetés nélkül 
az, hogy nem embereknek, hanem Istennek kívánok 
szolgálni; mivel azonban az emberi társadalom követel-
ményei iránt se lehet a társadalom tagja érzéketlen, és 
mivel a „ s zó l j — hadd ismerjelek" elvnek alkalmazása, 
csak jótékonyan hathat egyház társadalmunk ziláltságának 
megszüntetésére : bővebben körvonalozom a főelvet, a 
közgyűlés kegyes engedelmével. 

Az emberiség nevelését régen egy intézet — az 
egyház — végezte ; ma kettő versenyez e téren t. i. az 
egyház és állam. Mindegyik törekszik a hivatottságot 
illetőleg előnyét a másik felett igazolni; ép ezért sok-
szor kellemetlen súrlódás származik közöttük. Az egyház 
Illés mennyei bő palástjába burkolózva az állam fölött 
állónak tartja magát, kötelességei után illetékes jogait 
isteni származásúaknak nyilvánítja. Az állam közvetlen 
jogot követel embereivel szemben s annak meghatáro-
zását, hogy milyen nevelésre van szüksége az embe-
riségnek: kizárólagos jogául tekinti. Vannak államok, 
hol nyíltan és titkon foly e két intézmény között a 
harc, de alig van olyan, hol e nagy kérdés rezgésbe 
ne hozta volna a szív húrjait, s ne foglalkoztatta volna 
a gondolkodó elmét. Hát csakugyan elkerülhetlen a 
harc, egyház és állam között ? 

Különös, de úgy van, hogy e harcnak, mely az egy-
ház és állam közt foly, mint tudjuk a hírlapokból, köz-
művelődési, kultur-harc a neve. 

Mig gyermekéveit élte e két nevelő : addig béke, 
szeretet, tisztelettel párosult félelem kötöt te egybe őke t ; 
az öntudatra ébredés korszakában ellenséges tábort 
képeznek, testvér harcot vívnak állam és egyház. Miért? 
mert az egyház elsőségi jogait makacsul védi és az 
állam második helyre szoríttatását lealázónak kezdi érezni. 

Mindegyik intézmény célja: az emberiség nevelése. 
Az állam törvények segélyével küzd e cél felé. 
Az egyház erkölcsök ápolásával vezeti e cél felé 

az emberiséget. 
Öntözzétek bár az ég harmatjánál tisztább vízzel 

gyenge csemetéteket s használjátok fel a kertészet minden 
eszközeit s munkájá t : nap melege és fénye nélkül jól 
fejlődni, hasznosan növekedni nem fog. 

Az öntözés, gyomlálás, nyesegetés munkáját tel je-
síti az emberiségre nézve az állam, midőn célszerű tö r -
vények alkotása által teljesíti nevelői t i sz té t ; fényt és 
meleget áraszt a hit sugáraiban s az erkölcs melege altal 
az egyház. 

Ha az egyház és állam más célt nem tűz maga 
elé s ha mindegyik hivatása szerint lelkiismeretesen 
munkálkodik : egymás mellett ragyogó égi testekként 
futhatják pályájukat anélkül, hogy helyökből kimozdít ta t -
nának. Csakhogy mindegyik híven teljesítse köte lmét ; 
mert bármelyik érdem nélkül akar első lenni, erőszakkal 
vagy csalással jograblóvá levén: csak a felizgatott szen-
vedélyek lecsendesedéseig tarthatja uralmát. 



Alkotmányos egyházi társadalom az ev. ref. egy-
ház, melynek minden őrállomása hivatva van : vigyázni 
arra, hogy az egyház legyen a jó erkölcsök veteményes 
kertje, hogy a hit, vallás boldogságot tenyésztő melege 
fényes sugarait tisztán lövelje a szivekbe, hogy a gyar ló-
ságok által bilincselt akarat megszenteltessék, az erény, 
igazság törvénytisztelet ösvényére vezéreltessék. 

Á magyar ref. egyháznak, míg öntudatosan halad 
kötelessége útján : soha összeütközése nem leend, nem 
lehet a szinte saját célja felé öntudatosan haladó állam-
mal. Nálunk az egyh. az állammal úgynevezett közmívelő-
dési cul tur-harcot vívni nem fog, mert egyházunk ura-
lomra nem vágy, boldognak érzi magát, ha cél felé hala-
dásában nem gátoltatik. A magyar állam ereje egyik 
támoszlopa az erős ref. egyház ; és a ref. egyháznak 
erős gyámola az alkotmányos magyar állam. 

Az espresi hivatal a magyar ref. egyházban arra 
rendelt őrszem, hogy az egyház célja felé törekvésére 
éber szemekkel vigyázzon, hogy a cél felé törekvő nagy 
tábor minden egyes pontjain, az egyházakban s ennek 
iskoláiban vallásos, erkölcsös egyháztagok és így tö r -
vénytisztelő honpolgárok nevekedjenek. 

Mivel pedig a gyakorlati élet ez örök igazságra 
tanította az embereket, hogy a példa a legjobb tanító : 
nem lehet elvonni figyelmét a nagyok és kicsinyek 
tanítóiról, kiknek vallás-erkölcsös élete az egyház cél 
elérésének sikerét már félig biztosítja. 

Kedves társaim a munka meze jén! lelkészek és 
tan í tók! kezetekbe van letéve egyházunk s hazánk 
jövője, tőletek függ Isten földi országának boldogsága; 
ti vagytok a földnek sava; sokszorozzátok meg cse-
kély erőmet, hogy az én Uramtól reám bizott egy talen-
tom közvetlen a be lső-somogyi ev. ref. egyházme-
gyénk, közvetve szeretett hazámnak gazdagon jövedel-
mezzen. Mint egyetemes egyházunk uralomra az őt 
keblén melengető állammal szemben nem vágy, mert 
hivatásával el lenkeznék; ép úgy én is csak egyik sze-
rény harcos társatok leendek: „küzdeni fogok a krisz-
tusban való hivatal mennyei jutalmának elvételére 

T u d o m , hogy emberektől is megí té l te tem; mert 
a közpálya férfiai ez elől el nem rejtőzhetnek, csak arra 
kérem szeretett egyházmegyém minden tagját, hogy a 
szeretet mértéke szerint ítéljen meg. 

Ha erőm és tehetségem jóakaratommal egyenlő 
fokú volna : nem kellett volna sokáig tusakodni ; egy-
szerre kész lett volna Uram hívó szavára a felelet: 
„ lm hol van Uram a te szolgád1" így azonban sok-
szoros elnézésre s a nálamnál több talentomos szolga-
társaim seoélvére kell számítanom. O j 

Elsőben is segélyedet kérem szeretve tisztelt 
elnöktársam! a belső-somogyi ev. reform, egyházmegye 
érdemteljes gondnoka ; itt a közgyűlés színe előtt hang-
zik ajkaimról azon ígéret, hogy e kormánynak örömei -
ben, bajaiban szíves osztozó társ leendek, szívemet 
kész vagyok feltárni, őszinte szeretettel, odaadó biza-
lommal közlékeny leendek, melyeknek viszonzásáért 
e sedezem; mert ikerelnökség testvériség és szeretet 
nélkül nem kormányozhat . 

Mélyen tisztelt tanácsbirái szeretet egyházme-
gyénknek ! Együtt működő szolgák maradunk továbbra 
is, mint voltunk eddig is; csakhogy rám egyik legerő-
telenebb társatokra az eddiginél nagyobb teher té te te t t ; 
ha roskadozni láttok a nem bírt teher a la t t : segítsétek 
emelni s ha mégis vitelére képtelen leendek, mondjátok 
szeretet te l : „Az úrnak kegyelme nem övedzett körüli 
tovább ne gyengélkedjél." Az irántatok nyilvánuló bizal-
mat — kérlek — bizalommal viszonozzatok. 

Tisztelt egyházmegyei jegyzők! közgyűléseink igen 
lényes tényezői, ha hivatalos elődöm bölcsesége nem 
szól ajkaimról; ha a megszokott könnyen átgondoló 
ész nem nyilatkozik kifejezéseimben: legyetek segélyérc 
erőtökkel az erőtlenségnek, odaadó munkásságtokkal a 
gyengeségnek. Fogadjátok a közgyűlések egyik elnökét 
kisegítő jó indulattal. Fogadjátok szeretettel nyújtott 
jobbomat. 

A belső-somogyi egyházmegye mindennemű hiva-
talnokai, kedves társaim! Argusi szemekkel nem dicse-
kedhetem; egyházi közigazgatásunk minden ágazatának 
kellő áttekintéséhez segítségtekre van szükségem. Tenni 
készséget, jótanácsot, elfogadni kész indulatot bő mér -
tékben hozok tehetségeim hiányainak pótlására, de 
mindezeket csak úgy használhatom, ha ti jóakaratotokat 
nem vonjátok meg tőlem. Legyetek segítő társaim köz-
ügyeink jól vezetésében, mert egy erőt felülmúl annak 
terhe. 

Esperesi elődöm, kedves lelkésztársam! sokak bi-
zalma kisér el e helyről, hova utánad az Úr hívott 
engemet. Hosszú — mert a terhes pálya röviden is 
hosszú — • hivatalos állásodban szerzett tapasztalataidat 
ne zárd el fösvényen az abból tanúságot meríteni 
akaró utód elől; értelmed világát lobogtasd a ne talán 
tévedező előtt, jó tanácsoddal légy segélyére a tiednél 
kevesebb kormányzati bölcseséggel rendelkező u tódod-
nak. Az örvényeket és kőszirteket (Scylla és Charvbdis) 
mutasd meg az észre nem vevőnek, hogy egyházme-
gyénk hajója békéssen futhasson pályáján. Ajándékul 
hagyd jó indulatodat. 

Egyházmegyénk gyülekezeteiből e közgyűlésen 
jelenlevő gondnokok és képviselők! ha az egyesek nem 
szenvednek, akkor boldog az egész. Legyetek jóakaratú 
kormányosai az Úr szolgáival, lelkészek- és tanítókkal 
együtt s gondjaitokra bizott egyházaknak. Kérlek a 
mily jóakaró szolgát találtok bennem Krisztus egyháza 
iránt, vajha én is oly társakat találnék minden egyház 
elöljáróságában. Fogadjatok szeretettel. 

Nt. s Tek. egyházmegyei közgyűlés! Szeretett 
egyházmegyénk egész közönsége ! „Ha valami keresz-
tyén intésnek helye vari bernietek ; ha a szeretetnek valami 
gyönyörűsége, ha a szentléleknek valami társasága van-
nak bennetek : teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő 
indulattal legyetek . . . egy értelemmel és egy akarattal 
legyetek ; semmit ne cselekedjetek versenygés, vagy hiába-
való dicsőség által" 

U r a m ! részesítsd kegyelmedben erőtlen szolgá-
dat. Áraszd kegyelmedet hazánkra, egyházunkra minden 
híveidre. 

Egy kis jubileum. 
Régen volt, 1858-ban, midőn — szám szerint 

28-án — a soproni lyceum dísztermében izzadtunk. 
Érettségit tettünk, egytől-egyig meg is állottuk, pedig 
az akkori cs. kir. inspector, Szilágyi Ferenc uram nem 
értett tréfát. Meleg napok voltak azok, de midőn a 
»Kakas«-ban szeretve tisztelt tanáraink társaságában 
búcsupohárra gyültünk össze, csak egy érzés nyert ki-
fejezést, az az öröm, melyre csak egy, a »testimonium 
maturitatis«-t zsebében hordozó 17—18 éves ifjú képes. 

Derék egy osztály volt ez a mi osztályunk. Szeret-
tük tanárainkat, szerettük egymást, ritka jó egyetértés 
uralkodott köztünk. Aztán meg tanultunk is s tudtunk 
lelkesedni mindenért, mi jó és szép. Oly áhítattal éne-
keltük a csütörtöki reggeli exhortatió alkalmával az 
»Atyám ismét új élettel«-t, oly lelkesedéssel szavaltunk 



a wmagyar társaság«-ban s karoltunk fel minden hazafias 
eszmét, hogy most is bizonyos áhítattal, szent érzéssel 
gondolok vissza azokra a szép órákra, melyekhez i f jú-
korom e dicső emlékei fűződnek. 

Sentimentalis leszek. Nem csoda. Jubileumi talál-
kozásunk közvetlen hatása alatt állok. Megjelenitettük a 
multat, a rég eltűnt szép időket visszavarázsolta néhány 
órára a barátság hatalma. E hó 23-án találkoztak egy-
mással a régi jó társak s az évek terhe alatt megőszült 
férfiak megújították azt a régi barátságot, melynek alapját 
megvetette három évtizeddel ezelőtt az ifjúi lelkesedés. 

Valódi ünnep volt ez. Ismét a lyceum vizsgatermében 
gyülekeztünk össze. Volt kedves tanáraink közül hárman 
jelentek meg, egy Budapesten van, kinek a távíró vitte 
meg meleg üdvözletünket, a többi alussza örök álmát. 
Jelen volt a dunántuli egyházkerület nagyérdemű főpász-
tora is, mint a lyceumi tanhatóság legfőbb képviselője. 
Imádkoztunk s kezet szorítva tanárainkkal köszöneteit 
mondtunk nekik fáradozásaikért ; áldoztunk — kiki tehet-
ségéhez képest a tanári nyugdijalap javára s azután kar-
öltve indultunk a soproni kaszinó épületébe, hol társas 
vacsora várt. Feledhetlen órák voltak azok: a szívből 
fakadt kölcsönös üdvözlés, az együtt töltött diákélet 
éleményeinek emlékezetünkben való felfrisítése, az élők-
ről és holtakról való kegyeletes megemlékezés — tette 
feledhetlenné. 

Kik voltak a jubilánsok ? ne kerdezd nyájas olvasó, 
de hidd el, egytől-egyig férfiak, kik még tudnak lelke-
sülni az eszményért. Fokozta örömüket , hogy köztük 
»élő halottá nincs. Annyit azonban elárulok, hogy a 
28 iskolatárs közül 5 -ön rég alusznak a sír mélyé-
ben ; 5 -ön nem jelentkeztek, 4-en levélben, illetőleg 
sürgönyben igazolták távoliétöket. Voltunk tehát 14-en, 
kik jubiláltunk, még pedig : 1 országgyűlési képviselő, 
1 földbirtokos, 1 törvényszéki biró, 2 tanár, 3 ügyvéd 
s 5 lelkész. 

Isten veletek, kedves barátim, a viszontlátásig — 
ha Isten úgy akarja — 10 év múlva! X. 

R É G I S É G E K . 
Sibolti Demeter. 

(Folytatás.) 

Végre a »VázIatok« irója azon elvétést, hogy a 
fölszentelési cselekményt Oberdorfer által jegyezteti be, 
nagyon könnyen elkerülheti vala, ha meggondolja, hogy 
komoly ember magát „úr"-nak címezni beszédjében sem 
szokta, nemhogy századokra fenmaradó följegyzésében 
tenne ilyet. De ha már erre nem figyelt, tudhatta, s 
föltételezem, tudta és ismerhette a gyakorlatot, mely 
szerint az indexbe, mit Klanicza : »liber ecclesiasticus 
Wittenbergensis« néven is említ, a fölszentelt egyének 
mindenkor sajátkezűleg jegyezték be rövid élet-folyam 
leírásával neveiket,1 5) s így mi abban Siboltiról irva 
v a n : az tőle magától származik. Tudhat ta , ismerhette 
ama köztudomásu dolgot, hogy a magyarhoni ágost. 
hitv. ev. egyház lelkészei, a reformátiótól kezdve sok 
ideig szent hivatalukra fölavatást igen érthető okon, 
elébb csak Wittenbergben kerestek és nyertek — mi 
azon korban dívó eszme szerint, egyedül adhatta s adta 
meg a valódi tekintélyt — későbben pedig a külföld 
más egyetemein is. Buzgó patronusok nagy lelkű ado-
mánya fedezte az ordinatio céljából külföldre utazó ifjú 
Timotheusok útiköltségét. Légió a patronusok és kü-
lönösen a patrocináltak száma, kiket mint ilyenket idé-
zett művében Klanicza fölemlít. Es e gyakorlat csaknem 
egy teljes századig fenállott. Tud tommal 1613-ban al-
kottattak és fogadtattak el az ágost. hitv. ev. egyházban 
a papszentclés módozata s szabályai.16) 

Kérdésbe tehe t jük: mi szülte e gyakorlatot? A nagy 
reformátor Luther és az ő nem kisebb nevű munka-
társa Melanchton iránti tiszteleten kívül, bizonyosan 
ama biztosíték keresése, hogy a magyarországi ág. hitv. 
ev. egyházak élén oly szilárd meggyőződésű, oly hithű 
és az ev. egyház érdekeért olykép lelkesült férfiak áll-
janak, kik ágost. hitvallással egyező tudományukról a 
nevezett reformátorok előtt tettek — ordinatiót m e g -
előző vizsgájok alkalmával — minden kétséget kizáró 
bizonyságot ; lelkesültségükre nézve pedig annak visel-
kedése s resignatiójából vegyenek példát, ki azt m o n -
dotta : »ha e világ mind ördög volna« stb. s így necsak 
képesek legyenek az ágost. vaílástétel alapján állva hir-
detni a megtisztított tudományt , de egyszersmind ké -
szek és elhatározottak az egyház kőfalait döngető ha ta -
lom s a félelmes ragadozó farkasok ellenében, az egy-
ház híveit megvédeni és megoltalmazni. Ezért tartották 
föltétlenül szükségesnek Wittenbergben ejteni meg az 
ord ina t ió t ; ezért megy oda Sibolti is. És ép e biztosí-
ték keresésben találjuk indokát annak, hogy a magyar-
országi ágost. hitv. ev. egyházak, ezen és a későbbi 
korban is, nem ritkán külföldről, Németországból, hív-
tak meg egyházaik s iskoláik élére 0I37 kiismert, hi t -
szilárd férfiakat, kik az ev. egyház iránti hűségüknek, 
már elébb, kétségbevonhatatlan bizonyítékát adták.1") 

Sibolti élettörténete s működésének második ko r -
szakára az adatokat Klaniczától s ezek helyesbítése, s 
kiegészítésére Onody úrtól veszem. 

E korszakban, az első szerint Nagy-Szombatban, 
Szenczen és Pataházán, az utóbbi szerint pedig Nagy-
Szombatban és Semptén szolgált volt Sibolti. Klanicza, 
Hornyánszkival ellentétben, Jókáról viteti Siboltit Nagy -
Szombatba, m o n d v á n : Vicina Jóka possessione D e m e t -
ríum Sibolti inducebant — tyrnavienses — docentem, 
atque eundem anno 1576. die 11. jul. Wit tebergae ordi -

15) Klanicza i. m. 107. lap. 
16) Aera religionaria protestantium in Hungaria Tom, III. a 

nemzeti muzeumban — Fabó : »Codex ev. ulriusque conf. in Hűiig. et 
Transylvania diplomaticus* — 78—84. 1, 

17) M-erle! d'Aubignénél Bauhoffer 95. 1. 

Klaniczának wvocor a tyrnaviensibusa variansa is 
nagyon kívánatossá teszi az index hű másolatát. Sibolti 
ugyanis ordináltatása idején, sőt már elébb, azon év 
február havában, Nagy-Szombatban volt. Én elfogadom, 
a legjobb forrásokból dolgozó Névtelennek azon állítá-
sát : í m Február des Jahres 1576 trat híer Demetrius 
Sibolti, ztt Wit tenberg mit der Vollmacht, die geheilig-
ten Amtspfiichten eines rechtmássigen Religionslehrers 
verrichten zu dürfen, ausgerüstet, die Stelle eines P re -
digers an, und ein allgemeiner Beifall begleitete seine 
muthigen Schri t te . ' 4 ) Tehát ha már elébb, már február-
ban Nagy-Szombatban volt, nem Írhatta julius 11 -kén : 
»vocor.« S ez idézet nemcsak itteni működése kezdőpont-
járól, de egyszersmind arról is tanúskodik, hogy addig is, 
míg fölszenteltetnék, minden lelkészi kötelességek telje-
sítésére Wit tenbergből nyert felhatalmazást. 

14) Die wichtigsten Schicksale der evang. Kirche, augsburg. 
Bekentnisses in Ungarn. stb. 205. 1, 

E mű szerzőjeül Szeberinyi János »Corpus maximé memor. 
Synodorum evangelicarum* stb. című munkája élőbeszédének XVIII. 
lakján Doleschal Mihály Dénes, előbb vág-ujhelyi később modori 
lelkészt nevezi meg.] 



nibus initiatum in capella hospitali collocabant, adver-
sariis multum tumultu-antibus. I 8) 

Szerintem az ő, Jókán és a szomszédos falvakban 
végzett reformátori működését élte első korszakához 
kellene számítani. Vele kétségtelenül az történt elébb 
1374-ben, mi később 1577-ben Lethenyei Pállal, kiről 
Bornemisza Péter azt i r ja : »Anno 1577. vala egy oskola 
mesterem Lethenyei Pál, kit azután lelki pásztorságra 
hivának és kibocsátám Mácsédra és több igen meg-
vakult falukra«.19) Sibolti szintén iskolamester volt 
s 1574-ben vett Bornemisza Pétertől kibocsátást refor-
mátori működésre Jókára s vidékére. Jóka, cum vicinis 
locis . . . per celebrem Demetrium Sibolti, a superinten-
den'e domino Bornemisza exmissum, tandem tyrnavien-
sem pastorem, anno 1574. ad agnitionem veritatis per-
ducta est. 20) Csakugyan Bod Péter is Jókáról viszi őt 
Nagy-Szombatba. »Az hazában volt pap elsőben Jókán, 
azután vitetett Nagy-Szombatba.2 1) Azonban tudjuk, hogy 
ő, 1574-ben jókai működése idején még nem volt föl-
szentelt pap. Hogy azonban jókai működése, mi semptei 
iskola mesteri állásának bevégzése után történhetett , igen 
rövid ideig tarthatott, azt következtetni merem abból, 
hogy erről — tudomásom szerint — az említett egy-
háztörténeti irón kívül senki nem emlékezik; sőt az 
index följegyzésének elfogadott olvasása szerint mind-
annyian Semptzről származtatják őt Nagy-Szombatba. 
Kivétel mint láttuk, Hornyánszky, ki Nagy-Szombat 
cikk alatt ezt i r ja : Ungarischer Prediger war hier 1576. 
Demetrius Sibolti, früher Rector in Schintau, der am 11. 
Juli, zu Wittenberg von M. Oberdorfer ordinirt wurde. 
Spáter kam er nach Raab.2ü) De következtetni merem 
továbbá abból is, hogy az index bejegyzésében, maga 
Sibolti sem érinti Jókán és vidékén végzett reformárori 
működését, pedig ez, kétségtelenül, fölszentelése előtt 
történt. Hogy ezen ténykedését, mit superintendensének 
Bornemisza Péternek, megbízásából teljesített, s mit Jókán 
és a szomszédos helyeken oly fényes sikerrel végezett, 
kicsinyelte s azért hallgatta volna el : azt róla, a buzgó 
reformátorról feltételezni nem szabad. De elhallgatta 
azért, mert az idő, melyben az ev. egyháznak ezen 
szolgálatot tette, nagyon rövid vala. 

Nagy-Szombatba, ebbe a Jezsuiták üzelmei miatt 
»Kis Rómának« nevezett szabad királyi városba,23) 1576. 
február havába ment át. És aligha tévedek, ha azt állítom, 
hogy ő volt az első lelkésze a Nagy-Szombati evangy. 
egyházközségnek ; ő volt az első, ki e helyütt nyilvános 
istenitiszteletet tartott az evangy. egyház szertartása 
szerint, és pedig, mint fennebb említem, tartotta ezt az 
ispotály temlomban, mi nem kevés zavargást okozott. 
Merle d'Aubigné ugyan 1563-tól datálja a nyilvános 
istentiszteletnek Nagy-Szombatban lett megkezdésé t ; 2 4 ) 
de én ez állítást nem találom elfogadhatónak és inkább 
hódolok Klanicza és a névtelen vagy most már mond-
hatjuk Doleschal tekintélyének. Az első azt mondja, 
hogy Balassa János volt Nagy-Szombatban e l s ő — mond-
hatná : bátor — ki 1571-ben Bornemisza Pétert, az 
evangyelium híres prédikátorát, azon vidék, sok mágnás 
és nemes család reformátorát saját házába -—• udvarába 
fogadta.8 5) így tehát Bornemisza, Siboltinák előde, csak 

l s) Klanicza i. m, 210. 1. 
19) Klanicza i. m. 223—224. 1. 
20) U. ö. i. m. 221. ). 
21) Bod: »Magyar Athenás. « 
22) Ilornyánszky: Beitrage stb. 277. 1. 
23) Merle d'Aubigné i. m. 102. 1. 
24) U. ü. i. m. 102. 1. 
í a ) Klanicza i. m. 210. 273. I. 

udvari pap volt és nyilvános istenitiszteletet nem tart-
hatott, sőt nem tartott. Doleschal ugyanezt bizonyítja, 
midőn irja, hogy Nagy-Szombatban, az ország prímásá-
nak fényes székhelyén 1576-ik évig, minden vallásbeli 
újítás kímélet, nélkül elnyomatott, és csak ezen évben 
Siboltinák odavitelekor merték az istenitiszteletet, az 
ottani ev. egyháznak hívei saját egyházuk szertartásai 
szerint szervezni.9H) 

És e kíméletlenségnek nagyfokú mivoltára, mely-
lyel minden vallásbeli Újítást elnyomtak, következtetni 
lehet, ha tudjuk, hogy Huszár Gált, Nagy-Szombatba 
az esztergomi érseknek Oláh Miklósnak megkérdezése 
és beleegyezése nélkül meghívott lelkészt, az 1565. 
január 38-kán kelt királyi parancs határozottan kitiltja 
Nagy-Szombatból. (Stelczer Révésznél Figyelmező IV. 
évfolyam. 414—415. 1.) 

Hogy Nagy-Szombatról Semptére ment Sibolti, 
azt Onody úr által az országos levéltárban föltalált 
1579 —1591. időközről szóló nyugták bizonyítása sze-
rint föltétlenül el kell fogadni. Semptéről Szenczre, 
ezután — postea — és utolszor ultimo (Klanicza sza-
vai), Pataházára vitetett. Ezentúl — tudtomra — semmi 
nyom. 

Rib in iné l 2 : ) »Pálházi Gönczi Miklósról, az igaz 
A. C. magyar lelkipásztoroknak Dunáninneni superin-
tendenséről« azt tanulom, hogy »Pataháza Győr alatt 
egy nyomorult falucska volt.« — ez; továbbá: »Patahá-
zam penes Jaurinum evocatus <iS) és ultimo Pataházám 
per jaurinenses translatus« 2!)) ama következtetésre jogo-
sítanak — sajnálom, hogy csak következtetnem lehet s 
ide vonatkozólag semmi adattal nem birok — mikép 
Pataháza Győr közelségében, Győr város fenhatósága s 
s a győri ev. egyház közvetlen felügyelete s kormánya 
alatt álló magyar község és magyar ajkú protestáns 
egyház volt — s ezen állomással, a pataházi papsággal 
kapcsolatos volt a »győri nemes vitézlő rendnek pre-
dikátorsága«, már Sibolti idejében épen úgy, mint né-
hány évvel később, Pálházi Gönczi Miklós ottani pre-

j dikátorsága korában. Ha tehát a pataházi lelkész ez 
állomásra a győriek által hivatott meg; ha mint a 

I nemes vitézlő rendnek prédikátora Győrött is fungált 
— és pedig azon okon, mert a Győr városi lelkészek, 
s maga az egyház is németajkú vo l t : nem ok nélkül 
nevezhetik győri papnak is. Ezért történik, hogy Bod 
és Hornyánszky Pataházáról nem is emlékezve, gyön 
pápuák írják Siboltit; Klankza pedig Pálházi Gönczi 
Miklós, Pataházán lakó gyön lelkésznek — pastor jauri-
nensis in Pataháza — nevezi,30) Győrött a város 
»Grundbuch«-jából — ide vonatkozólag — Tó th Ferenc 
szerint, teljes és biztos föivilágosítás vehető.3 ' ) 
(Vége köv. Szöllössi Antal 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválaszlás. A békési ág. hitv. ev esperes-

séghez tartozó ambrózfalvi egyházközségben közelebb 
ejtetett meg a választás. Mint a »Békésm. Közl.« irja, az 
esperes Chovan Viktor apatelki lelkészt és Lányi Gusztáv 
szarvasi segédlelkészt jelölte ki, míg az egyház jelöltjei 

Die wichtigsten Schicksale stb. 205. 1. 
27) Ribini : Meinorabilia I. 423. 
2S) Klanicza: i. m. 216. 1. 
2Ö) U. ö. i. ra. 201. 1. 
30) Klanicza: i. 111. 202. 1. 
31) Tóth F. : »Magyar és Erdélyországi prot. ekklesiák histó-

riája* 30. lap. 



Zsilinszky Endre bödzási rendes és Povázsai Endre duna -
egyházai segédlelkész voltak. Az első szavazásnál egyik 
jelölt sem nyer t absolut többséget s az ennek folytán 
elrendelt szűkebb szavazás alkalmával Povázsai E. 36 szava-
zata ellenében 42 szavazattal Chován Viktor apatelki 
lelkész nyer t többséget . 

* A budapest i theol . akadémiaban az 188 s / n- ik 
évre való beiratkozás, mint a mult isk. évben kiadott 
jelentés tudatja, szeptember 5 -én leend. Beiratás előtt a 
hallgató minden nemű iskolai tar tozását (hátralékok, 
beiratási díj, convictusi díj egy harmada, supplícatió, 
tanári gyámegylet i illeték stb.) előre tartozik lefizetni az 
igazgatónak Á javító és pót-vizsgála tok szeptember 5 -én 
tartatnak, a tanév ünnepélyes megnyi tása szept. 6-án . 

* A theologiai akadémiák és a tanárképző inté-
zetek. A vallás- és közokta tásügyi minisztér ium, mint 
egyik napilap irja, közelebb azt az értesítést küldte a 
reform, egyházak főhatóságaihoz, hogy a ref. theol. aka-
démiát végzett hallgatókat is részesíti azon kedvezmény-
ben, mely a róm. kath. kispapokra nézve fennáll, hogy 
t. i. s ikeresen bevégzet t 4 éves tanfolyamukat az egye-
temen 2 évnek beszámítja, h«i a nevezettek a humán 
tárgyak hallgatása véget t lépnek át a tanári pályára. Az 
átirat e kedvezményt a theol. akadémián végzett nye l -
vészeti, paedagogiai s tör ténelmi tanulmányokra való 
tekintetből adja s praktikuma abban áll, hogy a ref. pap -
jelölt jövőre két éves egyetemi tanulmány után tanári 
vizsgálatra állhat, ha pl. a nyelvészeti , tö r téne t i vagy 
bölcsészeti szakból kiván tanári oklevelet szerezni. A z o k -
tól azonban, a kik mathematikai vagy te rmésze t tudományi 
szakra kívánnak átlépni, jövőre is három évi egyetemi 
tanulmány kívántatik. A felügyelet gyakorolhatása végett 
azonban megkívánja a miniszter , hogy a theol. akadémiák 
tanrendje vele közöltessék. 

* Trefort Ágoston halála országszerte általános 
és mely részvétet keltett. Kifejezést nyert ez az impozáns 
temetés alkalmával, melyen az egyházi és tanügyi , katonai 
és polgári ha tóságok, testületek és k i tűnőségek fényes 
sora vett részt . Pro tes táns körök is siettek megadni a 
végt isz tességet a vallási és oktatási ko rmányza t elhunyt 
f ő n ő k é n e k : főiskoláinkon gyász lobogók lenget tek, lapja-
ink me leg sorokban emlékeztek meg róla, egyházi h a t ó -
ságaink részvé t iratokkal és küldöt tségekkel fejezték ki 
t iszteletüket a nagy halot t i ránt . Az általánosan tisztelt 
miniszter u tódjára nézve már javában foly a kombiná l -
gatás és kandidálás, de kinevezés csak akkor várható, 
mikor a kormánye lnök az ostendei fü rdőből hazatér, a 
mi valószínűleg szept. közepén lesz. Addig a közok ta tás -
ügyi minisztér ium ideiglenes vezetését Berzeviczy A. 
és Gönczy Pál ál lamti tkárok vet ték át, de a fon tosabb 
ügyira tokat Boross Gábor miniszter fog ja aláírni. Az 
alkalmas utód megtalálása nem is kis dolog egy oly tárca 
betöltésénél , hol nem csak politikai képesség és szak-
ismeret , hanem a vallási tekintet is kiváló f igyelmet 
követel. 

* Magyarosi Ferenc teleki lelkészt s orbai volt 
esperest , kinek a seps iszentgyörgyi Mikó- t anoda javára 
tett végrendelet i alapítványáról múl tkor említést tevénk, 
nagy részvéttel temet ték el Telekiben, hol 43 éven át 
munkálta az Úrnak dolgait. Az orbai ref. egyházmegyé -
ben 7 évig jegyzői és 13 évig esperesi hivatal t viselt, 
egyszerű, munkás, takarékos és jó tékony lelkész volt. 
Eletében sok jót t e t t : a seps iszentgyörgyi iskola építésére 
200 ir tot adott , esperessé választatásakor 500 frt alapít-
ványt tett , Kovásznán 100, Telekiben 150 frttal szószéki 
ko roná t készí t tetet t , F . -Cse rná tonban o rgona csináltatá-
sahoz 350 frt tal járult, egyházmegyei papi könyvtár ra 

40 köböl rozsot adot t stb. Végrendele tében a seps i -
szentgyörgyi col legiumnak 3000 és a Rikán belőli papi 
gyámintéze tnek 1000 f r to t hagyományozo t t . 

* Bizalmas kére lem a nagytiszteletü e speres 
urakhoz. Még a mul t évben voltam báror megküldeni , 
köröz te tés v é g e t t : »Temetkezés i lant a sírnál, avagy a 
koporsónál« , című megrende lő íveimet. Csupán kilenc 
egyházmegyéből kaptam viszsza a nevezet t íveket, a 
többit nem tudom hogy miféle balsors érte. A mű már 
mos t mégis sajtó alatt van. Mély tisztelettel kérem a 
nagytiszteletű esperes urakat, a kiknél volna ily m e g -
rendelő ív, mél tóz ta tnék azt, habár üresen is, t á jékozá-
som véget t , hozzám vissza küldeni. Egyúttal igen kérem 
a t isztelendő urakat kegyeskednének e kére lmemet , a 
helybeli taní tó urakkal közölni, hogy megrendelésüket 
akár csak egy levelező- lapon m e g t e h e s s é k ; vagy a talán 
náluk nyugvó megrendelés i íveket, hozzám elküldeni 
szíveskednének. Mély tisztelettel vagyok N a g y - T ó t f a l u -
ban, u. p. Siklós. — Börsöli Gábor. 

* Balogh Ferenc külföldi útjáról érdekes m o z z a -
natokat közöl a »Debr. prot . lap.« A presbyter ianus gyűlés 
végeztével megjelent az anglikán püspökök Lambe th -

- palotai értekezletén, hol alkalma nyilt hallani a yorki , 
dublini, u j -york i , canterbury érsekeket és több anglikán 
püspököt , sőt Duka Tivadar Londonban élő hazánkfia 
és buzgó h i t sorsosunk által be is muta t ta to t t Bensőn 
canterbury- i érseknek. Tanu lmányú t j á t Párison kezdte, 
hol Bersier J. lelkész segélyével megnéz te Coligni szob-
rát a művész műte rmében ; megtekin te t te a prot . t ö r t é -
nelmi társulatnak gazdag k ö n y v - és régiség- tárá t We i s s 
titkár buzgó kalauzolása me l l e t t ; el látogatott a re form, 
theol. fakultásba, hol Menegoz tanár adott felvi lágosítá-
soka t ; felkereste az új misszió-házat , a francia re form, 
egyház e mél tó büszkeségét : megismerkede t t L i ch t en -
berger theol. dékánnal ; meghallgatta Bersier szónoklatá t 
és g y ö n y ö r k ö d ö t t az új francia l i turgiában; s végül 
Bersier estélyén francia lelkészek és theol. tanárok t á r -
saságában kedélyes és tanulságos estét töl töt t . Parisból 
Montaubanba ment át, hol Bois Károly theol. dékánnak 
volt a vendége, ki minden kollegájának bemuta t ta a 
magyar kartársat , elvezette az épen folyamatban volt 
theol. vizsgákra s Vielles lelkész, a bentlakás fe lügye-
lője által megmuta t ta t t a az ősi tanintézet régi épületét , 
hol a nantesi edictum visszavétele előtt a fakultás e lhe-
lyezve volt. Montaubanból az aloigens háborúk k o m o r 
emlékeiről nevezetes T o u l o u s e - o n és N a r b o n n e - o n át 
Spanyolországba utazot t , egy lelkes debreceni hölgy, 
özv. Hegyi Mihályné társaságában, ki a londoni gyű lé -
seken is jelen volt, s kivel az e l ragadó szépségű Barce-
lonát s ennek kiállítását nézte m e g a földközi tenger 
part ján. Majd ismét francia földre visszatérve, limes-
ben állott meg, hol Bábut lelkész, az 1872-iki francia 
zsinat elnöke kegyelettel mutoga t ta meg a camisard-
háboru gyászos színhelyét, s a pusztai egyház hős 
lelkű patriárchájának, Rabaut Pálnak mostanában fe l fe-
dezett sírját és arcképét. Innen L y o n o n át a francia 
Svájcba Genf-be ment , hol Deluz t i tkár a szabadegyház 
theol. intézetével i smerte t te meg és Roge t könyvtá rnok 
a genfi egyetemről adot t felvilágosításokat. Majd Liui -
sanne két theol. intézetét tekintet te meg, hol Bridel 
lelkész és Chavannes könyvtá rnok voltak előzékeny-
kalauzai. A kies fekvésű Ntuehatelben Farel emlékszobra 
és a theol . intézetek keltették fel figyelmét, méltán 
sajnálva, hogy a nagyhírű Gode t tanárt nem találhatta 
o t thon. Zürichben Zwingli új szobrát nézte meg s a 
münchen i kiállítás megtekintése után Bécsen át augusz -

| tus 11-én érkezett haza. E szép és tanulságos utazásról 



olvasva, önkényte lenül ajkunkra szökken az a kérdés : vá j -
jon nem tehe tné-e meg minden protes táns főiskolánk, 
hogy jelesebb tanárait időközönként ilyen fajta t anu lmány-
útra küldje, mint ezt a skót, angol és francia theol. in té -
zetek tenni szok ták? Mennyi ismeret , tapasztalat, s zemé-
lyes és irodalmi összeköt te tés forrása nyilnék meg ezúton 
tanárainknak, papja inknaks egész egyházunknak közjavára! 

* A magyarország i tanitók Eötvös-alapjának j ó -
té teménye i t kiosztó orsz. bizottság f. é. augusztus 20-án 
tar tot ta meg Budapesten rendes évi gyűlését . Jelen vo l -
tak a gyűlésen Varga István n . -kőrösi taní tó elnöklete 
alatt Szőke István főv. árvaházi igazgató mint jegyző, 
Pé te r fy Sándor előadó, Örley János pénztárnok, L u t t e n -
berger Ágost titkár, Zelenka János nógrádmegyei , S o m -
lya)' József szabolcsmegyei és W o l f g a n g borsodmegye i 
képviselőn kívül Ne ige r Sándor , T a n o s Imre, Vajdaffy 
Gusztáv a központból , Rusz János T i sza -Fö ldvár ró l és 
több más az ügy iránt érdeklődő tanító. Az előadó jelen-
tése szerint ezúttal a kiosztás alá eső 1600 forintra az 
egyetemi tanulók közül heten másféle iskolák n ö v e n d é -
kei közül pedig huszonhet ten fo lyamodtak ösztöndí jakér t 
a segély összegekre vonatkozólag pedig 29 fo lyamodvány 
küldetet t be. A 63 fo lyamodvány beható tárgyalása után 
a 37 fo lyamodó közül 19 tanuló részesült 50—50 frt 
ösztöndíjban és 12 özvegy nyer t 50—50 frt segélyt. 
A jelen évben miként a föntebbiektől kitűnik, a 63 
fo lyamodó közül harminczegyen részesültek az E ö t v ö s -
alap támogatásában, vallásukat tekintve van e 31 egyén 
k ö z ö t t : 8 róm. kath. r gör. kel. 8 ág. ev. 8 ev. ref. és 
5 móz. vallású. Az alap keletkezése óta 13 év alatt 
137 róm. kath. 67 ev. ref. 66 ág. ev. 5 gör . kath. 5 unit . 
és 46 mózes vallású tanítói család gondjai t enyhí te t te és 
összesen 326 esetben 23,750 for in to t u ta lványozot t ki 
nekik. Áldásos tevékenysége abban is nyilvánult , hogy 
hárcfm ízben az országos csapások alkalmával tekintélyes 
összegeket nyúj to t t külön gyűj tések rendezése által a 
szerencsét lenül járt kartársaknak, 9 év óta pedig egyes 
vidéki taní tók egyetemeinken tanuló gyermeki 2280 f r to t 
kaptak az alap pénztárából irodai segédkezésükér t , végül 
a »Taní tók orsz. árvaháza« is há rom ízben összesen 
830 fr tot kapot t az Eötvös-a lapból . Az alap tőkésí te t t 
vagyona jelenleg 35,862 frt 34 kr. Ezen kívül volt a 
pénztárnok kezelésében a jelen évi julius hó 31-én t a r -
tott gyűlés alkalmával 2677 forint és 93 kr tiszta évi 
jövedelem. N e m olyan fényes tehát az Eö tvös -a lap jelen 
allapota, mint a minőnek azt ezelőtt évekkel, az alapítás 
alkalmával sokan remélhet ték s épen nem olyan erős a 
taní tók ez országos jó tékony egyesülete, mint a m i n ő 
lehetne, ha csak az a 4200 rendes tag gyanánt beira t -
kozo t t tanító teljesítené is egyízben elvállalt kö te leze t t -
ségét rendesen. Ugyanezér t az orsz. gyűj tő és kezelő 
b izot t ság (e lnök Péterfy Sándor) ezúttal is felhívja a kir. 
tanfe lügyelő urakat, a tanítói egyesületeket és tes tü le -
teket valamint az ügy iránt érdeklő kartársakat és e m -
berbarátokat , fogadjak hathatós pár t fogásukba az Eö tvös -
a l a p o t ; siessenek minél több rendes tagot gyűj teni és 
gondoskod janak az egyes taní tó- tes tüle tek arról, hogy az 
1 f tnyi évdíj a tagokuí beiratkozot t kartársak részéről p o n -
tosan beszolgáltat tassék és az alap jövedelme krajcáros 
gyűj tések és más jövedelmi forrásokból évrő l -évre emel -
kedjék ; mer t ha maguk az alap rendes tagjai nem igye -
keznek annak fejlődését kellőleg előmozdítani , hiába viseli 
intézetünk az országos nevezetet , csak gyenge és t e h e -
tetlen marad azon nagy feladatokkal szemben, a melyek 
reá évenként várakoznak. 

* Mohamed születése évfordulóját kegyet len sze r -
tartással szokták megünnepeln i Kairóban, hol minden 

évben rendesen 20—30 ember életébe kerül e brutális 
1 szokás. A fanatikus mozl imok ugyanis egy nagy téren 

arccal lefelé egymás mellett feküsznek a fö ldön. Ekkor 
megjelennek a dervisek, élükön az imámmal, a kik egy 
adot t jelre keresztül vágtatnak a 150 méternyi hosszú-
ságban elterülő, hasissal megrészegí te t t szerencsét len 
fel láhkon, kik közül soknak keze, lába, sőt nyaka törik. 
Azok, kik sértetlenül maradtak, egyszerre felugranak s 
hatalmas »Allah« kiáltásban törnek ki. Ez a lovaglás az 
egész városnak ünnepe , melyen sok európai ember is 
jelen szokot t lenni, kiknek az első néző sor t engedik át 
a bennszülöt tek, mer t azt hiszik, hogy ez a borzasztó 
látvány nagy hatással van a »hitetlenekre.« 

* Halálozások. Ónody József gaborjani ref. lelkész, 
68 éves korában meghal t Gaborjánban és a debreceni 
egyházmegye papságának, gyülekezetének és családjának 
megha tó részvételével temet te te t t el. Kis körben, sze-
rényen, de híven munkálkodot t az Úr szőllőjében. Áldott 
legyen emlékeze te! — Lonkay Antal az u l t ramontán 
sajtó ismert khorifeusa, a »Magyar Állama szerkesztője, 
hosszas szenvedés után bala tonfüredi villájában meghalt . 
Halála elvtársai körében nagy részvétet keltet t , mer t 
benne az ul tra-karholicismus, melynek egész életét szen-
telte, a legbuzgóbb és legmerészebb harcosát vesztet te 
el. A fanat izmus hangját , a vallási kegyesség naivitását 
ugy eltalálni, mint Lonkay , senki sem ér tet te a kath. 
irók k ö z ü l ; ügyessége, melylyel a napi kérdéseket úgy 
tudta fejtegetni , hogy azok felekezeti élei kiszögelljenek, 
páratlan vala. A nagy közönségnél nem volt népszerű, 
a kath. köröknek is csak egy része helyeselte azt a 
fanat ismust , melylyel Lonkay a vallás-polit ikai ké rdé-
seket tárgyalta, oktalan harcokat provokálva akkor is, 
mikor az ország sőt a katholicismus jól fe l fogot t érdeke 
békességet kivánt. Szenvedélyes el lensége volt a szabad-
elvű eszméknek, gyűlölt minden nem-ka tko l ikus vallást 
és in tézményt s oly elfogult fanatizmussal viaskodot t a 
képzelt kathol ikus érdekek mellett , hogy utóbbi időben 
sem a prot . egyházi sem a világi sajtó emberei k o m o -
lyan szóba sem álltak vele. Korábban sokat támadták, 
maga mindhalálig támadot t , durva harcmodorra l , törhet len 
szívóssággal, bámulatos zsurnalistikai ügyességgel , zama-
tos kenettel jességgel . Nyugod janak békében p o r a i ! — 
Danid János papjelölt N a g y - E n y e d e n a lelkészi vizs-
gálatok folyama alatt öngyi lkos lett és azonnal maghalt . 
Társa i nagy részvéttel temet ték el a szerencsét len fiatal 
embert . Béke poraira! 
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A karczagi ev. ref. négy osztályú gynmás iumban 
lemondás folytán üresedésbe jött h. tanári állomásra ; 
melylyel a la t in- és magyar -nye lvnek , mint fő tárgyaknak 
esetleg más tárgynak heti 22 órán való tanítása van 
összekötve. 

Évi javadalmazás 800 o. é. for int . 
Csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. A kellően fel-

szerelt fo lyamodványok, melyekhez keresztlevél, vallás, 
tanulmányok, eddigi hivataloskodásról és hadköte leze t t -
ségről szóló okmányok is csatolandók, az igazgató- tanács 
elnökéhez f. év szept. hó 8—ik napjáig küldendők. 



Okleveles tanárok előnyben részesülnek. A meg-
választott tanár, a gymnásiumnak ez évben leendő szer-
vezése után, sikeres működés esetén állandósíttatni fog 
az 1889/90. iskolai évre 900 frt évi fizetéssel. Ha a 
pályázónak oklevele nem volna, állandósíttatásától számí-
tott egy év alatt köteles azt megszerezni s a tiszántúli 
ev. ref. tanári nyugdíj-intézetbe is belépni. Az állomás 
f. évi szept. 15-én elfoglalandó. 

Karczag, 1888. aug. 20. 
Hajnal Elek, 

2—2 gymn. igazgató tanácsi elnök. 

A tanító urak szíves figyelmébe 
a j á n l o m a k ö v e t k e z ő , r é s z b e n l e s z á l l í t o t t á r u t a n -
k ö n y v e k e t , me lyek — h a n e m a p p r o b á l t a t n á n a k i s — 

l e g a l á b b még két évig h a s z n á l h a t ó k . 

S c h w i c k e r : Magyarország története képekben: képezdék és 
polgári iskolák számára. Eddig óo kr, m o s t 40 kr . (németül 
is ugyanúgy). 
— — — Allgemeine Geographie. Für Volks- und P>ürger-
schulen. 1 f r t 20 kr . 

Rákóczy: Természetrajz a népiskolák számára Lübne után. 
Eddig 50 kr. m o s t 40 k r . 

I v á n y i : Természetrajz a népiskolák 5. és 6. osztály számára. 
Eddig 32 kr. m o s t 20 k r . 

M o l n á r : A vegytan alapelvei: Felső nép-, polgári- és ipar-
iskolák számára. 2, rész. Eddig egy-egy 40 kr. m o s t 30 kr . 

Kilényl: Magyar-német nyelvkönyv népiskolák szamára. Kötve. 
Eddig 24 kr. m o s t 16 kr . 

Weber: Vallásoktatás ev. iskolák számára. Kötve 30 kr. 
(németül is, fűzve 30 kr.) 
— — Betrachtungen über Lében und Lehre Jesu fiir Volks-
schulen. 40 kr . 

N a g y : Irálytnn alapvonalai példákkal és olvasmányokkal: Felső 
nép-, polgári-, kereskedelmi-, ipar- és ismétlő iskolák számára. 

1 f r t . 
Steinbach: Gyakorlati számtan. Ábrákkal 1 f r t 80 kr . 
Ftihrer: Világtörténet. 40 kr. 

gSgT" M u t a t v á n y p é l d á n y o k k a l s z í v e s e n s z o l g á l o k 
b é r m e n t v e , de a be n e m h o z o t t a k a t v i s s z a k é r e m . 

tíJJT" Ezeken kivül b á r m i l y t a n k ö n y v n á l a m i s k a p -
h a t ó a s z o k á s o s f e l t é t e l ek a l a t t . 

Aigner Lajos, 
Budapest, IV,, váci- éa zsibárus-utca 1 

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

Ifj. N A G E L O T T O 
k ö n y v k e r e s k e d é s e 

Budapesten, ftluzeum-körut, 
a n e m z e t i s z i n h á z b é r h á z á b a n . 

Bevezetésre a ján la tos népiskola i t a n k ö n y v e k ; 
M ó d s z e r e s t o r n a t a n i t á s . I. Népiskolai tornagyakorlatok. í r -

ták Horváth F. és Juhász Gy. Ára 40 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z I r ta : Barna y. fővárosi tanító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z . Irta Barna y. fővárosi tanító, II. rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z . Irta Barna J. fővárosi tanító III . rész 

a népiskolai földrajz VI. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e párhuzamosan a l k o t m á n y u n k v á z -
l a t á v a l és a főbb világesemények függelékével az ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Barna y. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. 30 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n . I. rész, a népiskolák II, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) y. és Walter K. kemény kötésben 
ára 15 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n II. rész a népiskolák III. osztálya szá-
mára, irták Virág {.Schön) y. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n I I . rész a népiskolák IV. osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) y. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n IV. rész a népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág {Schön) yőzsef és Walter A", fő-
városi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyen le t ek megfejtése népsz. modorban irta Schwarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osztályai és polgári iskolák 
számára. 49 kr. 

N é m e t n y e l v e n ; 
L e i t f a d e n z u m r i ch t igen Denken, S p r e c h e n und Scl i re iben , 

irta Flesch M. fővárosi tanító. I. Theil fiir die unteren Jahr-
gíinge der Volkschule. Második kiadás. Kemény kötésben 
ára 30 kr. 

L e i t f a d e n z u m r i ch t igen Denken, S p r e c h e n und S c h r e i b e n , 
irta Flesch M. fővárosi t:inító. II. Theil für die oberen Jahr-
gange der Volksschule. Kemény kötésben 30 kr. 

Az itt elősoroltakon kivül valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve. 2—6 

EGYETLEN 
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1885 iki ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON 
a kevés számú 

( r t o ) legnagyobb kitüntetéssel 
A N A G Y 

DÍSZOKLEVÉLLEL 
lett megtisztelve. 

R A T H M O R 
KÖNYVKIADÓ-HIVATALA 

ES 

EGYETLEN 
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

ki az 

1873 diki VILÁG KIÁLLÍTÁSON 
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. 

K O N Y V K E R E S K E D E S E 
(Budapest, Gizella-tér, a Haas-palolában) 

á l t a l m i n d a z o n 

T A N - é s S E G É D K Ö N Y V E K , 
melyek a középiskolákban, tanítóképezdékben, kereskedelmi- és polgári iskolák-
ban, néptanodákban stb. használtatnak 

HHIT" a l e l t e t ö l e « / j H i á n y o s a b b a n T H f 
beszerezhetők. Nagyobb megrendelések t e t e m e s e l ő n y ö k b e n részesülnek ; vidéki megrendelések 
postafordultával 

a l e g n a g y o b b figyelemmel b é r m e n t v e 
eszközöltetnek. 

Fele lős szerkesztő és k i adó- tu l a jdonos : Dr. Ba l l ag i Mór. D E U T S C H M.-féle műin téze t Czettel és Deutsch Budapest . 



Harmincegyedik évfolyam. 37. sz. Budapest, 1888 . szeptember 9 . 

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, kar. Kinizsy-ufca 29, sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 
fé lévre 4 fr t 50 kr., egész évre 9 fr t . E lő f i ze the tn i 
m i n d e n kir. pos t ah iva t a lná l ; h e l y b e n a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

— — — — — 
Hirdetések di ja : 

4 h a s á b o s petit sor t öbbszö r i be ik ta tásáér t 
5 kr., egysze r i é r t 7 kr. so r j a . — Bé lyegd í 

k ü l ö n 30 kr. 

IMI T e l j e s s z á m ú pé ldányokka l mindig s z o l g á l h a t u n k . "Hl® 

Non scholae sed vitae... 
Nincs veszedelmesebb nyűg a megszokásnál, 

melyet ha egyesek helyett emberöltők törvény-
erőre emelnek: egész generatiók sorsa kockára 
tétetik, mely kocka, sajnos, csak nagy sokára 
szokott jobbra fordulni. A nevelés tör ténete a 
legtalálóbb példával igazolja fenti állásunkat. 
Míg az emberiség reflectáló értelme a t á rgy i -
lagos világ, a tünemények körében mozgot t , a 
megszokás legfelebb a létért való harc, a meg-
élhetés módozataiban eredményezhetett bizonyos 
megcsontosodást , de a melyet a folyton töké-
letesedő érzékek s az ezek utján nyert mind-
inkább bővülő tapasztalatok java részben ellen-
sulyozának; de mihelyt az ember gondolkodásá-
nak középpontjává saját én-jét tette s saját benső 
lényegének kifürkészése, értékesítése után nézett : 
azonnal a theoriák azon útvesztőjébe tévedt, 
melyben míg a benső lényegének megfelelő 
képzés, önművelés gyakorlatban megvalósítandó 
módozatai t keresé : gyakran századokra, nemze-
dékekre kiható tévedések alapjait rakta le. A 
természet erőivel küzdő külső ember helyére a 
benső ember, egy metaphisycai fogalom lépett 
s e benső ember fogalmának többé vagy kevésbé 
tisztult felfogása határozta meg a megélés s az 
ezzel szorosan összefüggő nevelés célját és 
módozatai t . Az emberiség életének e kettős 
irányzata határozta meg hosszú időkön át a 
nevelés problémáit s tet te két szélsőség közt 
ingadozóvá az erre vonatkozó elméleti s gyakor-
lati kísérleteket. Az első esetben az egyed, az 
egyéniség jogai teljesen feláldoztatának az egész 
érdekeinek, a mint ezt az ó-kor i népeknél tapasz-
ta lha t juk; a második esetben a középkorban, 
az egész-hez fűző kapcsai az egyednek teljesen 
szétszakittatának. Amot t a nevelés célja kívül 
esett az individuumon s a neveléstan kevésbé 
foglalkozott az ember lényegének ismeretével, 

mint azon célok ismeretével, melyekre az e m -
bernek neveltetni kell; emiatt a nevelés tárgya 
kizárólag az individuum lett s lényegének isme-
rete képezte a legfontosabb tudományos kérdé-
sek egyikét. így lett a bölcsészet mellett az 
ál lamtudomány az ókor első tudományává, a 
mikor az egyén az állam céljaira nevel tetet t ; 
míg a középkor vége felé az egyén maga -magá -
ért neveltetett kizárólag s az egyetemes emberi 
célokkal hamisan azonosí tot t catholicismus az 
individulalitás kifejtése nevében valóságos lelki— 
ösmereti kacérkodást folytatott . Majd jöttek Locke, 
Rousseau s előbb Montaigne, kik lélektani ku ta -
tások alapján megkisérlék az individualitás nevé-
ben űzött garázdálkodás megszüntetését s neve-
lési elméletükkel az egyéniség igazibb, helyesebb 
kifejtésének nagy munkáját vállalták magukra. 
Az o es K özépkor két szélsőségének kiegyen-
lítése az új kor érdemét képezi, melyszerint az 
individuum célja sem rajta kívül nem helyeztetik 
sem nem kizárólag öncél, hanem mind az egyén 
mind az egész egy magasabb cél szolgálatába 
rendeltetett , a melyben azonban mindket tő rela-
tíve önmagában is kellő jogosultsággal bir s 
mindkettőnek önmagában is fontos hatáskör 
tar ta tot t fenn. Korunk nevelése nem elégszik meg 
a tárgyilagos világ ismeretével a nélkül, hogy 
annak az individuumhoz való viszonyára is ne 
volna kellő tekintettel, s viszont az egyénben 
sem látja annyira a végcélt, hogy érette feladná 
azon elvét, hogy ember és természet mindket tő 
csak külön nyilatkozatai, csak részei az egy 
örök istenségnek, a világ léleknek s így az ú j -
kori nevelés szerint az ember igazi célja az 
isteni s emberi akarat teljes azonosságának ki-
mutatása. E nézet tet te korunkban a neveléstan 
alapelvévé az erkölcs-és lélektant, mely az ó -kor 
objectiv, s a középkor subjectiv natural ismu-
sához mérten az ember igazi természetének 
kifejezését tűzte ki feladatául. Az erkölcstani 



elvek ma még — s talán még századokon át 
is — a keresztyénség által reánk hagyott kor-
látok között mozognak s fejlenek tovább, ámbár 
tagadhatatlan, hogy korunk materialistikus irány-
zata ezektől már részben vagy teljesen függet-
lenité magát, vagy legalább azok kijelentésszerű 
mivoltát alaposan kérdés tárgyává téve, azokat 
a természeti világrend velünk született törvé-
nyeire vezette vissza. A lélektani nézetek azon-
ban mondhatni igazi szakadást idéztek elő azok 
között, kik a traditionalis nézetek birálat nélküli 
elfogadása vagy az ujabb tudományos búvár-
latok részben még mindig ingatag talaján álla-
nak. Mindkettő pártján hatalmas védnökök 
állanak, ott egy Pestalozzi, Kant, Niemeyer, 
Schelling, Graser, Hegel, Rosenkranz stb. emitt 
egy Herbart, Waitz, Benecke stb. 

Nem szándékozunk még nagyjából sem 
körvonalozni az ellentétes nézetek helyes vagy 
helytelen buzgólkodásait vagy túlzásait, annyit 
azonban el kell ismernünk, hogy míg az előb-
biek az emberi lélek igazi lényegét félreismerve 
a még Aristotelestől datálódó logieai formák s 
lélektani nézetek keretéhez mérték a neveléstan 
szabályait, addig az utóbbiak különösen Herbart, 
szakítva a mult hagyományos idevágó nézetével 
a lélektan számára egészen új, az empirismus 
utján nyert alapokat raktak le, melyeken két-
ségkívül hatalmas bástyái lógnak emelkedni a 
jövő nevelés ügyének. 

Nagy szerencsétlenség azonban a nevelés-
tani theoriákra nézve az, hogy esetleges hiányai-
kat vagy érdemeiket mindig a hagyományos 
elvekhez mérik, a nélkül, hogy számításba 
vennék az újabb elméletek alapján elérhető 
eredményeket. Mert igaz ugyan, hogy a jövő 
és a jelen a mult vállain emelkedik mind maga-
sabbra, de az is áll, hogy igen gyakran e maga-
sabbra emelkedés csak látszat, a régi munkának 
új kötésben való kiadása a tartalom legkisebb 
megváltoztatása nélkül. Hja az ember élete — 
mondják talán sokan — nem arra való, hogy 
pedagogusok elexperimentálják egy vagy két 
harmadát; mert szép volna ugyan az, ha egy 
generatió egyszerre csak kiragadtatnék a neve-
léstani misériák mocsarából, s azon nagyszerű 
modern mesterek vezetnék be az élet s az 
ismeretek walhallájába, kiknek egyéb szerencsét-
lenségük sincs, mint hogy vastag köteteket 
kitevő neveléstani műveiket senkisem olvassa, 
legfelebb elméleti szőrszálhasogatásokban őket 
messze túlszárnyaló kartársaik; hanem hát nagy 
szerencséjére a világnak, azt bizony nem csupa 
tudósok kormányozzák, legalább nem olyan 
értelemben vett tudósok, kik az eszmék nevében 
száraz oldalbordákkal s kopasz fejjel magasz-

talják a természet csodaművét, az embert s 
feledik, hogy a lélek épen olyan szellemi organis-
mus, mint a minő organismus a test, mely ugyan 
azon elv szerint van berendezve, mint a növényi 
s állati test szervezete, s épen ezen szervezetének 
megfelelő nevelést igényel. E nevelés módja pedig 
más, mint a minőt mi máig alkalmazunk, kiváló-
képenközépiskoláinkban. Világosítsuk meg állítá-
sunkat egy kis kitéréssel. Tagadhatatlan, hogy 
a helyes módszer eszköze a helyes rendszernek. 
S miben kell nekünk e helyes rendszert meg-
csinálnunk? Azon ismeretek között, melyeket 
részint a tárgyakról részint pedig szellemünk 
önmunkásságából nyerünk, tehát a melyeknek 
kútfejei a tapasztalás és a gondolkodás. 

A tapasztalást illetőleg kétségtelen, hogy 
amit érzékeink által bensőnkben vagy külső-
képen észre nem veszünk, az reánk nézve álta-
lában nem létezik, azt semmi módon nem is-
merjük, arról nem is gondolkodhatunk sem 
igazán, sem hamisan. A vaknak a színekről, a 
siketnek a hangról fogalma sem lehet, azaz 
tapasztalás nélkül nincs ismeret. A midőn ezt 
elismerjük, el kell ismernünk e másik tétel 
igazságát is : gondolkodás nélkül nincs ám is-
meret, mert a tárgyak a puszta szenvedő ész-
revevés által magokat nem magyarázzák. E 
kettős tétel consequentiája más nem lehet, mint 
az, hogy érzékiségünk és eszünk ha törvényes 
munkásságokban nem zavartatnak, az igazság-
nak egyedüli kútforrásai lehetnek. De az igaz-
ságnak ismét más következményei lehetnek, 
melyek a nevelésre nézve legfontosabbakul kell 
hogy elismertessenek. Ezek: minden tanításnak 
első sorban a tapasztalás alapján kell kezdődnie, 
ebből kiindulni s azon alapulni, s hogy ennek 
legfőbb eszköze a magyarázás és kísérletezés s 
végül, hogy minden tanítás az embernek a ter-
mészethez, s az embernek emberhez való vi-
szonyával kell hogy foglalkozzék és pedig kiváló 
tekintettel a gyakorlati élet követelményeire s 
az ember úgy szólva önmaga előtti benső vilá-
gára. És különösen hangzik talán, de igaz — 
igaz hogy a legrégibb időktől kezdve máig 
minden nevelési elmélet e kérdések körül for-
gott , de a legtöbb úgy is járt mint az a lepke, 
mely estve asztali lámpánk körül röpköd — 
talán napnak vagy nem tudom minek képzelve 
azt — míg aztán végre megpörköli szárnyait 
s nagyot esik. Ily formán vagyunk mi is a ne-
velés célját, mivoltát s eszközét illető néze-
teinkkel. Avagy nézzünk bele középiskoláink 
tanterveibe s az alkalmazott módszerekbe. Nyel-
veket kezdünk tanítani hetenként 5—7 órán át 
s nyolc esztendeig vesződünk a szavak és m o n -
datok logicus munkájával; csupa abstractio s 



silány eredmény; számot tanítunk heti 2—4 órán, 
száraz képletekkel kínozzuk a gyenge gyermeki 
értelmet, ki elvégre is a számban nem lát egye-
bet merő figuránál, mely úgy táncol, a mint 
a + t és — t, a : ot vagy X et stb. változtat-
juk; tanítunk történelmet heti 2—4 órán, he-
lyesebben mondva bemagoltatunk az ifjakkal 
egy halom évszámot meg nevet, s azokat el-
daráltatjuk velők néha megbélelve egy kis me-
sével, egy kis jámbor sopánkodással, de a me-
lyekből egyebet nem tanul meg a gyermek, ha 
ugyanezt legalább megtanulná! minthogy valaha 
ezek meg ezek éltek, egymással békétlenkedtek, 
egymást megölték s átadták a színpadot má-
soknak, kik élőiről kezdték ugyanezt; de any-
nyira kevés , tanuló halad, hogy ez események-
ben egy örök s változatlan világrend törvényeit 
ismerné fel, mely nélkülünk s legmagasabb fokú 
képzettségünk nélkül is halad saját, általunk 
soha fel nem ismerhető utján. Hát azt említ-
sem-e, hogy számtalan esetben magoltatjuk a 
logikát már t. i. azért, hogy az iíjú logikailag 
meg ne tanuljon gondolkozni. Más szavakkal: 
elgyötörjük az emlékezetet, melyet Kant teher-
hordó állatnak méltán nevezett, mely viszi a 
sok jó és rosz árút, mit más készített, s elgyö-
törjük az értelmet, mely nem egyéb mint az 
általános fogalmak és elvek ismerete, elgyötör-
jük az itélő képességet, mely az egyetemesnek 
alkalmazása egyes esetekre. A természettan és 
természetrajz már más képet mutatnak, ezek 
szerencsére többet használnak, mint amit ama-
zok együttvéve árthatnak s ez már magában 
véve is nagy nyereség. Tanítási módszerök az 
érzékekhez közel állván, az általok nyert ered-
mények maradandó becscsel bírnak, s a mi fő, 
a gyakorlati élettel a legszorosabb viszonyban 
állanak. 

Nem akarom én íeszegetni az egyes tudo-
mányok relatív értékét, értelemképző hatásat, 
mert jól kezelve mindenik nagy szellemi ha-
szonnal járhat, csak ne szakítsunk ki az isme-
retek egészéből egyes részeket, melyek az ifjú 
lelkében örökké izoláltan maradnak, s onnan 
mihamarább el is tűnnek. Adjon számot ma-
gának, a ki kétkedik e felett, középiskolai isme-
reteiről, melyekkel az általános műveltség s az 
értelem sokoldalú képzése címén agyon sanyar-
gatták; aztán vonja le belőlök a positiv, a gya-
korlati hasznot, s meg fog győződni felőle, 
hogy biz azoknál hasznosabb munkát is végez-
hetett volna. Legjobban szemébe nevet jelenlegi 
nevelési rendszerünknek a gyakorlat, mikor a 
nagy közönség s maguk a tanárok hallgatagul 
napirendre térnek tanévek végén úgy egyik-
másik tantárgy felett. Ki ne hallotta volna már 

az ilyen szavakat: »óh húzza ki azt az elég-
telent tanár úr, hisz ez ifjúnak sohasem lesz 

j semmi dolga sem Homérral, sem Ciceróval , -^ 
még kevésbé lesz dolga az involutorikus cen-
trális collineatio, a hvperbolikus, parabolikus és 
elliptikus pontok, Conikus pont és másodrendű 
kúp főérintőivel, a Sturm, Rolle, Horner, Lag-
range stb. tételeivel.« És csakugyan ki is huz-
zuk azt az elégtelen osztályzatot. Minden dolog-
nak két sőt több oldala is van, én jelenleg 
egyik másik oldal sötét pontját akartam csak 
feltüntetni. A középiskolai ismeretek összegére 
ezeknek legalább egy minimális összegére vagy 
mindenkinek egyaránt szüksége van, vagy nincs. 
Ha az általános műveltség e minimum nélkül 
nem képzelhető, ugy tűzzel-vassal bár, de sze-
reztessük meg mindenkivel; ha meg nincs szükség 
mulhatlanul reá, akkor ne hintsünk port a világ 
és magunk saját szemébe, ne kínozzuk a testet, 
hogy a lélek annál betegebb legyen. A termé-
szet a legjobb tani tó mester, ha szemeinket 
s füleinket, általán érzékeinket nem zárjuk el 
intései elől. Ez pedig nem tanítá Homerost 
hexametert faragni azért, hogy mi növendékeinkkel 
bemagoltassuk, hogy hol biccen nála egy láb, 
sem Euclidessel nem csináltatott számtani té-
teleket azért, hogy mi egy kis falat s fedélt 
emelhessünk fejünk fölé s főleg, hogy növen-
dékünkkel a számot és szöget csak önmagáért 
magoltassuk be; Aristoteles sem a természet 
parancsára irta logicáját, hogy ezer év múlva 
is az ő nyomdokain logikátlankodjunk. De ezek-
ről majd más alkalommal! 

Sz. K. 

I S K O L A Ü G Y . 
A közvizsgálatokról. 

(Folytatás.) 

A vallástan, jói megkülönböztetve a vallástól, 
nálunk is, külföldön is jó részét a vizsgálati időnek 
igénybe veszi, ez tulajdonképen az a tantárgy, melyre a 
vizsgálaton legtöbb gond és figyelem fordíttatik. Vizs-
gálat a vallásból csakis a vallas ismereti oldalára vo-
natkozik, nem egyszersmind érzelmi és cselekvési m o -
mentumára is, mert ezeket belevonva a vizsgálat körébe 
káros is lehet. Minden vallástani órában többé-kevésbé 
a szív vallásos odala is előtérbe lép, ép úgy a tanulók, 
mint a tanító részéről ; és ha már ezen indokból a tanító 
nem szereti a vallástani órán az idegen hal lgatót : annál 
kevésbé teheti a vizsgát vallástani órává. Senkitől, leg-
kevésbé a gyermektől lehet követelni, hogy nyíltan 
mindenki előtt tárja fel szivének titkos rejtélyeit és 
mondja el hányszor és mit imádkozott , hogyan áll I s te - • 
nével ? stb. De ha mégis előfordulnak ilyen s hasonló 
kérdések, mit tapasztalhatunk? azt, hogy ezen kérdé-
sekre épen a legkevésbé szorgalmasak, illedelmesek, 
engedelmesek, ha így szabad mondanom, legkevésbé 



erkölcsösök, szoktak a legjobban felelni, s mint wvallá-
sosak« megdicsértetnek, holott abból, eltekintve a tola-
kodás bizonyos nemétől , a melylyel felelnek, ha valaki 
a 'vallástant tudja, még nem következik, hogy vallásos 
is; sőt ellenkezőleg azt tapasztaljuk, hogy a vallásos 
kedély tartózkodóbb feleletével, Istenét nem veszi min-
dig nyelvére, nem szereti mutogatni, s idegenek előtt 
feltárni szivét. így a vallástan a tulajdonképeni ér telem-
ben maradhat csak a vizsgálat tárgya, u. m. biblia tö r -
ténet, egyháztör ténet , vallástörténet, irás magyarázat, 
dogmatika. Hogy mire vetemedhetik a túlbuzgóság a 
»fényes eredmény«-ér t való dicséretnek hajhászásában, 
azt az olyan lelkiismeretlen tanító eljárásában lehet 
szemlélni, ki Luther kátéját kérdésekkel és feleletekkel 
együtt úgy bevágatja, hogy még az egyházi hatóságnak 
is feltűnik s ily methodikátlan lélek- és szívölő magol -
tatást helyteleníteni kénytelen. 

A mit szerző a német nyelv vizsgálatáról mond, 
azt bízvást alkalmazhatjuk a magyarra is. A magyar 
nyelv vizsgálatára már hazai különleges viszonyainknál 
fogva több súlyt kell fektetni, s sok helyütt meg tö r t é -
nik is ez, de nem egészen helyesen. A nem magyar 
ajkú, mondjuk, pl. tót nyelvű iskolában elő áll a tanító 
a vizsgán azzal, hogy a gyermekek a Szózatot és H y m -
nust elszavalják. Mennyi időbe, fáradságba kerülhetett 
a tanítónak és tanulónák! S mi a reális haszon ? semmi. 
A tanítót megdicsérik s megjutalmazzák, ő megelégszik 
vele s pihen aratott babérjain; a gyermekek is elfe-
lejtik a hosszú nyári szünidőben a néhány verset, s az 
új iskolai évben újra kezdik a »magyar nyelvet« tanulni, 
s mikor az iskolából kilépnek, alig tudnak valamit. De 
a statistikai kimutatásokban »szépen halad a magyaro-
sodása, ép úgy mint a közmivelődés, melyről azonban, 
hogy csak egyet említsek, az országban keletkező alsó 
íoku ipariskolák évi értesítői nem épen kedvezően nyi -
latkoznak, mert a népiskolai törvény keletkezése, tehát 
20 év után is kell előkészítő osztályt állítani az ipar-
iskola mellé, hogy az iparos tanulók irni olvasni tanul-
janak, mit a népiskolában kellett volna elsajátítaniok. 
A két alsó osztályban a nyelv vizsgálata csak olvasásra 
szorítkozzék, és a szabatos beszédből egyszersmind az 
elsajátított tárgyra következtethetni, a mint azt a beszéd-
és értelemgyakorlatok alapján be lehet mutatni. A 
középső osztályokban előtérbe lép a nyelvérzék kimi-
velése a nyelvtan alapján, és a felsőbb osztályokban az 
irodalom tágabb értelemben. Valamint az alsóbb osztá-
lyokban kizárva marad a nyelvtan, úgy maradjon el a 
középső osztályokban az olvasás; a nyelvtan is nem 
elvontan magában kérdeztessék ki, hanem olvasmányra 
támászkodjék. Ily kérdés: mi az ige ? mi az összetett 
monda t? olvasmátty nélkül helytelen; gyanússá válik a 
fényes eredmény az úgynevezett minta mondatokkal, s 
szavakkal, mert ilyenek feltalalása igen nehéz vagy 
épen lehetetlen, miután sok vizsgáló szem irányul a 
gyermekre ; ha pedig a gyermek mégis gyorsan kész a 
felelettel, akkor ioo esetben 99 már jó eleve betanított 
mondat illetőleg szó. Ez az eredmény a tájékozatlant meg 
lepi, a szakértő megvetéssel fordul el tőle. Nemcsak cél-
szerű, hanem szükséges is volna irásbelileg is kipuha-
tolni, miképen képesek gondolataiknak kifejezést adni. 
Egyetlen egy tantárgynál sem lehetne alaposabb meg-
győződést szerezni, mennyire fejlődött a kifejezés tehet-
sége, mint épen ezen a téren. Hogy miért nem hasz-
nálják ezt, annak az oka abban a tudatban kereshető, 
hogy a nyelv tanítás és az Írásbeli kifejezésben való 
gyakprlás elhanyagoltatik. 

A vallástan és a nyelvtanítása alkalmat adnak az 

emlézésre és felmondásra. Eltekintve a többi emlézett 
tantárgyaktól, több súlyt kellene fektetni a szavalásra 
különösen karban. Szerző részletesebben is kifejti a kar-
ban való szavalás előnyeit, de érvei meg nem győz-
tek annak szükségéről. Az igaz, hogy visszaélés tö r -
ténik azzal, hogy csak a jobbak szavalnak; de ezen 
visszaélésnek elejét lehet venni. A karban való szaval-
lásnak zenei szépségéről a mi vizsgálati publikumunknak 
még nagyobb városokban sincs érzéke. Hogyis ! mikor 
magukat zeneértőknek vallók sem veszik észre, vájjon 
taktusban énekelt-e a gyermek vagy sem. 

A számtan methodikája az utolsó évtizedekben 
rendkívül fejlődött s nincs is a népiskolának más tan-
tárgya, mely vele versenyezhetne. Ezért a számtalan a 
tulajdonképi vizsgálati tantárgy lehetne a népiskolában. 
A számolásnál két dolgot kell mint lényegest szem előtt 
t a r tan i : a számtani példa megfejtése szükséges értelmei 
és a megfejtés készséges vagy gyors végrehajtását, mely-
nél az okokat már nem szabad kutatni. A vizsgálatokon 
most mindenütt sokat számolnak, de kevés e redmény-
nyel. Annak oka nem lehet más, mint hogy a lelkiisme-
retes tanító több gondot fordítván a megfejtés értelmi 
részére, kevés ideje marad a gyors s készséges végre-
hajtás begyakorlására; a ki pedig az utóbbival p rodu-
kálja magát, mert gyors eredménynyel kell fényeskedni, 
az legtöbb esetben a műveletek külsőségeivel elégszik 
meg, szabályokkal és fogásokkal dolgoztat. A fényes 
eredmény megvan. Mindkét irány hibás. De az élet 
számára mégis több haszonnal működöt t az, ki a szá-
molást szellemi gymnastikának vette. »A ki lelkiismere-
tesen s becsületesen dolgozott , nem képes a vizsgán 
bril l írozni; és a ki szépen megoldatot t és a kinél frissen 
ment minden, annak tanítványai sok kérdésre nem fog -
nak tudni alapos feleletet adni.« Hogy némileg bizto-
síttassék a számtani vizsga eredménye, mindig csak 
tiszta számokkal kellene dolgozta tni ; mert alkalmazott 
számokkal való dolgozás már a lecke alatt megköveteli a 
tanuló minden erejének megfeszítését. A vizsgálaton ez 
igen gyakran lehetetlen, mert itt a legjobb tanulóknak 
a figyelme is hajótörést szenvedhet a külső körü lmé-
nyek hatalmán ; innen többnyire a gyenge eredmény. 
Ennek eltakarása céljából használtatnak aztán sok sza-
vakat igénylő példák, hogy a szóáradatban a hallgatók 
figyelme nevegye és^re, hogy a példák tulajdonképen 
alsóbb osztályok tananyagából vétettek. A törtszámokkal 
való számolást nem igen kedvelik, mert az leginkább 
megköveteli a gyermekek gondolkodását. Ugyan ez áll a 
fejbeli számolásról. 

A reáliák nagy terén a gyermek egész objektivi-
tásában all velünk szemben; itt nem jöhet tekintetbe a 
gyermek érzése és akarata, itt csak positiv tudásról 
lehet szó. Es ez a vizsgálat valóságos tere. Itt a vizs-
gálat első sorban megállapíthatja a gyermek tudását, 
másod sorban jő csak az, miképen tudják azt a gyer -
mekek gondolkodássá feldolgozni a combinatio s subsum-
tio segítségével. A gyermek iskolába lépésekor már bír 
képzetekkel és bizonyos szókincscsel. Az iskola első és 
fő feladata, legalább az első két évben, a gyermekeket a 
gondolkodás mechanismusába bevezetni, és különféle 
tárgyakon gyakorolni, és a gondolkodási processusnak 
a beszédben kifejezést adni. így a vizsgálatnak feladata 
csak az lehet, megállapítani mennyire képesek gondol-
kodni és gondolataikat kifejezni. Ezen alapon halad 
tovább a tanítás. Gyönyörködni lehet abban, miképen 
lép ki a gyermek egy rövid iskolai év alatt a gondolat 
világ chaosából és veszi fel a logikai fegyelem gyöngéd 
bilincseit. De szomorú látni, hogy némely közép sőt 



felsőbb osztályokban ezen fegyelem teljesen eltűnt. Az 
első évek munkája és fáradsága kárba veszett . 

A reáliák tanítása a népiskolában a chaot ikus t ö m -
kelegből mind jobban rendszeres , methodikus egészszé 
fejlődik k i ; és a mennyiben ezen tudományok ujabbkori 
fel lendülése megengedi , meglehe tősen körvonalozva van -
nak a népiskola szamára. 

(Vége köv.) G a m a u f G y ö r g y . 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
(Folytatás.) 

27. A magyarhon i ag. hitv, ev . egyet . egyh. the-
ol ogiai akadémiajának ér tesí tőjét szerkesztet te Schneller 
István ig. tanár. A tanári kar megerősödö t t Stromp László 
magán tanár megválasztatásával. Pukászky Béla a » p r o -
phet i smus lényege és j e l en tő ségé rők tar tot t az év elején 
székfoglalót . A tanári kar tagjai közül dr. Masznyik 
Endre, Csecsetka Sámuel és Pukánszky Béla fej tet tek 
ki nagyobb irodalmi munkásságot , Trsztyénszky Ferenc 
pedig az »Evang. egyh. és isk.« című lapot szerkesztet te . 
A tanévben beira tkozot t 42 theologus . A theol. akadé-
miában fennállása óta volt 139 hallgató. A hallgatók közt 
kiosztot t ösztöndí jak összege 1693 fr t 50 kr. Az akadémiai 
könyvtár gyarapítására évenként 500 fr t fordít tat ik. E 
könyvtár áll 864 műből 1245 köte tben és ro2 füzetben. 
A tanévben gya rapodo t t 44 művel 85 kötet és 3 füzetben. 
Az i f júság a » Gondola t« című fo lyói ra to t adta ki. 

28. Az szarvai ág. hitv. ev . f ő g y m n a s i u m é r t e -
sitőjét Benka Gyula igazgató szerkesztet te . »Programmi 
(s ic !) ér tekezést« közöl benne Kutlik Endre ily c ímmel: 
»A nevelés egy fon to s tényezője a gymnas iumi okta tás -
ban« és szól a rajzoktatásról . A működő tanárok száma 
20. A könyvtár á l lománya 12,466 kötet , ez évi gya ra -
podás 320 kötet . A természetrajzi tár 200 for int értékű 
tárgyakkal gazdagodot t . Az a lumneumra a supplicátio 
e redménye 1226 fr t 64 k r ; 764 liter, 6-5 köböl búza. 
A tanulók száma 404. Éret tségire jelentkezett 43 ifjú, 
szóbelire bocsát ta to t t 39, a szóbelit letette 32 és pedig 
jeles 2, jó 7, elégséges 23. Az igazgató jelentése meleg 
sorokat szentel az értesí tő végén Tatay Istvánnak, a 
főgynm. hires tanárának. A tanítás szept. 4 - cn kezdődik. 

29. Az íglói ág. hitv. ev. f ő g y m n a s i u m é r tes í tő -
jét Zimann János igazgató közli. A tanárok száma a 
hi toktatókkal együt t 16. A tanév elején beiratot t 423 
növendék , év végére maradt 399, a mege lőző évhez 
képést 27- te l kevesebb. Vallásra nézve volt köz tük 126 
ág. ev., 102 ev. ref., r. kath. 125, gör . kath. 3, g. kel. 1, 
izr. 42, nemzet iségre nézve 234 magyar , 154 német , és 
í r tót. A magyar nyelvet általában 348-án beszélték. 
Éret tségi vizsgára bocsát ta tot t 62, szóbelit tett 58, k ö z -
tük jelessel 7, jóval 10, elégségessel 30, egy évre vissza-
vet te te t t 2, javító vizsgára utasí t ta tot t 9. Az i f júság k ö r é -
ben működö t t a m a g y a r - és német önképzőkör , a gyo r s -
í rókor , dal-, z ene - és to rna-egyle t . Jó té teményekben , 
ösztöndí jakban s jutalmakban 1179 frt 40 kr erejéig része-
sültek a növendékek, A természetrajzi gyű j temény gyara -
pítására ez évben 147 fr t 74 krt fordí tot tak. A könyvál lo-
mány 4721 mű 6977 kötetben. A tápintézetben volt 149 
tanuló ; tápintézeti e lengedésben részesült 27 tanuló, az 
e lenge-dés összege 393 frt 20 kr. Je lentékeny adományok 
folytak be az intézetre. A tanév megnyitása szeptember 
3 -án volt. 

30. Az eperjes i ág. hitv. ev. kerüteti co l leg ium 
értesí tőjében dr. Szlávik Mátyásnak »Bölcsészet tör ténet« 
„Kant kriticismusa" címmel egy becses értekezése van 

közölve, mely élénk tanúságot tesz a mellet t , h o g y a 
fiatal bölcsészet tanár mennyi re mélyen be tudot t hatolni 
a nagy gondo lkozónak szellem világába. A collegium áll 
négy t an in téze tbő l : theo log ia - és jogakadémia, f ő g y m -
nasium és taní tóképző. A mult évi tűzvész alkalmával 
leégett collegium restaurálására 1887, máj. 9 - tő l fogva 
befolyt adományok összege 14,440 fr t 76 kr. A theol. 
akadémián működik 4 r endes - és 1 segédtanár . Az i f jú -
ság körében ez évben is fennállot t az önképző és ö n s e -
gélyző egyesület, a theol. o lvasókör és a becsüle tbi ró-
,ság. A theol. könyvtá r gyarapodása 72 kötet , az összes 
ál lomány 2118 kötet . Az ifjak száma az év végén 20 
volt és pedig 12 magyar , 4 német és 7 t ó t ; növeke -
dés 2, ösztöndíjas 14. A jogakadémián működö t t 5 r e n -
des- 2 rendkívül i - és 2 magántanár . A joghallgatók 
száma év végén 43, növekedés 12. A segély-egyle t 
alaptőkéje 3663 frt . 92 kr. A taní tóképzőben volt 4 p r o -
fessor ; növendék 32, apadás 2, magyar 11, néme t 9, 
tót 12. Tanképes í tő t tett 8. A fögymnas iumban taní to t t 
10 rendes , - 2 segéd- és 6 vallástanár. A növendékek 
száma az év elején 244, az év végén 239 volt és pedig 
103 ág. ev., ev. ref. 19, r. kath. 37, g. kath. 3, mózes 
vallású 82; magyar 147, német 87, tót 1 0 ; növeke -
dés 36. Éret tségire jelentkeztek 20-an az e redmény azonban 
nincs közölve. Segély-egyle t , magyar önképző és nye lv-
mívelő társaság s főgymn. dalkör működtek az ifjak 
körében. A Szi rmay-fé le könyvtárban van 14,496 köte t 
munka. A physikai muzeumban van 164 eszköz 281 
da rabban ; a vegytani 722 darabból és a mértani 138 da-
rabból. Az i f júság összes segélyezése tett 4136 for int 
66 krt, melyből az ösztöndí jak összege 1298 fr t 16 kr. 
A tanév ünnepélyes megnyi tása szept. 3. 

31. A soproni ág. hitv. ev. l y c e u m ér tesí tőjét 
Müllner Mátyás igazgató közli. A lyceumban m ű k ö d ö t t 
14 rendes tanár és 7 rendkívüli és melléktanár. A gyű j -
temények gyarapodása tá rgyanként ugyan elő van sorolva, 
de végösszegekben nincs kimutatva. A tápintézetben 
ellátást nyer t 222 tanuló, köztük kedvezményes volt n r . 
A növendékek szama az év végén 326, köztük 293 ág. 
ev., 7 ev. ref., r. kath. 10, móz. v. 1 6 ; magyar 258, 
német 55, vendszláv 13. A theologusok száma 25 volt. 
Ösz töndí jakban k iosz ta to t t 2808 fr t s 5 darab a r a n y ; az 
egye temeken és akadémiákon tovább tanulóknak pedig 
adatot t 2390 frt . A tanári nyugdíjalap tesz 64,285 f r to t . 
Az ére t t ség vizsgára jelentkeztek 29-en , szóbelit tet tek 
27 és pedig jelesen 1, jól 4, elégségessel 13, 2 hóra 
visszautasí t tatot t 6, 1 évre visszavetve 3. Szept. 5 -én 
volt a tanév ünnepélyes megnyitása. 

32. A soproni ág. hitv. ev . tanítóképző in téze t -
ről K.api Gyula igazgató adta ki az ér tesí tőt , a mely 
szerint az intézetbe felvétetet t 42 növendék, a létszám 
az év végére 40 maradt . Örvende tes jelentség, hogy a 
tanítást megelőzőleg minden nap reggeli könyörgés t 
tar tanak az intézet imatermében. Az intézetben m ű k ö -
dött 5 r endes - és 5 rendkívül i - és melléktanár. Az intézet 
fenntartására begyült adományok összege 476 frt . A 
25 éves emlékalap vagyona 850 fr t 50 kr. Usz töndí jképen 
kioszta tot t 504 frt 20 kr. Tanképes í tő t tet t a mult tanév 
végen 13 jelölt. A gyakorló iskolában volt 63 tanuló. 
T a n é v kezdete szept. 1. 

33. A késmárki evang . kerület i l y c e u m é r tes í tő-
jét közli Grósz Ernő igazgató, ki e kérdés felett e lmél-
kedik : »Miért voltak a magyar prot . tanintézeteknek 
minden időben annyi lelkes pár t fogói és kik voltak a 
késmárki ágost . hitv. ev. ker. lyceumnak kimagasló jói -
tevői ?« A tantestület 15 tagból áll. A tanév elején volt 
372 n ö v e n d é k ; magyar 132, német 221, tót 1 9 ; ág. ev. 



175, év, ref. 47, r. kath. 80, g. kath. 8, g. kel. 1, móz. 
v. 61 ; az év végén maradt növendék 362. A tannyelv 
a fe lgymnasiumban magyar , az a lgymnasiumban magyar 
és német , A lyceum a lefolyt tanévben került a Jóny 
T ivada r - f é l e hagyaték tényleges birtokába, mely m e g -
közelíti a negyed milliót. A könyvtár 20,775 kötetből 
és 8725 füzetbből áll. Ez évben je lentékenyen szapo ro -
dott . Az a lumneumot élvezte 78 t a n u l ó ; a convic tus-
ban pedig 123 tanuló élelmeztetet t . Ére t t ségi re bocsá t ta -
tot t 47 tanuló. Jelessel vizsgázott 5, jóval 8, elégségessel 
23, 2 hóra viszavetve 7, egy évre elutasítva 4. A bei ra-
tások szept. 1—3. napjain voltak. 

34. A n y í r e g y h á z i ág. hitv. ev. f ő g y m n a s i u m 
értesí tője, melyet Martinyi József igazgató szerkesztet t , 
a lefolyt iskolai évről nagy fon tosságú eseményeket je -
gyez f e l ; t. i. ez évben lett az intézet teljes f ő g y m n a -
s iumrná ; mos t té tetet t részére az államsegély egész össze-
gében folyóvá és ez évben fe jez te te t t be az ú j g y m n . 
épület s kö l tözködöt t be abba az intézet. Az állam s e -
gély 8990 fr t évenként . Az új gymnas iumi épület 
72,237 fr t 67 krba került felszerelésével együt t . Az é r t e -
sítő közli az új épület ünnepélyes felavatásának leírását, 
az ot t ta r to t t beszédeket. Á főgymnas iumba beíratot t 
összesen 280 tanuló, köztük 67 ág. ev. 54 ev. ref. 62 rk. 
4 gkath. és 93 móz. v . ; magyar 270, német 8, tót 2. 
Á tanév végére maradt 267, a növekedés 42. Magyar 
önképző kör , dalkör, fillér-egylet s gyámintéze t volt az 
i f júság körében. Nagyobb alapítványokat te t tek özv. Ni-
kelszky Mátyásáé (500 f r t ) Szopícó Alfréd ( 1 0 0 ) és 
Haas M ó r (3000 f r t ) . A tanári kézi könyvtárban van 
880 önálló m ű ; ez évi gyarapodás vétel út ján 27 mű 
422 frt 19 kr. é r t é k b e n ; ajándék út ján 142 mű 162 fr t 
értékben. Az ifjúsági könyvtárban van 382 mű 525 k ö t e t -
ben. A természet tani szertár gyarapí tására ford í t ta to t t 
700 f r t ; k isebb-nagyobb összegnek köl tet tek a többi 
muzeum növelésére. A növendékek közö t t kü lönböző 
címen kiosztot t pénzbeli jutalom és egyéb segély 885 fr t 
71 kr. 1 db arany. Ére t t ségi vizsgálatra jelentkezett 
18 tanuló ; szóbelit ugyenennyien te t tek és pedig jelesen 2, 
jól 2, elégségessel 8, 2 hóra vísszautasí t tatot t 6. A tanári 
nyugdí j alap 906 f r t ; az intézet tagjainak száma 8. A 
tapintézet bevétele volt 4256 frt n kr. kiadása 850 fr t 
11 kr. kiadása 850 frt 80 kr, maradék 3405 frt 31 kr. 
A tanárok száma a hi toktatókkal együt t 18. A beiratá-
sok szept. 1 — 5 lesznek. 

(Folyt, köv.) — s . — l. 

T Á R C A . 

Török János marosvásárhelyi theol. tanár 
életéből. 

(Vége.) 

Az Ítéletben említet t Makk tűzér -ezredes , r ende t -
len élete, merész vállalkozó szelleme, árulás gyanúja 
miatt t ö r t én t k o m á r o m i fogsága, kiszabadulása az osz -
trák fogságból büntet lenül és végre azon körü lmény, 
hogy naplóját , mely az összeesküvési ügyre világot vetet t 
volna, az osztrák ko rmány kezéhez ker í te t te s így az 
napvilágot nem láthatot t , mindezek arra engednek köve t -
kezte tnünk, legalább azt sejtetik, hogy ezen összeesküvési 
tervet Makk a még mindig boszus és vérszomjas r é m -
kormány tudtával készí tet te a leigázott nemzetnek m é g 
nagyobb fokú megrémí tésére és a r émura lom eljárásai-
nak a külföld e lő t t való némi igazolására. í gy aztán 

könnyen tudhat ták a k o r m á n y emberei , hivatalnokai már 
előre Makknak minden útját , l é p é s é t ; tudhat ták, mikor 
és hová megv, kihez és melyik vendéglőbe száll, kikkel 
beszél és találkozik ? És ennék valóságáról nem egy 
ember tanúskodik m é g ma is. Kossuth tó l megbízást , fe l-
hatalmazást nyerni nem volt nehéz feladat. A Mazzini 
összeesküvése és Olaszországot föllázító szándéka i sme-
retes volt. I t t benn a hazában a nép hegyen, völgyön, 
e rdőn mezőn munkája közben hosszú időn át ágyú d ö r -
gést vélt hallani, lefeküdve földre tar tot ta fülét, . hogy 
annál t isztábban kivehesse az ágyú hangját , mer t hit te 
szentül, hogy Kossu th külső segítséggel vissza fog térni 
és esengve várta a szabadítás és szabadulás óráját. A 
nép ezen hitét és meggyőződésé t élesztette, fokozta a 
Kossuth neve alatt, de az ő tudtán és beleegyezésén 
kívül *) köl tö t t és a caputilatio után hamar elterjesztett , 
»Kossuth búcsúja a magyaroktól ,« a hol kilátásba volt 
helyezve az ő visszatérése i s : »Fölö t ted 15 nemze t ásta 
a s írhantot , de azt levenni rólad, nemze tem, eljövök én 
a 16-ik szabad nemzet százezreitől kisértetve.« Ily ámí -
tások után, nem csuda, ha a nép várta a szabadítót. Makk 
elbeszélte Kossuthnak, mennyi re kész a nép a fegyver -
fogásra, csak az ő megbízása kívántatik, hogy fegyvert 
ragadjon s elűzze a gyűlölt k o r m á n y zsoldosai t . E me l -
lett Kossu th is i smerte Makknak ma jdnem a h ihe te t len-
seggel határos , merész vállalkozó képességét . T ö r ö k n e k 
es társainak pedig elég hitelt nyú j to t t Kossuth nevének 
látása Makk felhatalmazását illetőleg. 

Ac tum est. T ö r ö k és társai, mert m e g g y ő z ő d é s ö k 
szerint szent cél valósításán fáradoztak, dicsőn p ihen-
nek egy sírban a posta réten, azon helyen, melynek k ö r -
nyékén 147 év előtt épen március havában Rákócy F. 
fe jede lemmé választatott . 

Adjuk itt a 3 vértanú rövid leírását is Deák F a r -
kas után, ki mindhármat személyesen ismerte. 

T ö r ö k tanár sovány testalkatú, magas, barna, nyugod t 
járású ember volt, fejét mindig fenn hordozta . Arca 
szabályos, orra nagy, homloka szögletes, bajusza vékony, 
szakálla gyér , beszéde kellemes, hangja, m o d o r a m e g -
nyerő , mindenkivel tudot t a maga nyelvén beszélni, 
sokat tanult és tudot t is szakmájában a theologiában és 
t ö r t é n e l e m b e n ; de nagy eszű embernek vagy a l lamfér-
fiunak legjobb barátai sem tar tot ták. Általában véve jel-
lemes, kedves, szerete t re méltó és népszerű ember volt, 
e lmondhatn i róla, hogy őt polgártársai szívéről tépték 
le, midőn elfogták. Sok szegény székely fiú megkönyez te , 
meggyászol ta , kiknek ő atyja v o l t ; nem egy özvegy nő 
kereste fel és ön töz te könnyeivel sírját, kiknek g y e r m e -
keit ő atyai gyámsága alá vette és embert csinált belőlük. 

Gálfi Mihály, egyike a legszebb férfiaknak, e rő te l -
jes közép te rmet , arányos tagokkal , acél izmokkal, nőies 
pirosságu arc, vil logó szemek, világos gesz tenye-sz ín 
g ö n d ö r h a j ; kissé büszke járás, nyilt, őszinte szó h a n g -
zott piros ajkáról, mely felett kis bajusz, s mely alatt 
t ö m ö t t szakai díszlett. Ügyvédi diplomával s publicistái 
ismeretekkel biró, jó nevü székely nemes ember volt. 

Horvá th Károly a 3 közt legfiatalabb, jól nevelt 
szép modorú , csinos fiatal ember, ki iskoláit 1848-ik 
évi tavasszal végezte, s akkor a szabadságharc árjától 
elragadtatva nem akart lemondani a megkezdet t t evékeny-
ségről . Ta lán mind hármuk közö t t legszélesebb látköre 
s legtöbb oldalú ismerete volt. 

*) 1860 nyarán Kossuth egész családjával Badenben volt fürdőn, 
Sv.íjcban. En ugyanekkor a zürichi egyetemen. Haza indulásom előtt 
aug. 2-án fölmentem hozzá s többek között a nép között elterjedt »bu-
csu<-ját is kérdeztem. Határozottan állította, hogy az nincs az 6 tud-
tával és megegyezésével, mert ő nem irt ilyféle búcsúkat. K. J. 



20 év múlva közadakodás ut ján emlékkő állíttatott 
sirjok jelölésére ily fe l i ra t ta l : 

Szobor fölirat ; 

Bágyi T ö r ö k János 47, mar tonos i Gálfi Mihály 37, 
nagyváradi Horvá th Károly 25 éves korukban Magyar -
ország a lkotmányos szabadságáért Marosvásárhelyt t , 1854. 
március 10-én együt t kivégzett székely vér tanuk emlé-
kének szentelte a kegyeletes nemzedék. 

• Szent hely ez, oh vándor! egy nemzet tette e jelt itt 
Leghűbb gyermekei végzetes sirja fölé. 
Élni szabadságban, vagy azért meghalni merészen: 
Ezt hitték, vallák s haltak éretie híven. 
Törvényes, szabad és független nemzeti állás 
Intő szobra legyen, honfi, e drága jel itt ! 

1874. 

A marosvásárhelyi Egyenlőségi kör 1870-ben julius 
24-én rendkívüli közgyűlés t tart a T ö r ö k , Gálfi, H o r -
váth székely vér tanuk emlékügyében, szobor -ügv i b izot t -
ságot választ Lázár Ádám képviselő e lnöksége alatt. 
Lázár Ádám elnök és O r b á n József jegyző által szep-
tember 4 - é n kiadott és szétküldöt t felhívás utján a 
magyar b i rodalom minden rendű honfiai és honleányai 
lelkes adakozásaiból begyült pénznek a 2000 forintba 
került szobor felállítása után megmaradó i t részét , 500 f r t 
osztrák ér tékben, a szobor -ügy i bizottság alapítványul a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium tör téne lmi (7. és 8. 
két felső) osztálybeli i f júságának valláskülönbség nélkül 
való ösztöndijazására nemzet i közműve lődésünk érde-
kében maradandóbb emlékül » T ö r ö k , Gálfi, Horvá th 
székely vértanukw címen örök időkre letette. Az ala-
pí tó levél kelt 1875. junius 13-án és a kol légium elöl-
járósága elfogadta és átvette ugyanazon h ó 17-én. 

Ugyan ezen év tavaszán »Horváth Károly« emlé-
kére egyik testvére Horváth Mihály, mos t Foga ra smegye 
főispánja, külön alapítványt is tett 1875. március 9 - é n 
Szászrégenben kelt következő levele s ze r in t : 

»Ezen levelem alapján magam s nőm Lázár Antónia 
nevében a néhai boldogul t tes tvérem Horvá th Károly 
emlékeze tére egy 200, azaz kétszáz for int úrbéri obli-
gatiokba foglalt alapítványt létesítek a marosvásárhelyi 
ev. ref. fő tanodáná l az 1875—ik év junius h ó i - s ő nap -
ján kezdődőleg o ly formán , hogy az irt összeg 5ÍJ/0 k a -
mat já t ez évben junius 6- ik napján befizetem, mely 
kamat ez évben szeretet t tes tvérem Horvá th Károly neve 
alatt a letett nyári nagy vizsgák után adassék ki a f e n n -
irt fő tanoda tanári kara által a hazai tö r téne lemben és 
magyarnyelv tanban legjelesebbnek itélt 6- ik osztálybeli 
ev. ref. t anu lónak ; a jövő 1876—ik éven kezdődőleg 
pedig a fennir t összeg kamatja, mit jövőben mindig 
február hóban fogok befizetni, addig, míg a tőkét is a 
fő tanoda igazgatósága gondozása alá bef izethetném, osz -
tassék ki ugyan fennir t osztálybeli, fennir t qualifica-
tióval biró fiatal tanulónak, csak hogy mindig a végzetes 
napon, március 1 0 - é n ; f enn ta r tom magamnak azon 
jogot jövőre nézve, hogyha netalán a kiosztás miként je 
felett s zándékom változnék, abban határozhassak, míg 
másfelől ké rem a fő tanoda elöljáróságát, szíveskedjék 
engemet minden évben értesítni affelől, hogy ki nyer te 
el ezen általam ki tűzöt t jutáimat. 

Ezen levelem által, midőn a fenni r t a lapí tványo-
mat visszavonhatlanul megteszem, felkérem egyszers -
mind tek. tanár urat, szíveskedjék ez ügyben a szüksé-
geltető lépéseket a fő tanoda igazgatóságánál is megtenni , 
hogy mint alapítvány jegyeztessék be.« *) Ezen összeg 

*) Ezen két alapító levél valamint a szobor-ügyi minden okmány 
3498—3499. levéltári számok alatt a kollégium levél'árában őriztetnek. 

nem fizettetett be ugyan még, de a nemes keblű alapító 
Ígérete szerint mindig beküldi a legpontosabban az irt 
időre a 200 f r t 5 % kamatját . 

Török János müve i . Nyomtatásban: r. A história 
haszna, egy rövid beszédben. Marosvásárhely 1838. 8r. 30 1. 
k inyomat ta az ifjúság. 2. Római régiségtan. Marosvásár -
hely, 1840. 8r. 159 lap. 3. Közönseges história, gyermekek 
szamára. Marosvásárhely, 1840. 8r. 105 lap. I smer te tése 
Nyárádment i tő l (Szász Is tván) a »Nemzet i T á r s a l k o d ó -
ban.« 1841. I. 134. 151. Második kiadása. Marosvásárhely, 
1845. 8r. 105 I. 4. Geographia gyermekek számára. 
Marosvásárhely, 1844. 8r. 1—206 1. I—VI . folyamat, 
i - s ő f o l y a m a t : Erdélyország. 2- ik f o l y a m a t : Magya r -
ország s az ahoz kapcsol t országok. 3- ik f o l y a m a t : 
Ausztria és Olaszország. 4—ik f o l y a m a t : Németoz r ság , 
Poroszország , Hollandia, Belgium és Sehweic . 5-ik fo lya-
mat : Franciaország, Spanyolország, Portugal l ia , Br i t t -
birodalom, Dánia Svéd- és Norvégország . 6- ik f o l y a m a t : 
Muszka b i rodalom, Krakó köztársaság, és a T ö r ö k b i ro-
dalom, Görögország és a joniai köztársaság. Ugyanezen 
Geographia első folyamának második jobbított kiadása 
»Elemi földrajzi e lőismerte tés és Erdélyország földrajzacc 
címmel. Marosvásárhely, 1846. 8r. 1—46 lap. 5. H e t e -
dik folyam. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. 
Marosvásárhelyt t , 1847. 8r. 54 lap, hibásan 52 helyett . 

Kéziratban is sok műve maradt, kü lönösen t h e o l o -
giai cursusai és prédikációi, melyeket Koncz J. névszerint 
felsorol . 

1854. május 2 i - é i i a T ö r ö k János halálával m e g -
üresül t theol. tanszék betöl tésére jelölést rendel az egy -
házi főtanács (2137. 1. t. sz.). De a theologiai t anszékek-
nek összpontos í tása még 1847-ben 223. consistorialis sz. 
a. e lhatározta tot t volt s csak a hely e ldöntése marado t t 
akkor függőben , hogy Enyeden vagy Kolozsvár i t állít— 
tassék föl a papnövelde. Most tehát 1854-ben a Zilahon 
tar tot t közzsinat elhatározta annak Kolozsvar t t leendő 
fölállítását és m é g ugyanazon évben való megny i t á -
sát. Ezáltal a theologia tanítása Széke ly-Udvarhe ly t t és 
Marosvásárhelyt t is megszűnvén , ezzel a T ö r ö k kivégzése 
után ürességbe jött theol. tanszék betöl tésének szükséges-
sége is elenyészett . 

A kollégiumi elöljáróság fájdalmasan veszi tudomásul 
a papi tudományoknak — Erdély Iegtömegesebb m a g y a r -
ajku pro tes tánsok által lakott vidékén levő — fő iskolánk-
ban tanítását megszün te tő intézkedést , az ez által okozo t t 
sérelem orvoslásának megkisér tését kedvezőbb idők s 
körü lmények beköszöntéséig halasztván. 

1864. május 22 -én az elöljáróság a megvál tozot t 
v iszonyok miatt a theol. tanszéknek egy második klasz-
szika li teratúrai tanszékké átalakításának engedélyezéseért 
fo lyamodot t a főkonz i s to r iumhoz (2792 . ) Az engedély 
megada to t t és ezzel a theologia tanítása, papok képezése 
és kibocsátása M.-Vásárhely t t 136 évig ( 1 7 1 8 — 1 8 5 4 . ) 
tar to t t fönnállása és virágzása után véget ért. 

B E L F Ö L D . 
A máramaros-ugocsai egynázmegyéből. 

A már . -ugocsa i egyházmegyében két i smer te tésre 
mél tó esemény folyt le a közelebbi napokban. 

Egyik az egyházmegyei gyűlés, mely mult hó 28-ik 
napján Husz ton tar ta tot t Várady Gábor e. m. gondnok 
és Csernák István esperes elnöklete alatt. Csernák I s t -
ván folyta tandó munkálkodásunkra Is ten segedelmét és 



áldását kérő imája utan Várady Gábor gondnok nyitotta 
meg a gyűlést. 

Beszédében megemlékezett Trefor t Ágost vallás- és 
közoktatásügyi miniszter haláláról. Néhány találó vonás-
sal jellemezvén az elhunyt miniszter korszakalkotó műkö-
dését, s indítványozta, hogy a közgyűlés az ő halála által 
közoktatásügyünket ért nagy veszteség felett mély fáj-
dalmát jegyzőkönyvileg is fejezze ki. Ez indítvány elfo-
gadtatott s a jegyzőkönyvi kivonat a gyászoló családhoz 
elküldetik. A megérdemelt kegyelet e kifejezése után a 
gyűlés előre kitűzött tárgyai vétettek elő. 

1. A legközelebbi e. m. gyűlés óta megválaszta-
tott e. m. tisztviselők esküdtek fel. Biró Lajos nagysző-
lősi lelkész papi, Fórizs István világi tanács bíró és 
dr. Tó th Jenő e. m. világi aljegyző tették le az esküt, s a 
gyűlési tagok lelkes éljenzése közt foglaltak el helyöket. 
Az új tisztviselők fáradhatatlan munkásságu, vallásukat 
forrón szerető férfiak, kiktől egyházmegyénk ügyeinek 
hű szolgálását erős hittel reméljük. 

2. Olvastatott a mult egyházmegyei gyűlés alkal-
mával kiküldött ama bizottság munkálata, melynek az 
volt feladata, hogy az egyházmegyénkben eső minden ev. 
ref. egyházközségben megjelenvén, közvetlen tapasztalás-
ból győződjék meg az egyházak helyzetéről s szerezze 
be mindazon adatokat, melyek egyházaink jelen- és a 
jövőben remélhető állapotára teljes világot vetnek. Kiter-
jedt e bizottság figyelme mindazokra, amelyek egyhá-
zaink és belhivatalnokain jövő sorsára befolyással vannak. 
Megvizsgálta ugyanis az egyháztagok fizetés kápességét; 
tehát nemcsak azon terheket számította fel, melyeket 
egyházuk fenntartása érdekében viselnek, hanem állami 
adójukat is. Ebből az összevetésből kiderült : mennyi az 
a teher, a mennyit még elviselhetnének és hol vált szük-
ségessé a teher kevesbítése. Megvizsgálta az egyházköz-
ségek földrajzi és felekezeti állapotát, miből az derült ki, 
hol lehet veszély nélkül affiliálni, hol lelkésztanítóságot 
szervezni. Összeszámította a szórványosan lakó reformá-
tusokat, ebből megállapította, hova szükségesek misziói 
állomások. Sorra nézte az egyházi épületeket; melyek 
javítandók, hol vált szükségessé ujak építése, s mily ösz-
szeg kell [ezekre? Ily alapos áttanulmányozása után a 
helyzetnek, indítványozta a bizottság, hogy öt anyaegyház 
affililátassék, 8 egyházközségben lelkésztanítóság szer-
veztessék. Még ezeken kivül is belhivatalnokok évenkénti 
fizetéséhez 1930 frt, építkezésekre e jelen alkalommal 
38,480 frt szükséges. Egyházmegyénkben 21 egyház van 
segélyre szorulva. Az indítványt, bár mindnyájan mélyen 
érezzük, hogy itt a magyarországi protestantismus határ-
szélén nem affiliálni, hanem inkább anyaegyházakat for -
málni volna szükséges, elvileg a gyűlés elfogadta, az 
egyházkerülethez felküldeni elhatározta. Kimondta azon-
ban azt is, hogy az idők jobbra fordultával az anyaegy-
házközségek újból visszaállítása első kötelessége leend. 
Részletes tárgyalása egyébbiránt a munkálatnak a jövő 
gyűlésre lőn halasztva. 

3. Az országos közalapba és államsegélyekért be-
adott kérvények bírálata tárgyaltatott. A közalapból 
13 egyház kér 3781 frtot, ajanltatott 1450 frtra. ^ l e l -
kész kér 2080 frtot, ajánlva lettek a kerülethez 1350 fo -
rintra. Megjegyzendő, hogy az egyházmegyei gyűlés az 
olyan lelkészeket, kiknek jövedelmük a 400 fr tot meg-
haladja, az országos közalapból való segélyezésre nem 
ajánlotta. 

4. Mellőzve az u. n. házi ügyeket, mint a terebesi 
egyház és lelkész ügye, a péterfalvi egyház ügye stb., 
megemlítem, hogy Szekeres Sándor, mint megválasztott 
forgolányi lelkész ezen hivatalában véglegesen megerő-

síttetett ; Visón leány egyház alakult, mi örvendetes 
tudomásul vétetett, mint oly tény, mely a szigeti misz-
sziói működés kedvező eredménye; Nánási Lajos 200 fo-
rintot hagyott a gyámpénztár részére ; végül a közpénz-
tár rendezésére egy bizottság küldetett ki, melynek 
feladata, hogy a közpénztár célját, a közpénztárnok 
jogait és kötelességeit körülíró szabályzatot készítsen. 
A. jövő évi tavaszi gyűlés Halmiban fog tartatni. 

Tud ósításom második tárgya a bábonyi templom-
szentelés. Nagyon ritkán van nekünk alkalmunk ily 
örömteljes ünnepélyt látni a mi egyházmegyénkben. 
Egyházközségeink legtöbbje szegény lévén, nem évek, 
hanem évtizedek múlnak el, míg épül egy templom a 
regi elszuhosodott, elrevesedett fatemplom helyébe. 
Bizony nagy az a buzgóság, mely évtizedeken át tud 
lelkesedni, évről-évre kész meghozni az áldozatot, sze-
degetni^— ugy szólván — egyenként a követ és tég-
lát az Úr háza építéséhez. Bizony tiszteletre méltó az a 
buzgalom, mely 3 - 400 lélekből álló egyházközség 
munkára képes kevés tagjaiban nyilatkozik az egyházi 
építkezéseknél, midőn tudjuk, hogy mennyit kell küz-
deníök azokon kívül a mindennapi kenyérért, a testi 
ruházatért is. Hátha még jönnek csapások, tűzvészek 
és árvizek, melyek elveszik a verejtékkel öntözött föld 
biztató termését, elpusztítják a lakóházat, el a templo-
mot, hogy a megpróbáltatások közt erőért sóvárgó lé-
leknek még imádkozó helye se legyen ! A bábonyi 
egyházközség azok közül való, melyeknek sokszor kel-
lett kiüríteni a keserű poharat. Határát az árvíz pusz-
títja. Temploma építésének ideje alatt többször elégett, 
elégett a már egyszer berendezett templom is, csűrbe 
jártak istenitiszteletre. Az isten háza építésének gondja 
nem aludt ki a füstölgő romok üszkeivel, csakhamar 
hozzáfogtak ahhoz és lankadatlan munkásságoknak szép 
jutalmaként ott áll most már a csinos templom, boldo-
gító örömükre, messze ragyogó díszes tornyával. 

F. hó 2-áti volt felszentelő ünnepélye, közelről és 
távolról összegyűlt nagy sokaság jelenlétében. Az ünne-
pélyen jól esett ott látnunk a nagybányai és szatmári 
egyházmegyék espereseit.Tiz órakor mentünk templomba, 
hol nagy örömmel énekeltük a 74. dicséretet, melynek 
néhány strófája után a £ ardói énekkar énekelt, mire a 
233 dics. 3 versének eléneklése után Csernák István 
esperes lépett a szószékbe. Buzgó imája végeztével ismét 
az énekkar szerepelt. Aztán Biró Lajos prédikált, Lukács 
XI. 28 versét vévén alapigeül. Megfelelt pedig beszédében 
erre a kérdésre: miért buzdul és lelkesül az igaz protes-
táns ember templomáért ? I. mert a templom az életre 
előkészítő iskola; II. mert emberi jogaink vedelmezője ; 
III. mert az ő földi és mennyei kincseinek összekötő 
forrása. A szónoki hévvel előadott egyházi beszéd után 
keresztelés következett. Majd a XXIII. zsoltár énekel-
tetvén, úrvacsoráztunk, s ezzel illetőleg a 233 dics. utolsó 
versének buzgó eléneklésével az istenitisztelet berekeszte-
tett. A lelki bő eledel után, a test ís megelégíttetett a lel-
készi udvaron készült zöíd leveles sátor árnyékában. 
Nem hiányzottak a szebbnél-szebb pohár köszöntők, 
melyeknek hosszú sorát a helybeli lelkész nyitotta meg 
emelvén poharát O felségéért, a királyért, ki 100 fr tot 
adományozott a templom építési költségeihez. Volt öröm, 
tánc, muzsika, ének. Örvendett a templomépítő egyház 
apraja, nagyja. Méltó is volt ez az ő örömök. 

Biki Ferenc. 



R É G I S É G E K . . 
Sibolti Demeter. 

(Folytatás és vége.) 

Sibolti Bornemisza Péter halála után lett az e vi-
déki, Pozsony - Nyi t ra - és barsmegyei magyar egyházak 
superintendensévé. Bornemisza »vitam 1858 finivit. Sus-
cepit tandem curam administrandarum ecclesiarum per 
prioréin edoctus Demetr ius Sibolti.32) Az ő halála után 
pedig Kürthy István szeredi lelkész 161 o- ig esperes, ez 
idő után pedig a zsolnai zsinat határozata értelmében 
inspector címmel kormányozta e vidéket. 

N e m tar tom fölöslegesnek itt észrevételezni, hogy 
bár gróf Thurzó György nádornak 1613. jan. 6-dikán 
Bécsből kelt, az ágost. hitv. ev. magyar papokhoz inté-
zett, magyar superintendens választását engedélyező le-
velében inspector és superintendens szavak hason jelen-
tésben szerepelnek e tételben : »az magyar nemzet közül 
egy istenfélő, jámbor, tudós és vigyázó superintendenst 
avagy inspectort választhatna kegyelmetek; 3 3) és bár 
synonym is e két szó : még is a gyakorlati életben az 
inspector bizonyos függési viszonyban állott a supe-
r in tendenshez , s ennek alattasaként van a zsolnai 
zsinat végzésében föltüntetve. Midőn ugyanis e zsi-
natban a liptói, trencsényi és árvái részek superin-
tendensévé Lányi I l lyés; a turóci, nógrádi, zólyomi 
részekére Melikius Sámuel ; végre Bars, Nyitra és P o -
zsony megyei részekre Abrahamides Izsák superin-
tendensekül megválasztattak, ugyanakkor a német - és 
magyarajku ágostai hitv. egyházak igazgatására inspcc-
torokul: qui mutuam cum antelatis dominis superinten-
dentibus habebunt correspondentiam, et ab illis depen-
dentiam és pedig a Pozsony, Nyi t ra - és Barsmegyékben 
levő németajkúak részére Heuchelin M. Simon pozsonyi 
lelkész ; a bányavárosi német ágost. hitvallású egyházak 
részére Lenczi M. Pál se lymed lelkész; a pozsonyi, 
nvitrai és barsi magyar ágost. hitv. egyházak részére 
pedig Kürthy István szeredi lelkész neveztettek ki és 
választattak meg. 3 4 ) Azonban e függőségi s alárendelt 
viszony sértette a magyar egyházak önérzetét, s ezek 
lelkészei semptei gyakori gyűléseikben már Kürthy éle-
tében is tanácskoztak e viszony megváltoztatása és 
magyar superintendens választásáról; minekutánna pedig 
Kürthy »e jámbor, tudós ember »Istenben elnyugodott«, 
folyamodtak a Nádorhoz Thurzó Györgyhöz, kérve őt 
gyűlés engedélyezésére, melyben magyar superinten-
denst választhatnának. E kérelmezésre kelt a nádornak 
fennebb említett levele, melyben a gyűlés helyéül Semp-
tét jelöli ki, képviselőjéül pedig öcscsét Thurzó Sza-
niszlót nevezi meg. E gyűlés 1613. február 6-ikára lett 
a Nádor képviselője által összehíva, s 7-dikén Borne-
nemisza és Sibolti utódául a most említett Pálházi G ö n -
czi Miklós lett magyar superintendensül megválasztva, 
ki az esküt ugyanazon napon le is tette.3 5) 

Annak, ki a samarjai superintendentia történetének 
megírására, e valóban kemény mag feltörésére vállal-
kozik, nagyon komolyan figyelmébe ajánlom nem azt, 
hogy Ónody úrtól vett értesülés szerint, Sibolti az általa 

32) Klanicza : i. m. 202. i. 
33) Acta religionaria prot. in Hűiig. íom, III. Fabó : Codex ev. 

utriusque conf. I. 57. 1. 
34) Szeberinyi J, : Corpus max, mem. synod. evang. 13—14. 1. 

és Klanicza: i. m 197. 1. 
S5) Acta religionaria prot. in Hungária Fabó : Codex & I. 57. 

58. 59. óo. 62. 1. 

kiállított nyugták alá »magát sehol episcopusnak vagy 
superintendensnek nem nevezi«, mert hiszen a nyugta-
tott javadalmak élvezete nem a superintendens! — 
hanem a semptei lelkészi hivatalhoz volt kö tve ; hanem 
azért, mert Klanicza szerint Bornemisza Péter , a pozso-
nyi részek első reformátora, »superintendens seu senior 
adpellatus« erat.3 0) Nagyon óhajtandó tehát, hogy mélyre-
ható, minden feltalálható források fölhasználása, s komoly 
critica által a köztudat Bornemisza és Sibolti superinten-
densségéről megerősíttessék, stabiliáltassék — és legyen 
világosság. 

Most már, az elmondottak után, fentebbi vélemé-
nyem s meggyőződésem fentartása mellett — Sibolti 
élettörténetét, s munkakörét , dióhéjba szorítva, így tar-
tom megállapíthatónak : 

Tanulását kezdette T o l n á n ; folytatta Temesvá-
r o n , hol a nagyszerű Szegedi István volt tanítója. Ez 
1548—1551 időközben történhetett . Szegedi ugyanis 
1548-ban hivatott meg Makóról Petrovics Péter küldöttei 
által a temesvári iskola igazgatására.3*) 1551-ben pedig 
Losonczi parancsnokságával kezdetét vette az ellen-
reformatió, mi T e m e s v á r o n Szegedi kiűzésével szo-
morú győzelmet aratott azon év jul. 14-én. Temesvárról 
a Massai családhoz hivatott nevelőül, hol 1559—ik évig 
m ű k ö d ö t t ; mikor barátainak javallására Wit tenbergbe 
ment. Itt egy évnél jóval tovább időzhetett, mert hazá-
jába az 1562-ik évben tért vissza ; mikor elébb gyulai rec-
tor, majd Nádasdy Ferenc nevelője lett. Ezután hívta 
őt gróf Salm Gyula a semptei iskola igazgatására. 
1574-ben Jókat és vidékét reformálta 

1576. febr. hóban Nagy-Szombatba megy, hol mint 
ez egyház első nyilvános lelkésze működik 1579-ig, f e l -
szentelése előtt a Wittenbergből nyert fölhatalmazás 
erejénél fogva teljesítvén minden lelkészi teendőket. 
1579—1591-ig Semptén találjuk. Ezután szenei, végre 
patakházi vagy győri lelkész volt, 

Nagyon lehet fájlalni, hogy Sibolti a wittenbergi 
indexben olvasható önéletírásában nem jegyezte föl, hol 
mennyi időtt töltött. E mulasztása sok és aggodalmas 
vizsgálódás után leend — ha ugyan lehet? — pótolható. 

* * L 

* 
Siboltinak csak két műve jelent meg, és pedig 

mindegyik magyar nyelven, mindegyik Galgóczon 1584-
ben. De ezek egyike sem olyan, hogy tömegét — volu-
men —1 tekintve »nagyobb« jelzővel való kitüntetésre 
tarthatna igényt. Az első ugyanis, melynek c íme : 

» Vigasztaló könyvecske« 12-ed részben, 104 számo-
zatlan levélből áll. Ajánlva Balassa Istvánnak nem azért 
lett, »hogy annak figyelme e tudós egyházi férfiú felé 
tereitessék.« Erre Siboltinak szüksége nem volt ; neve 
már ekkor széles körben ismeretes vala ; hanem ajánlva 
lett azért, hogy bebizonyíttassék azon tiszteletteljes elis-
merés és hála, melyet Balassa István, e buzgó patrónus 
irányában, hitben való állhatatossága s áldozatkész buz-
galmáért az evangy. egyház lelkitanítói, s az evangy. egy-
ház általában éreztek. 

Másik nyomtatásban megjelent munká ja : 
»LELKI HARTZ.« Ezt Ónody úr csak Schmal 

után ismeri. — S midőn ez, Siboltinak crypto-calvi-
nismusát kétségbe vonva s tagadva, s igaz elműségét 
bizonyítni akarva, azt i r j a : »Quod Siboltium attinet, 
libellus ejus de Lvcta spiritnali an. 1584. sennone h 11 uga-
ri co editus pro eodem loquatur«. Ónody úr ennek olva-
sására a könyv címét: »Lucta spiritualjuc-nak fogadja el, 

3e) Klanicza : i. m, 200. 1. 
37) Lampe : 97. 1. 



s így írja Lucta spirituális helyett , s e címet a »lucta« 
és »luctus« szavak összetévesztésével, és a »spiritualis« 
szónak megfoghat lan ér telmezésével „Papok gyászá"-
nak f o r d í t j a ; és Siboltit ily című könyv szerzőségével 
tiszteli meg. 

E könyvet , melynek egyetlen fenmaradt példánya 
a nemzeti muzeum Széchényi könyvtárában van meg, én 
is épenúgy, mint U n o d y úr, csak Schmal után i smerem; 
Schmal sem látta ezt soha, és Commenta t ió jában Major 
Pál után i smer te t i : qui et libellum' Sibolt ianum possidet 
et eum cum adcurat ione et s tudio per lectum ab ea su s -
picione, min tha t. i. Sibolti cryto-calvinis ta lett volna 
— vindicavit. E műnek teljes címe : »Lelki Hartz. Az 
Bwneos Embernek feloet te igen nehez lelki keser te tek-
roel való vetekedese, es azoknac Isten Igeieboel való m e g 
gyoezese. I ratot Sibolti Deme te r altal. Az W r n a c tuezzel 
megpróbá l ta to t t Igeie mindazoknak Paisa, a kic oe benne 
biznac. Psal. 18. M.D.LXXXIII I . T izenke t ted rétben 
jelent m e g Galgóczon is, s e kiadás 24 számozatlan 
levé l ; később 1632. F e h é r - V á r o t t is, 40 számozat lan levél -
nyi tar talommal. 

Schmal ismerte tése után azt lehet köve tkez te tnem, 
hogy e mű, a szerző által megvi ta to t t tantételek szá-
mához mér ten , öt c ímre oszlik, miket ő „ ten ta t iók"-nak 
nevez, O n o d y úr pedig , ,kísérletnek" fordít . E címek 
közül, Major után, a 2-dik 3-dik és 5 -d iknek rövid 
tartalmát ismertet i ; de nem azt mondja , mit O n o d y 
úr vél, mintha a részleges isteni kegyelem dogmájával 
két; természet i romlot tságukkal , hogy haragnak fiai 1 
vagyunk három; végre a romlo t t ság okáról öt t en ta -
t ioban foglalkozot t volna. Szándékom volt, hogy e 
könyvet mos t alkalmilag, részletesen m e g i s m e r t e s s e m ; 
de ez nem sikerülhetet t , mivel a Muzeum könyvtára 
julius és augusztus hónapokban a közönség előtt zárva 
van. S bizonyára mondha tom, hogy nemcsak az ü g y -
nek tenne nagy és el ismerésre méltó szolgálatot, de e 
lapok olvasó közönségé t is hálára kötelezné Budapest tudós 
protes táns férfiai, vagy e lapok szerkesztőségének tagjai 
közül az, ki e munka megismer te tésé re az ügy általános 
érdekéből vállalkozni szíves lenne. Maga O n o d y úr is, 
és sokan biztos tájékozást nyerhe t tünk volna Sibolti 
theologiai irányáról, ha O, midőn hazánk fővárosában 
időzve, az országos levéltárban adatokat gyűj tö t t , g o n d -
ját e műre is kiterjeszti vala. 

O n o d y úrnak, célzatai valósításához szerencsét 
kívánok, s munkájára áldást óhaj tok. De mivel ő, t ö r e t -
len sőt nagy részben nyomtalan úton jár, mely e rő fe -
szítést, terhes munkát , ki tartó türe lmet köve te l ; mivel 
nékie a söté tben kell tapogatódznia , s nagy körü l tek in-
téssel és éber f igyelemmel kell lépésrő l - lépésre tovább 
ha ladn ia ; mivel a fölbuvárolható adatok nagy része ide-
gen s többnyire latin szerkezetben található : ké rnem és 
figyelmeztetnem kell, hogy a türelem és éber figyelem-
mel azon nemes buzgalmat is párosítsa, mely ő t a fö l -
tálalt adatok teljes, tökéletes elsajátítására és fö ldo lgo-
zására ^ képessé teendi. 

Én pedig örülni fogok , ha ez érdekben, az i l leté-
kes tudós férfiakat fölszólalni hallom, és általok jobbra 
tanít tatom.*) Szöl lősi Antal. 

*) E cikknek lapunk 35-dik számában közölt első felében követ-
kező nyomdahibák igazítandók ki: 

1108. lapon az utolsó sorban Sibolthi helyett Sybolthi; 
1109. lapon, az index latin szövegének végső sorában 1570 

helyett 1576; 
111 o.' lapon, felülről 17-dik sorban Sibolti helyett Siboltit; — végre 
1111. lapon, felülről 8-dik sorban Sanrinum helyett Jaurinum 

o.vasandó. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
Schweizer Sándor. A heiv. hitv. evangyél iomi 

protes tant i smusnak nagy halot t ja van, a zürichi egyetemi 
theol. fakultásnak seniora Schweizer Sándor nincs többé 
az Úr szőllőjében. Szül. 1808. márc. 14-én. Tanu lmánya i t 
a berlini egyetemen végezte, a hol a nagynevű Schleier-
macherhez csat lakozott , s annak hű tanítványa és szel-
lemi rokona maradt mind halálig, mely őt f. év jul. 3 -án 
érte el. 1834. rendkívüli, 1841. pedig rendes tanárrá 
neveztetet t ki Zürichben, melynek egyetemét soha el 
nem hagyta. 1844—1871. mint gyakorlat i lelkész is 
működö t t Zürichben, a mint arra különben gyakorlati 
theol. irányit i rodalmi működése alapján is kiválóan képe -
sítve volt. Schweizer tanári és irod. működésének fő tere 
azonban a rendszeres theologia mezején keresendő, hol 
valóban maradandó becsű te rmékeket hozot t létre. Főbb 
művei közül, a melyek e lapok figyelmét sem kerülték 
ki, k i emel jük : »Az ev. ref. egyház ( fo r rássze rü) hittana« 
2. köt . 1 8 4 4 — 4 7 ; »Az ev. prot . egyház homiletikája,« 
1848., »A prot . központ i dogmák a ref. egyházban való 
fej lődésük szerint tekintve,« 2. rész, 1 8 5 4 — 5 6 ; »Ker. 
hit tan prot . alapelvek szerint összeállítva,« 2 köte tben , 
1863—72, 2. kiad. 1877, a melyet „ M o d e m hittani rend-
szerek" című értekezésében dr. Kovács Ö d ö n ü n k is 
i s m e r t e t e t t ; »Pastoral theologia,« 1875 ; »A vallás jövője,« 
1878, s végül a »Zwingli je lentősége Luther mellett,« 
1884, s m é g egyébb műveit és értekezéseit . 5 köte t 
beszédgyüj teménye is van, a melyről azonban ítéletet 
nem mondha tok . Schweizer volt az, ki mint első rendű 
rendszeres theol. szaktudós éles és jellemző különbséget 
tet t a hi t tan történeti és rendszeres jellege, közöt t s az elsőt 
„dogmatikának", utóbbit pedig „hi t tannak" nevezte. 
Buzgó munkatársa volt a Websky által jelesen szerkesz-
tet t mode rn theol. i rányú berlini „Prot. K.-Z." című 
szaklapnak, mely f. évi 30. számában Kradolfer to l lá-
ból melegen el ismerő sorokat is szentel az ő emlé-
kének. Biedermann társával együt t szüntelenül munká l -
kodot t a rendszeres theologia irodalma és előadása terén, 
s tán Schle iermacher befolyásának k ö s z ö n h e t ő az, hogy 
Schzveizer a legmélyebb vallásos gondolkodó volt a szabad-
elvű prot estanti sinusban. 

J a c o b i n a k , a nem rég e lhunyt hal le-wit tcnbergi 
egyetemi theol. tanárnak egyháztör ténet i t anszékére 
Loofs hivatot t meg, kinek irod. működéséve l egy alka-
lommal már e lapokban is foglalkoztunk, míg a berlini 
Semisch ugyancsak egyház tör téne t i tanszékére a jeles 
marburgi Harnack nevezte te t t ki, ki Schürer giesseni theol . 
tanárral az ismeretes „ Theol. Literahirzeitung" című szak-
közlönyt szerkeszti. Az ú jonnan megválasz to t tak k ö v e s -
sék az elhunytak fénylő tanári és irod. példáját, kiknek 
emlékezetét mi magyar tho logusok is nemes el ismeréssel 
áldjuk. A németek köve tés re - és dicséret remél tó pé ldá-
jából megtanulhat juk mi is, miként kell ama jeleseinket 
t isztelnünk és mél tányolnunk, kik utainkat egyenget ték. 
Vagy tán az u tókor csakugyan háládatlan volna nagynevű 
elődei iránt ? 

Vegyesek. A Gusztáv-Adolf-egyletnek lipcsei fő fiókja 
65,286 márkból álló évi bevételt tünte t föl, tehát a 
többi évek jövedelméhez viszonyítva 5O°/0-nyi s zapo ro -
dást muta t . Adományokban többet mint 60 ezer márko t 
vet t be. Az ilyen á ldozatkészség az élő hitnek kiváló 
tevékeny nyilvánulása. Beyschlag tanár a maga „Deutsch-



Ev, Blatter" jelen folyamának aug. füzetében egy német 
'u l t ramontán lapnak következő szellemi betyárságait 
közli : „ M i n d e n protestantismus forradalmi természetű... 
Ha a katholicismus a szívnek és szellemnek (.lelkiisme-
reti szabadságnak s az észnek) önodaadása az egyház 
tekii.télye iránt, űgy a protestantismus bármely tekintély-
nek a tagadása a vallás terén. S ha már elvileg áll az, 
hogy az embernek nincsen szüksége vallási tekintélyre, 
akkor az a természetes logikai következtetés is meg van 
engedve, hogy a politikai vagy polgári tekintélynek elis-
merésére sincs szükségünk... A protestantismus folyton 
rokonszenvezett a lázadásokkal és forradalmakkal, s a 
francia forradalom csak véres utójátéka az angol forra-
dalomnak, űgy hogy az tv. protestantismust illeti meg 
azon szomorú elismerés, a mely szerint a ker. Európá-
ban a fejedelmek megöletésének pogányos szokását meg-
honosította. ( T e h á t orániai Vi lmosnak, III. és IV. Henr iknek 
gyilkosai hasonlóan protestánsok voltak ? jegyzi meg 
helyesen Beyschlag.) A protestantismus épen nem egyéb, 
mint a vallási revolutió, s a socialismus a társadalom 
ellen küzdő protestantismusso l, viszont a protestantismus 
az egyház illen küzdő socialismussal azonoss így 
megy ez tovább. E dolgok épen nem egyebek, mint a 
békepápa egyik csalhatatlan themájának variátiói, s csak 
az a különös , hogy ilyen példátlan csodavirágokra nem 
alkalmazzák a néme t fö ldön a bünte tő tö rvénykönyv 
166. §-á t . A theol. studium a néme t egye temeken ö r -
vendetes haladást muta t , úgy hogy a hallgatók száma a 
legközelebbi múltban csaknem megháromszorozódo t t . 
17 ev. theol. fakul táson tanult 1 8 7 6 : 1595 hallgató, a 
semes terekben p e d i g : 1618, 1738, 1945, 2315, 2646, 
3°97 , 355 r> 4°33> 4455- 4 6 8 2 > 4 8 3 7 s 4 6 57- Normális 
viszonyok között köiülbelől évi 3000 theologusia volna 
szüksége a német protestantismusnak, azonban m é g nagy 
hiányokat kell pótolni s ennyiben a hallgatóság nagy 
szama dacára sem szólhatni itt túlságról. A strassburgi, 

jenai, heidelbergi, giesseni s rostocki theol. fakultás k ö -
rülbelől egyenlő lé tszámot mutat , a lipcsei, erlavgevi, 
és tübingai fakultás a maga létszámából engedet t , míg 
a berlini, greifswaldi, marburgi, boroszlói és hallei fakul-
tások létszáma örvendetes m ó d o n szaporodo t t . Kbonii, 

göttingai és kiéli egyetemi theol. fakultás létszáma fo ly-
ton ugyanaz. Mindenese t re örvendetes képe ez a német 
p ro tes tan t i smusnak , bár nálunk is javulna a theologusok 
helyzete ! Thümmcl, az ismeretes remseheidi lelkész 
újból, ez a lkalommal már 9 -edszer a német biróság előtt 
állott. A római egyház szidalmazásával vádoltatván, fö l -
mente te t t , azonban 300 mark bünte tésre í téltetett , mivel 
a bírákat azzal vádol ta , hogy mint katholikusok, s nem 
mint bírák Ítéltek. 

Irodalmi hirek. A Hcrzog által 1856-ban alapított 
majd Herzog, Plitt és Hauek er langeni egyet, theol. 
tanárok által jelesen szerkesztet t wllealencyklopádie für 
prot . T h e o l o g i e u. Kirchea című 2. kiadása (1878 ó ta) 
immár teljesen fekszik előt tünk, a mennyiben a napokban 
jelent meg a pó tkö te t ( 18 - ik ) a tárgymutatóval s N é m e t -
ország prot . theol. jeleseinek gazdag névsorával. Ügy az 
alapító s a szerkesztőkről , mint a dolgozótársakról el 
lehet büszke öntudat ta l mondanunk ; exegit monumentum! 
Monumentuma e mű az evangy. protestantismusnak, főleg 
pedig a német prot. gazdag theol. irod. kincseinek, s 
kimenthetttlen tárháza ez a prot. theologiai tudomány-
nak. A legjelesebb szaktudósok dolgoztak bele a theol. 
t udomány összes ágaiból, főleg azonban irodalmi adataira 
nézve teljesen megbízható és nélkülözheted 11 e mű. A kath. 
Wetzer és Melte-féle, 2. kiadásában Hergevröther biboros 

által szerkesztet t , közönségesen pedig freiburgi Kirclun-

lexiconnak nevezett l lealencyklopádia alig vetekedhet ik 
tudományosság és alaposság tekintetében a Herzog-fé lével . 
Van benne 2 magyar prot . tárgyú cikk is, és pedig bold. 
Révész Imre életét s a magyar reformat ió tör téne té t , Balogh 
pedig Pázmán P. életét és korát (a 2-ik kiadásban ) irta 
meg. A mi ismeretes prot . szegénységünk mellett alig 
remélhető , hogy e nagy művet , a melynek 222 márk az 
ára, magánember , tanár vagy lelkész megszerezhesse , a z o n -
ban már a theol. könyvtárakból nem volna szabad annak 
hiányoznia, a mennyiben a theol. i smeretszerzésnek vagy 
pláne az i rodalommal való foglalkozásnak egyik nélkülöz-
hetet len kelléke és forrása, a melyet ma már mel lőznünk 
nem lehet. Ajánlom is e művet prot . egyházi hatóságaink 
szives f igyelmébe ! Az Ullmann és Umbreit által m e g -
alapított s később Köstlin és Riehm ha l le -wi t tenbergi 
egyet, theol. tanárok által jelesen szerkesztet t „Theol. 
Studün u. Kritiken" c. i smeretes szakközlöny 1888. évi 
fo lyama teljesen megjelent , s ez évi 4. füzete (52 ív) is 
igen gazdag tar ta lommal bir. Tar ta lmas értekezéseiből k i -
emeljük : Köstlin »A vallás az új szövetség n y o m á n fej— 
tegetve« (1.) Ritschl »Tanu lmányok Schleiermacherről« 
(1. és 4.), Grünberg »Luther és Zwingli reform, nézetei 
és törekvései az is tentiszteletre vonatkozólag« (3.) , s 
Förster »Hilarius theologiájához« (4. füze t ) stb. „Receu-
siok" cím alatt minden egyes füzet bő bírálati i smer t e t é -
seket hoz az időközileg megjelent nevezetesebb irod. theol. 
termékekről . Pon tosabb cikkeit rövid kivonatban alkal-
milag külön is fogjuk mél tányolni e lapokban, hogy Ily— 
módon is eleget tegyünk a Lapszemle megindí tója 
t iszteletreméltó intenciójának. Ha Irod. Társaságunk óha j -
tot t Szemléje megindul, a Stud. és Krit iken mintájára 
szere tném azt szerkesztve látni, melynek egyet. prot . 
theol. ál láspontját kell nekünk is követnünk. Az elhunyt 
Riehm tanár szerk. teendőjé t u tódja Kautsch vet te át, 
kinek neve és személyisége elég garantia e derék vál-
lalatnál. A berlini „Prot. K.-Z." cikkei közül Kneucker 
»A keresztyénség keletkezése a L o m á n - f é l e hypothes is 
szerint« (29—30 . sz.) c. lelkészértekezleti előadása tűnik 
ki, melyre azonban ez alkalommal ki nem ter jeszkedhetünk. 
Hol késnek a mi papi ér tekezle te ink? 

Dr. Szlávik Mátyás . 

I R O D A L O M . 
Kertészet és faiskola keze lés cím alatt egy 24 

lapra ter jedő kis füzetke jelent meg Zih Károly békés-
szentandrási taní tótól Szarvason Sámuel A. nyomdájában. 
A gondosan szerkesztet t könyvecske a népiskolai n ö v e n -
dékek és ismétlő iskolások számára van irva, s egészen 
megfelel azon céljának, hogy a tanulókat a legszükségesebb 
kertészeti teendőkkel megismertesse. Mintegy kézen fogva 
vezeti a gyermeket a kertészeti tennivalók során, még 
pedig azon rendben, amint azok f o g a n a t o s í t a n d ó k ; e 
mellett népszerű és magyaros nyelvezett tel van irva. A 
közhasznú kis könyvecske megérdemli a pár t fogást , mi 
végből ajánljuk is azt a néptaní tók figyelmébe. Ára 20 kr, 
kapható szerzőnél Békés-Szentandráson . 

Elemi iskolai tankönyvek . Számtani gyakorló könyv 
az 1 — 1 oo - ig ter jedő számkörben. Észszerű köve tkez te -
tés alapjára fektetve (? 1) az elemi népiskolák II. osztálya 
számára. Ugyanez s ugyanúgy az észszerű köve tkez t e -
tés alapján az 1 — 1000-ig te r jedő számkörben a III. 
osztálynak és végül a harmadik művecske az egész 
számok és tör tek köréből a IV. osztálynak szánva. Mind 
hármat irta Schwarcz Mór újpesti állami tanító. A II. 
és a IV. osztály számára irt könyv harmadik á tnézet t , a 



III. osztályé negyedik javított kiadásban jelent meg 
Singer és W o l f n e r könyvkereskedésében. Az első ára 20, 
a második ke t tőé 24 kr, — Német nyelvképző iskola 
gyakorlati példákban. Olvasás, nyelvtan és fogalmazás 
egy közpon tú körökben . Irta Szirmai József. Harmadik 
rész. Ára kötve 30 kr. Frankl in- társula t kiadása. N a g y o n 
könnyen kezelhető gyakorlati könyv. 

Világtörténelem a polgári és felsőbb leányiskolák 
II. osztálya számára. Irta Kozma Gyula főváros i polgári 
leányiskolái igazgató. Első köte t . O - k o r és a közép-
kori" in tézmények alakulása. 4 sz innyomatu térképpel 
és 78 a szövegbe n y o m o t t képpel. Ára 1 frt. A valóban 
nagy gonddal , díszesen kiállított munka Méhner Vi lmos 
kiadása. A térképek szabatosak, gyönyörű , tiszta m e t -
szetek, az ábrák is világosak, szépek. A mű minden 
rövidsége mellett is nemcsak a tör téne t i e seményeknek 
száraz registralasa, hanem egyszersmind a vallási a m ű -
velődési, társadalmi, i rodalmi és művészet i v iszonyoknak 
is élénk, vonzó előadása. Egy dolgot jó lesz azonban 
szerzőnek ki javí tania; t. i. a mai tör ténet i felfogással 
már egyaltalaban nem egyezik az meg, a mit itt a 
zsidók i rodalmáról mond , hogy a biblia »többi része a 
a bíráktól és az első kirá lyoktól származik« (22. 1.). 
A vallásos kegyelet ellen sem vétünk, a tör téne t i va ló -
ságnak is megfelelőt állítunk, ha azt mondjuk , hogy a 
a prófé táktó l és szel lemrokonaiktól , mer t hisz a p r ó f é -
ták voltak Izrael szellemi életének vezetői s ők voltak 
sok időn át a »hivatalos« udvari markirok, tör ténet í rók. 
A mű különban igen alkalmas tankönyv, úgy beosz -
tásánál, mint tárgyalási methodusánál fogva. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkés2jelölések" A felsőbaranyai egyházmegyébe 

kebelezett drávafoki egyház lelkészi állomásra kijelöl-
tettek : Mészáros István magyar -pe te rd i , Morvay Ferenc 
nagyvátyi , Kovács Sándor kovácshidai, T o r o n y a i József 
csehi- i és Szűcs Endre szenterzsébeti rendes lelkészek. 
— A beregi ev. ref. egyházmegyében létező s.-oroszii 
lelkésztanítóságra ki jelöl tet tek) Boros Sándor fugyi r e n -
des, Kecskemét i Lajos h.-nánási helyettes, Kiss Sándor 
h . -hadházi és Szabó Károly kerecsényi szegéd-lelkészek. 

* Tanarválasz lások. A zilahi ref. főgymas ium 
elöljárósága, mint a »Prot . Közl.« irja, az üresedésben 
volt tanari tanszékeket következő helyettes t aná rok-
kal tö l tö t te be. Megválasztot ta Ince Béla tanárjelöltet és 
Számovszky Ede oki. tanárt a klasszika filologiára, Perféssy 
László oki. tanárt t e rmésze t t an - mennyiségtanra , Kerekes 
Ernő tanárjelöl tet a n é m e t - m a g y a r , Kerekes Endre vég -
zett theologust a vallás- magyarnyelvi tanszékekre. Rajz 
és szépírás tanítására Versényi Gábor, tornára Uy Bálint 
és énekre Szabó Lajos választattak meg. 

* A dunamel leki reform, egyházkerület i tanari 
g y a m e g y e s ü l e t számos egyesületi tag élénk érdeklődése 
mellett tar tot ta meg folyó évi augusztus hó 30-án , 
Kecskeméten rendes közgyűlését . A közgyűlés neveze-
tesebb tárgyát képezte az egyesület vagyoni állapotának 
tudomásul vctele. Az egyesület XXI . évi fenállása óta 
vagyonában semmi kárt nem szenvedvén, fo ly tonosan 
gyarapodot t , s mos t az a számvizsgáló bizot tság je len-
tése szerint helyesnek talált mér legben 56,372 forint 
71 krban van fel tüntetve. Tá rgya l t a to t t továbbá az e g y e -
sület elhelyezésének kérdése a következő 3 évre. A köz -
gyűlés tekintve több fon tosabb okot a pénztár és az 
igazgató választmány helyéül ismét — mos t már h a r -
mad izben egymásután — Kecskeméte t jelölte k i ; evvel 

kapcsolatban a volt tisztikar újból felkéretet t az e g y e -
sületi ügyek vezetésére , köszönet szavaztatván eddigi 
buzgó működéséér t . Elnökké Csabai Imre, pénztárnokká 
Nagy Ferenc , el lenőrré Parragh Zs igmond, titkárrá az 
e lhunyt Szakács István helyébe Fazekas Fe renc válasz-
tattak meg. Az egyesületi tagok száma 50. Segélyez te-
tet t az alapszabályokban megha tá rozo t t kulcs szerint évi 
2400 fr t tal 9 özvegy, 10 árva és 2 anya. 

* Felekezeti tanárok s é r e l m e cím alatt érdekes 
cikket írt Viski K. Bálint sárospataki jogtanár a »Buda-
pesti Hirlap« egyik közelebbi számában, felsorolva azon 
számos és je lentékeny há t rányokat és sérelmeket , m e -
lyekkel az egyházi tanárok sújtatnak. Egyenlő kötelesség 
és szolgálat mellett nagy a különbség a jutalmazásban. 
Az állami tanárok jobban vannak dotálva, mint az e g y -
háziak ; amazoknak jó nyugdí juk van, mi csak a lamizsna-
szerűt adunk t aná ra inknak ; az államnál ö tödéves pó t lé -
kok vannak rendszeresí tve, az egyháznál ez is ritka 
helyen van stb. Kü lönösen kiemeli azon sérelmét az 
egyházi tanároknak, hogy mos t m é g az eddig élvezett 
mérsékel t áru vasúti jegyeket is megvon ta tőlük a közi. 
miniszter , ellenben az államiaknak sokkal olcsóbb, ú g y -
nevezet t ka tona- jegyeke t adott . »Ha e lgondolom — írja 
többek közö t t — hogy a felekezeti tanárok kvalifiká-
ciója nem kisebb és nem más, mint az á l lamiaké; a 
tanrend, taneszközök, az el lenőrzés egy és ugyanaz : 
nem fér a fejembe, mi leli az államot, h o g y m e g nem 
szűnik üldözni a sárospataki , debreceni , papai stb. ref. 
főiskolákat , melyek évszázadok óta a tudomány te r jesz -
tői s az igaz hazafiúi érzetek ápolói ?!« »Nem lá tná-e 
jónak valamelyik ellenzéki párt ezt a sére lmet figyel-
mébe venni, s megkérdezni az országgyűlésen a minisz-
tertől : mivel okolja m e g e szűkkeblű s méltánytalan 
eljárást ?« 

* A Dávid Ferencz-egylet idei k ö z g y ű l é s é Kolozs -
várit nem valami nagy érdeklődés mellett folyt le. Bras-
sai Sámuel egyleti elnök is távol lévén, a gyűlést Btrde 
Mózes vezette, Nagy Lajos m o n d o t t lendületes megnyi tó 
imát s utána Boros György t i tkár olvasta föl a választ-
mány évi jelentését. A jelentés szerint az egyesületben 
12 felolvasást tar tot tak, olyanféléket , mint a budapesti 
»Vallás-erkölcsi felolvasások.« A közgyűlés elismerő 
köszönete t szavazott a felolvasóknak. Majd az unitár, 
énekes könyvek és káték ingyenes kiosztására szavaztak 
m e g nagyobb összeget s a fiók-egyletek működésé rő l 
vet tek tudomást . A pénz tá rnoki jelentés szerint az 
egyletnek 146 alapító, 242 rendes, 52 pár toló és 211 
fiók-egyleti tagja v a n ; évi bevétele 884 frt 17 kr, kiadása 
375 frt 70 kr. Végül Kozma Ferenc tanfelügyelő t a r -
tott előadást. »A felnőttek oktatásáról.« Indí tványozta , 
hogy az egyesület keretében alakítsanak fiók-köröket s 
ezek szervezzenek népkönyvtár t , dalár-egylete t , felolvasó 
estéket stb. 

* Lelkeszi kibucsuzás . Erdős József Debrecenbe 
választott theol. tanár auguszus 26-án búcsúzot t el az 
ujsoóvei gyülekezettől . Már a kora reggeli órákban 
gyülekezet t a község nagyja apraja, hogy mégegyszer 
lassak és hallják azt az ihletett ajkú szónoko t és kedves 
lelkipásztorukat , ki a szó valódi ér te lemben megérdemli 
a lelkipásztori elnevezést. A búcsúbeszéd oly hatást tett 
a jelenvoltakra, hogy alig volt szem, mely ne könnyeze t t 
volna. Istenit isztelet után banquet t volt, melyen s z á m o -
sán vet tek részt . Az első fe lköszöntőt Petri Károly ág. 
lelkész mondo t t a , ki a távozó lelkész érdemeit igen szép 
szavakkal ecsetelte, utána a község jegyzője Har tmann 
János emelt poharat , megha to t t szavakban vévén búcsút 
a szeretet t lelkipásztortól . Erre a távozó lelkipásztor, 



a megha to t t ság hangján szólva, fölemlité, hogy ezelőtt 
négy évvel midőn állását elfoglalta mint idegen jött a 
községbe, s mint idegent f o g a d t á k ; mos t azonban e 
rövid négy év után látja, hogy nem mint idegen távozik, 
miután a szeretet és ragaszkodás az, mely őt körül veszi. 
In te t te a községet a szere te t re és békére. Végre a német 
ajkuakból álló dalárda, Steimetz ev. ág., tanító vezetésével 
rákezdte »hl jen ő söká!« kezdetű dalt. Mindenki meg 
volt hatva, hogy a németek ily tisztán é r the tően énekel-
ték a magyar dalt. A bucsuünnepély végeztével a távozó 
lelkész mégegyszer áldást mondván nem csak a jelen-
vol takra, hanem a község minden lakóira, éljenzés 
közben elhagyta a termet . Sok szerencsét az uj pályán, 
és Is ten áldását kéri K. L. 

* 30 eves talalkozás Ácson, P. Szabó Károly pápai 
magyar irodalmi tanár és t ankönyv írónak 1883-dik év-
ben azon gondola ta támadt , h o g y az 1858-dik évben P á -
pán theologiá t végzett tanuló társait magánál összegyűjt i . 
A gondola to t tett követ te . Az akkori összejövetel 5 évre 
ismétel tetet t Ácson folyó évben Páli Zs igmond jegyző ven -
dégszerető házánál. Pali Zs igmond meghivta mindazokat , 
kik 1853. év óta az osztályiyal tanultak 1858-ig. Ez osztály 
sok jeles ember t adot t a hazának és egyháznak. Ez adta 
Kaldi Gyula felügyelőt a dunántul i ev. egyházkerületnek, 
Sebes Sebestyén Gyula somogyi tanfelügyelőt , Szekeres 
Mihály pápai, Czike Lajos tatai, Begedi István somogyi 
ref. espereseket , Szabó Károly irótanárt , Dr. Steiner Józseí 
Pápa város nagyhírű főorvosat , Pé te r Dénes t egyik magyar 
élclap T o j á s Dániel jé t és még sok derék hazafit, minő Pali 
Zs igmond e theologiát végzet t k i tűnő jegyző, s a tatai 
egyházmegyének tanácsbirója is. Az osztályból még ma 
is él 32. Ezek közül 5 egyénnek holléte nem tudatot t , 
6 nem felelt a szives meghívásra, 11 k imente t te magát 
szívélyes lekötelező modorban , köztük Kaldi, Péter , S e -
bestyén, Steiner, Kenessei Fülöp , i o pedig megjelent 
és elhatározta, hogy 3 év múlva Kis-Bajomban jön össze 
Bokor Benő ref. lelkész házánál. E lha tá roz ta : 1. Ázt, hogy 
a tanulótársak egymást erkölcsileg támogat ják , mely 
támogatás a mél tó u tódra is kiterjed. E célból egymásnak 
évenként levelet írnak. 2. Az alma mater , a pápai fő is -
kola iránt törhet len hűséget tanúsí tanak. E célból szegény 
és jó tanulók javára alapítványt tesznek. A végösszeget 
3 év múlva állapítják meg. Á gyűj tésre Szabó Károly 
kére te t t fel, valamint az Írásbeli teendők végzésére is. 
Cirok János aranyosi lelkész 100 lor in tot adot t e célra. 
3 . Vol t tanárainak köszöne te t szavazott s a theol. t anu -
lókat (köz tük Kerkapolyt is) táviratilag üdvözölte . Ez 
osztályból jelentkezett 27 közül 3 esperes, 10 közpap, 
2 tanár, 1 orvos , 1 tanfelügyelő, 2 taní tónő, 1 író, 
2 jegyző, 1 ügyvéd, 1 pos tames te r , 2 földbir tokos. T. 

* A versec i re formátus f iók-egyhaz elöljárósága, 
mint a »Délvid. N e m z e t ő r « - b e n olvassuk, következő fe l -
hívást intézet t a h i t sorsosokhoz. Fa István, pancsovai ev. 
ref. lelkipásztor, a verseci ref. fiók-egyház lelkésze folyó 
évi szeptember hó 8 - á n szombaton városunkba érkezik, 
hogy a fiók-egyház ügyeit rendezze s másnap, vasárnap 
urvacsoraval összekötö t t isteni t iszteletet tar tson. Fe l -
hivatnak ez u ton is városunk minden rendű és rangú 
lakosai, hogy nevezet t lelkész elnöklete alatt 8 -án d. u. 
tar tandó egyházközségi gyűlésen — melyen több fon tos 
ügy mellett az egyházi adó ügye is tárgyaltatni fog — 
saját érdekükben is megjelenni szíveskedjenek. A hi t -
sorsosok zömétő l messze földre elszakadt s a népszám-
lálás adatai szerint 100 és egynehány lelket számláló 
reform, fiók-egyhaz hívei már régóta sohaj toznak lelké-
szük s a lelki gondozás után. Igen kivanatos lenne, 
hogy ugy a békés-bánát i re formátus esperesség, mint 

a tiszántúli egyházkerület egyházi kormányza ta — seg í t -
ségére s ietnének a maroknyi , többnyire m a g y a r . s zá rma-
zású ev. ref. híveknek, mer t ha nem tudnak ö s s z e t ö m ö -
rülni s ügyeik nem rendezte tnek, teljesen szétkallódnak, 
elhagyjak atyáik vallását, elfelejtik a magyar nyelve t ! A 
segítségre és támogatásra igen nagy a szükség, s a kis 
számú hívők nevében esdve kér jük az illétékes egyházi 
főha tóságokat , hogy fordítsák felénk is tekintetüket s 
tegyék lehetővé, hogy a fiók-egyház fennmaradhasson! 
Különösen a rég ohaj to t t missziói vándor- le lkészi állomás 
rendezése ügyében kellene intézkedéseket tenni vagy 
másként odahatni , hogy az anyaegyház lelkészének gya -
koribb látogatása (jelen körü lmények közt egy évben 
egyszer ha látják a hivők lelkészüket) b izonyos anyagi 
pár t fogolás mellett lehetővé tétessék. 

* A csabai ev . egyház m. hó 27-én tar to t t p r e s -
byteri gyűlésből a következő felemlítésre mél tó ha t á ro -
zatokat közö l j ük : Az eddigi le lkész-taní tó Szeberéuyi 
Lajos, ki az elemi iskola V. és VI. osztályának volt 
tanítója, a tanítás alól fe lmentete t t . Ezután kizárólag 
magyar hi tszónok és hi tokta tó l esz ; tanítja a hi t tant a 
gymnasiumban, polg. leány iskolában és az ipariskolaban, 
Az első és II—ik osztályt Salát T a m á s , a III—ik és IV-ke t 
Brózik Károly, az V. és V l - a t N é m e t h Lajos taní tók 
tanítjuk ezután. Az előadások az összes elemi iskolában 
f. hó 10-kén veszik kezdetűket . Miután az egyháznak 
eddig rendes orgonistája nem volt és emiatt többször 
kellemetlen zavar állott be, rendes orgonis tának Miehn.iy 
Gyula tanító választatott meg. 

* Simén Domokos s í rkövének le leplezési ü n n e -
pélye f. évi szeptember 9 -én taí tat ik Kis-Kadác bán, 
Udvarhelymegyében. Az ünnepély m ű s o r a : 1. Megnyitó 
beszéd, tartja N é m e t h István. 2. „A Kápolna" Becker 
K.- tól . Énekli a székely-keresztúr i unitárius egyházkor 
dalköre. 3. Alkalmi beszéd. Ta r t j a Ferencz József uni tá-
rius püspök. 4. „ G y á s z d a t " Oláh K.-tól . Énekli a dal-
kör. 5. „ S i m é n Domokos élete és munkásságaÉletrajz, 
felolvassa Boros G y ö r g y theologiai tanár. 6. , , G y á s z -
dal' Lenz-ről . Énekli a dalkör. 7. Bezáró beszéd. Tar t ja 
Szentkirallyi Árpad egyházköri fe lügyelő gondnok . 
8. Gyászdal, énekli a dalkör. Az ünnepélyt közebéd 
követi . 

* A papai ev . ref. theologiai akadémia t anrendje 
az 1888/0 év I. felében. Kiss János nvilv. rend. tanár 
e lőad : Ker. hi t tant 6, D o g m a t ö r t é n e l m e t 3, Apologet ikát 
2 órán. T ó t h Dániel nyilv. rend. tanár e lőad : Ker. 
erkölcstant 3, Egye temes egyház tör téne lmet .^3 . Magyar 
prot . egyhaztör ténelmet 2, új szövetségi nyelvészetet 2 órán. 
N é m e t h István ny. r. tanár, ez évi igazgató e lőad : Bib-
lica theologiát 4, O szövetség magyarázato t 2, ú j - s z ö v e t -
ség magyarazatot 3, Hébernyelvtant 4 órán. Révész Kai-
mán ny. r. tanár előad : Egyházjogtant 4, Horniletikát 3, 
Gyakorlat i biblia magyarazatot 1, Uj - szöve t ség i bevezetést 
2 órán. N é m e t egyházi beszédeket fej teget 1 órán, vezeti 
a szónoklat i gyakor la tokat 2 órán; Horvá th József ny. r. 
tanar e lőad: Vallás bölcsészetet 3, oktatási módszer tan t 3, 
Schopenhauer és Har tmann bölcsészetét 2, I smere t tan t 2, 
Nevelés és okta tás tör ténete t 1 órán. 

* A n ő n e v e l é s reformja. A nőnevelés ügye hazánk-
ban az utolsó évtized alatt nagy előhaladast tett , de 
azért még sem lehet azt állítani, hogv nőneve lő in téze-
teink akar számra akár minőségre nézve az igényeket 
teljesen kielégítenék, sőt a hiányok pótlása e g y b e n - m a s -
ban égető szükség. Most egy gyökeres r e f o r m o t sürgető 
javaslat került nyi lvánosságra , mely a leány-gymnásiumok 
behozatalát indí tványozza. De Gerando Antónia , az ismert 
i rónő ugyanis kérvényt intézett a képvise lőházhoz , 



melyben a nőnevelés körének kiszélesbítését a fiú-közép-
iskolák mintájára nagy hévvel sürgeti. Indí tványa lényege 
a következő négy pontba foglalható, i . Mondja ki a 
képviselőház elvileg, hogy a női középoktatás t mulha t -
lanul szükségesnek, és szervezendőnek tartja. 2. Hogy a 
nők középokta tása céljául nem a szakképzést azaz bizonyos 
vizsgákra való dressirozást, hanem az értelem fejlesztését, 
a jó és szép iránti szeretet ébresztését , az erkölcsi érzék 
megszilárdulását és a nemzet i érzet erőteljes és józan fe j -
lesztését tűzi ki. 3. Ezen iskolákban a tan í tónőknek épp 
annyi jogot és épp oly erkölcsi tekintélyt biztosít, mint a 
középiskolai t aná rnak ; sőt egyenlő képességnél mindig a 
nőnek kíván elsőséget adatni. 4. Elrendeli egy középiskolai 
t aná rnő-képezde szervezését , mely a fennebbi értelemben 
szervezendő női középiskolák számára tan í tónőket ké-
pezzen. xA nélkül, hogy az elég utopist icus és elég szük-
ségtelen reformjavaslat érdemleges fe j tegetésébe bocsá t -
koznánk, egyszerűen csak azon tényt kívánjuk k o n s t a -
tálni, hogy a mi protes táns közönségünknek nem a n y -
nyira l eány-gymnas iumokra , mint inkább egészséges 
szellemű protestáns leány növeld ékre van szüksége, hogy 
a családi életben is muta tkozó vallási közöny és e rkö l -
csi lazulás a leendő anyák gondos valláserkölcsi n e v e -
lése által megszünte t tessék s vége vet tessék annak a 
szégyenletes ál lapotnak, hogy prot . presbyterek, g o n d -
nokok, sőt néhol l e l k é s z e k é s tanárok leányai zárdákban 
és apácák vezetése alatt nevekednek! 

* Ha lá lozások . Derzsi Károly budapesti unitárius 
lelkész édes anyja, (ordát falvi özv. Derzsi József né 
Ürmösi Mária f. hó i - é n T o r o c k ó n , hova az édes anyai 
szeretet által vonzatva gyermekei meglátogatására ment 
életének 65- ik , özvegységének 10-ik évében egy heti 
szenvedés után elhunyt. Porainak béke itt a fö ldön, lel-
kének üdv az örökkévalóságban ! 

* Szerkesztői üzenet . Tá rgyha lmaz miat t jelen 
számból egy »Belföld«-i , egy »Külföld«- i cikk s néhány 
adakozás kiszorult , miért do lgozó társainktól elnézést 
kérünk. 

N E C R O L O G . 

Veresmarthy József 
18 r 1 —1888. 

A gyász, mely az a lsó-némedi i ev. ref. egyház híveit 
mar hetek óta fenyeget te , de a melynek ily hirtelen t ö r -
ténő bekövetkezését senki sem várta, egész meglepően 
borul t le e népes gyülekezetre , egész váratlanul a jó 
édes atyát híven szerető gyermekekre is. Amaz hű pász-
torát , agg szolgáját az Úrnak, ezek kedves atyjukat veszí-
tették el, midőn in tésére a halál urának Veresmar thy 
József csendes álom a ita! boldogabb léteire ál talszenderült 
szivéhez legközelebb álló szerettei közöt t . A milyen 
csendes volt és a mily zajtalan a gyülekezete s szeretet t 
családja boldogításáért . munkálkodó lelkésznek egész é le t -
folyása : olyan csendcsen, csak nem észrevétlenül borul t 
szemeire a halálnak alma. 

Születet t a boldogult Kecskeméten 1811. szept. hó 
f 8 -án . Veresmar thy Dániel és L o s o n c z y Erzsébet voltak 
szülei, kik — miként a boldogult fel jegyzé — már gyenge 
korában gyermeküknek »különös haj landóságot vévén 
észre benne, a t isztességes t udományok iránt, azokra h í -

ven is oktattat ták. Iskolai tanulmányai t o t thon kezdet te 
meg és folytat ta is a syntaxisig, mikor a német nyelv 
elsajátíthatása végett Pes t re vitetett , hol a kegyesrendiek 
gymnas iumának lett növendéke. Sokáig azonban itt n em 
maradhato t t , mer t még az iskolai év el forgása előtt nagy 
betegsége miatt haza szállították szülei, fe lgyógyulása 
után pedig csak o t thon folytat ta tanulmányait . 

Szerencsésen végezvén az alsóbb osztályokat , 1828. 
évben a szomszéd N a g y - K ő r ö s ö n subscribált, hol Balog 
Mihály p ro fes so r vezérlése alatt a mathesis , história, 
phisica hallgatásában h á r o m esz tendőt töl töt t volna el, 
ha meg nem zavarja ebben az 1831-iki cholera. A jár -
vány megszűnése után Debrecenben vétetet t fel t r iennis 
deákul, honnan végezve a theologiát , mint hat esztendős 
deák Baranyába Kopácsra ment rektornak. Itt nagy dicsé-
rettel végezve há rom évi taní tóságát , Nagy-Széke lybe , 
majd T e n g ő d r e , innen Kilitibe rendel te te t t el káplánul. 
Kilitiből jött fel Pestre 1839. év junius 5-én a kerület i 
gyűlésre papi censurát tenni , a mikor — junius 14-én — 
fel is szenteltetet t . Kilitiből Seregélyesre, 1841-ben pedig 
Kecskemét re rendel te te t t el. Itt f ő n ö k e Polgár Mihály, 
akkor egyházkerület i fő jegyző vala, kinek oly nagy b e -
folyása volt reá, káplánjára, hogy hatása ennek V e r e s -
marthy egész papi működésén észrevehető volt. T ő l e 
tanulta el azon szép imádkozási m ó d o t , a tanítva oktató , 
ha szükség kívánta, m e g g y ő z ő ékesen szólás művészeté t , 
melyért hallgatói szeretete fo ly ton kisérte. De a g y a k o r -
lati papi dolgokban általában. ezen főnöké tő l tanult elvek 
szerint járt el. H á r o m évet töl töt t m o s t szülöt te földjén, 
s ezen évekre oly jól emlékezett , hogy ezt tartá élte 
egyik legszebb részletének. 

1844-ben Jászkisérre rendel te te t t helyettesül, innen 
Kún-Szen t -Mik lós ra , majd A. -Némedibe szintén he lye t -
tesül, 1847. febr. 7. napján választatot t meg itt e g y -
hangúlag rendes lelkészül. Az egyházmegye ez állásában 
meg is erősí tet te , de az alig pár hétre következet t 
kerületi gyűlés azon szabály ér te lmében, mely a he ly -
beli helyettes rendes lelkészszé választását tiltá : válasz-
tását megsemmis í te t te , elrendelve őt ismét káplánnak 
Omoravicára . 

Ezen esemény oly megrendi tő leg hatot t a már biz-
tos par tokra juthatni vélt ifjú lelkészre, hogy ennek 
keserűségét végnapjaiban is min t olyat említé, mely t e s -
tileg is meg tö rve őt fogyasztá életerejét. De hato t t ez 
rá különösen lelkileg, a mennyiben ez után a v idor ember 
némileg zárkozot tá lett, s csak nagyon bizalmas s előt te 
szeretet t körben volt élénkebb. Nevel te fajdalmát, hogy ö z -
vegy édes anyját, kit már ekkor magához vett, kit káp -
lán korában is segítgetet t , (édes atyját 13 éves korában 
veszítet te el,) ismét el kellett volna hagynia. 

E nehéz napokban gyülekezetének for ró szerelme 
még jobban növekedet t iránta, s mint a hir beszéli, a 
helyet te ide rendel t káplánt egész asszony sereg fagadta 
barátságosnak annyira nem nevezhe tő módon , hogy az 
még az udvarra sem jöhete t t be, hanem bérkocsijába 
viszavonultan, p ihenő nélkül kényte lení t te te t t viszahajtatni 
Pestre . A gyülekezet pedig kérelmével addig zörgete t t 
illetékes helyeken, míg nem az elválasztott lelkész elvégre 
is megerős í t te te t t hivatalában. 

Családi kör t 1848 május havában alapított , nőül 
vévén Sopornyi Gál Is tván pes tmegyei ka tona biztos 
és tractualis assessor leányát, Esztert . Az ifjú házasok 
boldogsága azonban nem lehetett zavartalan, mer t a 
következő oly sok honfira gyászos emlékű év egyidőre 
őt a családi boldogságtól megfosztá . Ugyanis 1849-ik év 
julius 29- ik napján egy csapat cs. kir. vértes katonaság 
szállt meg a helységben, s az azt vezénylő főtiszt előtt 



két katholikus ember (Vég László és Angyal István) a 
rektorral s a helység ref. bírájával együtt bevádolá. En-
nek folytán elfogatván, azonnal gyalog s hosszú vason 
Ócsára kisértetett az ott állomásozó altábornagy elé. De 
a helyett , hogy kihallgattatott volna, miután a gróf T e -
leki Domokos- fé le ház udvarán mintegy hat óra hosz-
szant éhen, szomjan, mint valamely nyilvános gonosztevő, 
kezében nemzeti zászlóval, hajadon fővel az égető nap 
alatt, folytonos gúny és köpdösések közt fához k ikötö-
zötten tartatott vo lna : katonaság által Pestre kisértetett, 
hol a Károly-kaszárnyában egy aljas emberekkel tömöt t 
tömölcbe, innen 20 nap múlva az újépületbe (Neugebáude) 
vitetett, a hol szept. 14-én (a pontok közöl, mik vádul 
szolgáltak csak a forradalmi proldamaciók kihirdetését 
ismerem) 10 havi vasban töl tendő porkoláb fogságra Ítél-
tetett. Enyhítő körülményül betudatott neki, hogy bajusz 
s szakált nem viselt, nem e gyász napok emlékére egész 
életében. Szerencsétlen rektora Halászi Károly pedig még 
Ocsán főbe lövetett. 

Testben, lélekben megtörve, a reményteljes napok-
nak szembenéző ifjú kedves feleségtől elszakíttatva tölté 
a megaláztatásnak ezen napjait, míg nem gyülekezetének 
gyakori kértére báró Haynautól kegyelmet nyervén 
december 29-én haza bocsáttatott. 

1850-ben kezdette újból el hivatala folytatását, de 
kezdheté újból egészen az életet is. Mert a katonaság, 
mely csendes lakából elhurcolta őt, elpusztított onnan 
minden értékest, készpénzét, búzáját, zabját s minden 
állatját, ugy hogy anyagilag is ezer s néhány száz forint 
kárt szenvedett. Fogsága alatt szeretett hű neje szülei 
körében Alsó-Dabason dajkálgatá könnyek s fájdalmak 
közt édes atyjától nem ismert kisded gyermekét. F o g -
sága alatt jött ösmerettségbe számos főemberrel, több 
rkt. püspök s kanonokkal. Itt kötött szorosabb baráti 
viszonyt különösen Lévay Sándor egri nagy préposttal, 
ki két gyermekének is keresztapja lett később, s itt 
Némedin őt gyakran felkereste. 

Ezen szenvedései után csendesen, zajtalanul m u n -
kálta egyházának javát, s nevelgeté s majd szárnyra 
bocsátá fiait. Hosszú pásztorkodásának számos emléke 
maradt, sok alkotása. Hallgatói szeretetét s ragaszkodá-
sát mind végig megtartva mindezt rázkódások nélkül 
teheté. Templomot kívülről, belőlről rendbe hozatta, t o r -
nyot bádogtető alá vétette, harangot öntettetett . T a g o -
sítás alkalmával a váci pükpöktől, mint földesúrtól az egy-
ház hivatalnokai számára egy darabban az eddig szétszórtan 
levő dirib-darab szántóföldek helyett sokkal többet eszkö-
zölt ki. Majd paplakot építtet, elébb segéd majd második 
rendes tanítói állomást szervez, s ennek lakhelyet szerez-
tet, midőn a tanköteles gyermekek mindjobban szapo-
rodnának, a második tanító lakása mellett harmadik tan-
termet készíttet, ennek elhamvadása után építtett újból 
tanítólakot, iskolát, nem csak, de még faiskola helyül 
meg is szerezteti a paplak között levő leégett ház helyét, 
s mindezt olyan gyülekezettel és egyházban, hol a pár -
béren kívül más jövedelmi forrás nincsen. Szóval az 
egyház minden vagyona és épülete beszél munkálkodá-
sáról, mit hallgatói szivében az ige fegyverével s ere-
jével végezett. Ennek gyümölcséül tekinthető az is, hogy 
a két vallásfelekezet, mely annak előtte folyton viszály-
ban élt, ma a legszebb egyetértés, egymás vallásának 
tisztelésében él, az előtte elhunyt jó plébános barátjá-
val egyetértőleg úgy folyván be mindig a község dolgaiba 
is, hogy súrlódások kikerültessenek. 

Munkálkodását méltánylá egyházmegyéje is. 1863-
ban 21 egyház szavazatával pénztárnokának, 1866-ban 
pedig tanácsbirájául válásztván meg őt. A pénztárnok-

í ságot 16 évig viselte hűséggel, míg a tanácsbiróságról 
! 1887. év április 19-én mondot t le. 

Előhaladott kora dacára, csak élte utolsó három 
évében tartott maga mellett káplánt, de ezen időben is 
maga végzett minden irodai munkát, maga vezette az 
egyház administrálását. 

Hivataloskodásában a rend s pontosság voltak jel-
lemzői. Ezeknek volt következménye az is, hogy érez-
vén erői hanyatlását, még életében kívánta más kezekbe 
adni át hivatalát, s e folyó év junius 27-én esperesi 
intézkedés folytán feloldoztatván minden teher s fele-
lősség alól, julius elején legifjabb fiához, Istvánhoz köl -

1 tözött Alsó-Dabasra, hogy nyugalom s szeretetteljes 
ápolás mellett tölthesse el hátra levő idejét. Nem vol-
tak nehéz szenvedései; ép lelki erő mellett s nyugodt 
lélekkel hordozta a gyengeséget, mely utolsó heteiben 
ágyba döntöt te , s ezen idő alatt is gyakorta beszélgetve 
fenn üldögélt, ilyen állapotban találta őt a halál is, mi-
dőn e hó I2~kén délelőtt egy könnyű sóhajtással kile-
helte lelkét. 

Temetése a dabasiak és némediek igen szép rész-
véte mellett 14-én ment véghez délután, midőn a csa-
lád kívánatára a templomban Kontra Sándor lelkész pré-
dikált, a háznál pedig, mint, volt káplánja én imádkoz-
tam, s intéztem hozzá sírboltja ajtajánál is volt hallgatói, 

j családja, rokonai s a magam nevében néhány búcsúszót. 
Az elfáradt szolgának azóta ott pihennek tetemei 

I Alsó-Dabason a családi sírboltban, porai közelében sze-
1 retett hű nejének, ki már 5 évvel előbb költözött el oda. 

Fiaid (Gedeon családjával, Károly családjával és 
István) fogják ápolni bezárt sírboltod felett elfáradt agg 
szolga a v i rágokat ; hallgatóid szeretettel és tisztelettel 
őrzik szívökben emlékedet, s mindnyájan szívünkből 
óha j t juk : sáfárkodásodnak vedd el méltó ju ta lmát! Isten 
veled ! 

Alsó-Némedin, 1888. aug. hó 28-án. 
Dobos Ferenc, 

h. lelkész. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a gömöri 
egyházmegyéhez tartozó pntnoki egyház lelkészi állomá-
sára pályázat hirdettetik. 

Ezen állomáshoz kötöt t jövedelem termesztmények-
ben, némi készpénz és stólában 914 frtra van felvéve, 
és így II—ik. osztályba tartozik. 

A pályázati kérvények kellően felszerelve, október 
i - s ő napjáig beadandók nt. Nagy Pál esperes úrhoz 
Tornallyán. 

Miskolc, r888. szeptember 3-án. 
ZKL*ulxi E e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. református püspök. 

: e 1 s í r J ^ s 
A soproni ig, h. ev. egyházkerületi lycéumn.ál betöl-

tendő tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. Főtárgy a 
magyar nyelv és irodalom, melléktárgy a német nyelv 
vagy e helyett esetleg bármely más gymnasiumi tantárgy 



Pályázhatnak ugy hivatalban levő evang. vallású 
rendes tanárok, valamint tanárjelöltek. Hivatalban levő 
rendes tanár megválasztatása esetében, tanszéke e l fog-
lalásakor azonnal belép a rendes j a v a d a l o m : i i o o f r t 
évi díj és tandíjosztalék élvezésébe. Tanár je lö l t egyelőre 
800 f r t évi fizetéssel egy p róba -év re választatik meg, 
melynek elteltével vég leges í t e the t ik , de csak három évi 
működés után — a próba-éve t is beletudva — lép a 
fent jelzett teljes javadalom élvezésébe. 

A megválasztot t tanár ki legkésőbb 1889. január 
elején köteles állását elfoglalni, jogosul t de egyszersmind 
kötelezet t tagja a íyceumi tanári nyugdí j - in téze tnek és 
egy házkerű 1 eti gyám o 1 d ának. 

Pályázni kivánó evang. tanférfiak felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt fo lyamodványaikat f. é. október 
15-ig a Íyceumi igazgatósághoz Sopronban küldjék be. 

Kelt Sopronban , 1888. szeptember i - é n . 
Takáts Dénes, 

1—3 al iskolai kis bizottság e'nöke. 

I f j . N A G E L O T T O 
k ö n y v k e r e s k e d é s e 

B u d a p e s t e n , M u z e u m - k ö r u t , 
a n e m z e t i s z í n h á z b é r h á z á b a n . 

Bevezetésre ajánlatos népiskolai tankönyvek ; 
Módszeres t o r n a t a n i t á s . I. Népiskolai tornagyakorlatok. ír-

ták Horváth F. és Juhász Gy. Ara 40 kr. 
Népiskolai fö ldra jz Irta: Barna J. fővárosi tanító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskolai fö ldra jz . Irta Barna J. fővárosi tanító, II. rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskolai fö ldra jz . Irta Barna J. fővárosi tanító III. rész 

a népiskolai földrajz VI. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

Magyarország tör tenete párhuzamosan a lkotmányunk váz-
la táva l és a fő)fe világesemények függelékével az. ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Baina J. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. íiO kr. 

Népiskolai s zámtan . I. rész, a népiskolák Ií, osztálya szá-
mára, irták Virág. (Schiin) J. és Walter K. kemény kö ésben 
áia 15 kr. 

Népiskolai s zámtan II. rész a népiskolák III. osztálya szá-
niára, irták Virág (Schiin) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

Népiskolai s zámtan II . rész a népiskolák IV. osztá ya szá-
mára, iiták Virág (Schón) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

Népiskolai s z á m t a n IV. r é z n népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág {Schöti) József és Walter K, fő-
váiosi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyenletek megfejtése népsz. modorban irta Schwarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osz'ályai és polgári iskolák 
számára. 40 kr. 

N í ' m e t n y e l v e n : 
Leitfaden zum richtigen Denken, Sprechen und Schreiben, 

irta Flesch AI. fővárosi tanító. I. Theil fiir die unteren Jahr-
gánge der Volkschule. Második kiadás. Kemény kötésben 
ára 30 kr. 

Leitfaden zum richtigen Denken, Sprechen und Schreiben, 
irta Flesch M. fővárosi tanító. II. Theil fiir die oberen Jahr-
gange der Volksschule. Kemény kötésben 30 kr. 

Az itt elősoroltakon kivül valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

PBF~ Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve. 3—6 

A tanító urak szíves figyelmébe 
a j án lom a következő, részben l e s z á l l í t o t t á r u t a n -
k ö n y v e k e t , melyek — h a nem a p p r o b á l t a t n á n a k is — 

legalább még két évig haszná lha tók . 

S c h w i c k e r : Magyarország története képekben: képezdék és 
polgári iskolák számára. Eddig 60 kr, m o s t 40 kr. (németül 
is ugyanúgy). 
— — — Ailgemeine Geographie. Für Volks- und Bürger-
schulen. 1 f r t 20 kr. 

R á k ó c z y . ' Természetrajz a népiskolák számára Liibne után. 
Eddig 50 kr. m o s t 40 kr . 

I v á n y i : Természetrajz a népiskolák 5. és 6. osztály számára. 
Eddig 32 kr. m o s t 20 kr . 

M o l n á r : A vegytan alapelvei: Felső nép-, polgári- és ipar-
iskolák számára. 2, rész. Eddig egy-egy 40 kr. mos t 30 kr. 

K i l é n y l : Magyar-német nyelvkönyv népiskolák számára. Kötve. 
Eddig 24 kr. mos t 10 kr. 

W e b e r : Vallásoktatás ev. isko'ák számára, Kötve 30 kr. 
(németül is, fűzve 30 kr.) 
— — Betrachtungen über Leben und Lehre Jesu fiir Volks-
schulen. 40 kr. 

N a g y : Itálytan alapvonalai példákkal és olvasmányokkal: Felső 
nép-, polgári-, kereskedelmi-, ipar- és ismétlő iskolák számára. 

1 fr t . 
S t e i n b a c h : Gyakorlati számtan. Ábrákkal 1 fr t 80 kr. 
F i i l i r e r : Világtörténet. 40 kr. 

Mutatvány példányokkal szívesen szolgálok 
bérmentve, de a be nem hozo t t aka t v i sszakérem. 

Ezeken kivül bármily tankönyv ná lam is kap-
ható a s z o k á s o s feltételek a la t t . 

Aigner Lajos, 
Budapest, IV,, váci- ós zsibárus-utca 1. 

: mmmmMi ffilMi mhssm 

A nagym. m. kir. va l l á s - és közok ta t á sügy i min isz té r ium, 
a m. kir. közokta t , t anács és Budapest főváros t a n á c s a 

á l ta l i sko láknak bevezetésül a j á n l v a 

R U T T K A Y S Á N D O R 

TARTALMA: 
E g é s z s é g i s z a b á l y o k : I. Levegő. II. Lakás. III. Ruha. 

IV. Eledel- V. Ital. VI. Alvás. VII. Tisztaság. VIII. Indulatok. 
IX. Gyógyítás. 

E r k ö l c s i s z a b á l y o k : Vallás. Isten. Haza. Szülők. 
Testvér. Embertársak. Önmagad. Ártatlanság. Hallgatagság. 
Igazság. Rend. Szorgalom. Tanulás. Takarékosság. Elégedettség. 
Szerénység. Jellemszilárdság. Bátorság. Önuralom. Pihenés. Rész-
vét. Könyörület. Hála. 

I l l e m s z a b á l y o k ; I. Templomban. II. Reggel. III. Utczán. 
IV. Iskolában. V. Asztalnál. VI. Este. VII. Látogatás. VIII. Tár-
saságban. Ara 6 kr. 

Postai bérmentes küldéssel ára I példánynak 8 kr. 10 péld 
75 kr. 20 péld. 1 frt 45 kr. 30 péld. 2 frt 10 kr. 40 péld. 
2 frt 80 kr. 50 péld. 3 frt 40 kr. óo péld. 4 frt. 70 péld. 4 frt 
6 ) kr. 80 péld. 5 frt 30 kr. 90 péld. 6 frt. 100 péld. 6 frt 70 kr. 
200 péld. 13 frt. 300 péld. 19 frt 50 kr. A pénz előleges be-
küldésével kapható 

l í j . NAGEL OTTO könyvkereskedésében 
2—2 B u d a p e s t , M u z e u m - k ö r u t 

a nemzeti színház bérházában. 

Felelős sze rkesz tő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. DHU'l'SCH M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 33. sz. Budapest, 1888. szeptember 16, 

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. kar. Kinizsy-ufca 29. sí, 1, em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. "HÜ 

Az országos lelkészi gyámintézet az egyházmegyék 
ítélőszéke előtt. 

Azon kérdésekről, melyeket a legutóbbi 
konventi gyűlés az egyházkerületekhez és me-
gyékhez véleményezés végett leküldött, ország-
szerte élénk eszmecsere foly mind az egyházi 
lapokban, mind a közgyűlések zöld asztalai 
mellett. Nyugdíj-intézet, domesztikai segélyezés, 
közalapi kölcsönzés, Szász-Fejes-féle indítvány, 
lelkészi gyámintézet, családkönyvek ügye stb. 
e kérdések vitatásától visszhangoznak lapjaink 
és gyüléstermeink. Az érdeklődés különösen a o j 
gyám- és nyugdíj-intézet köré központosul, 
minthogy ez a lelkészi kart legközvetlenebbül 
érdekli, sőt mondhatni égeti. 

A nyár folyamán számos és érdekes véle-
ményt lehetett olvasni a különböző traktusok 
részéről s e vélemények túlnyomó többségének 
ez a tenorja : nem kell lelkészi nyugdij-intézet, 
de annál inkább szükséges egy erős gyáminté-
zet. A nyugdíj-intézet-ellenzése, mint az egy-
házmegyék véleményeiből kitűnik, nem annyira 
elvi, mint inkább gyakorlati természetű és indo-
kai röviden elmondhatók. Nem kell nyugdíj-
intézet, mert közalapi segélylyel és a tagsági 
díjakból oly kisszerű intézetet lehet alkotni, 
mely csak koldus alamizsnára szorítja az el-
öregedett lelkészt; nem kell nyugdíj-intézet, 
mert a tervben levő intézet csekély nyugdíj 
fejében óriási áldozatot kiván, midőn azt köve-
teli, hogy a munkaképtelen pap mondjon le 
az adminisztrátor- és káplán-tartás által való 
önnön nyugdíjazásáról stb. Ezért olvassuk majd-
nem minden traktusnál azt a szüntelenül hang-
súlyozott véleményt, melyet pl. a gömöri egy-
házmegye következőleg fejezett ki : »Az orszá-
gos lelkészi gyám- és nyugdíj-intézet megal-
kotása ugy, a mint tervezve van, jelen viszo-
nvaink között célhoz vezető nem lenne. E kettős 

intézmény egymás jövőjét és áldásos működését 
bénítaná meg. Nincsen ahhoz kellő anyagi erőnk, 
hogy két ily nagyszabású intézet sikeres fenn-
állását kellőkép biztosíthatnánk. Alamizsnává 
törpülnének az adományok s csak morzsalékot 
nyújthatnánk azokból a szegényeknek. Mely 
indokok alapján szívesen óhajtjuk, hogy a nyug-
díj-intézet eszméje ezúttal ejtessék el, « csupán 
egy erőteljes gyám-intézet felállítására töreked-
jünk. « (»Sárosp. Lapok« 37. sz.) 

A gömöri egyházmegye e véleményét nem-
csak azért emelem ki, mert az általam már több 
izben kifejezett nézettel találkozik, hanem és 
különösen azért, mert hangsúlyozva látom ben-
ne azon igen fontos és e Lap hasábjain Szőts 
Sándor dévai lelkész által meggyőzőleg kifeje-
zett elvet, hogy életképes nyugdíj-intézet a lel-
készi hivatalt fenntartó egyházak hozzájárulása 
nélkül fel nem állítható. »Ha az országos több-
ség — mondja a gömöri vélemény — a nyug-
díj-intézet kérdését minden áron megoldani 
kívánná, első sorban maguk az egyházközségek 
mozduljanak meg és hozzanak áldozatot a nemes 
ügyért. Minden erkölcsi testület kegyelettel gon-
doskodik munkaképtelenné vált hivatalnokainak 
jövőjéről, sőt e részben igazán kötelességszerüleg 
teljesíti a humanismus törvényét; csak mi lel-
készek állunk szemben a bizonytalan jövővel, 
saját szorgalmunkon és a kegyes gondviselés 
oltalmán kívül nem támaszkodhatva semmire.cc 
E nagyon helyes megokolásból azonban nem 
az következik s a gömöri vélemény sem azt 
akarja, hogy a nyugdíj-intézet ügyét végleg 
elejtsük ; hanem az, hogy elégedjünk meg egy-
előre a gyámintézet felállításával s a nyugdíj-
intézet megalkotását bizzuk a zsinatra, mely 
egyedül teheti kötelezővé a legkompetensebb 
tényezőnek, t. i. az egyházaknak a nyugdíj- in-
tézethez való járulását. Addig pedig míg ez 
megtörténhetnék, tegyünk félre minden évben 



bizonyos összeget a domesztika jövedelméből, hogy 
a zsinati törvény intentiójának megfelelőleg 
lelkészi nyugdíj-alapot teremthessünk. 

Fontos nyilatkozatok tétetnek továbbá az 
egyházmegyéken arra vonatkozólag is, hogy 
kik legyenek tagjai az országos gyámintézetnek. 
A konventi javaslat csupán a rendes lelkészeket 
említi a leendő intézet tagjaiul, nem szólva 
külön sem a lelkészi jellegű gymnasiumi és 
képezdei tanárokról, sem a vallástanárokról, sem 
a theologiai tanárokról, sőt még a segédlelké-
szekről sem. A traktusok véleményei e szűk-
keblű felfogást mind sűrűbben és határozottabban 
helytelenítik. A gömöri egyházmegye fennebb 
említett véleménye e kérdésben is nagyon helyes 
nyomon jár, midőn azt mondja : »A mi ev. ref. 
vallású tanáraink, kik a felekezet (miért nem 
egyház? Szerk?) szolgálatában töltenek el foly-
tonos munkában egy hasznos életet, a kiknek 
özvegyeiről és árváiról az állam külön nem 
gondoskodik, s az országos pénzügyi helyzet 
miatt talán nem is fog, miért rekesztetnek ki 
az intézet kebeléből ?. . . S épen e miatt óhajt-
juk, hogy a theologiai rendes és a gymnasiumi 
vallástanárok, általában, a kik lelkészi jelleggel 
bírnak és kiknek a lelkészi pályára jogosult-
ságuk van, kötelezett tagjai legyenek az intézet-
nek épen úgy, mint a rendes lelkészek. A jog-
akadémiák, középiskolák és a felekezeti képezdék 
ev. ref. vallású tanárai pedig csak azon esetben, 
ha abba önkényt belépnek. Ez intézkedéssel a 
tanári elem közelebb vonatik a felekezet testé-
hez és iskoláinkban bizonyára mélyebb lesz az 
érdeklődés szent vallásunk ügyei iránt és a meg-
újuló jó szellem hatása érezhetőbbé válik egyház-
társadalmunkban a lelkész és tanár testvériesebb 
egybekötése által. Aztán a betegség miatt szol-
gálatra képtelenné vált szegény segédlelkészek-
ről sincs semmi gondoskodás.« 

Megszívelendő fontos dolgok ezek, melyek-
nek nyomatékos kiemeléseért méltó elismerés 
illeti meg a felszólaló egyházmegyéket. Mert 
alig lehetne egyhamar az egyháznak nagyobb 
vétséget elkövetni önmaga ellen, mint ha a 
papságnak tanári pályán működő elemét ki-
hagyná az országos gyámintézetből. Hiszen a 
tanító papság egyházunknak egyik legérdeme-
sebb, leghasznosabb és legmunkásabb papi 
eleme, mely a nevelés által kezében tartja a 
jövő nemzedéket! Hiszen ezek a tanár-papok 
és pap-tanárok épen úgy képeztetnek, ép úgy 
képesíttetnek, ép úgy fölszenteltetnek, 'ép úgy 
kvaliíikáltatnak, szóval a kötelességeknek épen 
azon sorozata alatt állanak, mint a lelkészkedő 
papok: miért akarja hát őket a gyámintézeti 
szabályjavaslat abból a jótéteményből kirekesz-

teni, melyet a gyakorló lelkészeknek juttatni 
kiván? hát kevésbbé érdemesek a mi theologiai 
tanáraink, hogy özvegyeik országos gyámolí-
tásban részesüljenek, mint a többi papok?! A 
bölcs előrelátás nem azt diktálja, hogy fiainkat 
és lenndő papjainkat képző papi tanárainkat 
elkülönítsük fungens lelkészeinktől, hanem azt, 
hogy legalább is a papi jellegű tanári elemet 
minél bensőbben hozzácsatoljuk az anyaszent-
egyház testéhez, hogy érdekét az egyház érde-
kével összhangzásba hozzuk, s hogy messziről 
kerüljünk minden oly intézkedést, mely az egy-
ház és iskola munkásainak természetes és hiva-
tásszerű összeműködését a legkisebb mértékben 
is gyengíthetné. Végzetes lépés volna ez kivált 
napjainkban, midőn az iskola és egyház egy-
mástól való eltávolodására a korszellemben erős 
nisus mutatkozik, mely első sorban ugyan 
iskoláink protestáns szellemére hat bénítólag, 
de lassanként magának az egyháznak hit- és 
erkölcsi erejét is le fogja gyengíteni. 

Ezért én míg egyfelől örömmel üdvözlöm 
az ily értelemben nyilatkozott egyházmegyéket, 
más felől melegen ajánlom azoknak, melyek 
véleményes jelentéseiket még nem készítették 
el, hogy a gyámintézet tagjai közül a lelkészi 
jellegű tanárokat, theologiai és vallás-tanárokat 
ki ne hagyják. 

Váradi F. 

I S K O L A Ü G Y . 
A közvizsgálatokról. 

(Folytatás és vége.) 

A történet vizsgája legkevésbé tere az abstrak-
cióknak és reflexióknak. Itt első sorban a tények helyes 
felfogására és csoportosítására lehetünk tekintettel. A 
szokásos- történeti anyaghoz legújabban a mívelődés tör -
ténet is hozzájárult, mely háttérbe szorítja az 'oknyomozó 
történeti egymásutánt. Bár mennyire helyes legyen a 
kultúrtörténeti mozzanat felvétele, még sem fojthatjuk 
el aggodalmunkat, hogy a politikai történet ez által 
teljesen ki fog szoríttatni, mert könnyen lehet az egyik 
végletből a másikba esni. Ha előbb a történet főanyaga 
volt minden apró-cseprő csata a seregek létszámával, 
az elhunytak és menekültek számával, úgy most mind 
ezt mellőzhetni vélik és elegendő a háború neve s leg-
jobb esetben a háború eredményének felemlítése, s 
helyébe kezd lépni a kultúrtörténeti mozzanat, még 
pedig miképen fogják fel azt, a következő kis példa 
mutat ja : 

Voltaire, Barthelemy, Racine és Moliére, 
Lamartine, Malebranche és Lavoisier, 
Beranger és Hugó, Stáel, Sand, két tudós nő; 
Arago, Feneion ritka jeles két fő. 
Mind nagy nevek; fényes hirök az idővel 
Bel- és külföldön nem könnyen enyészik el. 
Richelieu, Mazarin hires országiárok, 
Hatalom- s ármányban nem igen volt párok. 
Talma, Lekain, Rachel a színművészetnek 



Diszei, s egy könnyen el nem feledtetnek. 
Dávid, Vernet híres festész-ecseteik, 
A franczoknak szintén nagy büszkeségeik stb. 

Ezekkel feltűnő fényes eredményű vizsgálatokat 
produkálhat a tanító ! 

A mívelődés történeti elemek mellett azonban 
egyébb mozzanatokkal csak úgy röviden elbánni még 
sem lehet. Ha a Hunyadiak dicsőségét és nagyságát 
akarom bemutatni, ki nem hagyhatom a küzdelmeket, a 
háborúkat, és ha be kell mutatni mily eredménynyel 
harcoltak, azt kell fejtegetni, hogy harcoltak. Ha nem 
beszélek tettekről, hiányzanak a személyek, s velők 
együtt a jellemek. És ne felejtsük el, hogy a tö r téne t -
tanításnak nevelő hatással is kell bírnia. Trefor t Ágos-
ton ehhez megjegyzi, (Ujabb Emlékbeszédek és Tanu l -
mányok 65. lap. Mignet Ferenc, felolvastatott a M. T. 
Akadémia, 1885. jan. 26-án tar tot t ülésén), hogy »min-
den ember ajkán forog az ismert mondás : »A tör téne-
lem az élet mestere.« De ez szorosan véve a közkeletű 
f rázisok, mondhatnók a conventionális hazugságok 
egyike. Mert vajmi kevesen követik a tör ténelem taná-
csát. Mindazáltal „ a z a haszna mégis meg van a történe-
lem tanításának, hogy az, a ki a multat ismeri, rende-
sen igazságosabb szokott lenni a jelen megítélésébenHa 
nem érünk el egyebet, megelégszünk ezzel is. A tö r té -
net tanításának egyik főelve, hogy az anyag minden 
fokon egészet képezzen, hogy az egyes elemek mindig 
szerves összefüggésben maradjanak. E nélkül a tanítás 
hiányos, a vizsgálat gyenge — a szakértő szemében. 

A legújabb időben a földrajz a methodikusok leg-
kedveltebb gyermeke ; tanmenete biztosítottnak tekint-
hető ; de a tananyag kiválasztása és elosztása a gyer-
mekek felfogó képesség tekintetében még némi kívánniva-
lót hagy. Sokszor találkozha tunkalsóbb fokon a felsőbbnek 
anyagával, a mi egyéb tantárgynál nem történhet oly 
könnyen, de a hiba sem tűnhet fel oly hamar, mint a 
földrajznál. Másképen tárgyalandók az egyes részek, 
azt a részleges methodika már annyira megállapította, 
hogy e tekintetben kétség már nem is támadhat. Ritter 
és Peschel fölfedezései a népiskola számára is nagy je-
lentőséggel bírnak. De ezen a téren észlelhetők az ellen-
tétek. Míg az egyik iskolában az összehasonlító föld-
rajz kedvéért a topographia elhanyagoltatik, addig a 
másik iskolában a vizsga fényes eredménye kedvéért a 
szép versecskék divatoznak még, mint p l . : 

Franciaországnak a lége kellemes, 
Mienkhez sokat vet ; azért bora nemes, 
Finom és keresett a kereskedésben, 
Mert a franc tudományt köt a t e rmelésben . . . . 
A franc jó katona, nemes, víg és mívelt, 
De sok élvvágygyal és könnyelműséggel t e l t . . . . 
A Seine és a Loire fő folyó-vizei, 
A Pyrenaeusok legmagasb hegyei stb. 

(Ezen két utolsó sor a 40 sornyi versben az egész 
hegy- és vízrajzi része!) 

A természet tudományi vizsgálat számára mindama 
tantárgyak alkalmatosak, melyek általános tula jdonságo-
kat, állapotokat tüntetnek fel, vagy nagyobb csoportot 
képeznek. Hasonlóképen tárgyalások általános szempont -
ból különösen összehasonlítások jó sikerrel felhasználha-
tók. Csudálatos, hogy a természet tudomány még mindig 
az a tárgy, mely legkevésbé érdekel, dacára annak, 
hogy ujabb időben még a legutolsó falusi iskolában is 
az iskolának taneszközökkel való ellátása által a tanítás 
eredményének biztosítására törekednek. Érdemes volna 
ezen tapasztalat okait kutatni. Ha valahol úgy ezen téren 
ot thonos a kapkodás, mert a természet tudományok tan-

terve legkevésbé van megállapítva, mi magyarázatát a 
tárgy végtelenségében leli. Ezért sehol sem jogosultabb 
a követelés, hogy a tanítónak minél szabadabb kezet 
adjunk az anyag kiválasztásában, már csak azért is, mert 
a természet tudomány egyes ágait u. m. állattant, növény-
tant, ásványtant, physikát, chemiát, anthropologiát nem 
minden tanitó egyformán szereti. És bizonyára nem fognak 
a tanulók a természet azon ága iránt lelkesedni, mely 
iránt tanítójuk sem tud lelkesedni. A tananyag kiválasz-
tása sok nehézséggel j á r ; de annál jobban állapította meg 
a részletes módszertan az egyes tárgyak kezelési módját, 
mely ismét a puszta értelem nélküli beemlézését a 
szavaknak elveti, s a tünemények szabad megfigyelésére, 
leírására, összehasonlítására, értelmes felfogására és követ-
keztetésre okkal-móddal fordítja fő figyelmét. 

Az éneklés napról-napra több tért hódít. Az ének 
a publikumnak épúgy, mint a gyermekeknek egyaránt 
kedves s némely tantárgy után valóságos üdülés. Néhány 
perc alatt egy-két choral és népdal énekelhető némi 
fényes eredménnyel is, mert a nagy publikum könnyen 
kielégíthető, nem igen sokat értvén a dologhoz. De 
azért mégis már az első osztálytól kezdve követelhető az 
ütemek szabályossága mellett a intonatio tisztasága, mire 
legtöbbnyire nem ügyelnek. Hogy ez a vizsgán meg 
legyen, természetesen már a legelső tanításnak is szigo-
rúbbnak kell lennie, különösen az ütem, a hangok 
hosszúsága, a szünetek megtartása tekintetében. Rhythtni-
kus változatú és finomságú dalok csak a felsőbb osztá-
lyokban veendők elő s csak itt lehet súlyt fektetni a 
dynamikus mozzanatra, de azért még sem lehet az alsóbb 
osztályokban sem az erősebb és gyengébb hangú éneklést 
teljesen elhanyagolni. Hallás nélküli énekest nem szabad 
a vizsgán a többiekkel együtt énekeltetni, mert elrontja 
az egészet. Igen háládatos ének a vizsgán a népdal. 

A tornázásról sem kellene megfeledkezni a vizsgá-
nál. Nag}'obb iskolákban a tornázást rendesen egy tani-
tóra szokták bízni, a ki tudni is fogja, mikép kell a 
vizsgálatot vezetni. Itt is érvényes az elv, hogy nem a 
vizsgáért tornásznak a gyermekek egész éven át. De áll 
az is, hogy azok a gyakorlatok, melyeket a tanító 
bemutat, jól és alaposan legyenek begyakorolva. A torna 
vizsgálat a leányiskolák felsőbb osztályaiban rendesen a 
tánc előiskolájának a vizsgálatául tekinte t ik ; a publikum 
szívesen látja és a leánykáknak is sok örömet okoz. 

A rajzok, kézimunkák kiállítása is szokásban van. 
És ha valahol, úgy itt történik a legtöbb visszaélés. Ezen 
a téren lehet a legtöbb meg nem érdemlett dicsérete-
ket aratni és fényes vizsgálatokat tenni. Mintairások és 
mintarajzok előállítása már hónapokkal a vizsga előtt 
fejtörést okoz tanítónak és tanulónak egyaránt, s m e g -
indúl az egyes tanítók között a ve r seny ; győztes marad 
természetesen az, kinek lelkiismerete a javítás körül a 
legtágabb. »Kedves kisasszony, nekem erős hitem van, 
O n azonban azt is erős próbára teszi,« volt kénytelen 
mondani nem régen valahol Németországban a tanfel-
ügyelő, ki különben lelkész volt, mert a kisasszony 
osztályának mintarajzai oly kitűnők voltak, hogy a leg-
szebbek rámában üveg alatt lettek bemutatva. Mikép 
vélekednek máshol is a mintadolgozatokról, mutatja az, 
hogy nem régen a boroszlói városi iskolai bizottság az 
iskolai évközben egy rendeletet bocsátott ki, melyet 
bizonyára máshol is a tanítók örömmel üdvözöltek s 
mely következőleg hangzik: Tudomásunkra jutott, hogy 
egyes tanítók és tanítónők már mostan dolgoztatnak a 
közvizsgálatok alkalmával kiállítandó vizsgálati rajzokon 
és kézimunkákon, mit, tekintetbe véve, hogy ezáltal a 
tantervben előirt tanítás zavartatik, egyéb paedagogiai 



okokból sem lehet helyeselni. Azért e lhatároztuk, hogy 
jövőre a külön vizsgálati dolgozatok elmaradjanak és a 
vizsgálatoknál csak az év folyamában készítet t m i n d e n -
nemű dolgozatok állítassanak ki. Elvárjuk, hogy az igaz-
gatók tudomásul adják a taní tótes tületeknek ezen in téz -
kedést és ellenőrizzék ennek pon tos végrehaj tásá t (Paed. 
Jahrbuch 1887). 

Mennyi bajt okoz a tanügynek a mi ferde vizs-
galati rendszerünk, muta t ja legújabban fővárosunk t a n -
ügyi bizottságának a népiskolai túl terheltetés orvoslására 
irányult törekvése. T u d j u k ugyanis , hogy nem régen a 
főváros a miniszter i tanterv módosí tásának jóváhagyását 
kér te a közokta tásügyi minisztertől . Azt hiszem, velem 
együt t minden igaz barátja a t anügynek kíváncsian várra 
a választ ; s ime néhány nappal ezelőtt meg jö t t az. A 
miniszter a közokta tásügyi tanácscsal együt t elveti a 
fővárosi tanügyibizot tságnak a javaslatát, mer t nem a 
tanterv sem a tanórák száma oka a túl terhel te tésnek, 
hanem magok a tanítók; tehát nem a tantervet kell 
módosí tani , hanem a helytelen tanítást, mer t »a t an í -
tók nagy része azon igyekszik és abban keresi az é rde -
met , hogy a gyermek a tantárgyból minél többet , habár 
megemészte t lenül , értelem és gondolkodás nélkül sajá-
t í tson el.« Sok, igen sok igaz van ebben, és a legfel -
sőbb kormánj ' za t ebben a leiratban ugyan azt az elvet 
fogadja el, melyet a leglelkiismeretesebb paedagogusok 
és taní tók köve tnek : nem a tananyag megemészthe te t len 
sokasága, hanem alapos megér tése és szellemi á t - meg 
feldolgozása. Ki van mondva az elv, de le kell vonni a 
következte tés t . Honnan van a slendrián munka az i sko-
lában? Felele t : a vizsgálatért . El kell törülni a mai vizs-
gálati rendszer fonákságait , s megszűnik a tú l terhel te-
t é s ; szakértőket , nem dilet tánsokat vagy járatlanokat 
kell vizsgálati biztosokul tenni, s megszűnnek a v izsgá-
lati visszaélések maguktól . Ha a tanító tudja, hogy a 
vizsgáló bizottság többé nem tűri a gyermekek kárára 
űzöt t szemfényvesztés t a fényes e redményű vizsgála-
tokkal, azonnal ot t t e rem a helyes módsze r is, a hol 
pedig elmarad, o t t a fényes e redményű, mindunta lan 
megdicsér t és megju ta lmazot t taní tó maga állítja ki 
magának a szegénységi bizonyítványt . 

Herder szavaival kezdet tem, Herderre l így vég -
zem : »hű és lelkiismeretes taní tóra nézve a vizsgálat 
napjai ünnepek és diadalnapok : évi számláját átveszik, 
lelki ismerete könnyebbül , ha látja, hogy van valaki, ki 
a terhet , mely vállait egész éven át nyomta , vele m e g -
osz t j a^ Gamauf György . 

I s k o l a i é r t e s i t ő k . 
(Folytatás.) 

35. A fe l ső - lövő i ág. hitv. ev. nyilv. tanintézetek 
értesí tőjében Botkár Dániel »Zur Re fo rm des g r a m m a -
tischen Unterr ichts« címmel értekezik a nyelvtanítás 
céljáról s e célnak megfele lő jobb methodusró l . A tan-
testület a hi toktatókkal együt t 13 tagból áll. A t an í tó -
képezdei előkészítő két évfolyamán volt 12 növendék 
és pedig német 11, magyar 1, ág. hitv. 9, róm. kath. 3. 
A seminar iumban 14 ifjú, köztük német 12, magyar 1, 
horvát 1, ág. hitv. 11, ev. ref. 1, r. kath. 2. A g y m -
nasium hat osztályában a növendékek száma az év végén 
63, néme t 29, magyar 31, orosz 1, horvát 2, ág. h i t -
vallású 31, ev. ref. 8, r. kath. 16, móz. v. 8. A reá l -
iskola szintén hat osztályában volt az év végén 62 
gyermek, német 34, magyar 26, horvát 2, ág. hitv. 24, 
ev. ref. 5, 1-9111. kath. 30, gör. kel. 2, mózes vallású 1. 

Az összes létszám 151. Adományokban kapot t az intézet 
3028 f r to t , mely összegben bennfoglal tat ik a Gusz táv-
Ádol f - főegvle te inek 2500 for in tnyi adománya . A tanulói 
segély-egyle t vagyona 643 fr t 71 kr. A tanári nyugdí j 
alap tesz 176 for int 10 krt. A W i m m e r - a l a p 5199 for int 
85 krajcár. 

36. A miskolci ág. hitv. ev. gymnas ium és e l emi 
i skolák ér tesí tőjét Horváth Sándor gymn. és Gebe 
Endre el. isk. igazgatók közlik. Első helyen ama fe l -
ter jesztés t hozza az ér tesí tő, melyet a miskolci evang. 
egyház tett a hegyaljai egyházmegyéhez a g y m n a s i u m -
nak egy időre beszüntetése tárgyában. Erre okot 
két miniszteri intés adott , melyek szerint úgy a t a n -
erők szaporí tásáról , mint az egész gymnas iumnak a 
középiskolai tö rvény által követel t berendezéséről kell 
gondoskodni . Ezt azonban az intézet anyagi helyzete 
nem engedi, azért az egyháztanács felsőbb hatóságától 
a beszüntetést kérelmezi. Igen szép elaboratum a fe l -
terjesztés. Ennek adatai szerint a gymnasialis alaptőke 
12,478 frt 88 k r ; a gymn. ösztöndí jakra tett a lapí tvá-
nyok összege 4905 f r t ; a tápintézet vagyona 1949 frt 
iskolai alaptőke 9967 for int 19 k r ; iskolai ösz töndí j 
2600 f r t ; iskolai tápintézet 5004 frt fr t 16 kr és k ö n y v -
tári alap 979 f r t 53 kr. A százéves gymn. megszűnik 
ez iskolai évvel. A tantestület h i toktatókkal és mel lék-
tanárokkal együt t 10 tagból állott. A növendékek száma 
az év végén 75 volt, köztük ág. evang. 43, ev. ref. 9, 
róm. kath. 5, g. kel. 1, izr. 2 1 ; magyar 65, német 10, 
tót 4. Az elemi iskolában volt 172 gyermek. Minden a 
miskolcihoz hasonló lavírozó, csak t engődő iskolánk 
főhatósága igen helyesen cselekednék, ha azt tenné, a 
mit a miskolci ev. egyház tett . Egy gyenge tanintézete t 
megszünte t s helyet te szervez két erős katechetikai ál-
lást. Ezzel jobban is eléri a tu la jdonképeni egyházi s 
val lás-erkölcsi célt. Jó volna követni e példát 1 

37. A bonyhádi ág. hitv. ev. a l g y m n a s i u m é r t e -
sítőjét Marhauser Imre igazgató szerkesztet te . A mult 
évi okt. 26 -án avat tatot t fel a gymn. teljesen fölépítet t 
új helyisége. E felavatási ünnepély leírását adja az é r t e -
sítő mellé csatolt Emléklap, közölve az ekkor tar to t t 
beszédeket és imákat is. Az intézetnek Anidt Jánas 
tanár által irt tör ténetéből a következő adatokat emel -
hetjük k i : Az intézet 1807-ben alapít tatot t Sár -Szent -
Lőr incen Nagy István helybeli lelkész és super in tendens 
kezdeményezéséből . Uzd-Bor jád bir tokosai épít teték a 
gymnas iumi épületet , melyben egész 1870-ig volt az 
intézet. Ekkor á tköl tözöt t ez az alkalmasabb fekvésit 
Bonyhádra . Hogy a helyváltoztatás mennyi re előnyére 
vált, muta t ja az, hogy míg Sárszent lőr incen több éven 
át a tanulók létszáma 30—50 közt vál takozot t , addig 
Bonyhádon 1870 óta évenként át lagosan 118 tanuló 
i ratkozot t be. 18 év alatt volt az intézetnek összesen 
2144 növendéke , ezek közül to lnamegyei 1459, egyébb 
megyebeli 685, bonyhádi születésű pedig 611. Ág. hitv. 
ev. volt a 18 év alatt 843, ev. ref. 292, r. kath. 736, 
g. keleti 22, móz. váll. 261. Az épület restaurálása és 
teljes kiépítése 20,000 fr tba került. A tanári kar a h i tok-
tatókkal együt t 9 tagból áll. A növendékek száma ez 
év végén 130 volt és pedig ág. hitv. 47, ev. ref. 23, 
r. kath. 61, gör. kel. 1, móz. v. 7 ; magyar 85, német 50, 
szerb 1, tó t 3. A tápintézetben ellátást nyer tek 52-en. 
A szertárak szépen rendezve, jó karban vannak. 

38. A miskolc i ev. ref. fe l sőbb l eányneve lő in-
tézetnek s az ezzel kapcsolatos elemi leányiskolának 
ér tesí tőjét Tóth Pál igazgató állította össze. A hiva-
talos közlésen kívül az igazgatónak tanévet megnyi tó b e -
szédét, dr. Halász Sándornak a »leve£Őröl« irt é r teke-y O 



zését és Lőcséi Emmának az »interriátusokról« szóló 
elmefut ta tását tartalmazza. Az intézet 1859 óta van a 
t iszáninneni ev. ref. egyházkerület felügyelete alatt. Az 
óta tanult az intézetben 2072 növendék, köztük ev. ref. 1017, 
ág. ev. 681, r. kath. 240, móz. v. 170. Miskolci 911, 
vidéki 1161. Az intézetben jelenleg működik 5 tanár és 
3 taní tónő. N e m értjük mire való lapokat megtöl teni 
annak kimutatásával, hogy hány pár harisnyát kö tö t t , 
hány horgol t mintaszalagot stb. készített egy-egy 
leányka ? Csak azt látjuk belőle, hogy tömérdek pénzt 
kiadtak a legtöbbnyire értéktelen kézimunkákra. Azt azon -
ban már teljes megelégedéssel olvassuk, hogy a délelőtti 
tanítás mindennap istentisztelettel kezdődik. A tanári kar ; 
tagjai közül irodalmilag működ tek dr. Halász Sándor, ; 
Scltenreich (Lőcscy) Emma és Tóth Pal. A növendékek 
száma 102 volt, köztük 48 ev. ref., 31 ág. hitv. 6 r. kath. 
18 móz. v. Az internatusi díj 150 frt . Az elemi i sko-
lába járt 54 leánynövendék. 

39. A rozsnyói ag. hitv. ev. felső leanyiskola 
értesi tőjet közli Lehr Emma igazgatónő. Haj esi Kor-
nélia ad benne értekezésül egy kö l t emény tá rgyalás t : 
Aranynak költői szépségekben, nyelvalakokban gazdag 
»Szent László«- jának adja nagyon prózai s ugyancsak 
szegény magyarázatát . A tanerők száma 7 ; a n ö v e n d é -
keké 29, magyar 22, német 7 ; ág. hitv. 27, móz. v. 2. 
A kézimunka tanfolyamot látogatták 30-an . 

40. A lőcsei kir. kath. f ő g y m n a s i u m ér tesí tőjét 
Halász László igazgató szerkesztette. Hadik Richárd 
értekezik benne fej tegetvén a ha jcsövesség elméletét . 
A tanárok száma 15. A iőgymnas iumi segélyző-egyle t 
vagyona 13,477 fr t 39 kr. A tápintézeti jó té temények 
1860 f r to t te t tek ki. Ösztöndí jakban 13 tanuló összesen 
1430 f r to t élvezett. A tanári könyvtárban volt 10,391 frt 
51 kr értékű 2915 köte t és 1754 füzet , az i f júságéban 
1485 kötet és 265 füzet 2356 forint 89 kr értékben. A 
tör ténelmi és földrajzi tanszerek le l tá ra : 181 darab 
1208 fr t 85 kr é r t é k ; a t e rmésze t ra jz ié : 1279 for int 
66 kr ér tékű 3611 d b ; a t e rmésze t t an ié : 5142 forint 
64 kr értékű 460 db. stb. A főgymnas iumba beiratott 
235 növendék , az év végére maradt 227 és pedig róm. 
kath. 177, ág. hitv. 23, ev. ref. 4, g. kath. 3, móz. v. 20. 
Éret tségire jelentkeztek 1 8 - a n ; szóbelit tett 10, öt jóval 
és 5 elégségessel . 

41. A szatmari kir. kalh. f ő g y m n a s i u m é r tes í -
tő jében dr. Fodor Gyula tanár »M. Minucius Félix O c -
taviusa« címmel értekezik. A tantestület 17 tagból áll. 
Felvéte te t t 373 növendék, a tanév végére maradt 335. 
Vallásra nézve a r. kath. volt 214, az ev. ref. 31, az 
ág. ev. 4, a g. kath. 43, a móz. v. 43 ; az anyanyelvre 
nézve pedig magyar 314, német 11, r omán 10. A n ö v e -
kedés 12. Éret tségire jelentkezett 29 ifjú, szóbelire 
bocsát ta tot t 28, éret tnek nyi lvání t ta tot t jelesen 4, jól 9, 
egyszerűen 14, elutasíttato.tt 1. A gymnas iumi tápintézet 
vagyona 12,980 for int 31 kr. A könyvtárakról s egyéb 
gyűj teményekrő l , valamint az if júsági körökrő l s e m m i -
nemű kimutatás t sem közöl az értesí tő. Pedig talán 
bele tar toznának kere tébe ? 1 

42. Az unitárius va l lásközönség iskoláiról k i -
adott ér tesí tőt a nevelésügyi bizot tság meghagyásából 
Kovács János igazgató szerkesztette. A veterán tudós 
Brossai Sámuel ér tekezik benne e kérdésről » T u d t a k - e 
a középkoriak latinul ?« A kolozsvári fő tanodában és 
pedig annak papnöveldéjében m ű k ö d ö t t 8 tanár, a g y m -
nasiumban 22, az elemi iskolában 4 tanító. A t h e o l o -
gián volt 22 növendék, a gymnas iumban 255, köztük 
158 unit. ág. hitv. 18, ev. ref. 15, r. kath. 27, g. ka tho -
likus 14, g. kel. 1, móz. v. 2 2 ; magyar 240, román 15 ; 

az elemi iskolában pedig 54-en voltak. Az összes l é t -
szám tehát mind a há rom intézetben 331. Az éret tségi 
vizsgálatra jelentkezett 34 t a n u l ó ; szóbelire állott 32, 
közülök jeles osztályzattal vizsgázott 1, jóval 6, egy -
szerűen 15, 2 hónapra visszavettetet t 7, egy évre 2 s 
véglegesen visszautasí t tatot t 1. Papi szigorlatot tet tek 
ketten. Ösz töndí jakban kiosztatot t 1461 fr t , jutalmakban 
414 frt . A főiskola könyvtára jelenleg áll 18,502 műből 
24,693 köte tben ; a papnövendékek könyvtára 724 szak-
munkából , az if júsági könyvtár pedig 161711111 1290 da-
rabban. A természet tani gyű j t emény 200 fr tnyi értékkel 
gyarapodot t , míg a földrajzi 42 frt 72 kr értékű t é rké -
pekkel. A fő tanoda kórházának őszes kiadása 496 f r to t 
tett , melyből az ápolt betegek csak 145 for int 56 krt 
tér í te t tek meg. Nagyobb alapítványokat tet tek a fő i sko-
lára Kovács Dénes (1000 for in t ) és özv. Pap Sán donié 
(100 f r t ) . A tordai polgári iskolával egyesített k ö z é p -
tanodaban a növendékek szama 105 volt , az elemi 
iskolában 65, taní tot ta őket 7 tanár és tanító. A könyvtár 
ál lománya 2357 mű. Az iskola bevétele volt 2267 frt 4 k r ; 
kiadása 1690 írt 13 kr., pénztári maradék tehát 576 frt 
91 kr. A székely-keres:turi középtanodában működö t t 
9 tanár. A növendékek száma a gymnas iumban és az 
előkészítő osztalyban összesen 122 volt az év végén, 
köztük 114 magyar , 10 olah és 1 n é m e t ; 85 unitárius, 
19 ev. ref., 8 r. kath., 9 g. kel., 1 g. kath., i ág. ev. 
és 2 móz. v. A nagy könyvtár jelenleg 12,599 darabból 
áll, az ez évi gyarapodas 865 darab. A közép tanoda 
helyiségei a kor igényeinek megfelelők, udvara egy 
800 • öles ker t te l bővít tetet t . 

43. A budapest - józsefvaros i főreál i skola é r t e s í tő -
jét Felsmann József szerkesztette. »A kúpmetszés v o n a -
lak érintőiről« értekezik Kiss E. János. A tantestület a 
mellék tanárokkal és hi toktatókkal együt t 32 tagból áll. 
A tanárok közül elhunyt dr. Ring Ármin, kiről me leg-
hangú necrologban emlékezik meg az értesí tő. A f ő -
reáliskolai segély-alap tőkéje 3375 fr t 77 kr. A t a n -
díjakból befolyt 8866 frt . A Szilagyi-féle nagy alapít-
ványból a tanulók összesen 1470 frt segélyt élveztek. 
Az ösztöndíjak Összege 1020 frtra rúg. A szükséges 
tanszerekre 1000 f r to t ford í to t t az iskola. A tanári 
könyvtár ez évben összesen 159 művel 211 köte tben 
g y a r a p o d o t t ; jelenlegi á l lománya 1717 mű 2580 kötet 
és füzet. Az if júsági könyvtárban van 541 mű 738 k ö -
tet. Az éret tségi vizsgalatra bocsátot t 13 tanuló közül 
12 sikerrel tet t vizsgát, köztük harman jelessel. A t aná -
rok közül irodalmi munkásságot fej te t tek k i : Eóerling 
József\ Felsmann József,\ dr. Péterfy Jenő, Schneider 
János, dr. Cherven Flóns, Toborffy Be la és Erdélyi János. 
Az iskolába beiratot t 498 növendék, az év végére m a -
radt 465, mely szám 17-tei kevesebb a tavalyinal. T a n -
dí jmentességgel , ö s z t ö n - és segély-dí jakkal s ju ta lmak-
kal 4813 fr t 7 krnyi összegig részesí te t te az intézet a 
növendékeket . 

44. A kassai ál lami főreál i skola ér tesí tőjében, 
melyet Mauritz Rezsó igazgató állított össze, Haraszti 
Gyula wGoethe Iphigeniajanak olvastatásahoz« címen 
értekezik s illetve teszi meg a maga megjegyzéseit- a 
Rauer-féle comrnentárra (Jeles írók iskolai tára XIII . ) 
aes the t i co - i roda lomtör téne t i és szövegmagyarázat i s z e m -
pontból . A tanárok közül i rodalmi téren m ű k ö d t e k : 
Agotha Imre E, Haraszti Gyula, Mauritz Rezső és 
Myskovszky Viktor. A főrealiskolaban összesen m ű k ö d ö t t 
23 tanár, taní tó és hi toktató. A segély-egyle t vagyona 
3372 fr t 80 kr. Beiratott 292 n ö v e n d é k ; év végére m a -
radt 267. Éret tségi t tett 19, köztük jelessel csak 1. A 
könyvtár szaporodása 99 mű és 21 folyóirat 195 kö te tben 



45. A lőcse i m. kir. ál lami főreál i skola é r tes í -
tőjét Dr. Róth Samu ideigl. igazgató szerkesztet te . 
»Baeon Ferenc induct ió já«-ró l értekezik dr. Sárffy Ala-
dár. A tanári kar áll a hi toktatókkal együt t 17 tagból. 
A tanári könyvtár ál lománya 1719 mű 3414 köte tben. 
A taneszközök tárában 4082 darab van 9867 frt 62 kr 
értékben. Ösz töndí jban kiadatot t a tanulóknak 240 f o -
rint. A tápintézet bevétele 2341 for int 8 krajcár, k i -
adása 1944 forint 81 k r . ; alaptőkéje 2984 frt 90 kr 
tartalékja 2643 frt 18 kr. A növendékek száma 131 s 
illetve 129 volt. Ére t t ségi vizsgára jelentkezett 4 ifjú s 
mindenik sikerrel tett vizsgát, jelessel 3, jóval r. A 
tanárok közül irodalmi téren működtek : Dr. Róth Samu, 
Demkó Kálmán, Theisz Gyula és dr. Sárffy Aladár. 

46. A nagykál ló i m. kir. ál lami főreál iskola é r -
tesí tőjében maga az igazgató Schuiina István fe j teget i 
a latin nyelv szerepét a reáliskolában. A tanulók lé t -
száma az év elején 110 volt, az év végén 97. A t aná -
rok s h i tokta tók száma 17. Éret tségire jelentkezett 
3 tanuló, sikerrel vizsgázot t 2, visszavettetet t két h ó -
napra r. A szertárak gyarapodtak. A főreáliskolai se -
gé lyző-egyesüle tnek , mely József főhg védnöksége alatt 
áll, összes alaptőkéje 10,000 f r t ; ez évi jövedelme volt 
726 frt 89 kr, kiadása 682 frt 85 kr. A szabolcsmegyei 
takárék-pénztár s egyes magánosok gyakorol tak nagyobb 
jó tékonyságot az intézet iránt. 

47. A dévai m. kir. ál lami főreál i skola é r -
tesítőjét Téglás Gábor igazgató teszi közzé, ki t an í t -
ványai számára a kis-bányai (boicai) sziklaszorost 
és barlangjait irja le érdekesen. Az iskolának nagy baja, 
hogy nincs az egész intézet egy épületben, hanem a 
II. IV. V. és VI. osztályok a törzsépület től 10 percnyire, 
egészen más utcában eső bérházban vannak elhelyezve. 
Ideje, hogy a jövő iskolai évvel ez az abnormitás m e g -
szűnjék ! A tanárok közül irói munkásságot fej tet tek k i : 
dr. Darvai Móric, Jakab Ödön, Király Pál, Kun Róbert, 
Klimó Mihály, Mailand Oszkár, Szinte Gábor és Téglás 
Gábor a kinek tudományos érdemeit haj landók vagyunk 
készséggel elismerni, de azt, hogy ő egy személyben „kirá-
lyi igazgatóság" volna, a mint ő magát fo ly tonosan jelzi az 
értesí tőkben s a »miserapebs« tanároknak mind föléje emeli, 
sem jogi, sem nyelvészeti szempontból nem ismerhet jük 
el. Nézze meg a t. igazgató úr az összes értesí tőket , 

királyi igazgatóságu-mk csak ő nevezi magát , a mint 
hogy egy ember »igazgatóság« nem rs lehet. Jó, lesz 
jövőre csak »igazgató«-nak lenni. Elég t isztességes ál-
lás és cím ez még Tég lás Gábor akad. lev. tagnak is ! 
A tantestület áll 14 tanárból , 2 tanítóból és 7 hi toktatóból . 
Ére t tségi vizsgát 6 -an tet tek, köztük 1 jelessel. A könyvtár 
ál lománya 1734 munka 2268 kötet , az ez évi gyarapodás 
97 mű 134 kötetben. Az ifjúsági könyvtárban van 1382 mű 
1479 darabban. Egyéb szertárak is gyarapodtak. Ö s z t ö n -
díjakban kioszta tot t 390 frt . A tápintézet kiadása 1000 fr tra 
rúgot t . A segély-egyle t vagyona 14,567 frt 62 kr. A n ö -
vendékek száma 172, köztük magya r - román 103. 

48. A vágújhelyi ál lam, segé lyzet t nyi lv . izrae-
lita reál iskola ér tesí tőjét dr. Mahler Miksa igazgató 
állította össze. A tanulók száma 104, 4 -gye i kevesebb, 
mint a megelőző tanévben. Vallásra nézve volt köztük 
88 móz. v. 9 r. kath. és 1 ág. ev . ; nemzet iségre nézve 
magyar 4, német 86, tót 8 ; de a magyar nyelvet m i n -
denik beszélte. A tanári könyvtárban van önálló szak-
munka 178 mű, 320 kötet , t udományos folyóirat 16 mű 
117 kötet , vegyes 680 k ö t e t ; az ifjúsági könyvtárban 
210 mű. Bing Lipót és neje n o hold földet adományoz tak 
a reáliskola alapjául. Működö t t az intézetben a h i tok ta -
tókkal együtt 7 tanár. 

49. A zilahi m„ kir. ál lami taní tóképezde é r tes í -
tőjét szerkesztet te Faluvégi Albert igazgató. A tantestület 
áll 10 tagból. A növendékek száma a képezdében 43, a 
gyakorló iskolában 47. Az intézet köl tségvetése 16,282 f r to t 
muta t fel. Tanképes í tő vizsgálatot tet tek 9 -en . Eddig a 
képezde 165 tanítói oklevelet adot t ki. 

(Folyt, köv.) — s . — l. 

T Á R C A. 
A wuppervölgyi ünnepliét. 

Mielőtt amaz érdekes összejövetelekről szólanék, 
melyek a W u p p e r folyó völgyében lakók számára az 
augusztus hó első teljes hetét évenként ünnephé t t é t e -
szik, bevezetésül jónak látom felemlíteni, hogy az el-
múl t szünidőben alkalmam volt Néme to r szág több n e v e -
zetes városát pl. Dresdát , Lipcsét , Hallét , Wi t t enberge t , 
Berlint, Hamburgo t , Brémát és Bielefeldet megtekinteni . 
E helyeken sok szépet láttam, sok jót hal lot tam s egy 
másik lapban (lásd a »Keresztyén Népbarátcc 7. 8. és 
9. számait) a tapasztal takról több részletes tudós í tás t 
közöl tem. A nevezet t »Kis Ujság« számára í r tam ugyan 
már wuppervölgyi é leményeimről is, de csak néhány 
sort. Mivel azonban a wupper thal i , kü lönösen az idén 
tar to t t ünnepélyek rendkívül nagy hordere jűek, l e fo lyá-
suk kimerí tőbb ismerte tését nem ta r tha tom fölösleges 
dolgnak. 

Legelőször is azt kell felemlí tenem, hogy az 
összejövetelek egy része Barmenben, a másik Elberfelden 
tar ta to t t meg. E két várost egymástól a W u p p e r f o -
lyócska választja el, mely a Rajna irányában haladva,, 
előbb Barment osztja kétfelé, azután Elberfeldet érinti, 
Mind a két városnak van körülbelül száz-százezer lakosai 
sok temploma, tanintézetei s gyárai. A lakosok közül 
igen kevesen hódolnak social demokra ta tanoknak, m á s -
felől a keresz tyén h i t - és erkölcsi élet is magas fokon 
áll. Ezt bizonyít ja az, hogy mind a két városban sok 
buzgó krisztusi hit és szeretet től á thatot t lelkész és 
egyháztag, ker. i f júsági-egylet , vasárnapi iskola s Bar -
menben még külmissziói intézet is van. Ennek a »Mis-
s ionshaus«-nak mzueumáró l is könyvet lehetne írni, 
de itt általában csak annyit jegyzek meg róla, hogy 
abban igen számos a chinai, dél-afr ikai és a dé l -
ázsiai szigetlakók életét jellemző tárgyat, pl. ház - és 
t emplommintáka t , ö l tözeteket s képeket lát tam. 

M o n d h a t o m , kivált ha az emlí te t teken kívül még 
elgondoljuk, mily gyönyörű a kilátás a Barmen és E l -
berfeld körül fekvő hegyekről , bármikor is é rdemes a 
nevezett két várost meglá togatni , s ha én ezt épen a 
»Wupper tha le r Fes twoche« idejében tehe t tem, t e r m é -
szetesen annál inkább meg let tem jutalmazva. 

A »Fes twoche« ez évben augusztus 5-én , vasárnap 
kezdődöt t a nyuga t -néme t ker. ifjúsági egyletek ü n n e p é -
lyes istenitiszteletével. A »barmeni« úgynevezet t »egye-
sült ev. ref.« egyház nagy t emploma telve volt ez alka-
lommal a szakadó eső dacára és pedig leginkább ifjú 
emberekkel. N a g y meglepe tésemre a 98. zsoltárt énekel -
tük először s pedig a mint én még német is teni t iszte-
leten egy zsoltárt sem hallot tam énekelni, a Goudimel-
féle dallam szerint, Jovissen gondos és zengzetes á tdo l -
gozásában. A lithurgia után Dr. Nebe, müns te r i supe -
r intendens lépet t a szószékre s II. Krón. 30, 6—10. 
alapján a megtérésről beszélt, kifejtvén, hogy az szükséges, 
lehetséges és boldogító. Beszédében előadta, hogy a külső 
fény m ö g ö t t igen sok hitet lenség, bűn és n y o m o r talál-



ható, úgy hogy nem segíthet más, csak a Krisztus. 
Magában az egyházban is oly sok baj van, hogy egyedül 
az isteni világosság oszlathatja el a mi életünk sötét 
homályát. Az Atya elküldé Szent Fiát, ki drága vérét 
ontá a mi bűneinkér t ; a megtérésre tehát nyitva az út. 
Nincs más hátra, minthogy megragadjuk a mi Istenünk 
kinyújtott jobbkezét. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy az ifjúsági 
egyesületek már aug. 4 -én délután tartottak egy össze-
jövetelt, melyen az elnök Krummacher reform, lelkész a 
bibliát, mint az ifj. egyesületek alapját tünteté fel, Grote 
lelkész pedig az ifjakat fenyegető veszélyekről, minők : 
istentelenség, kicsapongás, paráznaság, szólt, hangsú-
lyozván, hogy e sebeket csak az evangelium gyógyíthatja 
meg. Vasárnap d. u. a barmeni ev. egylet házának nagy 
termében terített asztal mellett jöttek össze az ifjak, 
természetesen nem valami lucullusi lakomara. Kávé, 
vajaskenyér s néini sütemén}' volt az ozsonna. Meg-
ható volt reám nézve, mikor 400—500 ifjú ajkairól 
harsonák hangjai mellett mégzendült az „Erős vár a 
mi Istenünk / " Evés előtt és után sok érdekes beszédet 
tartottak, de én csak kettőt emelek ki e helyen, Báró 
Oestzenét és dr. Ziemannét. Br. Oestzen, ki igen sokáig 
szolgált mint tiszt, az osztrák-magyar monarchia had-
seregében és Magyarországon is huzamosabb időig tar-
tózkodott,, arra buzdította az ifjakat, hogy legyenek 
„Kopfhangeru-ek, de oly módon, mint a publikanus, ki 
bűnbocsájiatot kért az Úrtól, mert csak a ki bűnbánattat 
hajtja le fejét, az emelheti fel azt később örömmel. 

Azt talán nem kell mondanom, hogy a »Kopf-
hánger« szó épúgy csúfneve Németországban azoknak, 
kik mélyebb és igazabb keresztyén élet megvalós í tá -
sán fáradoznak, mint a hogy Magyarországon az ilyeneket 
»külföldieskedőnek, tudatlannak, pietistának« szokták 
gyakran nevezni. Dr. Ziemann orvos, de azért nem szé-
gyenli a Krisztus evangeliomát s igen praktikus beszédé-
ben az Isten kegyelmét dicsőitette. 

Hétfőn reggel az evangelicus társaság tagjai gyűltek 
össze s egy az áhitatosságnak szentelt óra után, melyben 
a felszólalók megjegyzéseiket a János ev. XV. részében 
levő fenséges szavakhoz fűzték, évi közgyűlésüket t a r to t -
ták meg. Ugyan e társulat Kedden d. u. Elberfelden ün -
nepélyes istenitisztelet által igyekezett a jelenlevőket az 
evangelium terjesztése ügyének megnyerni. Coerper lel-
kész szólt a társulat céljairól s az ennek szolgálatában 
álló »hirnökök« — Botén — működéséről, kik jóravaló 
könyveket árulnak s különösen oly helyeken, hol a lel-
készek az óriási nagy gyülekezetekben a lelkipásztori 
gondozást nem képesek gyakorolni, az elvilágiasodptt 
családokat igyekeztek a Krisztushoz téríteni. Coerper 
jelentésszerű előadását Schrcnk marburgi prédikátornak a 
Jelen. III. 7—13. r. alapján tartott hatalmas beszéde k ö -
vette, melyben a gyülekezetet arra intette, hogy a phila-
delphiai egyházhoz legyen hasonló. 

Összefoglaltam az sEvangelische Gesellschaft« 
gyűléseit , bár azok különböző napokra estek, de mielőtt 
a Szerdára áttérnék, szólnom kell még a Hétfőn d. u. 
és Kedden d. e. tartott ünnepélyekről. A »bergi biblia-
társulata munkája iránt érdeklődik Hétfőn d. u. Stricker 
straussburgi lelkész beszédét hallgaták meg, a ki elmondá, 
hogy a társulat működése nagyon jogosult, mert egye-
dül az Isten igéjéből árad ki az igaz világosság. Reá-
mutatot t ama nagyfontosságú tényre, melyszerint a 
bibliatársulatok áldásos hatásaként most már a legszegé-
nyebbek is megszerezhetik a szent könyvet. Végül buz-
dította a jelenlevőket, hogy a bibliák terjesztése által is 
teljesítsék keresztyéni kötelességüket. 

Kedden d. e. az izraeliták megtérí tését célzó tá r -
sulat ünnepélyén vehettem részt. Az eredmény az évi 
jelentés szerint nem valami fényes, de azért a főszónok, 
dr. Uhlig hangsúlyozta, hogy a keresztyéneknek továbbra 
is kell csiiggedetlenül könyörögniök Izraelért, s kifejezte 
abbeli reményét, hogy minél inkább megmutatjuk a krisz-
tusi szeretetet, annál több őszinte keresztyén vál ki a 
zsidók közül. 

Hadd térjek át most már a külmissziói ünnepé-
lyekre, melyek reám a legnagyobb hatást gyakoroltak, 
mert ama nagy jövendölés élő bizonyságaként tűntek 
fel : Prédikáltatik az evangelium az egész földön. (Máté 
24, 14.). 

Szerdán d. e. 9 órakor kezdődött az ünnepélyes 
istenitisztelet, melyen Frey düsseldorfi lelkész, fényes 
beszédében a pogányok térítésének nagy munkájáról 
szólt. Majd Kirchstein superintendens a barmeni misz-
sziói intézetben kiképzett 5 ifjút szentelte fel. Roh-
den missziói felügyelő buzdító szava után az ifjak egyike 
Nitschkovsky, intézett megható búcsúbeszédet a jelen-
levőkhöz. Ez a fiatal misszionárus Chinába, a másik 
Sumatra, a harmadik Bomeo, a negyedik Új-Guinea szi-
getére megy ; az ötödik pedig azt hiszem Afrikába. 

A délutáni összejövetel kiegészítője volt a délelőtti-
nek. Schreiber missziói felügyelő jelentést tett a pogá -
nyok közt alapított ker. gyülekezetek állapotáról, majd 
a távol vidékekről hazatért misszionárusok beszélték el, 
miféle szenvedéseken kellett keresztülmenniök, s mily 
tapasztalatokat gyűjtöttek. 

Csütörtökön d. e. Dr. Christliebbonni egyetemi 
tanár értekezett az evangélistákról, de nem a 4 evan-
geliom íróiról, hanem azon ifjú emberek rendelteté-
séről, kik a bonni evangelista-iskolaban képeztetnek ki. 
Ez evangélistáknak az Isten igéje szerint (Efez. 4, 11.) 
felsőbb hivatás érzetével kell bírniok. Valamivel több 
theol. képzettséggel bírnak, mint a városi misszionáriu-
sok, úgy hogy a jobbak közülök az ú j - tes támentomot 
eredeti nyelven olvassák és a bibliában teljes jártaság-
gal bírnak. Tanulmányaik végeztével ordináltatnak, de 
ez Németországban alsóbbrendű ordinatio, míg Svéd-
országban az úrvacsora kiszolgáltatására is fel vannak 
jogosítva és a lelkészek mellé különösen oly helyeken 
osztatnak be segédlelkészül, hol a nagy tömegek az ál-
tudomány által az evangéliumtól elidegeníttettek. 

Csütör tökön d. u. a vasárnapi iskolák tanítói és 
tanítónői gyűltek össze. Lehettek valami négyszázan. Az 
összejövetelen Weber lelkész a gyermek istenitiszteletek 
módszeréről beszélt. Körülbelől azokat az elveket han-
goztatta, melyeket most már mi is i smerünk; vajha a 
megvalósítás terén ne állanánk oly annyira az ut kezdetén. 

Pénteken d. e. lelkészi értekezlet volt, melyen 
dr. Meuss az isteni gondviselés eszméjét igyekezett m e g -
világítani. Fejtegetéseit érdeklődéssel és figyelemmel ki-
sértem s nagy örömmel láttam, miként hárítja el ama 
nehézségeket, melyeket a deismus vagy az indeterminis-
mus álláspontjáról a gondviselésről szóló tan ellen emel-
tek, másfelől azt is kimutatván, hogy a gondviselésben 
való hit egészen más, mint a deterministicus világnézlet. 
Állításainak csak azon része talált ellenmondásra, melyek 
szerint a ref. tan a gondviselésben való hitet az elővég-
zetre bazirozza s ezért könnyen kételkedésre vezet. Cala-
minus lelkész igen sikerülten mutatta ki, hogy úgy Kálvin, 
mint még a dortrechti zsinat szerint is senkinek sem kell 
a gondviselésben való hitét az elővégzetrői való töp ren-
kedéstől függővé tenni, annyival inkább nem, mert, hogy 
mit praedestinált Isten, azért ő maga magának tartotta 
fenn, mint az emberek előtt ismeretlen arcanumot. A mi 



a származható kételyeket illeti, Colanninus a ref. egyház 
vértanúi rendíthetetlen hitét emelte ki. 

Még két nagyobb összejövetel következett az el-
számláltak után, a melyeken azonban nem vehettem részt, 
mert el kellett utaznom. Különben az eddig elmondottak 
is meggyőzhették az olvasót arról, hogy Németországban 
erőteljes keresztyén élet lüktet. Hiszen az említett tár-
sulatok tagjai és ünnepélyek közönsége — bár egyesek 
távolabbról is jöttek — leginkább a rajnai provincáiból 
és Westphaliaból teltek ki. Igazán annyi ker. intézet, 
intézmény és munkásság van most mar Németországban, 
hogy az ember csodálkozik rajta. És hogy a német nép 
erős és hatalmas, bizonyára annak köszönheti, hogy az 
isteni gondolatokat mind jobban és jobban magába veszi. 
Nem mondom, hogy utánozzuk őket. Az utánzás mindig 
veszedelmes, a vallasos életben egyenesen vészthozó. A 
Krisztus és az ő ereje ott áll mielőttünk is. Vegyük hát 
komolyabban az ő Ígéreteit és parancsolatait. Tanulmá-
nyoztam az emberiség nagy gondolkodóinak rendszereit 
s ma már igen jól tudjuk, hogy ezek közül némelyek a 
külvilágot, mások az emberi lélek erejét hagyták figyelmen 
kívül. Ezért lett rendszerük hiányos. De ha helytelen dolog 
a természeti jelenségeket semmibe venni vagy az emberi 
lelket tabula rasanak nyilvánítani, nem észszerütlen-e az 
isteni gondolatokat mellőzni vagy azokat csak a háttérbe 
szorítani is? 

A baj természetesen abban van, hogy sok theo-
logiai sőt philosophiai rendszer magát, mint az isteni 
gondolatok kizárólagos letéteményesét árulgatja. De az 
Isten igéje áttöri magát nemcsak a rendszerek, hanem 
a nemzetek korlátain' is. Az Isten gondolatai nem olya-
nok, mint a mi gondolataink és isteni voltukat a nem-
zetek, sőt az emberiség átalakításával bizonyítják meg. 
Több tért hát nevelésünkben, gondolkodásunkban s 
egész életünkben ez isteni gondolatoknak! 

Szabó Aladár. 

B E L F Ö L D . 

A gömöri ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 
A gömöri ev. ref. egyházmegye folyó év augusz-

tus 30-án Horkán tartotta rendes őszi közgyűlését. A 
gyűlést szokás szerint reggeli istenitisztelet előzte meg, 
melyen Csorba Barna hamvai segédlelkész mondott 
alkalmi imat. Az elnöki tisztet egyházi részről Nagy Pal 
esperes, világi részről a betegeskedése miatt távollevő 
Csider Karoly egyhm. gondnok helyett Farkas Ábrahám, 
hivataloskodasra legidősebb tanácsbiró teljesítette. 

Esperes úrnak megnyitó beszéde s hivatalos eljá-
rásáról szóló jelentése után a beadott szavazatok bon-
tattak fel egyházmegyei lelkészi tanácsbiróra és lelkészi 
aljegyzőre. Áz előbbire Ablonczy Pál keleméri lelkész 
választatott meg szótöbbséggel, az utóbbira általános 
többséget senki nem nyervén, újabb szavazat rendelte-
tett el a két legtöbbet nyert egyén közt, Osváth István 
simonyi lelkész, s Csabay Pál balogi lelkész közt. 

Ézután több, egyházmegyei bel életünket érdeklő 
ügyek tárgyalása után szőnyegre kerültek az egyetemes 
konvent s egyházkerülettől véleményezés végett lekül-
dött általános érdekű tárgyak, minők : Az egyetemes 
gyám- és nyugdíj-alap szabályzati javaslat; az egyházi 
közalapból való kölcsönzés és tőkés segélyezés nagy 
kérdése. A lelkészek pályázati képességének megállapí-
tására vonatkozó szabályrendelet javaslat. Fejes István 

indítványa, hogy a Sárospatakon tartatni szokott nyári 
egyházkerületi gyűlés végleg mellőztetvén, minden máso-
dik évben a rendes őszi közgyűlés Sárospatakon, a pap 
szentelő gyűlések pedig az eddigi szokás szerint válta-
kozva az egyes egyházmegyék valamelyikében tartassa-
nak meg. 

Mindezen nagy fontosságú tárgyak előzetesen egy 
bizottságban vitattattak meg, melynek elnöke Nagy Pal 
esperes volt. A bizottság véleményét Osváth ístván 
simonyi-i lelkész foglalta irásba és terjesztette a köz-
gyűlés elé. A terjedelmes, mély alapossággal megszer-
kesztett, a nagy fontosságú tárgyak minden részére ki-
terjedő véleményes jelentést a közgyűlés észrevétel nél-
kül elfogadta, s mint saját véleményét felterjeszteni 
határozta. 

Az említett tárgyakra vonatkozólag röviden követ-
kezőkben lehet a közgyűlés véleményét összegezni. A 
nyugdíj-intézet, mint kivihetetlen s a célnak meg nem 
felelő, elejtendő s e helyett egy erőteljes gyám-intézet 
alapítandó, melynél mindig az evangyeliumi szeretet 
legyen irányadó elv. Tagjai közé felveendők a feleke-
zeti tanárok is, kikről az állam különösen nem gondos-
kodik ; fel a segédlelkészek, kik úgy szólván semmi 
díjazásért lelkiismeretesen szolgálják az egyház érdekét, 
s a kik önhibájokon kívül juthatnak olyan helyzetbe, 
hogy a gyámintézet segélyezésére rá szorulhatnak. Ritka 
ugyan az ilyen eset, de nem lehetetlen. Segélyezendők 
lennének az oly lelkész tesvére s édes anyja is, ki csa-
ládja iránti gondoskodásból meg nem nősül, a gyám-
intézeti terheket viseli, s kinek szülei, épen az ő kine-
veltetése miatt jutottak szegénységre. Az ilyeneknek 
kizárása sem az igazsággal sem a keresztyéni szeretettel 
nem lenne összeegyeztethető. 

A domesztikai segélyezésnél a jelenlegi redszer meg-
maradását tartja jónak a közgyűlés, csakhogy a szük-
ségek mérlegelésénél szigorúbb elvek alkalmazása mellett, 
mely irányelvek a véleményes jelentésben részletezve 
vannak. Ne lépjen előtérbe a protekció ott, a hol a baj 
orvoslandó, a segély nélkülözhetlen; a megszavazott 

1 összeget a folyamodványban megjelölt célra fordítsák. 
Ne történjék meg, hogy a templom javításra kért segélyt 
harang bevásárlásra fordítsák ott is, hol az valóságos 
fényűzés. A tőkés segélyezés ideában szép, de valóságban 
kivihetetlen. A kölcsönzés útján való segély felette 
veszélyes, 32 évig tartó terhet vállalni el — egyetemes 
kötelezettség mellett — kiszámíthatatlan kár, baj, kelle-
metlenség szülője lenne, s mint lekötelezett, adós . . . az 
egyetemes egyház függetlensége lenne kockára téve, a 
hitelező kezébe dobva. Ettől pedig iszonyodni keli! 

A másik két dolgot, a lelkészek pályázati képessé-
gére vonatkozó szabályrendelet javaslatot s a Fejes indít-
ványát a gyűlés változtatás nélkül elfogadja. Ezzel kap-
csolatban indítványozza esperes, hogy az őszi gyűlés 
ha sürgősebb elintézésre váró tárgyak nincsenek, hagyas-
sék el. Ez is, mint az egyházmegye régi óhaja, elfo-
gadtatott. 

Végül annak kijelentésével, hogy az őszi kerületi 
közgyűlés Szikszón szept. 25-éii fog megtartatni, s hogy 
a jövő egyházmegyei gyűlés Serkében lesz, a gyűlés az 
elnökség éljenzése közt eloszlott. 

Ezek azok, melyeket, mint közérdekübb pontokat 
; ismertetni jónak láttam. 

Mészáros József. 



A beregi evang. reform, egnházmegye köz-
gyűléséről. 

Magyar ev. reform, egyházunk egyetemének jövő-
jébe mélyen benyúló, némely fontos s már ez idő sze-
rint elodázhatlan ügyek tárgyalása végett, a fennt neve-
zett egyházmegye folyó év augusztus hó 30-án egy 
második közgyűlést tartott, melynek legfőbb feladata 
volt a tiszántúli főtiszteletű egyházkerület szeptember 
hó 17. és következő napjain összeülendő közgyűlése elé 
bizonyos, a főtiszteletű és méltóságos konvent által 
foganatba venni tervezett intézkedésekre vonatkozó-
lag, véleményes javaslatot terjeszteni föl. 

Ezen hitfelekezetünkre nézve nagy horderejű, annak 
ugy egészét, mint az egyes egyházakat és a hivatalos 
egyéniségeket is nagyon közelről érintő ügyek egy 
némelyike ez alkalommal — egyházmegyénknél — tü-
zetes tárgyalás alá vétetvén a közmegállapodással — 
mondhatnám — a legkisebb ellennézet nyilvánulása nél-
kül, következő határozatok mentek jegyzőkönyvbe. 

Az országos közalapból történendő segélyezések 
módját illetőleg egyházmegyei közgyűlésünk a tőkés-
segélyezés álláspontjára helyezkedett oly körülírással: 
miszerint a tőkés-segélyezés vagy talán szerintem köl-
csönadással való segélyezés ne érintse az egyházak, 
egyházmegyék és egyházkerületek tulajdonát tevő s az 
azok kezelése alatt álló tőke pénzeket, hanem ezeknek 
számításon kívül hagyásával pusztán az országos köz-
alap rendelkezése alá tartozó összegekből utalványoz-
tassék, mindeneknek előtt a csekély díjazású lelki-
pásztorok jövedelmének növelésére, másod sorban a 
magukat önerejükből fenntartani nem képes egyházak 
napi, illetve évi rendes szükségleteiknek fedezetéül és 
végre jönnének azon egyházközségek, melyek elodáz-
hatlanul szükséges építkezéseket kénytelenek eszközölni 
s a költségvetésben előirányzott összeget az egyes tagok 
tulterheltetése vagy éppen anyagi károsodása nélkül 
nem állíthatják7 elő. 

A tőkés vagy is kölcsönadással való segélyezésben 
részesített egyházi, mint erkölcsi testület a nyert összeget 
biztosítja és 32 év alatt az országos közalapnak 1 1 / 2% 
évenkinti befizetéssel visszatéríti. 

Hogy pedig a segély gyanánt kapott kölcsönösz-
szeg a felsegélt célra fordíttassék, erre nézve a felügye-
let, az ellenőrzés az egyházmegyékre bizatik. 

A dékánság felállítását, mint a mely hivatalos közeg 
itt nálunk ismeretlen, de meg helyi viszonyaink s élet-
ben levő szokásaink közé, haszonnal be sem illeszt-
hető intézmény, egyházmegyénk mellőzendőnek tartja. 

»A közigazgatási peres ügyek körüli eljárás módo-
zatait« a zsinati törvények ide vonatkozó szakaszaiban 
teljesen körvonalozottnak s mindeneket kötelező erejű-
nek ismervén, azok mellett részletezésbe nem bocsát-
kozhatik. 

»Az egyetemes lelkészi gyám- és nyugdíj-intézeti 
szabályokra nézvea már előzőleg oly értelemben hatá-
rozott, hogy azt csak mint özvegy-árva-gyám-intézetet 
kívánja felállíttatni és rendszeresíttetni, a nyugdíj-intézet 
célszerűségét és előnyeit a jelenlegi körülmények között 
nem látja be. 

A vasárnap megszentelését illető egyházmegyei 
vélemény, mely azt országos törvényhozásunk által 
kérelmezi általánosan kötelezővé tétetni, a főtiszteletű 
egyházkerületre már évek előtt felküldetett. 

wÁllandó káplánságcc egyházmegyénkben nincs, 
erről tehát véleményes javaslattal foglalkozni felesleges 
időtöltés és fáradság lett volna. 

Tanítói lemondásoknál, eddigelé iskolai évközben 
is távozhatott a tanítói állomásáról, e miatt a népneve-

1 lés és más egyházi közszolgálat hátrányt nem szenve-
dett, megüresült hely alkalmas egyéniséggel azonnal be-
töltetvén, jövőre az ezen ügyet szabályozó miniszteri 
rendelet szolgálatid irányadóul. 

»Ovoda« »Felsőbb leányintézet,« melyek hit-
felekezetünk által tartatnának fenn, fájdalom egyház-
megyénkben egy sincs. Missziói jelentés, mely a munká-
csi körben történteket tünteti fel, közgyűlés előtt be-
mutattatván, tudomásul vétetett, minthogy az közvetlenül 
a püspöki hivatalhoz terjesztendő be. 

Majd tárgyaltattak kisebb-nagyobb érdekű helyi 
ügyek, azok között. »A tanügyi bizottsági elnök jelen-
t é s e i »A számvevőszék beterjesztése." Eladásra vonat-
kozó egy pár folyamodás, valamint két » Bérleti szerző-
dés,« melyek szerint egy lelkipásztor és egy tanító a 

j használatában levő parokiális földeket előnyös feltételek 
mellett haszonbérbe adta. 

A jegyzőkönyv több száma foglalkozik az iskolai 
ügyekkel, úgy általánosságban, mint egyházakra vonat-
kozólag, megemlítendőnek tartom ezek között azt, hogy 
az iskolai évet záró vizsgálat megtartása, a körlátoga-
tók és az egy körbe tartozó tanítók jelenléte és tény-
leges részvétele mellett határozatilag kimondatott vagy 
elrendeltetett. 

A 44 sorszámmal jegyzett tárgymutató minden té-
tele letárgyaltatván vagy elintéztetvén, közgyűlés szét-
oszlott, a jegyzőkönyv hitelesítésével szeptember hó 
5-ik napjára egy bizottság neveztetvén ki. 

Sütő Kálmán, 
b.-somi ev. ref. lelkipásztor. 

A szathmári egyházmegye közgyűlése. 
A szathmári ev. ref. egyházmegye, augusztus hó 30. 

és 3 1. napjain a szathmár-németi hitrokonok tanács-ter-
mében a még ifjú lelkű id. Kiss Áron esperes, s a 
derék ősök méltó utóda, Izsaák Dezső egyházmegyei 
gondnok, társelnöklete alatt tartotta meg őszi közgyű-
lését. S mivel az előzetesen kibocsátott esperesi kör-
levelekben nagy részben jelezve valának azon nem kevés 
horderejű, s a protestantizmus jövőjére messze kiható 
kérdések, melyek a gyűlés tárgyát képezni fogják: a 
jelen voltak száma arra engedett következtetni, hogy 
látszott az érdekeltség, a részvét a gyűlés tárgyai iránt. 
Jelen voltak a tanácsbirói kar nesztora Benki Isván, 
Beczkes József, Bartha Zsigmond, Szarka Boldizsár, 
Tabajdi Lajos, egyházi tanácsbirák, Illyés István fő, 
Kalós Péter aljegyző. Mint világi tanácsbirák: Dr. Far-
kas Antal, Csepelyi Miklós, Gacsályi Lajos, Szegedi 
Antal, Szilágyi Kálmán és Dáv.d István, Varga Antal 
egyházmegyei ügyvédek. 

Esperesnek a tanácskozásra Isten áldó kegyelmét 
kérő imája után a gyűlés megnyit ta tván: felemlítette 
azokat a felsőbbség! rendeleteket, a melyek a tavaszi 
gyűlés óta hozzá érkeztek, s ezzel kapcsolatban a főtiszt, 
egyházkerületről újabb határozat hozatal végett hozzá 
leküldött oly ügyeket, melyek nem felebbezett ügyek 
valának. Felemlíttetett Szabó Endre elébb kis-szekeresi, 
rendes lelkész, jelenleg urai tanító-káplán atyánkfia 
halála mely részvéttel vétetett tudomásul. 

Ezeli után felhivatott egyházmegyénk kormányzó 
testülete annak igazolására, hogy egyházaink a közalap-
ból eddigelé nyert segélyt azon célra fordították-e, a 
melyre az a kiosztó-bizottság által adatot t? ebből fo -
lyólag, illetőleg ezzel kapcsolatosan egyházmegyénk a 



közalapbóli kölcsönvételre a Szász Domokos tervezeté-
vel szemben némi módosításokkal a Fejes indítványhoz 
csatlakozott. Az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetet 
a Konvent által- előirt alapon egyházmegyénk nem pár-
tolja. A konventi tagok választását illetőleg, egyház-
megyénk határozottan ragaszkodik azon korábbi határoza-
tához, hogy azok az egyházak presbyteriumai által vá-
lasztassanak. Állandó káplánságok fentartására egyház-
megyénk területén nincs alkalom. A dékánság felállítása 
szükségtelennek nyilváníttatott. 

Ezeket követték egyházmegyénk némely egyházait, 
belhivatalnokait szorosabban érintő intézkedések, jelesül 
a csengeri-ujfalui lelkészt csekei egyház presbyteriu-
mát, lelkészét és tanítóját, úgy szintén a angyalosi egy-
ház lelkészét és tanítóját, kik részint rendellenes és 
botrányos hibáik miatt a zsinati törvények 246. § 6. pontja 
szerint feddésre ítéltettek, s a rajtok jelen gyűlés tar-
tama alatt végrehajtatott, és az angyalosi tanítónak 
pedig más egyházba leendő változása kimondatott. 

H. Kiss Kálmán nagykőrösi tanító-képezdei igazgató 
és Sógor Endre ceglédi h. lelkész, mint Szathmármegye 
szülöttei 72 frtból álló, gyűjtött adománya, köszönettel 
fogadtatott egyházmegyénk vízkár által károsult lelkészei 
részére, mely összegnek kiosztásával, esperes bízatott meg. 

A fehérgyarmati ev. ref. egyház tulajdonát képező 
u. n. Dénes-kert haszonbérlője — vízkár miatt — bérleti 
összegének elengedéseért folyamodott, ki azon meg-
okolással, hogy 6 év bérleti ideje, de meg azon földe-
ket, melyeknek őszi terményét a vizár megsemmisítette, 
tavasszal ismét bevettette, kérelmével elutasíttatott. 

A csekei magtár alapszabályai olvastattak, mivel 
nagyon komplikáltnak találtattak, sem alkalmas helyiség, 
sem szabatos kezelés nem mutattatott ki, meg nem erő-
síttethet, ellenben a gyám-intézet részére járó 500 frt 
tartozása befizetésére utasí t tatot t ; valamint a kincstár-
tól iskola- és templomépítéshez nyert faanyag adomá-
nya tudomásul vétetett. 

Tabajdi Lajos körlelkész halmozott teendői miatt 
a körlelkészségről lemondván : Mártha József csenger-
bagosi lelkész jelöltetett helyére. 

A darai egyház nagyon elszaporodott államadója 
iránt a presbyterium a fennálló szabályok követésének 
megtételére utasíttatott. Rendkívüli államsegély és köz-
alaphoz 56 folyamodó kérvényének átvizsgálása, vala-
mint a gondnoki számadások elbírálása a másnapi gyű-
lésre beterjesztés feltétele mellett az egyházi és világi 
tisztikarra bízatott. 

Cseke Bálint elébb simái, jelenben a belső-somo-
gyi egyházmegyéhez tartozó hencsei lelkész 200 forint 
gyámintézeti tartozása iránt a választandó kezelő vá-
lasztmány fog határozni. Becsák Sándor simái, Fekete 
József fülpös-daróci újonnan belépett lelkészek első évi 
jövedelmének fele a lelkészi gyámintézet részére fize-
tendő. 

Gyámintézeti kezelő választmányi pecsétnyomó 
készítése elrendeltetetett, s pénztárnoknak 50 évi keze-
lési díj határoztatott, s annak folyóvá tétele már ez évi 
május 28-dik napjától számítva kimondatott. A gyámin-
tézeti gyűlésekre, ha baj, s jogi orvoslás láttatnék szük-
ségesnek, az egyházmegyei ügyvéd is meghívandó. 

A kezelő választmány hivataloskodásának ciklusa 
lejárván: titkos szavazás útján elnökül: Bélteki Albert 
b.-paládi, pénztárnokul Szutor Endre kölesei, jegyzőül 
T. Varga Lajos majtisi, ülnökül Fésős András szathmár-
németi, és Mártha József csenger-bagösi lelkészek válasz-
tattak. , 

Végül a tanítói gyámintézet alapszabályai olvastattak, 

melynek némely pontja ellen Paládi Lajos szathmár-németi 
tanító felebbezéssel kívánt élni. 

Ezek valának főbb pontokban a gyűlés tárgyai, 
melyek kellő higgadtsággal, s rendben folytak le. 

Filep István, . 
füiesdi ev. ref. lelkész. 

„Egy kis kibővités"-re egy kis kényszerített 
helyreigazítás. 

„Szellemi szabadság alatt értem egyrészt a jogosult-
ságot, bármi tárgyról leplezetlenül, az egyéni nézetet, a rec-
tius igazságot kimondani a nélkül, hogy bármi disciplinaris 
eljárástól vagy censurától vagy anathemától tartanunk kel-
lene ; másrészt a tehetséget ily igazságot egykedvűen, fel-
háborodás nélkül meghallgatni s fontolóra venni. Ily szabad-
zág nálunk nem létezik, mert a magyar társadalom a con-
vencionális s confessionális fogalmak és felfogások kere-
tében annyira le van szegezve, hogy magasabb álláspontra 
emelkedni nem képes s kevesebb philos. szellemmel bir, 
mint e század első fe lében. . . . E szellem nélkül nincs 
műveltség, nincs tudomány, nincs szabadság." TrefoYt. 

Ág. hitv. evang. prot. egyházunk közlönyében, a 
pozsonyi „Ev. Egyh. és Isk." jelen folyama 35. számának 
»Belföld« rovatában „Egy kis kibővítés" c. alatt „—/ ." alá-
írással egy rövid, tendentiósus s magas hangon irt köz-
lenieny jelent meg, melynek írója „saját iniciativájából" 
s mégis „ f igyelmeztetés folytán" is eme Lap aug. 12. 
számában közzé tett kassai ker. közgyűlési tudósításom 2 
„megcsonkított mozzanatát" állítólag „a tárgyilagos igaz-
ságnak megfelelően kibővíteni" törekszik, mely »kibővítésen« 
azonban nagyon is meglátszik a »figyelmeztetés«-nek 
befolyása. Azt hiszem, egyetértenek Lapunk t. olvasói 
abban, hogy sokkal ildomosabb, s a dolog természetének 
megfelelőbb eljárás lett volna, ha cikkíró „nem annyira 
az ő saját, mint inkább igen illetékes mások véleményén 
alapuló leczkézését" (a mit cikke intenciója érdekében 
jó volt külön meg is neveznie) e Lapokban tette volna 
közre, mivel az »Egy kis kibővités« t. olvasóinak egy 
része lehet hogy nem ismeri gyűlési tudósításomat, s 
így vagy nem ítélhet, vagy pedig egyoldalúan ítél, mivel 
nincs abban a helyzetben, hogy az »Egy kis kibővitéstcc 
az eredeti tudósítással összehasonlíthassa. 

Midőn a kassai ker. gyűlésről szóló tudósításnak 
a megírását, a melyet egész nyíltan St. B. lelkész bará-
tomnak ajánlottam föl, magamra vállaltam, jól tudom 
azt, hogy nehéz és kényes dolgot művelek, mert hiszen 
tévedhet az ember a gyűlési tényeknek száraz, egyszerű 
regisztrálásában is, s tévedhet különösen ott, hol nem 
annyira az összefüggést, mint inkább az egyes szavakat 
latolgatják. Azonban a Prot. Egyh. és Isk. Laphoz való 
benső viszonyom, s törhetlen ragaszkodásom, másrészt 
forrón szeretett s rongyaiban is tisztelt egyházam köz-
ügyei iránti érdeklődésem indított a kényes tudósítói 
tisztségnek az elfogadására, nem gondolva a »szellemi 
szabadsága érdekében azzal, hogy egyéni jellegű, töre-
dékes tudósításom és felfogásom esetleg még támadás-
nak, gyanúsításnak vagy különféle magyarázatoknak lesz 
kitéve, mely kényes helyzetemet egy még kényesebb 
ügyben a gyűlés egyik derék egyházi jegyzője előtt 
is érintettem. S e hitemben nem is csalódtam, mert 
ali g hogy kissé nagyon is száraz adatű tudosításom 
megjelent, máris közöltetett velem az állítólag tanári 
állásommal s egy hittanár jellemével meg nem férő ki-
fogásoknak s különféle kommentálásoknak egész sora, 
s nagy csodálkozásomra »figyelmeztetés tolytáncc ezek-
nek egyik része az »Egy kis kibővítés«-be is belekerült. 
Szívesen is vettem volna az ilyen gyűlési tudósítások-
kal természetszerűleg járó, de tanári állásommal semmi 



összefüggésbe nem hozható hiányoknak vagy hibáknak 
»objektiv kibővítéséta s esetleg kijavítását (»duo qui 
faciunt idem stb.), a mitől azonban az. »Egy kis kibő-
vítései című cikk nagyon is távol van. 

Kassai tudósításom illető helyén »a közgyűlési 
tárgyalása egyik állítólag „megcsonkított mozzanatára" 
vonatkozólag azt í r t am: »J. T . és Sz. esperesek az 
eperjesi képezdei orgonálást felette gyengének találván 
(tapasztalataikra hivatkozva) annak megjavítását sürget-
ték a kerületnél, a gymn. orgonálási díjnak az eperjesi 
orgonatanár részére való megszavazása által.« Ez tény, 
a melyet maga , ,—/." sem tagad. S mégis ebből saját-
szerű logikával azt következteti, hogy a 3 esperes a 
maga felszólalásával »nem megrovást , hanem inkább 
óhajt fejezett ki.« Hát ugyan hol olvas ki fenntebbi, 
egyszerűen regisztráló szavaimból »megróvást«, hiszen 
ezt épen Ö n belémagyarázza s ezért tisztelem a sza-
vakkal játszó »tárgyilagos)) gondolkozásmódjá t ! Tudós í tó 
azonban fentebbi híven regisztráló szavaim állítólagos meg-
rovó célzatát a gyűlés tárgysorozatának sajátságos szemta-
núi összezavarása alapján azzal véli támogathatni, hogy 
egyik gyűlési felszólalásomban »az eperjesi orgonatanárral 
szemben leplezetlenül nyilvánított ellenszenvemre" hivat-
kozik, »melyet Zelenka P. főesperes érdem szerint igen 
tanulságosan apostrofált.« Hát itt nem ellen — vagy ro-
konszenvről — a mire nincs itt szükség — hanem az 
igazságról van szó. Aztán pedig minő forrásból vette 
ázt »mint a tárgyalás tanuja «, hogy a kérdéses ügyben 
történt felszólamlásomat »Z. igen tanulságosan apos-
trofálta« volna, ki a „ Theol. szakkönyvtár" kérdéséhez, de 
nem ehez szólott. N e m Z., hanem M. világi jegyző volt 
az, ki sokfélekép magyarázott felszólalásomat — a mihez 
a »szellemi szabadság« érdekében joga is van — cáfol-
gatta. S ime mit olvas ki »Egy kis kibővítés« Írójának 
sajátszerű »historicuma« fenntebbi soraimból! Szerinte 
»közleményem adott alakjában arra alkalmas, hogy a 
kerület egyik intézetbeli munkását a nyilvánosság előtt 
méltatlanul pellengérre állítsa, vele együtt egy . . . . kerü-
leti közintézetnek kívánatos jó hírnevét megrontsa 
( tehát egy tanár az intézettel azonos), s mindezt a 
közgyűlési tárgyalás historicumával ellenkezve.« Sze-
rencsétlen »historicum«, mely egy gyűlési ténynek 
egyszerű megnevezésénél csakúgy »dobálózik« a közinté-
zettel, annak jó hírnevével stb., a melyet s az intézet 
egyik tanárát — már állásomnál fogva sem —- eszem-
ágában sincs »méltatlanul pellengérre állítani«, vagy pláne 
wmegrontanicc. Az intézetet az illető tanárok emelhetik 
vagy ronthatják, de egyszerűen regisztráló gyűlési tudó-
sítás soha sem, különben baj volna már akkor Dániában. 
Mert vagy igaz az esperesek kifmása, vagy nem. Ha 
igen, ép az intézet érdeke kívánja meg a bajnak mielőbbi 
orvoslását, ha nem, akkor tényeknek minden megjegyzés 
nélküli s mindenkor helyreigazítható a fölemlítést egy 
prot. tanügyi közlönyben — azt soha meg nem ronthatja. 
Azzal, hogy e „közintézet jó hírneve", az autonomia stb. alá 
bujunk, nincs ám a dolog elvégezve; gyengeségeinket 
— ha vannak — ne akarjuk elfödni drágán megváltott 
intézményeinkkel. Ügy és személy még nem mindig 
azonosítható. „Nincs nálunk szellemi szabadság" mondja 
jellemzően Trefort l — Hogy pedig a kifogás még a 
püspök úr megelégedését kifejező, elnöki enunciátiója 
után is említett 2 esperes részéről emeltetett, azt „—/ ." -
nek igazságszeretete sem fogja tagadhatni, mert ha 
kell — magán úton •— kimerítő gyűlési jegyzetekkel is 
szolgálhatok. S ép ez a körülmény, hogy 2 esperes 
ismételten is személyes tapasztalatokon alapuló kifogást 
emelt az orgonatanítás ellen, indított engem az espere-

sek által való »megnyugtató tudomásvétel«-ben való kétel-
kedésre, hogy buzgó püspökünknek »Gáspáry J. (tanító 
Eperjesen) szaktekintélyéncc alapuló személyes, egyéni 
véleménye tudósításomból — nagy sajnálatomra — kima-
radt. Más, talán épen rosszakaratú eljárást itt csak 
szándékosan olvashat ki bárki is. 

De irónk a fenntebbi száraz tudósításomba belémagya-
rázott »megrovás«, »méltatlan pellengérre állítás s m e g -
rontása rosszakaratú célzatát nagy fontoskodással arra 
is alapítja, hogy egy kényes ügy, az eperjesi képezde 
sötét pontjának tárgyalásánál tör tént felszólalásommal 
»az eperjesi orgonatanárral szemben (»le«) leplezetlenül 
ellenszenvet« nyilvánítottam, a mi » figyelmeztetésemé és 
»mások véleményén« alapult sajátszerű »historikus« ész-
járásra mutat, s a mi abból is kitűnik, hogy első tudósí-
tásában a coll. pártfogóság által melegen fölkarolt „eper-
jesi jogakadémia fokozatos beszüntetésé"-rö\ is beszél. Az 
erkölcsi és jogi élet tanúsága szerint még a legnagyobb 
bűnösök mellett is enyhítő körülmények hozhatók fe l ; én 
sem bűnösök, de tévedhető emberek különben kiválóan 
szakképzett s buzgó kartársak mellett szólalhattam volna 
fel, de az intézeten kívül állva s minden részrehajlást 
vagy gyanúsítást óvatosan kerülve még azt sem tettem, 
hanem egyszerűen informátióm alapján a mult évi gyűlés-
nek az eperjesi képezde 2 vádolt tanára ellen hozot t 
»rosszaló« határozatát bírálgattam, az ügyet nem ismerők 
előtt kiemelve azt, hogy e 2 tanár nem vádaskodott a 
kir. tanfelügyelőségnél az autonom hatóság kikerülésé-
v e k , hanem azoknak csak egyike (F . ) orvoslást keresett 
a volt coll. igazgatónál, mint autonom első fórumnál, 
— vádat emelt pedig nem „alaptalanul", mint a jvkvi 
pont mondja, hanem igen is alaposan. Az első tétel mellett 
maga a személyemmel és másokkal is kombinátióba 
hozott tanfelügyelő, a másik mellett magának a püspök 
urnák ez ügyben haladéktalanul tanúsított eljárása bizo-
nyít. Hogy mennyiben, azt itt nem fejtegethetem, annak 
földerítése s az ügynek általánosan óhajtot t tisztázása az 
általam a gyűlésen is melegen üdvözölt, s különben a 
vádlott 2 tanár által már 1 V2 év előtt sürgetett fegyelmi 
bíróság feladata, mely méltányosan és igazságosan fogja 
valahára nem a „viszályt", a mi nincs, hanem a kényes 
képezdei »historicumot« az intézet érdekében elintézni. 
Nos a gyűlésen tett s kétségbe nem vonható adatokkal 
támogatot t e felszólalásomból »ellenszenvet« olvasnak ki, 
vagy pláne azt, hogy ezzel a képezdei viszály tényleges 
szitójául mutattam be magam, s hogy a bizottság tagjai-
nál egyenként korteskedtem a bevádolt 2 tanár javára. 
Valóban ilyen vádak ellenében magamat védeni nem 
tudom, de arra — azt hiszem — nincs is szükség. 
„Nincs nálunk szellemi szabadság" a gyűlési felszólalás 
terén — mondaná T r e f o r t ! 

»Bizony nem jó« a cikkírónak tudósító társával 
wszemben oly könnyedén dobálózni azon kővel, mely a 
saját fejére szálhat vissza«, s az írás szerint »ne itélj, 
hogy meg ne Ítéltessél« —• ezt jó lesz »— l.«-nek szíves 
figyelemre méltatni, mielőtt »igen illetékes mások véle-
ménye után figyelmeztetés folytán wbárkit is« kibővíteni® 
szándékozik. 

De cikkíró kassai tudósításom egy másik »meg-
csonkított mozzanatátcc is figyelemre méltatja, nyilván a 
célból, hogy azt is „a tárgyilagos igazságnak megfeLlően 
kibővitse." Eredeti tudó sitásom ÍÍ iszakított pontja szorul 
szóra igv hangzik: „F. és G. t. képezdei tanároknak fize-
tésök émelését célzó kérvénye egyszetüen elejtetett" s eb 
bői „— l ." „kárhoztató méltatlankodást" olvas ki. Ugyan 
hol vette e nagyhangzásu szavakat, a melyekkel csak 
úgy játszik a maga »kibővités«-ében, vagy tán azok is 



nfigyelmeztetésen" s „mások véleményén" alapulnak? S ezt 
nevezi cikkíró tárgyilagos igazságnak megfelelő ki-
bővítés"- nek ? A ki e folyamodó 2 egyén áldásos tanári 
s termékeny tud. irod. működését ismeri, mi mellett 
számos hazai tanító tanítványaik s e Lapokból eléggé 
ismeretes tanügyi cikkeik tanúskodnak, az hihetőleg nem 
fog megütközni azon, hogy 5 év előtt egyházhatóságilag 
igért s kilátásba helyezett fizetésemelésért folyamodtak 
ahoz a kerülethez, mely idegen tanintézetből rendezetünk 
ellenére, bár ideiglenesen kinevezett igazgatóságnak s még 
egyéb itt mellőzendő hivataloknak és tanóráknak a díja-
zásában meglehetős bőkezűséget tanúsít. Aztán pedig 
nem is kötelességmulasztással vannak azok vádolva ! 

Ebben áll a kassai tudósításom valódi intentiója. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ü L F Ö L D . 

Az olaszországi misszió köréből. 
Egy valdenszi a Vatikánban meglátogata a pápa 

jubileumi ajándékainak kiállítását. 
A kiállítás belépti díj nélküli és az ajándékok több 

óriási termet és oszlopcsarnokot töltenek meg. Európai 
része országok, a többi földrészeké kontinensek szerint 
van rendezve. Mindenki feltalálhatja a maga adományát 
azon püspöki megye neve alatt, melyhez tartozik. Első 
helyekre sorolvák a fejedelmek és főnemesség ajándé-
kai. A koronás fők közül csupán a svéd és az olasz 
király nem küldtek be ajándékokat. Amerika egyesült 
államainak elnöke arra szorítkozott, hogy alkotmányuk 
egy másolatát küldje meg a pápának. 

E kiállításban gazdagon képviselvék : a földmíve-
lés, ipar, kereskedelem, szép művészetek. Van ott fegy-
ver, harang, háló, csónakok, cukor, kávé, kolbász, bor, 
sajt, sőt még egy cethal csontváza is. Ha a pápa útra 
kivánná kelni, alig tölthetné meg a küldött kofferek egy 
tizedrészét. Tengeri betegség ellen való likőrökből is 
bőven van kiállítva. A kiállítás egyik terméből pompás 
kilátás nyílik a vatikáni kertekbe. Ha látjuk az ingatla-
noknak e tömérdek birtokát és hozza adjuk a pápa oly 
szabadságát, melylyel szálhat, hirdettethet és cseleked-
hetik, a m i t akar ; akkor kérdezzük: ha ez egy szegény 
fogoly lakása, hol van akkor a gazdag és szabad férfiú-
nak lakhelye ? 

Azok, kik a kath. vallás feloszlásáról irtak és pré-
dikáltak, jöjjenek ide és lássák az ellenkezőről szóló 
tényeket. Á valdenszi vatikán-látogató ezek után így 
nyilatkozik: »Az inquisitió palotája borzalmat keltett 
fel bennem; e palotából küldettek szét ama számos ren-
deletek, melyek elődeinkre kimondták az üldözést és a 
halált. Ezen mostani mozgalom, e zarándok seregek, e 
kincsek nem oszlatják el bennünk a gondola to t : itt 
lakik az igazság, a mi egyházunk és a mi hazánknak 
ellensége! Tovább haladva észrevétlenül jutottam az 
angyalvár terére, hol 1560. szept. 9-én Pascal J. L., 
Calabria valdenszi prédikátora, elevenen lett megéget-
tetve. Utam azután a via nazionalé-ba vitt, hol a mi szép 
templomunkat látva, e felkiáltásra buzdultam: "Mennyire 
megváltoztak az idők ! Dicsőség legyen ezért Istennek.« 

A valdenszi egyház is készül ünnnepelni. Mert 
jövő esztendőben lesz 200 éve annak, hogy atyáik visza-
tértek a száműzetésből. Ez alkalomra tervezék, hogy 
Latourban egy úgynevezett »Valdenszi házat« építenek, 
melyben zsinataikat lesznek tartandók, levéltárukat, könyv-

táraikat és egy muzeumot fognak elhelyezni.} Felsőbb 
reáltanodát is szándékoznak ez alkalomból alapítani. 

Áttérés Palermóban. 1884-ben olvastunk egy em-
berről, ki négy ízben kereszteltette meg magát, három 
ízben pedig vallását és két ízben nevét változtatta 
volt. Azon cím alatt, hogy katholikus hitre áttért volt 
prot. pap, sikerült neki Lourdnak papságát és utóbb 
Turin bíboros érsekét Alimondát is rászedni. Ugyan e 
történetre emlékeznek most azok, kik újságokban olvas-
sák, hogy egy bizonyos Cocorda Alfréd, ki Tőr re Pel-
liceben »Áosta völgyében« született és magát valdenszi 
papnak mondotta, f. é. május 5-én Palermóban, a szalézi 
sz. Ferenc oratóriumában elátkozta a maga eretnekségét. ^ O 
A kath. újságok, minő a »la Sicilia cattolica« örömmel 
hangoztatják: tény, hogy a mi még jó kerül a protes-
tantismusban, áttér a katholicizmushoz s hogy csupán 
csak söpredéke a kath. egyháznak hagyja el az igazságot 
és bele vesz a tévely és hamisság azon örvényébe, mely 
a protestáns szektákban kifejeződik. Erre Muston tanár 
az wAmico del popolo« és »Italia evangelica« palermói 

| lapokban ekkép felel: Nem létezik oly korú (33 éves) 
Cocorda Alfréd, ki Latourban született volna; Tőr re 
Pellice pedig nem fekszik Aosta völgyében; semmikor 
sem létezett Cocorda Alfréd, ki a valdenszi theologiai 
iskolában tanult volna és ép oly kevésbé létezett e nevű 
valdenszi lelkész stb. A szalézi sz. Ferenc oratóriumának 
testvérei örülnek azon, hogy egy valdenszi papot fog tak ; 
valójában azonban csak egy közönséges csaló által lettek 
rászedve, ki alkalmasint annak személyében fog megved-
leni, ki négy évvel ennek előtte Lourdban és másutt 
merült fel. 

Artigianelli valdesi. Ily névvel nevezik a turini fiú 
ipariskolát. Ezt Meille lelkész alapította 1856-ban felette 
korlátolt eszközökkel, de Miss Bradshaw és Stackelberg 
gróf turini orosz követ pártfogása mellett fejlődött. Az 
1888. évi értesítőből kitűnik, hogy az eredetileg ben-
lakók 3 ágya 45-re szaporodott, s hogy az akkori évi 
veszteség jelenleg 2232 frankot képező évi járadékot 
mutat fel. A munkanapok száma 9557-re emelkedett, 
94 centime napi kiadás mellett egy növendékért. Az 
évi kiadás kitesz 9020 frankot. Az intézetből kilépő 
növendék köteles munkaképességének igazolásául egy 
próbamunkát hagyni az intézetnek s ezek üvegszekré-
nyekben őriztetnek. A tetemes javítások, nevezetesen az 
ágyak megújítása, néhai Maian bankár 12,000 frt hagyo-
mányából 4000 frankkal eszközöltettek. 

Caltavisetta. Ezen siciliai egyházból Revei lelkész 
jelenti, hogy hívei szorgalmasan látogatják az isteni-
tiszteleteket, de hogy két gyermeke, kik a községi is-
kolát látogatják, kül^pösen sértegetéseknek vannak ki-
téve. Stefano nevű 10 éves fia, egy fiatal pap által ve-
zetett iskolába jár. A meddig a tanítók világiak voltak, 
nem kívánták az ev. tanulótól, hogy az üdvözlégy 
Mária és a keresztvetés alkalmával felkeljen, de most a 
paptanító mindezt megkívánja a prot. fiútól. Viszont 
leányát tanulótársai eretneknek, sehonnainak stb. csú-
folják. Revei ezért panaszt tesz s el van határozva 
elégtételt szerezni, nehogy a többi ev. tanulók hasonló 
módon járjanak. 

Zambese, Cosmopolita, Buenos Ayres. A va lden-
sziak külmissziójáról í r ják : Weitzecker misszionárius 
a bassuto törzs körében Lesibében teljes munkában áll. 
M. é. szept. 21. Jalla Luigi ment a Zambese partjaira, 
ott tanulja a Sessuto-nyelvet, közben pedig tolmács 
mellett tanít az iskolában francia nyelven. Utána me-
nend Jalla Ad., ki öccse és a párisi misszió-intézetben 
egy évet töltött. Ennyi a hív Afrikából. 



Cosmopol i ta , dél-amerikai valdenszi koloniából 
irja Brunous lelkész, hogy az új, nagy templom kész 
s hogy azt használják. Konf i rmandusok házára e h í -
vek szétszór tsága miat t szükség van. Buenos Ayres új 
élete, Simonini F. a genuai valdenszi esti iskola volt n ö -
vendéke, ide vándorol t , s itt jólétre tett szert. Ez a 
maga házában az olasz nyelvet beszélőkből és az Isten 
igéjét kedvelőkből gyülekezetet gyűj tö t t össze. Utóbb e 
mindinkább m e g s z a p o r o d o t t gyülekezetet a püspöki 
methodis ták fogadták be templomukba, mint v e n d é g e -
ket. Remélhe tő , hogy ezen kör mindinkább meg fog 
erősödni . 

Az olaszországi német papok értekezlete Flór eneben. 
Megtar ta to t t f. é. május 22—24. Meg je l en t : Neszler 
Livornóból , Pe te rsen Genuából, Schuster Anconából , 
Wessel F lórencből és Rönneke Rómából . A megje le -
nésben gátolva vo l t ak : Kitt Bergamóból , Gro te Milá-
nóból, T r e d e Nápolyból . Rönneke követségi lelkész 
m o n d á el a megnyi tó imát és exegetikai előadást t a r -
to t t Jelenések 22, r — 5 felett. Mindenik e lmondta g y ü -
lekezete állapotát. Wesse l olvasot t a flórenci S. M a r c o -
féle Domin ikánusok jeleseiről, Fra Angelico jeles f e s tő -
ről, Ge ro l amo Savonarola , a Medic i -varos e nagy b ű n -
bánati prédikátoráról , 23 -án egy »pia desideria« — ke-
gyes óhaj tások — című előadast tar to t t Rönneke . 

Az olasz fü rdőhe lyeke t is lelkipásztori gondviselés 
alá vet ték a német lelkészek. 

A valdenszi ház Tőrre Pellicén. A fentir t célból 
f. é. julius 25 -én volt e ház alapkőletétele. Az alsó 
kövön volt vésve : 1689. mélyedésébe tettek egy új olasz 
u j t e s t amen tomot , okiratokat , egy emléktáblát ólomból, 
és az olasz király fényképét . A felső kövön volt vésve 
1889. julius 25, mellékelve egy emléktábla ólomból. 
Ima, és beszéd s e következő helyek felolvasása r Móz. 
28, 1 8 - 2 2 ; 1 Móz. 32, 9. 10 ; zsoltár 126. 129 és 
karének képesíték a vallásos actust. 

„La SeintillaHavi lapot ád ki Pao lo Calvino 
Biasca-ban. Célja a Tess in cantonban szétszórt p r o t e s -
tánsok építése és értesítése. Ára egy évre 1 frt. 

Átnézet. Az ügy lassan bár, de bizton haladott . 
Működik 128 pap, evangelista stb. 418-án léptek az 
egyházba. 469 -én előkészülnek a felvételre. Á hívek 
41,000 lírát áldoztak 1 évben. Az iskola evangelizáló 
erejét igazolja. P iemontban eg}7 határ falu, mely 700 lel-
ket számlál, l emondot t a rkath. papról és vallásáról. 
A haldoklók hi thűsége is hódít . 60 ,000-nél több nem 
egyházbeli olasz hallgatta az Isten igéjét az istenit isz-
teleteken. Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
A francia középoktatás és tanárképzésről . A 

Nagy József - fé le ösz töndí jon az 1887. évben tett u t a -
zásanak e redményképen irta Dr. Öreg János. A jónevű 
pedagógiai és nhi losophiai í rónak ez előt tünk fekvő 
tanulmánya élénk tanúságot tesz ama gazdag tapaszta-
latokról , melyeket éles és alapos megfigyeléseivel szer -
zett mult évi külföldi útja alkalmával. A tanulmányban 
két fő rész alatt először szól a francia középoktatásról , 
másodszor pedig a tanárképzésről . Az első fő részben 
jellemzi a közép i sko lá t : a lyceumot , i smerte t i ennek 
szervezetét , foglalkozik azzal a kérdéssel, vájjon m e g -
felel-e a lyceum a maga feladatának, szól az internatusi 
in tézményről , fe l tüntetve annak e lőnye i t ; de egyszers -
mind aránylagosan sokkal több hátrányait is, mely há t -
rányok szerinte — és egészen helyesen — abban ösz -

pontosulnak, hogy az internatusi in tézménynél nemcsak 
a házszabályok, de még a tanulmányok is egyenesen 
a rendfenntar tás biztosítására irányulnak. Megismer te t 
azután az in ternátus t vezető személyekke l : a provissorral , 
a censorral és a tanulmányi felügyelővel. r Jes kritikával 
s helyes pedagógiai érzékkel muta t rá az in terna tusok 
hibás fegyelmezési rendszerére , mely a bennlakást bör -
tönné s mely a munká t bünte téssé teszi. A rend f e n n -
tar thatása szabályozza a tanítási me thodus t is úgy a n y -
nyira, hogy tömérdek házi - és iskolai írásbeli d o l g o -
zattal ölik meg a gyermeket . Szól a nyilvános, ü n n e -
pélyes díjkiosztásokról, miknek hátrányát abban látja, 
h o g y nem önmagáér t a tudományér t , mint inkább az 
érte járó jutalomért igyekszik fáradni a gyermek. Át té rve 
a belső szervezetre e lmondja , hogy kézikönyveket nem 
használnak a lyceumokban, hanem mos t is, mint nálunk 
régebben mindent jegyzetek alapján tanulnak, kivéve a 
nyelveket. A vizsgálati rendszerről , a lyceum tan te rvé -
ről s osztály számáról, a tantárgyakról és az ó ra rend -
ről szóló kisebb szakaszok után részletesen ismerteti 
szerző az egyes tantárgyak végzet t tananyagát , s igen 
érdekes és találó összehasonl í tgatásokat tesz a nálunk és a 
franciaországi iskolákban végzet t anyag közöt t , mindenüt t 
igen helyesen mutat reá, hogy miben kellene követnünk s 
miben kerülnünk a francia iskolakat. Töké le te sen egye t -
ér tünk szerzővel, midőn főleg a vizsgalatok szinvonaia-
nak emelését sürgeti , mint egyedüli óvszert a szellemi p r o -
letariátus szaporí tasa ellen. Igen érdekesen ismerteti 
szerző a munkácska második részében a tanárképzést , 
teljes részletességgel szólva a nálunk újabban sokat e m -
legetett Ecole normálé superieurről , melynek adja t ö r t é -
neti e lőzményei t , bevezet magába az intézetbe, közli 
szervezetét , a felvétel módjá t , a felvételi vizsgalat t á r -
gyait, majd az irodalmi és t udományos szakosztaly t an -
folyamait , a vizsgakat az ecole normálé tanítás módját , 
a szervezet keletkezését , az iskola jellemzését h iva t -
kozva az ecole normalenak a vi lágirodalomban is is-
mer t té vált tanítványaira, végül pedig ismertet i az i r o -
dalmi és t udományos facultas rendeltetését . Az egész 
előadás rendkívül t ö m ö r ; de e mellett mégis talaló, hű 
képet ad a francia középokta tás ró l és a tanárképzésről 
s érdekessé teszi a fo ly tonos reflexió, a mindenüt t oele-
szőt bírálat, mi a tudatosan és szaktudós módjára való 
szemlélőt árulja el. Nyelvészet i kérdésekkel nem szok-
tunk ugyan Lapunk hasábjain foglalkozni, de ez alka-
lommal egyet meg kell jegyeznünk mégis. H o n n a n vette 
szerző s micsoda szerencsétlen képzésű szó az inter-
natusra a „bentartósság ?" Az »internatus«-t min-
denki érti , de ez erőszakolt magyar szónak magyarázat 
kell. A három ívre ter jedő füzet Debrecenben jelent 
meg s ugyanot t is lesz valószínűleg kapható. Árát nem 
tudjuk. Á legmelegebben ajánljuk a tanügy barátainak 
figyelmébe. 

Az egyházi közigazgatás k é z i k ö n y v é n e k V. füzete 
( 1 7 — 2 0 ív) a következő tar ta lommal jelent meg : Pos ta 
vitel. Házasság : eljegyzés, hirdetés, házasságkötés , e s -
ketés és válás. Tö rvénykezés : Szentszék, kathol ikus és 
gör . kel. fegyelmi biróságok, fegyelmi bíráskodás a p r o -
testánsoknál . Lelkészi javadalom. Ez utóbbival már az 
első kötet negyedik könyvét kezdi meg az igazán n a g y -
becsű munka szerzője Eötvös Karoly Lajos m . kir. t an -
felügyelő. A füzet ára 30 kr. Kiadja Hornyánszky V i k -
to r akad. könyvkereskedése . 

Kepes Magyar o l v a s ó k ö n y v az elemi népiskolák 
V. és VI. osztályai számára. Szerkesztet ték K o m á r o m y 
Lajos, Lakits Vendel , Lu t tenberger Ágos t és Pé te r fy 
Sándor. Budapest . Singer és W o l f n e r kiadása. Ára b e -



kötve 70 kr. Az o lvasmányok négy "kategóriába vannak 
beosz tva : fö ld - és n é p r a j z i ; je l lem- és kedély képző, 
tör ténet i s egyébb o lva smányok ; a természet ismeret , 
gazdaságtan és ipar körében vett o lvasmányok és néhány 
köl temény, melyek hogy miért nem olvasztanak be a 
kedé ly-képző olvasmányok közé nem ért jük. Az olvas-
mányok különben igen jó tárgy beosztással vannak c s o -
por tos í tva s a legkiválóbb írókból összeválogatva. Az 
il lustratiók — néhány homályos e lmosódo t t clicheén k í -
vü l — elég jók, egy pár igen szép is ; de az arcképek 
általában rosszak. Melegen ajánljuk ezt a müvet is a t a -
ní tók figyelmébe. Az o lvasókönyv minden kiadása után 
100 f r to t adnak az »Eötvös-a lap« és a »tanítók orsz. 
árvaháza« alapjára. 

ABC és o l v a s ó k ö n y v . Szerkesztet ték K o m á r o m y 
Lajos , Lakits Vendel , Lut tenberger Ágos t és Pé te r fy 
Sándor . Budapest . Singer és W o l f n e r kiadása. Ára bekötve 
20 kr. Mind a négy név annyira e lőnyösen ismert pae -
dagogiai i rodalmunkban, hogy már maguk e nevek eléggé 
ajánljak a mos t megje lent könyvecskét , mely a maga m e t h o -
dusában a Gönczy- fé l e Abc beosztását követi , a hozzá -
csatolt s kissebb képekkel illustrált o lvasókönyv azonban 
egészen uj szerkesztés, melyben szívesen látjuk az ujabb 
gyermeki roda lom ki tűnőbb termékei t összegyűj tve, így 
Pósa Lajosnak néhány kedves versét , Győrynek , Gyulainak 
egy pár naiv elbeszélését, meséjét . Szerencsésen hasz -
nálták fel a szerkesztők a nép ajkán élő apró gyermek 
dalokat, könnyebb példabeszédeket és talányokat . Egyik 
legkedvesebb legszebb elbeszélése a »Karácsonyfánál« 
c í m ű ; bár annyira költői, hogy midőn methodikailag 
feldolgoztat ik, veszt a maga bájából. Óha j t andó , hogy egy 
második kiadásban a sajtóhibák száma jelentékenyen 
leszállí t tassék, az olyan kicsi olvasókat az efélék nagyon 
zavarják. Mind az ujahjb paedogogiai igényeknek tel je-
sen megfelelőt , melegen ajánljuk a művecské t a t an -
férfiak figyelmébe. 

Predigt gehalten bei Gelegenhei t oder Jahresver -
s a m m l u n g des bács-syrmier evang. Gusz táv-Adol f -Hi l f s -
vereines in Neusa tz am 12. Juni 1888. Irta Krutschnitt 
Antal ú j-pauzai evang. lelkész. Az emelkedet t szellemű 
alkalmi beszéd ára 10 kr. Maga a Gusz t áv -Ado l f - egy le t 
adta ki, s jövedelme valamely szegény egyház javára fog 
fordí t ta tni . Tekin te t te l a jó tékony célra is, ajánljuk a 
beszédet szives figyelembe. 

Kuthy Lajos é lete és munkái . Irta dr. Váli Béla 
Az Aigner- fé le »Magyar Könyvesház«-ban jelent meg, 
m i n t ' a n n a k 151 — 1 5 4 füzete. Ára 80 kr. A Csa thó Pál 
altal »Hugo Viktor hivatot t taní tványának« nevezett 
szel lemdús íróról,* a »Hazai rejtelmeket annak idején 
nagy fel tűnést keltet t szerzőjéről , a később elfeledett 
s szinte megve te t t emberről dr. Váli Béla igen r o k o n -
szenvesen, szépen í r ; igyekszik nemcsak munkáiba, de 
az író egyéniségébe, jellemébe is behatolni és v i szon tag-
ságos élete k ö r ü ' m é n y e i t fe l tüntetvén rehabilitálni őt az 
i roda lom és a nemzet közérzülete előtt. Még mindig 
csekély essay — irodalmunknak elég értékes terméke a 
ioV2 íves munka, habar nem lehetünk ama nézetnek 
vallói, mert b izonyos felületes erkölcsi fe l fogásról t anús -
kodik, hogy valakinek esetleges írói nagysága vagy bár -
miféle mas é rdeme fátyolt ve the tne jellem gyengeségére , 
"elvtagadásaira s azzal rehabilitálva volna. Bámulhat juk 
geniejét , de eli télhetjük mint erkölcsi embert . Szerintünk 
ezt a felfogást kell érvényesí teni í téleteinkben a tanári 
ka thedrakon is. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személy i hirek. A sárospataki főiskolában 

Emödy Dániel, Nemes Ferenc és Szinyei Getzson akadé-
miai tanárok mos t töl töt ték be tanárkodásuk 25-ik évét, 
mely alkalomból a Sárosp. Lapok, e lmondva megválasz-
tatásuk és székfoglalásuk tör téneté t , meleg sorokban 
üdvözli őket. Mi is ö römmel üdvözöl jük tanügyünk e 
hivatot t munkásait , szívünkből kívánva nekik, hogy ép 
testtel és lélekkel kezdjenek egy újabb időszakot ad 
mul tos annos ! — Szabó Károly dorogmai lelkész f. hó 
2-án nagy szótöbbséggel az ároktői egyház ( B o r s o d -
megye ) lelkészévé választatott. — Grosz Albert h . -böször -
ményi tanár az eperjesi evang. fögymnas ium egyik ál-
lamsegélylyel fenn ta r to t t tanszékére s . - tanárrá választatott . 

* Lelkészjelölések. A kecskemét i egyházmegyébe 
kebelezett pándi egyházközség lelkészi állomására 18 p á -
lyázó közül f. hó 7 - é n Szo lnokon kijelöltettek : Benedek 
László hodosi , Kiss Benő ordasi , Gönczy Sándor t y u -
kodi és Baksay László sámodi lelkészek. A választás 
szeptember 30-án leend. — A tápió-szelei anyásí tot t 
egyház lelkészi állomására 3 fo lyamodó közül egynek 
nem lévén rendben a minősí tvénye, ki je löl te t tek: Bányai 
Géza és Vitányi Bertalan h. lelkészek. 

* Lelkészi alap- s képes í tő -v izsgá latok tar tat tak 
e hó 11 —14. napjain Budapesten Szász Károly püspök 
elnöklete^ alatt Baksay Sándor , BaUagi Mór , Koncz Imre , 
Szilády Áron és a budapesti theol. tanárok jelenlétében. 
Alapvizsgálatra 9 theol. ifjú jelentkezett , kik közül egy 
Írásbeli dolgozata miatt visszavettetet t s a többi nyolc 
közül a vizsgálatot jelesen kiállotta 4, jól 3, e légsége-
sen 1. Első képesí tő vizsgálatra 19 papjelölt jelentkezett , 
kik közül 1 visszalépett, 5 jelesen, 6 jól, 3 elégségesen 
képesí t tetet t , 3 némely tárgyból pótvizsgálatra, 1 egy 
tárgyból javító vizsgálatra utasí t tatot t . Második képesí tő 
vizsgálatra 18 segédlelkész lépett , kik közül jelesen 5, 
jól 7, elégségesen 5 -en képesí t tet tek; egy javító vizsgálatra 
utasít tatott . Jeles] osztályzatot nyertek az alapvizsgálaton 
Horvá th Ferenc , H a m a r István, Miklós Géza, Pa tay 
G y u l a ; az I - s ő képesí tőn I iecskeméthy István, Pap 
Zs igmond, Csűrös József, Szabó Károly és Üveges 
Dezső ; a II—ik képesí tőn, Hamar Andor , György László, 
Pap István, Pap János és Szappanos Károly. írásbeli 
dolgozataikkal k i t űn t ek : Kecskeméthy István, Hamar 
Andor és Is tván, Pap Zsigmond. 

* Simén Domokos s í remlékének le leplezése . Szé-
ke ly-Keresz tur ró l írják : A kegyeletes ünnep f. hó 8 -án 
folyt le K i s -Kadács%n , nagy közönség jelenlétében. 
Minden unitárius, a ki csak tehet te , a Székelyföldről igye-
kezett a sírkő leleplezésére megjelenni , mintegy utolsó 
t iszteletét akarva megadni a nagynevű egyházi író emlé-
kének. De nemcsak az uni tár iusok, hanem más vallás-
felekezetüek is számosan jöttek el az ünnepre . Ferencz 
lózsef püspök gyöngélkedése miat t nem jelenhetet t meg. 
A sz.-kereszturi egyházi dalkör által énekelt gyászdal 
után Németh Is tván lelkész tar tot t lelkes beszédet , jelezve 
a kegyeletes ünnep célját. Erre következet t Boros György , 
kolozsvári unitárius főiskolai theol. tanárnak emlékbeszéde. 
Szentkirályi Árpád orsz. képviselő rövid zárószava fejezte 
be a szónokla tok sorát. Miután a s irkövet még a ko lozs -
vári unitárius főiskola tanuló i f júságának egy kü ldö t t -
sége megkoszorúz ta , alkalmi beszéd kíséretében, Ü r m ö s s y 
Lajos és dr. Ürmössy Gyula is te t tek koszorút az e m -
lékre. Végül dísz- lakoma volt, számos, lelkes f e lköszön-
tővel. 



* A sárospataki ev . ref. akadémia tanrendje az 
i88 8 / í ) - ik tanév első felére. A) A vallás- és egyháztudo-
mányi szakban: Mitrovics Gyula, rendes tanár, főiskolai 
lelkész, előadja i . Az e rkö lcs tanbó l : az első vagy t ö r -
ténet i részt , he tenkint 3 órán. 2. A gyakorlat i theo logiá -
b o l : az egyházi szónoklat tant , fo ly tonos tekintettel a 
magyar pro tes táns egyházi beszédirodalomra, í rásmű és 
szónoklati gyakorlatokkal összekötve, bet. 5 órán. W a r g a 
Lajos , rendes tanár, előadja 1. A keresztyén egyház t ö r -
ténelmet (a re formáció u tán) , het. 4 ó. 2. A XIX. század 
egyház tö r t énehné t het. 2. ó. 3. A vallások összehasonlí tó 
ismertetését , het. 3 0 . 4. A symbolikát , het. 1 órán. 
P. Nagy Gusztáv, rendes tanár, előadja A bibliai vallástant 
és pedig : 1. Az ó-szöve t ség i kor val lás tör tenetét , het. 4 ó. 
2. Az ú j -szövetségi kor val lástörténetét , het. 5 órán. 
Radácsi György , rendes tanár, ez évi szakelnök, előadja 1. 
Az ó-szöve tségből Exodus 25 — 40. fejezeteit és Ezekiei 
megfelelő részleteit , het. 3 ó. 2. Az ú j - szöve tségből a 
Mennyei jelentések könyvét , het . 3. ó. 3. n z ó - szöve t ség i 
kánon tö r téne té t ( isagogika) , het. 4 ó. V. Krüzselyi Balint 
rendes tanár, előadja Az egyházjogot , heti 4 órán. — 
B) A bölcsészeti szakban : Szinyei Gerzson, rendes t a -
nár, főiskolai könyvtá rnok , előadja 1. A magyar i r o -
da lomtör téne téből : T o m p a és Petőf i köl tészetét , het. 
4 ó. 2. A neveléstant (II. rész : Okta tás tan) , het. 2 órán. 
Finkey József , a j og tudományok tudora , k ö z - és vá l tó-
ügy véd, rendes tanár, előadja A bölcsészet tör téneté t , 
he tenkén t 4 órán. Molnár Lajos f ő g y m n asiumí rendes t a -
nár,"előadja A legújabb kor tör téne te t , he tenkén t 4 órán. 
Nagy Gusztáv, theologiai rendes tanár, tanítja Az 
angol nyelvet, het. 2 órán. Kun Pál, főgimnáziumi r e n -
des tanár, előadja A francia i r oda lombó l : Montesquieu, 
L 'espri t des loix című művét , olvastatva s magyarázva, 
het. 2 órán. Cson tos József, theologiai segédtanár és 
a lkonyvtárnok, előadja 1. A héber nyelv elemeit, het. 
4 ó. 2.*AZ új -szövetségi g ö r ö g nyelvet, kü lönös tekin-
tettel az evangél iumok olvastatására, het. 2 órán. Jegy-
zet: Ugy a theologiai , mint a bölcsészeti szak összes 
hallgatóit az egyházkerület i hatóság az egyházi ének 
gyakorlására is kötelezvén, e célból Pász tor Sámuel, 
ének - és zenetanár hetenkint 1 órán, szombaton d. u. 
4 - 5 - i g énekórát ad, a mely »Gyakorlat i éneklése cím 
alatt a lecke-könyvbe is beírandó. 

* Iskolai a lapítvány. N a g y alapítványokkal ö r ö -
kí tet te meg nevét, mint az »Egyetér tés« irja soóvári 
Soos Gábor ügyvéd, volt orsz. gyűlési képviselő. A tanügy 
e lelkes barátja végrendele tében 30,000 fo r to t hagyot t a 
h.-nánási ev. ref. a lgymnázium fentartására. A debreceni 
ref. col legiumnak pedig hogy egye temmé nőhesse ki 
magát , egy új tanszék felállítására szükséges alapot 
h a g y o m á n y o z o t t végrendeletében. 

* A papi s tanítói sőt egyházpénztár i jövede l -
meket is pusztító filloxeráról, A magyarországi b o r -
kereskedés virágzó korának le tűnése óta, évrő l -évre 
alább szállott — az újabb időben pedig rohamosan hanya t -
lot t a szőlőtermelés. Már ezen sajnos jelenség is arra k é s z -
tet te földész hallgatóinkat, h o g y a szőlőtőkék szán-
dékos kiirtásával tegyék jövedelmezőbbé, kalászos m a g -
vakat termelve — sző lő ike t ; azonban a művelet m ó d o -
zatának változtával, párbérf izető híveink időrő l - időre 
megszűntek — elég jogtalanul — a mustúl vagy 
szőlőül fizetett egyházi adó tárgyak hason értékével 
fizetni, melynek súj tó köve tkezménye az lett, hogy 
például 16 itce must , vagy a sző lőmennyiség ára h e -
lyett, a szőlőt len lakosokkal egyenlően 16 krajcárral 
szúrták ki az egyházi szolgák szemét. Az ekkép fe lé-
nyire olvadt díjlevélszerű fizetést, még veszélyesb el len-

I ség fenyeget i napjainkban a filloxera pusztí tása miatt , 
mely már szomorúan észlelhető arányokban, m e g k e z d ő -
döt t szőlőhegyeinken. Nagyon időszerűnek mutatkozik 
annálfogva, késedelem nélkül útját állni a 3 — 4 év alatt 
óriási pusztulás által bekövetkezendő dí jcsonkulásoknak, 
a mik kü lönösen 3 -ad 4 - e d osztályú egyházainkat 
tönkre fogjak silányítni és sok helyt t az egyházi m i n -
den terheket a szőlő borának értékéből fedező p é n z -
tárainkat végkép megbéní tni . Azér t oda irányul szerény 
vé leményem, hogy az egyházkerület i kormányszékek, 
késedelmet nem ismerő orvoslatra határozzák el m a g o -
kat. Célszerűnek s óhaj tandónak muta tkozik azon m ó -
dozat megej tése , miszerint küldöt tségi leg lenne m e g -
vizsgálandó minden olyan kiir tott s kipusztulásnak elébe 
néző terület, melynek párbéri adója, akar mél tánytalanul 
devalvaltatott , akar végleges beszüntetés veszélyével r e t -
tegtet . Ekkép azon visszás helyzeten is javítva lesz, 
miszerint a szántófölddé nem alakítható, meredek pa r -
tok és köves talajok tulajdonosai , mérsékel tebb a d ó -
kulcs szerint köte lez te tnének az egyházi szolgákat dí-
jazni. Másik figyelemre mél tó körü lmény az, hogy a 
pu t tonszámra adózók, napjainkban ma jdnem kivétel 
nélkül , oly szűk teriméjű és szándékosan, te tszésszerűn 
kisebbített edényekkel szolgáltatjak be a fizetést, m i -
szerint, a legalább is párbéri szokással egyenlőnek lenni 
kellő put tón , fé lput ton tartalmával bír. Es e miatt a ha j -
dani fizettség filloxera nélkül is chartrszerű e nembeli 
jövedelmünket l /*~ r e apasztot ta . Monda tnék ki azért 
határozati lag egyönte tűen minden super íntendent iában, 
hogy a gabonafélék űrmér tékével egyenlő pu t tonok le -
gyenek egyházanként megrende lendők s hi te lesí tendők. 
Vagy a mi még korszerűbb volna : — minden te rmékünk 

"súly szerint eladásahoz viszonyítva, — monda tnék ki e l -
végre valahára, hogy úgy a gabonafélék, mint a sző lő -
fizettségek, b izonyos megállapí tot t súlyban legyenek be -
szolgáltatva. Napjainkban még a gyümölcsös kofák is 
fon t ra vetéssel árulván: bontakozzanak ki az egyházi 
tö rvényhozók is a 4 százados fizetési korszerűt lenség 
hínárjai közül. — Edes Ábrahám, sályi lelkész. 

* Ösztöndíj-alapítvány Kiss Gusztáv nevére . A 
hódmezővásárhelyi gymnas íum köréből a következő 
kegyeletes érzésre valló felhívást kaptuk. íelhívás »Kiss 
Gusztáv, szerete t t tanárunk 37 évi áldásos tanári m ű k ö -
dése után á m u l t iskolai év végével nyugalomba vonult . 
Az érdemes férfiú, ki előbb karddal kezében, legjobbjaink 
közöt t küzdöt t a haza védelmében, később mint a t u d o -
mány egyik leghivatot tabb apostola, o l togat ta szivébe a 
rea bizott i f júságnak a munka, a t udomány és a haza 
szeretetét . Mi, a kik benső ragaszkodással és hálával 
őrizzük szivünkben jó tanárunk fáradságos munká lkodá-
sának, lelkesítő és szivet nemesí tő útmutatásainak ked -
ves emlékeit , e lhatároztuk, hogy 3 6—ik évfordulóján ama 
napnak, melyen Kiss Gusztáv tanárunk tanári m ű k ö d é -
sét a hód-mező-vásá rhe ly i főgymnas iumban megkezdet te , 
folyó évi október hó i - s ő napján, az ő nevére a n e v e -
zett főgymnasiumban, felekezeti tekintet nélkül egy jó 
tanuló jutalmazására ösztöndí j -a lapí tványt teszünk, hogy 
igy a ki míg ereje engedte , a munkában példányképül m é l -
tán szolgálhatott , az a nevéhez kötö t t alapítvány által a 
jövőben is fokozot t tevékenységre buzdítsa az utódokat . 
Bizalommal fordulunk azért Kiss Gusztáv tanárunk volt 
taní tványaihoz, hogy az említett alapítványhoz t ehe t ségük-
höz képest járulni szíveskedjenek. A szives adományoka t 
folyó évi szept. hó 25- ig Fári Antal takarékpénztár i k ö n y v -
vezető úrhoz Hód-Mező-Vásá rhe ly r e kérjük küldeni. H ó d -
Mező-Vásárhe lyen , 1888. szept. i - é n . Kiss Gusztávnak 
Hmvásárhelyen élő volt tanítványai ér tekezletének m e g -



bizásáből Kmetykö József s. k. városi főjegyző, b izot t -
sági elnök.« 

* Felhívás e lőf izetésre. Lapunk mellékleteként ve -
szik t. olvasóink Kálmán Farkas »Adalékok a XVI. s XVII . 
század i rodalom tör téne téhez« című művének előfizetési 
felhívását. Kálmán Farkas a régi magyar z e n e - és ének 
i rodalom terén annyira el ismert tekintély, hogy itt mái-
közelebbi ajánlásra egyáltalában nem szorult , azért egy -
szerűen csakis felhívjuk a jelzett műre olvasóink f igyel -
mét e helyütt is. 

<A) IAJ (Aj (_Aj iA) iA) T-Aj cAj cAj CAJ cAj cAj (AJ iA) iA) cAj iA) cAj t / o 
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H I R D E T E S E K . 

A soproni ág. h. ev. egyházkerület i lyceumnál be tö l -
tendő tanszékre ezennel palyázat hirdettet ik. Fő tá rgy a 
magyar nyelv és i rodalom, melléktárgy a német nyelv 
vagy e helyet t esetleg bármely más gymnas iumi tantárgy. 

Pályázhatnak ugy hivatalban levő evang. vallasu 
rendes tanárok, valamint tanárjelöltek. Hivatalban levő 
rendes tanár megválasztatása esetében, tanszéke e l fog-
lalásakor azonnal belép a rendes j a v a d a l o m : 1100 frt 
évi díj és tandíjosztalék élvezésébe. Tanár je lö l t egyelőre 
800 frt évi fizetéssel egy p róba-évre választatik meg, 
melynek elteltével véglegesí t tethet ik, de csak három évi 
működés után — a próba-éve t is beletudva — lép a 
fent jelzett teljes javadalom élvezésébe. 

A megválasztot t tanár ki legkésőbb 1889. január 
elején köteles állását elfoglalni, jogosul t de egyszersmind 
kötelezet t tagja a lyceumi tanári nyugdí j - in téze tnek és 
egyházkerület i gyámoldának. 

Pályázni kivánó evang. tanférfiak felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt fo lyamodványaikat f. é. október 
15-ig a lyceumi igazga tósághoz Sopronban küldjék be 

Kelt Sopronban , 1888. szeptember i - é n . 
Takáts Dénes, 

2—3 az iskolai kis bizottság e'nöke. 

Felelős szerkesztő : Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t a r s : S z ő t s Farkas . 

Ifj. N A G E L O T T O 
k ö n y v k e r e s k e d é s e 

Budapesten, Muzeum-körut, 
a nemzeti színház bérházában. 
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Bevezetésre a jan laíos népiskolai tankönyvek : 
M ó d s z e r e s t o r n a t a n i t á s . I. Népiskolai tornagyakorlatok. í r -

ták Horváth F. és Juhász Gy. Ára 40 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z Irta: Barna J. fővárosi tanító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z . Irta Barna J. fővárosi tanító, II. rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
N é p i s k o l a i f ö l d r a j z . Irta Barna J. fővárosi tanító III. rész 

a népiskolai földrajz Ví. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e párhuzamosan a l k o t m á n y u n k v á z -
l a t á v a l és a főbb világesemények függelékével a i ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Barna J. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. 30 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n . I. rész, a népiskolák II, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. kemény kötésben 
ára 15 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n II. rész a népiskolák III. osztá'ya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n I I . rész a népiskolák IV. osztá'ya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

N é p i s k o l a i s z á m t a n IV. ré^z a népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág (Schön) József és Walter Kfő-
városi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyen le t ek megfejtése népsz. modorban irta Schwarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osz ályai és polgári iskolák 
számára. 40 kr. 

N é m e t n y e l v e n : 
L e i t f a d e n z u m r i ch t igen Denken , Sp rechen und S c h r e i b e n , 

irta Flesch M. fővárosi tanító. I. Theil fiir die unteren Jahr-
gánge der Volkschule. Második kiadás. Kemény kötésben 
ára 30 kr. 

L e i t f a d e n z u m r i ch t igen Denken , S p r e c h e n und S c h r e i b e n , 
irta Flesch M. fővárosi tanító. II. Theil fiir die oberen Jahr-
gánge der Volksschule. Kemény" kötésben 30 kr. 

Az itt elősoroltakon kivül valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

J t T Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve, " ^ m 4—b 

A m a g a s m. k. v a l l a s - e s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m által a ján lva . 

K Á L A Z D Y N Ő V É R E K 
művirág- gyárosok BUDAPESTEN váei-utca 0. szám 

osztr. cs. és magyar kir. valamint Belgiumban szabadalmazott 

M Ü N Ö V E N Y E K GYARA 
Egyenesen a természetrajz szemléleti oktatásra taneszközül 

készített manövényeiket ajánlják a n. t. tan- és szakkörök és a tan-
szerraktárosok becses figyelmébe. 

3JQP Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. Minták megtekinteS 
•f j végett bérmentve. 1—3 

Fele lős szerkesztő és k iadó- tu la jdonos : Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műin téze t Czet tel és Deu t sch Budapest . 



Harmincegyedik évfolyam. 39. sz. Budapest, 1888. szeptember 23. 

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. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 1. ein. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. ~H8 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az ntólsó negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. ""HÜ 

A katedrai ékesszólás. 
(Székfoglaló a párisi theologiai facultáson.) 

Tartot ta : 

Dr. A. Vizűié, a homiletica lanárn. 

Uraim! Mikor Vinet 1837 novemb. i - é n a lausannei 
akadémián a gyakorlati theologia tanári székét elfoglalta, 
így szólt : »Arról van szó, hogy az én tiszteletre méltó 
collegáimmal a Jézus Krisztus egyházának méltó szol-
gákat adjunk. Ha a lelkipásztor felelőssége nagy, hát a 
mienk mekkora? Mekkora különösen azé a tanáré, ki 
egyenesen arra van hivatva, hogy a lelkipásztori hivatal 
jelöltjeinek, hivatásuk gyakorlatáról a legegyenesebb 
tanácsokat adjon és előadásaiban meghatározza életük-
nek egész formáját és egész jellemét? E gondolatot, 
mely engem megragadott, bizonyos szeretettel tar-
tottam vissza, épen nem akartam azt elsiklani engedni, 
alig engedtem meg némely másoknak a csatlakozást, 
hogy azt mérsékeljék, szelídítsék; - minden szórakozás 
nélkül akartam ízlelni annak ridegségét és ha szabad 
így szólni, szent fájdalmát; és saját magám iránt való 
bizalmatlanságból elutasítottam vagy legalább elhalasz-
tottam azon érezhető vigasztalásokat, melyek nekem 
akkor, sőt még ma is ajánltatnak, melyeket a távolból 
halával veszek észre, de a melyeket csak akkor fogadok 
el, mikor Isten azt megengedendi.« 

A nagy tudósnak és nagy keresztyénnek ez oly 
mélyen evangeliumi és oly komoly szavait merem én 
uraim, magamévá tenni, azok védelme alá helyezem 
magamat, azokat szeretném tanításaimnak mintegy elő-
szavául és inspiratiójául tenni. Engem is, ki egészen 
megindulva, áthatva vagyok az új szolgálattól, mely előt-
tem megnyílik, egy szent félelem fog el a munka nagy-
sága és a munkás méltatlansága miatt. Tudom, hogy 
e hivatal sem lesz majd később bizonyos kellem és 
bizonyos öröm nélkül, reménylem ezt Isten jóságából 
és az önök rokonszenvétől u r a im; de e pillanatban e 
magasztos feladatnak csak félelmes oldalát látom, azért 
alázatosan kérem az irgalom atyját, hogy töltse be az ő 
erejét az én erőtlenségemben. 

A gyakorlati theologia, melyet önöknek uraim 
előadok, nagyon fontos részét képezi az evangeliomi 

tudománynak. Szerintem az ennek zárköve és koronája, 
íme, hogy képzelem én magamnak a theologiai szellem 
haladását, sőt az encyclopediának organismusát. Ez 
nem kívülről történik a theqlogiai ismeretek különböző 
elemeinek többé vagy kevésbbé önkényes felosztásában, 
mit a keresztyén tudomány egysége keresni és megtalálni 
kíván : hanem belülről, még pedig a'h'vő keresztyén lény-
nek legmélyében. Hogy értelmét haszonnal alkalmazhassuk 
az evangeliomi élet valóságaihoz, magától értetik, hogy 
azokat felfogni és megpróbálnia kell. Hogy keresztyén 
theologiát készíthessünk, előbb keresztyénnek kell len-
nünk. Ugy de a legelső tárgy, mely az értelmet felhívja, 
magának a váltságnak ténye, ezek azok a vallási és 
erkölcsi igazságok, melyek erőnket és vigasztalásunkat 
képezik: íme hova visz legelsőbb is és ellenállhatlanul a 
tudományos szemlélődés. Keresni lényünk természetét, 
kutatni a lélek mély szükségeit, a bűn sebeit, szégyenét, 
szorongásait ; megmutatni, hogy az evangelium hogyan 
találja fel Jézus személyében és nem más históriai nyil-
vánulásokban e fájdalmak enyhülését, e nyomoroknak 
gyógyítását, legjózanabb és legtisztább vágyainknak vidám 
kielégítését: ez a theologusnak legelső munkája : theologia 
opologetica (altalános psychologia, a különböző vallások 
tudománya, az evangéliumnak az emberi természet örök 
szükségeihez való alkalmazása.) Miután tanulmányoztuk 
és előadtuk az evangeiiumot e kiválóing subjectiv szem-
pontból — az evangeliom hogyan ad a bűnös ember-
nek kielégítést, világosságot, idvességet és örömöt — 
a theologus azonnal tudományosan kíván magának 
számot adni az objectiv tényről, elemében és nyilvánu-
lásaiban, Jézusról, történetéről, előkészítéséről, mun-
kájának e világban való visszahatásáról: theologia histo-
riea (philologia, critica, exegesis, biblica theologia, eccle-
siastica história.) A subiectiv tény (theologia apologetica) 
és az objectiv tény (theologia historica), hogy a tudo-
mányos szellem egységének törvényét kielégítsék, egy-
mást kölcsönösen áthatni, és magokat egy rendszerbe 
formulázni tartoznak. E rendszeresítési törekvés a syste-
matica theologia (dogmatica és morál). Végül a keresz-
tyén theologus nem feledheti azt, hogy e szerzett 
ismereteknek az evangeliom dicsősségére kell szolgálni, 
és az igazság terjesztésére és haladására a világban és a 
tudományos cyclus be lesz zárva a praetica theologiával 
(homiletica, pedagogicn, egyházjog, pastoralis prudentia). 
A theologiai organismusnak fejlődését én hát szívesen 
képzelem magamnak ekképen : theologia apologetica, 
historica, theologia systematica, theologia practica. 

Kell e hozzá tennem, hogv ez osztályozás nem 



absolut, hogy mind e különböző ágak, melyek ugyan-
azon törzsből eredtek, egymásba fonódnak és összeve-
gyülnek? Nagyon nehéz apologeticár készíteni ugy, hogy 
históriát is ne csináljunk; homiletikát irni exegesis nél-
kül és pastoralis prudentiával foglalkozni morál nélkül. 
Különösen az apologeticának nagyon különböző és igen 
változó helye és rendeltetése volt a theologiai épület 
alkotásánál. Sok tudós a practica theologiában helyezte 
azt el. Bárminő előnyős lenne rám nézve azon ency-
clopediai rendszer, melyet most rajzoltam, a jelen 
esetben nem volna igazam, ha ellene tiltakoznám és 
panaszkodnám, mert az apologetica, ez az oly szép és 
oly humanisticus tudomány, tanításom keretébe, a practica 
theologiába térne vissza. A practica theologia magába 
foglalná hát legalább a homileticát, pedogogicát, egy-
ház-jogot , pastoralis prudentiát és a többször említett 
apologeticát. Reménylem, hogy e nagy és szép mezőnek 
egy részét se hanyagolom el, elkezdem azért a legelsőn, 
a legvonzóbban, a homileticán. 

A homiletica a predikálásnak elmélete. E tymolo-
giája szerint a szónak eg}' szélesebb értelme is van, 
a mit azonban a szokás vagy használat a katedrai külö-
nös ékesszólásra szorított össze. 'OiiilrjTr/.rj (x&yyrj) a 
szólásnak, előadásnak művészete, még pedig, ha a szó 
jelentését és összetételét jól értem, a sokaság előtt való 
szólásnak művészete. Mert a ouileiv össze van téve 
óiiog = egy helyre és eilto — szorítom, kerítem a töme-
get sokaságot. A homiletica tehát a katedrai ékesszó-
lásra vonatkozó szabályoknak előadása. El akarom ez 
alkalommal mondani, hogy értem a katedrai ékesszólást, 
mi annak általános elve, szelleme, más felől, hogy kel-
lene szerintem ezt az ékesszólást tanítani. 

* * 
* 

Az ékesen szólás általában véve, a beszéd hatalma 
egy sokaságon, hallgatóságon. Itt csak templomi ékesen 
szólásról lehet szó, mert az ékesszólás minden helyen, 
minden alakban nyilvánulhat. Egy költemény, egy 
könyv, egy leirás, egy mozdulat, sőt még a hallgatás is 
lehet ékesszóló. Itt hát most csak a beszéd által való 
ékesszólásról lesz szó. A katedrai ékesszólás lényeges 
vonásaiban nem különbözhetik az általános ékesszólástól. 
Ugyanazon elv képezi alapját, mindig a szónok lelke 
az, mely behat a hallgató lelkébe és magát annak 
urává teszi. A törvényszéki vagy parlamenti ékesszólás-
nak ugyanazon feltételei vannak, mint a katedrainak. 
Csakhogy a katedrának sajátlagos exigentiái vannak, 
különös~anyagot tárgyal, és különböző hallgatósághoz 
szó l : innen vannak a különbségek az ékesszólás nemei 
között , mindenütt feltűnő különbségek, melyeken gyor -
sífn megyek át, minthogy mindenki előtt ismeretesek. 
Az academiainak nevezett ékesszólás, kiválóan didacticai, 
az mindenek előtt eszmékkel foglalkozik, melyeket ra-

' gyogó, mély, beható szellemi alakban mutat fel, ennek 
a szellemmel van dolga, nem mint a katedrai ékesszó-
lásnak, mely kiválóan a lelkiismerettel foglalkozik. A 
törvényszéki ékesszólás, ép úgy, mint a katedrai, egy 
harc, egy szózat az akarathoz, egy felhívás az elhatáro-
záshoz, de a formában minő különbség van ! A hallga-
tóságra, a jury vagy a törvényszéki birákra, a csekély 
vagy fontosabb tárgy mind hatást gyakoro l ; a beszéd 
mérve, rendje, felosztása pedig az előjövő eset szerint 
változik. 

Ugyanezt mondhatom a parlementi ékesszólásról. 
Az elérendő cél itt is az akarat megindítása egy köz-
vetlen szavazás előidézésére; hanem ez sokszor csak 
heves vita után érhető e l ; a hallgatóság mindig kész 
a tetszés és nem tetszés kifejezésére, és a rögtöni 

replicára. Egészen más közeg az, hol a lelkipásztor gya-
korolja ékesszólását; ez templomban teljes csendben, 
egy rokonszenves hajlamú, vagy néha csekély számú, 
mélyen hallgató opposit io előtt történik, mely a szó-
noktól egy fontos és illendő terjedelmű beszédet vár, 
amelynek tárgya, felosztása, élénksége egyenesen a beszé-
lőtől függ. Tehá t az általános szabályok, mindennemű 
ékesszólásra ugyanazok, voltakép csak egy rhetorica 
van, de miután a katedrai ékesszólásnak egészen saját-
ságos exigentiái vannak, a rhetoricának a katedrai 
ékesszólás alkalmazásánál e nemben külön szabályai 
támadnak és ezt adja elő a homiletica. 

Micsoda hát a keresztyén beszédnek sajátlagos jel-
leme ? Mi annak eleme, szelleme, természete ? Az evangé-
liumi beszéd, a predikatió, egy élő és megható szózat a hall-
gatónak vallásos tudatához. Ez a lelkekbe hatolás egy lélek 
altal. Ez az akarat felindítása az evangelium felé. Ez az 
Istentől áthatott szívnek felkiáltása, mely hívja és sürgeti 
a sziveket Isten felé. Én a legtiszteletreméltób tekinté-
lyek dacára sem képezhetek más eszmét a keresz-
tyéni ékesszólásról. Ez lesz uraim az én egész elméle-
tem, az én egész rhetoricám, az általános elv, a honnét 
folynak a többi homiletikai szabályok. N e m ; az ige hi r -
detés nem egyszerű taní tás , nem is egy istentiszleleti 
actus ; nem is egy ünnepélyes mód az elfogadott és 
vallott keresztyén tanoknak közzétételére. Az egészen 
más, sokkal jobb : az az érzelmeknek felébresztése, a 
kegyes hajlamoknak felhívása, egy harc a bűnössel, egy 
impulsió a mennyei atya háza felé, egy szent erőtetés a 
lelki országba, a mennyek országába való bemenetelre, 
a családatya szolgájának egy áldott, sokszor diadalmas 
ténye, megfelelve e magasztos parancsra, az örök szere-
tet eme parancsszavára: »kényszeritsd őket bejönni!« 
A te élő, megható, gyöngéd, szenvedélyes, szent lélek 
altal ihletett, hit és szeretettől áradó beszédednek ere-
jével, a te ige hirdetésed hatalmával kényszerítsd őket 
bemenni. Azért uraim, ha gondolatomat egy formulába 
kellene szorítnom, az én kitűnő és áldott emlékű tanárom 
Monod Adolf szavaival ezt mondanám : »Ne prédikáljunk 
valamiről, hanem prédikáljunk valamiért.« Ne azért 
prédikáljunk hogy egy eszmét, gondolatot kifejtsünk, 
hanem predicáljunk azért, hogy egy benyomást szerezzünk 
és egy elhátározást ébresszünk. Különösen pedig a lelki-
ismeretre akarjunk hatni. 

Azt teszi ez, hogy vallásos beszédeinkből, prédiká-
cióinkból az értelemre hivatkozás, vagy másfelől a kép-
zelet és érzelem felkeltése ki legyen zárva ? Nem, sőt 
ellenkezőleg : akaratunk, hajlamaink és eszméink hatalma 
alatt áll; és mivel a prédikátor akaratunkra céloz, gond-
jának kell lenni arra, hogy bennünk bizonyos érzelme-
ket keltsen és minket bizonyos eszmékkel áthasson. 
Elő fogja terjeszteni hát az evangeliumi tudományt, 
beszédében lesz egy didacticai rész. Hivatkozik a képze-
letre, érzelemre, költészetre. A magyarázat, leirás, pa the-
ticus képek, történelmi példák, erejének elemét képezik. 
Csakhogy mindezek eszközök, célravezető utak, és a 
cél mindig a lelkiismeret. A különböző elemek vallásos 
beszédünknek a tisztaságnak, fontosságnak és szépségnek 
oly bélyegit kölcsönzik, mely azt megilleti. A harc szót 
is használtam, némelyek különösen szeretik e szót a 
predicatio drámai természetének leírására használni. De 
a predicátio szerintem inkább behatás (penetrat io) mint 
harc. A hallgatók közt, kik katedránk előtt állanak, az 
egyik jól van disponálva és itt nincs helye , a küzdés 
eszméjének, hanem sokkal inkább a behatásnak; a töb-
biek közönyösök, könyelműek, vagy ellenkezők; vannak 
végre kik velünk együtt munkások, azok velünk egy 



cclra működnek , azok nekünk fegyvert szolgáltatnak, 
hogy őket legyőzzük, hivatkozunk szívökre, le lki ismere-
tükre, örök szükségeikre, h o g y nálok meggyőződés t 
szerezzünk. Bizonyos ér te lemben hát a vallásos beszéd igen 
is mindig dráma, egy harc, mer t harcolni kell a bűn 
ellen, és annak számtalan nyilvánulásai ellen, de a szen t -
hely mél tóságát tekintve, a prédikátor lelke által való 
lelkekbe hatolás eszméje jobban megfelel a valóságnak. 

Baksay László , 
sámodi református lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
I s k o l a i é r t e s í t ő k . 

(Folytatás.) 

50. A bajai m. kir. ál lami tanítóképző-intézet 
értesí tőjét Dr. Bartsch Samu igazgató közli. Az 1886/_-ik 
tanévben 6 egyén nyer t taní tóképes í tő oklevelet az 
intézet től . A képezde köl tségvetése tesz 17,105 f r to t a 
személyi járandóságokkal együtt . A jelen évi kiutalvá-
nyozo t t köl tség volt 16,555 fr t . A hi tokta tókkal együtt 
12 tanár működö t t az intézetben. A növendékek lé t -
száma 65 volt , köztük római kath. 51, evang. ref. 6, 
ág. ev. 1, g. kel. 4, izr. 3. A gyakorló iskolába járt 
45 gyermek. Az iskolai takarékpénztár i betétek f. évi 
jun. 9 - ig 160 fr t 56 krt tet tek. A szegény és szorgal -
mas tanulók segélyezésére az állam 4500 f r to t utalvá-
nyozot t . Az ifjúsági olvasókör könyvtára 319 kötetből áll. 

51. A pozsonyi k e r e s k e d e l m i akadémia é r tes í tő-
jét Jónás János igazgató állította össze s mindjár t az 
ér tes í tő legelején egy igen érdekes visszapillantást közöl 
az akadémia há rom éves tör ténetére . A közlöt t ada tok-
ból a következőket emelhet jük k i : A lefolyt első három 
évben az intézet 9000 fr tnyi ál lamsegélyben részesül t ; 
a Pozsony-kerű le t i kereskedelmi és iparkamara kifizetett 
a fenntar tásra 10,500 fr tot , P o z s o n y városa 3.000 fr tot , 
a p o z s o n y i első takarékpénztár 4000-e t , a Ludwig- fé l e 
6000 f r tos alapítvány kamatainak címén pedig befolyt 
1114 fr t 41 kr. Egyébb pénzadományokban 1432 for int 
51 kr erejéig részesült az akadémia. A tanárok közül 
irodalmi munkásságot fe j te t tek k i : Jónás János, 
Dr. Asbóth Sándor, Dr. Pisztóry Mór, Lenkei Honik, 
dr. Schack Béla és Theisz János. A tanulók létszáma 
az első évben 68, a másodikban 123 s a lefolyt h a r m a -
dikban 173 volt. Az akadémián a hi toktatókkal együt t 
17 tanár tanított . Az alsó fokú kereskedelmi iskolába 
járt 81 tanuló és pedig r. kath. 64, ág. ev. 16, izr. 1. 
A kereskedő segédek egy évi esti szaktanfolyamára járt 
27 ifjú. Örvende t e s jelenség, hogy itt a legnagyobb 
percente t a keresztyén ifjak adták, mi kiváló jele annak, 
hogy ezek is ön tuda tosan s nagyobb számmal készülnek 
a kereskedelmi pályára. 

52. A székesfehérvár i k e r e s k e d e l m i a k a d é m i a 
és alsófokú keresk. iskola értesí tőjét Fahidi Miksa 
igazgató közli. »Rokonaink mythologiájábólcc címmel a 
Kalevalát ismertet i s róla értekezik benne Dr. Balassa 
József. A tanári kar tagjai közül irodalmilag is m ű k ö d -
tek : Faludi Miksa, Borostyán Sándor, Dr. Balassa 
József és dr. Hermann Sándor. Azonkívül a tanári kar 
a télen át nyilvános népszerű felolvasási cyclust r ende -
zett. Az ifjúsági könyvtá r áll 432 műből 532 köte tben. 
Bod Lajos tanár a kereskedelmi akadémia tanulmányi 
utazását irja le, melyet tet tek a Vaskapuig a Dunán , 
majd visszafelé meg a resitcai bányákat, T e m e s v á r és 
Szeged gyá r - és ipartelepeit szemlélve meg. A tan tes -

tület tagjainak száma 11. Az akadémiai cursuson volt 
86 növendék , köz tük 42 r. kath., 4 ev. ref., 1 ág. ev., 
és 39 izraelita. Az alsó fokú kereskedelmi iskolában 
pedig 107. 

53. A budapest i IX. ker. nyi lv . közs . polgári és 
k ö z é p - k e r e s k e d e l m i iskola ér tesí tője szerint, melyet 
Fillinger Károly igazgató állított össze, a tantestület a 
hi toktatókkal együt t 25 tagból állott. I rodalmi m u n k á s -
ságot fej tet tek k i : Fillinger Károly, Mihály József, 
dr. Szádeczky Lajos, Porzsolt Jenő és Péter János. A 
polgári és k ö z é p - kereskedelmi iskolába összesen beí ra-
tot t 530 növendék és pedig r. kath. 325, g. kath. 2, 
g. kel. 9, ev. ref. 30, ág. ev. 37 és izraelita 120. Segé ly-
ben a tandíj elengedésekkel együt t 2942 fr t erejéig 
részesültek a tanulók. 

54. A Röser-fóle nyi lv . polgári és k e r e s k e d e l m i 
iskola er tesí tőjét Röser János igazgató közli. Az intézet 
fennállása óta 10,587 növendék látogatta. A tanárok 
száma 21, a növendékeké az év végén 320. Éret tségi t 
tet t 56 tanuló. 

55. A fővárosi községi ipar rajziskola ér tesí tőjét 
szerkesztet te Vidéky János igazgató. A tantestület 16 
tagból áll. Összesen 925 egyén részesült oktatásban, k ö z -
tük 133 nő. A könyvtár ér téke 1006 fr t 25 k r ; a sza-
badkézirajzi szertáré 4733 fr t 80 kr, az építészeti sze r -
táré 3221 frt 60 kr, a gypszmintáké 3295 frt 24 kr és 
a kerámiái tárgyaké 500 frt . 

56. A budapesti ág. hitv. ev. m a g y a r - n é m e t 
gyü lekeze t nép- és polgári iskolájának értesí tője szerint, 
melyben Luttenberger Ágost értekezik igen szépen a 
»Család és iskola« címmel a ke t tőnek egymáshoz való 
viszonyáról , a taní tványok létszáma 727 volt . Tand í j 
fejében befolyt 14,999 frt , 1910 frt tal több, min t tavaly 
s így x l egyháznak a közpénztárból csak 481 f r t 64 krral 
kellett a köl tségeket kipótolni . A taní tótestület 19 t ag -
ból áll. A tanítói könyvtár á l lománya 185 kötet , az 
ifjúságié 270 kötet . Az iskola évi jövedelme 21,648 fr t 
86 kr, kiadása ugyanennyi . A növendékek közöt t ág. 
hitv. 360, ev. ref. 30, r. kath. 57, g. kel. 5, izraelita 275 ; 
magyar 605, német 113, tót 6, egyéb 3. A hi tokta tás t 
4 hi toktató látta el a főváros I V — X . kerületeiben s 
51 tanintézetnek növendékei , összesen 1194-en (36- ta l 
többen mint tavaly) részesültek val lásoktatásban. 

57. Az iglói ág. hitv, ev. népiskola és polg . 
l eányiskola ér tesí tőjét Kertscher Ede közli. A taní tók 
száma 8, a k i tokta tóké 5. Az összes növendékek száma 
254, köztük magyar 40, néme t 200, tót 1 4 ; ág. hitv. 158, 
ev. ref. 9, r. kath. 53, g. kath. 3, izr. 31. A tanítói 
könyvtá r á l lománya 1132 kötet . 

58. A nagykőrös i községi fe lső l e á n y - népisko la 
értesí tője szerint, melyet Szurmó Ambrus igazgató szer -
kesztett , a tanító testület 6 tagból á l l ; a növendékek 
száma az é v v é g é n 35 volt. Az iskolai kézi könyvtá rban 
van 279 köte tnyi m ű ; az i f júsági könyvtárban pedig 
274 kötet . 

59. A szegszárdi közs. polgári fiú- és fe lső l e á n y -
iskola értesítőjét Krammer János igazgató állította össze . 
Az értesí tő elején dr. Sass István iskolaszéki e lnöknek 
a zárünnepély alkalmával tar to t t lendületes beszéde van 
közölve. Á polgári fiúiskolába 136 tanuló járt, a felső 
leányiskolába pedig 46. A két iskola tanító személyzete 
16 tagból áll. Segélyezésben a tanulók 743 f r t 65 kr e r e -
jéig részesültek. 

60. A r imaszombat i nyilv. polgári l eányisko lának, 
melynek értesí tőjét Fábry János teszi közzé, összesen 
48 növendéke v o l t ; a taní tótestület tagjainak száma 9. 
Rimaszombat városa 300 frttal segélyezte az intézetet . 



61. A zilahi községi polgári f iúiskola ér tesí tőjét 
Pu»gur Gyula szerkesztet te. Az intézet a ref. co l legium-
tól különvált ez évben. Az első alapítványt az iskolára 
Dull László földbir tokos tet te 320 frt tal . A h i tok ta tók-
kal együt t 15-en tanítottak. A tanulók száma 180 volt. 
A tanári könyvtá r ál lománya 368 kötet . Segélyeztek 
15 növendéke t összesen 450 frttal. Pénzjuta lmakban ki-
oszta tot t 30 tallér. 

62. A nagyrőce i községi polgári iskola é r tes í tő-
jét Rőczey István közli. A növendékek száma 111 volt, 
14-gyel több mint tavaly. A tápintézetben 34 tanuló 
lát tatot t el, kiknek élelmezése 812 fr t 50 krba került. 
Jutalmakban kioszta tot t 80 frt és 10 db magyar húszas. 
A tantestület tagjainak száma 11. A polgári iskolával 
kapcsola tosan tanműhelyek is vannak és pedig van asz-
talos — edényfes tő — és könyvkötésze t i tanműhely. 
Az iskolai takarékpénztár forgalma 262 frt 35 kr volt. 
A tanári könyvtár ál lománya 446 mű 640 k ö t e t b e n ; az 
ifjúsági könyvtáré 200 kötet . Az ifjúsági segély-egyle t 
vagyona 3925 frt 67 kr. 

63. A tordai ál lami polgári i skola ér tesí tője sze-
rint , melyet Pálfy Károly igazgató szerkesztet t , a t an -
testület tagjainak száma 16, közülök 4 taní tónő. A fiúk 
száma 108 volt , a leányoké 189. Könyvtáré és egyébb 
gyű j temények eléggé gyarapodtak. 

64. A losonc i ál lami e l emi iskolaban, melynek 
ér tesí tőjét Nagy József igazgató adta ki, volt összesen 
114 tanuló, kik közül ingyen tanításban részesült 88. 
Az iskolai könyvtá r 130 kötet művet tartalmaz. T a n í t ó 
van 2, vallástanító szintén 2. a + b jegy alatt egy kis 
ér tekezés van az értesí tőben. »Társ ad a Imi teendőink a 
nevelés érdekében« címmel. Észrevételei igen helyesek. 

65. A csáktornyai községi e lemi népiskola é r t e -
sítőjét Jency Gusztáv közli. A könyvtár 13, de nem 
egészen szakmunkával gyarapodot t . A tanítók száma a 
hi toktatókkal együtt 1 0 ; a tanulóké pedig 4 7 6 ; köztük 
magyar 90, német 128, horvát 157, olasz r ; r. kath. 365, 
ág. ev. 5, móz. v. 106. A szaporodás 30. Az iparismétlő 
iskolába járt 102 tanuló. 

66. A nagyvárad i róm. kalh. népiskola é r tes í tő-
jében Jakobovi ts Dezső tanító értekezik »Az erkölcsök 
hanyatlása, a család és népiskola« címmel, melyben h o s z -
szas tapasztalatai alapján foglalkozik a tanulók erkölcsi 
életének hanyatlásával, ennek okaival s felmutat ja , hogy 
miként lehetne a ba jokon segíteni a családnak s az 
iskolának. A tanítók száma 4 ; a tanulóké 236, köztük 
32 ev. ref. is. A nagyváradi róm. és gör . kath. nép i sko-
lákba összesen 1735 fiú és leánynövendék járt. 

—s—l. 
0 

T Á R C A . 
A classicus olvasmányok kezeléséről. 

(Levél a szerkesztőhöz.) 

Igen tisztelt szerkesztő úr 1 Ujabb időben nagyon 
felkapta a művelt közönség egy része Frary és Loc roy 
nevét, kik tudvalevőleg az ó-classicus irók olvastatását 
szűkebb térre akarják szorítani az iskolában. Néhány 
magyar lap is sietett a maga megjegyzéseivel e feltétel-
hez kötni a középiskola magasabb niveauját. Minden új 
do log kapós, különösen, ha az iskoláztató közönség 
ízlésének kedvez. .Csakugyan tapasztaltam, hogy oly 
emberek haladtak Ítéletükben leginkább az említett e lő -
kelő nevek után, a kik a francia iskolák viszonyaival 
épen nem i s m e r ő s e k ; mer t hisz különben tudnák azt, 

hogy a francia iskolát, a melyben classicus írók olvasta-
tása mellett vajmi kevés gond van fordítva s túdiumokra , 
— a mieinkkel — hol a reáliáknak jogosul tságuk szerint 
elég tér van engedve — alig lehet összevetni. Laikus 
ember részéről tehát nem csodálom az e l fogu l t ságo t ; 
indul a tekintély után, nem mérlegelve a helyzet kü lön -
böző voltát. 

N e k e m is volt többszörös vitám intelligens e m b e -
rekkel , sőt néha tanügyi férfiakkal is, a kik talán a 
francia szellő lengésére min tegy kötelességnek t a r to t -
ták mindazt , a mi modern , az első pillantásra elfogadva 
m é g jobb meggyőződésüke t is e lhal lgat tatni ; a kiknek 
aztán a legenyhébb Ítéletük az volt , hogy a classicai 
o lvasmányokat a nevelés és tanítás kára nélkül lehetne 
mellőzni a középiskolában. Én ezzel szemben ki fe j te t -
tem meggyőződésemet , hogy a sokszor hangsúlyozot t 
formál is képző erőt n e m is érintve, a kedélyi élet, ső t 
a helyesen felfogott hazafias érzület, a nemes lelkesülés 
nevelésére — nem ugyan egyedüli — de mindenese t re 
hatalmas és nehezen pó to lha tó eszköznek t a r tom a clas-
sicus olvasmányt. Ez indí tot t arra, hogy az i88 7 / g csurgói 
érets í tőben megír jam székfoglaló é r t e k e z é s e m e t ; ez vezet 
mindig az auc to rok magyarázatában, és vett egysze r s -
mind arra, hogy — ha szerkesztő úr megengedi — itt 
is, egyebütt is közöljek saját e l járásomból néhány ada -
tot, miképen igyekeztem a classicusokban rejlő gazdag 
erkölcsi elemet feltárni. 

Bevezetésül leirom azokat a megnyi tó szavakat, 
melyekkel Ciceró »De Officiis« művének olvastatását 
megkezdet tem. 

Sok szépet találtunk már a gö rög és római i roda-
lom remek emlékeiben : eszmében gazdagságot , f o r m á -
ban tökéletességet , mindenüt t a t e remtő ész munkáját . 
Keressük tovább, hogy többet lássunk, többet tapasztal -
junk s mindig újat , mindig többet tanulhassunk. K o p o g -
tassunk be oda, hol a szónoki művészet ideálját, a 
Chrysogonusok , Verresek, Catilinák és Anton iusok bátor 
és hatalmas szavú ellenét, a római stilus fe jedelmét 
bámultuk e g y k o r o n : a 63 éves agghoz, a fo ly tonosan 
élénk és munkás szellemű Ciceróhoz, hogy tanítson meg 
elvekre, életszabályokra, melyek gyönge akaratunkat az 
életre megacélozzák. És kezünkbe adja utolsó művét , 
melyet az atyai szeretet melegével Marcus fiához in té -
zett ; nem azért, mer t itt volna legnagyobb, mer t n a g y -
ságának délpont ján beszédeiben r a g y o g ; nem is azért 
hogv legönállóbb phi losophicus munkái közöt t , mer t 
ma jdnem n y o m r ó l - n y o m r a k imuta tható Panaet ius u tán-
zása ; nem is azért, hogy legnagyobb gonddal van szer -
kesztve, mer t ellenkezőleg, mintha a közel halál sej telme 
űzte volna, olv gyorsan irta meg az utolsó könyveket : 
hanem azért, hogy tanácsával kisérjen bennünket azon 
a pon ton is tnl, melyen az iskola életéből az élet i sko-
lájába távozunk. Azért adja tehát ezt a könyvet , mer t a 
c í m e : »De Ofíiciis«, a kötelességek. És jobbat nem 
t e h e t n e ; mer t nincs az emberi életnek, az ember te t te i -
nek helyesebb szabályozója, az emberi é rdemnek igazibb 
mér téke , mint a kötelesség ; és nincs, a mi ha landónak 
a földön oly jutalmat szerezhetne, min t a kötelesség. 

A természet tárgyai és tünéménye i közt egy sincs, 
mely céllal nem bírna. A szélvihar levegőt tisztít, t enge r -
vizet óv meg a ro thadás tó l ; az eső termékenyí t , s így 
tovább, hogy minden a legfelső célban, a T e r e m t ő 
dicsőítésében egyesül jön. Szabott ut ján határozot t fe ladat-
tal jár fejlés és enyészet egyaránt. S az ember, kiben az 
állati test ereje s ügyessége az isteni képmással egyesül, 
tehetségeinek dúsgazdag birtokában, nem lehet, nincs is 
kizárva az általános szabály alól. Születésével tőkét hoz 



magában, melyről kamataival: az élet munkája eredményé-
vel kell majdan számot adnia. Azért kapta, hogy működ-
jék, hogy munkálkodva tökéletesedjék. Abban külön-
bözik csak a többi teremtménytől , hogy működését szabad 
akaratából végezi, s ez, a mint helytelen irányban átka, 
vádja lehet, az ész és kötelesség uralma alatt érdeme 
és jutalma. 

Munkára születtünk, tehetségeink használatára, hala-
dásra, törekvésre. S ha nem volna más ok a munkára, 
mint a tevékenység kellemes izgatottsága, mely az ember 
természetéhez tartozik, mely ép lélek, ép test jele, mely 
ujabb munkára ösztönöz s abban gyönyört talál; ha nem 
volna más ok, mint a tétlenségnek, az unalomnak elkerü-
lése, mely az életnek mérge, minden erkölcsi rosznak 
termékeny földje: e két tekintet maga megérdemli, hogy 
örök elvül fogadjak el a mondás t : Ora et labora. Mun-
kásság az élet sója, a romlástól mely megója. (Tompa . ) 
Nép nagyságot, ember tiszteletet soha sem nyert munka 
nélkül. Róma hatalma ott csírázott, hol a földművelést 
kicsinyje-nagyja legnemesebb foglalkozásnak tartotta, s 
ott érett meg, a hol hazájáért élni-halni legédesebb vágy-
gyá, köteleséggé fejlett mindenki lelkében. Severus csá-
szár végrendelete ez egy szó volt győzni tanult katonáihoz : 
»Laboremus« s ő volt az, ki a minden oldalról megtá-
madott és döntögetet t hatalom-óriásnak bukását egy 
időre megakadályozta az által, hogy a sereget munkára 
szoktatta. S az egyes ember lelke is termékeny földhöz 
hasonlít, mely soha sincs működés nélkül. Az a löld, a 
mely művelve, gondosan bevetve a legtisztább buza kin-
csével ad hálát gondozójának, parlagon hagyva a fel-
burjánzott tövisnek, kórónak szülője, mint a munkátlan 
lélek az erkölcsi dudvának, romlottságnak. Munkával tar-
tozik tehát az ember önmagának, tehetségeinek. 

De ha e mellett ezer a jótétemény, melynek az 
bölcsőtől a sírig részese lesz; ha ismét ezer a kötelék, 
a melyek emberekhez egyenkint s az egész társadalomhoz 
fűzik, meg a lélekbe öntöt t szent eszmék megvalósításához: 
a munka általános kötelezettsége, végtelen tere mellett 
irányt is találunk, a melyen erőinket érvényesíteni tar -
tozunk. Mert az egész emberiség igényeihez képest oly 
parányi egyes ember munkája mindenfelé nem érvénye-
sülhet ; nem is fűzi tartozás az élet minden megoldandó 
kérdéséhez, teljesítendő feladatához. Azért teremti meg 
ki ki hajlamához mérten hivatása körét, hogy munkája 
ott érvényesüljön, ott iparkodjék leróni tartozását Isten, 
haza s az emberek i rán t ; ott keresse és találja kötelmeit 
s azok teljesítésében munkája érdemét. 

És kötelesség lesz az ember kalauza egész életén ; 
ez lesz az életet átható elv, törvénye pedig a lelkiis-
meret szava. »Nulla vitae pars neque publicis, neque 
privatis, neque forensibus, neque domesticis in rebus, 
neque si tecum agas quid, neque si cum altero contra-
has vacare offlcio potest in eoque et colendo sita vitae 
est honestas omnis et neglegendo turpitudo.« Cic. Off. 
I. 2. Mert a kötelességet teljesítő ember háláját lerója 
az iránt, a kitől jótéteményt ve t t ; beváltja igéretét, 
hogy mint ember és polgár szent célokért lelkesül és 
azokat lehetőleg megvalósí t ja; bizalmat érdemel ki már 
azon vidám tekintély által, melyet a munkás ember a 
lelkiismeret jutalmazó és bátorító szavából merít. Vájjon 
honnan van az, hogy egyes emberek fokról-fokra, 
tekintélyről hatalomra emelkednek, mint hogy közbi-
zalmat tudtak kiérdemelni hivatásuk körében, melynek 
kötelmeit teljesítették ? És honnan van annyiak bukása 
életben és iskolában? Mert a helyet, a melyet elfoglal-
tak, betölteni nem tudták, vagy nem akartak, kötelmei-
ket nem teljesítették. 

S a valódi nagyság is miben áll ? Talán a nagy 
észtehetségben ? Sokkal igazságosabb a valódi nagyság 
osztogatója : a tárgyilagos történelem, s az emberi ész 
kritikája is, mint hogy nagynak nevezzen embert azért, 
a mi nem is az ő é rdeme ; vagy épen, mert tehetségeit 
nem használta, vagy rosszra használta. Talán a hata lom-
ban ? Kell-e hatalmasabb emberi teremtmény a keleti 
despotáknál, a féktelen szenvedély e borzalmas példái-
nál, kiket az igába gyötör t rabszolga nép Istennek, ég 
fiának, nap fiának címezett? Kellet-e korlátlanabb úr 
a Nérók, Claudiusok, Heliogabalok egész soráná l ; s 
vájjon melyik érdemelt ki nagy nevet a józan emberi 
ész előtt? A hol a szép gondolatoknak, nemes érzel-
meknek törekvések és szép tettek felelnek meg : ott 
terem, tehát a lélek nagyságában áll az igazi nagyság. 
A nagy lélek minden jót, szépet összes erőivel valósí-
tani aka r ; s mivel magasztosabb a cél, melynek szolgál 
s szebb, a mit gondol és akar, mint a közönséges ember 
gondolata, szava, te t te : ebben emelkedik a köznapi 
fölé. Azért nagy, mert szentebb kötelmet tűzött maga 
elé, kötelmét nemesebben fogta föl, és nemesebben, 
nagyobb buzgalommal teljesítette. És így a szegény 
favágó, ki eltartja családját, fölneveli gyermekeit, lerója 
kötelmeit Isten és hazája iránt, nem nagyobb-e, mint egy 
Pharao? S az ifjú, ki egy mesés hirű korban, midőn a sza-
badság szóra megrendült egy nép egész valójában és tettre 
ébredt megmutatva, hogy nem halt meg, csak dermesztő 
alvás zsibbasztá tagjait, ebben a korban elhagyva a kényel-
mes atyai házat, rosz ruhát és fegyvert öltött, koplalt, 
fázott, sárban aludta fáradalmait, és másnap a lelkesülés 
»előre« szavával tiprott el lenséget: nem nagyobb-e, mint 
akármelyik Dionysius? Azok a férfiak, kiknek kebelében a 
század elején támadt a nagy gondola t : »a haza veszélyben 
forgó nyelvét ragadni meg, ezt felvirágoztatni, ezt erőre 
hozni s erejével rázni fel az álomba sülyedt népet, 
hogy lásson és érezzen« ; azok a férfiak, kik midőn 
egy vihar letarolt a nemzetben mindent, lelkesültséget 
és reményt, kockáztatva szabadságukat, álnevek alatt, 
allegóriában szóltak a »Madár fiaihoz«, a »Gólyához«, 
énekelték a »Dalnok buját«, zokogták a »Koldus éne-
két«, Széchenyi halálakor az elegiát, beszéltek a népnek 
az ősi nagyság képeiről, a közelmúlt dicsőségéről, és 
meghalni nem engedték ; az a Hunyady János, ki - így 
beszélt halálos ágyán : »Igyekeztem betölteni a helyet, 
melyet a Mindenható reám bizott« ; az a Széchenyi 
István, ki nemzete újjászületését annyira mélyen érzett 
feladatának tartotta és »kinek lángelméje is azon kín 
alatt hamvadt el, hogy kötelessége teljesítésében m e g -
gátlá a kitört v ihar : ilyenek a nagy férfiak. Mert raa-
gasztosat vállaltak magukra s azt összes erejükkel való-
sították, vagy valósítani törekedtek. 

Szerdahelyi Kálmán nagyon sokat dolgozott , meg-
rongált egészsége rovására is. »Miképen győzöd a m u n -
kát ?« kérdezte egyik ismerőse. »Magamért nem is 
bírnám, de másokért kell.cc Ez a »kell« annyi mint a 
nemes lélek magára vett kötelessége. — Mikor a szabad-
ságharc hire kihatott a külföldön tanyázó hadsereghez, 
egyik magyar részéhez így szólott a főt isz t : »nem hivők 
senkit, nem is Ígérek semmit, sőt tudom, hogy szöké-
semért, ha nem sikerül, főbelövetés lesz a jutalmam: de 
nekem mennem kell.« És ment ő is, és mentek mind-
annyian, mert hítta őket egy érzet, a hazafias kötelesség 
szent érzete. 

Ilyen hatalom a kötelesség, irányozza az életet, 
szerzi az igaz érdemet. Lehet, hogy sok akadályra talál 
teljesítésében az e m b e r ; de több munkának több az 
érdeme. Lehet, hogy nem valósíthatja meg, a mire tö re -



kcdet t ; de az érdem meg van, mert törekedett és a siker 
nem rajta mult. Es ha nincs meghatóbb látvány, mint 
midőn a férfiú erejének talán megtörtével, de a büszke 
önérzet sugarával áll meg a legyőzött nehézségek fö lö t t : 
nem kevésbbé magasztos látvány a sikertelen küzdés har-
cosa ; mindkettő érdeme a lelki nagyság, az, hogy 
»justus ac tenax propositi.« 

Míg ellenkezőleg: ha valaki letért a kötelesség 
útjáról, lemondott a büszke jogról, hogy magát férfiúnak 
nevezhesse; a jövőről, hogy tiszta erkölcsi jellemmé 
fejlődjék valaha; a szabadságról, mert gyöngeségeihez 
szegődött rabszolgának. 

De más oldalról tekintve a dolgot, valljuk be hibán-
kat, a szeretet vezérli igen gyakran lépteinket, még pedig 
az iránt, a kihez legközelebb vagyunk, magunk iránt. 
Neve az önszeretet. Keressük az örömöt, a boldogságot 
és — bár nem mondjuk talán — tetteink jutalmára, 
eredményére gondolunk. De hol keressük azt és keresve 
megtaláljuk-e ? 

Édes a vozalom, mely a mieink, szülőink, barátataink, 
rokonaink szeretetéből, embertársaink bizalmából felénk 
mosolyog ; édes, még édesebb az öröm, melyet a sok 
kutatás után feltalált igazság, a győzelmes tvqrfAa támaszt 
a vizsgáló lelkében. De ki mondja meg, hogy nem rontja 
le egyiket úgy, mint a másikat az öröm mérge, a csaló-
dás ; ki mondja meg, hogy a szeretet és bizalom nem 
oly gyümölcs-e, mely kívül arany, belül hamu; s 
az igazság, melyet felfedezni véltünk, nem látszat-e, 
mely bővebb vizsgálatra délibabként szétfoszol? És a ki 
szereti embertársát, szereti övéit, szereti hivatását, és 
magát egészen arra szenteli; a k i a természet törvényeit 
kutatja, hogy használja az emberiségnek ; a ki a teremtő 
szellem izgató sugallatára hallgatva a tudás ismeretlen 
régióiba száll, fárad, hogy tudjon és tanítson : nem volna 
annak más jutalma a földön, mint a csalódás kilátása, 
vagy a látszat foszladó párája? Hiába keresett az igaz 
örömből, a boldogság előizéből? 

Ha keresi a tehetség btrtokában, nem találja meg ; 
mert hisz a szellemes Voltairet, az erős Toldit, a leg-
zseniálisabb tolvajt sem nevezhetjük boldognak. Keresi 
a gazdagságban? De hisz Croesusnak megvolt mindene, 
csak egy hiányzott, a mit boldogságnak nevezhetnénk. 
Hol van tehát a munkás, a kötelességet teljesítő ember 
méltó jutalma? Ott , a hol tetteinek törvénye lakik: a 
lélekben. A mikor az ember elmondhatja végső szavá-
ban, a mit a nagy tudós, Taylor e lmondot t : »Köteles-
ségemet akartam teljesíteni.« Nincs édesebb öröm, nincs 
a földön igazibb boldogság, mint a jól végzett köteles-
ség jutalmazó öntudata. 

Ilyen dolgokról beszél nekünk az ősz tudós, Tullius, 
hogy életünkben vezérünk, halálunkban jutalmunk a 
kötelesség legyen. S ha majd nemes elvek által meg-
edzve az igaz emberit akarják lelkükben megvalósítani; 
majd ha szent kötelességet akarnak teljesíteni a jó, igaz 
és nemes ügy érdekében, és akadályokat vet útjaikra a 
véletlen vagy a kiszámított roszakarat; majd ha le-
mondva a siker reményéről csüggedés fogja el talán 
félre értett, talán meg nem értett, de bizonynyal nem 
méltányolt tiszta szándékukat: akkor jusson eszükbe ez 
a könyv, s a mi a tartalmát hiven jelképezi, az a cimer, 
melyen a struc madár vaspatkót nyel, e felirattal: Durum, 
sed digerit. (Kemény, de megemészti). Ha pedig a mel-
lett a sors keze viszontagságok közé vezet, hogy a 
tűzben kipróbálja az érc nemességét ; ha majd a fajda-
lom keserűségét találják ott, a hol az öröm édességét 
keresték; mikor bánt az emberek kislelkűsége, melyet 
hasonlóval viszonozni nem enged a lélek nemesebb 

iránya : megint csak ez a könyv jusson eszükbe, és meg-
találják azt, amit egy másik címer a felcsapott lapdával 
fejez ki, e felirattal: Percussus elevor. (Ha csapás ér, fel-
emelkedem.) 

Csurgó. Lázár István. 

B E L F Ö L D . 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
A tiszántúli egyházkerület őszi rendes közgyűlésé-

nek számos közérdekű tárgya volt, s közülök nem egy 
hosszas és zajos vitára szolgáltatott alkalmat. A köz-
gyűlésen az esperesi karból csupán Kiss Áron a szath-
mári egyházmegye érdemes ősz esperese hiányzott, kit a 
megjelenésben betegeskedése gátolt. A gondnokok közül 
Pilissy László, gr. Ráday Gedeon, Kulin Imre maradtak 
távol. A közgyűlés többi tagjai is csaknem teljes szám-
mal voltak jelen. Az elnöki széket főt. Révész Bálint 
püspök, kit bejövetelekor lelkesen üdvözöltek és Vállyi 
János főgondnok foglalták el. Az elnöki megnyitó beszé-
det, melyet Révész Bálint tartott, buzgó ima előzte 
meg. A megnyitó beszéd főképen a Trefor t Ágost, 
Katona Endre h.-nánási lelkész és Vass Pál főiskolai 
kertész emlékének volt szentelve. Trefor t ra nézve főt. 
püspök úr indítványozta, hogy habár a prot. autonómiá-
nál fogva nem folyt is be közvetlenül az egyházkerület 
ügyeibe, s habár néha összeütközésbe is jött vele az 
egyházkerület, de tekintettel a magyar kultura emelése 
körül szerzett halhatatlan érdemeire, emléke jegyzőkönyvi-
leg orökíttessék meg, s a közgyűlés részvétiratot intéz-
zen gyászoló családjához és a kultusz-minisztériumhoz 
Az indítvány közös akarattal elfogadtatott. Az elnökség 
bejelentette továbbá Pilissy Lászlónak lemondását bete-
gedése miatt a felső-szabolcsi egyházmegye gondnoki 
tisztéről; ez a bejelentés sajnálattal vétetett tudomásul 
s a f.-szabolcsai egyházmegye felhivatott a gondnoki 
tiszt betöltesére. 

Az esperesi karnak a lelkészképességi vizsgákról 
szóló jelentéséből kitűnik, hogy az első vizsgára jelent-
kezett 13 ifjú közül kitűnő eredménynyel vizsgáztak: 
Halkó József, Dulházy István, Mindszenty Imre és Szabó 
István, a második vizsgán pedig 17 tiszteletes atyafi 
közül : Buday János, Csák Aladár, Fogarassy Bálint, 
Kövendy Dénes, Patay Lajos és Török Zoltán, kiknek 
nevök köröztetni rendeltetett. Az első vizsgán két ifjú 
2—3 tantárgyból elégtelen osztályzatot nyere, ezek javító 
vizsgára bocsáttattak. A levizsgázott atyafiakat főt. püspök 
úr szép beszéd kíséretében bocsátotta el. Az augusztus 
hónapban megtartott tanító képességi vizsgákról ugy az 
esperesi jelentés, mint a püspöki beszéd örvendetesen 
emeli ki azon kedvező jelenséget, hogy a hittanhallga-
tók és tanítók (tanító-képezdészek) meglepő haladást 
tanúsítottak az előkészületekben. Ez a jelenség buzdítá-
sul jegyzőkönyvben is ki lett fejezve. 

A tárgyalás alá került közigazgatási ügyek közül 
fontosabbak a következők: A leikés i szolgálatok díja-
zásának egyöntetű, az egész egyház kerületre érvényes 
megszabására nézve az esperesi kar javaslatot terjesztett 
elő (az initiativa a n.-bányai egyházmegyétől szárma-
zik.). Ezen életbe vágó tárgyhoz számosan szólottak: 
Kovács István, Isaák Dezső, Ujfalussy Sándor, dr. Tisza 
István, Kiss Albert és Némethy Lajos. Ezek felszólalása 
közben a közgyűlés azon meggyőződésre jutott, hogy 
a díjazás megszabására nézve szükséges a különböző 



szokásoknak hodoló és különböző viszonyok között élő 
egyházmegyéket megkérdezni. A miért is György Endre 
indítványára ezen ügy kiadatott az egyházmegyéknek. 

Igen jelentőséggel teljes ügy volt a lelkész minő-
sítési szabályok reformja is. E tárgyban két javaslat 
feküdt a közgyűlés asztalán ; az egyik az esperesi karé, 
melynek eltéréseit az eddigi szabalyzattól Széli Kálmán 
esperes mutatta k i ; a másik a Csiky Lajos hittantanáré. 
Külön véleményét indokoló beszédében kérte vélemé-
nyének (megjelent a »Debr. Prot . Lap.« szept. 15-diki 
számában) elfogadását, mint olyant, mely felette meg-
könnyíti a lelkész minősítési eljárást. Egyébiránt a Csiky 
különvéleménye a minősítés alapjául szolgáló ér ték-
számokat mechance veszi, míg az esperesi kar javaslata 
a figyelembe veendő momentumokat egymással össze-
függésben tekinti. Mindkét javaslatnak vannak egymással 
szemben előnyei és hátrányai, a mit a közgyűlés több 
tagja ki is mutatot t . Az ügy nem lévén elodazhatatlanul 
sürgős, a két javaslat összeegyeztetés végett az e tárgy-
ban már régebben alakított bizottságnak adatott ki, 
mely most Dr. Tisza Istvánnal és Csiky Lajossal kibő-
víttetett. 

Az első nap ülését egy felette érdekes, sőt szen-
vedélyes vita zárta be. A konventi tagok választásának 
kérdése izgatta fel a kedélyeket. A tárgysorozat szerint 
a választás jelen közgyűlésre volt kitűzve. Egy pár t -
töredék azonban, mely nem új keletkezésű, sőt eredetét 
arra az időre viszi vissza, midőn a zsinati törvény híres 
53. szakaszának homályos szövegezésű f ) pontja magya-
rázata felett támadtak hirlapokban és tanácstermekben az 
első elkeseredett viták, hát ez a párt ujolag felszínre hozta a 
nagy elvi kérdést : hol válaszszaka konventi tagokat : a 
presbytér iumokban-e, vagy az egyházkerületen? Ismere-
tes a tiszántúli egyházkerületnek ezen kérdéssel szemben 
elfoglalt álláspontja, mely különbözik a királyhágón inneni 
három testvér kerület ugyanezen ügyben hozott határoza-
taitól. A tiszántúli kerület a maga képviselőit 1886. májusi 
közgyűlésén, a jegyzőkönyv értelmében 1886—1888-ra 
választotta, tehát nem egészen három évre, s eszerint 
a mandátum ez év végével lejár. 

A kerületi közgyűlés által való választásnak hívei 
ehhez a határozathoz ragaszkodtak, s érveléseikben erre 
támaszkodtak. A kisebbség azonban (nevezzük így) azon 
hitben volt, hogy a megbízatás a következő év maju-
sában jár le. E hitben késhetett a Peterdy Károly és 
elvtársainak jelen közgyűlés elé terjesztett indítványa, 
mely oda törekedett , hogy a konventi tagokat a pres-
byteriumok válaszszák, s ezen kérdést, az indítvány a 
gyűlés folyama alatt terjesztetvén be, tárgyalja a tavaszi 
közgyűlés, s addig ne ejtessék meg a választás. 

A Peterdy-fé le indítványon kívül három egyház-
megyétől is jött be e kérdéssel kapcsolatos felterjesz-
tés, melyeket azonban a közgyűlés úgyszólván egészen 
figyelmen kívül hagyott , holott azok napi kérdéssé 
tehették volna épen a Peterdy K. indítványának tárgyát. 
A n.-bányai és szathmári egyházmegyék csaknem hasonló 
tartalmú nyilatkozata a konventi tagoknak a presbyte-
riumok által való választását kívánta ; a békés-bánáti 
egyházmegye pedig arra kérte az egyházkerületet, hogy 
ez eszközölje ki a konventnél, az uj zsinatnak össze-
hívása előtt, erre oly indítványnak előterjesztését, mely 
a zsinati törvény 53. szakasza f ) pontjának nem eléggé 
világos szövegezésének magyarázását követelje. A támadt 
vita folyamában, mely több mint két óra hosszáig ta r -
tott , s a melyben mindkét fél legjobb harcosai léptek a 
csatatérre, a szenvedélyes nyilatkozatok sem maradtak 
el, melyek egymásután vonták magukra a helyreigazí-

tásokat és cáfolatokat. Peterdy Károly és elvtársai (Kiss 
Albert, Isaák Dezső, Thaly Kálmán, K. Tó th Kálmán, 
Kovács István, Lukács Ödön , Ferge József, Szőke Já-
nos, stb.) azt az indítványt, melyet ellenök gr. Dégen -
feld József tett, hogy t. i. tárgyaltassék ugyan a jövő 
közgyűlésen a »presbyterianisták« indítványa, hanem 
a konventi képviselők választása már most ejtessék 
meg, az ő indítványuk kijátszásának nevezték el, a mit 
Thaly K. szelídebb kifejezéssel: kikerülésnek mondot t . 
Viszont a másik fél (Ujfalussy Sándor) a Pe te rdy-
(beregi)-féle indítványnak erőszakolását ugy tünte t -
te fel, mint az egyházkerület méltóságának megsér té -
sét, a mi ellen meg Lukács Ödön tiltakozott nagy 
verve-vel. Felvettetett egy rendkívüli ad hoc közgyűlés-
nek összehívása is Peterdyék által, nehogy alapja legyen 
György Endre azon nézetének, mintha ők a februárban, 
vagy márciusban összeülendő konventen képviselet nélkül 
akarnák hagyni indtványuk által a kerületet. A vitának 
az is érdekes mozzanata volt, midőn a beregi indítvány 
hívei az 1886. évi határozatot (a komenti tagoknak a köz-
gyűlés által való választását) az azt megszavazó 40 tag hatá-
rozatának deklarálták, s ezzel szemben hivatkoztak az ezzel 
ellenkezőleg nyilvánuló 8 egyházmegye nézetére, mint a 
kerület többsége meggyőződésének kifejezésére. Erre 
dr. Tisza István és Ritoók Zsigmond adták meg a választ 
azzal, hogy alkotmányos szempontból ama 40 tag hatá-
rozata törvényes határozat, nem a többségé, hanem a 
hatóságé, a ki másként vélekedik intézményeink szelleme 
ellen intéz támadást. Továbbá az az elv egyedül helyes, 
hogy a közgyűlésre a képviselők nem megbízatással, 
utasítással jönnek s az egyházmegyék ilyennel küldötteik 
szavazatát, a kerület határozatait nem befolyásolhatják, 
illetve meg nem köthetik. Habár elismerhető (Ritoók Zs.) 
az egyházmegyék azon joga, hogy küldötteiknek meg-
győződését előzetesen kipuhatoljak. Erre Kiss Albert 
azzal felelt, hogy a képviselőknek kötelességök elvi fontos-
ságú kérdésekben megbízóik nézeteit tolmácsolni. Külön-
ben illik, hogy a megbízatásról lemondjanak. Ami pedig 
a rendkívüli közgyűlés összehívásának indítványát illeti, 
az ellen azt hoztak fel, hogy az épen a legszegényebb 
egyházak mégterheltetésével járna, ujabb kiadásakat róva 
a közpénztárra, s új, rendkívüli egyházmegyei közgyűlé-
sek tartását tévén szükségessé, sok nehézségbe ü tköz-
nék. Balogh Ferencnek közvetítő indítványa volt, hogy 
t. i. mivel a konventi tagok választása 3 évre érvényes 
a törvény és gyakorlat szerint, s így az 1886. májusi 
választás 1885. májusig szól, — mondja ki a közgyűlés, 
hogy a jelenlegi választást szükségtelennek tartja. —-
Iiyen hosszas vita után végre névszerinti szavazásra 
(melyet gr. Dégenfeld József kért) került a sor, s az 
elnök által feltétetett a kérdés : a közgyűlés megakarja-e 
választani már most, vagy nem, a konventi tagokat ? 
Igennel szavaztak: Szeremley József, gr. Dégenfeld J. 
Szabó János, Ritoók Zsigmond, Dávidházy J. Bernáth 
István, Fráter Imre, Székely Károly, Hor thy István, 
Várady Gábor, Ujfalussy Sándor, Segesváry József, Széli 
Kálmán, Szeremley Sámuel, György Endre, Simonffy 
Imre, Soltész László, Pakozdy Lajos, Rásó Gyula, Tatai-
János, Miklovicz Bálint, Dr. Hajnal István, Széli Ákos, 
Kis Elek, Zsigó Endre, Végh Sándor, Széky Péter, 
Rásó Antal, Szentpaly Jenő, Debreczeni István, Balogh 
Ambrus, Dr. Tisza István, Liszka Nándor , Tüdős János, 
Joó István, Futó Mihály, Bodolay László, Elek Lajos, 
T ó t h Sámuel, összesen 39-en. Nemmel szavaztak : P e -
terdy Károly, Szabó Károly, Lukács Ödön , Csernak 
István, Isaak Dezső, Szűcs István, Balogh Ferenc, Kiss 
Albert, K. Tó th Kálmán, Illyés Bálint, Beke Mihály, 



Thaly Kálmán, Ferge József, Kovács István, Benedek 
László, Nagy Lajos, Fráter Gyula, Dr. Szikszay Szabó 
József, Kassai Ignác, Vitéz Mihály, Gcncsi Albert, 
Madarász Imre, Biró Lajos, Soltész János, Böszörményi 
Sándor, Szarka Boldizsár, Csepely Miklós, Dr. Kovács 
Sándor. Összesen 28-án. Távol vol tak: Szőke János, 
Bencsik István, Némehy Lajos, Armós Balint, Lengyel 
Imre, Biró Antal, Ujlaky Gábor, Szilágyi István. 

Délután rövid ülés tartatott az Andabazi Szilágyi 
intézetben megüresedett 3 alapítványi hely betöltése 
végett, melyre hat pályázó jelentkezett. Fe lvéte t tek: 
T ö m ö r y Lajos, Ercsey Géza és Buday Gyula. A jövő 
évre előjegyeztettek Benkő Ferenc és Penyigei Lajos. 

A második napnak érdekességeit Thaly Kálmán 
kezdette meg a jegyzőkönyv hitelesítésekor tett azon 
indítványával, hogy a megelőző napi névszerinti szava-
zásban részt vett közgyűlési tagok nevei bevezettesse-
nek a jegyzőkönyvbe: »Hadd lássa az utókor — úgy-
mond — kik voltak az igazi presbyterianusok.« Pilissy 
László Írásban az egyházkerületi közgyűléshez is benyúj-
totta lemondását a felső-szabolcsi egyházmegyei gond-
nokságáról. A búcsúzó levél jegyzőkönyvbe foglaltatott. 
Az új-szövetségi theologia és vallásbölcsészet uj tanára, 
Erdős József, a közgyűlés szine előtt letette a hivata-
los esküt. 

A konventi tagok választására kerülvén a sor, 
l^cterdy Károly a maga és elvtársai nevében kijelenti, 
hogy ők elvükhöz híven, ép úgy mint 1886-ban, most 
sem vesznek részt a szavazásban. Többek éljenzése 
között oda is hagyták a gyűléstermet. Beadatott össze-
sen 41 szavazat. Szabó János kapott 40, Szeremley 
József 36, Széli Kálmán 40, T ó t h Sámuel 39, Ritoók 
Zsigmond 39, gr. Raday Gedeon 32, György Endre 35, 
gr. Dégenfeld József 38 szavazatot ; így ezek lettek 
randes tagokul megválasztva. Póttagokul pedig : Székely 
Károly, Szeremley Sámuel, Dr. Tisza István és Kovács 
Ferenc. 

Tárgyaltatot t a közalapból adandó kölcsönzés sza-
bályzata, melyre nézve az e tárgyban megbízott kül-
döttség többféle módosításokat terjesztett elő. A köz-
gyűlés a szabályzatot ezen módosítások szerint fogadta 
el. Egyébiránt több ízben kifejezést nyert azon nézet, 
hogy ezen szabályzat felette megnehezíti a kölcsönzést 
s így nincsen is annak valami nagy jövője és gyakor-
lati haszna. A módosítások közül legfontosabbak: egy 
fizetési határidő elmulasztása (csupán) jogot ad a köl-
csön felmondására ; a törlesztési adó beszédésére és 
beszolgáltatására maga az egyházközség köteleztetik 
(nem pedig az egyházi közgyűlés és a presbyterium.) 
A 7. szakaszt illetőleg a mellé, hogy a kölcsönért a 
kölcsönvevő egyháznak legalább tiz birtokos tagjai a 
kölcsönértékét meghaladó négyszeres vagyonnal ma-
gukra és az ő örököseikre nézve kötelezettséget vállal-
janak, azon alternatíva is bevétetett első helyen föl té-
telül, hogy az egyháznak kétszeres fedezetet nyújtó 
ingatlan vagyona jelzalogilag bekebeleztessék a köl-
c sönre ; a 10. szakasznál töröltetett az, hogy amily 
kölcsönökért az egyházkerület is saját vagyonával kezes-
séget vállal; e helyett ez té te te t t : a kerület a kölcsön 
felett közigazgatási felügyeletet gyakoro l ; a kamatok és 
törlesztések befizetése a kölcsönvevő egyház által köz-
vetlenül a kölcsönadó intézetnél történik. Az esperesi 
kar már korabban megbízatván a közalapi kezelési sza-
bályok egyszerűsítése iránt javaslattétellel, most beter-
jesztett véleménye az, hogy ezen szabalyok lényeges 
megváltoztatása a konvent jogkörébe tartozván, azoknak 

nagyobb mérvű könnyítését és egyszerűsítését alsóbb egy-
házi hatóságaink nem eszközölhetik. Tudomásul vétetett. 

A második napi ülésnek tárgyai közül legélénkebb 
vita fejlett ki a közalapból való segélyezés ügye körül, 
melylyel kapcsolatos Szász Domokos és Fejes Istvánnak a 
konvent által leküldött ösmeretes indíványa, s azon 
statistikai adatok összegyűjtése, melyeket tájékozás végett 
a konvent követel az egyházkerületektől. A két indítvány 
felől az összes egyházmegyék nyilatkoztak, az érmelléki 
kivételével. A legtöbb a Szász Domokos eredei indítvá-
nyát pártolja, mely a segély alapjául szolgáló tőkegyűj-
tés eszközéül az egyházkerületek és egyházmegyék tőkéi-
nek felajánlását 50 '0 kamatozás mellett mutatja ki. Mégis 
csak a f.-szabolcsi egyházmegye hajlandó adni e célra 
10,000 s a n.-károlyi 3000 f r t o t ; a többi pedig nem 
ajánl fel semmit. A kért statisztikai adatokat még csak 
3 egyházmegye nem küldötte be. A megindult vita főként 
azon kérdés körül forgott , hogy a közgyűlés dön t sön-e 
most elvileg és érdemileg a segélyezés módja felett, 
miután a tiszántúli kerület mult közgyűlésén e felől 
még nem nyilatkozott. Végre szótöbbséggel az lett a hatá-
rozat, hogy a közgyűlés a segélyezés ügyének a Szász 
Domokos és Fejes-féle indítvány részéhez érdemileg 
ezúttal nem szól. A már beadott és még ezután beadandó 
statisztikai adatok feldolgozásával pedig egy küldöt tsé-
get bíz meg, melynek tagjai : Dávidházy János elnöklete 
alatt Szeremley József, Kiss Albert, Lukács Ödön , T ó t h 
Sámuel, gr. Dégenfeld József és György Endre. A fel-
dolgozott adatok felülvizsgálata -— mellőztetvén azon 
indítvány, hogy ezért rendkívüli közgyűlés hívassék 
össze — a tavaszi közgyűlésre hagyatik. A közalapból 
segélyezés iránt összesen 285 kérvény érkezett be, még 
pedig 155 egyháztól 55,987 frt, 130 lelkésztől 24,685 frt 
segélyért. A közgyűlés az esperesi kar javaslata alapján 
117 egyházat 17,218 frt, 118 lelkészt 10,630 forint 
segélyre ajánl. 

A rendkívüli segélyezésre visszatartott államsegély-
ből 2400 frt osztatott ki 43 egyház között, leginkább 
50 — 50 írtjával. Ennél nagyobb összeget kaptak: a pol -
gári misszió 100, és Bilke 250 frtot. Ugyanaznap dél-
utánján a segélyegyleti közgyűlés ülésezett, mely tiszti-
karát választotta meg. A közbizalom az eddigiekre esett. 
E lnök : Vállyi János, jegyző : dr. Kovács Sándor, pénz-
tárnok : Joó István. 

A harmadik napi ülésen tárgyaltatott az egyház-
kerület 1889. évi költségvetése. Az ezt készítő bizottság 
fölvette a kiadások közé a prot. irod. társaságnak meg-
szavazott 2000 frtos alapítvány után esedékessé válható 
100 frt kamatot is. A közgyűlés azonban szavazás utján, 
többséggel a jővő évre törölte ezen összeget, azon indoko-
lással, hogy a társaság tulajdonképen meg sem alakul t ; 
s az egyházkerület további magatartására nézve elhatá-
rozását a társaság végleges szervezésétől tette függővé. 
A költségvetés szerint a közigazgatási pénztár fedezete 
12,773 f r t 1 0 k r- i szükséglete 10,412 frt 39 kr, így 
2360 f r t 71 kr felesleg mutatkozik. 

Az országos nyűg- és gyámintézetnek a konvent 
altal leküldött szabályzatát a legtöbb egyházmegye nem 
fogadja el. Módosításokkal hozzájárulnak : a f.-szabolcsi, 
békés-bánáti, mármaros-ugocsai és n.-szalontai egyház-
megyék. A különböző vélemények még e gyűlés folya-
mán bevárandó jelentéstétel végett kiadattak az espe-
resi karnak. 

A misszió ügyben a missziói bizottság javaslata 
értelmében határoztatott : a jövőre nézve a konventnek 
segélyezésre ajánltatnak T. Polgár egyszermindenkorra 
500 írtra, s az ott beállítandó misszionárius évi 500 frt 



segélyre. Mária-Pócs, beltelek bevásárlása végett 2200 frt, 
s misszionáriusának évi 600 frt, a n.-bányai egyház-
megyében az egyházmegye által tervezett 7 missziói kör 
helyett 3-nak szervezése ajánltatik : Nagv-Bánya, Krassó, 

ras-Ujváros központtal, 200, illetve 150—150 frt se-
gélylyel. N.-Bánya azonban csak azon föltétel mellett, 
ha a községnek átengedett iskoláját ismét felekezetivé 
teszi. Különben ezen tettéért az egyházat erősen meg 
is dorgálta a kerület. Dolhának, a huszti,- técsői segéd-
lelkésznek és a m.-szigeti s.-lelkésznek 300—300 frt , 
a f.-vissói leányegyház imaház építésre 400 frt, Szöllős 
V. Ardó régi temploma befejezésére 400 frt, a b-bánát i 
egyházmegyének missziói célokra 1500 frt, a n.-szalon-
tainak 750 frt, a biharinak K.-Nagy Rév javára 500 frt, 
Nagytótfaluban szervezendő misszióra évi 400 frt. 

Megállapíttatott a debreceni főiskola i88 8 / 0 . évi 
költségvetése. A közszükségleti alapoknál a fedezet 
28,571 frt, kiadás 22,957 f r t> többlet 5613 f r t ; a tan-
széki alapoknál szükséglet 51,051 f r t , , fedezet 42,498 frt. 
hiány 8553 frt. A két tétel alatti felesleget és hiányt 
összevetve, a tényleges hiány 2940 frt, melynek rész-
beni fedezetéül az a 2000 forint jelöltetett ki, melyet a 
tőkepénztár az építtető pénztár tartozása törlesztésére 
évente fizet. Ez az elvonás csak kivételes intézkedés, 
melyet a kényszerűség parancsolt. Kiss Albert ujolag 
rámutatot t a tőkepénztár állásának fokozatos apadására, 
mely a folytonos deficitek fedezése végett következett 
be, s azoknak, kik a kollégium javára teendő alapítvány-
tevések és hagyományozásainál közvetett vagy közvetlen 
befolyásuk van, szívökre kötötte a legnagyobb szükség-
ben szenvedő tőkepénztárt. Ritoók Zsigmond indítvá-
nyára pedig a gazdasági tanács utasíttatott , hogy a fo ly-
ton jelentkező deficit megszüntetése iránt valami javas-
latot készítsen és terjesszen a közgyűlés elé. 

A gazdasági bizottság és az ennek jegyzőkönyvét 
felül vizsgáló bizottság egybehangzó javaslata álapján a 
főiskola dadai birtoka bérlőinek idei haszonbéréből, ezek 
kérelmére, tekintettel szenvedett rendkívüli káraikra, )\% 
illetve V4 rész elengedtetett, minden ebből vonható 
következtetés kizárásával s oly feltétellel, hogy a bér-
lőket terhelő államadó leirott része betudat ikaz elengedett 
bérletbe, a mely a hátralékos idő alatt aránylágosan fog 
levonatni. 

Ozv. Hegyi MiJjályné szül. Józsa Eufrozina debre-
ceni lakos 10,000 fr tos alapítványa a közalap javára, 
mely alapítvány kezelése a tiszántúli ev. ref. egyházkerü-
letre van bízva, hálás köszönettel fogadtatott . 

A bölcsészeti tanfolyam ügye, tekintettel a kollé-
gium szorult pénzügyi helyzetére, napirendről levétetett 
a gazdasági tanács .javaslata folytán. A tavaszi közgyűlé-
sen a vidéki gymnasiumok az egyházkerület segélyeért 
folyamodván, a véleményadással megbízott gazdasági tanács 
most azt a véleményt terjeszté elő, hogy az egyházkerület 
a folyamodó gymnaziumok kérelmét nem teljesítheti. 

(Vége köv.) (2—y.) 

Az alsó-baranya-bácsi reform, egyházmegye 
közgyűlése. 

Reformált egyházunk életében szokásossá kezd 
válni a setét szemüveg. Alig hall az ember egyébről, 
mint hiusult reményekről , borongós láthatárról, veszett 
fejszékről, harangok félreveréséről, s ezeken álmélkodó 
csüggeteg arcokról. Feledik e gyászjelentések, hogy az 
é le t : küzdés ; hogy a protestáns egyház épen a küzde-
lemben mutatta ki mindig a maga erejét és nagyságát ; 

s így aztán, míg a vonuló sötét felhőket rettegve bámul-
ják, eltapossák a lábaik előtt nyiló virágokat. 

Én mindaddig nem látok veszélyt a halmozódott 
bajok közt sem, mindaddig nagy reménységgel tekintek 
a prot. egyház jövőjére, míg az egyes megyék lelkészi 
karában egyháza iránt érdeklődést, buzgóságot ; egymás 
között pedig testvériességet tapasztalok. 

Ez a buzgóság, érdeklődés, testvériesség tapaszta-
lata fűzte lelkemre a szép jövő szárnyán az atsó-bara-
nya-bácsi ev. ref. egyházmegye f. hó 18-án tartott gyű-
lésén, melyet csaknem egészben jelen volt az egyház-
megye lelkészi kara s az előterjesztett ügyeket közér-
dekeltséggel s testvéries szeretettel letárgyalta; s mely 
egyike volt azoknak a kedves napoknak, melyeknek 
szépsége, derültsége, üdítőleg hat a lélekre. 

Azt mondják, hogy a vezérek bátorsága és családias 
egyetértése átragad az egész hadseregre. Ha ez igaz, 
akkor ebben az egyházmegyében is a két vezér buz-
galma és szeretete ömlött át lelkészi tes tü le t re ; s a ki 
T ó t h János esperes és Gaál Péter világi gondnok ket-
tős elnökségében nyilvánuló odaadást, jóakaratot, atyás-
kodó szeretet figyelemmel kiséri, az, ha még sarkalná 
is őt a gonosz szenvedély Ízetlenségek támasztására, 
gyűlölködés, zűrzavar előidézésére, kénytelen elhallgat-
tatni gonosz indulatait s beolvadnia az egyházmegyei 
lelkészi kar családias életébe. 

Nevezetesebb tárgyai voltak a gyűlésnek a superin 
rendentialis jegyzőkönyv 47. 56. 60. pontjai. A 47. szerint 
a szegényebb egyházakat s lelkészeket kijelelte; az 
56-ik pontra nézve, mely a lelkészi nyűg- és gyáminté-
zeti tervezetről szól, igazán lelkes, aggályoskodó szavak 
emeltettek, s végeredményében a lelkészi nyugdíjintézetet 
feltétlenül elvetendőnek véleményezi, a gyámintézetre 
nézve pedig a bizottság javaslatát e l fogadja ; a 60-ik 
pontra nézve pedig azt véli, hogy a családkönyvek szer-
kesztését elvben elfogadja, de kötelezőnek ismerni nem 
kívánja. 

A többi mellékes ügyek befejeztével egy megható 
jelenet következett : Nagyságos Gaál Péter világi gond-
nok úr feláll, s mindinkább elérzékenyülő hangon, meg-
köszönve az eddig iránta tanúsított viseletet s ragaszkodást 
a benne helyezett bizalmat, melyet minden ki tüntetés-
nél nagyobbnak és kedvesebbnek tart, melynek édes 
emlékét magával viendi élete bizonyságául az itélő bíró 
elé, kijelenti, hogy már évek óta több ízben hangsúlyozva 
lemondását, most határozottan ismétli s többé díszes 
tisztségét nem viselheti. A lelkészek megdöbbentek e 
nem várt nyilatkozatra; s azt a kedves öreg urat, az ő 
tiszteletes világi elnöküket, mint a gyermekek ősz a tyju-
kat, kérve kérték, hogy még n e . . . még három évig 
ne . . . legalább hát még egy évig ne . . . míg magukhoz 
jöhetnek, míg magukat t á j ékozha t j ák . . . míg a kitűnő 
nyomába méltót találhatnak És a szerető szavak a 
valódi ragaszkodásnak ilyen kifejezése megindította az ősz 
k o r m á n y o s t . . . nem ! . . . hát még egy évig megpróbálom 
nem hagyni el a kormányt I 

Ősz vezér ! . . Buzgó protestáns úr ! . . láttad-e 
gyermekeidnek, az ifjú és öreg lelkészeknek szemében 
előbb a fájdalom, most az öröm k ö n n y e i t ? ! . . Ezek a te 
jutalmad hív s zo lgá l a todé r t . . . a te érdemjelednek ezek 
a legtisztább s legnagyobb gyémántjai! 

Gyűlés után kedélyes banquet volt, a melyen Köl-
ked szellemdús lelkésze Nagy Ignác találó toasztot m o n -
dott Gaál Péter világi gondnokra ; hasonlítván őt az 
egykor megrendült Pé te rhez ; a ki azonban az J r sza-
vára erőt nyerve, tovább szolgálta szent ügyét ; azután 
az egyházmegye uj lelkészére Hetesy Viktorra, a ki átjött 



a testvér e g y h á z m e g y é t ő l . . . de itt is szerető testvé-
rekre t a l á l . . . . 

A kedves nap bevégződöt t ; de kellemes emlékei 
megmaradnak, s alig várjuk a jövő gyűlést, hogy eze-
ket az emlékeket felfrissíthessük. y—r. 

R E G I S E G E K 

Még valami a Bornemisza Péter vallás-
felekezeti álláspontjáról. 

wBornemisza Péter dunavidéki első református püs-
pök élete és m u n k á k című mult évben megjelent dol-
gozatomban igyekeztem kimutatni Bornemiszának refor -
mátus gondolkodás módját, azon művéből, mely utolsó 
nyomtato t t műve volt, s a melyben az, amit én állítot-
tam, minden elfogulatlan szemlélő által feltalálható. E 
kis dolgozat dr. Árenstein József mecénásom áldozat-
készségéből külön füzetben is megjelent már, mikor 
Zoványi Jenő egy nagy hangú bevezetésben ugyan azo-
kat recitálja, melyeket én Bornemiszáról elmondtam, s 
azután kiokoskodja, hogy az általam reformátusnak 
deciaráit Bornemisza lutheránus volt. Mindig tisztelni 
tudom a mások egyéni meggyőződésé t ; kalapot emelek 
annak, aki megdönthetet len okok alapján igazabban tanít 
annál, amit egyéni véleményemre támaszkodva valaha 
mondtam vagy m o n d o k ; de hangsúlyoznom kell, hogy 
Zoványi bírálata engem a legkevésbé sem győzöt t meg, 
kimondott véleményem helytelenségéről, s most is állí-
tom, a mit akkor állítottam, azt t. i. hogy „Bornemiszá-
nak egész esztendőre való prédikációiból (kiadta 1584-ben), 
nagyon kiérzik a határozott református irány s gondolkodás-
mód." Zoványival két választ is váltottunk e tárgyban, de 
mivel ő nagyon messze elment bírálatában a kitűzött 
céltól, (melyre válaszomban, mivel nékem mulhatlanul 
ki kellett terjeszkednem, én reám fogta, hogy a mellék-
kérdésekkel akarom tisztázni az ügyet), s mivel oly 
hangon tartotta cikkeinek tenorát, melyet sehogyan sem 
tudok megegyeztetni komoly, tudományos vi tatkozások-
kal : nem válaszoltam azokra többet, de kijelentettem, 
hogy álláspontomat tüzetesen igazolom, ha Isten éle-
temet megtartja, a felső dunamelléki püspökök élet-
rajzában.*) 

Most sem szólnék egy szót sem az egész dolog-
ról, ha Révész Kálmán fel nem elevenítette volna e 
vitát a »Századok« áprilisi füzetében, a hol ő ismertette 
Zoványinak : „ Tamdmányok a magyar protestáns egyház és 
irodalom történetéből" című becses és értékes füzetét, mely 
ismertetésében leghosszasabban foglalkozik Zoványinak 
velem folytatott polémiájával, s végeredménykép ki-
mondja, hogy : »A Thúry és Zoványi közt lefolyt polé-
mia eredménytelen maradt annyiban, hogy Bornemiszát 
sem Kálvin, sem Luther részére határozottan lefoglalni 

' o 
nem tudta ; viszont igen szép eredménynyel járt anynyi-
ban, hogy azon kor egyház és irodalom történetének 
több kérdése újabb világításba lett helyezve általa.« 

Ennyit mond Révész Kálmán. De ha ő megvárja 
másoktól, hogy alaposan szóljanak hozzá a dologhoz, 

*) Kívánjuk, hogy szerző e törekvése sikerüljön. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy a hazai reformáció legtöbb alakjának e speciális 
hitfelekezeti álláspontját meggyőzőleg kimutatni nem igen lehetséges, 
mert a confessionalis eltérések nálunk, kivált Dunántul, csak a század 
utolsó negyedében kezdettek határozottabban kidomborodni. Bornemi-
sza P. is hol Kálvin, hol Luther felé hajlik, de határozottan egyikhez 
sem sorozható. Szerk. 

úgy velem együtt igen sokan jó néven vették volna 
tőle (nem mondom, hogy megvártuk volna), ha ezen 
ingadozó Ítélete he lye t t : »minden kétségen kívül van-
nak Bornemiszának olyan tettei és nyilatkozatai, melyek-
ben egészen a kálvini irányt követi, viszont vannak 
olyanok is, a melyekben teljesen a lutheri irányhoz 
csatlakozik« mo n d o m jó néven vettük volna, ha e helyett 
Bornemiszának a pápai főiskola könyvtárában levő uni-
cuni prédikációs könyvéből mond Ítéletet, a saját egyéni 
véleménye helyett. 

A helyett hát, hogy vitatkozni láttassam, s ez által 
szó szaporító legyek, egy kis részletet mutatok be 
Bornemisza első nyomtatásban megjelent művéből, mely 
annak melánchtoni közvetítő gondolkodására mutat. Az 
általam használt munka egyetlen példánya, meg van a 
M. Tud . Akadémi könyvtárában ' ) melynek 278. levelén 
ezeket írja Bornemisza : 

„Az úrvacsorája mint használjon ? 
Az úrvacsorájaba ha Istentől segítséget kérvén a 

kenyérrel felindítod a te lelkedet, és meggondolod, 
hogy a Krisztusnak teste ki mennyből szállott, az élő 
kenyered tenéked, és ha a borral fölindítod szívedet, és 
meggondolod, hogy az ő vére bizony italod tenéked, 
ki a te lelki éhségedet és szomjúságodat elveszi te rólad, 
tehát akkor oly igen nagy drága vacsorád leszen tené-
ked, hogy bizonynyal megérzi a te lelked a Krisztus 
teste és vére érdemének minden javát, Istennek irgal-
masságát hozzád való jó akaratját és szent lelkének 
malasztját. Es bizonynyal megfogod érzeni a te lelked-
ben, hogy oly kenyér és oly bor volt az, hogy a kenyér-
rel és a borral egyetemben a te lelked közösült a 
Krisztusnak szent testével és szent vérével, mert bizo-
nyára oly étel és oly ital az, ki csudaképpen egygyé 
teszi ő szent felségét mi velünk Efez 5. Hogy a mint 
a szőlőtőből fogant szőllő vesszőn szép gyümölcsöket 
teremt, a szőllőtő ereje és zsírja által, így mi is ő belé 
beoltatván istenes emberekké legyünk és isteni szent 
jókba épüljünk. De ez nem a kenyérnek testté való vál-
toztatásával, sem nem okosságnak módja szerint valami 
darab húsnak rágásával és csöppent vérnek testi italával, 
hanem mennyei és titkos képpen való egyesüléssel lesz, 
tígy mint ő szent felsége tudja, a te lelkednek segítségére 
és gyenge hitednek erősítésére szükségeseknek lenni." 

Ki nem látná, hogy itt az eszményi átváltozást 
tanítja Bornemisza, melyet még világosabban megma-
gyaráz, idézett művének 280. levelén a következőkben : 
»Az (ú r ) vacsorájában, az kenyér szemednek mutattya, 
és testi száddal és gyomroddal érezteti, hogy az Chrisz-
tus teste élete az te lö lködnek; azonképpen az bor 
ugyan szemednek mutattya meg és az testi torkodval 
és gyomrodval, érzékenységével megpéidáztattya tené-
ked, hogy a Jézus Chrisztus vére elveszi minden szom-
júságát az te lölködnek.« Bornemiszának ezen magya-
rázatát még ma is híven őrzi eme szép úrvacsorai éne-
künk. 

»Ur testét így hittel esszük, 
Magunk ő testévé tesszük.« (167. Dics. 11. vers.). 

Még szembetűnőbb előttünk a következő kifeje-
zése, melyben már határozottan elítéli azokat, akik az 
úrvacsorában a Krisztus testével és vérével való része-

*) Munkájának címe : »Első része az evangyéliomokból és az 
epistolákból való tanúságoknak, melyeket a keresztyéneknek gyüleke-
zetébe szoktanak prédikálni, minden ünnep nap ; kit az Ur Jézusnak 
lelke által az együgyű keresztyéneknek idvességes tanulságokra irá 
Bornemisza Péter pestifi. Kelt Semptéről, 1573. Negyedrétű 460 levél, 
melyet ajánlott latinul gróf Salm Gyulának és magyarul és Salm nejének 
bethlenfalvi Thurzó Erzsébetnek. 



sütésüket tanítják, midőn ugyanazon műve 282. levelén 
ezeket í r j a : „Némelyek noha megismerték a kenyeret 
arra való drága eszköznek lenni, hogy annak ételéből és 
italából közösülne a Chrisztus testével, vérévél, mind 
teste, lölke, hogy ugyan gyarapodást venne belőle és érez-
tetné hitét a Jézus Chrisztus testé érdemével: de ezek-
nek is sokképpen eszüket vesztette a pokolbeli ördög." 
Ezen szavakat nem tudom másképen magyarázni, 
mint úgy, hogy az idézett szövegben azon ér telme-
zés módot kárhoztatja Bornemisza, melyszerint az 
úrvacsorában a Krisztus az ő testével és vérével, 
mindenütt jelenvaló természeténél fogva valósággal je-
len van, s ezekkel erősíti mindazoknak hitét, akik vele 
élnek. Ez pedig míg egyfelől a katholikus felfogásra 
vall, addig másfelől azon ágostai fogalmazásra is hallgat, 
melyszerint a Krisztus, mindenütt jelenvalóságánál fogva, 
annak az úrvacsorában valahol jelenlétele taníttatik, kik-
ről azt mondja Bornemisza »eszüket vesztette a pokol-
beli ördög.« 

De nem csak az említettem értelmezést kárhoztatja, 
hanem hátráb b — 283. levél — a Zwingli és Kálvin-féle 
magyarázatot is elitéli, ha egy kissé szelídebben is, 
midőn ezeket m o n d j a : »Némelyeket pedig evvel csalt 
meg a pokolbeli ördög, liogy« azt valami haszontalan 
kenyérnek és bornak, erőtelen és puszta jelnek tartsa és 
semmit azokban ne értsen a minemű teste és vére lölki 
kózöléséről Chrisztusnak szent Pál szóljon, hanem azt 
gondolja, hogy e nélkül is emlékezhetik az ő Chrisztusá-
ról minden nap, arra néki semmi szüksége nincs, a nél-
kül is erős hite vagyon. De ezek is meglássák, hogy le ne 
essenek." 

Mi hát Bornemisza szerint az úrvacsorában levő 
kenyérnek és bornak helyes értelmezése? kérdheti mél-
tán a szíves olvasó. Az, amit legelőször említettem, és 
a melyet említett munkájának 278. levelén írt le, melyen 
Krisztus testével és vérével való részesülésünket sym-
bolicus értelemben akként magyarázza, hogy »a kenyér-
rel és a borral egyetemben, lelkünk közösül Jézus 
Krisztusnak szent testével és szent vérével, mert bizo-
nyára oly étel és oly ital az, mely csudaképpen egygyé 
teszi ő szent felségét mi velünk.« 

N e m szándékozom most bővebben vitatni e tár -
gyat, de nem titkolhatom el azon meggyőződésemet , 
melyet Bornemiszának 1573-ban kiadott s nyomtatásban 
először megjelent munkája olvasása, tanulmányozása kel-
tett lelkemben, mely nem más, mint az, hogy már abban 
eltér a lutheri merev transsubstantiatiótól, azt kárhoztat ja ; 
elitéli kissé kíméletesebb szavakkal a zwinglianus és 
kálvini nézetet is, s munkájában a közvetítő szerepét 
viszi mindenütt . Hogy is ne? Hiszen az ő. szelid lelke 
érezte legjobban, mennyi egyenetlenségnek, viszályko-
dásnak lenne az alapja, ha határozottan az egyik vagy a 
másik nézet mellé állana, s bár ezen első munkájából 
is észre lehet már venni, hogy az újabb zwinglianus és 
kálvini irányzatot jobban össze tudja egyeztetni szivével 
és eszével: de azért az első benyomásoknak édes em-
léke, a múlthoz való szeretetteljes ragaszkodás még sem 
engedik meg, hogy egyszerre szakítson s eltérjen régi 
hitétől az uralkodó gondolkodás módtól, szokásoktól. 
Tagadhatat lan, hogy szilárd meggyőződéssé soha sem 
érdeklődött meg Bornemiszában a határozott lutheri 
vagy kálvini felfogás, mert még utolsó (1584-ben m e g -
jelent) művében is oly tartózkodó kifejezéseket használ, 
hogy mindkét felekezeti bátran magáénak tarthatta ő t : de 
azért mégis állíthatjuk róla elfogulatlanul azt, amit én is 
igyekeztem említett dolgozatomban kimutatni, hogy 
inkább reformátusnak kell őt tartanunk, mint lutherá-

nusnak. Lám, első munkájában már ama nézet felé k ö -
zelget ; enyhébben mond ítéletet a Zwingli, Kálvin, mint 
a Luther-fé le értelmezés felett, melyért én őt Zoványi 
és Révész ellenében még ma is felekezetünk számára 
foglalom le. Ha Bornemisza munkáiból meggyőznek az 
el lenkezőről: akkor vissza vonom áll í tásomat; de figyel-
meztetnem kell jó előre az érdeklődő publicumot arról 
is, hogy Bornemisza munkáiból egy ezer levelet vég -
képen meg kell semmisítenünk, melyet semmi esetre 
nem lehet tennünk, ha igazságos kritikát akarunk felette 
mondani. 

Ennyit kívántam tájékozásul Révész Kálmán úr 
bírálatára elmondani, a nélkül, hogy őt magát, vagy 
bárkit mást sérteni szándékoztam volna. 

Hadd álljon itt befejezésül Bornemiszának egy 
szép éneke, vallásos lelkének illusztrálásául.2) 

„Enekecske gyermekeknek serkentésére. Kit Borne-
misza Péter szerzett Szulok Anna Balassi Jánosné nevére. 
Nótája: Menj, sokat szól. stb. 

Szenteltessék Uram a te szent neved, 
Dicsérjenek a csecsszopók tégedet, 
Adjad Uram ő nékik szent lelkedet, 
Szent Fiaddal ismerjenek tégedet. 

Ur vagy, szent, bölcs, jó irgalmas attyuk vagy, 
Az kicsinynek gondja viselője vagy, 
Sőt mindennek gondja viselője vagy 
Kérlek azért ez kicsinket el ne hagyd. 

Lám ez világ meg ingyen soha nem volt, 
Mikor neked erről szép tanácsod volt, 
Embert az te tisztességedre valót 
Teremtettél dicsőségedre valót. 

0 mely szépen ékesítéd Ádámot, 
A te szmed, képed ám kitetcék ott 
Az emberben gyönyörködéi akkor ott 
Néki adál édes paradicsomot. 

Keveset lőn Ádám az édes kertbe 
Merth az kígyó megcsalá elméjébe 
Azért esék szegény, ördög kezébe 
Éva sziilé fiát keserűségbe. 

Áldott legyen uram a te szent neved 
Hogy akkoron nem hagyád szegényeket, 
Szent fiadat mert nékiek igéred 
Kivel őket megelevenítetted. 

Nagy csudálatosságom vagyon arra 
Hogy a kígyó felmásza almafára 
Az úr Chrisztust feszíték kereszt fára 
Ez ekképen Ádám helyére állna. 

No azért Ti mindnyájan kis gyermecskék 
Ne féljetek, de Istent dicsérjétek, 
Szent fiáért, mert irgalmas tinéktek 
A keresztség erről bizonyság néktek. 

Állasson el ő szent lelke tégedet 
Világosítsa meg a te elmédet 
Vigasztalja mindenkoron szivedet 
Es neveljen tisztességre tégedet !« 

Fehérvár-Csurgó, 1888. 
Thúry Etele, 

ref. leik. 

2) Megjelent ez éneke ily című műben: ,,Enekec három rendbe: 
Kvleomb kvleomb felec. I Elseobe reovid dicseretec vadnac, kiknec 
szamoc CXCV1II. kic keozzeul sok predikatioc melle valoc, II. Masikba 
hoszabbac vadnac : az szent iras intesi es magyarazati szerint, kic pre-
dikatioc gyarant oktatnac, kiknec szamoc apróval elegy LX. III. Har-
madikba az Bibl :ának ki va'ogatot feo feo XVIII. históriaiból valoc. 
Rendeltettec Bornemisza Peter altal. Detrekoe varaba MDLXXXII. 
CLIX. levél. Az általam használt példány a veszprémi ev. ref. egyház-
megye könyvtáráé. 



I R O D A L O M . 
Héber o l v a s ó k ö n y v . Akadémiai és magánhasználatra , 

Szerkesztet te Pukánszky Béla theol. akad. tanár. Az e lőt -
tünk levő mű a magyarhon i ág. hitv. ev. egyház egyet, 
theol. akadémiájának tanárai által szerkesztet t és kiadot t 
theologiai szakkönyvtár II. kö te teként jelent meg P o z s o n y -
ban a Wigand- fé l e nyomda által meglepő tiszta szép 
nyomással , szabatossággal állítva elő. A fiatal, kiváló 
szorgalmú theologiai tanár e munkával egy oly gyakorló 
könyve t kívánt adni a papnövendékek kezébe, a melynek 
segítségével az el terjedtebb nyelvtanok kalauzolása mellett 
»esetleg tanári magyarázat nélkül is alaposan, rationalisan 
s életteljesen elsajátíthassák az egész alaktant s a syntaxis 
általánosabb szabályait.« Az o lvasmányok összeállításánál 
a fokoza tosság elvét igyekezett szerkesztő szem előtt 
tartani s e célját el is érte. Az első részben foglalt olva-
sási gyakor la tok a kezdővel míg egy csomó szót saját í t -
tatnak el, másfelől begyakorol ják a legközönségesebb 
elemeibe a héber olvasásnak. A második rész már fordítási 
gyakor la toka t tartalmaz az alany és állítmány egyszerű 
cons t ruc t ió já tó l fel a névragozáson és igehaj togatáson 
át egész a kétszeresen gyenge gyökü igékig. Ezek b e -
gyakorlására nemcsak héberből magyarra , de magyarról 
héberre is ford í tandó rövidebb-hosszabb szemelvények 
vannak összegyűj tve az ó - t e s t amen tumbó l és pedig peda-
gógiai szempontbó l igen helyesen, hogy nem összefüggő 
elbeszélések, melyekre a növendék hamar rá kereshetne , 
hanem egyes kiszakított monda tok innen és onnan. A 
lap alján adot t magyarázó megjegyzések igen találóak, 
bár a kezdőre nézve nem mindig teljesen tá jékoztatók, 
úgy hogy a vezető tanár útmutatására igen tág teret 
hagynak fenn. A harmadik részben már összefüggő 
olvasmányok vannak közölve a tör ténet i , a költői és a 
prófétai iratokból, hogy mind háromnak sajátságaival 
megismerkedjék a növendék. Végül mintegy 6 olvasmányt 
ad, melyek vocalizálatlan szövegüek. Hiszen nem árt, 
hogy ilyeneket is közlöt t a szerkesztő, de nincs mégis 
itt ha tározot t céljuk, mer t a ki tüzetesebben fog n ö v e n -
dékei közül a héber nyelvvel foglalkozni az e néhány 
olvasmányra úgy sem szorul rá, a ki pedig, mint a l eg -
több theol. ifjú teszi, csak épen annyit és azt is m e g -
lehetősen felületesen végez el, a mennyi t a professor 
okvetlenül bele diktál, annak meg kevés ez egy-ké t 
gyakorlat . Különben is vocalizálatlan szöveggel m é g az 
exegetának is kevés dolga van, de annál töob a Raschi -
Mendelssohn-fé le olvasással, ha a zsidó commentá to roka t 
akarja olvasni. Ebből kellett volna néhány muta tványt k ö -
zölni. A magyarból héberre ford í tandó gyakor la tokat kissé 
nehezeknek találom, még azokat is, melyek az új t e s t amen-
tumból válogattat tak ki. A mi theologiáink tanterve szerint 
tanítván a héber nyelvet, ez o lvasmányokkal csakis a 
legkiválóbb növendékünk birkózhatik meg, a ki magán-
szorgalomból is sokat foglalkozot t a nyelvvel. K ü l ö n -
ben is a héber tanításnál a főcél, hogy a hébert f o r -
dítsák jól magyarra , a többi fe les leges ; a nyelv csak 
eszköz legyen, h o g y behatolhasson vele az irások t i t-
kaiba. E célra azonban nem új o lvasókönyvről , de egy 
új nyelvtanról kellett volna inkább Pukánszky úrnak 
gondoskodnia . A Bal lagi-Goldzieber-fé le nyelvtanban az 
o lvasmányok úgy irodalmi, aesthetikai, mint nyelvészeti 
és paedagogiai , szempontból elég jól vannak összeválo-
gatva, legalabb azok kezelésénél nagyobb nehézségekre 
nem b u k k a n t a m ; de sok nehézséget okoz a nyelvtani 
rész, mely az által, hogy az anyanyelv grammatikájának 
terminus technikusai megváltoztak azóta, mióta a héber 
nyelvtan Íratott , hogy mondatai , magyarázatai t u d ó -

sosan nehézkesek, hogy főleg az ige alakok magya rá -
zásában n e m elég világos, annyira, hogy alig képes 
az ember fe l fogatni a növendékekkel a hét ige törzs 
jelentését , paradigmái nagyrészt n incsenek teljesen ki -
dolgozva minden alakban, a nyelvtani és m o n d a t -
tani szabályok nincsenek csopor tos í tva , hanem szé t -
szórtan fordulnak elő : csakugyan elavulttá lett s míg 
nagy haszonnal forgathat ja a már képzet t nyelvész, 
addig igen fárasztónak találja a kezdő ép úgy, mint a 
régi Gesenius- fé le grammat ikát , melyben a tömérdek 
anyagban elvész az illető. N a g y o n rövid, világos nye lv -
tanra volna égető szükségünk a kezdők számára, mely 
nem sokat etymologisálva, jó részt csak a fo rmákra 
szor í tkoznék s ezek az emlékező erőnek birtokába ju t -
ván öntuda tossá té te the tnének s t udományos alapra fek-
te thetnének az exegesis és illetve seminar iumi órákon. 
Úgy a theol. tantervek, mint a diákok által e lhanyagol t 
héber nyelv iránt az érdeklődést akarta Pukánszky úr 
ez olvasókönyvvel felébreszteni, nagyon óhaj tanánk, ha 
célt is érne. Az ó - t e s t e m e n t u m i i ratokból adot t e ki-
váló szépségű szemelvények csak fokozhat ják az i f jak-
nál a tanulási kedvet. Az a héber -magyar és m a g y a r -
héber szójegyzék, mely az o lvasókönyvhöz van csatolva 
ki tűnő ú tmuta tóu l szolgál s egyszersmind a Pol lak-
Kaim-fé le meglehetősen gyenge hébe r -magya r szótár 
kivételével, az első kísérlet egy ily kétnyelvű szótár 
írásához. Kívánatos volna, ha e 60 lapnyi kis szótár mi -
előbb megvas tagodnék egy teljes szótárrá. Az o lvasó-
könyv ára 1 frt 40 kr. A theologiai könyvtár kiadvá-
nyaira a megrendelések legegyszerűbben Dr. Masznyik 
Endre úrhoz intézhetők. 

A XVI. szepes i város az e lzálogosí tás ideje alatt 
1414 — 1772 címmel egy érdekes monográf iá t irt Weber 
Samu ev. lelkész, lapunk munkatársa, ki nagy e lőszere-
tettel foglalkozik a felvidék tör ténet i viszonyaival. A 
beküldött füzet külön lenyomat a magyar o rvosok és 
természetvizsgálók XXIV. nagygyűlése alkalmából k i -
adot t »Emlékkönyv«-bő l . Ismerte t i az elzálogosítás t é -
nyét, a hatóságokat , az igazság szolgáltatást, a városi 
grófok, birák, hatósági személyek eljárását néhány e re -
deti okmányt is közölve, a törvénykezést , a katonaál l í -
tást és hadi viszonyokat , a polgárság in tézményét , az 
iskolai és egyházi életet, végül a visszakebelezést. F o n -
tos adalékok részint politikai, részint egyházi t ö r t é n e -
tünkhöz. Kapható szerzőnél. Ára? 

Öszhangzattani g y a k o r l ó k ö n y v . Zeneiskolák és 
tan í tóképző- in téze tek számára szerkesztet te Kapi Gyula 
taní tóképezdei igazgató Frankl in- társula t kiadása. Ára 
40 kr. II. füzet . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személy i hirek. Józsa Zsigmond U t rech tben 

tanult papjelölt N . - E n y e d e n az exegesisből és d o g m a -
tör téne tből jeles e redménynye l theologiai tanári vizsgát 
tett s a nagyenyedi theologiai akadémián tanárul alkal-
maztatot t . — Grossmann T ó d o r La jos besztercebányai 
evangélikus gymnasiumi tanár, ki e pályán 41 évig 
működö t t , saját kére lmére tejles fizetéssel nyuga lomba 
helyeztetet t . — Szerényi Károly tanárjelölt a besz te rce -
bányai evang. gymnas iumhoz ideigl. tanárrá választatott . — 
Benedek József kolozsvári (hidelvi) elemi iskolai igazgató 
30 éves tanítói jubileumot ült, mely alkalommal az é r -
demes népnevelő a kolozsvári egyház és lelkészi kar, t o -
vábbá Szász D o m o k o s erdélyi püspök részéről is nagyon 
szívélyesen üdvözöltetet t . — Kecskeméthy István okleveles 



segédlelkész a dunalelléki püspök mellé püspöki titkárrá 
neveztete t t ki. — Hamar Andor, CűstÖs József és Tóth 
László okleveles segédlelkészek tanulmányaik folytatása 
véget t külföldre utaznak. Hamar az edinburgi, Csűrös 
az utrechti és T ó t h L. a marburgi egyetemen kapot t 
s t ipendiumot s mindnyájának a budapesti theol. akadé-
mia szavazott meg út iköl tséget a Csontos-a lapí tványból . 

* Leikészvalasztások. A h.-nánási népes gyülekezet 
f. hó 16-án az elhunyt Katona Endre helyébe egyhan-
gúlag Benkö Lajos hadadi (Szi lágyság) lelkészt, az e rdé -
lyi közügyigazgatónak és görgényi esperesnek, Benkö 
Jánosnak jeles fiát választotta lelkipásztorává. Az új lelkész 
teljes férfi korban levő, k i tűnő képzet tségű ember, k i -
hez méltán fűz szép reményeke t e virágzó gyülekezetünk. 
Mindkét részre ö römmel gratulálunk. — A cSorvási egy -
ház Asztalos Sándor hódmezővásárhelyi segédlelkészt 
választotta lelkipásztorává. 

* Lelkészje lölések. A bihari egyházmegyébe kebe-
lezett hcgyköz-kovácsi-i egyház lelkészi állomására k i -
jelöltettek : Debreczeni Gyula nagyváradi vallástanár, 
Szathmári László pósalaki lelkész és Szokolai Béla h . - k o -
vácsii helyettes lelkész. A választás szept. 30-án leend. — 
A felső-dobszai egyház lelkészi állomására kijelöltettek 
Pajkos Endre beszteri, Cziaki Endre cécei, Für jész Jenő 
petőszinyei rendes , és Sárkány József abaújvári, Kalas 
József nádasdi segédlelkészek. — A debreceni ref. egy -
házmegyébe kebelezett esztári I l - o d oszt. lelkészi állásra 
k i je lö l te t tek : Szűcs László kabai, Miskolczi László 
h.-bagosi , Moravec Károly derecskei, Ladányi Gyula 
debreceni segédlelkészek. Kijelöl tetet t még Bíber József 
b.-újfalui s. lelkész, de kinek jelöltetése elleti — m i n ő -
sítése hiányában — az esperes azonnal óvást tett . A 
választás szept. 30-án fog megtar ta tni . 

* A budapest i theol . akadémia tanrendje az 
i88 8 / í ) - ik év I - s ő felében. Farkas józsef előad Ókor i 
egyháztör ténete t heti 3, Újkori egyháztör ténete t h. 3, 
D o g m á k tö r téne té t 2, Magyar prot . egyháztör lénete t 3. 
Bibliai régiségtant és földrajzot 1 órán. Kovács Albert 
igazgató- tanár előad Gyakorlat i theologiát 4, Egyház -
jogtant 4, Magyar a lkotmánytant 2, Homilet ikai gya-
kor la tot r, Szónoklat i gyakor la to t 1 órán. Szőts Farkas 
előad Vallásbölcsészetet 3, Ker. hit tant 5, Ker, e rkölcs-
tant 3, Theo log . eneyclopaediát 1 órán. Petn Elek előad 
Oszövets . bevezetést 2, Újszövets. bevezetést 2. Újzövets . 
exegesist 3, Ujszöv. g ö r ö g nyelvet és olvasást 3, G y a k o r -
lati bibliamagyarázatot 1 órán. Kenessey Béla előad Oszöv. 
biblica theologiát 3, Ujszöv. bíblica theologiát 3, H é b e r -
nyelvet 3, Oszöv . exegesist 3 órán. Szabó Aladár helyett s 
tanár előad Bölcsésze t tör ténete t 4, Neve lés -ok ta tás tan t 3, 
Neve lés - tö r t éne lmet 3, Gyakorlat i tanítást 1 órán. Szotyori 
N. Károly tanít éneket és hangképzést 4, Dr. Szikszay 
Sándor Közegészségtant 2, Dúzs Sándor Németnye lve t 3, 
Szőts Gerő Angolnyelvet 2 órán. 

* Lelkészképes í tö vizsgálatok tartattak közelebb-
ről országszerte a reform, egyházban és pedig a konvent 
által megállapí tot t ú j Rendszabályok szerint. Á dunántúli 
egyházkerületben f. hó 13 —15-én Pápán 41 káplán jelent 
meg, kik közül 26 jel^s, 11 jó, 4 elégséges e r e d m é n y -
nyel vizsgázott. A tiszáninneni szuperentendenciában 
Sárospa takon f. hó 10—13-ik napjain első vizsgát 13-an 
tet tek, s ezek közül 8 jeles, 3 jó, 2 elégséges osz tá ly-
zatot n y e r t ; I l - ik viszsgálatra 16-an jelentkeztek s ezek 
közül 13 jelesen, 3 jól állotta ki a vizsgálatot. A tiszán-
túli egyházkerületben Debrecenben az első vizsgálatra 
17-en, a másodikra 13-an jelentkeztek és mindnyájan 
képesí t tet tek. Az erdélji egyházkerület lelkészvizsgáló 
bizottsága elé N . -Enyeden 18 jelölt állott, kik közül 

6 jeles, 4 jó és 8 kielégítő e redménynye l tet te le a 
vizsgálatot. A dunamelléki lelkészképesítés e redményét 
a mult alkalommal ktizölrük. 

* A pápai fő iskola körébőh A főiskola igazgató 
tanácsa László József kir. tanácsos elnöklete alatt f. hó 
15-én ülést tar tot t , melyen első sorban a gymnasiumi 
uj építkezések tárgyaltattak és tüzetes javaslattételre 
Kiss Gábor pápai lelkész elnöklete alatt egy szakbizot tság 
küldetet t ki. Azután az üresedésben levő tanári á l lomá-
sokra ejtette meg a jelölést. A gymnasiumi vallástanári 
székre számos pályázó közül egyedül Antal Gézát, a 
német nyelv és i rodalom tanszékére pedig első helyen 
Jurányi Gusztávot , azután dr. Kovács Dénes t s végre 
Madzsar Gusztávot hozta javaslatba. A választás a hét 
fo lyamában tar tot t kerületi gyűlésen ej tetet t meg és p e -
dig azon e redménynye l j hogy vallástanárrá Antal Géza, 
németnyelv és i roda lom-tanár rá Jurányi Gusztáv válasz-
tattak. Antal Géza jó hangzású irodalmi névvel biró 
fiatal ember, Jurányi a pesti rheol. akadémia jeles 
növendéke , ki tanulmányait Genfben és Lipcsében gyara -
pította s pár évig Németo r szág északi részén volt, 
jelenleg Feke tehegyen segédlelkész. 

* A debrecen i főiskola ú jonnan szervezet t táp in-
tézete nagy ki tünte tésben részesült mult kedden azaltal, 
hogy az egyházkerület i közgyűlés valamennyi tagja részt 
vett a tápintézet felügyelője, Elek Lajos tanár által 1 frt 
díj mellett , a tápintézet helyiségében rendezet t banke t -
ten. Az asztalfőn Révész Bálint püspök és Vállyi János 
f ő g o n d n o k ültek. Az étlap négy fogásból állott s az 
ételek olyanok voltak, minőt az i f júságnak szoktak főzni 
Az intézet ú jonnan épült tágas helyiségének berendezése, 
az ot t talált rend és tisztaság legnagyobb mér tékben 
megnyer te a közgyűlési tagok tetszését. Az intézetben 
jelenleg 280 ifjú étkezik. 

* Az eperjesi j og - és a l lamludományi kar tan-
rendje : az i 8 8 8 / 0 - i k tanév I. felére. A.) Kötelezet t tan-
tárgyak. Az első évfolyamban. Bevezetés a jog - és á l lam-
tudományokba , bet. 2 óra. Előadó tanár Dr. Horovi tz 
Simon. Római jog, het. 8 óra. E. t. Dr. Horovi tz Simon. 
Magyar a lkotmány s jogtör ténet , het. 7 óra. E. t. Glós 
Károly. A második évfolyamban. Jogbölcsészet , het. 8 óra. 
E. t. Dr. Horvá th Ö d ö n . Magyar magánjog , het. 5 óra. 
E. t. Schulek Gusztáv. Nemzetgazdaságtan , het. 5 óra. 
E. t. Dr. Bartlía Béla. Az államtudományi tanfolyamban. 
Alkotmányi s kormányzat i politika, het. 5 óra. E. t. 
Glós Károly. Magyar közigazgatási jog, het. 2 óra. E. t. 
Dr. Bartha Béla. Egyházi jog, het. 4 óra. E. t. Hörk József. 
A jogtudományi tanfolyamban. Bünte tő jog, het. 5 óra. 
E. t. Dr. Horovi tz Simon. Osz t rák polgári jog, het. 
6 óra Előadó t. Schulek Gusztáv. Peres és perenkívüli 
eljárás, het. 5 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv. B) Special-
Collegiumok. Bölcsészet tör ténet , het. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik 
Mátyás. Eszjogi i roda lomtör téne t , het. 4 óra. Előadó t. 
Dr. Horvá th Ö d ö n . Társadalmi tan, het. 2 óra. E. t. 
Glós Károly. Államszámviteltan, het. 2 óra. E. t Dr. Bartha 
Béla. Közjogunk forrásai , het. r óra. E. t. Dr. Horvá th 
Ö d ö n . A szerzői jog, het. 1 óra. E. t. Dr. Horvá th Ödön. 
A socialismusról , het. 1 óra. E. t. Dr. Bartha Béla. 

* Tankönyv monopol ium eszméje merült föl az 
országos közoktatási tanács legközelebbi ülésén. Az 
indítványt dr. Ftrenczy József te t te s érdemileg abból 
áll, hogy kérjék fel a k o r m á n y t : í rasson s illetve adjon 
ki maga tankönyveket . A tanács hosszabb eszmecsere 
után magáévá tet te a nagyon kétes ér tékű indítványt, 
mely előbb utóbb tankönyv m o n o p o l í u m o t fog m e g -
honosí tani hazánkban. Az indítvány a »Nemzet« szerint 
következőleg formulázta tot t : »Kivánatos volna a k ö z ö k -



tatási ko rmány részéről o lynemü intézkedés, mely m e g -
akadályozza azt, hogy a tankönyvek kizárólagosan a 
magánvállalkozás üzleti cikkei legyenek. Mindanynyian 
valljuk, hogy a sikeres tanításnak két főeszköze van : a 
jó tanító és a jó tankönyv. A mint az állam magának 
tart ja fenn a taní tóképzés főfelügyeletét s a képesítés 
el lenőrzését , akként gondoskodhat ik az intézeteknek jó 
könyvekkel való ellátásáról is, s erre kiváló szolgála to-
kat tehetne maga a közoktatási tanács. Az indítványt a 
tanács magáévá tevén s kiegészítvén b izonyos szakmák 
és körök megjelölésével , melyekben a magánkiadás e red -
ményt nem is muta tha t fel, azt elfogadás és valósítás 
véget t a közoktatási ko rmányhoz fel ter jesztendőnek 
határozta.« 

* A prol. árvaház köréből. Alig van valami szebb, 
különösen ma napság, midőn fo ly ton azt látjuk és ta -
pasztaljuk, hogy bármennyire beszélnek is i t t -o t t e vagy 
ama dologban az emberek, hogy másokat nézeteiknek 
megnyer jenek , eszméik megvalósítására bírjanak, s sza-
vaik n y o m nélkül hangzanak el, alig van szebb, mintha 
e mindennapi jelentésekkel szemben olyat is észlelünk, 
mely a jóért nemcsak lelkesülni, h a n e m azért tenni , s 
mi még r i tkább: áldozni is kész. Én már két esetben 
tapasztal tam ezt különösebben. Egy évvel ezelőtt P o l -
gárdin, most Mező-Keresz tesen hirdet tem az úr igéjét, s 
mint amot t , úgy itt is próbát te t tem a keresztyéni sze -
re te t tet t leges nyilvánítására hívni fel a hívek figyelmét 
és buzgalmát. És sikerült mindkét helyen. Az országos 
prot . árvaház volt mindké t helyen gondo la tom tárgya, 
s annak segélyzésére hívtam fel a híveket, melyben az 
ország kü lönböző részeiből szedi össze az emberbarát i 
szeretet az apák és anyáktól megfosz to t t árvákat, kik-
kel az árvaság keserű kenyerét nem éreztetve, azon 
munkál , hogy sokszor a sorvadásnak indult fiatal n ö -
vényből életerős fat növeljen, hogy a jobb családok 
gyermekei ne pusztuljanak el, hanem fölnevekedvén, jó 
cselekedeteikkel dicsőítsék a mennyei atyát. T u d o m , 
n e m sok az annak a 90 gyermeknek , kik az árva-
házban vannak, a mi a szeretet oltárán ös szegyű l t ; 
de mégis egy jó tékony csepp, melyhez, ha mások 
is, egyesek és gyülekezetek, annak arányában járul-
nak : néhány év múlva tekintélyes alappá növekednék, 
s 90 gyermek helyett 2—300-a t men tene meg a krisz-
tusi szeretet a hazának, melynek pedig oly nagy szüksége 
van életerős és tet trekész honfiakra és leányokra, az 
egyháznark, melynek pedig különben talán ellenségeivé 
lennének. — Sok kicsi sokra megy — mondja a k ö z -
mondás . Ha azok, kiknek tehetségűkben áll, ilyenek pedig 
igen nagy számmal vannak az országban, mivelünk 
felemelik szavukat, s a barátok, jóismerő^ök és mások 
körében gyűj tést r endeznek : bármily csekély legyen 
is kü lön-kü lön az adomány, hiszem, hogy össze-
számlálva az ország különböző helyeiből begyült fillé-
reket, szép összeget fognak kitenni, melyből sok özve-
gyen és árván lehetne segíteni. Ha elgondoljuk, hogv 
egyszer egy évben a legszegényebb ember is kész volna 
legalább egy krajcárt az árvák részére áldozni, k ö n y -
nyen kiszámíthatjuk, mennyire rúgna az adomány, melyet 
pedig egyenként senki meg nem érezne és a csekély-
séggel is nagyon jót tenne. A r. kath. egyház nem szo-
rúl ko ldu lás ra ; annak prímása maga 70 árva gyermekrő l 
gondoskodik , de ő teheti és ha teszi, meg is aldja Isten 
é r t e ; de mi protes tánsok nem rendelkezvén nagy va-
gyonnal , sokszor kényte lenek vagyunk a felebaráti 
könyörü le thez fo lyamodni , a mit, ha kellő időben és 
módon teszünk, szavunk viszhangra talál, mer t b á r m e n y -
nyit panaszkodnak is némelyek korunk romlot tsága 

fe le t t : a jó tékonyság sohasem volt oly kiterjedt , mint 
ma, a midőn minden nagyobb és egyesek által csak 
nehezen, vagy sehogy el nem érhető célt társadalmi 
úton igyekeznek megvalósítani . Sokan vannak, tudom, 
a kiknek jótékonyságuk több oldalról vétetik igénybe, 
de hát az ad, a ki adhat és a ki ma ad, holnap kérhet , 
mer t tapasztalás szerint ilyen az élet. Emeljük fel egy -
szerre, tegyük nagygyá az árvaházat egy országos segélv-
gyüj tés altal, hogy ne legyen az a vélet lennek kitéve, 
hogy ne szorul jon az többé segí t ségre! Keresztesi Sámuel. 

* A brassói m a g y a r evangé l ikus e s p e r e s s é g 
t ö r v é n y s z é k e egyhangúlag hivatalvesztésre Ítélte Mi-
hályi Károly apácai lelkészt. Midőn a brassómegyei 
magyar ev. egyházközségeknek a szász egyházkerület től 
való elszakadása már t énynyé vált, Mihályi Károly fe l -
hívást intézett ez egyházakhoz, térjenek vissza a szász 

püspökség fennhatósága alá s egyúttal felmondta a magyar 
esperesnek és püspöknek az engedelmességet, ezen állás-
pont ján m é g akkor is megmaradván, mikor az ú jonnan 
alakult magyar esperességet ő felsége a király is m e g -
erősí te t te . Ennek következtében fel függesztete t t h ivatalá-
tól. Emelkedtek ellene egyéb vádak is, s mindezek köve t -
keztében a befejezett vizsgálat után a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület törvényeinek 149. §. a ) és b) pont jába 
ü tköző nagyfokú hivatalos hanyagság, makacs engede t -
lenség, a felsőbbség iránti köteles tisztelet megtagadása 
és bo t rányos , s állásához nem mél tó magaviselet miatt 
hivatalvesztésre Ítéltetett. Ugyancsak elitélte őt a brassói 
kir. járásbíróság is levélti tok megsér tése miatt. Mihályi 
Károly, aki eredetére nézve román, már el is távozot t 
Apácáról . A szász püspük T e u t s c h dr. ajánlata folytán — 
ki neki keresztapja — a segesvári szász algimnaziumban 
megválasztot ták tanárnak. Talán é rdemnek nézték benne 
azt, hogy megtagadta az engedelmességet magyar egy -
házi felsőbbségének ? 

* Ebrard professor halála. Néhány héttel ezelőtt 
nagy csapás érte a theologiai világot : a német re form, 
egyház nagynevű theologusa Dr. Ebrard 71 éves ko rá -
ban Er langenben meghalt . Dr. Ebrard működése kü lön -
böző mezőkön közel félszázadig tar tot t . Saját egyetemén, 
az erlangenin kezdet te el carierét 1842-ben mint pr ivat -
docens. 1844-ben Zürichbe hivatott egy theologiai t a n -
székre. H á r o m évvel későbben ismét Érlangenbe vi te te t t 
vissza tanárnak a palatinatus unialt egyházának u jonan 
felállított tanszékére. Itt sem működhe te t t sokáig, mer t 
1853-ban a rajnai palatinatusban fényes egyházi állást 
k a p o t t : prédikátorrá és a speyeri Consis tor ia l Rath t ag -
jáva neveztetet t ki. Ezen állásában 1861-ig maradt , a 
mikor harmadszor és utoljára visszament az erlangeni 
egyetemhez , hol élete végéig tanárkodot t és tanársága 
mellett 1875- tő l kezdve az erlangeni francia kis reform, 
gyülekezet papi teendői t is végezte. Nemcsak ki tűnő 
tanár, hanem egyszersmind hatásos szónok, jó lelkipász-
tor , erélyes egyházkormányzó és ügyes polemizateur is 
volt. Neve akkor kezdett ismertetéssé lenni, midőn 
fiatal korában egy munkájaban Straussnak válaszolt. 
Később, midőn Németo r szágban az unió feletti nagy 
vi tatkozások folytak, melyekben ő is tévékeny részt 
vett, neve egész Németországban ismert té lett. Ujabban 
irodalmi téren m ű k ö d ö t t : dogmatikai , exegetikai és 
apologet ikai munkákat irt. Nagyszámú munkái közöt t 
leghíresebb nagy tudományos apparatussal irt. Apologe-
tikája, de figyelemre mél tó a dogmat ikája is. Ebrard az 
Tholuck és Beck iskolájához ta r tozot t , kik hallgatóik 
lelkiismeretéhez is szóltak. Általában mély és őszinte val-
lásossággal bíró ember volt, kinél a vallásossággal b á m u -
latos sok oldalú tevékenység párosult . 



* Bod Péter Hist. eccl. előfizetési díjának második 
r é sz l e t é t : 8 f r to t hozzánk beküldte a békési ref. g y m n a -
sium részéről Pataki István, a békési egyház gondnoka . 

Szerk. 
* A protest . irodalmi társaság részére az alsó-

baranya-bácsi ref. egyházmegye esperese hozzánk bekül -
döt t 5 f r to t , mint traktusa alapítványának kamatját . 

Főmunkatárs. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos protestáns árvaház r é s z é r e : Sze-

remlei József ref. esp. a szabályszerű látogatás alkalmával 
gyű j tö t t 8 f r t 15 krt. (Ehhez járultak: Acsád 10 kr, 
B . -N. -Ujváros 50 kr, Földes 10 kr, H . -Böszörmény 3 frt , 
Hadház 50 kr, H . -Nánás 1 frt , V . -Pércs 10 kr, N á d -
udvar 50 kr, P . -Ladány 20 kr, Saáp 10 kr, Szováth 50 kr, 
Te té t l en 50 kr, T . - C s e g e 20 kr, Dada 20 kr, T i s z a -
D o b 40 kr, T . -Esz lá r ro kr, T . - L ö k 15 kr.) —• Barna 
Antal körtvélyesi ref. leik. a körtvélyesi anya- és almási 
leányegyház confirmált jai részéről 1 fr t 70 kr. — Maksa 
József dobrony i s. leik. a confirmáltak részéről 1 frt 25 kr. 
(Ehhez járu l tak: Bara Sándor 5 kr, Szanyi Sámuel 5 kr, 
N y o m ó Ferenc 5 kr, Szanyi Mikó József 5 kr, Bara J ó -
zsef 5 kr, Szanyi József 5 kr, Szabó Sámuel 5 kr, Bá-
log József 5 kr, Szabó Szanyi József 10 kr, Badó Mária 
20 kr, Ráti Zsuzsána 4 kr, N y o m ó Sándor 4 kr, Sándor 
József 5 kr, Bátyi T a m á s 10 kr, Tar i János 5 kr, Badó 
Boris 5 kr, Balog József 5 kr, Hidi Erzsi 5 kr, Herczeg 
Boris 2 kr, Molnár Lídia 5 kr, Molnár Mária 5 kr.) — 
Schneeberger János új-verbászi ev. leik. és alesperes 7 frt , 
(Ehhez járul tak: nt. Sztechlo János glozsányi l e l k é s z ú r 
3 frt , nt. Stur Dániel kucurai lelkész 3 frt , Schneeberger 
1 frt .) — Szigethy Bálint szaporcai ref. leik. a conf i r -
máltak részéről 1 frt . (Ehhez járu l tak: Györkő Samu 
10 kr, Ledő József ro kr, Göbölös Lajos 4 kr, N a g y 
János 3 kr, Beda Lajos 4 kr, D ö m e János 4 kr, M u n -
kácsy Géza T4 kr, G ö n d ö r Zsuzsa 20 kr, összesen 69 kr. 
Egy for in t ra kiegészí tet te : özv. Szigethy Gáborné. ) Szerk. 

Az országos prot. árvaházra adakoztak Keresztesi 
Sámuel felhívására Mező-Keresztesen : Paksy Dániel r frt, 
Marson Jánosné 10 kr, özv. O k o s Andrásné 20 kr, m. 
k. egyház 1 frt , Gaal Bertalan 50 kr, Fekete Károlyné 60 kr, 
F o d o r Is tvánné 20 kr, ör. Laczkó Márton 20 kr, Bordás 
Mihályné 10 kr, ör .Szűcs Józsefné 10 kr, S zűcs Károly I 4 k r , 
Oláh Sámuelné 20 kr, T a r I s tvánné 20 kr, T ó t h Janosné 
30 kr, T ó t h I rma 20 kr, Négyes i Jánosné 20 krajcár, 
Arday Lászlóné 20 kr, K. S. 1 frt, T ó t h József 40 kr, 
Gomba Imre 50 kr, Szűcs Györgyné 30 kr, D e m e t e r 
Is tván 10 kr, Gaal György 30 kr, Balogh Zsuzsánna 20 kr, 
D e m e t e r István 20 kr, Prágay Zoltán 1 frt, Kazai I s t -
ván 20 kr, F o d o r G y ö r g y n é 20 kr, Laczkó János 20 kr, 
Kis Györgyné 20 kr, Vályi N. Józsefné 20 kr, Vályi 
János ( D o b r o s i ) 20 kr, S. K. 30 kr, F. K. 30 kr, S imon 
Mihály 1 frt , Lidy Kálmán 2 fr t , Hatházi János 1 frt , 
Vályi Nagy István 3 fr t , ö reg Dómján Jánosné 20 k r ; 
összesen 18 frt 4 4 kr. Ehhez járul egy mula tó- tá rsaság 
adománya 18 frt . Összesen 36 f r t 44 kr. 

A prot. irodalmi társaság pénztárába tagdíjaikat 
és alapítványaikat ujabban a következők fizették b e : 
1. Az abauji ev. ref. egyház, min t alapító kamatul 5 frt. 
2. A k ü l s ő - s o m o g y i egyházmegye mint alapító kamatul 
5 frt . 3. A felső-baranyai egyházmegye mint alapító 
kamatul 5 frt. 4. Ragályi G y ö r g y alapítványa 100 frt. 
5. Bernát Is tván ref. 1. alapító kamata 5 frt . 6. A k o p á -
csi ref. egyház kamata 5 frt. 7. A r imaszombat i egye-

sült p ro t . főgymn. tanár tes tülete 100 frt. 8. A kolozsvári 
ev. ref. coliegium 100 fr tos járadék kötvényt . 9. A n a g y -
kőrösi ev. ref. fögymnas ium tanártestülete 100 frt . 10. Az 
alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye mint alapító ka -
matul 5 frt. — Zsilinszky Mihály, ideigl. pénztárnok. 
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H I R D E T E S E K . 

A felső-baranyi reform, egyházmegyébe kebelezett 
s a szaporczai egyháztól közelebb fensőbb hatósági he ly-
benhagyással különvált tésenfai egyház lelkész-tanítói 
ál lomásara ezennel pályázat nyittatik. 

Ez állomás évi javadalma, hivatalos felszámítás 
szerint 735 for int 10 krajcárra megy, s így az állomás 
negyedik osztályú. A megválasz tandó lelkész köteles az 
egyházmegyei gyámintézet tagjává lenni. 

A kellően felszerelt pályazati kérvények f. évi o k t ó -
ber hó 15 —ik napjáig nagytiszteletű Kovács Antal esperes 
úrhoz küldendők Terehegyre (u. p. Harkány, Baranya-
megye.) 

Budapesten, 1888. szeptember 17-ikén. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

» i . Kívántatik az elemi és ismétlő iskolai vallás-
tanítási tananyag kiválasztását, fokozatos tanmeneté t s 
osztá lyonként való beosztását részletesen fe l tünte tő vezér-
könyv, melyben a módszer tani ú tmutatás mellett a t a n -
anyag nehezebb részei tanítási leckékben is feldolgozva 
legyenek. Ezen vezérkönyv szerkesztésénél első sorban 
a 6 osztályú osztatlan népiskola tar tandó szem előtt, 
úgy azonban, hogy a kedvezőbb körü lmények közö t t 
lévő, 2, 3, 4 tanítóval bíró iskolákra vonatkozó eltérések 
is az illető helyeken, főleg a tananyag bőví tésére nézve 
jelezve legyenek. A vezérkönyvbe az első és második 
évfolyam tananyaga felvétetik s kiegészítő részét fogja 
képezni a részletes tanterv, havi beosztással, melyben a 
minimalis 8 havi tanidőre és az egyes évfolyamok c s o -
portosí tására való különös tekintettel , hó ró l -hó ra a 
begyakorlandó, olvasandó vagy éneklendő tananyag fe l -
tüntetve legyen. Ezt kiegészítőlég 

2. Kívántatik a 3 —6 osztályú tanulók kezébe adandó 
s a bibliai- és egyháztör ténet i tananyagok magában f o g -
laló tankönyv. Továbbá 

3. Evangyél iomi káté, melynek függelékét képezik 
a begyakor landó legfontosabb egyházi énekek. 

4. Ügy a vezér-, mint a két tankönyv az ág. h. ev. 
egyház hitelvei és a t iszakerületi 1885-ik tanterv alapján 
és azok szel lemében legyen írva s az átalános paeda-
gogiai és módszer tani köve te lményeknek feleljen meg. 
Ezektől el térő művek a pályázatból kizáratnak. 

5. Mindkét mű magyar , német vagy tót nyelven 
szerkeszthető . 

6. A pályázatból nem záratnak ki netalán már m e g -
jelent s a fentebbi követe lményeknek megfelelő művek. 

7. A vezérkönyv ter jedelmét a szerző határozza 
meg, ellenben a két t ankönyv ter jedelme 10—12 n y o m -
tatott ívet nem haladhat meg. 



8. A pályázat határideje az 1890-ik évi húsvét 
vasárnapja. A pályázati művek kö tö t t könyvalakban, t isz-
tán idegen kéz altal írva, a szerző nevét magában rej tő 
jeligés levél kíséretében a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
püspöki hivatalához nyúj tandók be. 

9. Az absolut becscsel biró két mű (vezé r - és 
megfelelő t ankönyv) írója 300 ír tnyi díjat nyer , a mű 
az egyházkerület tulajdonába megy át, szerző azonban 
az eladott példányok után később megállapí tandó m é l -
tányos százalékban részesül. A belső érték szerint m á s o -
dik munka 50, a harmadik 30, a negyedik 20 frttal 
jutalmaztatik, s ha ezen díjak valamelyike nem lenne 
kiadható , ezen összeg az első díjhoz csatoltatik.« 

Rozsnyón, 1888. szeptember 12-ikén. 
Czékus István, 

I—3 püspök. 

A soproni ág. h. ev. egyházkerület i lyceumnál be tö l -
tendő tanszékre ezennel pályázat hirdettet ik. Fő t á rgy a 
magyar nyelv és i rodalom, melléktárgy a német nyelv 
vagy e helyett esetleg bármely más gymnas iumi tantárgy. 

Pályázhatnak ugy hivatalban levő evang. vallású 
rendes tanárok, valamint tanárjelöltek. Hivatalban levő 
rendes tanár megválasztatása esetében, tanszéke e l fog-
lalásakor azonnal belép a rendes j a v a d a l o m : 1100 frt 
évi díj és tandíjosztalék élvezésébe. Tanár je lö l t egyelőre 
800 frt évi fizetéssel egy p róba -év re választatik meg, 
melynek elteltével véglegesí t te thei ik, de csak há rom évi 
működés után — a próba-éve t is beletudva — lép a 
fent jelzett teljes javadalom élvezésébe. 

A megválasztot t tanár ki legkésőbb 1889. január 
elején köteles állását elfoglalni, jogosul t de egyszersmind 
köte lezet t tagja a lyceumi tanári nyugdí j - in téze tnek és 
egyházkerület i gyámoldának. 

Pályázni kivánó evang. tanférfiak felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt fo lyamodványaikat f. é. október 
15-ig a lyceumi igazgatósághoz Sopronban küldjék be 

Kelt Sopronban , 1888. szeptember i - é n . 

Takáts Dénes, 
3—3 az iskolai kis bizottság elnöke. 

Felelős szerkesz tő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s . 

ífj. NAGEL OTTO 
k ö n y v k e r e s k e d é s e 

Budapesten, Üftuzeum-körut, 
a nemzeti szinház bérházában. 

Bevezetésre a jánlatos népiskola i t a n k ö n y v e k ; 
Módszeres t o r n a t a n i t á s . I. Népiskolai tornagyakorlatok. ír-

ták Horváth F. e's Juhász Gy. Ara 40 kr. 
Népiskola i f ö l d r a j z Irta: Barna J. fővárosi t .nító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskola i f ö ld ra j z . Irta Barna J. fővárosi tanító, II. rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskola i f ö ld ra j z . Iita Barna J. fővárosi tanító III. rész 

a népiskolai földrajz VI. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

Magya ro r szág tö r t éne te párhuzamosan a lko tmányunk váz-
l a t á v a l és a főbb világesemények függelékével aí ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Barna J. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. 30 kr. 

Népiskola i s z á m t a n . I. rés/, a népiskolák II, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. kemény köésben 
ára 15 kr. 

Népiskola i s z á m t a n II. rész a népiskolák III. osztálya szá-
mára, irlák Virág (Schön) J. és VValter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

Népisko la i s z á m l á n I I . ré<z a népiskolák IV. os/.tá'ya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

Népiskola i s z á m t a n IV. ré z a népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág (Schön) József és Walter Ií, fő-
városi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyenletek megfejtése népsz. modorban irta Schwarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osz ályai és polgári iskolák 
számárn, 40 kr. 

N é m e t n y e l v e n : 
Lei t faden zum richt igen Denken, Sprechen und Schre iben, 

irta Flesch M. fővárosi tanító. I. Theil für die unteren Jahr-
gánge der Volkschule. Második kiadás. Kemény kötésben 
ára 30 kr. 

Lei t faden zum richt igen Denken, Sprechen und Schre iben , 
irta Flesch M. fővárosi tnnító. II. Theil für die oberen Jahr-
gánge der Volksschule. Kemény kötésben 30 kr. 

Az itt elősoroltakon kivül valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

H O T Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve. ' V B 5—6 

A m a g a s m . k. v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m á l t a l a j á n l v a . 

K Á L A Z D Y N Ő V É R E K 
művirág gyárosok BUDAPESTEN váci-utea 9. szám 

osztr. cs. és magyar kir. valamint Belgiumban szabadalmazott 

M Ű N Ö V É N Y E K G Y Á R A . 
Egyenesen a természetrajz szemléleti oktatásra taneszközül g 

készített műnövényeiket ajánlják a n. t. tan- és szakkörök és a tan- j| 
szerraktárosok becses figyelmébe. 

SS^T Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. Minták megtekintés g 
Végett bérmentve. 2—3 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Gzettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 
LAI LAP 

SZERKESZTO-
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 á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az ntólsó negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. "̂ Mf 

A katedrai ékesszó lás . 
(.Székfoglaló a párisi ref. theologiai facultáson.) 

Tartot ta : 

Dr. A. Viguié, a homiletica tanára. 

íme ez a lelkipásztor főbenjáró szent és magasztos 
munkája. Semmi sincs oly nagy, semmi sincs oly szép, 
mint ez a misszió: szellem által hatni a szellemekre, 
mert a beszéd szellem. Hanem ez egy misszió : és az 
erre való hivatást érezni kell ura im! És itt már egy 
felsőbb sferában vagyunk, fölötte minden rhetorikának, 
minden katedrai művészetnek, többé nem mesterségről, 
nem szabályokról van szó, melyet meg lehet tanulni. Van 
egy dolog, mely meg nem tanulható, ez a kegyesség és 
voltakép a kegyesség az, mely alkotja az ékesszólást, 
mely annak első lényeges feltétele. Hogy meggyőzzünk 
és életet adjunk, először is magunkban kell azt bírni. 
Hogy az Istennel való egyességnek és üdvnek örömeit 
osztogathassuk, magunknak kellett annak kimondhatatlan 
édességét Ízlelni. Hogy felgyújthassuk a mások szivé-
ben a szent lángot, szükség hogy e szent tűz a mi 
szivünkben is égjen. Csak azt adhatjuk, a mivel magunk 
is bírunk. Az evangeliumi ékesszólásnak hát első elen-
gedbetlen föltétele a kegyesség. És habár mi itt a rhe-
torica rendes szabályai fölött vagyunk, a kegyesség dol-
gában egy tanácsot akarok adni az ékesszólást illetőleg, 
különösen annak katedrai alkalmazásánál. Bizon}7os, hogy 
minél világosabb, mélyebb, tágabb, szeretetteljesebb lesz 
az önök kegyessége, az önök igehirdetése annál több 
fényt, vigasztalást és reménységet fog terjeszteni. De 
mindenekelőtt, és ez az én legfőbb tanácsom e tekin-
tetben, hogy az önök beszédének benyomása legyen, az 
önök kegyessége személyes legyen. Kegyességökben és 
kegyességök kifejezésében, az az beszédökben saját 
magok legyenek. Egy utánzott, kölcsönzött szavakból 
álló kegyesség nem kegyesség. A szolgai utánzásnak, a 
conventionalis kifejezésnek szava, nem a meggyőződés 
beszéde, az nem lehet ékesen szóló beszéd. Az ékes-
szólás a beszéd őszinteségétől függ. Az ember és beszéde 
közt nem szabad távolságnak, sőt semmi közbevetésnek 
se szabad lenni. Folyjon a beszéd, szökelljen forrásából, 
és mikor halljuk, érezzük, hogy maga a lélek az egész 

lélek az, mely itt magát közli és adja. A conventionalis 
beszédnek nincs és nem lehet hatása. Egy ily beszédre 
mondhatta Mad. Stael azt a maliciosus megjegyzést : 
»Most jövök egy prédikátor hallgatásáról, kinek nem 
volt nézete.« Azért az ékesenszólásnak annyi neme van, 
a hány a szónok. Jól mondta Cicero: (de orarre III. 9.): 
Nonne fore ut, quot oratores, totidem pene reperian-
tur genera dicendi ? Az irály az ember, mondotta Buf-
fon. Igaz és még inkább a beszéd. A beszéd igazán az 
ember, az ember egész erélyével, gondolatával, lelkével, 
szenvedélyével, szavával, tekintetével, lángjával. A beszéd 
maga az ember kisugárzásának teljességében. 

Ilyen a keresztyén ékesszólás természete és fel-
tétele uraim! A keresztyén ékesszólás tehát a lelkekbe 
hatás egy keresztyén őszinte lélek által. Ez értelem-
ben mondotta La Bruyére, hogy ez »lelki ajándék.w 
Ezt nem lehet megtanulni. De egy más értelemben az 
ékesen szólás művészet, még pedig igen nehéz művé-
szet. Könnyebb prédikálni, mint védelmezni, mondotta 
ugyancsak La Bruyére, de nehezebb jól prédikálni, mint 
jól védelmezni. Azért mindig csudálkozva hallottam, 
midőn kétségbe vonták a művészet használatát a szent 
ékesszólás területén. Sőt ellenkezőleg én úgy vélekedem, 
hogy a prédikálás művészetében a folytonos munkál-
kodás minden lelkipásztorra nézve szent kötelesség. Ha 
a lelkipásztornak az a hivatása, hogy hallgatói előtt az 
evangeliumi igazságot mutassa fel, nem a legelső köte-
lesség-e az, hogy előttök azt a legillendőbb, a leghatá-
sosabb, a legkönnyebben elsajátítható alakban mutassa 
fel, ha a célhoz akar jutni? Hisz épen ebben áll a 
művészet, a művészet, mely a célrajutásra legalkal-
masabb eszközöknek öntudatos hasznaláta. A régi ellen-
tét hát a művészet és természet között, a művészet és 
kijelentett igazság közt csakis hamis félreértésen alapul. 

Hagyjátok működni a természetet, mondják néme-
lyek, a természet biztosan vezet benneteket, hadd maradjon 
a művészet. De hát kérem, a művészet nem egy részét 
teszi a természetnek ? hát mi más az, mint a természet 
tökéletesítése? mi más az, mint értelmesen és szorgal-
masan kifejteni a bennünk levő csirákat és ösztönöket? 
Hagyjátok az igazságot magában működni, mondják 
mások ; nem elég ékesen szóló-e ez magában is ? a 
művészet .segélye nélkül még hatalmasabb lesz. De hát 
kérem, a művészet nem abban áll főkép, hogy az igazsá-
got az ő isteni fényességében mutassuk fel ? Távol attól, 
hogy az igazságból valamit elvenne, vagy hozzátenne, 
nem abban áll-e a művészet, hogy azt feloldja minden-
től, a mi ezt eltorzítaná, elleplezné, beszennyezné ? A 



művészét maga az jgazsag. És az igazság ha szeretettel, 
értelemmel, hatással van előadva, nem lesz annál inkább 
igazság ? ^A vallás maga is egy mestermű, mondja Vinet 
és az ő legmagasabb sterájában szentesíti a művészet 
méltóságát és jogai t : a vallás nem bízik első felhevülé-
sünkben, első törekvéseinkben, hanem folytonosan a gon-
dolkodásra, elmélkedésre hivatkozik, visszautasítja az 
ösztönt.« A mi régi, szigorú katedrai theoreticusaink 
is különösen kiemelték a művészet kitűnőségét és mél-
tóságát. »A szónoknak semmit se szabad elhanyagolni 
abból, ami őt hallgatói előtt kellemesebbé teheti« mondá 
Le Faucheur. »Sokan azt hiszik, mondja Ostervald, hogy 
a külsőt szabad elhanyagolni, mert ez azt teszi, hogy 
mi az embereknek tetszeni akarunk inkább, mint őket 
tanítani. Es helyesen volna mondva, ha Isten és a t e rmé-
szet mindent tökéletesen adott volna meg nekünk, de 
mikor a természet a rossz szokás által el van rontva, 
vissza kell azt v e z e t n i . . . . Nevetséges volna, ha midőn 
azt hisszük, hogy több haszonnal szólhatunk egy bizo-
nyos módon, még se úgy beszélnénk. Én azt hiszem, 
hogy bűn volna nem úgy szólni.« És ha szabad a mult 
ezen tanúságaihoz a mai kor egy nagy prédikátorának, 
egy a beszéd művészetben bevégzett mesternek a tekin-
télyét is csatolnom, azt mondja Coquerel : »Az ékesszó-
lás isteni ajándék.« De meghazudtolná mennyei erede-
tét és egészen földivé tenné magát, ha minden jogot 
védene, csak a hitét nem, mindenre oktatna, csak a 
kegyességre nem. Egy lelkész se menthető, ha elássa 
e talentumot a földbe, melyet tapos, mikor a szószék 
felé megy és belőle semmi hasznot se m e r í t . . . . Ha 
isteni adomány, használjuk fel azt az ő szolgálatára. Min-
den tevékenységre, minden kegyelmekre gondolt szent 
Pál, a melylyel csak gazdagíthat az Isten egy lelket, 
mídőn hatalmas rövidséggel e szavakat i r ta : »Ne oltsá-
tok ki a szellemeket! Kioltjuk pedig, ha netn ragyog-
tatjuk azt.tc 

Van hát a predikálásnak egy művészete, egy elmé-
lete, az evangéliumi igehirdetés gyakorlatára vonatkozó 
szabályoknak egy összege, egy homiletica. Én nem va-
gyok a szabályoknak bálványozója. Ezek az abstractiok, 
ezek az eszményi beszédre vonatkozó általánosságok 
bizonyos hogy inspiratióul nem szolgálhatnak, egy meg-
határozott beszédnél, egy bizonyos időben, egy bizonyos 
tömeg között. De ezért hasznosoknak tar tom e szabá-
lyokat, mert azok sok különleges tapasztalatoknak ösz-
szegét foglaljak magokba, a tényeknek és gondolatoknak 
oly tekintélyes egészét mutatják fel, melyeket nagyon 
jó tudni. Ha nincs is positiv értékök, van íegalabb nega-
tív, mert megakadályoznak az első föllépéskor, az első 
órán való tapogatózástól és tévelygéstől, ez a fiatal kezdő 
prédikátorra nézve egy bizonyos anticipált tapasztalat, egy 
fo lytonos: vigyázz! 

Én különösen úgy vélekedem, hogy a homileticát 
mindenek előtt élet és tapasztalással kell tanítani. Ez azt 
teszi, hogy keresztyén katedráink nagy mestereit folyvást 
szemök elé állítva szándékozom önöket a prédikálás 
művészetébe bevezetni. Az igazságnak hosszas, figyelmes 
megtekintése már egy tanítás, egy erő. A beszélés ép 
és hatalmas műveinek szemléléséből ihletést meríthetünk. 
Es e mesterműveknek mi bőviben vagyunk. Hanem én 
csak a prot. szónokokat állítom önök elébe. Ez mind-
nyájunkra nézve, mint én reám, örökre egy termékeny-
tanúság és fiúi örömek forrása leend. 

A mi egyházunk a beszéd egyháza, ez vissza helyezte 
a szószéket az ő tiszteletes helyére, a szószéket t. i. a 
szabad meggyőződést . »A i eformatio dicsőssége az, mondja 
Vinet, hogy visszaállította az igehirdetést az egyházban. 

Mennyivel nemesebb lett, hogy a pap a varázslat egy 
nemévé vált rítusok celebratioja helyett, a tudománynak, 
a gondolatnak, az igének, a harcnak hirdetőjévé lett.« 
A reformatio a beszéden alapult és általa fejlődött. A nagy 
és bátor Luther és nemes barátja Melanchton, a beszéd 
által lettek hódítókká. »Az, a mire a vallásos buzgóság lel-
kesít, kiált fel de arte dicendi declamátió-jában Melanch -
ton, úgy tekintendő, mint Krisztus és az egyház egye-
temes érdeke iránt való kötelesség, hogy tanuljunk jól 
beszélni.« A reformátió kezdetén hangzik Calvin, Farel, 
Viret, Béza szava. Ismerjük Bézának azt a híres epigramm-
ját, mely oly szépen jellemzi Calvin tudós beszédét, Farel 
menydörgő szavát és Viret kenetes előadását: 

Gallica mirata est Calvinum Ecclesía nuper, 
Quo nemo docuit doctius; 

Et quoque se nuper mirata Farelle, tonantem, 
Quo nemo tonuit fortius; 

Et miratur adhuc fundentem mella Virelum, 
Quo nemo fatur dulcius. 

És történetünk minden korából, a szomorú, mint 
a viszonylag boldog napokból oly nevek tolulnak 
ajkamra, mint a minők egy Dumoulin, Mestrezat, Daillé, 
Drelincourt , Le Faucheur, Claude, Amyraut, Supperville 

. Beausobre, Saurin, hogy katedráink mai fényes neveit 
ne is említsem. Dicső hagyomány ura im! melynek 
szemlélése biztató és bátorító. Először a hit szempont -
jából, mert ezek a kitűnő keresztyének ezen egyedüli 
és kiváló gonddal beszéltek és cselekedtek : Isten dicső-
ségére ! Azután az ékesszólás szempontjából is. Mert én 
nem oszthatok bizonyos tudományos előítéleteket a mi 
predkátiorainkkal szemben. Igaz, én is elismerem azt a 
nehéz vádat, a mit Bossuet mondot t Calvinról : sirálya 
szomorú.cc Álért minden szónokunkról el lehet azt mon-
dani bizonyos mértékben. Igen is, irályok s z o m o r ú ; 
mert azok az üldözés és vértanúság között írtak magasz-
tosan, nemesen, mindig Isten színe előtt, és nem g o n -
doltak arra, hogy beszédüket hiúságos cifrázatokkal fel-
derítsék. Minden beszédök egy tény volt, és a kereszt 
alatt beszélvén, siettek és mentek egyenesen a lelkiis-
meret felé. Á fajdalom e hagyományában találok én 
magamnak egy erősítő ízt, beszédünk számára pedig, 
világi kutatásaink közben egy szigorú hegyes ösztönt, 
melyet üdvös mindig érezni. 

Ne feledjünk el még néhány tisztán homileticai 
értekezést se, melyeket prédikátoraink hagytak hátra a 
katedrai ékesszólásról, ilyennek : l 'action de l 'orateur Le 
Faucheur-tól . De la composit ion d'un sermon Claudtól, 
L'avis sur la maniet de precher La Blacette-től és de 
l'exercice du ministére sacré Ostervaldtól. 

* * 
* 

Reménylem uraim, hogy ez oly vonzó tanulmá-
nyokban önök figyelemmel kisérendnek. Együtt fogunk 
munkálkodni egy becsületes, jó szívvel. Ez előttem egé-
szen új pályán önök elnézők lesznek irántam. Én kérem 
az önök közreműködését , ha szabad rokonszénvét és 
szeretetöket. 

Viszont azt kérdik tőlem, hogy hát én mit hozok 
önöknek? Mit hozok u r a i m ? . . . Először is nem hozok 
oly mély, oly teljes tudományt, mint a minőt szeretnék. 
Bizonyos, hogy a theologiai tudományokkal mindig fog -
lalkoztam, és mindig érdeklődtem irántok azon időktől 
kezdve, midőn Montaubanban a theologiát végezve N é m e t -
országba mentem, ezután pedig a mi szeretett strasburgi 
fakultásunkon tanulva előbb a licentiatus, azután pedig 
doctorátus fokozataival ajándékoztattam meg. Azonban a 
lelkészi foglalkozás közt nagyon nehéz magunkat egészen 
és úgy mint szeretnők, a tiszta tudománynak szentelni, 



mely az élet minden pillanatát igénybe veszi. Nem állí-
tom hát önök elébe magamat úgy, mint egy elismert 
tudóst , na ezt tenném, nagyon rossz véleménynyel lehet-
nének felőlem az én kitűnő collegáim, kiknek mindenike 
a maga szakjában a legjelesebb mester, és a kiknek 
fényétől és testvéries közreműködésöktől várok én 
mindent. 

Hanem hozok önöknek némi tapasztalást a lelkészi 
hivatalból, életből, predikálásból. Nem hiszem, hogy a 
tapasztalás ellehetne a tudomány nélkül, mint a példa-
beszéd mondja, hanem a tapasztalásnak is megvan a 
maga értéke. 25 évig egy nagy egyházban lelkészi func -
tiot végeztem, a lelkek gondozása hát előttem nem isme-
retlen, valamint az egyházi igazgatás se, predikálással, 
katechumenusok oktatásával is sokat foglalkoztam. De 
épen e pásztori kötelességekről az egyházi admiministra-
tióról, a predikálásról fogunk mi együtt beszélgetni, és 
e külön területen az én tanácsaimnak talán némi hasznát 
vehetik önök. 

Hozok azután egy sugárt, egy lángot délről, a mi 
lelkesedésünkből, régi emlékeinkből, a mi huguenotta 
büszkeségünkből és szabadságunkból. Nagy kiváltság az, 
hogy én a protestáns függetlenség eme földjén, e fö ld-
jén a prófétáknak, hősöknek és vértanuknak éltem. Ugy 
szólván az az egész vidék volt az én egyházam, az én 
parochiám. Nincs egy városa vagy tanyája, nincs a hegyek-
nek oly szegelete, hogy vagy a templomban vagy a 
szabad ég alatt ne beszéltem volna őseinkről, hitökről, 
heroismusokról , az igazságért való feláldozásokról. E 
hagyományt, ez emlékeket, e lelkesült hitet, az igazság-
nak eme szenvedélyét, a huguenotta délnek ezt a láng-
ját, ezt hozom uraim önöknek. 

Hozom a békesség lelkét is. Ha én ide egy heves 
küzdtérre jöttem volna, az rám nézve nagy szerencsét-
lenség lenne, mert egész hitem, egész multam, egész 
lényem, visszariad az elkeseredett és erőszakos vitáktól. 
Én oly bánat, köny, és fájdalommal hagytam oda az én 
nagy és szeretett egyházamat, hogy annak se mélységét, 
se terjedelmét megmérni nem tudom. És el merem m o n -
dani, és ez a legnagyobb áldás, a melyért Istennek hálát 
adok, hogy mind collegáim, mind hallgatóim, ortliodoxok 
vagy liberálisok, szívélyes emlékezettel, rokonszenvökkel 
sőt áldó könyörgéseikkel kisértek ide. A békességnek 
és szeretetnek eme lelkét, ezt hozom önök közé u ra im! 

Végül hozom önöknek egész lelkemet nyomoraival, 
gyöngeségeivel, de hitével, nemes buzgóságával és szent 
vágyaival is. Fogadjanak önök engem bizalommal s az 
Isten áldja meg munkálkodásunkat! Elmondám. 

Baksay László, 
sámudi református lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

T a n ü g y i s ö t é t v o n a l a k . 
A tanügy .állapotáról szóló statisztikai kimutatások 

eléggé szép színben tüntetik fel a művelt országok tan-
ügyét. A Nap teljes színképe a gyönyörű hat szivár-
ványszínből all, de vannak benne nagyszámú s nagy 
jelentőségű sötét csíkok az u. n. Frauenhofer-féle vona-
lak, melyeket a szakértő felfedez, vizsgál és következ-
tetésekhez alapul vesz. A tanügyi kimutatások színképe 
nem teljes és a tanügy sötét vonalaiból, a gyarlóságok-
ból keveset tüntet fel. Az érdeklődőnek és szakértőnek 
ki kell egészítenie a kimutatás színképét: a tapasztalatban 
kell keresnie a teljes színképet és a nagy jelentőségű 

tanügyi sötét vonalakat. Elég számosak ezek. így pl. 
nálunk állítólag az iskolakötelezettek 8 4 % - j a jár az 
elemi népiskolába; tűrhető e szám. Ámde a 84u/0-ba 
foglaljuk be azokat a gyermekeket is, kik egész éven át 
csak 4—5 hónapig látogatták az iskolát, és azokat, kik 
8 hónapon át 50—100 tanórát mulasztottak, vagy akik-
nek szülői csak fenyegetés és büntetés folytán engedel-
meskedtek a törvény parancsának. A statisztikai táblá-
zatokon nem látható azon egyének száma sem, kik az 
iskolát a kor fölösleges terhének tekintik s talán így 
szólnak : »Az apám sem járt iskolába, én sem jártam, 
és mégis becsületes emberek vagyunk.« Sötét vonal ez 
a t anügyben ; veszélyes is ily »becsületes emberek« 
vágyaira bizni a népoktatást. Isten ments itt az och-
lokratiától. 

Emeljük ki a főbb sötét vonalakat ; tanulságot re j -
jenek magokban. 

1. Sajátságos, hogy még a 19. század végén is 
van nagy számú néptömeg, mely az iskolától idegenke-
dik; hiszen talán ideje már annak, hogy legalább a 
mivelt országokban mindenki belássa az iskola s tanulás 
hasznát s képző erejét. És mégis hiányzik ez a belátás; 
hiányzik a belátáson alapuló szeretete az iskolának. Ez 
egyik sötét vonal a tanügy színképében. A becslés leg-
közelebbi irányzója a haszon, melylyel az egyén magát 
érvényesítheti a természettel és társadalommal szemben. 
Az iskolázástól is hasznot szoktak várni. Az iskolázás 
haszna eléggé szembeszökő szokott lenni akkor, ha a 
nép fia magasabb iskolákat végezvén — mint mondani 
szokták — »úrrá lesz és könnyebben megél.« Ámde az 
elemi iskola közvetlenül nem vezet u rasághoz ; leg-
jobb esetben csak ehez vezető első tanulmányi lépcső, 
mely könnyen veszítheti értékét, ha a többi lépcső is 
nem járul az igények kielégítéséhez. Az első lépcsőnek 
hasznát a köznép egyáltalán nem látja, nem érzi kel^-
lően. Alapos a gyanú, hogy a népoktatás tartalmilag és 
alakilag mulasztast követ el jelenben is ama belátás 
fejlesztésében, nem hat a népre úgy, hogy ez az elemi 
ismereteket saját java óvásában és gyarapításában ér té-
kesítse. Tartalom s alak tekintetében más a népoktatás, 
mint aminőnek ezt a törvény s jelentés, tünteti fel és 
mint aminőt a népélet kiván. Némi igazolás végett cél-
szerű lesz a tantárgyakra legalább rövid tekintetet vetni. 

A zsenge gyermek nehéz vallástani anyagot magol 
(pl. kathekizmust már az I. és II. osztályban) avégett, 
hogy e nagy tömeget a vizsgálat elnökeinek zajjal lepörög-
tesse, hogv magát egyébnek se ismerje, mint önérzetre 
érdemtelen s vak hódolatra kárhoztatott páriának, hogy 
formalitással vakíthassa magát s embertársát, és olcsó 
imádsággal keresse Isten kegyeimét. Ez nem haszon, 
mert erkölcsösségre biztosítékot nem nyújt és nem táp-
lálja azt a bizalmat s jóhiszeműséget, melylyel ember-
társaink vallásos cselekvényeit megítélnünk kellene. 
Déli imája közben fát lopott X munkás 1 Börtönök, 
javító-intézetek s az elharapódzó képmutatás és servilis-
mus arra intenek, hogy a vallásoktatást úgy kell megvál-
toztatni, hogy az ne a vizsgálatra, hanem az életre szóljon. 
A beszéd- s értelemgyakorlat, eme legképzőbb elemi isko-
lai propaedeütika, sok iskolában mellőztetik ; gyakran csak 
»paragraphusok« nyomán haladó beszédgyakorlat az, 
értelemgyakorlat nélkül. Honnét vegyen a nép fia valami 
positiv ismeretet, és mennyire gyakorolja gondolkozását, 
s nemesítse kedélyét, ha pl. szint, alakot, növényt , állatot, 
határt, tüneményt nem látással, hanem csak hallás útján 
tanul ismerni. így a nép lelki korlátoltsága változatlan 
marad, és kárpótlást nem nyer az irás-olvasás tanulásá-
ban sem, melyet a míveltség merlegének szoktak tekin-



teni. Mérlege inkább az a reális ismeret, melylyel valaki 
saját javát becsülni és óvni tudja. 

Két tényezője van a szellemi képzésnek: néme-
lyek az emlékezetbe gyűjtöt t ismereti anyagnak tulaj-
donítanak kiváltságos hivatást, mások az alaki gondol -
kozás fejlesztésének. Mindkét fél tévúton jár már annyiban 
is, amennyiben a két lelki míveletet egymástól elkülöníti. 
Az ismeretanyag imádói vegyék figyelembe egyrészt 
azt, hogy pl. a babona is ismereti anyag, de rosz, más-
részt gondolják meg, hogy a jó tananyag is értéktelen, 
ha gondolatot nem fakaszt és gondolattá át nem alakul; 
értéktelen, épen úgy, mint az éléstárban heverő s pe -
nészedő élelmi szerek. Ismeretes tények, hogy az egyes 
tantárgyakból (vallástan, latin, számtan, te rmészet tudo-
mány stb.) sok ismereti anyagot sajátítanak el f i- és 
nő- tanulók, és mégis elharapódzó a felületesség. Nagy 
tanulók az igeidőket nem ismerik, a hold fényváltozá-
sait hibásan képzelik, egyszerű egyenletet felállítani nem 
képesek, 2 hektoliter áráról 6 hektoliter árára követ -
keztetni és számítani nem tudnak, holott tanulták. Va-
lószínű, hogy az ismereti felületességet nemcsak a 
tanmód, hanem az iskolai tananyag nagy tömege is 
okozza s terjeszti. Kiváló tehetség, józan logikai g o n -
dolkozás egyre ritkább tüneménnyé válik. Egy munkásnak, 
ki leginkább favágással foglalkozott, igen sok ismeret 
anyaga volt a favágás köréből. Egyszer azonban m e g -
akadt a tudománya, a mikor oly vastag hasábot kellett 
feldarabolnia, amely egy oldalról átfűrészelhető nem 
volt. S mit csinált a munkás ? nem hogy két oldalról 
fürészelt volna a fahasáb közepéig — amit neki a fa-
tulajdonos tanácsolt — hanem a fűrészelést céltalannak 
tartván, fejszével akarta végig hasítani a hasábot. Izzasztó 
munka! A fejsze azonban annyira beleékelődött a fába, 
hogy ki nem lehetett húzni. Fogta magát a nekihevült 
munkás és karóval akarta kiverni a beszorult fejszét. 
Csurgot t róla a verejték. Ámde mi történt ?! a fejsze 
nyele letört, a fejsze pedig magában maradt a fahasáb 
résében. Mit csináljon most ? Szidta a szenteket, dühtől 
tajtékzott a szája, öltözetét a verejték nedvesítette á t ; 
végre fél órai kétségbeejtő erőfeszítéssel kikerült a fej-
sze a hasábból. Ez az egész mulatság egy óráig tartott. 
A fahasáb azonban még egész volt. Az én boldogtalan 
munkásom csak most adta rá a fejét arra, hogy az 
adott tanács szerint két oldalról fürészelje a fahasábot. 

Szellemi munkát is — ha van kitartás — hason-
lóan végeznek sokan. N e m eléggé hat az ismereti anyag; 
gondolkozni is kell azzal. Igaz, hibás ismereti anyag-
gal helyes gondolatmiveletet végezni nem l ehe t ; ha 
valaki meggyőződéssel azt mondja, hogy Afrikában a 
vadak füstből csinálnak esőt, bizonyára rosz ismerete 
van az esőről és vad körülményektől várhat esőt. 
Ámde helyes ismereti anyag még nem helyes gondol -
kozás i s ; talán bizony az a józan szakács, akinek jó 
lisztje, zsírja veteménye stb. van éléstárában ? Főzni, 
sütni is kell t udn i ! Amott a favágó egy egyszerű józan 
gondolatot nem tud kisütni a fahasáb, s a fürész 
méreteinek ismeretéből és saját hosszú kenyérkereseti 
tapasztalatából. Sok gondolkozási gyarlóság nyomára az 
iskola vezet, különösen oly tanulóknál, kik az ismereti 
anyagot csak halomra gyűjtöt ték s gondolkodássá át 
nem alakították. Nagy tanulók gyakran akadnak meg ily 
tételek igazságán: ha a + b = i 8 o , és b - f - c = i 8 o , akkor 
a + b = b + c. Négy-ö t gymnas. osztályt végzettek alig 
találhatják bele magokat a mennyiségek egyenes és fordí-
tott viszonyába; pl. ha több a munkás, akkor kevesebb a 
munkanap, ha kisebb a tőke, akkor több kamatozási 
idővel éri be stb. A helyes gondolkozásnak annyiban 

ellensége a sok ismereti anyag, amennyiben erő és idő 
nem jut annak áthasonlítására, megemész tésére ; ellen-
sége továbbá a kificamított és »tudományos« alakba 
foglalt methodus is (1. alább !). 

Hogy azonban el ne térjünk a kerékvágástól, tekint-
sünk vissza azon kifejezett gyanúra, hogy : a népokta-
tás kellően nem fejleszti az elemi iskola hasznának belá-
tását és az iskola becsülését. Említve volt a vallástannak 
és a beszéd s értelemgyakorlatnak szokásos gyarlósága. 
Nézzük a számtan elemeit. Az irástalan (»fejbeli«) szá-
molás, melyre a népnek kiváló szüksége van, nagyob-
bára elmellőztetik, elhanyagoltatik. Tanítókkal találkoz-
tam, kik magok sem tudják a fejbeli számítást. E helyett 
a tanítás egyre krétázással gyakorolja a négy míveletet, 
melyeknek lényegéről s feladatáról a kis tanuló és a nép 
legfeljebb csak homályos sejtelmet nyer, s melynek fo r -
máit ugy tanulja az elemi iskolában, hogy sem biztos ered-
ményt kifejteni, sem világosan gondolkozni nem tanul, sem 
a tizes számrendszer fokozatát meg nem ismeri. A száz-
ezres, milliós stb. nagy számok is kedveltek az el. iskolában. 
Nagy számokkal tüntetni vagy cikornyás kifejezésekkel 
vakítani: a dologhoz nem értő vizsgálók és némely szülők 
előtt meg manap is elegge kedvez a tanttasi kenyelemnek s 
hiúságnak. A nép leginkább irástalan számolásra szorul, 
mely különben azért is értékes, mert mindennemű szá-
moláshoz alapot vet, s mert a számtan philosophia, nem 
pedig rajzolás. De meg a nép számolása nem is áll ab-
ban az erőszakos eljárásban, minőt az elemi iskola az 
algebrai négy formális speciesben századokon át követ 
elemi számtan cége alatt. 7 éves tanuló ily irott felada-
tokat is szokott kapni : 1l:}-a 6 X 3 = ? ez azt je lent i : 
»egy harmada a 6-nak 3-szor véve annyi mint!« Hús -
tól megfosztot t csont. Ugyanez a tanuló tizest soha 
nem szemlélt valóságban, a táblán pedig tizeseket sőt 
százasokat rajzolgatott. Csinált ilyen számolást is : ha 
egy citrom 4 krba kerül, mennyibe kerül 36 citrom ? 
A feleletet maga a tanító adta e szavakkal: »itt s zo -
rozni kel l : ird fe l : 4-szer 36.« E feleletben ép úgy 
nem volt józan, észszerű gondolkozás kifejezve, mint 
nem volt a szorzás gépies végrehajtásában sem. Kis 
tanulók osztást is végeznek, szokás szerint csak Írás-
belit, következő példával: 3 f iú 36 dión osztozkodik, 
mennyi jut mindegyiknek ? Tanuló helyett maga a tanító 
jelenti ki az osztást e felírással 36 : 3. És most (ugyan-
csak a tanító indítja meg a szokásos nótá t ) »3 a 3-ban 
foglaltatik i - szer , stb. mintha bizony a fiúk a diókban 
bennfoglaltatnának, és mintha a 36-ban levő 3 számjegy 
csak »három« volna. Ily rosszul 300 év előtt is tanít-
tották az elemi számolást! A nép egyszerű világos műve-
leteket kedvelvén, mindig eltért az iskolai dressurától s 
ennélfogva alig látta be az u. n. speciesek hasznát. A 
nép különösen kis számok körében így hajlandó szá-
molni : 4 X 3 0 = »4~szer 3 0 = 1 2 0 , és 4 szer 6 = 2 4 ; 
1 2 0 + 2 4 = 1 4 4 . Vagy 36 diót 3-mal elosztva = 30-at 
elosztva jut 10, cs 6 -o t elosztva jut 2, összesen 12. 
(Bennfoglaltatással a nép nem zavarja a természet rend-
jét, mert a bennfoglaltatás nem osztás!) . A magasabb 
elemi osztályokban (III. és IV). a gyermekek ősi szokás 
szerint már 8—16 jegyű számokkal krétázzák a szám-
tant — némety tanítók vezetése alatt. Mintha bizony a 
gyermeknek, sőt tanítónak sejtelme is volna akkora szá-
mokról, mintha a nép akkora sommákkal számolna. A 
törtszámokat szokás szerint csakis számjegyeikben látják 
a tanulók, annál »tudományosabban« minél nagyobbak a 
nevezők és minél nagyobb hangzásúak a beemlézett 
»szabályok.« A törtszámról következő fogalmazás n y o -
mára is akadhatunk némely iskolában : 127 dió 4 fiúnak 



elosztva = 31 és marad még 3 ; ezt is felírva = 3 13/4• 
»A 3/4 itt tör t !« holott a 3 — egész még pedig dió, 
a 4 pedig fiú ! Igazán jó, hogy az iskolai képtelensé-
gekből a tanulók keveset visznek az életbe. Mérési 
ismeretekről ne is szóljunk ; a nép legegyszerűbb mé-
rést végrehajtani nem képes házában, kertjében, meze-
jén, holott szüksége volna rá. 

A földrajz sokhelyütt csak névtár, jobb esetben 
térképi leolvasás, emelkedések, vizek, életmód stb. kellő 
ismertétese nélkül. Azt már kivánni is merészség, hogy 
a földrajz első elemi ismeretei lehetőleg a szabadban 
szereztessenek. Rousseau-t e tekintetben követni nem 
vagyunk hajlandók; ő, a szegény érje be azzal, hogy 
szabad elveiért átkokkal újítjuk fel emlékét. Az elsajá-
tított névtárnak vajmi csekély hasznát veszi a nép. A 
terményrajz — ha elővétetik — már annyiban meddő, 
amennyiben pl. a növénytan körében egy-két növényt 
is alig vizsgál meg a tanuló, nem ismerkedik meg a 
mérges növényekkel, a kerti növények ápolási módjával. 
Általában példányok megfigyelése hiányos — a tanítási 
sietés, kényelem és tanszerek hiánya miatt. A vizsgálat 
eltakarhatja e hiányokat — ha csak folyékonyak és 
hangosak a feleletek. Egészségtani ismeretek még min-
dig ki vannak zárva az elemi iskolából. Kórház, temető s 
házi nyomor bizonyságai annak, hogy a nép nem tudja 
egészségét becsülni, hanem rongálja étel-itallal, baboná-
val s észszerűtlen munkával. 

Némely tanügybarát az életreszóló ismeretek elég-
telenségével szemben azzal vigasztal másokat, hogy hát 
»az iskola nem adhat mindent«. Ez valóban igaz is. 
Ámde azok a tanügybarátok, mialatt »mindenről« beszél-
nek, a kevésről is megfelejtkeznek ; megfelejtkeznek ar -
ról, hogy az elemi iskolákban az idő 16 jegyű számok-
kal, összetett mondatokkal sőt tantárgy másolással p o -
csékoltatik el. Megfelejtkeznek Kiválóan arról, hogy a 
nép amolyan vigasztaló phrázisokkal meg nem nyeretik a 
népiskola részére, hanem inkább az életben értékesít-
hető tanítással. Említett g}Mrlóságok s hiányok valóban 
sötét vonalak a tanügy színképében ; nem kedveznek a 
nevelés feladalának és különösen a népnek iskolázási 
ellenszenvét nem csökkentik. Pedig csökkenteni kell, 
nem csak a törvény szigorával, hanem életre szóló taní-
tással is. 

(Folyt, köv.) Fabriczy János. 

T Á R C A. 

Orbán József sárospataki tanár önéletrajza. 
(A sárospataki főiskola évkönyvéből.) 

Önéletrajzot írni nehéz feladat. 
Annyit tenne ez, mint erkölcsi tükröt tartani 

magunk elébe saját é le tünkről ; latba vetni alanyiságun-
kat, erkölcsi értékünket, munkásságunkat azon bölcs 
tanács nyomán : »ismerd meg magadat,« s azok felett 
szigorú bírálattal részrehajlatlan ítéletet mondani. 

N e m tagadom, hog}' mindezekre kész, sőt képes 
is belső bíránk, a lelkiismeret. De az is igaz, hogy 
egyéni felfogásunk, nézeteink, talán hiúságunk vagy 
gyarlóságunk, sőt néha épen szerénységünk is, igen 
könnyen tévútra vezethetnek bennünket, s a kép, melyet 
rajzolni akartunk, vagy hizelgőbb lesz, a mi öncsa-
lódas, vagy homályosabb, hiányosabb, a mi vétség önma-
gunk ellen. 

Azonban másrészről az is igaz, hogy a jelenték-
telen élet is lehet sokszor tanulságos és figyelemre-

mé l tó ; lehet bizonyos befolyással saját körében a kor 
eseményeire i s ; mely befolyást vagy tanulságot az álta-
lánosságban mozgó történelem könnyen eltévesztene 
szeme elől, ha arra a szereplő egyén saját maga rá nem 
mutatna. 

E szempontból kétségkívül óhajtandó volna, hogy 
minden egyén, ki a nyilvános élet terén működött , vagy 
saját korában kisebb-nagyobb szerepet játszott, saját élet-
rajzát önmaga írná meg, s abban, saját élettörténetén 
kívül, azon egyéni benyomásokat, melyeket reá a kor 
feltűnőbb eseményei, vagy egyes társadalmi mozzanatok 
részletes nyilatkozatai tettek, híven, igazán, részrehajlat-
lanul följegyezné. Ez nemcsak leghívebb forrása lenne a 
történelemnek, hanem sokszor intő és tanító például is 
szolgálhatna az utókornak. így egy valódi jó sem veszne 
el a társadalomban, s egy nemes eszme sem tűnnék el 
nyomtalanul. 

Nekem nincs szándékom és célom jelenleg ily 
önéletrajzot írni, mert arra több idő és lelki nyugalom 
kell, mint amennyivel én jelenleg rendelkezem. Lesz 
idő talán jövőben, midőn erre is kiterjeszkedem, s a 
mozgalmas félszázadra, melyet öntudatosan keresztűl-
éltem, egy futó pillantást vethetek. Most elégnek tar-
tom életem főbb mozzanatait s munkásságom szerény 
eredményét rövid vonásokban előadni. 

Születtem 1818. november 21-én, Nagy-Barcán, 
Borsodmegyében. Atyám, Orbán István, népiskolai tanító 
volt, s emelkedett lelkű s klasszikus műveltségű ember, 
ki hat évet végzett az akadémiai pályán, Sárospatakon, 
s mint ilyen ment ki Sajó-Vadnára tanítónak, hogy ott 
a papi pályára készü l jön ; de körülményei e céljában 
megakadályozták. Anyám, Kazai Éva, egyszerű polgári 
családból származott nő volt, mély vallásos érzésű, 
nemes jellemű, gondos anya, s azon ritka házi nők 
egyike, ki képes volt kevésből sokat teremteni, s tíz 
tagból álló családját igen csekély jövedelemből, gon-
dossága és munkássága altal, tisztességesen fentartani. 
Vallásosságán nyugvó, soha el nem csüggedő lelki nyu -
godtság, s örökös vidám kedély volt jellemvonása, fo ly-
tonosan verőfényes jó egészség s 90 éves nagy életkor 
osztályrésze. Azt hiszem, tőle nyertem én is erős hi te-
met a gondviselésben, jó kedélyemet s életkorom 70 éves 
s még talán néhány évre terjedhető osztályrészét. 

Nyugodjanak békével az áldott jó szülék szent 
hamvai a régen betakart sír csendes kebelében ! !! 

Első nevelésemet, jó atyám vezetése alatt, a nagy-
barcai népiskolában nyertem, 1824-től 1830-ig. Magyar-
ország óriás haladását e félszázad alatt semmiféle más 
tényező nem tünteti előnkbe oly híven, oly élénken, 
mint a népiskolai nevelés fejlődése és ezen korhoz 
viszonyított haladása. 

Nincs itt hely, sem idő, hogy elmondjam, miket 
tanultunk mi akkor a népiskolában. Csak annyit említek 
meg, hogy azok, a miket tanultunk, nem arra való-k 
voltak, hogy az ártatlan gyermeki szívekbe a mindene-
ket szerető Isten, mint édes atya iránti tiszteletet és 
szeretetet beoltsák, vagy az ismeret és tudás iránti 
vágyat fölébreszszék; hanem e kor kegyetlen o r tho -
doxiája arra törekedett , hogy már az ártatlan gyermek 
rettegjen és reszkessen azon úr előtt, ki a magas khé-
rubimon ül és regnál az emberek felett, mint a föl-
desúr regnál rabszolga jobbágyai felett itt e földön. 
Erre nevelték akkor a gyermekeket. Élénken illusztrálja 
ezt az akkori »Vallásra való bevezetés«, mely telve 
volt a legvadabb or thodoxiával ; a „Szentlústória", mely-
nek egy borzasztóan kegyes elmélkedése így végződött : 
„IVem szégyen lem, Jézusom, hogy a te ebed vagyok, ugat-



ván, kegyelmednek morzsájára vágyok"; továbbá a 
komikus geografia, mely Európát egy szűz formájában, 
valóban nevetségesen adta elő, s melyben Magyaror-
szágról is kegyesen megemlékezett eképen : »Ne tágíts 
a szűzön, jutsz Magyarországra.« A bibliát gondosan 
elrejtették előlünk, de a szent zsoltárokat szórói-szóra 
betanították, hogy gyönyörködjünk a zsidók szép han-
gicsáló szerszámaiban, hegedű- és cimbalom-zengéseiben. 

És mi a népnevelés ma? Nem szükség elmonda-
nom. Mindnyájan tudjuk, hogy e tekintetben nem szé-
gyeneljük meg magunkat Európa legmíveltebb nem-
zetei előtt sem. 

Népiskolai pályámat öt év alatt 1829-ben teljesen 
bevégeztem s confirmatióra bocsáttattam. Ennyire terjedt 
azon korban a népiskolai nevelés. Atyám már hajlott 
korú, törődött ember volt. Két fitestvérem Sárospatakon 
tanul t ; egyik már pár éves theologus, másik most 
végezte be a gimnáziális pályát; de leánytestvéreim még 
mind cél nélkül, többnyire neveletlenek voltak. Atyám 
nem Ígérhetett magának hosszú életkort. Előre látta, 
hogy engem már Sárospatakon föl nem neveltethet, 
tehát elhatározta, hogy iparos pályára ad, hol néhány 
év múlva magam erejével is boldogulhatok az életben. 
Hasztalan volt testvéreim kérelme, hasztalan egy ifjúkori 
hű barátjának intései, ő hajthatatlan maradt, hogy engem 
iparos pályára ad, mihelyt a kellő életkort elértem. 

Egy véletlen álom határozott életem jövő sorsa 
felett. Élénk képzeletű gyermek voltam. Telve volt fejem 
vastag orthodoxiával Istenről, Jézusról, pokolról, az 
utolsó ítéletről s a világnak tűz által leendő elpusztu-
lásáról, melyeket mind betű szerinti igazságoknak vet-
tem. Kétségkívül a vallásos eszmék ezen hatása alatt 
egykor azt álmodtam, hogy az utolsó ítélet eljött. Észak 
és kelet felé már ég, föld tűzben állott, a nap arca tüzes 
láng volt s közelgett az égő láng felénk. Én egy tanuló-
társammal a templom elé futottam, hogy a csodát jobban 
láthassam. Ekkor megjelent felettünk a levegőben Jézus, 
keresztre feszítve, szelíd, mosolygó arccal, s tanuló tár-
samnak pengő-karikákat, nekem pedig könyveket hányt 
le a levegőből, melyek a templom előtt levő homokban 
elmerültek, s mi onnan kiástuk. Gyönge idegzetű gyer-
mek voltam. A félelem és öröm hatása alatt egészen 
megizzadtam. Atyám észrevette izgatottságomat s fel-
ébresztett. Ah, kedves édes atyám! mondám neki : beh 
kár volt, hogy felébresztett, igen szép álmom volt, s 
elmondtam neki különös álmomat. O nem szólt semmit 
almomra, de észrevettem, hogy komolyan gondolkozóvá 
lett, s nehán}' nap múlva egy könyvet adott kezembe, 
az úgynevezett Rudimentát, ezen szókkal: »Fiam! ha 
ezt a könyvet megtanulod egy év alatt, Patakra külde-
lek.« Életsorsom felett a kocka el volt vetve, s magamra 
bízva, hogy válaszszak. 

E gyermekkori álomkép oly mélyen nyomult lel-
kembe, hogy azt többé nem tudtam elfeledni, s annak 
egyes képei ma is oly élénken állnak lelkem előtt, mintha 
most is látnám. Sokszor gondolkoztam azóta felette : 
vájjon lélektanilag okadatolható-e az összefüggés e külö-
nös álom és életsorsom közöt t ; de még eddig sem a 
hajdankorban nagy szerepet játszott álommagyarázatok-
ban, sem saját lelkemben nem találtam szálat, melylyel 
azokat logikailag összeköthetném. De arról határozottan 
meggyőződtem belőle, hogy az orthodox dogmák s 
supranaturalis fogalmak nem népiskolaba valók, mert 
megzavarják a gyöngébb idegzetű gyermek lelkét, mely 
annak nyomába s, befolyása alól még a nyugtató álom-
ban sem talál menekülést. 

A Rudimenta rövid latin grammatika volt, rövid 

alaktannal, de annál gazdagabb szótöbbséggel, melyben 
az alaktan egyes részei után nagy tömeg gyökszó 
volt columnaliter összehalmozva, könyvnélküli betanulás 
végett. Nagy örömmel vettem kezembe az elavult köny-
vet, s jó atyám vezetése mellett egy év alatt teljesen 
bevégeztem. Különösen a szavakat, a mire atyám nagy 
súlyt fektetett, úgy betanultam sorról-sorra, hogy a 
columna első szava véletlenül eszembe jut, ma is eltudom 
recitálni. Ezután egy régi szótárból a gyökszavakat íratta 
ki velem, s azokat kellett szórói-szóra betanulnom, 
úgy, hogy midőn Sárospatakra jöttem, nagyobb szóbő-
séggel rendelkeztem, mint pályatársaim legtöbbike, kik 
már két év óta tanulák a latin nyelvet. Ezen rendszer, 
vagy inkább módszer, volna ma is a latin nyelv elemei 
tanításának legegyszerűb, de legsikeresebb módja. A 
hosszú nyelvtan számtalan kivételeivel, tőszármaztatásai-
val, nehéz példáival s mondattani elemzéseivel való-
ságos kínzója a fejletlen gyermeki léleknek. A sok 
szabály közt elvész a lényeg, a lélek figyelme elszóródik 
s azt sem tudja, hogy tulajdonképen mire fektesse a 
fősúlyt, a szabályokra-e vagy a kivételekre vagy a sza-
vakra. így a jó tehetségű gyermek is, nem boldogulván 
feladatával, már itt a kezdetnél elkedvetlenedik azon 
nyelvtől, melyben haladását nem veszi észre 

1830-ban jöttem a sárospataki főiskolába, hol szep-
tember 5—ik napján írattam be a főiskola anyakönyvébe 
az úgynevezett grammatikai, ma I -ső gymnaziális osz-
tályba, b. e. Kálniczky Benedek, azon évi igazgató által. 

A gymnaziális pálya ekkor 7 évre terjedt, u. m. 
grammatika, inferior syntaxis, superior syntaxis, rhetorika, 
poézis, oratoria és logika. Ezen osztályokban köztanítóim 
és tanáraim voltak: az i - s ő osztályban Orbán István, saját 
testvérem, primarius vagy juratus deák ; a 2-ikban Szabó 
László, primarius, később nagy-ari pap Szatmármegyében; 
a 3-ikban Harsányt Sámuel, később tábori pap, majd madai 
és apagyi lelkész Szabolcsmegyében; a 4-ikben Rákossy 
József, később gömöri lelkész; az 5-ikben előbb Károlyi 
István, humaniorum tanár, majd a 2~ik félévben Bakó 
Dániel gimnáziumi tanár; a 6-ikban Csorna Mihály, g im-
názium tanár; a 7-ikben Majoros András, gimn., később 
akadémiai tanár, kikre mindenkor hálás kegyelettel emlé-
kezem vissza. De ezek között különösen három tanítóm 
volt olyan, ki életem jövőjére lényeges befolyással vol-
tak, u. m. Orbán István, saját testvérem, ki testvéri szere-
tettel, mondhatnám, kézenfogva vezetett be a tudomány 
ismeretlen világába. Másik Harsá iyi Sámuel, szenvedélyes 
szigorú ember, de kitűnő tanító, ki a tudomány iránti 
kedvet s szeretetet bennem részint szigorúsága, részint 
jóakaratú buzdításai által felébresztette. Harmadik Csorna 
Mihály tanár, mint ember, szenvedélyes és érdes volt, 
mint a csiszolatlan gyémánt ; de mint tanár, lelkes, buz-
dító szónoki előadásával velőkig ható, ki bennem a tudo-
mányok iránti kedvet, szeretetet megszilárdította annyira, 
hogy az lelkemből többé ki nem aludt. 

Jó atyám már 1832-ben meghalván, számos tagból 
álló családom minden vagyon és gyámol nélkül maradt ; 
de én a testvéri szeretet ápolása alatt tovább folytattam 
iskolai pályámat. Midőn pedig idősb testvéreim elhagy-
ták a főiskolát, csekély ösztöndíjamból s ünnepi jótéte-
ményekből tartottam fel magamat. Bizony ezek nehéz 
évek voltak rám nézve. Sokszor éheztem és fáztam. 
Sokszor tanultam a holdvilág és más kályhájának tüze 
mellett. De reményemet egy jobb jövő iránt sohasem 
vesztettem el. Szorgalmam nem hogy lankadt volna, 
sőt az évekkel együtt növekedett, úgy hogy az oratoriá-
ban már grádusomban az elsők közt foglaltam helyet. 
A logikában pedig, a gimnáziumot befejező végvizsgán 



mely a mai éret tségi vizsgához volt hasonló , azon k i tün -
tetés ért, hogy a legjobb latin munkára ki tűzött ö s z t ö n -
díjt, vagy úgyneveze t t tógadijt, 25 f r to t , 110 pályatársam 
közöt t én nyer tem el. N e m dicsekedtem vele senkinek, 
nem is tet t hiúvá a k i t ü n t e t é s ; de éreztem magamban, 
hogy megérdemle t t em. Mert a logikát, melyet még akkor 
latinul tanul tunk, senki sem tudta úgy magyarázni , mint 
é n ; Liviust és Teren t ius t , ez évi klasszikus auctorainkat , 
senki sem tudta oly szabatosan fordítani , mint Esze János, 
pályatársaim közö t t az első és én. E ki tüntetés és ö r ö m 
minden eddigi szenvedéseimet elfeledtette velem. M e g -
emlí tem itt azt is, hogy az én osz tá lyom volt első, mely 
már nem volt balt ás deák. Ez elavult szokás ez évben 
megszűnt . (Foly. köv.) 

BELFOLD. 
Egy hazaf ias tett és szó a pánsz láv izmus 

ellen. 

Mezőberényből szept. 26-iki kelettel a következő 
hazafias te t t ről értesí tenek. »A mezőberényi evangelikus 
magyar -sz láv egyház presbyter iuma f. hó 9 - é n tar to t t 
presbyter i gyűlésében igen nevezetes lépést tett előre 
azon cél felé való haladtában, hogy a békési evangeli-
kus esperességben e lharapódzot t és nagy pártolásnak 
örvendő pánszlávizmus kipusztításával, az igazi evan-
gyeliumi keresz tyénség boldogí tó szellemét minél több 
lélekre nézve hozzáférhe tővé tegye. Elhatározta ugyanis, 
hogy a békéd evangelikus esperesség cége alatt űzöt t 
pánszláv buj togatások dacára, a magyarnyelvű is teni-
tiszteletek számára okkupálja a t emplomot . E végből 
ifj. Jeszenszky Károly lelkésznek azon indítványát, mely 
szerint ezentúl az összes iskolákbeli növendéksereg b e -
vonásával, hetenként kétszer magyar nyelvű is teni t isz-
teletek tar tassanak a t emplomban , egyhangúlag e l fo -
gadta. Egyszersmind k imondta a presbyter ium, hogy 
a magyarnyelvű istenit iszteleteket a helybeli m a g y a r -
szláv egyházban ezentúl örök intézményként fentartani 
kívánja és azért, midőn ifj. J. K. lelkésznek erre nézve 
önkéntesen felajánlot t szolgálatát elismeréssel fogadja, 
egyúttal összes hivatalbeli utódait az i lynemű lelkészi 
szolgálatoknak díjtalanul való végezésére kötelezi, ille-
tőleg a magyarnyelvű istentiszteletek tartását , a lelkészi 
javadalmazást élvező rendes lelkésznek hivatalbeli k ö t e -
lessége közé iktattatni kívánja. H o g y pedig az espe-
rességben ura lkodó pánszlávok ellen felvett harcát az 
egyház annál sikeresebben folytathassa, „ M a g y a r Test-
vériség" címen egy tízezer forintnyi alapítvány létesítését 
m o n d t a ki határozatikig. Ezen alapítvány célja l eend : 

1. a helybeli egyházhoz tar tozó keresetképtelen, de be-
csületes szegények , kü lönösen e lhagyatot t árvák és sze -
rencsét lenség által sú j to t t egyháztagok segélyezése. 
2. az egyházhoz segélyért fo lyamodó , nyomorúságga l 
küzdő más evangelikus gyülekezetek és humaniszt ikus 
intézetek gyámolí tása. 3. a templomnak jó karban való 
fentartása. Ezen alapítványhoz az egyház maga ezer f o -

rinttal, ifj. J. K. lelkész 200 forint tal járult. A többit az 
évenként ta r tandó őszi gyűjtésből és a magyar is teni-
tiszteletekkel kapcsolatos of fer tor iumokból reménylik 
rövid idő alatt összehozhatni . Kívánatos volna, hogy az 
alföldön hatalmasan előre haladó tótosító irányzattal 
szemben, a többi evangelikus szláv gyülekezetek is, 
m é g mielőt t véglegesen megtótos í t ta tnának, a „magyai" 
jelleget felvegyék magukra, illetőleg ily irányban való 
fej lődésüket intézményes biztosí tékok által e lőmozdítani 
siessenek. Kü lönösen felhívjuk a Bányakerület hazafias 
többségének figyelmét, a személyes érdekek és számító 
élelmesség által ösz tönszerű nyilatkozásában még meg 
nem zavart , romlat lan népakara tnak fentebbi nyi lvánu-
lására. Annyival inkább, mer t itt Békésben nem vagyunk 
hijjával oly »hazafiak«-nak, a kik a fentebbi törekvések 
iránt nemcsak semmi érzékkel nem bírnak, de sőt a 
mint azt az Aradon mult hó 22 -én tar to t t esperességi 
gyűlés némely érdekesebb episódjai bizonyít ják, egy 
hazug elmélet által fe rde helyzetbe sodor ta tván, mint a 
»tót culturaa apostolai következet lenségük és erkölcsi 
tehetet lenségük érzetében egyházi censura félét gyakoro l -
nak a gondolatszabadság híveivel szemben, csakhogy e lné-
míthassák azon lelkészeket, a kik megfogad ták püspö-
küknek azon szavát, m i sze r in t : „ a magyar álláspont-
nak megfelelő keresztyén m'weltség" ter jesztésén munká l -
kodjanak !« 

* * * 

Ugyancsak Mező-Berényből ifj. Jeszenszky Károly 
evang. lelkész a következő érdekes cikket küldte be 
hozzánk, melyre kü lönösen felhívjuk olvasóink becses 
figyelmét. 

A »Békésmegyei Közlöny« folyó évi szept. 9- iki 
számában valami névtelen »tudósí tó« — egyebek közt 
ezeket írja : 

»Kivánatosnak látszott kezdet től fogva e lmondani 
azon üzelmek tör téne té t , melyek »Deák Imre« név alatt 
»hazafiság(c címén a békési ág. h. ev. esperesség és 
vezetői ellen a lapokban kü lönösen azóta folynak, a 
mióta ifj. J. K. urnák egy ügye az esperesség gyűlésén 
vem végződött rá nézve a kívánt eredménynyel. Lá tom 
ugyanis, h o g y ifj. J. K. úr, ezen lapnak, az ügy fe j lődé-
sét nem ismerő közönsége előtt az ő »egyházpolit ikai« 
hálás vesszőparipájára szeretne ülni s arról midenfelé 
egy -egy kiszámítot t gyanúsí to t t szóval a pánszlávizmus 
vádját szórva, Deák Imre hi tvány rágalmait hazafias 
é rdemek gyanánt szeretné minősí teni . De mióta elolvas-
tam az Aradon megje lenő »Alföld« című lapnak szept. 
6-iki számában Deák Imrének szánalmas védekezését s 
abban csalódásig hasonló észjárásra, ugyanazon keveset 
mondó , sokat sejtő, semmit sem bizonyító, de annál vak-
merőbben gyanúsí tó modor ra találtam, melylyel szabad 
óráiban ifj. J. K. úr igyekszik mások rovására az őt nem 
ismerők előtt hazafias érdemeket szerezni, elálltam szán-
dékomtól stb.« 

Mindeneset re szép dolog, hogy a setétben bujkáló 
és erősen klaszifikáló névtelen »tudósí tó« elállott azon 
szándékától , miszerint mes terségét tovább is folytassa. 
Maga azon tény, hogy bár nevezett lapban kétszer is 
fe lszól í t to t tam őt sisakjának levetésére és a magyar 
hazafias párt ellen súlyos vádat kifejező állításainak bebi -
zonyítására, sem magát megnevezni nem meri, sem allí-



tásait adatokkal igazolni nem tudja, eléggé jellemzi őt, 
mint olyant, kinek oka van a nyilvánosságot kerülni. 

Ennek dacára azonban a setétben bujkáló »névtelen« 
akaratlanul is a közügynek tett szolgálatot akkor, midőn 
napirendre hozta azon »ügy«-et, mely szerinte „az espe-
rességi gyűlésen nem végződött rám nézve kivánt ered-
ménynyelHogy m i i e g y e n ezen ügy? azt nem mondja 
meg. Szándékosan bizonytalanságban hagyja a közönséget , 
mely az ő mysztikus szavai után kénytelen azon g o n -
dolatra jönni, hogy itt valami személyes ügyről van szó, 
melynek kedvezőtlen elintézése bennem ellenséges érzel-
meket keltett volna. Erre számítva, minden habozás 
nélkül kiírja, hogy én »szabad óráimat arra használom 
fel, miszerint »mások rovására hazafias érdemeket szer-
zek magamnak.« 

Nem annyira a magam igazolása, mint inkább a 
t. közönség tájékoztatása céljából álljon itt tehát azon 
ügy, melynek kudarcát a setétben bujkáló »névtelen« 
dicsekedve hirdeti. 

Az 1882-dik évben, midőn Felvidéky-nek »Protes-
tantismus és pánszlávizmus« című röpirata megjelent, a 
bányakerületi közgyűlésen szó volt arról: miképen lehetne 
a folyton tovább harapódzó pánszláv fekélyt kiirtani és 
egyházunkat a tót lapok által propagált mirigy ellen 
biztosítani ? 

A békési evang. esperességnek e tárgyban hozot t 
határozata így hangzik : »az esperesség magától a vádat 
újra és a leghatározottabban visszautasítja s fenntartva 
idézett határozatát (1875. jun. 9-én Komlóson tartott 
gyűlés jkv. 10. pont ja) újólag kijeleni, hogy a mint máig 
mindég és minden körülmények közt, szeretett magvar 
hazánk iránt a hűség érzelmeit ápolta és ezen hűséget 
minden körülmények közt megőr iz te : úgy azt ezután is 
b izonyí tandja; bizonyítandja esetleg azzal, hogy azon 
nem várt esetben, ha az esperesség keblében egyesek-
áltál netalán pánszlávisztikus irány tanúsíttatnék, tudni 
fogja azt megtorolni és ártalmatlaná tenni.« 

Én,- mint az esperességnek a kerületi gyűlésre 
kiküldött egyik tagja, teljes szivemből hozzá jarultam 
ezen, hazafias érzelmek által sugalmazott javaslathoz. 
De a mi viszonyainkhoz képest nem találtam azt eléggé 
praktikusnak. Lehetetlen volt ugyanis nem látnom, hogy 
egy valósággal létező ragályt bármi ünnepélyes és őszinte 
szívből jövő nyilatkozatokkal megszüntetni, sem pedig 
népünket a mételyezés ellen puszta receptekkel biztosí-
tani nem lehet. A bacilusok nem félnek a honszeretet 
bármi magasztos kijelentésétől sem ! — Az sem elég, 
hogy esetleg a pánSzláv-mirigy által megmételyezett 
lelkű egyházi hivatalnokot, házunkból kitegyük az 
utcára. A mételyt csak terjeszteni fogja maga körül, 
mind addig, míg a bacilusok kifejlődéséhez és szapo-
rodásához szükséges feltételek megvannak. S különben 
is a fertőzés az egyház körén kívül álló egyének által is 
eszközölhető ! 

Ha már azt kérdjük : mik azok a feltételek, melyek 
a bacillusok kifejlődését lehetővé teszik? megfelel arra 
azon 150 évnek tapasztalata, a mióta a törökök által 
elpusztított, hajdan virágzott magyar alföldi községek 
örökségébe lépett népünk Békésmegyét lakja. Miért n in-
csen pánszláv fertőzés Endrődön, holott az endrődiek 
természetszerűleg ugyanazon véralkattal birnak, mint a 
mi népünk? Miért gyanúsítanak minket folytonosan pán-
szlávizmussal ? Talán a hitvallás teszi ezt a különbséget? 
Korántsem! Hanem amott a népnek őrei és igazi bará-
tai már száz év előtt megsemmisítették azon bábeli 
viszonyokat, melyek a bacillusok kifejlődését a természeti 
törvény kényszerűségével eredményezik, nálunk meg a 

Deák Imréket, a kik gz idegen elemeket konserváló 
egyházpolitika helyett valami más rendszert akarnának 
érvényre emelni, azok, a kik az uralkodóvá lett sze-
mélyi kultusnak és a magyar cég alatt tótositó iránynak 
részint ünnepelt hősei, részint koncleső hivei, a hatal-
mukra féltékeny kapzsi lelkek egész ravaszságával és 
szenvedélyességével halálra üldözik. 

Ily elvek és meggyőződés által vezéreltetve az 
említett bányakerületi közgyűlésen a következő inditvány-
nyal léptem fel, a mint az az 1882-ki bányakerületi köz-
gyűlés jkvének 10. pont ja alatt olvasható : 

1. Tűzessék ki az elemi oktatás főcéljával kapcso-
latban, Bányakerületünk összes népiskoláit kötelezőleg, 
elengedhetlen követelményül azon eredmény, hogy gyerme-
keink a népiskolában egyéb szükséges ismeretek mellett, 
a magyar nyelvet kivétel nélkül mindnyájan tökéletesen 
elsajátítsák. E célból utasíttassanak az esperességek t an-
terveiknek haladéktalanul ily értelemben leendő átalakí-
tására s mindazon intézkedések megtevésére, melyek arra 
nézve szükségeseknek mutatkoznak, hogy amaz eredmény 
biztosan elérhető legyen. 

2. Szólittassanak fel a bányakerületi összes nem 
magyar ajkú gyülekezeteink lelkészei, miszerint ismerjék 
hivatásukból folyó szent kötelességüknek, gyülekezetük-
ben az iskola által nyajtandó kontingens bevonásával és 
gyülekezetünk óhajával megegyezőleg a magyar nyelvű 
isteni tiszteleteket meghonosítani. E célból alakíttassák a 
főtisztelendő bányakerületi püspök úr elnöklete alatt 
egy állandó kerületi bizottság, melynek feladata volna 
szláv és németajkú gyülekezeteink által leginkább használt 
énekeinknek és a szentírásnak szabatos magyar nyelvre 
leendő fordításáról gondoskodni s általában oly irányú 
irodalmi működést kifejteni, mely által nem magyar ajkú 
gyülekezeteink vallás erkölcsi szükségeinek, akár jelenben 
akár jövőben, magyar nyelven leendő kielégítése, azok 
lelki kára nélkül, lehetővé tétessék.« 

Ezen indítványom, a kerületi gyűlés által közhelyes-
léssel fogadtatott , s foganatosítás végett az esperességek-
hez leküidetett. Annak első pontja a kerületi népiskolai 
bizottság jelentésére hozot t határozatnál azonnal alapul 
vétetett, a mennyiben a nevezett bizottságnak adott 
utasítás ugyan azon jegyzőkönyv 16-dik pontja szerint 
igy hangzik: 

»Ugyanezen jelentések kapcsában, vonatkozással a 
jelen közgyűlés 10. pontjára, a kerület elhatározza, hogy 
a népiskolákban a magyar nyelv tanításában megkíván-
tató haladásról, évről-évre minden közgyűlésen külön 

jelentésekből kiván tudomást szerezni. Ennél fogva utasítja 
a körlelkészeket, hogy az esperességeik elé terjesztendő 
jelentésükben ez irányban lelkiismeretes hűséggel és pon-
tossággal foglalják bele szerzett tapasztalataikat, valamint 
utasítja az espereseket is, hogy a hozzájuk beérkezendő 
jelentések alapján, a magyar nyelv tanításának állapotáról, 
évről-évre tegyenek jelentést a kerületi bizottságok révén 
a kerületi közgyűlésen.« 

íme ! ez azon ügy, melyről setétben bujkáló »név-
telen« azt Írja, hogy az esperességi gyűlésen rám nézve 
nem végződött kivánt eredménynyel." És ezen állítását 
megesősítik a pánszlávok is, a kik az 1883-ik évben 
Nagylakon tartott esperességi gyűlésről, melyben úgy-
nevezett indítványom tárgyaltatott , valóságos győzelmi 
hymnuszokat zengedeztek lapjaikban. 

Igy például a legvadabb pánszláv lapok egyikében 
az egyetemes egyház közbelépése folytán azóta megszűnt 
„ICoronhev" 1883-ik évi 18. számában egy békési evan-
gelikus lelkész tollából, az említett nagylaki gyűlésről 
a következő tudósítás jelent m e g : 



»A békési esperességből. Mint kuriosumot m e g -
említem, minő érvekkel támogatta ifj. Jeszenszky Károly 
Berényből esperességünk előtt amaz ő evangeliom elle-
nes, istentelen indítványait, melyek által sokakat felhá-
borított . »Azért akarja — ugy mond — azokat fogana-
tosíttatni, hogy ha tótok magyarok közt telepednek le, 
azok ez utóbbiak isteni tiszteletén részt vehessenek.« 
Hát nem természetesebb és jobb-e az, hogy az Istennek 
hű szolgája, a ki a tótot csak úgy köteles szeretni, mint 
a magyart , amazt az ő saját nyelvén vezesse az üdvös-
ségre ? Meg is mondatot t neki, hogy ilyen Jeszenszky-
féle módon Luther születésének emléke csak bemocs-
koltoínék. Esperességünk elvetttte az ő indítványait és a 
mint eddig volt, a nyelvkérdést ezentúl is azok hatás-
körének tartotta fenn, a kik legjobban tudják : mi szol-
gái a nép üdvére ? O h vajha mindnyájan ily szép 
sikerrel küzdenénk minden ellen, a mi nem evangeliom-
szerű és nem testvéries!« 

így bizonyítják maguk a pánszlávok azt, a mit 
most a setétben bujkáló »névtelen« konstatálni kiván, 
hogy t. i. említett „ügy"-zmnek az esperességi gyűlésen 
nem lett meg a „kívánt eredménye— De nekem 
úgy tetszik, hogy e felett egy »igaz magyar hazafi«-nak 
sincs oka örülnie. Sőt inkább maga azon tény, hogy a 
Deák Imre által ismertetett tót irodalmi termékek (lásd 
az »Egyetértés« aug. 5. és aug. 21-ki számait) épen a 
békési evang. esperességben működő némely férfiak 
pennájának köszönik az ő létrejöttüket, megsemmisí tő 
ítéletet mond azon rendszer felett, mely a Bányakerü-
letnek 1882. évi jegyzőkönyv 10. pontjábati foglalt és a 
kerület által eljogadott indítványban körvonalozott egy-
házpolitikai irányt, a békési evangelikus esperességben a 
,,névtelen" által konstatált sorsra juttatta/ 

Hogy mik voltak a nagylaki gyűlésnek, mely a 
pánszlávokat oly nagy örömmel töl töt te el, további fe j -
leményei ? minő álláspontot foglaltam el azon vitában, 
midőn Békésmegye közigazgatási bizottsága és az espe-
resség bizonyos hivatalos személyiségei között a csor-
vási nyelvkérdés tárgyában felmerült differentiák, Zsi-
linszky Mihály ur által a diskussio terére vitettek ? Mint 
igazolta Trefört miniszternek a szarvasi főgimnázium 
ellen Békésy tankerületi főigazgató által emelt vád alkal-
mából az esperességhez intézett válasza Deák Imrének 
objectiv felfogását — azon hévteljes szónoklatokkal, 
illetőleg hírlapi cikkekkel szemben, melyek akkor — 
már nem tudom hányadszor? — némelyek által a pán-
szláv bajokat konstatáló magyar lapok ellen Írattak? 
Mind ezekre talán még lesz alkalmam felelni, ha esetleg 
a setétben bujkáló »névtelen« fentebb kifejezett dicsé-
retes elhatározásának megváltoztatásával, mesterségének 
folytatására szánná el magá t ! 

Egyelőre azt hiszem, ezekből is tájékozást mer í t -
het magának a t. közönség azon »üzelmek története« 
felől, melyekre a pánszlávokkal közös ügyes politikát 
csináló »névtelen« célozni szíveskedett! 

Ifj. Jeszenszky Károly, 
ev. lelkész. 

A vértesaljai ref. egyházmegye rendkívüli 
közgyűlése. 

A konventtől , illetve egyházkerületünktől az egy-
házmegyékre leküldött nagy fontosságú ügyek tárgyalása 
végett szükségessé vált rendkívüli egyházmegyei köz-
gyűlésünket szeptember hó 20-án tartottuk meg a kápol-
nás-nyéki egyház kebelében. Dacára annak, hogy ez 
alkalommal bennünket, lelkészeket, a legközvetlenebbül 

érdeklő ügyek kerültek a tanácskozás zöld asztalára, a 
lelkésztársak közül — sajnos! — vajmi kevesen jöttek 
el e gyűlésünkre, világi tanácsbiráink közül is csak ketten 
szerencséltettek megjelenésükkel ; sőt sajnálattal kellett 
nélkülöznünk szeretett gondnokunkat , gróf Dégenfeld 
Lajos úr ő méltóságát is, a kit a távoli Nógrádmegyé-
ben lévő birtokán elfoglaltatásai tartottak vissza. így a 
világi elnöki szék betöltésére egyik régibb tanácsbiránk, 
Csordás Sándor úr lőn hivatva, (mintegy elégtételül ama 
qualifikálbatatlan elbánás után, melynek a hírlapok révén 
egy álnevű rosszakarója által kitéve vala.) A jegyzői toll 
vitelével, miután lelkészi részről úgy a fő, mint az 
aljegyző urak eme tisztségükről lemodottak, s egyikök 
egészségbeli változása miatt meg sem jelenhetett, a 
gyűlés tartamára Lévay Lajos lelkész bízatott meg. 

Nt . Konez Imre esperes úr a maga mélabús s szív-
hez szóló hangján elmondott szép imájával a rendkívüli 
gyűlést megnyitván, a megalakulás megtör ténte után, 
mindenekelőtt a 'Mészöly Pál lelkésztársunk lemondásá-
val üresedésbe jött főjegyzői állásra beadott szavazatok 
felbontásáról tett jelentést. E szerint az érvényes 31 szava-
zat közül esett Báthory Dánielre n , Kemenczky Károlyra 
8, Úrházy Lajos, Lévay Lajos és Mészöly Pálra 3—3, 
ezenkívül 4 egyénre egy-egy szavazat. E szerint általá-
nos többséget senki sem nyervén, új szavazás rendel te-
tett el. Miután pedig Kemenczky Károly úr, egyház-
megyénknek 12 éven keresztül odaadó szorgalommal 
működöt t lelkészi aljegyzője, szemeinek napról-napra 
érezhető gyengülésére való hivatkozással, ezen állásáról 
a gyűléshez intézett levelében lemondott , egyúttal az 
aljegyzőségre is elrendeltetett a szavazás. 

Esperes úr jelenti, hogy a tinnyei lelkészi állás 
f. é. jun. 17-én Gál László, ottani adminisztrátorral tö l -
tetett be, ki egyhangúlag választatott a gyülekezet lel-
készévé. Legyen sorainkban őszinte örömmel üdvözölve ! 
E gyülekezetet azonban kevéssel az örömnap után, 
aug. i - é n , újra gyász és veszteség érte, Vörösmarty 
Mihály tanítójának elhunytával, ki 31 évi tanítói hiva-
taloskodása után, 56 éves korában, költözött el közü-
lünk. Legyen áldott emlékezete ! 

Az októberben tartandó egyházkerületi gyűlésen a 
tavasszal megválasztott képviselők: Lévay Lajos, lel-
kész, és Vásárhelyi Géza, vil. tanácsbiró, fogják egy-
házmegyénket újból képviselni. 

Ezek után összejövetelünk legfontosabb tárgya : az 
ismeretes Szász Domokos-féle indítvány vétetett meg-
beszélés és tárgyalás alá. A felszólalók mindegyike, némi 
aggály kifejezését leszámítva, örömmel üdvözölte e t e r -
mékenynek és egészségesnek mondot t e szmét ; minél-
fogva azt a gyűlés is egyhangúlag elfogadta. Egyúttal 
hozzá fogot t az egyáltalán nem könnyű munkához, 
melyre a konvent s az egyházkerület által felhíva lőn, 
t. i. hogy lehetőleg megközelí tő képet adjon szegény-
séggel küzdő egyházaink jelenlegi helyzetéről, s egyút-
tal jelölje meg a módokat is, melyek által bajaink o rvo-
solhatók volnának. 

Egyházmegyénk 33 anyaegyháza közt 10 egyház 
van olyan, hol a lelkészi fizetés a 800 frt minimumot 
meg nem üti, s mely ennélfogva egy vagy más módon 
fölsegélendő lenne. Esperesünk már előzetesen mind a 
ro egyházat felszólította nyilatkozatra az iránt, hogy 
mi módon véli helyzetének javítását legcélszerűbben 
elérhetni, s nevezetesen, hajlandó volna-e a lelkészi 
javadalom emeléséhez szükséges s a közalap által adandó 
tőkének 32 évi ilj2°/0-os törlesztésére magát kötelezni? 
Miután, e nyilatkozatok tekintetbevételével is, hossza-



san meghánytuk-vetet tük volna a dolgot, e 10 egyházat 
a következő 5 kategóriába osztottuk. 

Az első kategóriába jön 3 egyház, u. m. Iváncsa, 
Vereb és Gyuró-Kuldó, a hol a lelkészi fizetésnek 
80.0 frtra leendő felemelését 26—73—82 forint évi ösz-
szeg megajánlásával, maga az illető egyház is könnyen 
megbírja. 

A második osztályra jön Csabái, a hol a lelkészi 
fizetést évi 138 frttal kellene emelni, esetleg azonban a 
lelkészi hivatal a tanítói hivatallal egyesíttetnék. 

A harmadik osztályt affiliálható egyházak képe-
zik, s ezek 1) a 442 lélekből álló Doboz, mely Alcsúth-
nak csaknem a tövében van s az alcsúthi lelkész által 
nagyobb nehézség nélkül gondozható ; és 2) a 338 lélek-
ből álló Felcsúth, mely ha a felemelést meg nem birná, 
Bodmérhoz volna csatolandó. 

A negyedik osztályba Boámért egy magát soroztuk, 
mint olyan egyházat, mely igényt tarthatna a közalapi 
töke-segélyezésre (mintegy 4880 fr t ra) s az annak meg-
felelő évenkénti törlesztést, 73 frt 20 krral a maga ere-
jéből ki tudná teremteni. 

Végre az ötödik osztályba olyan egyházakat soroz-
tunk, a melyek fent art ás a úgy felekezeti, mint nemzetiségi 
szempontból egyaránt óhaj tandó volna, de a melyek az 
évenkén'i töt lesztési összeg előállitására vagy egyáltalában 
nem, vagy csak csekély mértékben volnának képesek. Ilyen 
egyházunk, tehát a legnagyobb szükségben lévő egyhá-
zunk, 3 van. Az első helyen áll, a 137 lélekre rugó pusztai 
cselédséget is ide véve, az összesen csak 246 lelket szám-
láló etyeki egyház, mely fekvésénél fogva nem affiliál-
ható, de a hol az eddigi lelkésztanítóság fentartását, úgy 
a magyarság, mint ref. vallásunk érdekeinek szempont-
jából, felette szükségesnek tartjuk. Hogy azonban a lel-
készi fizetés a 800 frt minimumot megüsse, 294 frtra, 
illetőleg az annak megfelelő t őké re : 5880 frtra volna 
szükség. Mivel pedig Etyek, csekély s változó képessége 
miatt sem lehet azon helyzetben, hogy a 88 frt 20 kr. 
évi törlesztési összeget lefizetni tudná : esperes úr, s az 
ő javaslatára egyházmegyei gyülésünk, a megoldásnak olya-
tén módját ajánlja a ft. egyházkerület és Konvent nagybecsű 
figyelmébe, hogy t. i. az évenkénti törlesztési összeg (ez 
egyháznál tehát 88 frt 20 kr) vonassék le a kölcsönadandó 
tőke (5880 f r t ) évenkénti kamatából (294 fr tból) , s csak 
az így fenmaradt összeg (205 frt 80 kr) fordítassék a 
lelkészi javadalom emelésére teljes 32 évig. Igaz, hogy 
ily módon a 800 frt minimum némi csonkulást szenvedne 
s csak 32 év elmultával élvezhetné a lelkész az egész 
800 f r t o t : de erre már nem mondhatnunk egyebet, mint 
hogy : »szükség törvényt ront.« 

A másik veszélyeztetett pont egyházmegyénk terü-
letén : a 419. lélekből álló tinnyei egyház, mely a ka tho-
iikus Sión : Esztergom, közelében, a 240 lelket számláló 
Uny leányegyházával együtt, mintegy előre tolt őrszem, 
úgy tekinthető, s melynek fenntartását e német s tó t -
ajkú vidéken magyar nemzeti szempontok is eléggé 
igazolják. A lelkészi, fizetés pótlására azonban 300 frtra, 
vagyis az ennek megfelelő 6 ezer frt tőkére volna szük-
ség. Az évi törlesztési összeg lenne 90 frt, a melyből 
ha az egyház maga — mint készségét erre nézve ki is 
jelenté — évenként 20 fr tot fedezni tudna, a 300 frtnyi 
kamatból mindössze 60 fr tot kellene letenni. Van ugyan 
Tinnyén tanítói állomás is, melynek a lelkészi állással 
leendő egyesítését egyházmegyénk még a tavaszszal 
kimondotta ugyan, nem lévén még akkor tudomása a 
közalapi segélyezésnek a Szász D.-féle tervezet szerinti 
módjáró l : de tekintve a tinnyei positiónak már jelzett 
fontos voltát, egyházmegyénk csak kötelességét teljesíti, 

midőn a lelkészi állomás további önálló fentartása érde-
kében a konvent előtt szót emel. 

Végre a harmadik, nagyobb mérvű támogatásra 
szorult eklézsiánk : a csak 373 lélekből álló acsai egy-
ház, mely hasonlókép mint Etyek, úgy felekezeti, mint 
nemzetiségi szempontból, megerősí tendő és fentartandó 
lenne. Kellene pedig e célra évi 291 frt segély, vagyis 
az ennek megfelelő t ő k e : 5820 f r t ; a törlesztési ösz-
szeg 87 frt 30 kr, mely szintúgy mint a másik kettőnél, 
a tőke kamatából lenne fedezve. 

Ezek szerint csupán a lelkészi javadalmazások 
állandó megjavítása érdekéből egyházmegyénk mintegy 
22,580 frt tőkét venne kölcsönképen igénybe az orszá-
gos közalap tőke-állományából. N e m is szólva ez úttal 
az építkezési befektetésekről, melyekre ha jelenleg nincs 
is, de a jövőben egyházmegyénknek is szüksége lehet. 

Kissé részletesebben ismertettem egyházmegyénk-
nek e nagyobb arányú közalapi segélyezés céljából készí-
tett tervezetét, azon meggyőződésben lévén, hogy csakis 
ily részletekbe menő statisztikai összeállítások alapján 
lehetend majd annak idejében a ft. konvent abban ,a hely-
zetben, hogy a Szász D.-féle indítványt véglegesen 
elfogadja s életbe is léptethesse. 

Az országos gyám- és nyugdíjintézet tervezetét a 
dunamelléki egyházkerület által tett módosítással fogadta 
el egyházmegyénk. Nyiigdíjintézetet tehát akkép óhajtunk, 
hogy a nyugdíjazandó lelkész hagyassék meg mindvégig 
úgy parochiaján, mint fizetése élvezetében, csupán az 
eddig szokásos kápláni díj megfizetésére köteleztessék ; 
egyébként a hivatal ellátására kirendelt helyettes lelkészt 
a nyugdíjintézet fizetné. A mi a gyámintézetet illeti, az 
abba való belépés a jelenleg alkalmazásban lévő rendes 
lelkészeknek szabad tetszésére hagyatnék, s a beléphetés 
joga — s ezt már egyházmegyénk önállóan indítvá-
nyozza — a lelkészjellegű tanárokra is kiterjesztetnék. 
Egyesekben a konventi javaslat elfogadtatik. 

Nagy port vert fel a családkönyvek ügye is. Pár 
lelkésztársunk a családkönyvet még a 70-es években 
elkészítette gyülekezetében, s nem is tudja elképzelni, 
hogyan lehet meglenni a nélkül! Szó volt arról is, 
hogy a családkönyvek vezetése országosan legyen kötelező 
minden felekezetű lelkészre, s hogy minden egyes 
család lenne ellátva a maga családkönyvi kivonatával. 

r J 

Ismét mások erősen elleneszólottak a családkönyvek 
kötelező behozatalának, s így utoljára is, bár egyházme-
gyénk szintén elismeri a családkönyveknek több tekin-
tetben áldásos és szükséges voltát, de tekintve, hogy 
nagyobb egyházakban annak pontos vezetése csaknem 
kivihetetlen, csakis a facultativ behozatal mellett nyilat-
kozo t t ; elégnek tartván azt is, ha minden egyházban 
egy pontos betűsoros névmutató készíttetik. 

A kerületi aránylagos költségvetés szempontjából 
újabb statisztikai adatok beküldésére szólíttatván fel, 
egyházmegyénk elfogadandonak véli az egyetemes egy-
házi névtárnak csak nem régiben megállapított adatait, 
úgy azonban, hogy a névtárban kitüntetett 39 ezer 
lélek számból a szórványban lévő mintegy 2 ezernyi 
lélekszám levonandó lenne, mint a mely semmivel sem 
járul a közterhek emeléséhez, s csak az így fenmaradó 
lélekszám után történjék újból a kivetés. Egyházme-
gyénk egyúttal kifejezést ad abbeli reményének is, 
hogy az újabbi költségvetés alkalmával a gyülekezetek 
közteherviselési képessége súlyosabb próbára tétetni nem 
fog, azaz lehetőleg marad a statusquo, nehogy egyszer 
csak ijesztő módon visszhangozzék anyaszentegyházunk 
hívei részéről is a — non possumus. 

L é v a y Lajos. 



A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 
(Folytatás és vege.) 

A negyedik napi ülésnek, mely már ugyancsak nép-
telen volt, több közérdekű tárgya volt s egyik másikért 
heves szóharc keletkezett. Dr. Balkányi Miklós (izr. vallású 
ügyvéd) annak emlékére, hogy Debrecenben a közfor-
galomra nézve hasznos vállalatát, a telefont megnyithatta, 
500 frtos alapítvány tett a debreczeni főiskolában, oly 
módon, hogy annak kamataiból minden negyedik évben 
50 frt fizettesék ki közgadasági (nemzetgazdasági) tárgyú 
pályamunkára. A többi kamatok pedig gyümölcsözte ten-
dők mindaddig, mig (esetleg más alapítványok segítségével 
is) az alapítványból egy nemzetgazdasági tanszék lesz 
felállítható. 

A tanügyi bizottság javaslatára jóváhagyatott a 
debreceni főgymnásiumnak ezen tanévre megállapított 
berendezése, melyre a két helyettes tanári állomásra 
hirdetett pályázat eredménytelensége kényszerítette a 
tanári kart. E berendezés szetint a négy alsó osztályban 
parallel osztály szervezretett, melyekben a növendékek 
száma 78 — 107 között váltakozik. Az V. és VIII. osz-
tályban, hol a tavaszon szintén követelte a párhuzamos 
osztályokat a közoktatásügyi miniszter, az idén csak 
60 és 63 a tanulók száma. A tanórák betöltésére a r en -
des tanárok mellé a két segédtanáron kívül még 1 segéd-
tanár alkalmaztatik, s a még így is üresen maradt órákat 
a rendes tanárok osztották tel maguk között , melyért 
összesen 1100 frt díjazást kapnak. 

Felolvastatott az egyházkerületi népiskolai tanügyi 
bizottság jegyzőkönyve. Áz abban foglalt táblás k imuta-
tatások a népoktatási állapotok örvendetes haladásairól 
tesznek bizonyságot. A népiskolai kiadványok növekedő 
szép kelendőségét is jelenti a jegyzőkönyv. A tanügyi 
bizottság meghalt tagja, Katona Endre helyére Lukács 
Ö d ö n választatott meg. 

A közoktatásügyi miniszter azon leiratát, mely-
ben megengedtetik, hogy a theologiai akadémiát végzett 
ifjak középiskolai tanári vizsgálatra bocsáttassanak, nagy 
fontosságú ügynek ismerte el a közgyűlés s elhamar-
kodva nem akarván határozni a felől, azt véleményezés 
végett kiadta a tanügyi bizottságnak. 

Azon belügyminiszteri leirat olvasásánál, mely 
tudatja, hogy 34 község neve megmagyarosí t tatot t , 
melyek között a békés-bánáti egyházmegyéhez tartozó 
községek is vannak, Thaly K. felvetette a békés-bánáti 
egyházmegye neve megváltoztatásának eszméjét, miután 
a Mercy-féle provizorium idejéből származó Bánát elne-
vezés n é m e t ; helyette ajánlja a magyar Bánság szót. 
Ez a névváltoztatás, melyre nézve a »tisza-maros közi« 
elnevezés is felhozatott , az illető tractus belköri intéz-
kedését képezi. 

A vasárnap ügyi bizottság jelentésénél hosszú, 
élénk vita fejlett ki, mely olykor ki is csapott a tár -
gyilagosság medréből. E tárgyban a vasárnap-ügyi 
bizottság következő javaslatot terjesztette a közgyűlés 
elé elfogadás végett. 

r. Feleleveníttetvén az egyházkerületi közgyűlés 
1884. 53. sz. határozata, azon egyházmegyék, melyek 
a vasárnap-ügyi bizottságot mind ez ideig nem alakítot-
ták meg, erre ismét sürgetőleg felszólítandók, tartozván 
a megalakítást jövő tavaszig elvégezni. 

2. Azon egyházmegyék, melyek a vasárnap-ügyben 
korábban elibök terjesztett kérdőpontokra mindezideig 
nem válaszoltak, felhívatnak, hogy azokra ápr. 15-ig 
külön -kü lön megfe 1 e 1 jenek. 

3. Konvent felkérendő, hogy megkeresvén az ág. 

hitv. ev. testvéregyházat, ezzel közösen járjon el az ügy-
ben a törvényhozásnál és kormánynál. 

Ezen 3 pontú indítványhoz járult Szeremley József 
az a.-szabolcsi egyházmegye részéről azzal az indítvány-
nyal, hogy a polgári községek és törvényhatóságok pedig 
a vasárnap megtartása tárgyában szabályrendeletek alko-
tása végett kéressenek föl. 

A vitának egyik kiemelkedő momentuma volt Peterdy 
Károly beszéde, ki hévvel kelt ki az állam ellen, a miért 
ez hivatalnokait vasárnap is kötelezi a hivatalos óra m e g -
tartására s így maga az állam jár elől rosz példával a nép 
előtt. Thaly főkép azon sérelmekről panaszolkodott , 
melyek három millió protestáns hitbeli meggyőződésén 
rendszerint elkövettetnek az által, hogy prot. vallású ka to-
nák kirendeltetnek úrnapján s más kath. ünnepeken p ro -
cessiókra s térdeplésre kényszeríttetnek, u e sérelmek 
tárgyában is óhajtana kérvényezési az országgyűlésnél. 
Armós Bálint a vasárnap megszentelése körül javulást 
nem egy hamar vár s nemzedékek kellenek ahhoz, 
hogy százados szokás kivesszen, s azt új váltsa fel. 
De azért egy lépést sem kell elmulasztani, mely köze-
lebb visz a célhoz. Az egyház, a kormány, a törvény-
hozás és a társadalom működésének kell e téren egye-
sülni. Végre a bizottság javaslata elfogadtatott s a 
bizottság újból megalakíttatott az eddigi tagokból, kikhez 
az elhaltak helyébe Segesváry József, Beke Mihály és 
K. T ó t h Kálmán léptek. 

A dékánságra és a közigazgatási ügyekre nézve az 
egyházmegyéktől beküldött vélemények egy-egy bizott-
ságnak adattak ki. 

A felsőbb leánynevelő intézetek ügyében a kivánt 
jelentések szintén beérkeztek az egyházmegyéktől. E 
tekintetben igen szomorúan áll az egyházkerület. Felsőbb 
leány iskola, a debrecenit nem számítva, csupán a sza th-
mári egyházmegyében létezik, Szathmáron. A felsőbb 
leányoktatás körüli megdöbbentő viszonyokra Lukács 
Ödön utalt. Felhozta, hogy a prot. művelt családok 
leánygyermekei a más felekezetű felsőbb iskolában nél-
külözik a vallásos oktatást s így épen a családanyákból 
nem válhatnak erős hitű protestánsok. A felsőbb leány-
nevelést, a legfontosabb érdeknek tartja, melyet az 
egyházkerületnek sürgősen fel kell karolnia; sőt ez az 
ügy a közalap támogatását is megérdemli. Nyíregyházán 
már megindult a mozgalom egy kálvinista leánynövelde 
szervezése iránt, s némi alap gyűlt is össze arra. Kiss 
Albert olyan forma indítványt terjesztett elő, hogy ebben 
a nagy fontosságú ügyben bizottság küldessék ki, mely 
Debrecen város és a debreceni ev. ref. egyház hasonló cél-
ból megbízandó küldöttségével tárgyalást kezdjen egy új 
felső leányiskola ügyében, mivelhogy a debreceni egyház 
tart ugyan fenn a maga költségén egy felsőbb leányne-
velő intézetet, de az jelen szervezetében nem felel meg 
a követelményeknek. Thaly Kálmán, Elek Lajos, Révész 
Bálint és újból Lukács Ö d ö n szólottak e tárgyhoz, végre 
egy állandó bizottság alakíttatott, mely Debrecenre és az 
egyházkerületre nézve ezen életkérdést folytonosan fel-
színen tartsa, s az ügyet tovább fejleszszé. E bizottság-
nak tagjai : Révész Bálint püspök elnöklete alat t : Szűcs 
István, Siüonffy Imre, Lukács Ödön , Kiss Albert, 
gr. Dégenfeld József és Szabó János. 

Az óvodák felöl is kevés örvendetes jelentés érkezett 
be az egyházmegyéktől. Miután ez is olyan ügy, mely-
ben tenni kell valamit, a népiskolai tanügyi bizottság 
félhivatot t : adjon javaslatot, miképen lehetne a nyári szün-
idő alatt az egyházak népiskoláiban gyermekmenhelyeket 
rendezni be. 

A családkönyvekre nézve elfogadta az egyházkerület 



a konvent által megküldött mintákat, olyan módosítással, 
hogy azok mozgó lapok alakjában készíttessenek, a lel-
készi hivatalnak segédkönyvei legyenek, s az abc min-
den betűjével új sorozat számot nyerjenek. Kötelező e rő -
vel azonban a jövőre nézve se bírjanak. 

Az utolsó, ötödik napi ülésen apró ügyek, díjlevelek, 
csereszerződések, felebbezések nyertek elintézést. Ezen, az 
ülésen főt. püspök úr nem jelenhetvén meg, levélben 
üdvözölte a szétoszló egyházkerületi közgyűlést és elnök-
társát, mélt. Vállyi Jánost. (Z—y.) 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi egyházi szemle. 

i . Az „Evangyéliomi szövetség" köréből. Neve -
zett szövetség II. egyetemes közgyűlését aug. 12—14. 
napjain a tevékeny rajnai tar tomány Duisburg nevű váro-
sában tartotta. E közgyűlésen, melyen az egyes tartomány 
egyházak fiók-egyletein kívül a bonni, halle-wittenbergi 
straszburgi, tübingai és jénai egyetemi küldöttségek is 
megjelentek, több mint 1000 követ jelent meg, s f o n -
tosabb mozzanatai megérdemlik, hogy azokat hiteles tudó-
sítások nyomán mi is figyelemre méltassuk. Jól jegyzi 
meg e napokról Beyschlag, az »Ev. szövetség« eszmé-
jének egyik lelkes megpendítője »Deutsch-Ev. Blátter« 
című folyóirata legújabb füzetében, hogy azok az evangy. 
protestantismus örömnapjai voltak, a melyek bizonyságot 
tettek arról, hogy az »Ev. szövetség« áldásos ügye mind-
inkább tért foglal a prot. közgondolkozásban, oly annyira 
hogy a frankfurti I. egyet, közgyűlés óta a szövetség 
30 ezer taggal szaporodott , úgy hogy ma már tényleg 
minden megtámadtatása dacára, 40 ezer tagot számlál. 
Jó volna e számot nekünk is megfigyelnünk, kik egy 
hasonló célú s hasonló viszontagságoknak kitett egylet-
nek, társaságnak megalakításán fáradozunk! A megnyitó 
beszédet gróf Wintzingerode, az egyletnek buzgó egyet, 
elnöke tartotta, a melyben a legközelebbi szomorú német 
viszonyokra, Frigyes császár elhunytára, a solingeni esetre 
s a Trümpelmann-fé le Luther-darabnak berlini tilalmára 
utalt, s mely utóbbi két eset egy külön resolutiónak is 
tárgyát képezte. A gyűlésnek kimagasló pontját Bey-
schlag tanárnak „ A z igaz és hamis türelemről" című, s 
az általa szerkesztett »Deutsch-Ev. Blátter« legujabbi füze-
tében egész terjedelemben közölt jeles előadása képezte, 
mely oly nagy fokú lelkesedéssel találkozott, hogy a 
gvülés annak külön megvitatásától elállott. Két körülmény 
— úgymond Beyschlag — indít arra, hogy e themáról 
gondolkozzunk: mindenekelőtt a világnak legtürelmet-
lenebb hatalma, a Róma elleni küzdelem, mely ellen az 
igazságtalanság hasonló fegyverével a Krisztusért nem 
szabad s nem lehet küzdenünk, s a sok gyengeség, 
engedékenység és közönyösség, a melylyel a német 
protestántismusban találkozunk, a melyet Beyschlag 
»tudatlan árulás«-nak nevez, s mindez a türelem szép 
és szent nevében ! A türelem nem tagadja meg a saját 
nézetet, sem a más nézetének megcáfolhatását, t e rmé-
szetesen az igazság s a szeretet fegyverével. Türe lmet 
kell gyakorolnunk a magán- erkölcsi- jogi és vallási élet 
terén, főleg az utóbbin, mivel a vallás benső valami. Val-
lásos türelmet nem gyakorolt sem a pogányság, sem a 
zsidóság, mely utóbbinak türelmetlensége jogilag véve 
az üdvözítő halálát kívánta meg. A türelem alapítója 
Krisztus, a mennyiben az Istenszeretet gondolata min-
den kényszer-hatalmat, octroyálást kizár. Az apostolok 
is hangsúlyozták, hogy testvéreink gyengeségét hordoz-

zuk, azonban csakhamar nagy fordulat állott be a tü re-
lem dolgában. Az egyház az antik türelmetlenséget ö r ö -
költe s vészteljes szövetségre lépett az állami hata lom-
mal s annak törvényeivel. 385. folyt az első eretnekvér, 
s szinte megbotránkoztak azon, a midőn Ambrosius 
püspök a gyilkosoktól az egyház közösséget megtagadta. 

A pápaság azonban — hierarchiai világállammá 
fejlődvén — csakhamar az eretnekek üldözésének, ége-
tésének, kínzatásának jogát vitatta, s hiába kisérti meg a 
a modern jezsuita történetírás az inquisitió rémeit az 
állam terhére róni, mely úgyis csak az egyháznak rend-
őri hatalmaként tekintetett. Az egyházi államban az 
inquisitió 1542 óta tűzzel vassal pusztította az eretnek-
séget, s az erőszakoskodó türelmetlenségnek elve a 
11 —ik századtól kezdve föl a 17-ig uralkodott. Pedig a 
türelmetlenség a műveletlenség jele, mely az evangyé-
liumot törvénynyé, az egyházat istenállammá alakítja 
át, mely törvényeket hoz, büntet, s a máshitűekkel mint 
rebellisekkel bánik. A türelmetlenség továbbá a hitnek 
s a személyes benső vallásos meggyőződésnek az egy-
ház tantételeinek rendszerévé való átalakításából is ered, 
s a theokratikus római világállam, ama »földi is ten-
á l lam^ annak jogát vitatja, mely szerint minden eltérő 
meggyőződést »eretnek gonoszság«-ként büntethet, mely 
türelmetlen fanatismus mellett az »örökös ellenség« 
történetének összes lapjai tanúskodhatnak. Az evangyé-
liumi egyház elvileg türelmes, mert az új szövetségnek 
alapelveire támaszkodik. Hit személyes meggyőződést 
jelent, és esztelenség volna meggyőződést parancsolni. 
Luther maga is elitélte az eretnekégetést. Igaz ugyan, 
hogy az evangy. egyház is Servet megégetésében, 
Crell elitéltetésében stb. türelmetlenséget tanúsított, 
azonban ezek múló jelenségek, régi római középkori 
felfogásból eredő maradványok voltak, s II. Frigyes, 
Lessing hova tovább megérlelték — s ebben jó evan-
gélikusok voltak — a valódi ker. türelmesség gyümöl-
csét. A türelmesség a személyiség tiszteletében gyöke-
rezik, mely azonban gyakran hamis jelleget is ölt. Jézus 
türelmessége különbözik a Pilátusétól. így gyakran ma 
is sok gyengeség — közönyösség — és jellemtelen-
séggel találkozunk a türelmességnek neve alatt, mely 
»tudatlan árulás« annál rosszabb, mivel Róma e türel -
mességet a maga részére optime elfogadja a nélkül, 
hogy elveiből egy jottát is engedne. A gyakorlati köve t -
keztetés egyszerű dolog. Gyakoroljon az állam türel-
mességet minden vallási közösséggel szemben, anélkül 
azonban, hogy a maga létjogából valamit is engedjen. 
Nekünk pedig küzdenünk kell a tévelygések ellen, tévelygő 
testvéreinkkel szemben azonban türelmeseknek kell len-
nünk, s az igazságtalanság eszközeitől és fegyvereitől 
óvakodnunk. A tévelygések tárában lévő vaticáni aggas-
tyánnal szemben is méltányló türelmet kell gyakorol -
nunk, ki igazi vatikáni fogoly. Ha azonban a pápai 
jubileumot csudáljuk, s a Luther-darab előadását meg-
tiltják, vagy pedig ha az acheni szent dolgok kiállításá-
ban gyönyörködünk, úgy e jeliemgyengeséget legke-
vésbé sem mondhatjuk türelmetlenségnek. Nippold jenai 
tanárnak a szerkesztő bizottság működéséről szóló 
jelentése után, Weber gladbachi lelkész »A némethoni 
róm. katholicismus társadalmi szervezete« című tárgyról 
értekezett, a melynek nagyszerűsége, de másrészt kényes 
oldala prot. versenyre és fokozott buzgalomra ösztönöz. 
Végül Oncken giesseni tanár »Luthers Fortleben in 
Staat und Volksleben« című jeles előadása fejezte be 
az érdekes duisburgi ünnepélyt. Az »Evangy. szövetséget 
közgyűlése két resolutiót is Docsátott közre, melyek a 
Trümpe lmann- fé le Luther-darabnak- berlini megakadá-



lyozására, az acheni szent kiállításra s a solingeni bot -
rányos esetre vonatkoznak, mely utóbbi abban áll, hogy 
a rendőrség megakadályozta a helyi »Evangy. szövet-
ség«-nek a templomban való megalakítását. Ezek a 
Bismark-Leo-féle egyházpolitikának gyümölcsei ! 

2. Az ó-kathol ic ismus ügye. Beyschlag idézett lap-
jának legújabb füzete érdekes áttekintést nyújt a német 
és osztrák ó-katholicismus jelen állásáról. így többi 
között kiemeli, hogy Csehország német részein a ko r -
mánynak erőszakoskodásai dacára közel io ezer ó-kath. 
lélek lakik. Az ó-kath . ügy központja Warnsdorf gyüle-
kezete, melynek papja Nittel látja el a diasporát is. Ó-ka th . 
gyülekezet van ezenfelül l l iedben és Bécsben. Ujabban a 
kormány valamivel türelmesebb állást foglal el az ó-kath. 
mozgalommal szemben, s a kellő anyagi biztosíték mel-
lett a püspökválasztást sem ellenzi. A svájci ó-kath. 
ügy 6o lelkészt számlál s Herzog püspök buzgólkodik a 
mozgalom erősítésén. Németországban Reinkens püspök 
e nyáron beutazta rajnai, badeni és bajor egyházait, s 
előadásai és beszédei mindenütt lelkesen fogadtattak. 
Münchenben mára második templomra gyűjtenek, s a bonni 
theol. seminárium ügye újabb örvendetesebb stádiumba 
lépett. A heidelsbergi ó-kath. congressuson ó-kath. irod. 
egyesület alakult, a melynek célja a vallásos-erkölcsi 
életnek népszerű iratok általi erősítése és fejlesztése. 
A tart. kormányok még mindig habozó, sőt közönyös 
magatartást tanúsítanak e dicséretes vallásos mozgalom-
mal szemben, a mihez még a római fanatismus is járul 
és sokat árt a mozgalom terjesztésének. 

3. Vegyesek. Luthardt lipcsei theol. tanár „Alig. 
ev.-luther K. Z" jelen folyamának 35. száma »Personalia« 
rovatában melegen emlékszik meg magyar műveltségű 
Trefort-wnk elhunytáról. »Nagy érdemeket szerzett a 
magyar közoktatásügy terén. Á kolozsvári egyetem mel-
lett számos szakiskola neki köszöni létét, s főleg a 
reáliskolák jelentékeny lendületet nyertek az ő miniszter-
sége alatt. A gymnasiumok iránt nem tudott — írónk 
szerint — fölmelegedni, mert azokban a Magyarországon 
nagy szerepet játszó félművelt politizáló proletariátusnak 
szülőhelyét látta, s inkább a polgári és kereskedelmi osz-
tálynak erősítésében látta a nemzet jövőjét biztosítva. 
Szívén hordozta a női nemnek neveltetését is, s az 
ország minden részén alapított leányiskolákat. S hogy a 
szép művészet kulturális jelentősége sem kerülte ki figyel-
mét, mutatják a fővárosi művészeti akadémiák. Széles 
látkörrel bírt, a milyennel Magyarországon kevesen 
dicsekedhetnek, a mit a külfölddel való folytonos érint-
kezésének és összeköttetésének tulajdonít, mi mellett az 
első rangú irók közé is tartozott. „Levonva a levonandó-
katu meleg elismerése e német referáda felvilágosodott 
szellemű bölcselkedünk miniszteri működésének. 

A hallei Erancke-féle árvaháznak nagy vesztesége 
van Kramer Gusztáv igazgatójának julius 31-én történt 
lehunytában. 1853-ban lett az árvaház igazgatója. Mint a 
pádagogika egyetemi tanára a határozott keresztyén állás-
pontot foglalta el. Művei közül Erancke A. H. életéről 
és működéséről irt, s 1881 — 82. 2 kötetben kiadott m o n o -
grophiája tűnik ki. Julius 23-án hunyt el a református 
protestantismusnak egyik nagy tudósa : Ebrard erlangeni 
egyetemi tanár személyében. A ref. or thodox irányhoz 
tartozott , s ez" állásponton irta »ker. dogmatikáját« 
(1851, 2. kiad. 1862), »Gyakorlati theologiáját« (1864), 
»Az evangy. történet tud. birálatáta s számos más theol. 
műveit. Julius 25-én halt el Berlinben Bonitz, volt tanár 
s a porosz kultuszminisztérium egy b. t. tanácsosa. Irod. 
működéséből főleg Platón és Áristoteles műveire irá-
nyuló tanulmányait emeljük ki, mi mellett a reáliskolák-

nak fejlesztése sem kerülte ki figyelmét. Számos magyar 
tanítványaik áldják e jeles elhunytak emlékezetét. A német 
protestáns egylet okt. 10. és 11. napján tartja egyetemes 
közgyűlését (»Protes tantentag«) Brémában, Dreyer góthai 
generalsup. s Zittel karlsruhei dékán lesznek a s z ó n o k o k . 
Bender volt bonni egyet, theol. tanár, kinek Luther beszéde 
1883. oly nagy vihart idézett elő a német tudós prot. 
körökben, a bölcs, fakultásba helyeztetett át. Ez is egy 
neme a német szellemi szabadságnak és türelmességnek 
a theol. gondolkodás terén! 

4. A Gusztáv Adolf-egylet f. évi egyetemes köz-
gyűlését (42- ik) szept. 3—6. napján Halle városában 
tartotta. Az ünnepi szónokok közül Scholz berlini tanárt 
Vieregge bonni lelkészt s Baur rajnamelléki generalsupe-
rintendenst emeljük ki, kik Halle városának különböző 
templombaiban szónokoltak. A gyűlés legérdekesebb 
mozzanatához, mint Haliéból irják, a központi elnökség-
nek C1 iegérn által jelesen kidolgozott terjedelmes évi 
jelentése tartozott , ki ezenfelül az egyleti tevékenység 
emeléséről hosszabb előadást is tartott az Ulrich t emplom-
ban. A nagy szeretetadományt a schweitzi porosz, stadlói 
gácsországi és straubingi bajor egyházaknak Ítélte a köz-
gyűlés. A Gusztáv Adolf-egyleti képviselők I?rick igazgató-
tanár kalauzolása mellett megtekintettek a hirneves s 
mintaberendezésű Erancke-féle árvaházat, mely Halle 
városának egyik legszebb díszét képezi, ezen felül társas 
kirándulást rendeztek a szomszédos Luther helyre, Eis-
leben városába. Vájjon képviselte-e valaki a magyar ev. 
prot. egyházat a hallei közgyűlésen ? 

5. Irodalmi szemle. Az Ullman és JJmbreit által 
alapított s Kösitin és Riehm, majd a Haliéba meghívott 
tübingai Kautzsch által jelesen szerkesztett egyetemes 
theol. tárgyú és irányú „Studien und Kritiken" jelen 
folyamának 3. füzetében kétségtelenül Grünberg lelkész-
nek „Luther és Zwingli reformátori nézetei és törekvéséi 
az istentiszteletre vonatkozólag" című hosszabb dolgo-
zata tűnik ki, a melyet nem lehet eléggé ajánlanunk a 
gyakorlati theologia művelőinek, tanároknak és lelké-
szeknek egyaránt. Alapos forrástanulmányon és ritka 
szakavatottságon alapuló tartalmas értekezésében min-
denekelőtt Luthernek és Zwinglinek a reformátiót m e g -
előző kultuszra vonatkozó e l v i megítélését tárgyalja, a 
hol történeti alapon a reformátorok iratai nyomán 
tünteti föl Luthernek és Zwinglinek i. v. nézeteit. Majd 
a reformátoroknak a kultusz jelentőségére és alakulá-
sára vonatkozó általános nézeteit fejtegeti a tudós szerző, 
hogy a reformátió elveinek megfelelőleg átalakult is ten-
tiszteletre vonatkozó elveikre térhessen át, s itt szól az 
istentisztelet előfeltételeiről, u. m. az istentisztelet sub-
jektumáról, helyéről, idejéről és eszközeiről, s főleg itt 
tűnik ki a középkori s a protestáns istentisztelet között 
való mélyreható különbség. Végül áttér az istentisztelet 
részeinek vagy elemeinek a reformátorok nyomán való 
behatóbb ismertetésére, a hol ugyanis az irásolvasást és 
magyarázást, a sákrámentomok, ima, ének, bűnbánat, 
absolutio és hitvallás s a symbolikus istentiszteleti cse-
lekvények tárgyaltatnak. Az értekezés majd 100 lapra 
terjed s ügyes összefoglalása a reformátorok i. v. néze-
teinek. A protestáns istentisztelet tör ténetét találjuk itt 
kifejezve genetikai alakban, a mi annyiban is megbiz-
ható, a mennyiben folyton a reformátorok irataiból 
meríti adatait. A ,,Studien unl Kritiken11 másik f igye-
lemreméltó alapos értekezésére Ritschl J. tollából „ S t u -
dien über Schleiermacher" cím alatt a II. és IV. füzet -
ben jelent meg. A derék tanulmány Schleiermacher 
ismeretes »beszédei«-re szorítkozik, s e beszédek ta r -
talma bírálati ismertetésének mondható, mi mellett 



folyton utal a szerző Lipsius és Pünjer hasontárgyú 
ismeretes monographiáira és értekezéseire. Bevezető 
gondolatai után szól az empiria és spekuláció közötti 
viszonyról a beszédekben, majd tátgyalja a 2-ik beszéd 
nyomán a „vallás" s az „universum" fogalmait, végül 
ismerteti a »közvetitésnek« a beszédekben adott fogal-
mát s annak a keresztyénség felfogására vonatkozó 
jelentőségét. A mély psychologiáról tanúskodó ér teke-
zés után Ítélve, szerző alapos ismerője a Schleiermaeher-
irodalomnak, a melyre, főleg Bender, Dilthey s mások 
nagyobb műveire folyton utal a tudós szerző. Ilyen 
értekezéseknek átültetésére leend majd hivatva az Irod. 
Társaság által megindítandó Szemle, mert a produktivi-
tást azt hiszen a theol. tudomány terén is a receptivitás 
előzi meg. Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Szász Károly püspök és gróf 

Tisza Lajos főgondnok, mint a dunamelléki egyházke-
rület elnökei f. hó 30-ikán részt vesznek a tassi gyü-
lekezet új templomának fölavatási ünnepélyén. — Zoványi 
fenő sárospataki theol. segéd-tanár, kit magvas egyház-
történeti tanulmányairól irodalmilag is előnyösen ismer 
a hazai prot. közönség, tanulmányai folytatása végett 
Hollandiába, az utrechti egyetemre utazott. — Sass Béla 
lelkészjelölt a Debrecenben kezelt Nagy József-féle ala-
pítvány ösztöndíját a kezelő bizottság egyhangú szavaza-
tával megnyervén, még egy félévet külföldön fog tölteni. 

* Lelkészválaszlás. A felsőbaranyai egyházmegyébe 
kebelezett d/áza-foki egyház lelkészi állomására fotyó 
hó 23-án szavazattöbbséggel Toronyai József csehi-i lel-
kész választatott lelkipásztorrá. Kívüle még Morvái F. 
és Szűcs Endre nyertek szavazatokat. 

* Az uj vallás és közoktatási miniszter kineve-
zését mult vasárnap hozta a hivatalos lap. Gróf Csáky 
Albin az uj miniszter, ki mint Szepesmegve volt főispánja 
kitűnő adminisztrátor hírében áll, és magas műveltségű 
embernek mondatik, bár tan- és valásügyi szakképzett-
ségének még nem adta jelét. A napi sajtó bizonyos tar tóz-
kodással, bár jó várakozással fogadta kineveztetését. Bemu-
tatója f. hó 26-án volt a kultuszminisztériumban, hol a 
személyzet élén Berzeviczy A. államtitkár üdvözölte és 
az uj miniszter nyílt és szívélyes fellépte általános 
rokonszenvvel talalkozott. Mi is jó reménynyel üdvö-
zöljük és bizalommal várjuk, hogy azon nehéz körül -
mények között , melyekbe vallás- és közoktatásügyünk 
jutott, nagy és értékes szolgálatokat tesz hazánknak, 
művelődésügyünknek és az egyháznak ! 

* Tiszánlúl a nőnevelésért akcióba készül. Ezt az 
örvendetes és nagy fontosságú hírt közli debreceni tudó-
sítónk a legközelebbi egyházkerületi gyűlésből. A pro tes-
táns nőnevelés elhanyagolását s az e téren mulhatlanúl 
szükséges reformok megtételét többen meggyőzőleg hang-
súlyoztak. Bizottságot szerveztek, mely a debreceni 
egyház és kerület érdekeinek szem előtt tartása mellett 
azon megbízatást nyerte, hogy a nagy horderejű kérdést 
beható tanulmányozás tárgyává tévén, módját találja annak: 
miként leherne Debrecenben egy a kor követelményei-
nek és a reform, egyház jól felfogott érdekeinek meg-
felelő református felső leány-iskolát szervezni, illetőleg 
a debreceni leánynevelő-intézetet magasabb intézetté 
fejleszteni. — Őszinte örömmel üdvözöljük a tiszántúli 
egyházkerületet ez egészséges és korszerű kezdeménve-
zésért, szívünkből kívánva munkájára Isten áldását, pél-
dájának követését a többi egyházkerületek részéről! 1 

* Emléklap a csermői ev. ref. leányegyház első 
harangjának 1888. julius 8-án tartott fölavatási ö r ö m -
ünnepélye alkalmából. Összeállította Vadas Gyula, ev. 
ref. káplán-tanító. Ára 30 kr. A tiszta jövedelem a 
harang árából íizetetlen maradt összeg pótlására fordí t -
tatik. Kecskemét, nyomatot t Sziládi László könyvnyom-
dájában. 1888. Nem mint könyvismertetést , hanem mint 
kedves kis emléklapját a hitbuzgóságnak, akarom bemu-
tatni e most megjelent, értesítésszerű szerény, kis m u n -
kát. Csermő városának ref. leányegyháza, melynek ere-
dete 1561-ig visszavihető, Vadász, aradmegyei reform, 
anyaegyházhoz tartozik. Az anyaegyház lelkésze, Hajdú 
Elek, felügyelő lelkésze e filiának, melynek káplán-taní-
tója, Vadas Gyula, felügyelő főnökével karöltve, apos -
toli buzgósággal működik a már hanyatló félben volt 
egyház megújításán. Az egyház birtok-aránylagos egy-
házi adót léptetett életbe és ez úton 1884-ig 450 frt 
gyűj tö t t ; a felügyelő lelkész szélesebb körben, Arad-
megye birtokosai útján, 225 frt iskolai alapot szerzet t ; 
az adakozók között örömmel üdvözöljük József főher-
ceg nevét is. Vadas Gyula káplán-tanító Csermő és 
vidékén, valamint Kisújszállásán gyűjtött harangra 141 frt 
90 krt, rendeztetett e célra két táncvigalmat, melyek 
42 fr tot jövedelmeztek és kiadta a jelen emléklapot, 
mely szintén nem fog haszon nélkül maradni. Az emlék-
lap érdekes tartalma e következő: Előszó. Hajdú. Elek-
től. Rövid történelmi bemutatása e leányegyháznak és 
az a körül történt munkásságnak. Egyházi beszéd. Vadas 
Gyulától. Ez alkalomra illő jeligét, mint minő : Zsid. 6, 
9 — 12 alig lehetett volna választani és lelkesebben 
commentálni, mint azt szerző tevé. Alkalmi beszéd. 
Hajdú Elektől. E szertartásos kis beszéd, melylyel 
az Aradon Hönig Frigyes által öntöt t , 240 forintba 
került, 138 kilogramm súlyú harang a közhasználatnak 
adatott át, első szakaszában értesítést ad az adakozásról, 
melyben rkathsok görögök és zs idókegyiránt résztvettek, 
második szakaszában rövid, de érdekes történelmi értesítést 
ad a harangok eredetéről és harmadik szakaszában »jó-
akaratu papi intést és figyelmeztetést« ád a harang ren-
deltetésére nézve, melyet rövid fohászszal fejez be. Imád-
ság. Vadas Gyulától, méltó befejezése az ünnepélynek. Az 
adakozók névsora és az adományok felsorolása, élelmes 
gondolata a kiadónak, de egyúttal nyilvános nyugtázása 
az adományoknak. Bezárom ismertetésemet a csermői 
leányegyház vezetésének méltatásával. Ily gyengébb egy-
házak erősítésére és fentartására a káplán-tanítói intéz-
mény felette fontos és határozottan célszerű, de úgy, 
hogy a fiatal embernek a felügyelő lelkész intézményében 
támasza és ellenőrzője is legyen. Tisztelt olvasók! kér -
jenek ezekből az emléklapokból Csermő javára ! Szolgál 
ezzel szívesen a felügyelő lelkész, kinek lakhelye : Vadász 
Aradmegye. •— L^áng Adolf. 

* A magyarhoni egyet. ev. egyházi gyámintézet-
nek Pécsett , 1888. október hó 13 —14. napjain XXVIII . évi 
közgyűlése. Szombaton, október 13-án : Délelőtt 9 — 12 és 
délutáni 3—6 óra közt központi bizottmányi ülés. Este 
6 órától értekezlet. Vasárnap, október 14-én : Délelőtti 
9 órakor istenitisztelet, Bognár Endre lovászpatonai lel-
kész és egyetemes gy. jegyző szónoklatával és offer to-
riummal a »szeretet adománv« javára. Délelőtti 10 és 1/2 
órától egyetemes gyámintézeti közgyűlés a templomban. 
1. Világi elnök megnyitó beszéde. 2. Egyházi elnök évi 
jelentése. 3. A némethoni Gusztáv Adolf-egylet adomáyai. 
4. A bányakerületi, dunáninnení, dunántúli és tiszai egy-
házkerületi gyámintézetek elnökeinek jelentése. 5. A hazai 

l ev. egyház szegényügyének, kivált pedig a missiói pon -
1 toknak ismertetése. 6. A központi bizottmány jelentése 



a központi pénztár számadásainak megvizsgálásáról. F o r -
galmi kimutatás és vagyon-mérleg. 7. A központi bizott-
mány javaslata a segélyösszeg kiosztására vonatkozólag. 
8. A budapesti gy. nőegylet átirata és ajándéka. 9. A 
selmeci lyceumi bibliaterjesztő ifjúsági egylet átirata és 
ajándéka. 10. A jövö évi közgyűlés helye. 11. Indítványok. 
12. Jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése. Déli 
1 órakor közös ebéd. Ezt megelőzőleg Budapesten f. é. 
október 1 i - é n csütörtökön délutáni 3 órától a központi 
pénztár évi számadása és a vagyon fognak (Deák- té r 4. 
II. emelet) megvizsgáltatni. A közgyűlésen, úgyszintén a 
számadás vizsgálatánál szives részvételre a központi 
bizottmány tagjait, az egyházkerületek képviselőit, a női 
és ifjúsági gy. egyleteket, valamint szegény ügyünk többi 
nemes barátait is tisztelettel meghívja. Sajó-Kazán és 
Miskolcon, 1888. szept. 10-én. Az elnökség: Zehnka 
Pi /, egyházi elnök. — báró Radvánszky Béla, világi elnök. 

* Nagyszerű emberbaráti hagyaték. Rock Szilárd, 
egy jóságos öreg ur, kit életében is pártfogójának tekin-
tett a főváros legtöbb humanitárius intézete, a napokban 
Budapesten 89 éves korában elhunyt és tekintélyes vagyo-
nát legnagyobb részben jótékony célokra hagyományozta. 
Az alapítványok egyik része a fővárosnál letétben volt 
végrendelet alapján nyilvánosságra jutott, de másik része 
két csomagban még felbontatlan maradt, mert ezekre 
azon megjegyzés van föl í rva: »halálom után félévre bon t -
ható fe l« ; harmadik része az egyetemi tanácsnál volt 
letéve. A felbontott hagyományok összege 185,400 frt, 
mely 14 jótékony intézmény javára van rendelve. Kapott 
belőle a tanítók országos árvaháza is 3500 frtot , a 
gyermekmenhely 15 ezer frtot , stb. A hagyomány két 
nagyobb része, nevez. 66 ezer frt egv női kórház ala-
pítására és 65 ezer frt az igazságügyminiszter kezéhez 
igazságügyi jótékony célokra van rendelve. 

* Kegyes adakozó. A napokban özv. Paksy Lajosné, 
szül. Fazekas Ágnes volt dr. palkonyai tanító özvegye 
Siklóson betegágyához hívatá a lelkészt s tanítót. Áz 
úrvacsora felvétele után egy ujabb jótettel szaporította 
kegyes tetteit. Ugyanis 50 frtos váltót adott át a lel-
késznek azon kikötéssel, hogy értéke az adóson beveendő 
s fele része az ev. ref. iskola, fele pedig az egyház 
szegényei között osztassék el. — E kegyes adakozó 
évekkel ezelőtt említé, miként halála után az egyházra 
100 fr tot fog hagyn i ; de később az összeget a tanító 
tanácsára előre lefizette azon feltétel mellett, hogy halá-
laig az egyház 6°/ 0 -os kamatot fizessen ő neki. 

* Egy névtelen jótevő alapítványa. Kolozsvártt, 
mint az ottani lapok irják, egy magát megnevezni nem 
akaró férfi, ki szorgos munkával, egy hosszú emberéleten 
keresztül jelentékeny vagyont gyűjtött össze, e vagyon 
tekintélyes r é szé t : összesen negyvenkétezer forintot 
alapítványképen letéteményezte az erdélyi református 
egyházkerület pénztáránál. Á nemes alapítványozó inten-
ciói szerint az alapítvány egy ideig érintetlenül kamatoz-
tatandó s mihelyt egy meghatározott alapösszegre növek-
szik, a következő, az alapítvány-levélben körvonalozott 
célok elősegítésére s részben megvalósítására lesz fo r -
dítva : A székely kivándorlásnak az erdélyi megyékbe 
való terelésére, a moldvai és bukovinai csángók betelepí-
tésére s főkép és első sorban egy Nagy-Enyeden föl-
állítandó árva- és szeretetház létesítésére. Az alapítvány 
feletti rendelkezésre a református, katholikus és unitárius 
püspökökből s egy-egy református, katholikus és unitárius 
világi főgondnokból alló bizottság lesz hivatva, egy másik 
ref. íőgondnok, mint elnök, vezetése alatt. E nagyszerű 
alapítványt a szombaton megnyílt erdélyi ref. egyházke-
rületi közgyűlésnek jelentette be az igazgató-tanacs. 

* A községi népiskolai tanítók választása. A köz-
oktatási minisztérium jun. 13-án kelt rendeletével a köz-
ségi népiskolai tanítók megválasztásának végső fórumául 
a közigazgatás bizottságot nevezte meg s ezzel megsér -
tette az iskolaszékek jogát, a menynyiben az 1868. évi 
XXXVIII . t. c. 136. §-a egyenesen őket ruházta fel e 
tanítók választásának jogával. Ez a rendelet már Székes-
fehérváron kellemetlenségre adott alkalmat. Legújabban 
pedig, mint bennünket értesítenek, Szabadkán jött létre 
miatta konfliktus a közigazgatási bizottság és az iskola-
szék közt. A szabadkai iskolaszék megkérte a város 
törvényhatóságát, hogy jogait a közigazgatási bizottság 
hibás rendeleten nyugvó beavatkozása ellen védje meg. 

* Szavazatbontás. A felső-baranyai ev. ref. egy-
házmegye szavazatszedő bizottsága a mult héten bontotta 
fel az egyházmegyei egyházi főjegyzőségre beérkezett 
szavazatokat. Mivel általános többséget senki sem kapott, 
tehát szűkebb szavazásra a legtöbb szavazatott kapott, 
Ambnis József viszlói lelkész s aljegyző, és Morvay 
Ferenc nagyvátyi lelkész tűzettek ki. 

* Irodalmi értesítés. Felkérésre készséggel tudat-
juk az érdeklődőkkel, hogy Zoványi Jenő »Tanulmányok 
a magyar prot. egyház és irodalom történetéből« című 
füzete Trócsányi Bertalan könyvkereskedőnél, Sárospaca-
kon kapható. Ára 60 kr. 

* A Kiss Gusztáv ösztöndíj-alapítványra lapunk 
szerkesztőségéhez 8 fr tot küldött be Kiss G.-nak Buda-
pesten lakó négy volt tanítványa. Ehhez járultak : Bánszky 
János 2, F romm Lajos 2, Medveczky Antal 2, T ö r ö k 
Bálint 2 frttal. Az összeget az alapítványgyüjtő bizottság 
pénztárnokához, Fári Antal takarékpénztári könyvvezető-
höz elküldötte a Főmunkatárs. 

* Halálozás. Részvéttel értesülünk egy beküldött 
gyászjelentésből arról, hogy Apáthi Károly bikácsi evang. 
lelkész f. hó 23-án életének 56-ik, lelkészkedésének 
28-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Özvegye 
és 5 árvája gyászolja halálát. 

H I R D I T E S E K . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó dorogmai egyház vál-
tozás által megürült lelkészi állomására, pályázat hir-
dettetik. 

Ezen egyház évi jövedelme földből, terményekből, 
fa és stóla fizetésekből hivatalosan 688 forintra van 
felvéve. 

Pályázati kérvények nt. Bornemisza József a lsó-
borsodi esperes úrhoz, Mező-Keresztesre intézendők. 
Pályázati határidő október hó 28-ik napja. 

Miskolc, 1888. szept. 26. 
ZELuiin. E e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. református püspök . 
inimill; 

» i . Kívántatik az elemi és ismétlő iskolai vallás-
tanítási tananyag kiválasztását, fokozatos tanmenetét s 
osztályonként való beosztását részletesen feltüntető vezér-
könyv, melyben a módszertani útmutatás mellett a t an-
anyag nehezebb részei tanítási leckékben is feldolgozva 
legyenek. Ezen vezérkönyv szerkesztésénél első sorban 
a 6 osztályú osztatlan népiskola tartandó szem előtt, 



úgy azonban, hogy a kedvezőbb körü lmények közö t t 
lévő, 2, 3, 4 tanítóval bíró iskolákra vonatkozó eltérések 
is az illető helyeken, főleg a tananyag bővítésére nézve 
jelezve legyenek. A vezérkönyvbe az első és második 
évfolyam tananyaga felvétetik s kiegészítő részét fogja 
képezni a részletes tanterv, havi beosztással, melyben a 
minimalis 8 havi tanidőre és az egyes évfolyamok c s o -
portosí tására való különös tekintettel , hó ró l -hó ra a 
begyakorlandó, olvasandó vagy éneklendő tananyag fe l -
tünte tve legyen. Ezt kiegészí tőlég 

2. Kívántatik a 3 —6 osztályú tanulók kezébe adandó 
s a bibliai- és egyháztör ténet i tananyagok magában f o g -
laló tankönyv. Továbbá 

3. Evangyél iomi káté, melynek függelékét képezik 
a begyakor landó legfontosabb egyházi énekek. 

4. Úgy a vezér-, mint a két tankönyv az ág. h. ev. 
egyház hitelvei és a tiszakerületi 1885 —ik tanterv alapján 
és azok szel lemében legyen írva s az átalános paeda-
gogiai és módszer tani köve te lményeknek feleljen meg. 
Ezektől el térő művek a pályázatból kizáratnak. 

5. Mindkét mű magyar , német vagy tót nyelven 
szerkeszthető. 

6. A pályázatból nem záratnak ki netalán már m e g -
jelent s a fentebbi követe lményeknek megfelelő művek. 

7. A vezérkönyv ter jedelmét a szerző határozza 
meg, ellenben a két tankönyv te r jede lme 10—12 n y o m -
tatot t ívet nem haladhat meg. 

8. A pályázat határideje az 1890-ik évi húsvét 
vasárnapja. A pályázati művek kö tö t t könyvalakban, t isz-
tán idegen kéz által írva, a szerző nevét magában rej tő 
jeligés levél kiséretében a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
püspöki hivatalához nyúj tandók be. 

9. Az absolut becscsel biró két mű (vezé r - és 
megfele lő t ankönyv) írója 300 f r tnyi díjat nyer , a mű 
az egyházkerület tulajdonába megy át, szerző azonban 
az eladott példányok után később megál lapí tandó mé l -
tányos százalékban részesül. A belső érték szerint m á s o -
dik munka 50, a harmadik 30, a negyedik 20 frttal 
jutalmaztatik, s ha ezen díjak valamelyike nem lenne 
kiadható , ezen összeg az első díjhoz csatoltatik.« 

Rozsnyón, 1888. szeptember 12-ikén. 
Czékus István, 

2—3 ev. püspök. 

Felelős szerkesztő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s . 

A m a g a s m. k. v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m á l t a l a j á n l v a . 

K Á L A Z D Y N Ő V É R E K 
m ű v i r á g g y á r o s o k L 5 T 7 I > . A J P J E S T 1 0 > v á c i - u t e a 9 . s z á m 

osztr. cs. és magyar kir. valamint Belgiumban szabadalmazott 

" M Ű N Ö V É N Y E K G Y Á R A , ^ 
Egyenesen a természetrajz szemléleti oktatásra taneszközül j| 

Ü készített miinövényeiket ajánlják a n. t. tan- és szakkörök és a tan-
szer raktáros ok becses figyelmébe. 

MP~ Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. Minták megtekintés 
Végett bérmentve. 3_3 

Ifj. NAGEL OTTO 
könyvkereskedése 

Budapesten, Muzeum-körut, 
a nemzeti szinház bérházában. 
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Bevezetésre ajánlatos népiskolai tankönyvek ; 
Módszeres t o r n a t a n i t á s . I. Népiskolai tornagyakorlatok. ír-

ták Horváth F. és Juhász Gy. Ára 40 kr. 
Népiskola i f ö ld ra j z Irta: Barna J. fővárosi tanító, I. rész 

a népiskolák IV. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskola i f ö ld ra j z . Irta Barna J, fővárosi tanító, II. rész 

a népiskolák V. osztálya számára. Kemény kötésben ára 20 kr. 
Népiskola i f ö ld ra j z . Irta Barna J. fővárosi tanító III. rész 

a népiskolai földrajz VI. osztálya számára. Kemény kötés-
ben ára 20 kr. 

Magya ro r szág tö r t éne te párhuzamosan a lko tmányunk váz-
l a t á v a l és a főbb világesemények függelékével a* ujabb 
miniszteri tanterv alapján, irta Barna J. főv. tanító. Harma-
dik kiadás. Kemény kötésben. 30 kr. 

Népisko la i s z á m t a n . I. rész, a népiskolák II, osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. kemény kötésben 
ára 15 kr. 

Népiskola i s z á m t a n II. rész a népiskolák III. osztálya szá-
niára, irták Virág (Schön) J. és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben ára 20 kr. 

Nép i sko la i s z á m t a n II. rész a népiskolák IV. osztálya szá-
mára, irták Virág (Schön) J, és Walter K. fővárosi tanítók, 
kemény kötésben 20 kr. 

Népiskola i s z á m t a n IV. ré=z a népiskolák V. és VI. osz-
tálya számára, irták Virág (Schön) József és Walter A', fő-
városi tanítók. Kemény kötésben ára 40 kr. 

Az egyenletek megfejtése népsz. modorban irta Schwarz M. 
állami tanító a népiskolák V. VI. osz'ályai és polgári iskolák 
számára. 40 kr. 

N ő m e t n y e l v e n : 
Lei t faden zum richt igen Denken, Sprechen und Schre iben , 

irta Flesch M. fővárosi tanító. I. Theil fiir die unteren Jahr-
gánge der Volkschule. Második kiadás. Kemény köté.-ben 
ára 30 kr. 

Lei t faden zum richt igen Denken, Sprechen und Schre iben , 
irta Flesch M. fővárosi tanító. II. Theil fiir die oberen Jahr-
gange der Volksschule. Kemény kötésben 30 kr. 

Az itt elősorollakon kivül valamennyi iskolakönyvek általam 
jutányos áron beszerezhetők. Vidéki megrendelések gyorsan és 
pontosan teljesíttetnek. 

f p g F Kimerítő könyvárjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve, U K 8 6 — 6 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel cs Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T O -
és 

KIADÓ-HIVATAL: 
IX. ker. Kínizsy-utca 29. sz, I. am. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

HST" Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. " 9 8 

gJÉH"" Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az utolsó negyed beálltával lejárt, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. ^ÜÜ 

Mozgalom a protestáns nőnevelés ügyében. 
A protestáns nőnevelés érdekében jelentő-

ségteljes mozgalom indult meg a reform, egy-
ház különböző köreiben. Az eszmét, mely mel-
lett e Lap is évek óta küzd, minek érdekében 
ez alkonya felé közelgő esztendőben is több 
izben lelkes felszólalások történtek hasábjain-
kon: a protestáns nőnevelés eszméjét egyidejűleg 
látjuk felkaroltatni Tiszántúl és Dunántúl. A 
tiszántúli egyházkerület Felsőszabolcs tevékeny 
szellemű esperese, Lukács Ödön indítványára 
nagyfontosságú nyilatkozatok kíséretében elha-
tározta egy állandó egyházkerületi nőnevelésügyi 
bizottság felállítását, mely a kérdést tanulmá-
nyozza, az adatokat beszerezze, s a körülmé-
nyekhez képest minél előbb javaslatot készít-
sen e nagy horderejű ügyben. A dunántúli 
egyházkerület pápai gyűlésén az egyházkerület 
lángbuzgalmu püspökének lelkes felszólalására 
egy szívvel lélekkel kimondatott, hogy a pro-
testáns vallás-erkölcsi élet e nagy érdekének 
előmozdítása végett egy egyházkerületi felsőbb 
nőnevelő-intézet állíttassák fel, s a határozat 
foganatosítására egy száztagú bizottság, (mely 
aztán 137 tagúvá lőn) szerveztetett. Az ungi 
egyházmegye lelkesen mozgatja egy Ungváron 
felállítandó prot. leánynevelő-intézet ügyét ; 
Szathmár nemesen küzd prot. leányneveidéje 
versenyképességének fennmaradása és fokozása 
érdekében ; a felső-szabolcsi buzgó esperes nem 
régiben pénzgyűjtő körútra indult, hogy egy 
Nyíregyházán létesítendő prot. nőnevelő-inté-
zetnek alapot teremtsen; és a mit legelőször 
kellett volna említenem, a tiszáninneni egyház-
kerület előljárva az eszme felkarolásában, anyagi 

és erkölcsi támogatásának latba vetésével a kor 
kívánalmainak megfelelő felsőbb leány-intézete-
ket szervezett és tart fenn, illetve támogat Mis-
kolcon és Sárospatakon. 

E számos és összevágó tényekben lehetet-
len örvendetetes jeleit nem látnunk a protes-
táns közszellem új mozdulatának. Közegyházunk 
lelkének megmozdulása ez egy oly irányban, me-
lyet eddig önmaga és a köznevelés nagy kárára 
szégyenletesen elhanyagolt. Különös egy jelen-
ség, hogy ez a hazai protestantizmus míg a 
férfi nem magasabb nevelésére közép és felsőbb 
iskoláiban példás áldozatokkal százezreket költ : 
addig a nők magasabb és gondosabb nevelésére 
eddig elé kevés ügyet vetett és engedte magát 
rendkivüleg megelőztetni azon egyház által, 
mely a nevelés s közelebbről a magasabb nő-
nevelés ügyét régebben alig méltatta figyelemre, 
de ma és hazánkban teljes erővel e térre vetette 
anyagi és szellemi tőkéjének legeslegjavát. Es 
még különösebb, de a protestáns egyház emlí-
tett mulasztásának természetes következménye 
az a gyászos tapasztalat, hogy családaink nagy 
részének protestáns öntudata és egyházias szel-
leme annyira meglazult, hogy nem átallja leány-
gyermekeit katholikus intézetekben, minket szün-
telen eretnekítő zárdákban, vallási türelmetlensé-
get szító, ferde életnézletet terjesztő apácák 
nevelésére bízni. Valóban örülni lehet, hogy 
egyházunk vezérférfiai végre-valahára azon irány-
ban is cselekvésre készülnek, melyről eddigelé 
a legvédtelenebbek valánk, s melyen haladva 
az egyházi életnek sokszor emlegetett vallás-
erkölcsirestaurálása a legszebb reménynyel biztat. 

Sőt tovább megyek. A nőnevelés megjaví-
tása protestáns vallás-erkölcsi szellemben mai 
nap egy jelentésű a családi élet restituciójával. 
Ki a nőt jól, azaz értelmesnek, vallásosnak és 
munkásnak neveli, az a családi élet alapjait építi 
újra, mert a család lelke, első nevelője, össze-
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tartó kapcsa, földi angyala a nő, a feleség, az 
édes anya. Régi történeti igazság, hogy a nagy 
jellemek a fenkölt lelkű anyáktól örököltetnek, s 
ép oly megdönthetetlen tapasztalat, hogy a vallás-
erkölcsi jellemnek első kiformálódása a mély 
kegyességű anyák műve. Merem állítani, hogy 
korunk divatos hitközönyének terjedésében nagy 
a bűnük azon anyáknak, kik vallásukkal nem 
törődnek, gyermekeik nevelését az istenadta 
vallásos érzék kifejtése nélkül teljesítik. A val-
lásos anya gyökerezteti meg a vallást a család-
ban, ez ápolja, ez fejleszti a kis és a nagy 
gyermekek lelkében is a legsikeresebben. Mikor 
tehát az egyház a protestáns nőnevelés ügyét 
lelkesen felkarolva a leendő anyákat vallás-
erkölcsi hivatásukra eszmélted s e hivatás ön-
tudatos teljesítésére képesíti: akkor ezekben a 
vallás-erkölcsi életnek megannyi papját és apos-
tolát küldi a családba; akkor a vallás megszen-
telő erejét önti a családba, templommá, Isten 
házává és a hit oltárává avatván fel azt. 

Mindezeknél fogva én lelkem egész örö-
mével üdvözlöm protestáns egyházunk ez új 
irányú kezdeményezését, őszinte szívvel kívánva 
rá Istennek áldását. Óhajtva egyszersmind azt 
is, hogy a Tiszán és Dunán túl megindult 
üdvös mozgalom tettre indítsa református egy-
házunk azon köreit is, melyek a protestáns 
lélek e jelentőségteljes megmozdulásának eddig 
csak néma szemlélői. Erős meggyőződésem, 
hogy a mi mulhatlanul szükségesnek találtatott 
Debrecenben és Pápán, Miskolcon és Nyíregy-
házán, Ungvártt és Szathmártt, az iránt van 
érzék, lesz belátás és meg fog indulni az akció 
Budapesten és Kolozsvárit, Hódmezővásárhelyit 
és Komáromban, Kecskeméten és Nagy-Kőrösön 
és több más nagyobb gyülekezetünkben is. 
Bizonyára eme helyeken is szükséges, hogy a 
művelt családok leányai protestáns szellemben 
neveltessenek; bizonyára e helyeken is talál-
kozni fognak lelkes férfiak, kik a prot. nőne-
velés apostolaivá szegődve kivánt eredményre 
vezetik ez üdvös mozgalmat! 

Az akciót felülről kezdeném s jól megfon-
tolt terv és kimerítő előmunkálat után indítanám 
meg. Mindenek előtt kimondanám a konventen 
a prot. nőnevelés elvi fontosságát s országos 
felkarolásának szükségét, egyszersmind alkalmas 
tantervet készíttetnék az egyetemes tanügyi bi-
zottság által. Innen az ügyet áttenném az egyház-
kerületekhez, ' felszólítván őket, hogy állandó 
nőnevelésügyi bizottságokat szervezvén, ezek által 
jelöljék ki i . a helyeket, a hol felsőbb nevelő-
intézetekre szükség volna és 2. a módozato-
kat és eszközöket, melyek által a nőnevelés ügye 
előmozdítható volna. E nőnevelési bizottságok-

nak volna aztán az is feladata, hogy a nőisko-
lát igénylő gyülekezeteket akcióba lépésre hív-
ják fel, kijelölvén azon érdekköröket és testüle-
tei vet is, melyeknek bevonásával az alapgyüjtés 
és a fenntartás eszközöltetnék, mert arra, hogy 
egyes gyülekezetek maguk erején létesítsenek 
a kor követelményeinek megfelelő intézetet, 
csak kivételes esetben lehet gondolnunk. Talán 
egy Debrecen, H.-M.-Vásárhely vagy Budapest 
egy kis megerőltetéssel önerejéből is megbírná, 
de vidéküknek segítsége kivált a megindulásnál, 
ezekre is ráférne.. . . No, de ezek részlet-kérdé-
sek, melyek fejtegetésének most még nem jött 
el az ideje. 

Ideje és helye van azonban egy erkölcsi 
tényezővel már jó előre leszámolni. Ez a pro-
testáns nőnevelés ügyének minél teljesebb tár-
sadalmi felkarolása. Nekünk reformátusoknak, 
tudvalevőleg, van már néhány nőnevelő-inté-
zetünk az országban; hogy csak néhányat em-
lítsek, van Debrecenben és Komáromban, Szath-
mártt és Sárospatakon, Miskolcon és N.-Kőrösön, 
Kolozsvárit és Marosvásárhelytt stb., tehát 
néhány oly helyen is, melyeket fennebb felsőbb 
leányiskolái székhelyekül jelöltem ki. Csakhogy 
ez intézetek legnagyobb részben annyira kez-
detlegesek, hogy a katholikus és az állami fel-
sőbb leányiskolákkal nem képesek sikeresen 
versenyezni. Ezért a közönség bizalma is nagyon 
csekély irántuk. Tudok helyet, hol a református 
egyház rendkívüli áldozattal fenntartott leány-
iskolája helyett azon egyház előkelő tagjai, 
presbyterei, tanárai, bár maguk, rendesen és 
sokkal járulnak a ref. intézet fenntartásához, gyer-
mekeiket mégis a katholikus nőnevelő-intézetbe 
járatják, s magukat ekkép kétszeresen adóztat-
ják meg. Az pedig egészen mindennapos ta-
pasztalat, hogy református szülők gyermekei 
még ott is, hol református növeldék vannak, 
az állami vagy községi, tehát felekezetnélküli 
intézeteket látogatják. 

E fonák és végkimenetelében vallás-erkölcsi 
szempontból mindenesetre káros, mert legjobb 
esetben is egyháziatlanságot okozó tény, tapasz-
talat szerint, két okra vihető vissza, melyeket 
a protestáns nőnevelés ügy tervbe vett szerve-
zésénél mulhatlanul kiváló figyelemre kell mél-
tatni. Egyik a meglevő ref. nőnevelő-intézetek 
hiányos szervezete; másik, mi evvel szorosan 
összefügg, a művelt közönség csekély bizalma 
a mi leányneveldéink iránt. Ha azt akarjuk, 
hogy intézeteink az állami és római katholikus 
felsőbb leányiskolákkal sikeresen kiállják a ver-
senyt, s az elpártolt szülőket lassanként vissza 
kívánjuk hódítani: mulhatlanul a legkitűnőbb 
szervezettel, jeles tanerőkkel, helyes tantervvel, 



kitűnő internatussal kell ellátni ezután létesí-
tendő vagy újraszervezendő intézeteinket. Tekin-
tetbe kell vennünk, hogy e mozgalom egy kissé 
későn indult, hogy az egész ügy a második 
csengetés után készül vonatra ülni, és így 
csak a gyors és gondos indulás ment meg a 
lekéséstől. 

A kitűnő szervezésen kívül társadalmi uton 
minél nagyobb és minél szélesebb körű nép-
szerűséget és bizalmat kell támasztani fenn-
álló és létesítendő intézeteink iránt. Le kell 
vinnünk a mozgalmat a traktusok zöld aszta-
láig, a presbyteriumok tanácsszobájáig, a gyüle-
kezeti érdeklődésig, a népies irodalomban való 
szellőztetésig, hogy az anyaszentegyház e hitL 

erősítő új institúciója iránt in capite et mem-
bris általános és erős legyen a meggyőződés, 
buzgó az áldozatkészség. Addig, míg amaz inté-
zetek jó hírneve a nagy közönségben meg-
szilárdul, oly fajta erkölcsi áldozatkészségtől 
sem kell visszariadnunk, minőt e századbeli 
elődeink a hazai nyelv és a hazai művészetek 
iránt tanúsítottak, kik jól tudták bár, hogy 
magában véve jobb a német tudomány és töké-
letesebb a német színészet, mint a hazai: de 
hazafias lelkesedésük a nemzeti nyelv és kul-
tura erősítéseért, ellenkező meggyőződés dacára 
is, pártolta, ápolta, segélyezte a nemzeti moz-
galmat és e kitartó hazafiság életképes magyar 
tudományt és virágzó színészetet teremtett a 
jelen nemzedéknek. Prot. nőnevelésünk ügye 
is csak akkor fog igazi virágzásra jutni, ha a 
jelen mozgalom üdvös voltáról való erős meg-
győződést kitartó tet t - és áldozatkészség követi, 
mikor a most divatos »idegen« intézetekben 
való nevelés helyett eleinte talán csak hitbuz-
góságból és egyházszeretetből, de azután belá-
tásból és jobb meggyőződésből az lesz az álta-
lános szokás, hogy leányaink jól szervezett, 
egészséges szellemű protestáns nevelő-intéze-
tekből mennek ki az életbe. 

Vajha minél előbb megérnők ezt az i d ő t ! . . . 
Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 

T a n ü g y i s ö t é t v o n a l a k . 
(Folytatás.) 

2. Már az eddig mondot tak eléggé jellemzik a 
hihás iskolai tanmódot is. Tanmói manap az uralkodó 
jelszók közé tartozik; érdemes arra, hogy a tanügy m e g -
beszélésében külön is érintve legyen. A tanmód tágabb 
körébe szükségkép a tananyag is tartozik. P. falubeli 
tanítótól kérdém, mely tantárgyakat szokott tanítani. 
Felelete : »katekizmust, olvasást, írást, számolást és kevés 
magyart is.« Beszéd- s értelemgyakorlatot nem ismer, 

természettudományi ismeretek, tör ténet stb. nem tar-
toznak iskolájába bele. Elég nagy baj. Node — g o n d o -
lám magamban — csekély számú tantárgygyal is lehet 
némi jó szolgálatot tenni a népnevelésnek, különösen 
olyan falusi iskolában, melyet rendetlenül látogatnak a 
tanulók. Bezzeg, jóhiszeműségemet csakhamar eloszlatta a 
tanitó. Mert hát ő a katekizmust »vallásosság« kedveért 
csak »könyvnélkülözteti« ; szerinte a ^keresztyén vallás 
alapítója Luther«, a »római kathol. vallás pogány vallás«, 
és a »törökök ó-hitűek.« Eféle meggyőződés mellett, nem 
csoda, hogy »a modern világias tananyagnak« helye 
nincs, minő pl. az irástalan számolás, a tizes számrend, 
métermértékek, terményrajz stb. Ez ismeret hiányát némi-
kép okadatolni is tudta az én tanítóm, mert — úgy-
mond —• faluhelyeken bajos boldogulni, ő csak táblán 
szokott számoltatni, métermértékek nincsenek iskolájá-
ban, és a kir. tanfelügyelő nyolc év óta nem látogatta 
meg iskoláját. Meglepők ez adatok annyira, hogy a kép-
zelem Bokhara iskoláira vetődni hajlandó. Isten ments, 
hogy csak ily képzettségű tanítóink legyenek. Némelyik 
csak a természet tudománynyal nem tud kibékülni. Egyik 
szerint pl. a méhnek négy lába v a n ; a viaszk és méz 
úgy készül, hogy »a méh hazaviszi a virág nedvét és 
a sejtekre ragasztja.« Másik szerint, ha a Nap a h ő m é -
rőre rásüt, akkor a hőmérő higanya alul meleg, fölül 
meg h ideg; télen a higany magasabban, nyáron alacso-
nyabban áll ; szélben a fa mozog és »valami érzékeny 
anyag.« stb. 

E leverő ismereti tényeket csak azért hozom fel, 
mert »sötét vonalokrólcc szólok. Ki kell jelentenem azon-
ban, hogy a felhozott példák kivételesek; igen számos 
falusi tanítónk szép ismerettel bír, s épen ezért a sötét 
vonalakba be nem vonható. Más képet tüntet fel n é -
mely városi tanítók kedvelt tananyaga. Egyszerre taní-
tanak magyarul és németül olvasni és í rn i ; az első 
elemi osztályban már alanyt és állítmányt emlegetnek s 
a mondattant az összetett mondatok tanításáig szeretik 
felvinni. E magas nyelvtani tudománynak rendesen az a 
gyümölcse aztán, hogy a gymnasiumba lépett tanuló 
alanyt és állítmányt nem ismer, sőt a gymnás. IV. osz-
tály végeztével egyszerű bővített mondatot elemezni 
nem tud, és nyelvérzékét is eltompította. A számtanban 
is vakmerő eljárást követnek némelyek : első elemi osz-
tályban ioo - ig húzzák fel a tanulót, a másodikban már 
ezresekkel, a 3., 4. osztályban nagy törtekkel számoltat-
nak. Mintha csak szándékosan ignorálnák azt az általá-
nos jelenséget, hogy tanulóink, ifjaink az egyszerű 
elemi számolásokban és számtani következtetésekben 
bizonytalanok s tájékozatlanok. Talán némely vizsgálók 
és szülők kedvéért dúl i t t -ot t az idegen nyelvek m a -
niája elemi népiskoláinkban. Csak sajnálni lehet azt az 
1. osztálybeli kis tanulót, ki bár csak magyarul beszél, 
emlézés végett ilyet kap házi fe ladatnak: »Bet' und 
sing' ! gutes Ding übst du n immermehr zu o f t ! Schenket 
docli Gott dir noch táglich mehr, als du gehofft« stb. 
Magolja is a gyermek akkora küzdelemmel, hogy csak-
hamar vagy minden tanulástól elidegenedik, vagy pedig 
megszokja azt, hogy üres szóárban lássa az ismeretet, 
tudományosságot és érdemet a kívánt kitűnő osztály-
zatra. Úgy látszik, egyre inkább lenézetnek a zsenge 
gyermeknek megfelelő elemi ismeretek, olyanok gya-
nánt, mint amelyek nem méltók a »tudomány« nevére. 
Már a csecsemőt hússal szeretnők táplálni, holott szer-
vezete s kora annak meg nem felel. 

A leányiskolák tananyaga még nagyobb szabású-
»Tudomány« itt is a jelszó. Nyelvtanok, fogalmazás, 
magyar s német irodalom, költészettan, alkotmánytan, 



háztartástan, stereometria, francia stb. oly bő tananyag, 
hogy megemésztésre valóban nem alkalmas. A történet 
egynémely paragraphusát mindegyik leány »jól tudja a 
vizsgán.« Tör tek »beigazítása« nem volna megvetendő 
számolás, ha tüntetőleg százas nevezőkkel nem tör tén-
nék és ha a beigazítás lényegét csak némileg érintené 
a folyékonyan recitált »szabály« : »törtet beigazítani 
annyi, mint az egész számot a nevezővel szorozni és a 
szorzathoz a számlálót adni.« Ne akarjon itt senki é r -
telmi világosságot keresni, mert nincs. Természe t tudo-
mányok körében a hold- és napfogyatkozás is e lőfor-
dul ; jól mondatik fel, csakhogy a felmondó nem tudja 
elképzelni, mely körülmények közt áll be az égi tüne-
mény. Tanulnak s vizsgáznak Chalkopyritről, Bornitról, 
rendszeresített növényekről, s állatokról, oxygenről, 
légnyomásról századunk szerencséjére már némi szem-
léltetéssel i s ; de a vizsgálatok után életbe kilépett haja-
donok nagy számától ne kívánjuk se a tanult paragra-
phusokat, se ezekből valami csekély tanulságot, se n ö -
vény-, állat-, egészségtani ismereteket, legkevésbé pedig 
természetes gondolkozást és házias szellemet. Rendsze-
rint valami más tapad rajtuk, mely az iskolázás emlé-
kein kívül következő tulajdonok keverékéből áll : te t te-
tett gyöngédség, szervezeti s idegzeti gyöngeség, művelt-
séggel ámító képzelgés és társalgási bőbeszédűség 
imádata. Levelezésök, meglehet csak férfi-izlésnek nem 
felel meg, mint pl. e fé le : Chére Jolán nén i ! Kérem 
tetszik-e ma eljönni hozzánk a kis Zilivel együtt, mert 
a kertbe akarunk menni és nem esik az esső, csóko-
lom a kezét, elvárjuk minden bizonnyal, a Pelargoniám 
elhervadt, pedig sok levél volt rajta, mikor átültettem, 
viszontláttásig N. N. 

T a n m ó d tekintetében a tanításnak háromféle elfa-
julása van szokásban : a) ráfogásos szótanítás, képzetkeltő 
szemléltetés né lkül ; b) közlő ismeretközlés, meggyőző 
kifejtés nélkül ; c) kizárólag a tantárgyhoz s nem egy-
szersmind a tanulóhoz alkalmazkodó mesterkéltség. 
Mindhárom ferdeségre eléggé meggyőző és ismert példa-
kat hozok fel a tanítások s vizsgálatok adatai közül, 
hogy ne tűnjék fel alaptalannak a tanmódra vonatkozó 
panaszom. 

a) Szótanítás és közlés közel rokonok egymással. 
A katekizmusi igazságoknak szokás szerint csak akkor 
tulajdoníttatik üdvözítő erő, ha szövegök nem a tanítóé 
sem a tanulóé, hanem a tankönyvé. Egyébiránt szöveg-
nél egyebet kívánni nem is lehet, ha — mint történik — 
már az i., 2. elemi osztályban taníttatik a katekizmus, még 
házi leckékkel is. Aki ily sorsra kárhoztatja a vallásokta-
tást és tanulót, annak szivén minden egyéb érdek fek-
hetik, csak a vallásosság nem. Szülők panaszolkodnak, 
hogy gyermekök elkeserítő küzködéssel ot thon magolja 
a bibliai történeteket , még pedig »bibliai nyelven.« Fő 
dolog itt is a szöveg folyékony kelepelése, melylyel 
vizsgálaton az u. n. »vallásos nevelést« bemutatni lehet. 
Ugyan mivel akarjuk az erkölcsi érzelmet fejleszteni, ha 
még a bibliai történetek képző erejét is megvetjük ?! 
Pedig mennyire szeretik a gyermekek azok tartalmát, ha 
a jól kiválogatottakhoz keresetlen egyszerű nyelven jut-
nak hozzá. Meddő szótanulásra vall az a nem új s nem 
ritka eset is, hogy kérdezésre hallgatással vagy gyarlón 
felel a tanuló, de azonnal pereg a nyelve, mihelyt a 
paragraphus szavaival megindíttatik a felelet. A beszéd-
s értelemgyakorlatban következő kérdések fonalán is 
indul meg az oktatás: »Milyen színűek e tárgyak ?« (a he -
lyett hogy egy bizonyos tárgy mutatot t színére hivatkoz-
n é k ) ; »Te talán láttál már tehenet, el tudnád-e mondani 
részeit ?« (anélkül, hogy szemléltetné!) ; »Mi lesz belőled,ha 

majd felnősz ?« stb. Számtanban az egyszeregy készen ada-
tik és az ismert számkörön túl magoltatik. Igen kedveltek 
szoktak lenni a számtani »szabályok« ( tankönyvekben 
is ! ) ; hibás elmondás esetében pedig nem a példa i smé-
teltetik, hanem a szabály szövege. Ázt már kívánni sem 
szabad, hogy osztásnál »bennfoglaltatik« kifejezés nélkül 
számítson a tanuló, holott a kérdés az, hogy 125 frtból 
5 ember mindegyikének hány jut. Olvasás alkalmával a 
tanuló nem tudja, mi az a kifejezés : »méltó jutalom.« 
A közlés imádója így csalja meg a tanulókat s magát : 
»Vigyázzatok, megmondom nek tek : méltó jutalom az, 
ha valaki olyan fizetést kap, aminőt érdemel : Még 
egyszer megmondom. »Hogyan mondtam ? mondjad te is 
A 1 mondjad B !«. Es mikor »elmondják,« a tanító azt 
hiszi, hogy megér te t ték! stb. 

b) A tanulód mesterkéltségét manap különböző fe r -
deségek igazolják. Különösen a vallástanban kedves az 
u. n. »tanulságok« halmaza. Elharapódzott hiedelem sze-
rint annál jobb a vallástanítás, minél több tanulság 
vonatik el valamely pensumból, tekintet nélkül a tanuló 
képességére s hajlamára. A tanuló puszta erkölcsi érzé-
kénél fogva mindig tanulságot von el az átértett tan-
anyagból, legyen ez akár leiró (pl. növény leirása, Isten 
tulajdonságai stb.), akár elbeszélő (pl. bibliai tör ténet) , 
akár elmélkedő (pl. hegyi beszéd). S ez önkényt elvont 
tanulság épen akkor hatja is át jobban a lelket, ha nem 
foglaltatik szavakba önérzetet sértő intés vagy farizeis-
tikus pöffeszkedésképen. Jézus leghathatósabb oktatásai 
azok, melyek »tanulságok« nélkül, elbeszélés, példázat 
alakjában adják az igazságot s intést. A könyörületes 
Samaritánusról szóló példázat is mintegy ezt m o n d j a : 
nesze a t é n y ; ha ezt megtartod, a benne rejlő igazság 
is lelkedben rejlik már s életed folyamán tudatodban s 
cselekvésedben fel fog merülni. Azaz a tanításban nem 
tanácsos egyszerre mindent vagy sokfélét feltalálni. 
Nagy vendégségek 'elrontják a gyomrot . Az a tudo-
mányos »kimerítés« az elemi tanmód legrosszabb elvei-
nek egyike. De továbbá a tanuló értelmi képessége is 
tiltakozik a kimerítő tanulságok ellen, mert ezek, ha 
nehezek, fölülmúlják a belátást és ha számosak, cserben 
hagyják emlékezetét. »Rendszer« »törvényszerűségei ked-
veért a tanulságok rendesen a tanítási szakasz végén 
halmoztatnak össze, s lesz belőlök emlékezetet terhelő, 
de szívet nem hangoló (legfeljebb boszúsággal) tiszta 
tananyag. Ily tananyag még merénylet is a gyermek 
természete ellen, amennyiben ő mindig ott szokta 
érezni s kifejezni a tanulságot, ahol épen az alkalom 
kívánja. Ámde a »rendszer« mást k iván: hogy Józsefet 
irigy testvérei eladják, ezt roszalni csak József tö r téne-
tének végén szabad a tanulónak! A roszalásnak kizáró-
lagos módja pedig a »felmondás!« Igazán borzasztó az 
ily methodus ! 

Mesterkéltség! Keresni sem kel l ; eleget hoz nyil-
vánosságra az iskola. Néhol a katekizmus csak akkor 
tesz hű egyháztaggá tanítót és tanulót, ha Luther vagy 
a Sz. István-társulat szövegével jut a tanuló nyelvére. 
Amott egynémelyik gyönyörködik a tanítás szép stílu-
sában, bár a tanulók azt alig értik. Mások a rendsze-
rességet imádják, rendszert alakítanak a rendszerbe tar-
tozó ismeret hézagossága mellett, vagy pedig egész 
tantárgyat mellőznek, mivel rendszeres tanítására idő 
nem jut. Ez ürügygyei az elemi népiskola több tantár-
gyat mellőz, különösen falvakon. A viszás mesterkél t -
séget a tankönyvek is ápolják s terjesztik. Hosszas 
volna itt idézetekkel mutatni ki számos elemi tankönyv-
nek azt a szerkezetét, hogy általános meghatározások-
kal, felosztással, osztályozással indulnak ki, holott a 



tantárgy kezdetén épen a meghatározáshoz, osztályo-
záshoz szükséges ismereteket nem birja a tanuló, hanem 
csak a tankönyvnek végigtanulása közben szerezheti. 
Mintha bizony értékes és szükséges volna pl. az állatok 
osztályait bemagolva elősorolni mielőtt egyes példányok 
ismeretesek, vagy államot, államszerkezetet, alkotmányt 
stb. definiálni s államformákat meghatározni, mielőtt a 
társadalmi élet jelenségei, a törvény stb. szemléltetve 
nincs. 

A mesterkéltségek körébe kell vonnom a tanítók, 
tanárok számára rendelt »utasítások« némely igényét. 
N e m mintha az utasítás egészben hibás és fölösleges 
volna, hanem amennyiben túlkapásokkal teszi merevvé 
az oktatást. Pl. a középiskolai utasításban ki van jelölve 
a feladat és tananyag egyszer mindenkora azon elhallga-
tott föltevés alapján, hogy a középiskolába került kis 
tanulók mindegyike egyenlő ismeretkörrel, egyenlő nyelv-
vel s beszédgyakorlottsággal bir, és hogy e tanulók évről-
évre egyenlők. A valóság mást mutat fel s egy kereszt-
vonást húz az utasításra. »De ez még hagyján, mond 
egy középiskolai t anár ; előlegesen meg kell állapítanom a 
tananyagot, melyet hónapról-hónapra , időszakról- idő-
szakra átvennem kötelesség. E megállapítást szép terv alak-
jában benyújtom ; az osztály azonban — megesik — isme-
retlen előttem, melyben a szép tervet valósítani akarom. 
Bemegyek az első órákra, s azt tapasztalom, hogy tanulóim 
egyben-másban gyengék s tervemnek meg nem felelnek ! 
Mindjárt az első órákban s hónapban megszegem tervem 
igéreteit.a Ez a második keresztvonás az utasításra. »De 
mindennél még nagyobb baj állhat be, folytatá a tanár. 
Hogy a rendszer kielégítve legyen s engem gyanú vagy 
megintés ne érjen, a tanév végéig egészben ki akarom 
elégíteni az utasítást és saját tervemet. Megtörténhetik 
tehát az, hogy jobb belátásom és lelkiismeretem elle-
nében, elegendő tárgyalás és ismétlés nélkül, kénytelen 
vagyok futva vonszolnom tanítványaimat a tananyag 
végéig. Ezzel sokaknál még inkább fokozódik a tanév 
kezdetén tanúsított felületessége.« Ez a legvastagabb 
keresztvonás az utasításokra. 

(Vege köv.) Fabríczy János. 

T Á R C A . 

Orbán József sárospataki tanár önéletrajza. 
(A sárospataki főiskola évkönyvéből.) 

(Folytatás és vége.) 

1837. julius havában az akadémia tagjai közé lép-
tem, vagyis subscribáltam. 

Mint r - ső éves deák, nagy szorgalommal kezdet-
tem meg az évet. Az órákra való készülés nem adott 
lelkemnek elég foglalkozást, s elhatároztam magamban, 
hogy ez iskolai évben megtanulom a német nyelvet, 
mely e korban a gymnasiumban teljesen el volt hanya-
golva. Nagy kedvvel hozzáfogtam a tanuláshoz, de egy 
szerencsétlen körülmény célomtól eltérített. N e m lenne 
hű életrajzom, ha életem fényképei mellett árnyoldalait 
is őszintén el nem mondanám. Kártyakompániába keve-
redtem, s kit egyszer a ragály megragad, az el van 
veszve, mint a polyp áldozata. A kártyázás maga után 
vonta a korcsmázást és hivalkodást is. N e m bírtam sza-
badúlni ez örvényből ; ragad magával mindig mélyebbre. 
Az egész évet átkorcsmáztam, átkártyáztam, áthivalkod-
tam. Osztályomban ugyan grádusomat, ekkor a 3 —ik helyet, 
megtartot tam, mert fogékony elmémnek a tantárgyak 

betanulása nem nagy munkát ado t t ; de az év végén a 
mennyiségtanból, melyre már szorgalmas önmunkásság 
kellett volna, i - s ő osztályzatot kaptam. 

A szigorú erkölcsiség és szigorú imputatió ama 
korszakában, ez egyszerű dolog nagy esemény volt az 
iskolai életben. A mai nemzedék, mely e kor szellemét 
nem ismeri, nem értheti meg annak jelentőségét. Ötszáz 
ifjú volt akkor az akadémiában 8 osztályra beosztva, 
theologus, publikus és jogász. Ez osztályok vetélkedtek 
egymással az elsőségben, s azon osztály tartatott a leg-
jobbnak, metyben legtöbb kitűnő volt. Ezen kitűnők, 
különösen ezek között is az elsőbbek, voltak az osztály 
közösügyeinek intézői, vezérei, tanácsadói, tanítói sőt 
sokszor becsületkérdésekben birái is. S ha az osztályban 
valamelyik feltünőleg hanyag volt, vagy erkölcsileg rosz 
útra tévedt, nem kacagtak rajta, mint ma, hanem a 
jobbak igyekeztek őt jobb útra téríteni, hogy az osztályt 
meg ne becstelenítse. De viszont az osztály is megköve-
telte elsőbbjeitől, hogy tudományban és erkölcsben pél-
dányképei legyenek, s ki ezt megsértette, elvesztette az 
osztály előtt erkölcsi reputatióját, a mi azon korban 
egyjelentőségű volt a megbecstelenítéssel. Durva, érdes, 
de erkölcsileg tiszta volt e kor, a mint azt Bessenyei 
is oly jellemzőleg írja. 

Engem is e büntetés ért ifjúi tévedésemért. Elvesz-
tettem osztálytársaim bizalmát, szeretetét. Elítéltek, mint 
veszni indult embert. És hogy a csapás nagyobb legyen, 
elvesztettem ösztöndíjamat is, egyedüli anyagi segélye-
met. Oly mélyen hatottak rám e csapások, hogy midőn 
az év végén a nagy vakációra egymagam gyalog haza-
indultam, a város végétől Olasziig mindig sírtam. Sirat-
tam saját magamat, i f júságom egy elvesztett évét s m e g -
ingott reputátiomat. 

De hála a gondviselésnek, épen e könyek voltak 
jövő életem megváltói. E könyekben tükröződtek vissza 
a megbánás, remény, vigasztalás és elhatározás gyógy-
csöpjei. Várvavártam a jövő iskolai évet az újjászüle-
tésre. És valóban újjászülettem. 

Ezen 183 s /9 . iskolai évben változott meg az iskolai 
rendszer. A gymnázium 6-osztályúvá tétetett, a logikai 
osztály az akadémiába átvitetett. Ennek folytán az én 
osztályom is i - s ő évesből harmad éves theologussá lett. 
Az átmenet a tantárgyak összehalmozását vonta maga 
után. A mi osztályunkba négy főtantárgy tétetett, ti. m . : 
história, philosopliia, phisika és latin irodalom. Mindezen 
tudmányokat nagy szorgalommal és kedvvel tanulmá-
nyoztam, s mindezekben, mind a későbbi évek tantár-
gyaiban, folytonosan kitűnő osztályzatot n y e r t e m ; taná-
raim bizalmát s osztálytársaim szeretetét teljesen kiér-
demeltem. 

Ugyanezen évben anyagi helyzetem is jobbra fo r -
dult. Kedves tanárom, Csengeri József ajánlatára neve-
lőséget kaptam, a Kölcsey család egy kis növendéke, 
Kölcsey Bálint úr fia, Kölcsey Ignác mellett, kit itt Sáros-
patakon négy évig vezettem, s nem kellett többé anyagi 
existentiám felett aggódnom. És ezentúl egész iskolai 
életem alatt folytonosan nevelő vo l t am; előbb a Sziráky, 
majd a Csajkos, majd a Pécsy úri családok gyermekei 
mellett, hol mindenütt a család bizalmával és szereteté-
vel dicsekedtem. 

Ezen nevelőségekből és ünnepi pénzeimből néhány 
év alatt 400 váltó forintot takarí tot tam meg, mely ösz-
szegen a Szepességre mentem, s az 184^/3. iskolai évet, 
a német nyelv alapos megtanulása s gyakorlati elsajátí-
tása végett, részint Iglón, részint Szepes-Olasziban tö l -
töttem, hol Pách Mihály, iglói tudós pap, Pách Albert 
atyja és Kalchbrenner Károly, szepes-olaszii pap és espe-



rés s híres te rmésze t tudós , becses bizalmukkal tiszteltek 
meg s jóakaratukig utasí tot tak a német nyelv rendsze-
res tanulmányozásában. 

Visszajővén a Szepességről , fo lyta t tam theologiai 
pályám már Vl I -d ik évét, az i84 3 / 4 - iskolai évben. U g y a n -
ezen évben a »Szépmű-egyle t« (ma ö n k é p z ő - k ö r ) a le lnö-
kévé választattam, s tanulmányaim mellett két pá lyamű-
vet dolgoztam : egyiket az akadémiai, másikat a s zépmű-
egyleti pályakérdésekre. Mindket tőér t jutalmat kaptam. 
Az akadémián a »Vay i - s ő díját,« 80 váltó f o r i n t o t ; a 
szépmű-egyle tben egy aranyat, Eger vára tör téneteér t . 

i 84 4 / 5 . iskolai év elején, a concursualis vizsga le té-
tétele után a IV. gimnázialis osztály köztaní tójává válasz-
tat tam, bár még nem vol tam esküdt deák. De ugyanezen 
iskolai évben sz. Pá l -napkor a primáriusi vizsgát letévén, 
az esküdt diákok nagytekinté lyű karába léptem, s mint 
ilyen, egyszersmind az iskolai kormányza t tényezőjévé 
let tem. 

i84 5 / 6 . iskolai év első felében a tanári kar által 
helyet tes contrascribává választattam. Ez időben folyt a 
küzdelem az i f júság és tanári kar közö t t azon kérdés 
f e l e t t : kié legyen a contrascriba választásának joga ? A 
kérdést az egyházkerület i gyűlés úgy oldotta meg , hogy 
a contrascriba választásának joga maradt az i f júságé ; 
de a szénior-választás joga a tanári karnak adatott . 
Ugyanezen év második felében a gö rög nyelv és i roda-
lom tanításával bízattam meg az akadémiában. Ezen 
időt használ tam fel a görög nyelv, különösen a bibliai 
g ö r ö g nyelv alapos megtanulására , melynek később nagy 
hasznát vet tem. 

Végre az 1847-dik évben elér tem azt, a mit legna-
gyobb jutalmul adhatot t ezen korban egy törekvő i f júnak 
az iskolai é le t : a tanári kar által szénior/á választat tam. 
E ki tüntetés nekem nagy ö r ö m ö t okozot t , de egyszers -
mind sok bánatot is. Ezelőt t az i f júság szeretetét , m o n d -
hatom, osztat lanul bírtam. Most, midőn az ő választott ja 
mia t tam elmellőztetet t , az i f júság többsége engem vetet t 
okul s bizalmával elfordult tőlem úgy, hogy komolyan 
gondolkoz tam rajta, hogy ne m o n d j a k - e le a szén iorság-
ról, s az épen akkor behozot t s nekem megkínált cse-
répi rektor iát ne fogad jam-e el. De ezt a tanári kar 
nem engedte ; később az egyházkerület i gyűlés is m e g -
erősítvén választásomat, az if júság is be lenyugodot t a 
bevégzet t ténybe. 

Széniori hivatalomat az 1848-dik év január hó végén 
bevégeztem az iskolai elöljáróság és egyházkerület i kü l -
döt tség teljes megelégedésével , s február hó elején e lhagy-
tam Sárospatakot , hol 16 évig oly sok nehéz napokat , 
de egyszersmind sok ö r ö m ö t , s a gondat lan i f júkor l eg-
szebb éveit átéltem. Háromeze r váltó for int volt m e g -
takarí tot t pénzem, s a Bárczay-alapí tványból két évi 
kamat részemre kiutalványozva. Szándékom volt , hogy 
azonnal akadémiákra megyek, s legalább egy évet töl tök 
külföldön. D e míg bizonyítványaim összeszedésével f o g -
lalkoztam, m é g ugyanazon hóban kiütöt t Franc iaország-
ban a februári for radalom, mely vi l lanyfolyamként fu to t ta 
át az egész E u r ó p á t ; s bár útleveleim és bizonyítványaim 
már készen voltak, gondo lnom sem lehetett többé a 
külföldi utazásra. 

A for rada lom Pes ten is kiütvén, az általános exal-
tatio engem is magával ragadot t s azonnal Pes t re s ie t -
tem, s a nyilvános és k lub-gyűlésekben, melyek vagy 
Jókai, vagy Petőfi , vagy Vasváry Pál elnöklete alatt t a r -
tattak, rész tvet tem ; még pedig egy gyűlésben tevőlegesen, 
sürgetvén a teljes val lásegyenlőség és v iszonosság köve -
telését az országgyűlésen. 

Mi behatással volt reám e mozgalmas és lázas élet 

s a forradalom gyorsan haladó v ívmányai ; miként ve t -
tem részt magam is a f o r r ada lomban ; minő speciális 
tapasztalatokat te t tem, s mi tanulságokat vontam el belőle ? 
— azt majd később másut t f o g o m elmondani . 

Pes ten lé tem alatt vet tem nagyemlékű Pálóczy 
Lászlónak, a miskolci egyház és iskola főgondnokának 
levelét, melyben tudat ta velem, hogy a miskolci g y m n á -
zium IV-d ik osztályának tanárává, többek ajánlatára, 
április 5 -én ta r to t t egyházi tanácsban megválasztat tam, s 
ha e l fogadom, május i - s ő napján cl kell fogla lnom hiva-
talomat. Megval lom: e tudósí tás nekem épen nem hozot t 
ö r ö m ö t , hanem inkább komoly aggodalmat jövőm iránt. 
Lelkem, szívem, h ivatásom a papi pályára v o n z o t t ; arra 
készültem egész életemben, .s most , ha e meghívást 
e l fogadom, minden készületem dugába vesz. Másrészről 
tud tam azt is, h o g y a miskolci tanárság anyagi t ek in te t -
ben épen nem kecsegte tő , társadalmi tekintetben pedig 
tekintélytelen, kevéssé méltányol t hivatal. De elvégre 
is, nem látván, az időt alkalmasnak arra, hogy akadé-
miákra mehessek, mint ideiglenes hivatalt e l fogadtam, s 
1848. május 5-d ik napján hivatalomba beállottam s a 
tanítást megkezde t tem, azon ha tározot t szándékkal, hogy 
mihelyt lehetséges, akadémiára megyek és a papi p á -
lyára lépek. 

Azonban, ki egyszer a tanári pálya édességét , sok 
küzdelmei mellett is megízlelte ; ki a szeretet azon benső 
viszonyát mely tanár és tanítványai közt kifejlik, m e g -
kóstol ta ; ki a szívélyes, barátságos életnek, minő akkor 
Miskolcon volt, ö römei t m e g i s m e r t e : az fogva van, mint 
a madár a lépen, az onnan többé nem menekülhet . így 
jártam én is. Le te t t em ugyan csakhamar a kápláni v izs-
gát, de maradtam fo ly tonosan a tanári pályán, Miskolcon. 
Egyszer kísérlet tem még meg a papi pályára lépést. 
H e r n á d - N é m e t i b e n egyhangúlag pappá választattam. De 
az a l só-zempléni egyházmegye elütöt t a papságtól , s papot 
rendelt Hernád-Német ibe , s midőn a nép a reá okt royáf t 
papot , a különben igen derék, jeles embert , Kovács Jánost , 
nem akarta e l fogadn i : zsandárokkal vi tet te be az egy -
házmegye őt parokhiájába. Engem pedig a főt iszteletű 
egyházkerület fö lmente t t azon megbélyegzéstől , melylyel 
az egyházmegye befeketí teni akart. 

1849-ben az iskola november i - s ő napján m e g -
nyit tatot t . Az Organ i sa t i ons -En t fu r fo t a Bach-kormány 
ránk ^erőszakolván: valamint mindenüt t , úgy Miskolcon 
is, a tanrendszer évrő l -évre vál tozot t . Hány tak-ve te t t ek 
Dennünket, mint a labdát, egyik osztályból a másikba, 
egyik tantárgyról a másikra. Az osztá lyrendszer t t isztán 
szakrendszer, majd osztály-rendszer , majd szakosztá ly-
rendszer vál tot ta fel, a szerint, amint egyik vagy másik 
iskola a k o r m á n y tanfelügyelőivel kiegyezhetet t . K ü l ö -
nösen engem csaknem minden évben hánytak-ve te t t ek . 
Először tan í to t tam a 4 - ik osztályt két évig, majd az r - s ő 
és 2- ik osztályt együt t egy évig; majd a 3 —ik osztályt 
és a 4- ik osztalyban a g ö r ö g nyelvet két évig. Majd a 
szakrendszer behozatván, az alsó 4 osztályban a latin 
nyelvet taní to t tam 2 évig. Majd a teljes szakrendszer 
alatt ezek mellett taní to t tam hol egyik, hol másik t an -
tárgyat , például természet tant , vegytant , természetrajzból 
az ásványtant , mennyiségtant , tö r téne lmet a VII. és VIII . 
osztályban és német nyelvet, úgy, hogy alig maradt el 
a gimnásiumban tantárgy, melyet ne taní tot tam volna ; 
míg végre 1858-ban a 3 —ik osztály tanárságával és a VII . 
és VIII . osztályban a g ö r ö g nyelv tanításával állandóan 
megbízat tam, s folytat tam 1861. október i - s ő napjáig. 

Időközben régi vágyamat valósí tandó, az 1 8 5 ^ - i k 
iskolai év bevégzése után a külföldi egye temeket akar tam 
meglátogatni . De az akkori zavaros politikai v iszonyok 



miatt útlevelet a külföldre nem kapván, csak az osztrák 
birodalmat és Felső-Olaszországot jártam be. 

Miket szenvedtünk Miskolcon a Bach-korszak alatt, 
mily üldöztetéseket állottunk ki mind az iskolai, mind a 
társadalmi-, majd a Schmerling-korszak alatt az egyházi 
életben i s : azokat majd később, szabadidőmben fogom 
körülményesen leírni; annyivalinkább, mert nemcsak az 
iskolai, hanem a társadalmi és egyházi életben is, mint 
a miskolci egyháznak több éven keresztül jegyzője, lénye-
ges részt vettem, annak minden bel- és közügye keze-
men menvén keresztül ; mígnem az 1859 /0 0-ik évben 
kissé szabadabb napok viradtak reánk. 

186 r. szeptember végén a szántói egyházkerületi 
gyűlésen a sárospataki főiskola gimnáziumában a 4- ik 
osztály tanárává választattam, és ugyanezen évben a 
VII-ik és VlII- ik osztályban a görög irodalom tanításá-
val is rendkivülileg megbízattam. Osztályom el volt hanya-
golva, több tantárgy az előbbi évben be nem végezve, 
e mellett a görög irodalom is tetemes munkát adván, 
valóban minden erőmet meg kellett feszítenem, hogy 
iskolai kötelességemet elvégezzem. De végre szigorú 
rendszerem és szorgalmam a nehézségeket legyőzte ; s 
bár kétszer verték be szigorúságomért ablakomat, sőt 
egykor egy jogász párbajra is ki akart hívni ; de ezen 
contumelia me non fregit, sed erexit, s az év végén 
jutalmul az elöljáróságtól nyilvános kitüntetést nyertem. 

Két évig tanítot tam a gimnáziumban. 1862. évi 
szeptemberben akadémiai tanárrá választattam, az egye-
temes történelem, oklevéltan és latin irodalom tanítására, 
s 1863. szeptember 15-én tanszékemet elfoglaltam, ily 
című értekezéssel: „A világtörténelem feladata s a törté-
nész viszonya a tört éne lemhez.u 

Az iskolai év első felének végén az iskolai elöl-
járósággal némi kellemetlen collisióm is volt. Az ó -kor 
történetét végeztem be az első félévben, s az iskolai 
elöljáróság nem volt vele megelégedve, s azt kívánta, 
hogy, mint elődöm, b. e. Csengery József, az egész 
egyetemes történelmet egy év alatt elvégezzem. Haszta-
lan mondot tam, hogy ez nem akadémiai, hanem gimná-
ziális előadás lenne ily modorban, s hogy Európa egyet -
len egyetemében sem tanítják így az egyetemes tör té -
nelmet, elvégre is rám határozták, hogy az egészet be 
kell végeznem s én rövidre összevonva, a második fél-
évben azt teljesen bevégeztem, s egy rövid Vezérkönyvbe 
foglalva, még ugyanazon évben kézirat helyett ki is 
adtam. De a következés csakhamar megmutatta, hogy az 
én nézetem volt helyes. Mert néhány év múlva a r ima-
szombati egyházkerületi gyűlésen az akadémiai tanítás 
egyetemi színvonalra emeltetett , a mikor én is négy 
évre osztot tam be az egyetemes történelmet, úgymin t : 
ókor, középkor, újkor, legújabb k o r ; kiterjeszkedvén az 
egyes szereplő népek vallás-erkölcsi, tudományos, m ű -
vészeti és társadalmi életére is, s ezentúl azt folytonosan 
ily rendszerben tanítottam. 

De alig éltem be magamat tantárgyaimba, egyete-
mes tör ténelmem az új rendszer szerint még ki sem 
volt dolgozva, midőn a jogakadémia Sárospatakon.az új 
miniszteri szabályzat értelmében újjá szerveztetvén s 
több új tantárgygyal bővíttetvén, az iskolai elöljáróság 
ismét az én csekély erőmet vette igénybe. Ennek foly-
tán az 1874/3—ik iskolai év elején a latin irodalom és 
oklevéltan előadástól felmentet tem s az egyetemes t ö r -
ténelem mellett két fontos és nagyterjedelmű jogi tárgy, 
t. i. az egyetemes európai jogtörténelem és magyar alkot-
mány és jogtörténelem előadásával bízattam meg. Való-
ban, sok két tanszék egy egyénnek, melyek közül egyik is 
elég lett volna egy ember minden munkásságát igénybe 

venni. Bizony ezek reám nézve nagyon nehéz évek vol-
tak. Az európai jogtörténelem teljesen új tantárgy volt 
az egyetemeken is. A német és magyar irodalomban 
még csak két kútfő volt reá, t. i. Schuler-Lyblói német 
és Wencel magyar európai jogtörténete. A magyar alkot-
mány forrásai is még nagyon hiányosak, a régiek elavul-
tak voltak. Emellett ^Egyetemes Tör téne lmem« sem 
volt még az új rendszer szerint kidolgozva. Dolgoznom 
kellett éjjel-nappal. De végre legyőztem a nehézségeket, 
megkezdettem előadásaimat, s még ugyanezen iskolai 
évben mindkettőt be is végeztem. Ázt hittem, hogy az 
iskolai elöljáróság és a főtiszteletű egyházkerület mél tá-
nyosan jutalmazni fogja lelki és testi önfeláldozásomat 
és munkásságomat ; de bizony agyonhallgatták azt tel-
jesen és később is csak sok kellemetlenség és utánjárás 
után kaptam érte egyszer mindenkorra 400 frtot. 

Midőn ezen nagy tantárgyakba is már teljesen 
beéltem magamat, s már arról gondolkoztam, hogy egyik 
vagy másik tantárgyamban tett munkálataimat össze-
szedjem s irodalmilag rendezzem : a vallás- és közok-
tatási minisztérium a műveltség történetének előadását a 
prot. főiskolákban is az akadémiai pályán követelvén, tanár-
társaim és az egyházkerület nagybecsű bizalma ismét 
felém fordult és felhívtak a nevezett tantárgy előadására. 
Megvallom, hajlott korom miatt, már nem örömest vál-
lalkoztam ezen nagy munkára, de mindemellett nem 
akartam e bizalomnak ellenszegülni; hozzáfogtam ennek 
is tanulmányozásához, s a következő i88 5 / 0 . iskolai évben 
abban előadásomat megkezdet tem. Sejtelmem nem csalt. 
E nehéz munka két év alatt úgy megtör te testi erőmet, 
hogy azóta sem tudtam többé teljesen magamhoz jönni. 

E folytonosan hányatott , mozgalmas élet — mely 
kortársaim közül a tanári pályán aligha jutott valakinek 
osztályrészül — teljesen elforgácsolta szellemi erőmet, s 
nem engedte meg, hogy egyik vagy másik tudományra 
kiváló figyelmet fordítsak, s azt irodalmilag is műveljem. 
A tanár bennem az írót teljesen absorbeálta. Egyébiránt 
dolgozataim mindenik tudományágban teljesen készen 
vannak, csak össze kellene azokat szednem, rendszerez-
nem és kisimítanom, s i t t-ott , hol szükséges lenne, 
pótolnom. Lelkem rugalmassága még talán e nagy m u n -
kát is megbírná. De a 70 éves fáradt test, a 40 éves 
tanári pálya küzdelmeiben megtörve, meg fogja-e bírni 
e nehéz munkát ? az a jövő titka. 

Irodalmi műveim részint önálló művek, részint 
értekezések, hírlapi közlések s bírálatok. Önálló művek : 

1. Vezérkönyv a Természettan tanítására. Krüger 
után. Készíttetett az egyetemes ref. tanügyi választ-
mány megbízásából Miskolcon. Nyomatot t Sárospatakon, 
1868-ban. Az irodalom által kedvezően fogadtatván, az 
országos népiskolai bizottság által is elfogadtatott . 5 kiadást 
ért. (Lásd bírálatát a »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap«-
ban 1869. Approbált népiskolai tankönyv). 

2. Kézikönyv a Természet tan tanítására, népiskolák 
részére szintén Krüger után. Nyomato t t Sárospatakon, 
1863. 8 kiadást ért. A népiskolákban mai napig is hasz-
náltatik Lővy Adolf kiadásában. 

3. Vezérkönyv az egyetemes történelem előadásá-
hoz, akadémiai ifjak számára, kézirat helyett dolgozva. 
Nyomato t t 1864-ben. Teljesen elfogyott. 

4. Vezérkönyv az egyetemes és hazai történelem 
tanítására, népiskolai tanítók részére. Nyomato t t Sáros-
patakon, 1870. 

5. Kézikönyv az egyetemes és hazai tör ténelem 
tanítására, népiskolai tanítók részére. Nyomato t t Sáros-
patakon, 1882. 



6. Magyarország története népiskolák számára. Több 
kiadást ért, ma is használtatik. 

7. A sárospataki énekkar története, százados ünne-
pélyére. Sárospatak, 1882. 

8. Az alapok és alapítványok jogi természetéről. 
Kiadatott először a »Prot. Egyházi és Iskolai Lap«-ban, 
azután külön kiadásban Sárospatakon, 1882., közelisme-
réssel fogadtatott. 

9. Államsegély és autonómia. Kiadatott először a 
»Sárospataki Lapok«-ban ; majd mint külön lenyomat, 
röpirat alakjában Sárospatakon, 1884. 

Kisebb irodalmi dolgozataim, melyek egyes folyó-
iratokban, mint értekezések vagy bírálatok megjelentek: 

1. Sárospatak városának és várának története. Ki-
jött a )>Magyarföld és népei« című folyóiratban 1847-ben. 

2. Gimnáziumi tanterv, a szántói tanterv alapján, 
a sárospataki gimnáziumhoz alkalmazva. Sárospatak, 1862. 

3. Utazásom emlékei. Kijött a »Losonci Phönixcc 
című folyóiratban, 1853-ban. 

4. A Féniek története Irlandban. Megjelent a »Sáros-
pataki Füzetek«-ben. 

Ezeken kívül több hírlapi cikk a napi kérdésekről, 
a tanügy reformjáról (Prot . Egyh. és Isk. Lap. 1850.), 
könyvismertetések, bírálatok, fordítások a »Sárospataki 
Fűzetek«-ben és több halotti beszéd. 

Sárospatak, 1888. junius 21. 

B E L F Ö L D . 

A solti ref. egyházmegyéből. 
(Traktualis gyűlés, — A tassi templom fölszentelése.) 

A solti ref. egyházmegye a mult hó 30-án nagy 
örömünnepet ült. Egyszerű, szívet-lelket megható, fel-
emelő örömünnepet. Egyik jelentékeny egyháza, a 2100 
lélekből és részben intelligentiából álló tassi ref. egyház 
merészen új modorban épült, de annyit el kell ismernem: 
remekült sikerült diszű szép templomát ezen a napon 
avatta fel az Úr tiszteletének hajlékává vagyis rövidebben 
ezen a napon szentelte fel. És ebben az ünnepélyben az 
egyházmegye hivatalosan egyházi diszben vett részt, 
ünnepet csinálván magának is, ünnepet a szó legmagasz-
tosabb értelmében; közgyűlési egyhangú határozattal 
500 frtot tett le a buzgóság azon oltárára, mely az egész 
hazai reformált egyház egyik legszebb ékességét megal-
kotta. És ezt a tassi egyház páratlan áldozatkészsége 
meg is érdemelte és ez az egyházmegyétől így van 
helyesen. A test és az egyes tag között a szoros benső 
viszonynak mindig meg kell lenni, hiába, ez a termé-
szet rende és a solti egyházmegye maradandó érdemet 
szerzett magának az által, hogy nemes alapítványával 
ő is illesztett be néhány téglát a tassi templom épü-
letébe. 

A templomszentelés alkalmából az egyházmegye 
Tasson tartotta ama rendkívüli őszi közgyűlését, melyet az 
egyházkerülettől véleményezés végett letett ismeretes tár-
gyak tettek szükségessé. Az elnöki széket Baksay Sándor 
esperes és Kerkápolyi Károly segédgondnok urak foglalták 
el. Az esperes, rövid segedelmet kérő imája és a meg-
alakulás után jelenté a közgyűlésnek, hogy ezen alka-
lommal ama kiváló szerencsében részesült egyházme-
gyénk közgyűlése, hogy az egyházkerület szeretve 
tisztelt püspökét: Szász Károly urat körében üdvözöl-
heti. Minden oldalról hangos, kitörő éljenzés szállott 
az érdemdús főpásztor felé és egyhangúlag határozatba 

ment, hogy megtisztelő jelenléte jegyzőkönyvünkben 
megörökíttessék. Ezután az ismeretes tárgyak kerültek 
szőnyegre. Hogy minő álláspontot foglalt el egyház-
megyénk a közalap kölcsöntervezet, a lelkészi nyűg- és 
gyámintézeti tervezet kérdéseiben, később, önálló cikk-
ben fogom ismertetni; ezúttal csakis a családkönyvek 
kérdésével kívánok foglalkozni, annyival is inkább, mert 
kevés a tér és tudósításomban a főhelyet a templom 
szentelés szép aktusainak ismertetésére szántam. Isme-
retes az egyházkerület álláspontja a családkönyvek kér-
désében. »Elrendelendőnek véleményezi a családköny-
vek vezetését.a Egyházmegyénk szótöbbséggel nem 
osztja ezen nézetet és inkábo annak látja szükségét, és 
azt teljesen elegendőnek véleményezi, hogy az anya-
könyv egyes elszórt adatai betűsoros registerbe gyűjtes-
senek össze, mely register néhány perc alatt bármely 
család tényleges állapotát híven "feltüntetheti. A kérdés 
komoly és fontos, a rendelkezésre álló idő rövid volt, 
és így a mit ott nem tehettem meg, nézetemet és indít-
ványomat a sajtó utján bocsátom közzé. 

Az egyházkerületnek két érve van a családkönyvek 
mellett. Az egyik, hogy ilyen megbízható könyvek a 
lelkészeknek a családívek (helyesebben : családi értesítők) 
kiállítása körül előnyt nyújtanak; a másik és pedig 
főképen az, hogy egy ily könyv lehetővé teszi a lel-
készre nézve a lelkipásztori gondviselés gyakorlása érde-
kében a családok helyzetének gyors és biztos áttekin-
tését. Nos, részemről, általánosságban szólva és kellő 
tisztelettel felsőbb hatóságaink és közgyűléseik irányadó 
felfogása iránt, egyik érvet sem osztom teljesen. A család-
könyv mostani egyházi szervezetünkben, de főképen 
ama viszonynál fogva, melyben az állammal, mint 
anyakönyvvezetők, tehát közokirat kiállítók vagyunk, 
sohasem lehet megbízható könyv a lelkészeknek a csa-
ládi értesítők kiállítása körü l ; nem, azért, mert vezetése 
államilag elrendelve nincs és ha esetleg téves adat jut 
a családi értesítőbe, megbízható forrása dacára, az állam 
sohasem fogja elfogadni ama mentséget, hogy család-
könyvet használtunk alapul, hanem azt fogja mondani : 
miért nem használtátok azt a forrást, melyet én közok-
irat jellegével felruháztam, mely kezetekben van ? Tehát 
odajutunk, hogy vezetünk családkönyvet, sok bajjal, 
fáradtsággal, a tennivágyás, a haladás homályos ösztö-
nével, és az lesz segítségünk, könnyebbségünk, minden 
csak „megbízható könyv" nem, mert hogy az legyen, 
állami jogosultsággal kellene bírnia. 

A másik érve az egyházkerületnek, hogy a család-
könyv lehetővé teszi a lelkészre nézve a cura pasto-
ralis gyakorlása érdekében a családok gyors és biztos 
áttekintését. Megengedem, hogy igen, bár a »biztossá-
gért« nem mernék szavatolni. Elhiszem, hogy a hol jól 
el van készítve a családkönyv, nagy előny, hogy gyors 
áttekintést nyújt. De viszont kérdem, mi biztosít ben-
nünket mint egyetemes ev. ref. egyházat, hogy ez a 
gyors és biztos ( ? ) áttekintés a lelkipásztori gondvi-
selés helyes gyakorlására vezet ? Hiszen megtörténhetik, 
számtalan eset van rá, hogy a hol van családkönyv, 
bizony ott nyomorúságos lábon áll az az annyit meg-
hurcolt, oly sokszor elhanyagolt cura pastoralis ! Viszont 
arra is nem egy esetet, példát idézhetnék, hogy a család-
könyv nélkül is szépen, sikeresen meg van a lelki-
pásztori gondviselés. Mert szomorú, sajnálatra méltó 
adat volna rólunk, a mai kor lelkészeiről, hogy egy 
fontos lelkészi munkát csakis egy száraz könyv hideg 
— bár sokat beszélő — adatai után tudnánk elvégezni. 
Mindezek szerint én az egyházkerület véleményét és 
érvét megfordítom és így vélek rájutni arra a con-



clusióra, mely saját egyéni felfogásomnak megfelel. 
,,Legyen családkönyv minden egyházban kötelezőleg, mint 
az első érvre mondtam, az állam által kötelezővé téve; ' 
legyen családkönyv minden egyházban nem azért, mert 
megkönnyíti a cura pastoralist, hanem azért, mert legsi-
keresebb eszköze a cura pastoralis gyakorlásánakVagyis 
rövidebben : „gyakoroljunk cura pastoralist, hogy a min-
den esetben szükséges — jó és biztos családkönyvet a 
ránk bizott gyülekezet családjairól elkészíthessük. Ne a 
holt betűből, az anyakönyv száraz adatainak útvesztő 
tömkelegéből teremtsük elő, hanem a családok életéből, 
rendszeres látogatás által. 

Hallottam, hogy milyen nehéz a családkönyv elké-
szítése (ez igaz) és vezetése (ez nem igaz.). A mi a 
nehézséget illeti, ne féljünk a dologtól, munkától. A ki 
az ekeszarvára teszi a kezét, ne nézzen hátra, hanem 
előre. A kezdet mindig nehéz, folytatása már könnyebb 
és édesebb, mert jutalmazó. Arra hívom fel tehát az 
illetékes körök figyelmét, hogy az egyházmegyéktől 
beérkezendő véleményezések alapján, nem tekintve néme-
lyek sopánkodására az ujabb teher felett, rendelje el, a 
mennyiben az egyházkerületi közgyűlés többsége elfo-
gadná, és a konvent, mint egyetemesen érdeklő ügyet 
helybenhagyná : 

1. hogy minden egyházban családkönyv készítendő, 
a tiszáninnenni egyházkerület ajánlott mintája szerint, 
megtoldva az á t - és kitértek rovatával, mely rovatok 
háromféle anyakönyveinkben még eddig helyet nem 
nyer tek ; 

2. kérje fel a konventet , hogy saját hatáskörében 
tegye meg a szükséges lépéseket a családkönyvek köz-
okirati jelleggel való felruházására, mert a ráfordítot t 
köteles munka csakis így lesz arányban a várt s ikerrel ; 

3. végre tegye kötelezővé, hogy 3 év leforgása 
alatt, minden lelkész, rektorok, tanítók segítségével, r end-
szeresen gyakorlott, de időközileg egyházának csakis egy 
kis, 10 vagy 20-ad részére kiterjedő cura pastoralis által, 
az élőktől nyert és feljegyzett, az anyakönyvek alapján 
helyesbített adatok szerint állítsa össze egyháza család-
jainak családkönyvét. 

Ez a tervem új életet hozna be az egyházba, 
szorosabbá fűzné a viszonyt lelkész és a hívek között , 
biztosabb adatokat szolgáltathatna kezeinkbe és meg-
könnyítené az anyakönyvi száraz adatok sikeres feldol-
gozását, mely adatok utóvégre az anyakönyvvel való 
confrontálás által könnyebb és teljesebb hitelességet nyer -
hetnének. Ajánlom legalább is figyelembe vételre. 

Rövid gyűlésünk után, melyben mindezek kifejt— 
hetők nem igen lettek volna, püspökünk és esperesünk 
vezérlete alatt a paplakra vonultunk, a hói, míg a haran-
gok a hullámzó sokaságot a templomba szólíták, papi 
díszbe öltöztünk, hogy mindnyájan résztvegyünk a tassi 
egyház mindörökre emlékezetes templom szentelési ünne-
pélyében. Püspökünk vezérlete alatt vonultunk be a zsúfolt 
templomba, melyben a legelőkelőbb díszes közönséget 
találtuk, a benső öröm kedves kinyomatával arcukon. O t t 
vo l t ak : Kerkápólyi Károly segédgondnok, gróf Teleki 
József, Kálosi József, Hajós József, Kováts Zsigmond 
tanácsbirák, Földváry Mihály alispán családostól, Földváry 

József szives lekötelező modorával, a vidékről temérde-
ken, szolgabirák, képviselők, földbirtokosok, és 18 egy-
házmegyei lelkész. Örömmel említem, hogy az ünne-
pély fényét, a környékbeli és helybeli nők buzgó megjele-
nésükkel nagyban emelték. Arcuk nemcsak szépséget és 
kedvességet sugárzott, hanem valódi, benső, vallásos 
örömöt . Abban a szerencsében is részesültünk, hogy a 
birói kar egyik kiváló alakja: Baló Mihály curiai bíró is 

részt vett ünnepélyünkön, családjával együtt. A szivbőljövő 
buzgó ének után a kissé szokatlan, épen ezért impozáns 

J nagyságú katedraba, mely nem annyira maga nagy, mint 
háttere, püspökünk lépett fel, hogy egyikét tartsa ismert 
ékesszólásának teljes erejével azon egyházi beszédeinek, 
melyet nemcsak élvezni szoktunk, de jeles tehetségétől 
meg is várunk. Alapigéjét Hoseás próféta könyvéből 
vette, a VI. rész 6—ik verséből : »Irgalmasságot kívánok 
én tőled s nem áldozatot, és az Istennek ismeretét 
inkább, mint égő áldozatot.« A fiatalkori tűz elragadó 
hevével, a főpásztori méltóság teljes nyugalmával fes-
tette egy templom külső és belső ékességei t ; az áldo-
zatot az irgalmassággal, az Istennek ismeretét az égő 
áldozattal szemben. Egyenként sorolta elő, a legapróbb 
részletekig, a tassi templom külső ékességei t ; de azután 
felállította az alternatívát, hogy meg van -e a benső ékes-
ség a gyülekezetben, a családok életében, a társaságos 
érintkezésben. Főképen remekül fejtette ki az Istennek 
ismeretét. »Az Isten szeretet — úgy mond — és mi 
annyiban ismerjük meg az Istent, a mennyiben a szere-
tet lelkének ereje által a hozzá való hasonlatosságot 
meg tudjuk közelíteni.« Eszme, mely nem maradhat gyü-
mölcstelenül. Volt intés, feddés,^ áldás beszédében, végül 
az új templom felszentelése az Úr imádásának hajlékává. 
A fáradt lélek megpihent, enyhet talált beszédében, az 
eszmék szárnyain felszárnyalást nyert és élvezte azt a 
magasabb lelki gyönyört , melyet Istennek szolgája leg-
szentebb foglalkazásában, az ige magasztos hirdetésében 
nyújthat. Bezáró imájában a költői ér ama szépsége 
csillámlott fel a buzgó lelkek előtt, melyet az Énekek 
éneke írójának ajkairól is elbűvölve hallgatnánk. 

A püspöki felszentelő beszéd és rövid ének után 
Baksay Sándor esperes lépett az Úr asztalához, hogy 
urvacsorai beszédet tartson és a templom felszentelés 
örömére, emlékére, a hívek lelki magukba szállására és 
megnyugtatására úrvacsorát oszszon. Baksay mind beszé-
dének szövegében, mind előadási modorában teljesen 
érvényesítette önmagát. És ezt a nélkül állítom, hogy a 
két szónok, a katedrai és az úrasztali szónok között 
párhuzamot akarnék vonni. A mi különbség — ezúttal 
legalább — volt közöttük, az beszédeik homiletikai te r -
mészetében rejlik. És Baksaynak az ismert nagy szónok-
nak, meg van az a kiváló finom szónoki érzéke és a 
természettől vagy tanulmányaitól nyert előnyös tapintata, 
hogy jeles szónoki tehetségét mindenkor egyházi beszé-
deinek homiletikai irányában és szellemében érvényesíti. 
A katedrában, a hol az egyházi beszéd természete n e m -
csak megengedi, de néha meg is kívánja, tűzzel, lelkese-
déssel, a költői fentköltség emelkedettségével tartja 
beszédeit, és nemcsak eszméinek tömör gazdagságával, 
hanem előadásának kedves bájával is minden fogékony 
lelket elragad. De más, egészen más az úrasztalánál. 
Én legalább most hallottam tőle először úrvacsorai beszé-
det és őszintén mondhatom, meglepett, még pedig kelle-
mesen lepett meg, az a szigorú puritán egyszerűség, az 
a komoly, minden szónoki fogás nélkül alkalmazott 
megrázó intés, mely beszédéből és előadásából kisugár-
zott. Sem költői formák nem voltak beszédében, sem 
emelkedettebb szónoki hév előadásában; Isten szolgája, 
bűnbánatra hívó egyszerű magasztos hivatásában állt 
előttünk, távol a szónoki hév és elragadtatás legparányibb 
befolyásától. És ez oly jól esett a szent ige lelkesült 
hirdetése által felszántott szívünknek ! A közönség meg 
volt hatva és tömegesen, feltűnő nagy számban vett 
részt az úrvacsorában. Megható látvány volt — és bizo-
nyára örökre emlékezetes lesz a tassi egyház tör téné té -
ben — midőn püspökünk vezetése alatt 18 palástos pap 



járult a szent asztalhoz! Megható látvány volt, midőn a 
papok után vidékiek és helybeliek, előkelőségek és föld-
mívesek, mesteremberek egymásután özönlöttek az Isteni 
kegyelem ama forrásához, mely kivétel nélkül nyitva 
van mindnyájunk számára, mely egyformán megelégít 
szegényt és gazdagot, tudóst és tudatlant. Az úrvacsora 
vétel emez egyszerű szép képe, a megelőző remek elő-
adások különböző hatása alatt, örökre feledhetetlen lesz 
e lőt tem! 

Ezután szent vallásunk második sacramentuma: 
a szent keresztség szolgáltatott ki. A keresztelő pap Dobos 
László szalkszentmártoni lelkész volt, elhunyt feledhe-
tetlen Dobos Jánosunk derék fia. Négy csecsemőt keresz-
telt, egy szép alkalmi beszéd kíséretében. Majd a dabi 
egyház lelkésze, a számszékek ismeretes és nem annyira 
rettegett, mint szeretett előadója esketett egy özvegy 
párt, egyszerű beszéddel. Es ez alatt a beszéd alatt min-
dig az forgott a fejemben, hogy ez a két özvegy egykor, 
valamikor a régi templomban, annak sülyedező falai 
között tehette le a szent esküt először : a templom el-
pusztult, családi boldogságuk szép temploma megsem-
misült és ők most ép úgy, mint gyülekezetük, új 
templomukban nyerik az újabb áldást, egy szebb és 
boldogabb jövőre. Adja meg a kegyelem Istene mind 
a kettőnek. 

Dömötör Bertalan helybeli lelkész zárimája rekesz-
tette be a templomi ünnepélyt. A buzgóság meleg tüze 
az áldáskivánás áhítatos lehe zengett ajkairól. Örömmel 
oszoltunk szét, az elhangzott Amen és bezáró ének után, 
főpásztorunk kíséretében, mert egy kedves felemelő be-
nyomással gyarapodtunk e néhány órai templomi időzés 
alatt. Ez a benyomás az, hogy reformált egyházunk tag-
jai, azok is, kik előkelő állásúak, azok is, kik alárendeltek, 
azok is, kik gazdagok, azok is, kik szegények; szóval 
jelesek és homályban élő munkások, tudósok és a 
tudományokba kevésbé beavatottak, mind egyformán, 
egy szívvel-lélekkel lelkesednek egyházunk egy-egy ünne-
pélyes aktusa alkalmával—azért a közjóért, mely Isten 
szent nevének általános dicsőitése és a lelkek üdve! 

A templomi ünnepély után Méltóságos püspökünk 
látogatásokat tett, azután jött a nagyszerű banquette, 
esetleg táncmulatság, a helybeliek által rendezve. De én 
minderről nem irhatok semmit, mivel hivatalos és családi 
kötelességeim a templomi szertartás után azonnal haza 
szólítottak. (Mint a napi lapok irták, mind a bankét, 
mind a táncmulatság fényesen sikerült. Szerk.) 

Hanem irnom kell még arról, a mit említés nélkül 
hagyni tollat forgató ember részéről valóságos bűn volna. 
Azért idéztem ezt a minőségemet, nehogy a barátí érze-
lem elfogultsága gyanánt tűnjék fel az, a mivel cikkemet 
a mi szeretett egyházmegyénk ezen örvendetes esemé-
nyéről, befejezem. 

A tassi egyház hat évtizeden át munkált arra, hogy 
rozzant sülyedező templomát egy új, díszes, emelke-
dett templommal helyettesítse. Természetes, kezdetben 
csak a remény volt meg, az úttörőket ez a remény 
lelkesítette. Egymást felváltó lelkészei mind a remény-
ben éltek, és a jövő javára dolgoztak. Ha nem pénzzel 
— bár azzal is — de az eszme megérlelésével. Az 
eszme végleges megérlelése, a remény valósítása, az uj 
templom : a mostani lelkész érdeme. Dömötör Bertalan 
küzdött és győzött. Küzdelme keserű volt, mert egy 
ilyen remekmű létrehozása sok keserűséggel j á r ; győ-
zelme alig lehet édes, mert óriási teher nehezedik rá 
és egyházára e nagy mű alkotása után. Ne csüggedjen el! 
Egyéb jutalma nincs, nem lesz, mint a kötelesség jól 
teljesítésének öntudata; mert sokan fogják mondani, 

hogy kár volt a túlterjeszkedés; olyan mű alkotása, 
mely protestáns egyházainkban, külföldön épen úgy, 
mint hazánkban mintaképül szolgálhat, kár egy kis 
gyülekezetnek, a mennyiben túlterheli anyagi erejét. 
Nos, ezt a túlterhelést kinövi a fokozodó lelkesedés; 
szentül hiszem, hogy így lesz, hogy így kell lennie. U tó -
végre is az Istennek háza azé, a ki azt mondta magáról : 
»A nép szava Isten szava.« Mindnyájan nép vagyunk, 
Istennek népe, és a ki az eszmét adta, a ki azt foga-
natosította, megsegít, ha ma nem, holnap, hogy be is 
fejezzük azt. Áldás legyen azokon, kik kezdték e művet, 
áldás azokon, kik-létesítették, áldás azokon, kik keresz-
tyéni szeretettől indíttatva, teljes befejezésére —• min-
den utógondolat nélkül — befognak folyni. 

Feleki József, 
foktői református lelkész. 

A Bányakerület közgyűlése. 
A Bányakerület egyházi és világi küldöttei mint 

minden évben, az idén is egybegyülekeztek a főváros-
ban, hogy folyó hó 4-én s következő napjain évi gyűlé-
seiket megtartsák. 

E hó 3-án esti 5 órakor a megjelentek nagys. s 
főtiszt. Dr. Szeberényi Gusztáv püspök vezetése alatt a 
kerület felügyelőjénél Fabiny Theofil, igazságügyi minisz-
ter úr ő nagyméltóságánál tisztelegtek. 

A felügyelő urat üdvözlő püspök úr beszédében 
kiemeli ő méltóságának az egyházi ügyek körül szer-
zett gazdag érdemeit s kéri ő nagyméltóságát, kegyes-
kednék ezentúl is vezére, tanácsadója és támasza maradni 
a kerületnek. 

Megköszönvén a szívélyes üdvözlést ő nagymél-
tósága, Fábiny Theofil miniszter úr, mint kerületi fel-
ügyelő hangoztatja, miszerint ugyan mélyen meg van 
hatva ezen bizalomteljes üdvözléstől, de lelke azon 
aggodalomtól van áthatva, miszerint alig tud mai állá-
sában az egyházi ügyekre oly gondot fordítani, minőt 
azok virágoztatása kíván, s miután kevés embernek ada-
tott az a tehetség és képesség, hogy két urat szolgál-
jon, ő kénytelen beismerni, hogy csak egy urat képes 
szolgálni, és ez, t. i. az ország igazságszolgáltatási ügye, 
egész erejét ez idő szerint igénybe veszi. Ha mind 
amellett a kerület a benne helyzett bizalmához ragasz-
kodik, s kívánja, hogy ezentúl is maradjon a kerület 
élén, kéri a kerület képviselőit, hogy pontos hivatalos 
eljárásuk által könnyítsék meg ebbeli tisztét, mert azt eddig 
is csak azért képes volt viselni, mert elnöktársa és 
barátja, a nagys. és főtiszt, püspök úr szives volt a 
kerület vezetésének legtöbb gondjait magára vállani, 
miért is magát ezentúl is a főtiszt, püspök úr további 
barátságába ajánlja, annak és az egész kerületnek támo-
gatását a jövőre is kéri. 

Szept. 4-én, a kerületi tanácskozások áhítatos 
istentisztelettel kezdődtek, melyet Hándel Vilmos, kerületi 
egyházi főjegyző végzett. 

Az istentisztelet után a deáktéri evang. egyház 
épületének dísztermében a gyűlés megkezdődött, melyet 
Fábiny miniszter úr ő nagyméltósága rövid üdvözlő 
beszéddel nyitott meg. 

A gyűlés megnyitása után ő nagyméltósága és a 
jelenlevők felkeltek helyeikről és ő nagyméltósága 
meleg, hódoló szavakban megemlékezik apostoli király-
nak és urnák ő felségének névnapjáról, mi a jegyző-
könyvbe felvétetni határoztatott. 

Erre nagys. és főtiszt. Dr. Szeberényi püspök úr 
olvasta terjedelmes kiváló gonddal szerkesztett évi 
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jelentését, melyben a kerület egyházi életének hű képét 
adja. A lefolyt közigazgatási évre visszapillantva, hálákat 
ad Istennek az egyházi és iskolai ügyek fejlődéseért s 
ha i t t -ot t a teljes tökéletesség nincs is elérve, biztosan 
reméli, hogy a várt siker kimaradni nem fog. 

Áttér aztán azon egyházi látogatásaira, melyeket a 
lefolyt évben megtett . Meleg hangon ecseteli ezen alka-
lomból a pesti evang. egyház állapotát. Kilencven év 
előtt, midőn néhai Kamaljar superintendens ezen egy-
házat canonilag meglátogatta, annak iskolájában 20 gyer -
meket talált. Ma 700-nál több jár a pesti evang. egyház 
elemi iskoláiba. És ezen iskolák valamint az egyház 
által fentartot t főgymnasium a fővárosnak legkeresettebb 
és legkedveltebb tanintézeteit képezik. Annyira, hogy 
nemcsak párhuzamos osztályokról kellett gondoskodni , 
hanem a fokozódot t tandíj sem képes visszatartani a 
más felekezetbelieket attól, hogy gyermekeiket ezen 
iskolákba küldjék. Mindez a legújabb időben Fábiny 
Theofíl miniszter úr ő nagyméltóságának érdeme, ki 
nagyságos Busbach Péter , képviselő úrral a pesti evang. 
egyház élén állva, fáradhatlan buzgósággal és bölcses-
séggel pihenni nem tudott , míg ezen tanintézetek a kor 
kívánalmainak színvonalára nem emeltettek fel. 

Különben mind erről nagyt. Doleschall Sándor által 
kidolgozott monographiája a pesti egyháznak kimerítő 
felvilágosítást ad, s a püspök úr ezt a művet melegen 
ajánlja a kerület figyelmébe. Most még csak annyit említ 
meg püspök úr, hogy az építendő templomra a pesti 
egyház egyes buzgó tagjai közel 100,000 fr tot irtak alá. 

Az év folyamán történt változásokról szólva, főt. 
püspök úr mély fájdalomtól áthatva emlékezik meg bol-
dogult Tre fo r t kultusz miniszter úr ő nagyméltóságáról, 
ecsetelvén rövid, de tartalomdús szavakban annak a 
tanügy körül szerzett hervadhatlan érdemeit, mi n e m -
csak a jegyzőkönyvben megörökí t te tem rendeltetett , 
hanem az is elhatároztatott , hogy a gyászoló Tre fo r t 
családnak a kerület mélyen érzett részvéte jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában közöltessék. 

A legmélyebb hálanyilvánítás mellett említé fel a 
főt. püspök úr, hogy ő Felsége kegyelmes volt, öt 
kerületbeli szegény egyháznak egyenként 100 forintot, 
Újpestnek magának 500 forint, összesen 1000 frt a ján-
dékozni. 

Hándel Vilmos kerületi jegyző olvasta Csáky Albin 
kultuszminiszter úr ő n. méltóságának a püspök úrhoz inté-
zett levelét, melyben legkegyelmesebb kineveztetését közli 
a püspök úrral, s megkeresi, hogy őt nehéz hivatalos 
állásában támogatná. 

A közgyűlés lelkes örömmel üdvözli a kultusz 
miniszter úr kineveztetését, s megkéri a püspök urat, 
kegyeskednék a miniszter úr ő excellenciájának a kerü-
let osztatlan bizalmát és hódolatát kegyelmes tudomására 
hozni, egyszersmind pedig a kerületnek azon érzületét is 
kegyelmességébe ajánlani, hogy az ág. hitv. ev. egyház 
mások ügyeibe soha nem avatkozik, ellenben saját egy-
dázi jogaihoz és hitelveihez a legvégsőbb határig szilár-
hul ragaszkodni fog. 

Ezután megindult a vita a püspök jelentése fölött . 
Thébusz zólyomi lelkész kérdést intéz a békési 

esperesség fejeihez, miként van az, hogy a püspök száz 
forinttal jutalmazott a Zsedényi-alapból egy csabai taní-
tót, ki abban a hírben áll, hogy pánszláv s a Hlas N a r o -
dába és Narodni Listybe i rogat? Kérdi, hogy vájjon az 
esperesség ajánlotta-e az illető tanítót jutalmazásra? 

Zsilinszky Mihály békési felügyelő kijelenti, hogy 
az esperesség mást ajánlott és Szeberényi püspök önhatal-
múlag járt el, midőn az illetőt jutalmazta. 

Ez a kijelentés valóságos vihart idézett elő ; többen 
szólaltak fel s midőn a zaj egyre nőtt, Fabiny elnök 
csitítani igyekezett a gyülekezetet. Beniczky Gyula, a 
pénzügyi közigazgatási bíróság tagja, napirendre térést 
indítványozott. 

Heves vita után Szeberenyi püspök szólal fel. Ki-
jelenti, kogy a csabai tanító pánszláv üzelmeiről nem 
volt tudomása s ez iránt az esperesség vizsgálatot fog 
tartani. O a csabai tanítót szegénységére és nagy család-
jára való tekintettel kivételesen jutalmazta. Beismeri, 
hogy szabályellenesen járt el, de ígéri, hogy jövőre a 
szabályokat sohasem fogja figyelmen kivül hagyni. 

Zsilinszky Mihály ez Ígéretre hivatkozva, eláll 
annaK fejtegetésétől, hogy Szeberényi püspök már több 
izben tanúsított önkényes eljárást. 

A közgyűlés ezután elfogadja a napirendre térést. 
Geduly Elek felhívja a közgyűlés figyelmét arra, 

hogy a kievi ünnepélyen) a melyben való részvételt a 
király ő felsége nemrég a diakovári püspökkel szemben 
oly élesen megróvta, a bácsmegyei ág. ev. esperességből 
a pázuai lelkész résztvett, nemkülönben a világiak közül 
Mudrony is, a ki pedig egyházi hivatalokat visel. Kérdi 
tehát, mit szándékozik az elnökség e tárgyban tenni? 

Fabiny Teofil elnök válaszában kifejti, hogy ugyané 
tárgyban nógrádi Szontagh Pál indítványt jelentett be, 
mely holnap kerül szőnyegre. Ajánlatosnak tartaná, ha 
Geduly interpellációja ez indítványnyal kapcsolatban tá r -
gyaltatnék. Elfogadtatott . 

Ezek után áttér a gyűlés a folyó ügyekre. Kikül-
detnek több rendbeli bizottságok. Olvastatik nagym. 
Prónay Dezső egyetem, felügyelő úr átirata, melyszerint 
az egyetemes gyűlés e hó 10-én és következő napjain 
fog tartatni. Kiküldetnek a követek az egyet, gyűlésre. 
Olvastatnak az elemi és a középiskolai évi jelentések, és 
könyvbirálatok. Bemutattatnak a miniszteri leiratok számra 
nézve 160; előterjesztetik a bánáti misszió jelentés, a 
Baldácsi-alap számvizsgáló bizottsági előirányazata, mely 
az 1888. évre teszen 56,294 frt 40 kr, a Zsedényi-alap 
tőke kimutatása és végre megszavaztatik a szarvasi taní tó-
képezdének egy tanár díjazására az 1888. évre 800 frt 
a kerületi pénztárból. 

Ezzel az okt. 4-iki ülés véget ért B. G. 

A felső-baranyai egyházmegye rendkívüli 
közgyűlése. 

Szeptember 24-én igen csekély érdeklődés mellett 
folyt le a felső-baranyai reform, egyházmegyének csu-
pán a gyám- és a nyugdíj- intézet és a családkönyvek 
kérdése felett való tanácskozásra egy behívott közgyű-
lése a harkányi — néptelenné vált —• fürdő nagy te r -
mében. Sem a gondnok úr sem a világi tanácsbirák — 
egynek kivételével — meg nem jelentek, de maga a 
papság is akkora részvétlenséget tanúsított, mintha talán 
a legközönyösebb adaphora s nem a papság legvitalisabb 
életbe (sőt zsebbe) vágó kérdése forogna szőnyegen. 

A közönynek ez a dermesztő jege a vita hevétől 
sem tudott felolvadni, mert a vitatkozás ajtaja mindjárt 
a gyűlés elején bezárult. Ugyanis e kérdés előkészíté-
sére egy bizottság volt kiküldve, mely a maga munká-
latát beterjesztvén, az képezendette a tanácskozás alap-
ját. Voltak azonban, kik a bizottság ingadozó álláspont-
ját elfogadni, s az elvi oldalt kerülő minutiákba menő 
részletes foltozgatását nem csak hogy szükségesnek 
nem látták sőt a kérdést elvi szempontjáról tekintve, azt 
egyenesen veszélyesnek tartották, s általános tárgyalás 



alapjául sem kívánták elfogadni. A többség azonban a 
bizottság kényelmesebb, kevesebb munkával s idő veszte-
getéssel járó álláspontjára helyezkedvén, a részletes vi tá-
nak minden éleel vétetett . 

Maga a tárgyalás. menete a következő : 
Felolvastatot t a nevezett bizottság munkálata, mely 

elfogadja az egyházkerületi bizottság munkálatát , de 
supponálja mindazonáltal , hogy a papság nyugdíjazása 
esetleg még is keresztül vitetik, s ez esetre kéretlen jó 
tanácsokkal s gyökeres módosí tásokkal szolgál a K o n -
ventnek. J g y tehát az egyházkerületi jkv. 56. pont jában 
foglalt bizottsági véleményt — mint ilyent — nem is 
tárgyalja, hanem elvileg azonos előszó előre bocsátásával 
magát a nagyon ismeretes tervezetet veszi §§-onként 
tárgyalás alá. —• A módosí tás főbb pontjai e z e k : 

A g y á m - és nyugdí j - in tézetnek, annak életbeléptetése 
után alkalmazandó minden rendes lelkész és ál landósít-
tot t taní tó-káplán köteles tagja ; a mos t alkalmazásban 
levőknek a belépés te tszésükre bizatik. A lelkészi m i n ő -
sí tvénynyel biró tanárok tagság joga szavazattöbbséggel 
mellőztetett . ( N a g y o n különös egy felfogás. Szerk.) 
Tőkés í t é s re — a tervezettel ellentétben — csak a beve-
telek 2 0 % - a volna fordí tandó s a fennmaradó összeg-
nek 75°/e_ a gyámintézet i célokra, 2 5 % - a pedig a nyugdí j -
intézet céljaira tőkésítésül használandó. A nyugdí jazás-
nak csak két lehetőségét ismeri el. Egyik, ha azt a lel-
kész maga kéri. Másik ha elmebetegség 3 f ó r u m o n álla— 
píttatik meg. A gyámintézet i segélyt egyenlő osztalé-
kokban kivánja, s a rövidebb, vagy hosszabb szolgálati 
időt tekintetbe vétetni nem akarja. A pénzkezelő bizot t -
ságot válaszszák a kerületek. Az esperes pénzt ne kezel-
jen, hanem a pénztárnok érintkezzék az egyes felekkel. 
A szabályok módosí tását nem a Convent , hanem az 
egyházmegyék meghallgatásával a kerületek teljesítsék. 

A kisebbség álláspontja az lett volna, hogy m o n -
dassék ki határozot tan, miszerint lelkészi nyugdí j intézet-
nek még tárgyalasába sem bocsá tkozunk ; a papság m o s -
tani — szokás által szentesítet t — jogát csak akkor 
"adhatván föl, ha teljes fizetése, a helyettesítés levonásá-
val biztosíttatik. Ezért, s épen mer t a fenntebbi tárgya-
lást már félig meddig beleegyezésnek tekintette, a kisebb-
ség a részletes tárgyalásban részt nem is vett. 

A családkönyvekre vonatkozólag az egyházmegye 
véleménye az, hogy az kötelezőleg ne rendeltessék el. 
Mert a hol szükség lenne r á : ott k iv ihete t len; a hol 
kivihető : ott teljesen felesleges. 

Szóba hozatot t e helyett a betűrendes anyakönyvek 
vezetéseinek kötelező elrendelése. De ez indítvány felett 
a többség — mert efelől vélemény nem kéretet t — 
napirendre tért. 

Hogy a más egyházmegyéken annyi érdekkel tár-
gyalt conventi ügyek miér t nem vétettek nálunk is tár -
gyalás alá, s ha már egybegyűltünk, miért nem tanács-
koztunk e^yéb fontos, elvi jelentésű közügyek felől is : 
azt egyedül esperesünk tudhatja. 

És ezzel tudósí tásomat — a nélkül hogy c o m m e n -
tárt fűznék hozzá — bezárom. 

Azt hivém, midőn e gyűlésre mentem, hogy leg-
vitálisabb érdekünk erős hullámverésekben fog nyilvá-
nulni ; pedig mint az álló viz csak múló buborékokat 
hozot t felszínre. A közöny hidege a legmelegebb, verő-
fényesebb szeptemberi napon is tud fogyasztani, s lehűti a 
leglángolóbb akaratot is. 

Váj jon lesz-e másként valaha ? s mikor ? 
Nagyváty, 1888. október 3-án. 

Morvay Ferenc , 
ref. lelke'sz. 

K Ü L F Ö L D . 

A Gusztáv-Adolf-egylet v I -ik számú röpiratra. 
Kedves h i t r o k o n o k ! 
H o g y ev. hi tsorsosaink Ínségét leirva, ezzel a mi 

szeretett egyletünk munkáját , mely ezen ínségen t ehe t -
ségéhez képest segíteni kíván, előmozdítsuk, ez volt 
majd válamennyi röpi ra tunk célja. E célból adja ki jelen 
röpiratát is, megújí tva az ev. ker. világhoz intézett ez 
apostoli s z ó z a t o t : „ A szenteknek szükségekre adakozók 
legyetekl" (Róm. 12, 13.). 

Tegyé tek ezt, atyánkfiai, nem csupa szánalomból 
és irgalomból, de nem kevésbé evangyéliumi hitetek 
indításából. 

Mivelhogy egyházunkat szeret jük és mivelhogy az 
ev. hitben felismerjük a földnek savát, azért segítsük 
megépí teni azt, a mi romban hever. 

Ah de mennyi pusztulásnak helyéről veszünk esz-
tendőn át tudomást és e.zek mind azt várják, hogy a 
G. A. e. tegye rájok építő kezét. 

Keressünk fel ma egy ilyen helyet. Az ottani h i t -
sorsosok Ínségét nemcsak szóval ír juk le részetekre, 
nyájas olvasók, hanem képben is állítjuk szemeitek elé. 
(Az eredetinek élén áll fametszetű rajz.) 

Lássátok ez a—vagyis inkább, ez volt Drahomisl 
ev. temploma ; mer t f. é. május 10-én leégett , és csupán 
a sok helyen végig megrepedt főfalak állnak, a többi rom. 
A harangok, s a to ronyóra leolvadtak, elpusztultak, az 
orgonát a hőség és a viz sugarak te temesen megrongál ták 
és hamu és törmelékkel betakarva, az oltár s a rajta 
volt négy evangyélista szobra majdnem egészen e lpusz-
tultak. Ezeken felül az egyházfi lakása, az istállók és egy 
csűr teljesen tönkre mentek. A tűzkár, levonva a biz to-
sítási kártérítési összeget, kerekszám 30,000 frtra rúg. 
Mily előállíthatatlan összeg ez a 2500 lelket számláló, kis 
gazdákból és napszámosokból álló gyülekezetre. 

Drahomisl , osztrák Sziléziában, Schwarzwasser utolsó 
postával, egyike azon gyülekezeteknek, melyek II. József 
türelmi pátense következtében jöttek létre. Az egyházalapí-
tás gondolata nem keletkezhetet t a nép agyában ; mer t az 
akkor még sokkal szegényebb és tehetetlenebb volt, m in t -
sem hogy ilyet gondolhatot t , vagy végrehaj tani képes lett 
volna. A gyülekezet létét egy, a föld javaival megáldot t , 
magas állású úr hi tbuzgóságának köszöni. Neve báró Caliseh 
Frigyes, Drahomisl jtkkori földesuráé. Az ev. hívek a több, 
mint 3 mért földnyire eső Teschenhez voltak beosz tva ; 
miér t is rendes templom-lá togatás t , kivált az i f júság nem 
gyakorolhatot t . A csak egy mér t fö ldnyi re eső, porosz 
Sziléziában fekvő Golassowitz ev. istentiszteleteinek lá to-
gatását a kormány megt i l tot ta és esetleg keményen bün-
tette. Az ev. if júság teljesen tanítás nélkül maradt és 
csak kevés család volt képes gyermekei t Teschen és 
Bielitz iskoláiba adni. E szomorú körü lmények ösz tö -
nözték Caliseh urat arra, hogy »Drahomisl és környéke 
követeihezcc csatlakozva, 1787. május 8. a morva-sz i l é -
ziai, Brünnben székelő cs. k. kormányzósághoz » D r a h o -
mislben leendő imaház és iskola-épí tés és temető be ren -
dezése iránti engedély megadását® kérvényezze. S o k -
szori vizsgálat után, julius 4 - é n 1787-ben helyt adtak a 
folyamodásnak — mint midenkor ily esetekben — 
akkép, hogy az imaház, harang, torony és az utca felöl 
nyilvános bejárás nélkül állítassék fel. Kinyerve az enge-
délyt, Caliseh 7 hold földet hasítva ki a sajátjából épí-
tési teleknek s pap és tanító részére szántóföldeknek, 
1788-ban megkezdet te a munkát. Május 25-én tette le 



azon templom alapkövét, mely ioo év után lett a 
lángok martaléka. Egész mostanig »Calisch házáéi-
nak nevezték ezt, háladatosságból a nemes, hitben 
erős, és a mellett valóban alázatos egyházalapítójok és 
jótevőjük iránt, ki előbb meg nem pihent, míg csak ki 
nem eszközölte, hogy az imaházból tornyos és haran-
gokkal biró templom nem lett. Gyenge aggastyán létére 
személyesen utazott Bécsbe-a császárhoz és kihallga-
tásra menve, térdre borult előtte és irott folyamodásá-
nak átnyújtása után még szóval is esedezett, hogy 
engedtessék meg neki, hogy a drahomisli imaházra 
tornyot és harangokat alkalmazhasson. Kérelmét azzal 
indokolta, hogy a drahomisli imaház fél mértföldnyire 
esvén a birodalom határától és fás síkságon fekvén, 
toronynyal ellátva háború esetén fontos hadászati p o n -
tot képezne. 

Lipót császár megengedte a toronyépítést , de úgy, 
hogy az 10 ölnél magasabb ne legyen, és hogy csak 
egy harang legyen benne. Calisch 10 ölesre építette a 
tornyot és tetejébe állíttatott egy keresztet. S íme, 
találkoztak emberek, kik a kormánynál panaszt tettek, 
hogy a torony magasabb lett, miért is a brünni ko r -
mányzóság elrendelte a keresztnek eltávolítását. Ez 
volt oka annak, hogy Calisch másod ízben is Bécsbe 
utazott a császárhoz és kieszközölte nemcsak a kor -
mányzósági rendelet visszavételét, hanem még egy 
második harang alkalmazásának jóváhagyását is. 

Ez az annyira veszélyben forgott , de mégis hely-
ben hagyott keresztje Drahomisl templomának, f. é. május 
19-én a lángoktól megtámadtatva, lezuhant a mélységbe. 
Avagy ott maradjon-e heverőben ? Nem, kedves atyánk-
fiai, valamint egykor Calisch megmentet te e keresztet, 
úgy akarjuk azt a ti és Isten segítségével újra felállítani 
hogy újra fényljék Drahomisl erősen szorongatot t hit— 
sorsosainknak és gyermekeik gyermekeinek. 

A szenteknek szükségekre tehát ott adakozók aka-
iunk lenni, mert Drahomisl gyülekezete erre méltó és 
erre szorul. A 15,000 más hiten lévők közt, az ország 
északi határán lakó egyháztagok, úgy mint régen, most 
is nehéz harcot vívnak ev. hi tőkért és 1872 óta, mikor 
az egész vidék nagy vízáradás csapását szenvedte, évről 
évre nehéz csapásoknak van alávetve. 1879. márc. 16. 
leégett az ottani, a templomtól csak 30 ölnyire fekvő 
főhercegi kastély, mely alkalommal a torony teteje és 
a templom tetejének jelentékeny része tüzet fogott és 
elpusztult. A rá következő esztendőben kellett a gyüle-
kezetnek a paplak újítását eszközölni, mi 8000 frt kiadást 
okozott . Alig fedezték e költséget, mikor 1885-ben 
amaz ismeretes, gyújtogatás! mániában szenvedő ember 
(pyrománc) , ki Drahomislben 14 gazdaságot gyújtott 
fel, a papi gazdasági épületek alá is tüzet rakott, mely-
nek következtében azok a tűz áldozatai lettek. Ez épü-
letek újraépítése végett a gyülekezetnek 1886-ban újra 
4000 fr tot kellett költenie. Ezen megújí tot t épületek 
közül kettő, az utolsó tűz alkalmával együtt égett le. 
Az előbbi égés terhéhez járult az új, fent említett 
30,000 fr tnyi égési teher. Hogy ezt Drahomisl szűk 
jövedelmű gazdái és szegény napszámosai egyedül visel-
hessék el, ez erejökön túl megy. Hűséges jótevőjök, 
Calisch, nincs t öbbé ; már 80 esztendeje, hogy a leégett 
templom oltára alatt lévő családi sírboltban nyugszik. 
Azért tehát, kedves hítrokonaink, engedjétek meg, hogy 
a mi egyletünk mélyen sújtott Drahomislnak váljék 
Calischává. Mikor 1793-ban az ottani templomot ünne-
pélyesen felavatták, ily szavakat intézett Calisch az össze-
gyűlt néphez : »Kedveseim 1 A világ előtt báró Calisch, 
a ti uratok vagyok és ti vagytok az én szolgáim, de 

Isten előtt és szivemben, testvéretek vagyok a Krisztus-
ban és veletek együtt ennek szolgája. Láttam a ti lelki 
intségteket és ker. kötelességemnek tartottam, hogy e 
világ javait, melyekkel engem Isten kegyelme megajándé-
hozott , a ti lelki gazdagítástokra fordítsam.« És Jurscha 
lelkészhez, kit gyülekezete e 'ső prédikátorául hivott volt 
meg, ezeket m o n d a : »Tisztelendő úr és kedves barátom«, 
imitt vedd át ez istenházának kulcsait, nyisd ki ennek 
kapuit, vonulj be azokon, hogy abban szolgáljad a min-
denhatót, hogy abban szolgáld e szegény népet, melyet 
Krisztus kedveért szeretek, úgy mint magamat és vala-
hányszor szolgálod a mindenhatót, ne feledkezzél meg 
arról, hogy értem is imádkozzál ; mert én szegény bűnös 
vagyok !« 

Az a száj, mely ily arany szavakat ejtett, már rég 
ideje hogy megnémult , de a szavak nincsenek elfelejtve 
és újból megütik a mi füleinket és a mi szíveinket, 
felhiva minket, hogy hozzá hasonlót cselekedjünk. 

Legyen úgy, nyájas olvasók! Láttuk a drahomisli 
hítsorsosok szegénységét és szükségét, Isten előtt ezek-
nek testvérei vagyunk a Krisztusban és velők együtt 
ennek szolgái. Szívünkben is legyünk testvéreik, kik ker. 
kötelességöknek tartják, miszerint szeretetük adományai-
val, melyeket Isten ajándékozzon nekünk, újra építsük 
Drahomisl elpusztult templomát, Isten dicsőségére és az 
ottani gyülekezet lelki hasznára 1 

Adja az Úr, hogy Calisch új temploma, mielőbb 
kiemelkedjék a romokból és tornyán a leesett kereszt 
újra fenragyogjon. És ha elérkezik a felavatás napja, 
akkor Dr. gyülekezete mostani lelkészének, ki ott 18 év 
óta hű buzgalommal munkálkodik, hangoztatni akarjuk : 
Nvisd ki a kapukat, és menj be azokon, hogy ottben 
szolgáld a Mindenhatót, hogy szolgáld e szegény népet, 
melyet a Krisztus kedvéért szeretni akarunk, mint magun-
kat, és ha a Mindenhatót szolgálod, akkor ne feledkezzél 
meg, hogy értünk is imádkozzál, mert mi mindnyájan 
szegény bűnösök vagyunk ! 

Első dolgunk azonban, hogy a mélyen sújtott 
gyülekezetet megvigasztaljuk jéá segítsünk neki hordozni 
azt a terhet, mely erejöket fölülmúlja. 

Azért is, kedves atyánkfiai, újra is kérünk t i te-
ket buzgón és testvériesen : Emlékezzetek meg Draho-
mislről, »a szenteknek szükségökre adakozók legyetek !« 
Lipcse, 1888, szept. havában. — A központi bizottság. 

Közli : Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Az egyházi közigazgatás kézi könyvéből , melyet 

Eötvös Károly Lajos bocsát közre, a 6. füzet hagyta el 
a napokban a sajtót a következő ta r ta lommal : Lelkészi 
javadalom. A párbér. Kepe. Stóla. Egyébb papi jövedel-
mek. Lelkészi javadalom a gör. kel. román egyházban. 
A gör. kel. szerb lelkészek javadalma. Prot . lelkészek 
javadalma és főpapi javadalom, mely utóbbi cikk folyta-
tása a 7. füzetben lesz. Egyes füzet ára 30 kr. Kiadja 
Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 

Zengő bokor. Költemények. Irta Szuhay Benedek 
ev. r^f. s. lelkész. A köl temény-füzér Miskolcon jelent 
meg. Ára 1 frt. Tiszta jövedelme egészben a »tiszánin-
neni ev. ref. egyházkerület papi özvegy-árva gyámpénz-
tár« javára fordíttatik. Nemcsak a jótékony célt tekintve, 
de önmagáért is megérdemli a művecske a nagyobb 
pártolást, a menyiben úgy látszik, hogy szerzőjében nem 
közönséges, mindennapi lyrikussal van dolgunk. A köz-
lött költemények különböző műfajhoz tartoznak. A leg-



nagyobb részük dal, de van közöttük népmonda, népbal-
lada, idyll, elégia, sőt óda is és mind e műfajoknál nem-
csak a formát és hangot találja el, de vannak gondolatai 
eszméi s különösen mély érzései. Legügyesebb azonban 
a dalban, melynek könnyed játszi, szinte zenei formáját 
igen jó routinnal kezeli. Igen találóan mondja magáról : 

>Az én lelkem zengő madár, 
Könnyű szárnyon dalolva jár. 
Hajnal fénye, alkony pirja 
Lombok árnyán dalra hívja.* 

S dalai között van néhány, mely a legkritikusabb 
műízlést is kielégítheti, mint a minő az »Oszi dal« a 
maga meglepő, szép fordulatával, vagy a »Boldog vagyoka 
című, melyet csak zenésítni kellene s közkeletű népdallá 
válhatnék. A komolyabb, mélyebb érzéseket visszatükröző 
lyrai költemények között legszebb az »Itthon« című. Ke-
vésbé szerencsés már a szerző, a mint a dal és a tulaj-
donképeni lyrai költemények teréről egy másikba lép. 
A »Szeretőfa« népmonda nem elég világos és kikere-
kített. A »Népballadá«-nak formája balladaszerű, a pár -
beszédek benne elég könnyen folyók, természetesek; de 
kevés bennök a drámai erő. Ódái közül mindenik felett 
kimagaslik a » Tompa emlékezete«, úgy formailag, mint 
tartalmilag. »Kossuth« című ódájában sok az eröltetettség. 
»Erdélyi emlékezeté«-ben a vonatkozások s Erdélyi 
munkásságnak jellemzése nem egészen világosak. Fáyt 
már jobban s egyszerre megértbetően jellemzi az ő 
emlékezetére írt ódájában, úgy látszik műveit, műkö-
dését s célzatait jobban ismerte a szerző és azért oly 
hatalmas a »Tompa emlékezete« is, mert a költő lel-
kébe be tudott hatni s az ő szelleméből tudott lelke-
sedést meríteni és nemcsak azért irt, mert irnia kellett, 
hanem mert benső szükség, ihlet adta kezébe a tollat. 
A mű özv. Szathmáry Király Pálné úrnőnek van ajánlva 
a szerző »hódoló tiszteletének jeléül.« Ajánljuk a fiatal, 
tehetséges költő dalait az érdeklődök figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészavatás. A dunántúli evang. egyházkerület 

püspöke, Karsay Sándor ur szept. 30-án Sopronban az 
evang. templomban hat végzett theologust avatott fel a 
lelkészi pályára. Az új lelkészek neve i : Adorján Ferenc, 
Pálmay Lajos, Horváth Béla, Hafner Vilmos, Szalay László 
és Boór Jenő. Isten áldását kívánjuk az anyaszentegy-
ház ez új szolgáira ! 

* Tanárválasztások. Az erdélyi egyházkerületnek 
a hét folyamán ülésezett közgyűlése Bartha Zsigmondot 
a nagyenyedi Bethlen-tanodához a mennyiségtan, Foga-
rasi Albertét ug}Tanoda a classica l i teratura, Balog 
Károlyt a kolozsvári főgymnásiumhoz a classica philo-
logia, Kovács Dánielt az udvarhelyi főgymnásiumhoz a 
classica philologia, Olasz Gyulát ugyanoda a mennyi -
ségtan mértan, s végül Kincs Gyulát a zilahi f őgym-
násiumhoz a classica philologia rendes tanárává válasz-
totta. Éljenek az egyház ez új tani tó i ! 

* Lelkészvalasztások. A pándi (Kecskeméti egy-
házmegye) egyház lelkészi állomására szept. 30-án sza-
vazattöbbséggel Benedek László hodosi (Bihari t ractus) 
lelkész választatott lelkipásztorrá; ellenjelöltje Kiss Benő 
ordasi lelkész volt. — A dereskei papságra mult hét-
főn egyhangúlag Barthalos Kálmán helyettes lelkész 
választatott meg. — A kecskeméti egyházmegyében most 
anyásított tápió-szelti egyházban egyhangúlag Bányai 
Géza eddigi helyettes lelkész választatott rendes lelki-
pász tor rá ; a választást Tó th Sándor gombai lelkész 

vezette. — A zalamegyei kapolcsi ág. evang. egyházban 
egyhangúlag Magyari Miklós eddigi segéd-lelkész válasz-
tatott rendes pappá. Gratulálunk előléptetésükhöz ! 

* Templom avatás. Tisza-Kürt hevesnagykúnsági 
egyházmegyebeli gyülekezetünk új templomát közelebb-
ről szentelték föl a községi és környékbeli lakosság 
tömeges részvétele mellett. Az avató beszédet Székely 
Károly h .-nagy-kúnsági esperes tartotta, a szokásos ú r -
vacsora!, keresztelési és esketési funkciókat a környék-
beli papok végez ték ; alkalmi prédikációt Szük Károly 
tiszakürti lelkész mondott . Az ünnepélyes istenitisztelet 
után 200 terítékű bankét volt lelkes felköszöntőkkel, végül 
tánc, melyben szintén sokan vettek részt. 

* Az erdélyi egyházkerület küzgyülése érdekesen 
folyt le a mult hét folyamában Kolozsvárt. Sajnáljuk, 
hogy a gyűlés folyásáról tudósítónk szívességéből bekül-
dött adatokat az idő rövidsége miatt jelen számunkban 
fel nem dolgozhattuk. Hanem quod differtur, non auffer-
tur. Jövőre részletesen referálunk. Most csak annyit 
említünk fel, hogy az építkező egyházak és a csekély 
fizetésű papok felsegelését, a missió ügyet, a papnevelés 
fokozását, az erdélyi közművelődési egyletet stb. ille-
tőleg fontos határozatok hozattak. 

* A bányakérület i ág. hitv, evang. közgyűlés 
okt. 5-én tartott folytatólagos ülésében nógrádi Szontágh 
Pál tette meg előző nap bejelentett indítványát a kiewi 
ünnepélyen részt vett evang. felügyelőre vonatkozólag, 
kit és társait találólag nevezett el egyik napi lapunk 
»kiewi lutheránusok«-nak. Az indítvány lényegében azt 
kívánja, hogy Mudrony Pál felügyelő consistorium elé 
állíttassék és szigorúan megbüntettessék. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta az indítványt és az egyetemes 
gyűlésre küldött képviselőit ez értelemben való eljárásra 
utasította. Ugy látszik, hogy hazafias evang. testvéreink 
megelégelték már azt a sok szégyenkezést és nyilvános 
meghurcoltatást , melyet egy hazafiatlan párt töredék üzel-
mei miatt el kellett szenvedniük. Ideje is, hogy férfias 
erélylyel lépjenek fel egyházuk testén rágódó e veszé-
lyes rákfene ellen. Debuisset pridem ! 

* Az erdélyi reform, tanárok rendkívüli értekez-
lete, melyet az egyházkerületi közgyűlés alkalmából 
tartottak Kolozsvárit dr. Török István kolozsvári főgymn. 
igazgató tanár elnöklete alatt fontos elvi kérdést ol-
dott meg. Az értekezlet főtárgyát az igazgató-tanács 
átirata alapján azon kérdés képezte, hogy a közok-
tatásügyi miniszter által az államsegélylyel fentartott 
gymnasiumokhoz kinevezendő tanárok minő módoza-
tok szerint veendők fel a tanári gyámintézetbe? Az 
értekezlet beható tanácskozás után kimondotta, hogy 
az államilag kinevezendő tanárokat fel kívánja venni 
a fennálló özvegy-árvai alap kötelékébe és utasítja a 
kolozsvári tanárikart, hogy a felvétel módozatait illető-
leg részletes javaslatot készítsen a jövő évben N . - E n y e -
den tartandó rendes tanári értekezletre. Ugyanezen ülés-
ből bizottság küldetett az özvegy-árva alap 1887-ik évi 
számadásainak és pénztárának megvizsgálására. 

* A pestmegyei evang. esperesség október 3 -án 
Budapesten, Láng Adolf főesperes és Fö'ldváry Mihály 
felügyelő elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott . 
Kijelöltettek a Baldácsy-alapból segélyezendő egyházak 
és lelkészek; kihirdettetett Gömöry Oszkár miniszt. 
tanácsosnak egyhangú megválasztása esperességi gyám-
intézeti elnökké; megválasztattak az esperesség képviselői 
a kerületi gyűlésre T ö r ö k József, Láng Adolf, Földváry 
Mihály stb. személyében; végre közhir ié tétetett Török 
József eddigi alesperes és ceglédi lelkésznek négy szava-
zattöbbséggel főesperessé történt megválasztatása s a 



jegyzők, pénztárnok és körlelkészek újból megválasztása. 
A közgyűlésnek ünnepélyes szint kölcsönzött a távozó 
főesperes búcsúja és az újnak beiktatása. Földváry M. 
meleg szavakban mondot t köszönetet Lángnak ismert 
buzgalmáért és közhasznú működéseért s egyszersmind 
lelkesen üdvözölte az uj főespere.st. T ö r ö k József emel-
kedett szellemű, jól átgondolt programmbeszéddel f o g -
lata el új állását, a közgyűlés helyeslő nyilatkozatai között 
fejtegetve azon feladatokat, melyek rá és az esperességre 
várakoznak. — Szívesen üdvözöljük a lelkes papot nagy-
fontosságú új állásában ! 

* Á budapesti ág. evang. esperesség közgyűlése, 
mint a beküldött jegyzőkönyvből látjuk, szept. 20-án 
tartatott meg Bachát Dániel esperes és Sárkány József 
esperesi feltigvelő társelnöklete alatt. Az esperesi jelen-
tés nagy gondossággal és részletesen számolt be a mult 
egyházigazgatási év eseményeivel és főbb mozzanataival. 
A budapesti egyház száz, illetőleg ötven éves jubileumát, 
az idei »Valláserkölcsi felolvasások« ügyét, a »Prot. 
irodalmi Társasága megalakulását, Szeberényi püspök 
egyházlátogatását, a Luther-társaság működését röviden 
vázolva, körülményesebben ismerteti a helyi egyházi 
intézetek helyzetét. Az esperességi gyámintézet bevétele 
539 frt 74 kr, kiadása 480 frt 64 kr. A női gyáminté-
zet 398 f r tot gyűjtött . Á magyar német egyház nyug-
díjintézetének tőkéje 68,530 forint 90 kr, szaporodása 
3629 frt 89 kr, segélyezett 6 nyugdíjast 1061 frttal. 
A »Tábitha« nő-egylet bevett 2695? frt 39 krt, kiadott 
2293 frt 55 kr t ; alapítványokra Tisza Kálmánné 500 f o -
rintot gyűjtött . A budai »Mária Dorot tya« egyesület 
bevétele 363 forint 11 kr, kiadása 330 frt 11 kr, mely 
szegény családok segélyezésére fordít tatott . Az egyházak 
ez évben is jelentékeny községi segélyt élveztek a fővá-
ros tó l : a magyar-német egyház egyházi célokra 2100, 
iskolákra 3000, hitoktatásra 4000 f r t o t ; a szláv egyház 
kultuszi és iskolai célokra '2000 frt rendes, t emplom-
javításra 5000 frt rendkívüli segélyt ; a budai egyház 
kultuszra 1000, hitoktatásra 1000 fr t rendes és iskolai 
célra 800 frt rendkívüli segélyt, és így a budapesti ev. 
egyházak 17 ezer lélekre összesen 13,100 frt rendes 
és 5800 frt rendkívüli segélyt kaptak a fővárostól. Ala-
pítványok és adományozások is szépen kerültek a lefolyt 
évben. Néhai Schneider József és neje az iskolákra 1000 
a Luther-alapra 3000, a német egyházra 2000, a szláv 
templomra 1000, a templom-alapra 1000 és az Orszá -
gos protestáns árvaházra 10,000 fr tot hagyományozot t . 
Dr. Králik Lajos iskolai felügyelő a gymnasiumi igaz-
gató díjazására 1500 forintos alapítványt tett. A t e m -
plom-építési alapra eddigelé 96,498 frt Íratott alá. Élet 
és áldásos működés jelei ezek, melyekre megelégedéssel 
tekinthet minden prot. ember! 

* A tolnai egyházmegye rendkívüli közgyűlése 
szept. 25-ikén tartatott meg Kölesden Csekey István 
esperes és Szilassy Aladár gondnok társelnöklete alatt. 
Az érdeklődés nem igen volt nagy, több lelkész és tanács-
biró hiányzott, úgy hogy consistoriumot sem lehetett 
tartani, pedig tárgya is lett volna. A közgyűlés fon to -
sabb tárgyait a konventtől és egyházkerülettől át tett 
ügyek képezték. A lelkészi nyugdíj- és gyámintézetre vonat-
kozólag az egyházmegye elfogadja a konventi terveze-
tet, de a dunamelléki egyházkerületi bizottságnak több 
lényeges módosításával. Á nyugdíjintézet akként létesí-
tessék, hogy mikor a lelkész munkaképtelenné válik, 
felmentetik minden hivatalos kötelesség-teljesítés alól, 
azonban lelkészi lakhelyén és fizetésében meghagyatik, 
az egyházi felsőség által mellé rendelt helyettes lelkész 
díjazásának levonásával. A nyugdíjintézetbe való belépést 

a jelenleg alkalmazottakra nézve fakultative, a jövőben 
alkalmazandó hivatalnokokra kötelezőleg kívánja k imon-
datni. Tagjai lehetnek nemcsak a gyakorló lelkészek, hanem 
a lelkész jellegű tanárok is ; egyszersmind kiterjeszteni 
kívánja az intézet gyámolító jótékonyságát a munka-
képtelenné vált segédlelkészekre nézve is. Az intézet 
fenntartásához való járulást némelyek a gyülekezetekre 
is ki akarták terjeszteni, de ez indítványt a többség nem 
fogadta el. — A közalapi kölcsöntervezet kérdésében 
szintén az egyházkerület álláspontjára helyezkedett a 
traktus, tehát mellőzendőnek tartja az egyházkerületnek 
saját vagyonával követelt jótállását, mert ez kétszeres 
bélyegköltséget o k o z n a ; sőt egy lépéssel tovább menve, 
a konventi tervezet azon pontját is félreteendőnek nyil-
vánítá, mely tíz vagyonosabb egyháztag készfizető 
kezességét követeli a kölcsönösszeg és kamatja pontos 
fizetéseért, elég biztosítékot látván magában a kölcsön-
kérő egyházban, mint morális testületben. — A tőkés 
segélyezés kérdésében a Szász D.-féle indítványt fogadta el 
az egyházmegye és mellőzendőnek nyilvánította az eredeti 
indítvány Fejes-féle módosítását. A kérdés praktikumára 
nézve pedig elhatározta, hogy miután a traktus tőkéi 
5°/0-náI több kamatra vannak elhelyezve, a konventnek ily 
elhelyezésre pénzt egyelőre nem fog rendelkezésére bocsá-
tani. — Az Ínséges egyházak összeírása és fölsegélési 
módozataik kijelölésére nézve a trak tUS i\ övetkező m e g -
állapodásra jutott. ínséges egyházak : N.-Pal, Dunaföld-
vár, Alap-Szentivány M.-Hidasd, Medina, Bonyhád. Nagy-
Pal részére hivatalnok változás esetén a lelkészi és tanítói 
állomás egyesítendő s ez uton az egyház élhető állapotba 
jut. Alap-Szentiványra a cecei lelkész felügye'ete alatt 
tanító-káplánság szervezendő, erre van a leány-egyháznak 
350 frtja, kell még 250 frt, mi célra a konventtől évi 
250 frt segély tehát 5000 frt tőke szükségeltetnék. Duna-
földvár exponált fontos hely, segélyezendő volna kon-
ventileg év 200 frttal, (4000 frt tőkével.) Magyar-Hidasd 
és Rác-Hidasd egyházmegyeileg felhivattak az egyesü-
lésre s annak megtör ténte után évi 200 frt (4000 fr t ) 
konventi segélyre ajánltattak. Medina a környékbeli szór-
ványokvallásoktatásacéljából egyházkerületi segélyre ajánl-
tatott. Bonyhád önálló adminisztraturát kér, mit a traktus 
pártolólag terjesztett fel a kerületi gyűlésre. — A család-
könyvek vezetése ügyében némi vita után az lőn a m e g -
állapodás, hogy csakis a fakultatív behozatal mondassék 
ki, tehát a lelkészek tetszésére bizassék azok vezetése. — 
A kerületi aránylagos költségvetés szempontjából újabb 
statisztikai adatok beküldése kívántatván, a traktus az 
egyetemes névtárnak csak nemrégiben megállapított ada-
tait kívánja kivetési alapul felvétetni. — Végül fontos 
tárgya volt még a közgyűlésnek a tanácskozási és ügy-
rend szabályzat megállapítása, mihez az egyházkerületi 
új szabályzat szolgált alapul. A többi ügyek csekélyebb 
fontosságú, helyi ügyek voltak. 

* Tanító jubileum. Szeptember 24-én a domonyi 
ágostai hitvallású egyház ünnepet, Micsinay Pál taní tó-
jának 25 éves tanítóskodása ünnepét ülte. Az örömünnep 
azért birt jelentőséggel, mivel egyúttal az egyház kebe-
lében történt magyarosodás diadala mutat tatot t be a 
közel- és távolból egybesereglettek részvétele mellett 
az egek urának. Az esperesség sok derék lelkészén és a 
helyi felügyelőségen kívül jelen volt Pes tmegye királyi 
tanfelügyelője, a kerület országos képviselője s a magya-
rosodásnak* sok más lelkes barátja. Az ünnepély a 
templomban folyt le. Gyönyörű magyar énekkel kezdő-
dött, mit a gyülekezet és annak buzgó ifjúsága vallásos 
melegséggel mondot t orgona mellett. Majd zamatos 
magyar egyházi beszéd hangzott a szószékről, a hely-



beli lelkész kenetes ajkairól. Ő maga is lelkes magyar . 
Ezt a beszédet ének követte , szép, elragadó dallamú, 
szintén magyarul . Ennek végeztével az esperesség fő j egy-
zője lépett az oltár elébe s felszólí totta az ünnepel te t , 
hogy álljon elő, s I s tennek a múltban vele közlöt t 
kegy elmeért hálát adva, jövőre pedig áldását kérve: 
mondja el utánna a következő i m á t : 

Kegyelem Istene! kitől bő áldás jő, 
Hálát ád lelkem, hogy egemen nincs felhő. . . . 
Rám mosolyog napod, csillagos az egem, 
Békében evezek a csendes tengeren. 
Te adtál eddig is erői karjaimba, 
Hogy a hullámverés nem sodort hab-sirba. 
Örvények, kősziklák között eleveztem, 
Te védted meg sajkám és én el nem vesztem. . . 
Élek, — s neked élni óhajtok halálig, — 
Míg hálás lelkem a testtől el nem válik. 
Könnyeim hullanak : öröm-könnyűk ezek, 
Miket felszárit.nak kegyes égi kezek. . . . 
A te kezeidbe ajánlom életem, 
Édes reményeim s gondom reád vetem. 
Te atyám, a gyengét válloztasd erőssé, 
Olyan legyen lelkem, mint igazi hősé. . . . 
Mindig erős legyek, ha keserű kelyhet 
Nyújtana az élet, a mostoha helyzet. 
Harcoljak jó harcot, te dicsőségedért, 
Hogy nyerhessek egykor koronát és babért. . . . 
Égjen hű lelkemben a hit szövétneke, 
Ne könnyezzen solia a bűnnek éjjele . . . 
A szeretet tüze égjen bennem vég'g —• 
Remény szivárványa emeljen az égig . . . 
Az erények bájos virágait hintsem, 
A békesség légyen állandó jó kincsem. 
Atyám, áld meg hazám, áld meg egyházamat, 
Áld meg családomat és egész h á z a m a t . . . 
Én is házam sírig szolgálunk te neked, 
Add elérnünk egykor azt a boldog eget, 
Hol te dicsőséged ragyog örök fényben, 
Óh atyám részesíts — örök dicsőségben ! Ámen. 

Melczer Gyula. 

Az ima után a pálya- és kartártársak üdvözlete, 
majd a királyi tanfelügyelő megkapó , felemelő s gyúj tó 
beszéde következet t s ez egyszersmind méltó záradéka 
volt az ünnepélynek. 

* Debrecen .város adománya i egyházi - i skolai- és 
humanitár ius célokra. Budget jében a jövő évi bevétel 
785,064 frt 68 krra, s a kiadás 817,314 f r t 96 krra van 
előirányozva, a) Ev. ref. egyháznak 2930.52, b) Kol lé -
giumnak 5407.87, c) Ev. ref. elemi iskoláknak 14,594.65, 
d) városi reáliskoláknak 12,683, e ) római kath. egy -
háznak 463 , f j r. kath. elemi iskoláknak 5205.25, izr. 
iskolának 500, h) óvodáknak 952.50, i) ev. ref. szegény 
ápoldának 5862.50, k) római kath. szegény ápoldának 
491.75, l) ipar iskolának 2500, m) ág. hitv. ev. iskola 
alapnak 500, n) zenedének 500, o) általános elemi iskolai 
célokra 500. Együtt: 53,221.55. Ezen kívül a kórházra 
elő van irányozva 25,219 fr t kiadás. A rendkívüli kö l t -
ségvetésben van felvéve : a kereskedelmi akadémiára 1000, 
EiMKE-nek 1000, főiskolai nyilvános olvasó t e r e m -
nek 200, zsidó iskola berendezésére 300 frt . Ezen kívül 
a kulturális célokra fordí to t t kiadások közé számíthat juk 
azt a 400 f r to t is, amit egy szobrász és egy fes tő 
növendék kiképzésére ád a város. A szinház rovatában 
6698.10 f r t kiadás van fölvéve ; úgy de ennek fele tűz-
kár elleni biztosításra megy fel. 

* Szerkesztői üzenetek. Dr. M. K. urnák B—a. 
A cikket sürgős tárgyak miatt a jövő számra kellett hagy-
nunk. — M. S. urnák O—a. A beküldöt t öt f r to t m e g -
kaptuk és a napokban átadjuk a Társaság ideiglenes 
pénztárnokának. — Sz. A. urnák B—a. Az adakozók 
névsorát a jövő számban fogjuk közölni . — Z. J. u r -

nák Cs. Az érdekes küldemény a jövő számban lát nap -
világot. — j f . L. urnák K—tt. A küldeményt köszöne t -
tel vettük és felhasználjuk, a megbízást azonnal elvé-
geztük. 
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K I HIRDETÉSEK. U H 

» i . Kívántatik az elemi és ismétlő iskolai vallás-
tanítási tananyag kiválasztását, fokoza tos tanmeneté t s 
osz tá lyonként való beosztását részletesen fe l tünte tő vezér-
könyv, melyben a módszer tani ú tmutatás mellett a t an -
anyag nehezebb részei tanítási leckékben is fe ldolgozva 
legyenek. Ezen vezérkönyv szerkesztésénél első sorban 
a 6 osztályú osztatlan népiskola tar tandó szem előtt , 
úgy azonban, hogy a kedvezőbb körü lmények közö t t 
lévő, 2, 3, 4 tanítóval bíró iskolákra vonatkozó eltérések 
is az illető helyeken, főleg a tananyag bőví tésére nézve 
jelezve legyenek. A vezérkönyvbe az első és második 
évfolyam tananyaga felvétetik s kiegészítő részét fogja 
képezni a részletes tanterv, havi beosztással, melyben a 
minimalis 8 havi tanidőre és az egyes évfolyamok c so -
portosí tására való különös tekintettel , hó ró l -hó ra a 
begyakorlandó, olvasandó vagy éneklendő tananyag fe l -
tünte tve legyen. Ezt kiegészítőlég 

2. Kívántatik a 3 —6 osztályú tanulók kezébe adandó 
s a bibliai- és egyháztör ténet i t ananyagok magában f o g -
laló tankönyv. Továbbá 

3. Evangyél iomi káté, melynek függelékét képezik 
a begyakor landó legfontosabb egyházi énekek. 

4. Úgy a vezér-, mint a két tankönyv az ág. h. ev. 
egyház hitelvei és a t iszakerületi 1885-ik tanterv alapján 
és azok szel lemében legyen írva s az átalános paeda-
gogiai és módszer tan i köve te lményeknek feleljen meg. 
Ezektől el térő művek a pályázatból kizáratnak. 

5. Mindkét mű magyar , német vagy tót nyelven 
szerkeszthető . 

6. A pályázatból nem záratnak ki netalán már m e g -
jelent s a fentebbi köve te lményeknek megfelelő művek. 

7. A vezérkönyv ter jedelmét a szerző.;„határozza 
meg, ellenben a két tankönyv terjedelme. 10—12 n y o m -
tatott ívet nem haladhat meg. 

8. A pályázat határideje az 1890-ik évi húsvét 
vasárnapja. A pályázati művek kö tö t t könyvalakban, t isz-
tán idegen kéz által írva, a szerző nevét magában rej tő 
jeligés levél kíséretében a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
püspöki hivatalához nyúj tandók be. 

9. Az absolut becscsel biró két mű (vezé r - és 
megfele lő t ankönyv) írója 300 í r tnyi díjat nyer , a mű 
az egyházkerület tulajdonába megy át, szerző azonban 
az eladott példányok után később megál lapí tandó m é l -
tányos százalékban részesül. A belső érték szerint m á s o -
dik munka 50, a harmadik 30, a negyedik 20 fr t tal 
jutalmaztatik, s ha ezen díjak valamelyike nem lenne 
kiadható , ezen összeg az első díjhoz csatoltatik.« 

Rozsnyón, 1888. szeptember 12-ikén. 
Czékus István, 

3—3 , ev. püspök. 

Felelős szerkesz tő : Dr. Bal lagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kBr. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. am, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

SÉP~ Tel jes s z á m ú példányokkal mindig' szolgálhatunk. 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük az utolsó negyed beálltával lejárt, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Báró Prónay Dezső evang. egyetemes felügyelő meg-
nyitó beszéde. 

A hét történetének legjelentősebb eseménye 
ágost. hitv. evang. testvéreink egyetemes gyű-
lése, melynek főjellegét a pánszlávok elleni harc 
képezte. Az elnöki megnyitó is ezzel foglalko-
zott, bevallván, hogy az egyház a »bajt telje-
sen megszüntetni nem, de enyhitenicc képes lesz. 
Védő szerül az egyháztársadalmi tevékenységet, 
nevezetesen humanisztikus intézetek felkarolá-
sát ajánlotta. Visszapillantván az evang. egyház 
legutóbbi husz évi történetére, így folytatta 
beszédét báró Prónay : 

Kezdetben egyházunk jogainak sértetlen 
megóvásáért folyt küzdelmek után úgy látszott, 
békességes korszaknak nézünk elébe. Hazánk 
alkotmányának helyreállítását közvetlenül kö-
vető néhány éven át csendes és békés fejlődés-
nek indultak ügyeink, a rendes egyházi köz-
igazgatási kérdések elintézése foglalkoztatta 
egyetemes gyűléseinket és ezenkívül a közok-
tatás, kivált középiskoláink ügye, valamint theo-
logiai intézeteink helyzete, azoknak jobb és 
célszerűbb szervezése. 

Sajnos azonban, nem sokáig tartott a csen-
des fejlődés' korszaka. Néhány év múlva ellen-
állhatatlan erővel megújult azon eszmék harca, 
melyek szorosan véve, nem egyházi jellegűek, 
de a kor uralkodó eszméi és azért az elemek-

nek látszólag fékezhetetlen erejével törnek ma-
guknak utat mindenüvé és ennélfogva egyházi 
életünknek körében is az egyházi ügyeinket 
intéző gyűléseink tanácskozásaiban érvényesülni 
igyekeznek. Hiába akarna bárki gátat emelni 
annak, hogy ezen eszmék bizonyos körbe ne 
jussanak, sem egyes ember bármely erős aka-
rata, óvatossága, se elővigyázata, sem a leg-
ügyesebben alkotott szabályok, sem a legjobb, 
legtökéletesebb testületi szervezet, nem képes 
arra, hogy ellentálljon a nemzeteket mozgató, 
a társadalmon, uralkodó eszme hatalmának. Es 
magyar ev. egyházunk, • melynek alkotmánya 
széles alapon áll és népuralmi jelleggel bir, 
melyben, számos tagból álló nyilvánosan tanács-
kozó gyűlések képezik a íőbb egyházi hatósá-
gokat, természetesen szintén érzi korunk ural-
kodó eszméinek harcát, mely még az egyházi 
ügyek intézésénél is felmerül. 

Ezen helyzet kedvezőtlen és súlyos, de nem 
válik kedvezőbbé, ha el akarjuk tagadni. Be 
kell tehát vallanunk, hogy a bajt teljesen meg-
szüntetni nem, de enyhíteni lehetséges. Az egy-
ház feladata a közös vallásgyakorlat, a vallás-
gyakorlat alatt természetesen a felebaráti sze-
retet munkálkodásait is értve; ha most számot 
vetünk magunkkal, kevés az, a mit e tekintet-
ben teszünk, még annál is sokkal kevesebb, 
mint a mire szegénységünknél fogva képesek 
volnánk. Avagy van-e egyetemes egyházunk-
nak, mint olyannak csak egy humanisztikus 
intézete, vagy támogat-e, mint egységes testü-
let, már létező ilyen intézeteket ? Pedig ezen 
feladat fölkarolása volna a leghatalmasabb módja 



a védekezésnek egyházunk körén kívül, valamint 
azon belül levő ellentétekkel szemben. Kisért-
sük meg a védekezésnek ezt a módját és akkor 
hiszem, hogy szebb napok derülnek egyházunkra. 
Ezt adja Isten ! 

Tudom, hogy anyagi segélyforrásaink cse-
kélysége ebben lényegesen akadályoz bennünket. 
Mint mindig, most is kész vagyok segíteni 
ott, a hol tudok, s ezért e célra négyszáz forin-
tot adományozok, úgy, hogy ebből ioo forint 
a pozsonyi theologiának jusson, míg a többi 
felől az egyetemes gyűlés rendelkezzék. Ezzel 
a tanácskozást megnyitottnak jelentem ki. 

I S K O L A Ü G Y . 

Pár szó a besztercebányai evangelikus al-
gimnáziumról. 

Egy 352 éves kultur intézményről akarok m e g -
emlékezni, a besztercebányai ág. hitv. evang. egyház 
pártfogása alatt álló algimnáziumról. 

Más helyen és adott alkalommal bőven volt i smer-
tetve ez intézet múl t j a ; ennek részletezése meszsze 
vinne, s tulajdonképi célom is inkább jelen helyzetére 
felhívni szélesebb körben, jelesen protestáns hitfeleink 
körében a figyelmet. Napjainkban ép hazai tanintéze-
teink állanak a reformok, átalakulások for rongó küz-
delmei alatt a középiskolai törvény hatása következté-
ben. A modern kor fokozott igénynyel lép fel a tá r -
sadalmi életben s ennek hatása legélénkebben érezhető 
a középiskolai oktatás körében, mely téren hova-tovább 
elengedhetlen feltétellé válik a tanintézeteknek úgy az 
épületi berendezés, mint általában a szervezés tekinte-
tében európai színvonalra emelése. A manapság han-
goztatot t igények és kormány rendeletből folyó köve-
telmények, köztudomásu tény, legérezhetőbben nehe-
zednek egyházi intézeteinkre, melyek, ha a múltban 
kevesebb anyagi erővel s a külső körülmények mérsé-
kelt követelményeivel az egyház és magyar nemzeti 
művelődés érdekeit derekasan és majdnem kizárólag 
szolgálták, ma már a kor igényei nyomában járó átala-
kulási processusokban a legtöbbször erőtleneknek, gyen-
géknek látszanak. Megfeszített küzdelmet provocál a 
középiskolai törvény a protestáns felekezet mindenik 
felével szemben, s az élére állított kérdés a törvény 
meghozatala után 5 évre a végleges megoldás felé 
közeledik vagy az állam által nyújtot t segélylyel, hol az 
érdekek megkövetelik, vagy a nagy ritkán mutatkozó 
áldozatkészség következtében, vagy a mi már fájdalmas 
és elszomorító, egyik-másik iskola megszüntetésével. 
S ez utóbbi jelenségre nem is kell nagyon keresni a 
példát, főleg a szegényebb evang. felekezet részén. A 
győri evang. algimnázium már pár éve beadta a kul-
csot, a miskolci gimnázium jobb időkig bezárta iskola-
szobáit, s a csak imént jubilált aszódi gimnázium a 
jubiláris ünnepély keltette lelkesedésben sem találta meg 
azt az anyagi támogatás reményét , mely existentiája 
íránt egy szebb jövő gondolatát táplálhatná és érlel-
hetné. Elég a példából! A kit a dolog közelebbről é rde-

kel, olvassa meg az évi gimnáziumi értesítőket, s abból 
bő tudomást szerez egyik-másik tanintézet válságos 
helyzetéről, s megismeri onnan azt a szorgos munkát, 
melylyel a toldozgatás-foldozgatás mívelete jár. 

Most legújabban a fent címzett gimjiázium kér -
dése van napi renden, s vár sürgős megoldásra. A kul-
tusminisztertői már másod ízben vett megintést, fel-
hivatván intézeti épületének újjászervezésére, s ügye i -
nek jó karba hozatalára. E megintéseknek hatására ez 
év május havában indult meg az egyházi pár t fogóság 
kebelében a protestáns felekezeti szellemtől táplált e rő -
teljes mozgalom, mely végeredményében hivatva leend 
ez intézet sorsát jövőre biztosítani. E bár kissé későn, 
de talán nem egészen elkésve éledt mozgalom, egyesek 
nagyobb áldozatkészségének napjainkban mind inkább 
tünedező hiányában, felvette mentési munkálata körébe 
ez általános gyűjtés gyakorlatát, sokaknak filléreiből 
remélvén összehozni azt a tőkét, melyet egykor egy-egy 
ember áldozatkészsége egymaga is elő tudott és akart 
teremteni. 

A megindult és ma már javában folyó gyűjtés a 
besztercebányai egyház hívei között 11,000 frt aláírást 
e redményeze t t ; a haza evang. egyházaihoz és az intézet 
egykori tanítványaihoz szétküldött közel 1000 példány 
gyűjtő ív sikeréről csak azok beérkezte után szól-
hatunk, vérmes reményt táplálni azonban már most sem 
lehet. Nem pedig azért, mert az emberek adakozási jó 
kedve minden oldalról és gyakran van igénybe véve ; e 
miatt aztán nagy a közöny és mivel legnagyobb baj az, 
hogy általános a szegénység. Tegyük fel pl. 20,000 frtra 
az ily módon eszközölt gyűjtések és a Zólyomvármegye 
területére engedélyezett supplicatió eredményét. Csak 
2 / s -de lesz ez annak az összegnek, mely tőkére, tehát 
50,000 frtra, mint activ alapra van szüksége a gimnázium-
nak, hogy fenmaradását egyszer- s mindenkorra biztosít-
hassa, ha egyébiránt az intézeti épület kérdése már -már 
megoldottnak látszik azon k. b. 14,000 frtnyi alappal, 
mely száz év óta szerepel a kitűzött célra. A tanári 
fizetések országszerte szabályoztatnak ; ez illem példájára 
a felekezet is iparkodik tanárait oly fizetéssel honorálni, 
hogy lehetővé tétetvén biztos és anyagi gondoktól 
zavartalan existenciájok, tanárai teljesen hivatásuk tudatá-
ban és pályájuk magaslatán álljanak. 

A besztercebányai gimnáziumnál alkalmazott tanárok 
jelenleg 850 f r to t élveznek. Ez természetesen a mai kor 
igényeihez mérten kevés és ép ez állapoton kiván segí -
teni a pártfogóság, tervbe vévén a fizetésnek egyelőre 
1000, jobb idők beálltával 1200 frtra emelését. Áz ily 
fizetésbeli proposit io pedig sok sikert involvál magában 
Esetről-esetre kapna a gimnázium szakképzett és hiva-
tott egyéneket, kik buzgalommal, lelkesedéssel töltvén 
be munkakörüket, kiváló hatással lennének első sorban 
az iskola ügyének népszerűsítésére és a mi evvel jár, 
a tömeges frequenciára. Közben szépen elenyésznék az 
intelligens ev. elemek körében az az álokoskodás, hogy 
egy evang. algimnázium sem felekezeti, sem kulturális 
missziót nem teljesít egy kir. kath. főgimnásium mellett, 
s hogy ugyanegy helyen, egy 8 ezer lakóval biró 
városban kultur-luxus lenne a kath. főgimnázium, polg. 
iskola, s más részről mindkét felekezetbeli fiú és leány-
iskolák, m. kir. felsőbb leányiskola mellett egy a p r o -
testáns felekezettől fentartot t protestáns gimnázium. 
Nagy bűn az, ha a külső látszatnak engedünk, ha szük-
ség esetén minden resistencia nélkül készséggel mega l -
kuszunk a körülményekkel, s így könnyedén szakítunk 
azokkal a szt. tradíciókkal, melyeket az elődök k e g y e -
letes megőrzés és nem kiszolgáltatás céljából hagyának 



ránk. Tagadhatatlan, hogy amazok gondolkodása igen 
plauzibilis, s igen sokan lépre is mennek, de a kikben 
ezzel szemben buzgóságot és csökönyös ragaszkodást 
látok egy a protestantizmus hajnalán keletkezett intéz-
ményhez, azt nem vagyok hajlandó a többiekkel fele-
kezeti okvetetlenkedés nevével illetni, hanem igenis 
látom abban az idők jelét, látom azt a csendesen meg-
indult reakció hatását, mely minden fenhangon hirde-
tett türelmesség dacára a kultur-harc mezejére kezdi 
terelgetni az egymással szemben álló felekezeteket. 

Azok, kik a besztercebányai gimnázium megmen-
tésére vállalkoztak, nem egyszer vetették már fel a kér -
dést, mi érdek és döntő körülmény szól annak fentar -
tása mellett ? Feleletül nyerték a protestáns érdeket és 
a mi evvel jár, a magyar nemzeti kultura érdekét. Az 
intézet fennállása mellett szól a protestáns érdek, mely 
magával hozta az ellenkező áramlatok szűkebb mederbe 
szorítását, s egyszersmind evvel egyidejűleg forrást 
hagy nyitva arra, hogy a Besztercebánya városi és 
távolabbi megyékből való protestáns szülők gyermekei 
szűkös vagyoni helyzetök mellett is hitök szellemében 
és a tudományokra neveltessenek; fennállása mellett 
szól a magyar nemzeti kultura érdeke, mely ez intézet 
falain belől ép oly jogot és érvényt nyert a különben 
tót ajkú gyermekek között, mint bárhol a hazában. 
Csakhogy miként valósítható .meg e két érdek, e két 
cél ? ez a folyton megujúló kérdés. Államsegélyre itt a 
helyi körülmények miatt nem számíthatni, maga a város, 
mint patrónus már évek óta nyújt segélyt az evang. 
gimnáziumnak a kir. kath. főgimnáziumra tett beruházások 
összegének megfelelő kamat fe jében; az egyház, m é r -
sékelt anyagi viszonyai mellett, jövedelmét jelentékeny 
részben évről-évre kénytelen elemi f iú- és leány isko-
lája fenntartására és személyi járandóságokra fordítani. 
Nincs más út, mint a még rendelkezésre álló módok 
közt választani, s ha egyelőre nem is oly gyors, de 
talán több év alatt bizonyos művelettel eloszlatni a 
bizonytalanság lidérc nyomásait, mely hova-tovább csak 
kétesen nehezedhetik egy jobb sorsra érdemes ügyre. 
Nem volna talán megvetendő az eszme, mit hasonló 
esetben valaki az aszódi gimnázium ügyében javasolt, 
t. i. az egyházmegye híveire kivetett krajcáros pótlék, s 
az egyházfelügyelők, papok és tanítókra kirótt % - o s 
adó. Persze a gondolatot népszerűsíteni kellene, az az 
meggyőzni mindenkit a közérdek szükségéről. Ez a mód 
a zóíyornmegyei esperességben jelentékeny összeget 
hozna be évenként. Fel lehetett volna vetni az október 
hónapban tartott bányakerületi közgyűlésen a gimnázium 
segélyezésének kérdését már csak azon alapon is, mert 
a gimnázium kerületi jelleggel biró evang. tanintézet. 
Ha csak 200 forint segély szavaztatnék meg évenként, 
míg a szügség kivánja, sokat lehetne lendíteni az ügyön. 
Ezek megkísérlése mellett és után gyakorlatba vehetők 
lennének a társadalom önkéntes megadóztatásának szokott 
formái. Alkalmas időben rendezendő concertek, tánces-
tély, felolvasás, műkedvelői előadás stb. Itt egészen járt 
úton történik a haladás, de kellő tapintat és okszerű 
vezetés mellett nem marad ki a siker. 

De mindenekfelett rendezni kell a tandíj fe leme-
lésének kérdését, a jelengi 12 frt évi tandíjat legalább 
15 frtra emelvén. A jótékonyság áldásait e mellett is 
áraszthatná növendékeire a gimnázium alumniumával, 
mely 10,000 forint alaptőkével rendelkezvén, évenként 
25 — 30 szegény tanulót lát el ebéddel részint teljesen 
díjtalanul, részint csekély 20 frt illetékért. S végül a 
szükség mindig megfogja adni a tisztességes formákat 
a kritikus he lyzetben; csak legyenek arra való, derék, 

önzetlen férfiak, kik az ügy s cél pihenést nem ismerő 
tudatától át legyenek hatva. Az eddigi eredmény már 
is több reményt nyújt a s iker re ; a megindult mozgalom 
hullámai arra engednek következtetni, hogy nem pilla-
natig felcsillanó szalmalánggal állunk szemben, hanem 
egy magát teljes készülettel felszerelt organizmussal, mely 
további nehéz munkájában kötelességének fogja ismerni 
előhaladtával új és új ösvényeket verni. N e feledjük azt 
soha sem, hogy egy protestáns intézmény diadalra 
jutása soha sem csak lokális jellegű, de annak kihatása 
egyetemes, avagy ellenkezőleg egy-egy protestáns elvnek 
bukása nem csak az illető egyházközség romlása, hanem 
az egész hazai protestant izmus gyengülése. Kívánatos 
volna tehát, hogy protestáns hitfeleink kibontakozzanak 
az izoláltság szűk köréből, s egyetemes, compact erők 
vállvetett munkájával tömörül jenek akkor, midőn egy-
egy, a protestant ismus szolgálatában álló intézmény 
megtartásáról, megmentéséről van szó. A ki az eszmék 
közérzetétől át van hatva, tudni fogja kötelességét. 

Besztercebánya. Dr. Major Károly. 

T Á R C A . 

% 

A classicus olvasmányok kezelése. 
Cic. De OíT. I. 18—26 §. A fortitudo erénye. 

Az erkölcsi jónak, melyből kiindulva sorolja el Cicero 
az emberi élet kötelességeit, egyik irányát, vagyis 
az egyik erényt, melyben az erkölcsi megvalósul, fo r t i -
tudonak nevezi. A névnek alapját fortis képezi, a mely 
erőset jelent. s 

Erősnek lehetne nevezni azt az állatot is, mely 
természetes hatalmával ura megtámadójára r o h a n ; vagy 
a mely a régiek harcaiban fegyvereseket hordozot t hátán, 
azokat saját fegyverével, orrmányával segítette és letiport 
mindent, a mi eléje ke rü l t ; vagy azt az oroszlánt, a 
mely zsákmányát fogai közé ragadva utolérhetetlen 
gyorsasággal száguld, és hangjával rémítgeti a forráshoz 
siető vadakat. Talán lehetne erősnek nevezni azt a rab-
lót is, a ki másod magával egész karavánt megtámad és 
kirabol; azt a Catilinát is, ki felforgató terveiben gátat 
nem ismert, ki egymaga fegyvertelen jelent meg a sena-
tus ülésén, a hol az ő megfékezésén tanakodtak. De mi 
e nevezet alatt Ciceróval lelki tulajdonságot értünk, a 
lélek erejét, tehát erényt, melynek tárgya csak jó, csak 
nemes lehet. A fennkölt lélek ereje ez, mely a köznapi-
ságon felülemelkedik, és célja megvalósításában akadá-
lyoktól vissza nem ijed. Fő tulajdonsága a férfinak, a 
mint az ellentétét Cic. asszonyiasságnak is nevezi. Ezt a 
lelki tulajdonságot becsülték és dicsőitették legjobban 
már az ó -ko r bölcselői. De csak akkor, mikor az igaz-
ságossággal állott kapcsolatban. »Nihil honestum esse 
potest, quod justitia vacat.« Már a stoikusok imigyen 
határozták meg : »oly erény ez, mely az igazságért harcol.« 

Különösen két irányban nyi latkozik; 
1. A lélek erejével magasabb célokért legyőzünk 

minden akadályt, kiállunk minden veszélyt. 
2. Az emberi akarat uralkodik az indulatokon, 

szenvedélyeken, vagyis az ember legyőzi önmagát. Min-
den vágyakozás, melyben a nemes tett rugója az emberi 
érdem vagy jutalom keresése, megfoszt ja a lelket f ü g -
getlenségétől, a mi pedig fő sajátsága a fort i tudonak. 
N e m volna összeegyeztethető, hogy a »fortís« nevet 
viselje olyan ember, a kit bár a félelem nem tud m e g -
ingatni, de magával ragad a külső javak hajhászása. S így 



a míg egyrészt méltóságot és gáncstalan becsülést sze-
rez, másrészt az önuralom által egy más erényt, a t em-
perantiát is megvalósítja. Egyik iránya tehát az az érzelmi 
-felmagasztosultság, melyhez nem ér fel az érdek g o n -
dolata. Termi pedig az a meggyőződés, hogy valódi jó 
csak az erkölcsös, csak az erényes lehet. 

Nehézség és veszélyek adnak külső alkalmat az 
erény gyakorlására. Az első vagy olyan baj, a melyet 
el kell viselnünk, vagy erőmegfeszítés, melylyel helyt 
kell állanunk. A veszély vagy közös vagy magános 
veszély, és fenyegetheti életünket vagyonunkat vagy 
becsületünket. 

A nehézség nem úgy hat a lélekre, mint a veszé-
lyes ; amaz a nyomáshoz, ez hirtelen csapáshoz hason-
lít. Hogy amazt kiálljuk, talán kevesbé megfeszített , de 
tartós ellenállásra van szükség ; hogy a csapást elhárít-
suk, talán kevesebb ideig tartó, de heves és gyors erő 
kifejtés az alkalmas eszköz. A kinek lelke az előbbi 
ellenállásra alkalmas, lehet türelmes beteg, fáradhatatlan 
munkás, megvesztegethetetlen biró ; a ki ezt a gyorsabb 
erőkifejtést megbírja, ot thon érzi magát a véletlen aka-
dályok előtt, vitézül állja meg helyét az ütközetekben. 
A ki e kettőt egyesíti annak lesz a szó teljes ér telmé-
ben lelki ereje. 

Két gondolat segíthet bennünket arra, hogy a nehe-
zet, a fáradságosat elviseljük. 

i . Hogy a fáradalmak, erőmegfeszítések nem ember-
fölöttiek. Ez a gondolat — úgy látszik — inkább a 
fáradalom természetétől f ü g g ; attól a benyomástól , 
melyet a fájdalom nagysága, a munka terhe, a veszély 
visszariasztó volta a gyöngeségre hajlandó emberi lélekre 
gyakorol. De részben tőlünk is függ, a mennyiben képe-
sek vagyunk a benyomást saját felfogásunkkal kapcso-
latba líozni s így gyöngíteni. S ez sikerül azon g o n -
dolat által, mely fáradságot, szenvedést, veszedelmet ki-
sebbnek tüntet föl, mint a milyennek azt az emberek 
általában tekinteni szokták. Vagyis azon gondolat által, 
mely vagy az emberi lelket általában, vagjr minden 
egyesnek lelkét oly nagynak tünteti föl, hogy előtte 
nincs legyőzhetetlen, nincs elviselhetetlen; és a mely 
fensőbb javakat biztosít nekünk, hogy sem a veszély 
azokat megsemmisítéssel vagy megrontással fenyeget -
hetné. Tapasztalás bizonyítja, hogy ha e gondolat meg-
erősödik a lélekben, az embert bátrabbá, türelmesebbé 
tesz i ; azok tapasztalása, a kik valaha szükségben vagy 
veszélyben voltak, de megőriztek annyi lélekjelenlétet, 
hogy magukat gondolataikkal bátoríthatták, vigasztalhat-
ták. Egy tekintet azon férfiakra, kik előttünk sokat, sőt 
többet szenvedtek minálunk; egy tekintet emberi méltó-
ságunkra és a józan gondolkodás, a józan cselekvés 
hasznaira ; egy tekintet talán kiemelkedő állásunkra, azon 
értelmi és erkölcsi íelsőbbségre, melyet mások nekünk 
tu la jdoní tanak: mindez nagyon alkalmas arra, hogy a 
szenvedő panaszát megszakítsa, a fáradt elégedetlenkedő 
hangját elnyomja, a félénknek reszkető térdeit meg-
acélozza. 

Ezek a gondolatok a veszély, a terhes munka ide-
jén fölemelik, megfeszítik a le lket ; de csak egy időre. 
Tar tós állapotba nem mennek át. Hogy az erőnek szívós-
sága is legyen egy másik gondolatnak, sőt meggyőző-
désnek is hozzá kell járulni. Azon stoikusok gondolata 
ez, kik a boldogságot és boldogtalanságot az erény, a 
lelki tökéletesség szerint mérlegelték. A véletlen szeren-
csétlenség szerintük csak a testet érinti, az emberi 
valóhoz nem férkőzik. Az emberi természet egyik gyönge-
sége, hogy könnyen csügged és a kellemetlen helyzetet 
hajlandó állandónak tartani. Ki ezt a képzelődést legyőzi, 

az a bajnak élét megtörte. A baj érzetét meg nem szün -
teti ugyan, de azt megteheti, hogy mivel az ember a 
boldogság el nem rabolható magvát fedezte föl önma-
gában, nyugodtan néz a jövő elé, összes erejét arra 
irányozza, hogy a fájdalomnak és félelemnek ellenáljon. 
Ez a főgondolat , melyet az erős lelkű emberben meg-
találunk, hogy 2. erkölcsi értékű dolog, ha az ember 
szenved, ha magát jó ügyért veszélyeknek kiteszi. 
E gondolat a stoa alapelveivel szorosan összefügg. A 
ki hiszi, hogy az erény jó, hinnie kell azt is, hogy min-
den alkalom az erény gyakorlására alkalom az erkölcsi 
érték szerzésére. Es ha a fájdalom SZÍVÓS elviselését, a 
rettenthetetlenséget a veszélyben erénynek ismeri : akkor 
ama kellemetlen érzésbe, a mely önkénytelen együtt jár 
a veszélylyel, azon öröm vegyül, hogy az erény meg van 
bennünk, hogy azt gyakorolhatjuk. Ez az öröm a leg-
hatalmasabb erősítő szer, mely visszafelé is hat, a mennyi -
ben az erényt, melyből támad, növeli és tevékenynyé teszi. 

Segít ebben a kötelesség gondolata is, ha a baj, a 
mit szenvedünk, a veszély, a minek ki vagyunk téve, 
másokra, vagy épen az emberiségre, a társadalomra 
haszonnal jár. De ez nincs meg minden esetben ; mert 
sok bajt, veszélyt all ki az ember látszólag minden jó 
következmény nélkül. Egyetlen bátorítás, a szenvedőnek 
egyetlen vigasztalása tehát, hogy férfiúhoz illően, neme-
sen viselte magát. 

2. A lelki erő meg van tehát, a lélekben : az emberi 
méltóság érze te ; helyes méltatása a javaknak, miket 
feláldozunk, az eshetőségeknek, melyeknek ki vagyunk 
t é v e ; az a meggyőződés, hogy az állhatatosság és lelki 
erő erkölcsös tulajdonság s az erénynek magában van 
az érdeme és jutalma, Horatius szavai szerint is : (Carm. 
III. 2.) »Non sumit aut ponit secures arb'itrio popula-
ris aurae«; a buzgalom a közjóért, az odaadó fáradozás 
hivatásunk körében és végre bizalom és remény az 
Istenben. 

Megteremhet minden életállapotban, szobában és 
harctéren egyaránt ; de legkivált a nyilvános élet az, 
melyen nagy embereket nevel. 

Midőn valamely szent eszméért ezernyi ember 
tűri a martir halált és az erény birtokához csekélynek, 
semminek tartja a testi élet b i r tokát ; midőn nagy szel-
lemek fennhangon hirdetik az igazságot, s amit igaznak 
megismerve vallottak, attól semmi akadály, semmi érdek 
őket el nem tán tor í t ja ; midőn magasztos célért lelke-
sülnek az emberiség érdekében, s félreismertetve is, 
gáncsoltatva is, a jelen siker reménye nélkül is küzde-
nek, magvat hintenek, mely csak századok után termi 
meg az érett gyümölcsö t : ez a legfenségesebb ér telem-
ben vett forti tudo. Tehá t a harminc nemesnek erénye : 
»vagy visszavívja ős hazánk szabadságát karunk, vagy 
érte küzdve hű felek egyért s együtt ha lunk«; tehát 
»mikor ötszáz bizony dalolva ment lángsirba velszi bárd, 
de egy sem tudta mondani, hogy éljen Eduárd« ; annak 
a Körösi Csornának az erénye, a ki majd minden se-
gédeszköz nélkül Indiába utazik, a tibeti nyelvet meg-
tanulja, 15 foknyi hidegben reggeltől estig dolgozik, 
átkutatja a szanszkrit irodalmat, s csak az életemésztő 
láz pihenteti égő vágyát, melylyel magyar rokont kere-
sett : ezek erénye az, a melyet Cic. fort i tudonak nevez. 

De az a bámulatos fenség nem szükséges kelléke 
a forti tudonak. Megtalálható, gyakorolható az életben, a 
mindennapi tettek sorában. 

Ez az, mely az embert a becsületesség útjáról 
semmi veszélyre, semmi kísértésre sem engedi letérni, 
mely a kislelkűség szőtte előítéleten mindannyiszor 
felülemelkedik, valahányszor a jónak egyenes ösvényén 



valamely nemes gondolatot kell megvalósí tani ; mely 
az igazságot, ha arra szükség van, leplezetlen kimondja, 
s minden képzelhető befolyás ellenében meg tudja 
őrizni a lélek függetlenségét, tisztaságát. Ez adja az 
erőt, hogy férfias elhatározottsággal törjünk előre fárasztó 
küzdelmek k ö z ö t t ; hogy kitartók legyünk a munkában, 
hívek a kitűzött jó elvhez rendületlenül. Az akaraterő 
valósítja meg az élet feladatát. Szilárd, erős lelkű embe-
rek irányozzák a világot, kik ha elvekről van szó, t ö r -
hetnek, de hajolni nem tudnak. Ez az erény adja a 
készséget, hogy az ember bármi nehéz kötelességet jó 
szívvel végez, adja az erőt, mely a jó megvalósításában 
lehetetlent nem, csak törekvést ismer. 

Azért nevezhetjük a »forti tudo« erényét a keresz-
tyén erkölcstannal lelki erősségnek. 

Csurgó. Lázár István. 

B E L F Ö L D . 

Az erdélyi egyházkerület közgyűlése. 
A református egyház-egyetem erdélyrészi kerülete 

Kolozsvárt! tartotta ez évi rendes közgyűlését báró 
Kemény G. betegsége miatt előbb báró Bánffy Dezső, 
majd az utolsó nap Lészay Ferenc főgondnok elnöklete 
alatt, törvényes szokása szerint egyes elnökséggel, mert 
bérces hazánk ez egyházkerületében a püspök mint ilyen 
nem elnöke a kerületi gyűlésnek. A közgyűlés tagjai 
elég számosan jelentek meg, volt köztük nem egy »új 
ember« is, a mennyiben a mostani közgyűlés némely tagjai 
az év folyamán eszközölt új választás alapján nyerték 
mandatumaikat. Lehettek vagy 200-an : oly szám, mely-
lyel az egyetemes zsinat sem dicsekedhetik, állván a zsinat 
is csak 114 tagból, míg az erdélyi superintendentiának 
legalább 320 jogosított gyűlési tagja van. 

A közgyűlés Szász Domokos püspök lendületes 
imájával és Bánffy elnök csinos megnyitó beszédével 
vette kezdetét, jelezve a tárgyalásra kerülő tárgyak 
fontosságát , elvárva az újonnan eszközölt választások 
folytán összealkotott, erőben és bölcseségben megujult 
közgyűléstől, hogy a szőnyegen forgó kérdésekben »a 
régi tapintattal, higgadtsággal és körültekintéssel« fog 
határozni. A gyűlési tagok igazolása a Szász Gerő köz-
főjegyző által felolvasott névsor alapján történt meg, 
hivatali esküt tévén Zoltáni Elek kézdii újonnan válasz-
tott esperes, Bodor Géza kézdii és Henter Pál görgényi 
egyházmegyei jegyzők. Közgyűlési segédjegyzőkké ki-
neveztettek Vas Tamás, dr Csernátoni Gyula, Bodor 
Géza és Szilágyi Gyula közgy. tagok; elnök előterjesz-
tésére megalakíttattak az indítványig kérvényi, sérelmi, fel-
irati, pénztárvizsgáló, szavazatszedő, költségvetési, és az 
igazgató tanács jelentését átvizsgáló bizottságok 3—5 tag-
gal ; végül a választások sorrendjére tétetett meg az elnöki 
proposit io, melyet a közgyűlés elfogadván, hozzá fogott 
az ügyek érdemi tárgyalásához. 

Szász Domokos püspök évi jelentésé volt az első 
tárgy, melyet a közgyűlés eleitől végig nagy figyelem-
mel hallgatott, helyenként zajosan megéljenzett s végül 
jegyzőkönyvbe vétetni határozott . Meg is érdemelte. 
Szász Domokos a lefolyt évben is rendkívül munkás, 
bamulatosan tevékeny püspök volt. Sokat utazotr, sok-
szor kiszállott, nagyszabású előterjesztéseket tett, sokat 
írt, sokat beszélt és sokat tett. Meglátszik dolgain a leg-
fiatalabb püspök lázas tettbuzgalma, igazi püspöki ambi-
tiója. Mostani jelentéséből is hű képe tárul elénk az 

erdélví kerület fölpezsdült életének, fontos alkotások 
életbe léptének és a püspök sok oldalú tevékenységének. 
A jelentés hálával emlékszik meg az egyetemes egyház 
hatályos támogatásáról, melyben Erdélyt a lefolyt évben 
is részesítette. ,yKonventünk — mondja e t te Vonatkozólag 
a püspöki jelentés — tekintettel kiáltó szükségeinkre, 
az egyetemes egyház erőforrásaiból aránylag legtöbbet 
nekünk juttatott; mult évi konventünk eddigi kegyessé-
gét még tetézte nemcsak az által, hogy egyes egyház-
községeinknek, papjainknak többet juttatott, mint az 
előző évben, szám szerint 13,750 f r t o t ; de ezen kívül 
még a körlelkészségek számára folyósított 3250 frtnyi 
állandó dotációját is fölebb emelte, úgy hogy e címen 
a folyósított összeg 5050 frt állandó és 200 frt idő-
leges segé ly . . . . Ezek szerint a kerületünk által külön-
böző címen nyert segélyek összege ez évben 19,000 f o -
rintot tesz. Jövőre nézve a biztató jelek szerint még 
további s nagyobb arányú állandó segélyezésre van 
kilátásunk.« 

Az egyetemes egyházat érdeklő kérdések között 
örömmel említi fel a »Protestáns Irodalmi Társasága 
megalakulása érdekében fölmerült mozzanatokat, ö r ö m -
mel jelzi, hogy a fölmerült ellentétek "kiegyenlítésére 
alapos kilátás van, s reméli, hogy ennek folytán a 
kibontandó zászló körül sorakozni fognak a tiszántúli 
testvérek is, kiknek hatályos közreműködését nélkülöz-
nünk az ügyre nézve nagy veszteség volna ; bejelenti 
egyszersmind, hogy az erdélyi kerületből eddigelé 241, 
és pedig 2 pártfogó, 24 alapító, 39 rendes, 168 pártoló, 
8 segélyező tag jelentkezett, kiknek száma a társulat 
működésének megkezdése után még szaporodni fog. 

Az »Erdélyi közművelődési egyesület«-tel való 
szövetkezés létre jött, s ennek következtében az EMKE 
eddigelé egyházi építkezésekre, 32 évi időtartamra, éven-
ként 245 fr tot szavazott meg, a mi az egyházkerület 
által előlegezendő 4900 frt tőke befektetés kamatjának 
felel m e g ; személyi járandóságokra 1450 frt segély van 
kilátásba helyezve. 

Sokkal nagyobb arányú s az egyházkerület bei-
életére mélyebbre ható azon akció, mely a püspök 
kezdeményezésére az egyházi építkezések ügyében folya-
matba indult. A püspök egy korábbi előterjesztésben 
40 templom és 58 iskola s papilak újra építésének, ille-
tőleg nagyobb restaurációjának szükségét meggyőzőleg 
demostrálván, ez építkezések eszközlése végett már a 
mult évben egy központi építkezési pénztár crealtatott, 
melyből tavaly 67 ezer frtig történt kiutalás, s melyben 
most még 137 ezer frtnyi építkezési szükséglet fedezé-
séről kell gondoskodni. A megoldás alapeszméje az, 
hogy az építkezések keresztülvitelében az érdeklett egy-
házközségek, az egyházkerület és az egyetemes egyház 
ereje oly módon egyesíttessék, hogy a szükséges tőké-
ket törlesztő kölcsön alakjában az építkezési pénztár 
előlegezze, az 5 % - o s kamatot és a törlesztési részle-
tet pedig az építő egyház, részben a kerület s legna-
gyobb részben az országos közalap fedezze 32 éven 
keresztül. A tervbe vett összes építkezések keresztül-
vitelére szükséges volna, hogy 32 év igaz országos köz-
alap 5209 frt 80 krral, az egyházkerület 3252 frttal és 
az építető egyházak 3335 frt 70 krral, s így összesen 
11,797 frt 50 krral járuljanak évenként. 

A körlelkészi intézményt rendkívül nagy gonddal 
fejlesztette a lefolyt évben is az erdélyi egyházkerület. 
16 körlelkészség mint új intézmény véglegesen szervez-
tetetr, és folyamatban van 8 ujabbnak szervezése, mely-
lyel azonban, ha a konvent ujabb segélyeket rendszeresít , 
még koránt sincs befejezve a szervezendő körlelkész.-



ségek sora. Ö r ö m m e l jelzi a püspöki jelentés, hogy e 
körlelkészségekre kiválóan alkalmas egyének szentelik 
magukat , kik számára kimerí tő utasítások vannak készítve, 
melyek szerint működésükrő l minden n e g y e d - és fé lév-
ben részletes jelentést ter jesztenek föl a püspöki hiva-
talhoz. E jelentések s általában az egész missziói ügyek 
szakértő nyi lvántar tására egy missziói szakreferensi állás 
szervezését proponal ja a püspöki jelentés. 

A nagy-enyedi theologiai akadémiáról szóló p ü s -
pöki jelentés nyomósán emeli ki egy rendes t a n e r ő -
beállításának elodázhatlan szükségét, mit azonban a 
nagy-enyed i főiskola anyagi ereje nem bír m e g s ezért 
az elöljáróság az egyházkerület segélyére appellált. Az 
akadémia beléletéből azon jelentős mozzana to t jelenté 
a püspök , h o g y a konvent i szabályzat ér te lmében theol 
tanári képesítés tör tént , a melyen Józsa Zsigmond p ap -
jelölt egyhangulag képesí tet tnek nyilvánít tatott . 

A püspöki jelentés tovább menőleg részletesen 
felsorolja azon püspöki hivatalos »kiszállások«-at és 
körutakat , melyeket Szász D. a mult közgyűlés óta 
végzet t . Felszentel t két ú j t e m p l o m o t Besztercén és 
Kuduban, rendezte az egyházi ügyeket , Bonchidán, 
M. -Láposon , Ludason, M.-Bodonban , M.-Záhon, a gyula -
fehérvári egyházmegye számos g3'ülekezetc-ben, Erzsébe t -
városon, Segesvárt, D icső-Sz t . -Már tonban stb., mely 
helyeken vagy körlelkészséget szervezett , vagy affiliació 
keresztülvitelére folyt be, vagy ezekhez hasonló fon tos 
intézkedéseket tett. 

A jelentés végén érdekes statisztikai adatok van -
nak fölsorolva. 1887-ben Erdélyben az egyházi ép í t -
kezésekre ford í to t t kiadások összege meghaladja a 
120,000 for in to t , az alapítványok és Önkénytes a d o m á -
nyok összege kerek számban 95,000 frt , szorgalmi jöve-
delem címen befolyt 12,282 f r t 51 kr, perselypénz 
címen 2082 fr t 42 kr. A népingási adatok szerint szü-
letett az egyházkerületben 14,533 gyermek, 590-el keve-
sebb mint az előző é v b e n ; meghal t 10,902 s e szerint 
a lélekszám gyarapodás 3631. Házasságra lépett 3354 pár, 
145-el kevesebb mint az előző évben. Kitért 138, h o z -
zánk áttért 265 egyén s így a gyarapodás 127 lélek. 

Végül a jelentés kegyeletes szókkal emlékezik meg 
a mult év halot tairól s köztük T r e f o r t Ágos ton kul tusz-
miniszterről , kinek nevét és emlékét jegyzőkönyvi leg 
megörök í t t e tn i indítványozza, mit a közgyűlés egy -
hangulag el is fogadot t . 

Az első nap délelőt t jén a gyűlés m é g a tanügyi 
e lőadó, Parádi Kálmán jelentését hallgatta meg, mely 
részletes képet nyúj to t t az erdélyi k ö z é p - és főiskolák 
á l lapo tá ró l ; reflektál a középiskolai tanterv azon p o n t -
jaira, melyek módos í tásá t a konventen Erdély megk í sé r -
l e t t e ; i smerte t i a konvent hatáorzatát , mely a re form, 
tanárok nyugdí j -ügyében az á l lamkormánynál való kére l -
mező fellépést kilátásba helyezi stb.; végül sajnálatát fejezi 
ki a fö lö t t , hogy ez alkalommal a népiskolai ügyről 
nem jelenthet , m in thogy az egyházmegyei közegek nem 
szolgáltat ták be teljesen a jelentéshez szükséges s tat isz-
tikai adatokat . A közgyűlés a tanügyi referens jelentését 
az előadó működésének meleg el ismerése mellet t t u d o -
másul vette, mellőzvén Szász Béla felszólalása köve tkez -
tében Deák Lajos azon indítványát, mely az Igaz. 
Tanácso t oly intézkedések megté te lére szándékozot t 
utasítani, hogy többé ily hanyagságok az alantas közegek 
részéről elő ne fordulhassanak. 

Az első nap délutáni ülés a püspöki szék két 
fontosabb javaslatának tárgyalásával és elfogadásával 
kezdődöt t . Az első azt mond ja ki, hogy jövőre a pá lyá-
zás utján választot t papok és kinevezett körlelkészek, ha 

állásukat okadatolás nélkül nem fogadják el, a köl tségek 
hordozásán felül 2, ismétlés esetében 4 évre elveszítsék 
pályázatra való jogosultságukat . A második javaslat 
Szeremley Lajos háromszékmegyei volt tanfe lügyelőnek 
papi jellege fentartása és pályázatra való jogosu l t -
sága k imondását indítványozza, mely kérdésben egy kis 
vita fe j lődöt t ki. Szász B. szerint e kérdésben dönteni 
a konvent illetékes, míg Szász D o m o k o s és Kovács Ö d ö n 
az egyházkerület i l letékességét vitatták. A közgyűlés is 
szavazattöbbséggel ez ér telemben nyi la tkozot t és S z e r e m -
ley L. rendelkezési állapotba helyezett tanfe lügyelőnek 
papi jellegét fennállónak jelentette ki és a javaslat é r te l -
mében pályázati jogot engedélyezet t . Az igazgató- tanács 
azon előter jesztése, hogy a misszióügy rendszeres nyi l -
vántartására és vitelére missz ió i -e lőadói állás sze rvez-
tessék, Szász D. felvilágosítása után e l fogadta to t t , s a 
missziói referens tiszteletdíja 100 fr tban meghatároz ta to t t . 

Legérdekesebb tárgya volt a délutáni ülésnek a 
nagy-enyedi kollégium elöljáróságának kérvénye egy 5-ik 
theol. tanári tanszéknek az egyházkerület költségén leendő 
felállítása iránt. A Parádi által e lőadot t fel ter jesztés 
után az igazgató- tanács egy ter jedelmes javaslatban 
tudatja, h o g y a nagy-enyedi Bethlen-col legiummal kap -
csolatos theol. akadémián egyik tanszék javadalma leszál-
l í t tatott s az intézet általában nem képes magát f enn ta r -
tani, sőt félegesen áll fenn a törvény rendelete ellenére. 
Azért indítványozza, hogy az egész theol. akadémiát újból 
kell szerveznie az egyházkerületnek és pedig nemcsak 
egy ötödik, hanem eshetőleg egy hatodik tanszék fe l -
állítása által. Az egész theol. akadémiát az egyházkerü-
letnek kell fenntartani . Kéri ennélfogva egy 21-es bizottság 
szervezését , mely e tárgyban a jövő évre kimerí tő javas-
latot készítsen a közgyűlés elé. 

A kérdés élénk vitára szolgált alkalmul. Szabó Samu 
tanár az indítványt alaki szokatlansága miatt ellenzi, 
mer t a fennálló iskolai au tonomia azt kivánja, hogy az 
iniciativát a nagy-enyed i collegium tegye, s azután a többi 
collegiutnok szóljanak hozzá. Proponál ja tehát, hogy 
először a col legiumok kérdeztessenek meg. Szász D o m o -
kos szerint a kérdés igen egyszerű : az enyedi collegium 
egyházkerület i segélyt kér a theol. akadémia egy új t a n -
székre, a kerületnek joga, sőt köte lessége megvizsgálni, 
mire adja segélyét. A papképzés te rhének az egyházkerület 
vállaira kell sulyosodnia. Kéri a bizottság elfogadását, mer t 
a tárgy, fontosságánál , fogva nagyobb körül tekintést , é re t -
tebb megfonto lás t igényel. Makkai D o m o k o s (enyedi r e c -
tor p ro fesso r ) nincs ellene, hogy a kerület ez egyben s egé -
lyezze N a g y - E n y e d e t , de ne akarják a collegiumtól ez okon 
elvenni a theol. akadémiát. Ez az indítvány nem az 
enyedi col legium indítványa. Pár tol ja a Szabó S. javas-
latát : a többi collegium megkérdezésé t . Csató János 
(enyedi collegiumi g o n d n o k ) ismervén N . - E n y e d h e l y -
zetét, tudja, mire telik, ehhez van szabva a fel ter jesztet t 
kérelem is, mely csak egy ötödik tanszékre kéri az 
egyházkerület s egé lyé t ; ha ezt nem a kért m ó d o n adják 
meg, kijelenti, hogy akkor kénytelen visszautasítani a 
támogatás t , majd megél a nagy-enyed i col legium ö n e r e -
jén is. Belenyugszik a bizot tság kiküldésébe, de előre 
k imonda tn i kéri, hogy a főiskola csorbítatlan egységben 
megmarad jon . Felszólaló kijelentésében Elnök „renitens-
kedést" és a „szubordináció megsértését" látva, a g o n d -
noko t rendre utasí tot ta , s midőn ez személyes kérdésben 
szót kért , ezen kijelentés mel le t t : »Elnökkel szemben 
nincs személyes kérdés« tőle, válamint Makkai tól is 
megvon ta a szót. Szász Béla részletesen magyarázgat ja 
az igazgató- tanács ál láspontjának helyességét. Ezután 
Csató is szóhoz jutván félreértet t szavait magyarázta , 



kijelentvén, hogy törvényt nem sértett. Dr. Kovács Ödön 
kimutatja, hogy az igazgató-tanács javaslatában több 
van, mint a mennyi t az enyedi elöljáróság kér, mert az 
általános szervezést javasol s erre bizottságot indí t -
ványoz ; de azért elfogadja a bizottságot, mert hiszi, 
hogy ez az ügy előnyére fog lenni. 

A vita befejeztetvén, a közgyűlés elfogadja az igaz-
gató- tanács javaslatát és kiküldi a 21-es bizottságot tagjaiul 
választván Szász D o m o k o s püspök elnöklete alatt b. Bánffy 
Dezső, Lészay Ferenc, gróf Bethlen Géza, Gyarmathy 
Miklós, gróf Bethlen Pál, Nagy Lajos, Illyés Károly, 
dr. Kovács Ö d ö n , Szilágyi Gyula, dr. Szász Béla, Parádi 
Kálmán, Bod Károly, Bihari Sándor, Nagy László, 
Bartha Lajos, Somkereki Miklós, Zoltáni Elek, Kolozs-
vári Sándor, Bodor Tivadar és Simó Lajos közgyűlési 
tagokat. 

Az egyházmegyei pénztárak szabályrendeletére 
vonatkozó igazgató-tanácsi javaslat elfogadása után, a 
megejtet t választásokról szóló jelentés terjesztetet t be. 
E szerint megválasztattak egyetemes konventi tagoknak: 
dr. Kovács Ö d ö n , Szász Gerő, Nagy László, dr. Szász 
Béla, dr. Kolozsvári Sándor, Parádi Kálmán rendes, és 
Szilveszter Domokos , Bartha Lajos, Deési Gyula, Mezei 
Albert, Bihari Sándor és Váró Ferenc pó t t agok ; a 
Baldácsi-alapítványi bizottságba báró Kemény Gábor, 
Szász D o m o k o s rendes, Kovács Albert pó t t agu l ; az 
országos közalapi bizottságba Szász D o m o k o s rendes, 
Kovács Albert pó t tagu l ; végre collegiumi főgondnokokká 
Kolozsvárra Gyarmati Miklós, Zilahra Nagy Sámuel, 
Sepsiszentgyörgyre Málik Ferenc. 

A második napi rövid ülésen a jegyzőkönyvek 
hitelesítése után a kibocsátandó új lelkészeknek, szám-
szerint 22-nek számbavétele tör tént meg, s azután az egész 
gyűlés testületileg templomba vonult , hol a papszente-
lési ünnepélyes aktus ment végbe. A »Kolozsvári Dalkör« 
éneke után Szász D o m o k o s püspök mondot t imát, Földes 
György orbai traktualis jegyző tartott sikerült beszédet 
és Szász D o m o k o s intézett a felszentelendőkhöz nagy-
hatást keltett alkalmi beszédet, mire a felesketés és 
az esperesek éneke következett . T e m p l o m után 200 ter í -
tékű bankét következett a redout éttermében, számos és 
lelkes felköszöntővel. 

A harmadik napi ülésen az igazgató-tanács elő-
terjesztései közül az egyházkerületi építkezési alap növe-
lésére ujabb beutalások iránt tett javaslat volt az első 
fontosabb tárgy. A javaslat, mely lényegileg azonos a 
püspöki jelentésben érintett pénzügyi operatióval azt 
ajánlja, hogy az alap növelése céljából a központi pénz -
tár kölcsönt vehessen fel s ennek terheiben arányos 
felosztással az egyházkerület, az egyházközség és az 
országos közalap osztozzék. A javaslat ellen Szabó Samu 
tanár néhány figyelemreméltó aggodalmat említett fel, 
melyeket azonban Szász D o m o k o s próbált eloszlatni, 
egy kimerí tő és szakszerű beszédben, melyet a többség 
nagy tetszéssel fogadot t . Szavazásra kerülvén a sor, a 
t ú lnyomó többség elfogadta az igazgató-tanács javaslatát. 

Következett ezután az igazgató-tanács javaslata az 
„Erdélyi közművelődési egye sülét"-tel kö tendő szerződés 
tágyában. Ugyanezen szerződés mult évben téves in formá-
ció következtében visszautasíttatott , most azonban az igaz-
gató- tanács azt javasolja, hogy az egyházkerület fogadja 
el a szerződést , melynek lényege röviden az, hogy az 
egyházkerület által eszközlendő tőke-befektetések az 
EMKE által 32 évig fizetendő kamatjárulék és tör lesz-
tés út ján visszatérít tessenek. A javaslathoz Szabó Samu 
egy pó tmonda to t ajánl a tavaly tévesen fogalmazott 
javaslat jegyzőkönyvi kijavítására, mi ellen először az 

elnök emelt szót, állítván, hogy ennek kimondása vád 
volna az igazgató-tanács e l len; majd Szász Béla tar tot t 
személyes kérdésben heves filippikát, elmondván, hogy 
ő ~volt a szerződés szövegezője, tehát ő van megtá -
madva. A pótindítványban az foglaltatik, hogy tavaly 
általa félrevezettetett a közgyűlés, mire ő egyszerűen 
kijelenti, hogy ez »alaptalan rágalom.« Szabó S. kijelen-
tése után, hogv az ő indítványában semmi olyan nincs, 
a mi a Szász Béla személye ellen irányulna, a közgyű-
lés a pótindítvány mellőzésével az igazgató-tanács javas-
latát egész terjedelmében elfogadta. 

Néhány gondnoki választás bejelentése után ismét 
felvétettek az igazgató-tanács előterjesztései, melyeket a 
közgyűlés változatlanul elfogadott. Az egyik javaslat 
szerint a központi rendszeres segélyek jövőre csak 1 V 2 - o s 

törlesztés mellett fognak utalvánvoztatni. A másik e lő-
terjesztés új rendszabályt tartalmaz az egyházi tőke -
befektetésekre és az országos közalapból adandó kölcsö-
nökre vonatkozólag. Egy harmadik javaslat az egyetemes 
lelkészi nyűg- és gyámintézet konventi tervezetére vona t -
kozólag a napirendről való levételt indítványozta, mit 
a közgyűlés némi vita után elfogadott . Végül szintén 
magáévá tette a közgyűlés a Moldva-oláhország missziói 
egyházaknak külön egyházmegyévé szervezésére vonatkozó 
igazgató-tanácsi javaslatot, melyben különösen a házas-
sági törvényszéknek felállításáról van szó s egyszers-
mind elfogadta Koós Ferenc azon indítványát, hogy 
ezen tractus hivatalos címében a »Moldva-oláhországi« 
jelző helyett a »Romániai« tétessék. Ez alkalommal 
Barthahis János a »Romániai misszió« új esperese a 
közgyűlés színe előtt a hivatali esküt is letette. 

A harmadik napi ülésnek egyik igen fontos és 
hosszabb eszmecserét keltő tárgya volt a vallás- és k ö z -
oktatási minisztériumnak a gymnásiumok felett gyakor-
landó felügyeletre vonatkozó rendelete és az igazgató-
tanácsnak erre beterjesztett véleményes javaslata, melyek-
nek tárgyalása a délutáni ülést is jóformán igénybe 
vette. A hivatok miniszteri rendelet azt tartalmazza, 
hogy a középiskolák meglátogatására kiküldött minisz-
teri megbízottakkal tartatni szokott értekezletről, bármely 
részről tör ténhető félreértések kikerülése végett , jegyző-
könyvek vétessenek föl, s e jegyzőkönyveket a miniszteri 
megbízott maga is aláírja. Áz igazgató-tanács azt java-
solja, hogy az értekezleti jegyzőkönyv eszméje fogad-
tassék el, de küldjön az értekezletre az iskolai elöl járó-
ság is megbízottat az iskolai autonomia védelmére, s 
az értekezleti j egyzőkönyv az igazgató-tanácshoz is 
felterjesztessék. 

Az érdekes vitát Váró Ferenc, n .-enyedi tanár ny i -
totta meg, elmondva a kérdés történeti előzményét, 
kimutatva elvi fontosságát . A rendeletben a nagyszombati 
esethez hasonló autonomia sértést lát, az igazgató-tanács 
javaslatában nem talál elég garanciát. Fődolog , hogy a 
tanári karok szigorúan az autonomia értelmében járjanak 
el, mert íme a miniszteri biztosok eleinte a törvény és a 
miniszteri utasítás értelmében csak a vizsgálatokon jelen-
tek meg, most több helyen már az előadásokra is bejár-
nak. Indítványozza, hogy a tanári karok szabatos eljárást 
utasítással láttassanak el és a miniszteri megbizottak is 
előzetes utasítások szerint járjanak el. 

A délutáni ülésben Szász Béla szólott e lőször a 
kérdéshez. Jelezte, hogy a konvent a bizalmas értekezletek 
eszméjéhez hozzájárult, mit több tanárikar úgy értelmezett , 
hogy az értekezletről jegyzőkönyv felvételébe is belement. 
Most az igazgató-tanácsi javaslat az »egyházi megbizott« 
bevitelével a k. biztossal szemben akar segítséget nyújtani 
a tanári testületeknek és a jegyzőkönyv felterjesztésével 



gátat vetni a netaláni túlkapásoknak. Pártolja az ig.-tanács 
javaslatát. Szilágyi Gyula szerint n.-enyedi tanár a mostani 
pótrendeletben a kormány túlmegy a törvényadta jogán 
és többet kíván, mint az eredeti utasításban, mely 1884-ben 
még csak »bizalmas« értekezletről beszélt, s ezt fogadta 
el konvent is. Javasolja, hogy álljon ez álláspontra és 
kérje a közgyűlés a »pótutasítás« viszavonását. — 
Dr. Török István kolozsvári igazgató-tanár a konvent 
túlengedékenységéből származtatva a mostani bajt, orvos-
lásául elégnek találja a tanárkaroknak szabatos utasítások-
kal való ellátását; a gondnok vagy egyházi biztos kikül-
désétől nem sokat vár. Pártolja a Szilagyi indítványát. — 
Dr. Kovács Ödön bár nem félti a magyar kormánytól 
a reform, iskolákat, de fél, hogy az iskolai közegek ad-
nak alkalmat konfliktusokra. A közös jegyzőkönyvben is, 
az egyházi biztos kiküldésében is ilyeket lát. A közös 
jegyzőkönyveknek ellensége, a gondnokok kiküldéséhez 
kevés bizalma. A tanároknak adandó pontos utasítástól 
legtöbb jót remél. Ezeket konventileg egyetemesen kell 
kidolgoztatni. Pártolja a Szilágyi javaslatát. — Gyarmathy 
Miklós az igazgató-tanács javaslata mellett foglal állást, 
mert az iskolai kurátorok tapintatában megbízik. — 
Szabó Samu rámutaván azon tényre, hogy a többi ref. kerü-
letek is a konventre appelláltak, s hogy a zsinat is nyil-
ván kommentálta, hogy csak a nyilvános vizsgálatokon 
való felügyeletet és ellenőrzést fogadja el : terjeszszék fel 
az ügyet a konventhez, a Szilágyi indítványa értelmében. 

Elnök a vitát befejezettnek nyilvánítván, az indít-
vány tevők még egyszeri nyilatkozata után szavazásra 
bocsátja a dolgot és a közgyűlés többszöri szavazás 
után, elfogadta az igazgató-tanács javaslatát, kibővítve a 
Váró F. pótindítványával. 

A nagy érdeklődéssel folyt vita után bejelentettek 
a tanárválasztások, melyeknek eredményét a mult szám-
ban már közöltük, továbbá az enyedi theol. akadémia 
jelentése Józsa Zsigmond theol. magántanárrá történt 
képesítése tárgyában, mit a közgyűlés tudomásul vett 
és megerősítet t . 

A theologiai és lelkészképesítő vizsgálatok tárgyában 
készített szabályrendeleti javaslat, mely a konventi sza-
bályzatnak az erdélyi viszonyokhoz való alkalmazása, 
Szász Domokos püspök felvilágosító megjegyzései után 
vita nélkül elfogadtatott és érvényre emeltetett. 

Jegyzőkönyvi köszönetnyilvánítás és lelkes éljen-
zés kíséretében vétetett örvendetes tudomásul azon 
buzgó Névtelen 41,600 frtos alapítványának bejelentése, 
kiről lapunk egyik közelebbi számában mi is megemlé-
keztünk. Az alapító, míg életben lesz, alapítványa jöve-
delmét maga kívánja élvezni s csak halála után adja át 
a kijelölt célokra. 

A negyedik napi ülés, melyen Lészay Ferenc fejgond-
nok elnökölt csekélyebb fontosságú tárgyakat intézett el. 

Az igazgató-tanács javaslata a nagy-sajói egyház-
megye újabb beosztására vonatkozólag egy az érdeklet-
tekből álló bizottság közbenjöttével akként fogadtatott 
el, hogy a dézsi és széki egyházmegyék jogos kívánsá-
gainak figyelembevétele is kimondatott . 

Elfogadtatott a gróf Kun Kocsárd 40 ezer frtos 
alapítványa felhasználására vonatkozó javaslat. — Elfo-
gadtatot t az igazgató-tanács javaslata a boros-bocsárdi 
desolata egyház fekvőségeinek a püspöki birtokhoz csa-
tolása tárgyában. — A jövő gyűlés 1889-ben szintén 
Kolozsvári t fog tartatni az őszi hónapokban. 

A látogatott és érdekes gyűlés Lészay elnök rövid 
beszédével és Szász Domokos püspöknek az elnökhöz 
intézett meleg köszönő szavaival a tagok zajos éljenzése 
közben okt. 2-án déli fél 12 órakor véget ért. 

A Bányakerület közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Az okt. 5—ki ülés kimagasló pontját Szontágh Pál 
indítványa képezte, melyet már előre jeleztünk és a mely 
nagyszámú és előkelő közönséget vonzott a terembe. 
Általános figyelem közt terjesztetett elő az indítvány, mely 
így hangzik : 

Szontágh Pá l : Mielőtt teendőinkben tovább halad-
nánk, bátor vagyok előadásommal a mélyen t. egyház-
kerületi közgyűlést untatni. (Hall juk! Hal l juk!) Tudva 
van, hogy ezen év folyamán Muszkaország egyik városá-
ban, nevezetesen Kievben ünnepély tartatott , ünnepély, 
a melynek kettős irányzata volt, egyházi és politikai 
irányzata. ( Igaz ! Úgy Van !) Egyházi irányzata volt 
annyiban, a mennyiben ezen ünnepély annak kilencszáza-
dos évfordulója emlékére tartatott meg, hogy azon 
országba a keresztség behozatott . De alig tévednek azok, 
a kik azt hiszik, hogy ezen ünnepélynek volt s pedig 
nem kis mértékben, politikai irányzata ; nevezetesen annak 
emlékét is dicsőitette ez az ünnepély, hogy az úgyneve-
zett kis oroszokat a mindent elnyelő hatalmasabb állam 
lenyűgözte. ( Igaz ! Úgy van!) Tehát mondom, kettős 
irányzata volt ez ünnepélynek: egyházi és politikai. De 
akár úgy, mint egyházi, akár úgy mint politikai ünne-
pélyt tekintsük a jubilaeumot, a magyar ágostai hitvallású 
evangelikus egyház, vagy a mint én s.zeretem nevezni, 
a magyar lutheránus egyház hivatalnokainak azon a ju-
bileumon, mint ünneplőknek, semmi keresni valójuk 
nem volt. (Általános, zajos helyeslés.) u k még azt se 
mondhatják, a mit egy sokat emlegetett egyházi func t fo-
narius, ki csak Írásban vett ugyan részt a kievi ünnepé-
lyeken, legközelebb magáról azt mondotta , hogy t. i. ő a 
catholicismus propagálásának eszméjével foglalkozik s 
reméli és hiszi, eredményt érhet el és azért buzgólkodik, 
hogy abban az or thodox egyház az egyedül üdvözítő 
carholicus egyház kebelébe visszatérjen. 

Én nem hiszem, hogy a magyar lutheránus egy-
ház hivatalos tagjainak ilyesmi jöhetne eszébe egyházi 
tekinte tből ; n e m hiszem, hogy ők talán remélnék, hogy 
az orthodox, úgynevezett ó-hi tű, vagyis, mint most már 
nyíltan nevezhetjük, muszka egyház tagjait a mi p ro -
testáns, vagy éppen a mi lutheránus egyházunkba hódí t -
hatnók be. (Tetszés és. helyeslés). Ebből kitűnik, hogy 
tehát egyházi tekintetből nekik azon az ünnepélyen 
semmi keresni valójuk nem volt. (Általános helyeslés.). 

Hogy pedig politikai tekintetben találhassák meg 
s vallhassák be az ünnepélyben való részvétük indoko-
lását, alig h iszem; mert az a magyar állam ellen nyilt 
árulást involválna. (Élénk tetszés és zajos helyeslés.). 

Tegnap a conferentián Geduly Ferenc kerületi 
küldöt t- társam felemlítette, hogy a bányakerületi supe-
rintendentiából is jelen lett volna azon az ünnepélyen 
egy egyházi hivatalnok, egy lelkész. (Közbeszólások: 
Nem volt jelen !) A lapok hoztak, onnan tudom. ( N e m 
vol t ! ) Ha nem volt, akkor természetesen, teendő indít-
ványomnak célzata reá nézve elesik. A másikra nézve 
azonban, aki tényleg jelen volt, indítványom a követ -
kező : utasítsa a bányakerületi superentendentia képvise-
letében a conventbe kiküldendő tagjait, tegyék meg a szük-
séges lépéseket arra, hogy a convent első sorban kife-
jezze, mennyire perhorreskálja ezt az egész irányzatot, 
s mennyire consternálva van a tör téntek fölött, egyúttal 
kijelentvén, hogy akár egyházi, akár politikai tüntetés 
szempontjából történt e zarándoklás, azt nemcsak . nem. 
helyesli, hanem határozottan elítéli, kárhoztátja és bün-
tetendő cselekménynek tartja. (Általános élénk helyeslés.). 



Utasítsa továbbá az egyházkerület képviseletében 
a conventen megjelenő tagjait arra, hogy a convent 
tagjai bölcsességük és belátásuk szerint ez ügyben esz-
mecseré t előidézvén, utasítsak a superintendentiát , hogy 
azon egyházi hivatalnok ellen, a ki — egy más kerület 
kebeléből ezen kievi ünnepélyen mint ünneplő megjelent , 
canonszerű szabványaink értelmében a vizsgálatot e l ren-
delje és annak feleletre vonását, illetőleg megbün te t é sé t 
eszközölje. (Általános zajos helyeslés.). 

Geduly Ferenc. Mielőtt a dolog érdeméhez szólanék 
kénytelen vagyok egy ünnepélyes nyilatkozatot tenni. 
(Hal l juk! Halljuk !) E nyilatkozat így hangzik : Sajnálom, 
hogy pázuai testvéremet tegnapi felszólalásommal ok 
nélkül oly kellemetlenségbe vit tem, milyenbe belekerült. 
(Éljenzés.) . Ezen nyilatkozat megtétele után szóló kijelenti 
hogy miután a személycsere fölött , a mennyiben tény, 
hogv egy világi tag csakugyan résztvet t amaz ünnepélyen, 
sajnálatát kifejezte, most már nem az a kérdés, hogy : 
quis, hanem az, h o g y : qu id? Azok, a kik — folytatja 
szóló — evangelikus egyházunkból a nemzetiségi lázas 
mozgalom szárnyain, Kiev ősi falai közé repültek, hogy 
ott a magyar nemzetnek ellenségeivel egyházi és politikai 
téren szövetkezve, ünnepet üljenek, mindeneset re n e m -
csak egyházunk ellen, hanem a haza és a nemzet ellen 
is megbocsáthatlan bűnt követtek el. (Általános, élénk 
helyeslés.). És ellenük, bár nem a mi egyházkerüle tünk-
ből tették, de mert lutheránusok tették, ezen cselekede-
tükkel szemben állást kell foglalnunk ! 

Előtte szóló indítványát magáévá teszi, hogy a 
bányakerület kiküldöttei a convetben legnagyobb indig-
natiójukat fejezzék ki a fölött, hogy a protes táns egyház 
részéről két tag által ily cselekmény elkövethet tetet t 
és hogy a convent minden kezei közt levő eszközzel 
és móddal igyekezzék ezen vétséget meg to ro ln i ; de 
hozzá kívánja adatni, hogy ne a dunai kerületnek adassék 
át az ügy, mert az nem fogja a convent határozatát 
effectuálni, hanem adassék ki oly esperességnek, a me ly -
nek az illetők nem tagjai. (Általános helyeslés.). 

Elnök: Ha nincs senki, a mint remélem, hogy 
nincs, a ki az indítvány ellen felszólalna, azt hiszem, 
egyhangú határozatképpen k imondha tom, hogy : a főt isz-
telendő kerület közgyűlése elfogadja nógrádi küldött , 
Szontágh Pál úr azon indítványát, mely következőleg 
hangzik : 

i . a bányakerület a maga részéről perhorreskálja 
azt, hogy bár más kerületbeli, de az egyház kötelékében 
álló személyek a kievi ünnepélyben részt vettek ; másod-
szor javaslatba hozta ő nagymélsósága, hogy a kerület 
küldöttei utasíttassanak, miszerint az egyetemes k ö z -
gyűlésen hassanak oda, hogy az egyetemes közgyűlés a 
maga bölcsességében megtalálja azon módokat , melyek 
ezen egyének elleni eljárásra nézve alkalmasak. 

Ezen indítványhoz azon módosí tványt tette Geduly 
Ferenc úr, hogy a kiküldendők utasít tassanak, miszerint 
az egyetemes gyűlés gondoskodjék, hogy a megtor ló 
intézkedések hatályosan eszközlésbe vétessenek. Azt 
hiszem, hogy ez lényegben alig tér el attól, a mit 
Szontágh Pál úr javaslatba hozot t , s így k imondha tom a 
határozatot , miszerint az indítvány ezen módosítással 
elfogadtatik. (Általános helyeslés.). 

Ezután Zsilinszky Mihály beterjeszti a tanügyi 
bizottság jelentését. E szerint a bányakerületben I887 /8 . 
iskolai év folyamában volt három teljes 8 osztályú f ő -

.gymnasium, három négyosztályú algymnasium, és két 
taní tóképző intézet. Főgymnas ium van Szarvason, Buda-
pesten és Selmecen, melyekben a tannyelv tisztán a 
magyar. A tanárok száma Szarvason n rendes, i he lye t -

tes, 2 bejáró tanár és 4 hi toktató ; Budapesten 11 r en -
des, 1 helyettes, 4 bejáró és 3 h i t o k t a t ó , Selmecen 
11 rendes, 1 helyettes, 1 bejáró és 3 hi toktató. A t anu-
lók száma volt Szarvason 404, Budapesten 426, Se lme-
cen 240. Pénzbeli jövedelme volt Szarvasnak 31,677 frt , 
Budapestnek 29,886 frt , Selmecnek 30,569 frt. Az a lgym-
nasiumok : Besztercebányán 4 rendes, 1 helyettes, 2 bejáró 
és 2 hi toktató tanárral, 92 tanulóval és 8566 for intnyi 
jövede lemmel ; Békés-Csabán 5 rendes, 1 bejáró és két 
hitoktatóval, 100 tanulóval 7680 fr tnyi jövedelemmel ; 
Aszódon 2 rendes, 3 helyettes, 1 bejáró és 2 hi tokta-
tóval, 121 tanulóval és 6705 fr tnyi évi jövedelemmel 
működöt t . A kerület tehát középiskoláinak fentartására 
évenkint összesen 115,083 for intot költ, megjegyezvén, 
hogy Selmec állami segélyben részesül. Tan í tóképző 
intézet van Szarvason és Selmecbányán, melyekben 
aránylag igen kevés tanuló van. A bizottság azon indí t -
ványa, hogy a mult tanév folyama alatt elhunyt Ta t ay 
István, szarvasi volt igazgató- tanárnak emléke jegyző-
könyvben is megörökí t tessék, a közgyűlés által e l fo-
gadtatott . 

Ezután dr. Králik kerületi jegyző előterjesztet te a 
pénzügyi bizottság jelentését. A kerületi pénztár tőkéje 
96,993 frt 92 kr, (mul t évben volt 95,684 frt 59 k r ) ; 
a Német Is tván-alap 1452 frt 68 kr, a Mokosinyi - fé le 
alaptőke 13,871 frt 6 kr, a Zsedényi-alap 20,000 frt , a 
Székács-alap 7747 frt 52 kr, a Geitz-alap 1735 for in t to t 
tesz. A pénztár minden tekintetben rendben találtatott. 
Fabiny Theof i l elnök indítványára a közgyűlés a pénztár 
tár kezelőinek elismerését és köszöneté t fejezi ki. 

Következet t több kevésbbé fontos tárgyról szóló 
jelentés tudomásul vétele után a kerületi özvegy-árva 
intézet pénztári állapotaról szóló jelentés. E szerint 1887. 
végén az alapösszeg. 63,839 frt 05 krt tett. Ezen alapít-
ványi összeg kamatainak, valamint a Baldácsy-féle alap-
nak a kerület részére eső összege kiosztásáról, délután 
4 órakor bizottság fog összeülni és határozni. 

Geduly Elek felkéri az elnökséget, hogy jövőre 
legyen tekintettel arra, hogy a kerületi gyűlés az egye -
temes gyűléshez lehetőleg közel essék, hogy a gyűlés 
tagjai ne kényszerül jenek nagy költséggel, napokon át 
itt tar tózkodni. Szeberényi Gusztáv püspök és Fabiny 
Teof i l kijelentik, hogy a tárgyhalmazat és az ügyek 
helyes el intézésének érdeke kívánta most, hogy a g y ű -
lések így következzenek egymásra. De a felszólalást a 
jövőre tekintetbe veszik. 

Következet t a zólyomi esperesség felszólalása 
Krausz Imre vámosi (felső-zólyomi) lelkész vizsgálati fog-
ságba helyezése ügyében, melyet az esperesség magára 
nézve megszégyení tőnek tart. Mivel pedig a vizsgálati 
fogságot elrendelő végzést a 72 éves férfiura nézve a 
királyi tábla feloldotta és a lelkész szabadlábra helyezését 
rendelte el, az esperesség azt hiszi, hogy az illető járás-
bíróság, mely a vizsgálati fogságot elrendelte, jogtalanul 
járt el. Azért az ügyben az igazságügyi minisztér iumhoz 
az egyetemes közgyűlés utján fe l folyamodni kivan, hogy 
a biróság tagjai ellen hivatalból fegyelmi eljárást indítson 
és jövőre nézve rendelje el, hogy a lelkészek tekintélye, 
az ilyen eljárásokban lehetőleg meg legyen óva. 

Vladár Victor szólt először az indítványhoz és 
hangsúlyozta, hogy az egyetemes közgyűlés g o n d o s k o d -
jék, hogy a lelkészek alaptalanul ne zaklattassanak. A 
most érintett lelkész ügyében pedig teljes satisfactió 
adassék. Szeberényi Gusztáv püspök nem akarja az egye -
temes gyűléshez vinni az ügyet , mikor épen a kerületi 
gyűlés elnöke az igaszságügyminiszter. Tebusz János 
azonban nagyobb súlyt akar adni az ügynek, azért a 



közgyűlés elé akarja vinni. Moczkovcsák zó lyomi főespe -
res pedig kijelenti, hogy az esperesség éppen abból az 
okból akarta a közgyűlés elé vinni az ügyet , mer t a 
kerület i gyűlés elnöke az igaszságügyminiszter . Fábiny 
Teof i l kijelenti, hogy a vámosi lelkész ügye kel lemet le-
nül érintet te és azért már előzőleg is fogla lkozot t vele, 
de addig nem szólhat, míg a vizsgálat befejezve nincs, 
mer t főelve, hogy »audiatur et altéra pars.« Annyit 
azonban privát ú ton mondha t , hogy az elővizsgálat 
adatai alapján — sajnos — nem látja a lelkészt oly 
tisztán, min t azt a panaszosok fe l tünte tni óhajt ják. N e m 
tudja, h o g y a további vizsgálat minő e redményű lesz. 
A fegyelmi vizsgálatot Krausz lelkész egyszerű panaszára 
is megindí tot ta volna, de az ügyben nem látta azt, hogy 
a bíróság manifeste helytelenül járt volna el. Az a b í ró -
ság ellen nem hozható fel a rgumentumul , hogy a v izs-
gálati fogság elrendelését a királyi tábla feloldot ta . Az 
első bíróság bizonnyal tudta, hogy a vizsgálati fogság 
elrendelésének mikor van helye. De olyan okot sem 
lát fenforogni , mely a hivatalból elrendelendő fegyelmi 
eljárás megindí tását vonta volna maga után. De kijelenti, 
h o g y mindezt csak privátim mondja és kéri, hogy a 
gyűlés jegyzőkönyvébe fel ne vegyék. (Helyeslés.) . Ezután 
ha tá roza tképen kijelentette, h o g y a közgyűlés akara tá -
hoz képest az ügyet , az egyetemes közgyűlés útján, az 
igazságügyi miniszterhez fel fogják terjeszteni . (Helyeslés.) . 

Ezután Holes Dániel panaszképen felemlíti, hogy 
a bácsszerémi főesperességben — a mint hallja egy 
odavaló lelkésztől — a választások alkalmával t ö r v é n y -
telenségek fordul tak elő. Bierbrunner bácsi esperességi 
jegyző visszautasítja a vádakat és kijelenti, hogy a 
választások alkalmával az előirt szabályokat szigorúan 
betar tot ták. A felszólaló előbb győződö t t volna meg 
vádjainak alaposságáról , mielőt t azokat kiszórta volna. 
Az a lelkész ki Holes Dániel t informál ta , o t t sem volt 
a választásokon. Fabinyi Teof i l elnök a t isztességet 
minden téren óhaj t ja követve látni. N e m korlátozza s e n -
kinek szólásszabadságát, de kérdi, hogy hová jutunk, 
ha »on d i t«-kre alapítunk vádakat, a nélkül, hogy azok 
alaposságáról meggyőződ tünk volna. Jövőre nézve majd 
tudni fogja, hogy ilyen esetben mit fog tenni. (Élénk 
helyeslés.) . 

A pancsovai temető ügyében jelentik, hogy a két 
p ro tes táns felekezet szépen megfé r egymás mellett és 
az ügyet végleg befejezet tnek tekintik. Ezután he lyes -
lőleg tudomásul vették, hogy az aszódi javítóintézetben, 
300 f r t díjazással h i tokta tói ál lomás rendszeresí t tet ik. 
Foly ta tó lag 20 fr t segélyt szavaztak meg a pozsony i 
theologiai tanárok által szerkeszte t t »Theolog ia i szak-
és segédkönyvek« anyagi támogatására. A többi, kevésbbé 
fon tos tárgyat felszólalás nélkül intézték el. 

Az okt, 6—ki ülésen Fabinyi távollétében Sembery 
Imre, legidősb kerület i fe lügyelő elnökölt. A mult ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után következet t özvegy 
Szontágh Fe rencné felebbezésének tárgyalása. Szontagh 
Fe rencné re ugyanis a Széchenyi egyház az özvegynek 
Széchenben fekvő birtoka után a Széchenyi t e m p l o m -
építési alapra 119 f r tnyi összeget kivetett . A kivetés 
ellen az özyegy az esperességhez fe l folyamodással élt, 
az esperesség azonban helyben hagyta a Széchenyi e g y -
ház határozatát , mely ellen mos t az özvegy a k ö z g y ű -
léshez fordult . Kéri, hogy a nógrádi esperesség rá nézve 
sérelmes határozata feloldassék, mivel fér je sohasem 
lakot t Széchenben, maga pedig re formátus . Szontágh 
Pál, az elhunyt édes testvére, szólot t e lőször a ké rdés -
hez, kérvén a határozat feloldását abból az okból, mer t 
Szontagh Fe renc sohasem lakott Széchenben, de S z o n -

tagh Ference t illetve, jogi képviselőjét nem hívták meg 
arra a gyűlésre, melyen néhány egyháztag kivetet te rá 
a templomépí tés i járulékot. Egyébiránt biztosítja a k ö z -
gyűlést , hogy ha a nógrádi esperesség határozata fe lo lda-
tik, az egyházközség sokkal hamarabb jut a kivetett 
összeghez, mer t a Szontagh-csa lád bizonyos kegyelet tel 
viseltetik a Széchenyi egyház község iránt. Dr. Kralik 
Lajos ügyész azt javasolja, hogy az iratok tekintet tel 
arra, hogy a jegyzőkönyvnek több hiánya van, pótlás 
véget t az esperességhez visszaküldessenek. 

Most e kérdésben élénk elvi vita fe j lődöt t ki a 
fölött , h o g y olyan lutheránust , kinek valamely egyház-
község területén birtoka van, de az egyház terüle tén 
nem lakik és nem is tagja az egyházközségnek, bir toka 
arányában meg lehe t -e adóztatni. A vitában részt ve t -
tek Geduly Ferenc , Bierbrunner G., V ö r ö s József., S á r -
kány János , Jeszenszky Danó , Holes Dániel, Sárkány 
József, Horvá th Sándor végül ismét Szontagh, de a 
nélkül, hogy az ügyben elvi ha tározatot hoztak volna. 
Az összes iratokat kiegészítés véget t visszaküldik a 
nógrádi esperességhez, azzal az utasítással, hogy a jövő 
közgyűlésre terjessze fel újból. 

Ezután a boszniai Ferenc-Józséf-mező lu theránus 
lakosainak kérvényét vet ték tárgyalás alá, hogy őket a 
bányakerület i szuperintendencia kebelébe vegyék fel. 
Először Sárkány József az ügyben kiküldöt t bizottság 
elnöke szólot t a tárgyhoz, kiemelve, hogy milyen nehéz 
és kényes do log a Fe renc - Józse f -meze i egyházközség 
bekebelezése, mely több nehézségbe ütközik. Most már 
a zágrábi esperesség is kezd befolyást gyakorolni az 
egyházközségre , melynek papja nincs és legtöbb esetben 
a római katholikus lelkész végzi az egyházi funkciókat . 
De tekintetbe véve az egyházközség hi tbuzgóságát és e 
kerülethez való ragaszkodását , mégis azt javasolja, hogy 
a püspök vegye kezébe az ügyet és kövessen el m i n -
dent, hogy a hozzánk való ragaszkodást fentar tsa és 
szilárdítsa. A bekebelezés végleges k imondása bizonyos 
politikai szempontból veszélyes, de ilyen veszélyes lenne 
az egyházközség elutasítása is. Reményl i , hogy a p ü s -
pök bölcsessége megtalálja a módo t , hogy a Boszniával 
való viszonyt fentar tsuk. Szeberényi Gusztáv püspök 
kijelenti, h o g y a Fe renc - Józse f -meze i egyház előző 
években 100 for int segélyt kapot t és megígér ték neki , 
hogy ha az egyházközség tovább is hű ragaszkodást 
tanúsít , ezután is megkapja a segélyt. Az egyházközség-
nek az egyházkerületbe való bekebelezési kérvényét 
tehát erre válaszul lehet tekinteni és mint ilyent üdvözli 
e ragaszkodás nyilvánítását. Kijelenti továbbá, hogy az 
összetar tozásnak politikai akadályai nem lesznek. Az 
egyházközség legközelebb le lkész- taní tót választ, ki a 
f ranc-fe ld i lelkész felügyelete alatt fog működni . Je-
szenszky Danó és Bellohorszky esperes az egyházközsé-
get a bánáti esperrességhez óhaj t ja csatolni. Sárkány 
József utalva a végleges bekeblezés kényes te rmésze té re 
az ügyet kizárólag Szeberényi püspök bölcsességére 
kívánja bízni. Elfogadtatot t . 

Ezután a békés-csabai felsőbb leányiskola ügyére 
került a sor. Az előmunkálatokkal megbízot t albizottság 
azt javasolja, hogy az iskola köl tségeinek fedezésére a 
kerületben lelkenként egy krajcár adó vetessék ki. Sze-
berényi Gusztáv püspök szólot t a javaslat mellett . Áchim 
esperes e lérkezet tnek látja az időt, hogy az egyházadót 
reorganizálják és ne ezen incidensből, hanem általában 
emelni kell 2 krajcárral az egyházi adót , hogy a s zük-
ségletek fedezhetők legyenek. Raab esperes vé leménye 
szerint az esperességekhez kell leküldeni az ügyet . T ö b -
bek hozzászólása után határozatikig k imondot ták , h o g y 



az ügyet egészen, az adó kérdéssel együtt az esperes-
ség ekhez leküldik tárgyalás és elfogadás végett. 

Ezután néhány kisebb fontosságú ügy intéztetett 
el. Ezek között az újpesti lutheránus egyház szervezési 
ügye, melyet a pesti esperességhez küldenek le véle-
ményadás és rendezés végett. Ezzel a közgyűlés véget ért. 

A kecskeméti ev. református egyházmegye 
őszi közgyűlése. 

A kecskeméti ev. reform, egyházmegye őszi köz-
gyűlését folyó október 9 -én tartotta Nagy-Kőrösön. 

A közgyűlést Ádám Kálmán esperes buzgó imával 
nyitotta meg. 

Antos János, a szeretett egyházmegyei gondnok, 
egy kedves leányának aggasztó betegsége miatt nem 
jelenhetvén meg, távol maradását részvéttel vette tudo-
másul az egyházmegye, s a világi elnöki székbe Magyar 
László legidősb tanácsbirót ültette. 

A jegyzők sem jelenhetvén m e g : T ó t h Sándor 
gombai és Takács József ceglédi lelkészek bízattak meg 
a jegyzőkönyv vezetésével. 

A főt. egyházkerület az állandóan segélyre szoruló 
egyházak s lelkészi állomások kijelölését és segélyezé-
sük módjáról véleményt kérvén, e munkálatnak az egy-
házmegye nevében leendő elkészítésével Filó Lajos, 
Gáli Ferenc és Magyar László tanácsbirák bízattak meg. 

Az egyházkerületi bizottság áital, a konventi egye-
temes nyűg- és gyám-egylet i tervezetre készített vé -
leményes javaslat leküldetvén, ide vonatkozólag Filó 
Lajos tanácsbiró munkálata fogadtatot t el. E szerint is 
az úgynevezett lelkészi nyugintézetre nincs is szükség. 
A munkaképtelen lelkészek, a régi kegyeletes szokás 
szerint, önálló administrator tartása mellett, lelkészi 
javadalmaikban meghagyatnak. Az egyetemes gyáminté-
zetbe belépést, a jelenben hivataloskodó lelkészekre 
nézve szabad tetszéstől teszi függővé. Méltányosnak 
látja azonban, hogy az alapítandó egyetemes gyáminté-
zetre fizessenek az egyes egyházak is épen úgy, a mint 
fizetnek az országos nyugdíjra a tanítók után, akár 
nyugdíj képesek a tanítók, akár nem. Óhajt ja pedig, 
hogy az évi fizetés minél kevésbé legyen terhelő. így 
az r - s ő osztályú lelkészi állomás után fizetnének éven-
ként 12 fr tot , a 2-ik osztályú után 8 frtot , a 3 —ik után 
6 fr tot s a 4- ik után 4 fr tot , még pedig felét a lelkész, 
felét az egyház. A gyülekezet fizetné ezt akkor is, ha a 
lelkész az egyetemes gyám-egyletnek most nem lenne 
is tagja. 

A nagy-kőrösi tanárok szintén adtak be egy indít-
ványt, melyben — hangsúlyozva azt, hogy ők az anya-
szentegyház kebeléről épen nem akarnak leszakadni, az 
egyház és ennek veteményes kertjei — az iskolák — 
autonomiájához törhetlenül ragaszkodnak, az állami 
mindenhatóság politikája nem az ő politikájuk s növen-
dékeik szívébe is buzgón igyekeznek beplántálni az egy-
ház szeretetét, indítványozzák, hogy a tiszáninneni egy-
házkerület példájára a létesítendő egyetemes gyáminté-
zetbe az ev. reform, vallású gymnasiumi, akadémiai és 
tanítóképezdei rendes tanárok is tetszés szerint belép-
hessenek, az 1890 után hivatalt nyerők pedig belépni 
köteleztessenek. Az egyházmegyei közgyűlés — Filó 
Lajos indítványára — e kérelmet egyhangúlag elfogadta 
„miután a tauárok is valósággal lelkészi missziót telje-
sítenek" s egyszersmind a főt. egyházkerületet arra fogja 
kérni, miszerint hasson oda az egyetemes konventnél, 

hogy a létesítendő gyámintézetbe az ev. reform, vallású 
gymnasiumi, akadémiai és praeparandiai tanárok is bevé-
tessenek. 

A „családkönyvek" kötelező behozatalát T ó t h Sán-
dor előadó javaslatára — az egjdiáz megyei gyűlés — 
mint feleslegest, mint az anyakönyveket nem pótoló 
könyvek vezetését, nem kivánja; ellenben ajánlja a kül-
földön is szokásos csálád-lapok behozatalát, melyekre 
minden családi változást a lelkészek bejegyeznének. 

Az egyházkerületi költségek aránylagos megállapít-
hatása céljából, az 1886-ban kiadott »egyetemes névtár« 
adatait határozta fölterjeszteni az egyházmegye, mely 
szerint a kecskeméti ev. ref. egyházmegye népessége 
76,687 lélek. 

A lelkészi időközi jövedelmek hova fordítása tá r -
gyában a Filó Lajos javaslata fogadtatot t el szabály-
rendeletül, mely szerint az időközi lelkész illő jövedelmé-
nek levonásával fennmaradó összeg az egyházmegyei 
gyámintézet és az illető rendes lelkészi javadalom közt 
oszlik meg. Az illető egyház ezen időközi jövedelmet 
alapítványkép kezeli, s csak is annak jövedelmét fogja 
élvezni a választandott rendes lelkész. 

Majd Jász-Kara-Jenő affiliálási ügye került sző-
nyegre, s miután Nagy-Kőrös a távolság miatt el nem 
fogadá : visszarendeltetett a közelebbi Tószeghez leány-
egyházúl. 

A jász-kiséri lelkészi díjlevelet, melyben a natura-
lék pénzértékben vannak kifejezve, épen ez ok miatt 
nem fogadá el az egyházmegye, mindaddig, míg a m e g -
váltást megerősí tő egyházmegyei határozatot nem p r o -
dukálják. 

Örömmel vette tudomásul és terjeszti fel ellenben 
az egyházkerületre megerősítés végett a jász-kara-jenői 
leányegyház azon díjlevelét, melyben a lelkész-tanítói 
fizetés 200 fr tról 300-ra s a tandíjul fizetett rozs vékán-
ként 1 f r t 25 krra értékeltetett. 

Képviselőkül az őszi egyházkerületi közgyűlésre 
Sziládi Áron, Miskolci Dénes, Csilléry Benő és Fáy 
József urak küldettek. 

Gyűlés után a tagok a városi szállodában együtt 
étkeztek, hol az ebéd alatt a lelkes pohárköszöntőkben 
nem volt hiány. 

A kedélyes ebéd után a jegyzőkönyvet hitelesítette 
egy bizottság s estére a gyűlési tagok legnagyobb rész-
ben eltávoztak. E g y jelenvolt . 

Az ágost. evangélikusok egyetemes gyűlése. 
Lutheránus testvéreink egyetemes gyűlése f. hó 

10-én vette kezdetét Budapesten, az evang. főgymnasium 
Deák-tér i dísztermében, báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő és Karsay Sándor dunántúli püspök elnöklete 
alatt. Az egyházkerületek püspökei (Geduly kivételével, 
kit betegsége tar tot t viszsza,) felügyelői és küldöttei teljes 
számban jelen voltak. Az előzetesen tar tot t istenitisztelet 
után a gyűlést báró Prónay főfelügyelő nyitotta meg, 
szívélyesen üdvözölve a megjelenteket, bejelentve, hogy 
a betegsége miatt távollevő Geduly püspököt Karsay S. 
fogja az elnöklésben helyet tesí teni ; majd lendületes 
beszédben tanulságos visszapillantást vetett a magyaror -
szági ág. hitv. evang. egyház legutóbbi husz évi történetére 
a jelenkori egyházi tevékenység egyik fontos feladata az 
emberbaráti intézmények ápolása mely célra ő 400 fr tot 
ájánlott föl, mit a gyűlés zajos éljenzéssel fogadott , m e g -
nyitó beszédét pedig jegyzőkönyvbe vétetni határozta. 

Az elnök tetszéssel fogadott megnyitó beszéde után 
következett Kubinyi Géza interpellatioja a már töbször 



emlegetet t Szeberényi-ügyben, kérdést intézvén az elnök-
séghez, mennyiben valók a hírlapok abbeli közleményei, 
hogy Szeberényi Gusztáv bányakerületi püspök az egyházi 
alapokat szabályellenesen kezelte és a jutalmakat hazafiat-
lan férfiaknak adományozta. E kérdésben Zsilinszky Mihály 
békési esperességi felügyelő adta meg a választ. 
Kijelentette, hogy némely lapok vezércikkeiben túlzot-
tan hangoztatot t ama vád, mintha Szeberényi püspök 
pénzeket hütlenül kezelt volna, nem felel meg a való-
ságnak ; az ő hazafisága ellen sem történtek határozott 
nyilatkozatok, csak gyanúsítások, abból az alkalomból, 
hogy a Zsedényi-féle ioo fr tos jutalmat oly egyénnek 
adomanyozta, a ki a hazafiság tekintetében gyanú alatt 
áll. Szeberényi Gusztáv püspök e felvilágosítás után inge-
rülten oda szólott az interpellálónak : »Máskor ne tessék 
mende-mondák után indulni.« Kubinyi Géza pedig örven-
detes tudomásul vette Zsilinszky felvilágosítását, mert 
ilykép a püspöknek alkalma nyílik magát tisztáznia. Ezzel 
a kényes ügy egyelőre véget ért. 

Következett a házassági bíráskodás kérdése. Az 
ev. ref. egyház konventje átiratot intézett az egyetemes 
gyűléshez, a melyben az egyházi bíráskodás fontos kér-
désének előkészítésére bizottságot kér kiküldeni, a mely 
a ref. konvent kebeléből kiküldött bizottsággal együtt 
tenné meg a kellő lépéseket. E tárgy fölött hosszabb 
vita keletkezett. 

Az első szónok, Sztehló Kornél hosszabb történeti 
bevezetés után ellenzi a reformátusok indítványának el-
fogadását. O a kor szelleméhez képest az egész egyházi 
bíráskodást, még a catholicusoknal is, eltörülni szeretné 
és indítványozza, hogy ily értelemben írjanak fel a ko r -
mányhoz és országgyűléshez. Czékzis István püspök ellen-
ben pártolja a reformátusok indítványát és ez ügyben 
egy bizottság kiküldését kéri. Hasonló szellemben szó-
lalt fel Hörk József, eperjesi hittanintézeti decán és 
Györy Elek, a ki hangsúlyozza, hogy a bizottság kikül-
dése által a kérdés megoldásának egyáltalában nem fog-
nak praejudicálni. 

Prónay egyetemes felügyelő ezután határozatilag 
kimondotta , hogy az ág. evangélikusok közgyűlése a 
reformátusok indítványát a testvéri jóindulat nyilvánulá-
sának tekinti és a házassági bíráskodás kérdésének meg-
vitatására Beniczky Gyula és Zsilinszky Mihály esperes-
ségi felügyelőket, Győry Eleket, Doleschall Sándor és H o r -
váth Sándor budapesti lelkészeket küldi ki a bizottságba. 

Következett a bányakerületi superintendentia indít-
ványának tárgyalása a kitvi ügyben. Az indítványt Szon-
tagh Pál ismertette a hallgatóság élénk figyelme közt 
kérve, hogy az egyetemes közgyűlés mondja ki azt, hogy 
Mudrony Pál esperességi felügyelő a kievi ünnepélyben 
részt vett, rosszalja, perhorrescalja és elitéli, és a dunán-
inneni superintendentiát arra utasítja, hogy Mudrony ellen 
a vizsgálatot megindítsa, és őt esetleg kánoni törvé-
nyek szerint megbüntesse. Kötelességének tartotta ezt a 
javaslatot megtenni, tekintettel arra a helyzetre, melyet 
a protestáns egyház a haza alkotmányának keretében 
elfoglal. Minthogy soha meg nem cáfoltatott, bebizonyí-
tottnak tekinthető, hogy a dunáninneni superintendentia 
két egyházközségének felügyelője egy egyházi és poli-
tikai demostratióban Oroszországban részt vett, s az 
evangelikus egyháznak kötelessége ezt az eljárást elítélni. 
(Élénk helyeslés.). 

A nagy tetszéssel és éljenzéssel fogadott beszéd után 
Mudrony Pal emel szót védelmére. Különbséget kell 
tenni — úgymond — személye között , amaz állás között 
melyet mint esperességi felügyelő és ama misszió között 
melyet most , mint a dunáninneni egyházkerület dele-

gáltja teljesít. A convent incompetens személye felett Íté-
letet mondani. A bányai egyházkerület pedig inconpetens 
vádhatározati indítványt tenni egy másik kerület hiva-
talnoka ellen, mert csak az ő saját kerületének van, 
autonomiája értelmében, joga saját hivatalnokait felelős-
ségre vonni. Ezzel szólló álláspontját eléggé jelezni 
vélte s nem vesztegetne ez ügyre több szót, ha az nem 
vert volna föl oly nagy port a sajtóban. Azért meg 
akarja mondani a közönségnek, mi vezette őt Kievbe. 
L> mit sem tud arról, hogy a kievi ünnepnek egyházi poli-
tikai, és nemzeti jellege lett volna. O csak arról tud, hogy 
ott a keresztyén vallás felvételének 900 éves jubilaeumát 
ülték meg s azt hiszi, hogy egy ilyen momentum minden 
keresztyén egyháznak hívét örömmel töltheti el. 

Mi tör tént volna, ha az oroszok annak idején nem 
a keresztény vallást, hanem az izlamot vették volna fel ? 
Mi lett volna a keresztyénségből Európában? Az ünne -
pélynek culturalis jelentősége is volt, mert az által, hogy 
felvették a keresztyén vallást, az által az oroszok cul-
turát hoztak Európába. Szóló — úgymond — nem egy 
maga volt az ünnepélyen. (Közbekiáltás : Igen, Stross-
mayer is ott vol t ! ) Bizonyára, üdvözlő távirata által, 
de csak szellemileg. Ép úgy a canterbury érsek, aki az 
anglikán egyház nevében küldött üdvözlő iratot. Hogy 
ez ünnepnek valami köze volna a politikához, arról 
szó sem volt. Ha megróható az, hogy valaki a keresz-
tyénség elterjedésének ünnepében részt vett, akkor 
megróható az is, hogy őseink felvették a keresztséget 
s hogy mi keresztyének vagyunk. De itt egyébbről van 
s z ó ; ha Kiew nem O r o s z - de Francia- vagy Angol-
országban fekszik, akkor nem csaptak volna olyan lár-
mát abból, hogy valaki az ünnepélyben részt vett. Itt 
már a nemzetiségi kérdést szellőztetik. Szóló soha sem 
csinált titkot abból, hogy a szláv nemzetiséghez tar to-
zik ; s ha ő mint szláv rokonszenvezik a rokon n e m -
zetiségekkel, az nem b ű n ; szívében ezzel az érzéssel 
született s azt kiirtani nem lehet soha. Az indítványra 
nézve különben tartózkodik minden nyilatkozattól. 

Erre Dula Máté emelt s zó t : A szélső elemek a 
tanácskozásba oly elemet csempésznek be (Zajos ellen-
mondás), mely teljesen hijávai van az egyházi színe-
zetnek. Mudrony eljárásában sem lát semmi megróni 
valót, mivel csak igazán keresztyén-egyházi érzületéből 
kifolyólag cselekedett. Ha az afrikai hittéritőknek sikerül 
néhány négert megkeresztelniük, e miatt altalános az 
öröm a keresztyének közt s ha most arról van szó, 
hogy egy egész nagy néptörzs, melynek hatalma Európá-
nak és Ázsiának számos népére kiterjed, ünnepli keresz-
tyénné lételének nagy évfordulóját, ne legyen szabad 
vele örülni? Az egész ügy nem az egyetemes gyűlés elé 
való; ez Mudronynak magánügye, a kinek mint szabad 
embernek s mint szlávnak szabad volt Kievbe mennie. 
Az egyetemes gyűlésnek, mely fiatal intézmény, nincs 
joga, hogy az egyház kerületek önkormányzatát csor -
bítsa s ha ez ügyben itél, pusztán politikai szenvedélyei 
által ragadtatja el magát. Az evangelikus egyházban 
felülkerekedett a chauvinismus; a lutheránus tótok és 
különösen a dunántuli kerületbeliek elszenvedték, hogy 
mint páriákkal bánjanak velük. De ha ezen túl is a 
chauvinismus és nem a keresztyénség! érzés fogja az 
egyetemes gyűlést vezérelni, akkor a lutheránus tótok 
el fognak szakadni és a törvényes kerület védsáncai 
mögé fognak vonulni. Kéri az egyetemes gyűlést, té r -
jen napirendre a javaslat felett. 

Utána Kubiny Géza emelt szót, így kezdve beszé-
dét : N e m tudom, mi nagyobb, a mi béketűrésünk vagy 
ez urak arcátlansága ?! (Nagy zaj.). 



E szavaknál felugrik helyéről Dula Máté, és mel-
lét verve kiáltja: Kérem, én a dunáninneni kerület kép-
viselője vagyok. Ilyen sértéseket kikérek magamnak. 
Kérek igazságot. (Nagy zaj.). 

Prónay Dezső elnök félbeszakítja : Itt az imént az 
urak részéről olyan kifejezéseket hallottunk, mint »keresz-
tyéntelenség«, »chauvinismus« ; ne tessék tehát csodál-
kozni, ha viszont más részről — sajnos — kissé élesebb 
kifejezések használtatnak. (Helyeslés.). 

Kubinyi Géza ezután kijelenti, hogy Mudronyék 
nem felekezeti szempontból látogatták meg a kievi ünne-
pélyt, hanem elvitték oda a szlávok hódolatát az orosz 
nemzetnek, de ezt nincs elég férfias bátorságuk bevallani. 
(Ugy van!) A király ő felsége Strossmayert ezért kemé-
nyen megdorgálta. (Éljenzés.) Ha a mi megvetésünk 
hasonló sulylyal birna, azok az urak már régen meg-
szűntek volna szerepelni. Kivánja, hogy ez ügyben a 
legszigorúbb vizsgálat indíttassék meg. (Helyeslés.). 

Szontágh Pál szólalt fel ezután, ki nagy figyelem-
mel hallgatott beszéde során rendre cáfolta Mudrony 
szavait. Nem érti, hogy e kérdést miért tárgyalják oly 
nagy hévvel. A szenvedélyt fölkeverni nem állt szándé-
kában. Mudrony és Dula uraknak az adott fölvilágosí-
tásokért köszönetet mond. Nem Mudrony személyét, 
hanem Mudronyt , az esperességi felügyelőt és kerületi 
küldöttet akarja felelősségre vonatni. A történelemből 
mindenki tudja, hogy az oroszok ezelőtt 900 évvel nem 
csak a görög or thodox hitet vették föl, hanem nagy 
kegyetlenséggel tiporták le a kis oroszokat. Az ünnep-
nek tehát ket tős jelentősége volt. Mudrony azt állította, 
hogy a canterburyi érsek szintén jelen volt az ünnepé-
lyen, a szónok erre megjegyzi, hogy az érsek az o rosz -
barát Gladstone embere. Á magyar ág. hitv. evangélikusok-
nak ezen az ünnepen nem volt mit keresniök, mert nem 
állíthatják azt, hogy az oroszokat az evang. egyházhoz 
való átlépésre akarták birni. A mi az illetékességi kér -
dést illeti, az egyetemes gyűlés föltétlenül hivatva van 
ez ügyben Ítéletet mondani, mert az ünnepélyben részt 
vett egyének az evang. egyház érdekei ellen jártak el. 
A mi Dula ama fenyegetését illeti, hogy az ág. hitv. 
evang. tótok kilépnek az egyetemes gyűlésből, a szónok 
megjegyzi, hogy ettől nem tart. Különben a mi férges, 
hulljon le. (Élénk tetszés és taps.) Ez esetben a szaka-
dárok nem maradnak sokáig lutheránusok, hanem át tér-
nek az óhitűek táborába. (Élénk tetszés.). 

Prónay Dezső br. elnök, Mudronynyal szemben, 
hivatkozva egy 1862-diki incidensre, kijelenti, hogy az 
indítványt illetőleg a bányakerületi superindentia illeté-
kessége kétségtelen. 

Ezután Marhauser bonyhádi tanár szólott, kijelent-
vén, hogy Kievben nem keresztyén ünnep volt, mert 
az orosz a keresztyének üldözésében a pogányokat is 
felülmulta, tűzzel, vassal pusztítván a lutheránusokat. 
Hörk tanár szólott e kérdéshez ezután az egyházat meny -
aszszonyhoz hasonlítván, kinek szeplőtlen jó hírnevét 
senkinek sem szabad compromittalni. Annál kevésbé 
szabad egy egyházi felügyelőnek, ki azonban Kievben 
azt tette. A felügyelőnek kötelessége a béke fenntartása. 
De hát, kérd i : béke-e ez 1 Végül kijelenti, hogy meg 
van az alap, hogy Mudronyt a consistorium elé állítsák. 
Ritter somorjai lelkész kijelenti, hogy az indítványt 
pártolja. Majd Terray gömöri főesperes szólott a kér -
déshez és azután felolvasta Dula Máté egyik »hazafias« 
nyilatkozatát, melyben az egykori osztrák absolut ura-
lom vezérlőinek tényekedését nevezi az igazi hazafi-
ságnak. Ezt a szellemet azonban a tót nép nem ismeri 

el a magáénak. Dula Máté kijelenti, hogy a felolvasott 
kifejezéseket, egy perbeszédben használta. (Derültség). 

Györy E. konstatálja, hogy az egész konvent az indít-
vány mellett van. De Dula kerületenkénti szavazást kért, 
mi azonban Trsziyénszlcy felszólalására nem fogadtatott el. 

Ezután Prónay elnök kijelenti, hogy a bányakei il-
leti superintendentia indítványát a közgyűlés elfogadja. 

Ezután elfogadták az indítványt, hogy a kormány-
hoz kérvényt nyújtsanak be az iránt, hogy az evangelikus 
iskolák segélyezésére az eredeti összeget, 5000 frtot , 
állítsa vissza. 

A második napi ülésen a theologiai akadémiai nagy-
bizottság jelentése olvastatott fel a »Theologiai szak-
könyvtára című vállalatról, mely jelentést a convent 
örvendetes tudomásul vett és a vállalatot a híveknek 
meleg pártfogásba ajánlja. 

A pozsonyi lyceumi tanári nyugdíj intézet ügyében 
versengés lévén a theologiai akadémia tanárai és lyceumi 
tanárok közt, mióta a két intézet külön van választva. 

Az egyetemes közgyűlés dr. Györy Elek véle-
ménye alapján az ügy rendezésével a pozsonyi egyházat 
bizta meg. 

Ezután az elnök indítványára az egyetemes köz -
gyűlés elhatározta, hogy a theologiai hallgatók tanári 
képesítése tárgyában érkezett miniszteri rendelet, azon 
emlékirat kapcsán, melyet a theologiai igazgatók a rende-
letre vonatkozólag készítettek, a közoktatásügyi bizott-
sághoz tétessék át. Hasonlóképen e bizottsághoz utasí-
tották Szeberényi Gusztáv püspök indítványát a theologu-
soknak a tanítói képesítés megszerzése módjáról, melyet 
a bányai kerület már elfogadott. Czékus István püspök 
javasolja, hogy a tanügyi bizottságba az eperjesi akadé-
miai igazgató is beválasztassék. Elnök azonban kijelenti 
hogy a bizottság tagjainak száma meg van törvényileg hatá-
rozva, a bizottságban pedig üresedés nincs. (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 
Ráth Mór kiadásában épen most jelentek m e g : 

Shakspere színművei. Javított kiadás, közel 600 íllustrá-
tióval. 46. és 47. füzet (»V. Henrik« vége s »III. Richard« 
kezdete). Egy-egy füzet ára 40 kr. — Arany János 
hátrahagyott iratai és levelezése. 26. és 27. füze t ; egy-
egy füzet 40 kr. — Egy magyar főúr a XVII. század-
ban : gr. Csáky István életrajza. Irta Deák Farkas 2-ik 
kiadás. Ára 1 frt 60 kr. 

Keresztyén erkölcstan az evang. középiskolák 
felsőbb osztályai számára. Palmer, Harlesz és Petri után 
irta Batizfalvi ^ István tanár. Második kiadás. Kiadja 
Kókay Lajos. Ára 70 kr. A műnek második kiadása 
lévén előttünk, birálatos ismertetésébe nem is kívánunk 
bele menni ; az élet, a használat megbírálta már eddig a 
könyvet, s úgy látszik, elég jónak találta, különben nem 
kívánt volna belőle egy második kiadást. Annyit azon-
ban mégis meg akarunk jegyezni, hogy nagyon kívánatos 
lett volna, ha e második kiadás egyszersmind ,, javított" is 
lett volna. Némileg javítani, könnyítni kellett volna a 
stylust, könnyebbé tenni a tárgyalást, hozzáférhetőbbé 
az elvont psychologiai fejtegetéseket, s végül el is 
hagyni, vagy legalább is gyökeresen átdolgozni egyes 
§-okat , (87. §.), vagy mint a minő pl. különösen a 44. §., 
a melylyel nem tud az ember mit csinálni a növendé-
keknél, mert ha kihagyatjuk velük, ezzel hívjuk rá fel 
jobban a figyelmet, ha pedig felveszszük, akkor meg nem 
tudjuk tárgyalni, vagy legalább is ilyen alakban, mint 
itt van, nem. Egyébb dolgokban is nagyon sok van 



fenhagyva a jó vezető számára. Igen világos, tiszta 
magyarázat mellett lehet csak haszonnal a növendékek 
kezébe adni a munkát. 

Magyar o lvasókönyv. A középiskolák III—ik osz-
tálya számára. Szerkesztette Makiári Pap Miklós gymn. 
tanár. Kiadja a »Sárospataki irodalmi kör« a főiskola 
költségén. Ára fűzve i frt , füzetben 93 kr. A nem régiben 
megjelent munka a gymnasiumi könyvtár XIV. és az i ro-
dalmi kör által kiadott magyar olvasókönyvek III. kötetét 
képezi. A mint a szerkesztő az előszóban mondja, e mű 
a Molnár Lajos tanár által szerkesztett Olvasókönyveknek 
folytatása, úgy hogy az olvasmányok kiválasztásánál 
tekintettel volt szerkesztő az I - ső és II—ik kötet tartal-
mára, a tantervre és a III—ik osztály tananyagára. Mint-
hogy az I. és II. kötet a mondai kort s az Árpád-házi 
királyok korszakát ölelte fel a magyar történelemből, e 
III. kötet a Vegyes-házból származott uralkodók korát 
mutatja be. Egyébb tárgyakat illetőleg is szem előtt 
tartotta az öntudatos paedagogus szerkesztő a fokoza-
tosság elvét s az ész-, kedély- és jellemképző olvas-
mányokat elég szerencsésen válogatta össze, részben 
dolgozta át különösen nyelvi tekintetben. A találós mesék 
között azonban van néhány igen nehéz, a mit nagyon 
bajos a gyermekkel kitaláltatni, így az l, a k, a c s az i 
betűvel jelzettek. Kihagyható lett volna Greguss Ágos t -
nak »A paraszt és a szolgabíró« című meséje, mely 
poetikailag is nehézkes, a tanulságot is nem könnyen 
szemléltethetni benne. Van valami ízléstelen tréfa. »A 
talpas tótokban« — ilyenekre ne szoktassuk a gyerme-
keket. A sok idegen szót is, mely előfordul egyes olvas-
mányokban vagy ki kellett volna hagyni, vagy legalább 
kiejtésüket zárjelbe oda tenni. E néhány megjegyzéssel 
azonban el is mondot tuk kifogásainkat, mert különben 
az olvasmányok legnagyobb része szép és a gyermek 
lelki világához alkalmazott. Nagyon helyesen járt el a 
szerkesztő, midőn a legjobb nevű irók és költők művei-
ből szedte össze anyagát, azt az egy-két olvasmányt 
pedig, mit másod- harmadrendű Íróktól vett át, a könyv 
értékének csorbulása nélkül bátran mellőzhette volna is. 
Az egész anyag a következő öt kategóriába van beosztva : 
I. példabeszédek, közmondások, talalós- és tanító-mesék, 
példázatok; II. népmesék és m o n d á k ; III. elbeszélések, 
leírások, képek és elmélkedések; IV. történeti elbeszélé-
sek, mondák, életrajzok, jellemvonások és V. köl temé-
nyek. Összesen 107 olvasmány. Szivesen ajánljuk a tan-
férfiak figyelmébe a munkát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dr. Bihari Péter ref. főiskolai 

rendes és egyetemi magántanár, mint a hivatalos lapban 
olvassuk, elmebetegsége miatt gondnokság alá helyezte-
tet t ; már a nyáron be kellett szállítani a lelki elborulás 
szomorú házába, a hol jelenleg is ápoltatik. — Szász 
Domokos erdélyi püspök f. hó 14-re Székely-Udvarhelyre 
utazott a ref. főgymnasium új épülete fölavatási ünnepé-
lyére, melyen az igazgató-tanácsot Szász Gerő és dr. Szász 
Béla, a kolozsvári kollégiumot dr. T ö r ö k István igaz-
gató és Szathmári Ákos tanár fogjak képviselni. Dr. Vályi 
Gábor kolozsvári egyetemi tanár az erdélyi egyház-
kerület igazgató-tanácsa által a most szervezett misz-
szió-ügyi előadói állásra meghivatott . — Lncze Lajos 
erdélyi püspöki titkár püspöke ajánlatára kilenc fo lya-
modó közül az erzsébetvárosi újonnan szervezett állo-
másra körlelkészszé neveztetett ki az igazgató-tanács 
által. (Prot . Közi.). 

* Lelkészválasztások. A debreceni egyházmegyében 
fekvő Esztár község lelkészi állomására egyhangúlag 
Biber József b.-ujfalui segédlelkész választatott lelkipász-
torrá ; de a választás — mint a Debr. prot. Lap irja — 
nem fog megerősíttetni, mert Biber illetéktelenül jelöl-
tetett ki az állomásra. — A hegyközkovácsi-i ev. ref. 
lelkészi állomásra közfelkiáltással Szokolai Béla helybeli 
időközi lelkész választatott meg. 

* Az új vallás- és közoktatási miniszter nyilat-
kozatai. G/ót Csáky Álbin f. hó 6-án fogadott először 
hivatalosan, a mikor számos fővárosi és országos kul tur-
intézet küldöttsége tisztelgett nála. Az országos közokta-
tasitanács küldöttségének, melyet Stocek elnök vezetett, 
a miniszter többek közt azt válaszolta, hogy Magyar-
ország kulturája érdekében minden áldozatot meg kell 
hoznunk. — A középiskolai igazgatók küldöttségének 
azt válaszolta, hogy nagyon jól tudja, mennyire túl vannak 
halmozva bürokratikus munkával. A mostani papirkorszak-
nak véget Jog vetni. Bölcsen tenné ! 

* Az evangelikus bányakerületi gyámintézet köz-
gyűlése f. hó 7 -én délelőtt volt a tót templomban 
Sáikány Sámuel egyházi és Fölelváry Mihály világi e lnö-
kök vezetése mellett. Az elnöki jelentés szerint a gyám-
intézet részére ujabban 979 frt 94 kr. folyt be, mely 
összegre vonatkozólag akként határoztak, hogy annak 
fele az egyetemes gyamin tézetnek adassék, másik felét 
pedig egyes egyházak közt oszszák szét. A tisztújítást a 
jövő évi szeptember hóra rendelték el. A közgyűlés 
tudomásul vette ama bejelentést, hogy az egyetemes 
gyámintézet közgyűlését e hó 13-ikán és 14-én Pécsett 
tartják. 

* A Luther-társaság okt. 10-én igazgató-tanácsi 
ülést, 11-én közgyűlést tartott Dolesehall Sándor társulati 
elnök vezérlete alatt. Az elnök bejelentette, hogy a tagok 
száma 265-re szaporodott. Trsztyénszky Ferenc pozsonyi 
theol. akadémiai tanár indítványozta, hogy fiók-társulato-
kat állítsanak fel, a melyek a központtal szerves össze-
köttetésben legyenek. Az igazgató-tanács hozzájárult ez 
indítványhoz és az erre vonatkozó javaslat kidolgozásá-
val Trsz tyénszky Ferenczet bízta meg. A Luther -é le t -
rajzára kitűzött pályázatra négy munka érkezett be, 
melyek közül a 3-ik és 4-ilc számú munkát — mint 
figyelemreméltót — annak idején átdolgozás végett a 
szerzőknek visszaadták. A pályamunkák átdolgozva már 
visszaérkezteö s most njból kiadták mindakettőt a bírálók-
nak. — A közgyűlésen szintén Dolesehall Sándor e lnö-
költ kiváló megnyitó beszédet tartva, melyben a tá r -
saság érdekeinek buzgóbb felkarolását hatásosan ajánlotta 
a tagoknak. Az évi jelentés a Gyurátz- és Sánta-féle 
imakönyvek kiadását, egy néipes tótnyelvű naptár (annak 
idején ismertet tük) közrebocsátását emelte ki s egyszers-
mind a tagok helveslése közben ismertette a működés 
további p rog rammjá t : Luther népies életrajzának és több 
népies vallás-erkölcsi iratnak kiadását. Ezután a pénz-
tári jelentést és a zsámvizsgálatról szóló tudósítást hall-
gatta meg a közgyűlés, felmentvényt adva a pénztár -
noknak, köszönetet szavazva az elnökségnek és tiszti-
karnak. 

* Az evangél ikusok egyetemes gyűlése okt. 12-én 
fejezte be tanácskozásait. Első napi üléséről más helyen 
kimerítő tudósítást vesznek olvasóink, a más két napiról 
jövő számunk hozand részletes értesítést. Itt csak any-
nyit említünk meg, hogy a második napi ülésen az 
anyakönyvek kérdésénél ismét volt nemzetiségi szó-
harc, s hogy a harmadik napi ülésben a zsinati b izot t -
ság terjesztette be előmunkálatait, melyek kapcsában az 
egyetemes gyűlés elhatározta, hogy a zsinat minélelöbb 



összehivassék. A zsinat tárgyát az egyházalkotmány kodifi-
kációja és a perrendtartás megállapítása fogja képezni. 
Az egyetemes gyűlés egyfelől a buzgóság és szorgalmas 
munkásság jól eső benyomását tevé ránk, de másfelől 
kirívólag dokumentálta az evangelikus egyház rendezésé-
nek elodázhatlan szükségét. Most is boszusággal és sajná-
lattal tapasztaltuk az egyetemes gyűlés főhibáját, mi abban 
áll, hogy csak tanácskozik és eszmét cserél, de nem 
levén végrehajtó hatalma, végérvényesen semmiben sem 
határoz. A legfőbb egyházi hatóság e szervezetlenségből 
íolyó tehetetlenségét bezzeg busásan kihasználják a 
pánszláv atyafiak, kik, mint a lefolyt gyűlés is mutatja, 
bár nagyon kevesen vannak, mégis képesek ezt a nagy, 
tekintélyes és hazafias szellemű evangelikus egyházat 
állandó nemzetiségi harcok színhelyévé tenni, s kihívó 
magaviseletükkel az óriási többséget nemcsak állandóan 
ingerelni, hanem a komoly egyházi munkától szünte-
lenül elvonni s a közvélemény előtt az egész evang. 
egyházat kompromittálni . 

* A debreceni ev. ref. főiskola akadémiai tan-
szakainak tanrendje az i88 8 / 0 . iskolai év első felében. 
Előadó tanárok és tantárgyaik. A) A hittudományi szak-
ban: Tóth Sámuel r. tanár. Keresztyén hittan, heti 6 órán. 
Theologiai encyelopaedia heti 3 órán. Balogh Ferenc 
ny. r. tanár. Keresztyén egyháztólténelem, I. korszak heti 
4 órán, III. korszak heti 4 órán. Dogma történelem, 
heti 3 órán. Csiky Lajos ny. r. tanár. Egyházi szónoklat-
tan, heti 4 órán. Gyakorlati bibliamagyarázat, heti 2 órán. 
Szónoklati gyakorlatok, heti 2 órán. Keresztyén erkölcs-
tan, heti 4 órán. Dicsöfi József ny. r. tanár. Héber nyelv 
elemei, heti 3 órán. O-szövetség magyarázata, heti 
4 órán. O-szövetségi theologia, heti 3 órán, Szyr nyelv, 
(spec. coll.) heti 1 és J/a órán. Erdős József ny. r. tanár. 
Bevezetés az ó-szövetségbe, heti 3 órán. O-szövetség tör-
ténete, héber régiségtannal, heti 2 órán. Uj-szövetség 
magyarázata, heti 4 órán. B) A jog- és államtudományi 
szakban: Búzás Pál ny. r. tanár. Nemzet-gazdaságtan, 
heti 5 órán. Magyar pénzügyi jog, heti 5 órán. LJszka 
Nándor ny. r. tanár, ez évben akadémiai igazgató. 
Alkotmányi és kormányzati politika, heti 5 órán. Magyar 
alkotmány és jogtörténet, heti 3 órán. Régi magyar 
vagyon- és örökjog, (spec. coll.) heti 2 órán. Dr. Kovács 
Sándor ny. r. tanár. Római jog története és institutioi, 
heti 8 órán. Egyházjog, heti 4 órán. 3—4-ig, (a keddi 
órát a theologusok is hallgatják »Egyházi jog forrásai« 
címen.) Dr. Karsa István ny. r. tanár. Magyar magán-

jog, heti 5 órán. Peres és perenkívüli eljárás, heti 5 órán. 
Dr. Baczoni Lajos ny. r. tanár. Államszámviteltan, heti 

3 órán. Bevezetés a jog- és állam tudomány okba heti 2 órán. 
Nemzetközi jog, heti 3 órán. Közművelődés statisztikája, 
heti 2 órán. Dr. Ozory Lstván ny. 1*. tanár. Büntető-jog, 
heti 5 órán. Osztiák polgári n.agán-jog, heti 6 órán. 
C) Bölcsészeti tudományokat előadó tanárok és tan-
tárgyaik : Dr. Török József ny. r. tanár. Közegészségtan, 
heti 2 órán. lörvényszéki orvostan, heti 2 órán. • Thót 
Ferenc ny. r. tanár. Alapbölcsészet és ismerettan, heti 
4 órán. Jogbölcsészet, heti 4 órán. Ó- és középkori 
bölcsészettörténelem, heti 4 órán. Oszterlamm Ernő ny. r. 
tanár. Át alános nevelés- és tanítástan heti 3 órán. Német 
nyelv, (spec. coll.) heti 2 órán. Balogh Ferenc ny. r. 
tanár. Ángol nyelvtan heti 3 órán (Kezdőknek.) Angol 
mondattan, heti 1 órán (Haladóknak.) Géresi Kálmán 
ny. r. tanár. Á legújabb kor történelme 1830—1870-ig, 
heti 4 órán. Erdős József ny. 1*. Vallás bölcsészet, heti 
3 órán. Joó István tanítóképezdei ny. r. tanár. A meny-
nyiségtan módszertana, heti 1 órán. Dr. Öreg János 
főgymn. oki. ny. r. tanár . ; Francia nyelv (kezdőknek) 

heti 2 órán, haladóknak : 2 órán. Mácsay Sándor étiek 
és zene tanár. Egyházi és müénekelés, heti 2 órán. 

* Egy emberbarát emlékszobra. Lord Shaftes-
burynek, a nagy angol filantropusnak emlékszobrát mult 
vasárnap leplezték le a londoni Westminster-apátságban. 
Jellemző, hogy a gazdag Angliában mily nagy akadá-
lyokkal kellett a szoborbizottságnak megküzdeni, míg a 
szobor elhelyezése az apátságban lehetővé vált. Evek 
során át folyt a gyűjtés s végre a szobor elkészült^ de 
arra már nem maradt pénz, hogy az apátságnak a szobor 
elhelyezése és fen tartása címén járó dijakat meg tudták 
volna fizetni. E díj 400 font sterlingben van megállapítva. 
Az apátság káptalana, látván, hogy ezen összeget a 
bizottság nem képes aláírás útján összegyűjteni, 250 fontra 
szállította le a díjat, de még így sem lett volna lehet-
séges a szobor felállítása, ha egy ismeretlen adakozó a 
még hiányzó 120 fontot nem küldi be a bizottságnak, 
így azután a szobor felállíttatott. Pitt szobra áll az egyik 
oldalán, Foxé a másik oldalon. N e m messze Schaf tes-
bury szobrától vannak elhelyezve Mackintosh és Macaulay 
Zachariás szobrai. Az angol lapok keserűséggel emelik 
ki, hogy a nagy filantropus, kinek London annyit 
köszönhet, ennyi akadály leküzdése után juthatott csak 
be a Westminster-apátságba, hol Anglia legkiválóbb 
férfiai meg vannak örökítve. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapesí-budai ref. templom építésére újabban 

következő adományok folytak b e : Perselypénz 15 frt 
79 kr. Litéri gondnok Papp István 25 kr. Szánfai lel-
kész, Borbély József 50 kr. ^Sipos Péter 50 kr. Biró 
György, Dr. Bolyó Károly, Csekei Tarai Szidónia, H o r -
váth Albert Zsuzsánna, Jónás János, Ladányi Gyuláné, 
Muraközy Pál, Pázmány Elek, Vallaj, és Varga Gábor 
1 — 1 frt. Sárközújlak 1 frt 45 kr. Alsó-szőlősi lelkész 
Kocsis József, Csáth, Major Imre, tolnai esperes Csekei 
István és torzsai 1. Kármán Pál 2—2 frt. Karatnai 1. 
Szakács János 2 frt 10 kr. Gyömrő 2 fr t 90 kr. Héreghi 
egyház és Szőllősi Pál rádi lelkész 3—3 frt. Budapesti 
lelkészi hivatal, Gávai 1. Baráth Imre, Jászkisér és Vári 
Szabó Antalné 5—5 frt. Porcsalmi esperes Kiss Áron 
24 frt 70 kr. Ceglédi mnemonikai előadásból 32 frt 23 kr. 
Bartalos Sándor 150 frt. Ezen összegekkel együtt 28,951 frt 
8 krajcár van a pesti hazai első takarékpénztárban elhe-
lyezve. — Budapesten, 1888-ik évi október 2-áti — Szőts 
Albert, pénztárnok. 
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HIRDETÉSEK. w / \ w 

A dunamelléki ref. egyházkerület alsó-baranya-bácsi 
egyházmegyéjébe kebelezett pacséri egyházban, a rendes 
lelkész nyugalmaztatása által ürességbe jött lelkészi állo-
másra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás javadalma hivatalosan 1600 f o -
rintra van felvéve, s így az állomás I - ső osztályú; most 
azonban a nyugalmazott lelkésznek nyugdíjához a lel-
készi javadalomból adatván 400 frt , ez idő szerint a 
lelkészt javadalom 1200 frt, s így az állomás II. osz -



tályúnak lévén tekintendő, arra II. fokú m'inősítvénynyel 
biró egyének is pályázhatnak. 

Pályázni kivánók pályázati kérvényöket kellőleg 
felszerelve az alsó-baranya-bácsi egyházmegye espere-
séhez, nagy tiszteletű Tóth János karancsi lelkész úrhoz 
Karancs, (postaállomás, Baranyam.) f. évi november 
hó 20-ikáig nyújtsák be. 

Budapest, 1888. október 10. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az ungi 
egyházmegyéhez tartozó kis-dobronyi egyház megürese-
dett lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen egyház évi jövedelme terményekből, földbir-
tokból 750 frtra megy és így III. osztályú. 

Pályázati kérvények nt. Makav Dániel esperes úrhoz 
Ungvárra intézendők. 

Pályázati határidő november hó r 5—ik napja. 
Miskolc, 1888. október n - é n . 

1^-u.n B e r t a l a n , 
püspök. 

A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben levő felső-
baranyai egyházmegyébe kebelezett nagyb tfalui ev. ref. 
egyház lelkészi állomása lemondás folytán megürülvén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. 

Ez állomás évi jövedelme a hivatalos felvétel szerint 
1137 frt 82 kr, s így III—ik osztályú. 

A megválasztandó lelkész köteles leend az egyház-
megyei gyámintézet tagjává lenni. 

Pályázni kivánók kellően felszerelt kérvényeiket 
f. évi november hó 15-ikéig adják be nagytiszteletű 
Kovács Antal felső-baranyai esperes úrhoz Ttrehegyen, 
u. p. Harkány. 

Budapest, 1888. október 8. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

: f > - Á - L T A S 

A dunántuli ev. ref. egyházkerületben a veszprémi 
egyházmegyébe kebelezett balaton-kövesdi ev. ref. egy-
ház IV-ik osztályú s a felszámítás szerint 600 forint 
évi javadalommal biró lelkészi állomására pályázat hir-
dettetik. 

Az állomást elnyerni óhajtók pályázati kérvényei-
ket kellően felszerelve f. é. október 3 1 -ik napjáig Csonka 
Ferenc esperes úrhoz Szent-Gálra, postahely (Veszprém-
megye) küldjék. 

Rév-Komárom, 1888. október 2-án. 
P a p G-á/bor, 

püspök. 

:e=>.Á. n ^ ^ r ^ L 2 : J ^ t . 
Tiszáninneni ev. ref. egyházkerületünkben a fe lső-

zempléni egyházmegyéhez tartozó magyar-izsépi egyház 
lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötöt t jövedelem föld, 

, Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. 

rét, terményekből, jó gazdálkodás mellett 600 forintra 
tehető, és így a 4-dik osztályú egyházak közé tartozik. 

A pályázni kivánók, kérvényüket november hó 
10-ik napjáig adják be nt. Kalniczky János esperes úrhoz 
L.-Mihályiban u. p. Legenye. 

Miskolc, 1888. október 9-én. 
Kun Bertalan, püspök. 

népiskola i o lvasókönyvekre és anyanye lvtaní tás i 
vezérkönyvre . 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület népiskolai t an-
ügyi bizottsága pályázatot hirdet a 2. 3. és 4-ik elemi 
osztályok olvasókönyvére és anya (magyar) nyelvtaní-
tási vezérkönyvre, következő feltételek mellet t : 

1. Ugy az olvasókönyvek, mint a vezérkönyv, az 
egyházkerületi népiskolai tanterv és a tankönyvek elő-
állítására készített s nyomtatásban is megjelent javaslat 
elvei szerint szerkesztendők. 

2. A vezérkönyv az olvasókönyvekkel szoros egybe-
tüggésben és kapcsolatban álljon. Vezérkönyv nélkül 
beküldött olvasókönyvek a palyázatból kizáratnak. 

3. A vezérkönyv az 5—ik és 6—ik osztályok anya-
nyelv és fogalmazási tananyagának tanítását, is magában 
foglalja. 

4. Az olvasókönyvekben a prózai olvasmányok 
lehetőleg eredetiek, de minden esetre viszonyainkhoz 
alkalmazottak legyenek. 

5. A vezérkönyv, ritkított garmonddal számítva, 
legfeljebb 20, a 2-ik osztály olvasókönyve, ciceróval 
számítva, 5, a 3 —ik osztályé 8, a 4-ik osztályé 10 n y o -
mott ív terjedelmű legyen. 

6. Az elfogadott pályaművek a tiszántúli ev. ret. 
egyházkerület tulajdonai lesznek. 

7. Az elfogadott vezérkönyv irója, művének k inyo-
matása után, egyszer mindenkorra, minden nyomot t ívért, 
20 ívig 35 frttal jutalmaztatik. 

8. Áz elfogadott olvasókönyvek első kiadáskor 
10,000 példányban fognak nyomatni , s szerzőjök a 2-ik 
osztály olvasókönyveért 5, a 3—ik osztály olvasókönyvé-
ért 8, a 4-ik osztály olvasókönyveért 10 nyomott ívig, 
mindenik ív után, 50 frt jutalomban részesül. Az olvasó-
könyvek 2-ik és következő kiadásakor, tekintet nélkül a 
nyomatandó példányszámokra és a könyvek terjedelmére 
vagy ív számaira, az iró, mindenik olvasókönyv után, 
50 frt díjazásban részesül mindaddig, míg a szükséges 
correcturát és az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizot t -
ság részéről kivánt javítást és módosítást személyesen 
maga végzí, illetőleg el végezheti. 

9. A pálya művek beadásának határidejéül az 1890-ik 
október hó i - s ő napja tűzetik ki. 

10. A pályaművek tisztán, idegen kézzel leírva,, 
bekötve, lapszámozva, jeligével ellátva, a szerző nevét 
rejtő jeligés levélkével együtt, a fentebb kitett határidőn 
belől, az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottság 
elnökéhez, Szabd János espereshez, Kőrös- Tar e sár a 
(Békésmegye, posta helyben) küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. október i - jén . 
Kovács Lajos, Szabó János, 

a biz. jegyzője. az egyházkerületi népiskolai tanügyi 
.. • 1 bizottság elnöke. 

1 . "" — 
Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs : S z ő t s Farkas . 

D E U T S C H M.-féle műintézet, Czettel és Deutscli Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 43. sz. Budapest, 1888. október 21. 

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. ker. Kinizsv-ufca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

Liberalismnst a theologiábal 
Parlamentünknek egyik fiatal jeles szónoka, 

ki kath. pap létére sem híve »a® szűkkeblű feleke-
zeti exclusivitásnakjíc a közoktatásügyi budget 
tárgyalásakor mondott tartalmas szűz beszédé-
ben többek között így nvilatk ozot t : ..A liberahs-
mus az az igazi világosság, mely az egészséges 
alapon fejlődő kultúra tenyészetére ép oly nélkülöz-
hetlenül szükséges, mint a nap a növényi életre 
nézve. Ez a ható életerő, az igazi vis vitális, 
mely fejlődésre késztet s míg a mnltból a hasz-
nosat konzerválja, addig a haladásban a jövő 
biztos alapját akarja megvetniKiemelte egyszers-
mind azt is, hogy a ^felekezeti tolerantiacc a 
»merev felekezeti féltékenység szűkkeblűségévek 
szemben a műveltség kifolyása és bizonyítéka, 
miáltal tényleg a theol. és felekezeti kérdések 
megítélése terén is a józan egészséges liberalis-
mus híveinek mutatta be magát. 

E liberalismusra, ha valahol, úgy főleg a 
theologiai kérdésekben van nagy szükségünk, 
a mit különben a theologiának tudományos jel-
lege és történeti fejtődése is megkövetel. Sajnos 
azonban, hogy e téren még protestáns körökben 
is igen eltérők a felfogások, s hogy a hazai 
legújabb theologiai mozgalom oly nehezen halad, 
annak okát részemről abban találom, hogy a 
vállást a dogmával, a felekezetiséget az egyéni 
vallásossággal, a keresztyénséget a theologiával, 
a kijelentést az Írással, az evangy. üdvigazságokat 
vagy a kegyes vallásos érzületet valamely hittani 
rendszerrel vagy dogmatikus kifejezéssel azonosít-
juk, a mi pedig a legújabb theol. fejlődés hathatós 
eredményeinek egyenes félreismerését sőt meg-
tagadását jelenti. Pedig e fogalmaknak, e prot. 
sarkigazságoknak tisztázására már saját jól fel-
fogott érdekénél fogva is szüksége van a theo-
logiának, mert a theologia, mint tudomány méltó 
helyet csak akkor foglalhat a többi tudományok 

organismusában, ha tárgyával céltudatosan fog* 
lalkozhatik, ahoz bírálattal közeledhetik, s annak 
tartalmát tudományos elvekre fekteti. 

Annak, ki a theologia történeti keletkezését 
és fejlődését ismeri, be kell vallania, hogy a theol. 
tudománynál a vallásos érdek mellett nagy fon-
tosságú annak tudományos érdeke is, s azon túl-
súly szerint, a melyet egyik érdek a másik felett 
nyer, különböző theol. gondolkozásmód áll 
elő, mely gondolkozásmódnak különféleségével 
különböző elnevezések és irányok alatt a ker. 
theologia történeti fejlődéseinek összes korsza-
kaiban találkozunk. Az egyik hangsúlyozza a 
törvényszerűt és hagyományosat, mely aztán 
dogmatismusra s merev élettelen orthodoxiára 
vezet; míg a másik irány a szabadelvűt, ész-
szerűt emeli ki, s tovább fejlődésében rationalis-
mussal végződik. Mindkét irányban van egy 
kis része az igazságnak. Az evangyélium vallás-
erkölcsi alapigazságai isteni eredetűek, supra-
naturális jellegűek és isteni kijelentésen alapul-
nak ; de a mint a theologiában a tudományos 
vizsgálódás tárgyává tétetnek, rationalis, észszerű 
jellegűekké válnak, mert a theologiának tudo-
mányos feladata épen azt kívánja, hogy a ki-
jelentés adta isteni igazságok az ész és szív emberi 
igazságaivá tétessenek. Megköveteli ezt főleg a 
protestáns theologia, mely a szellemi és lelkiis-
mereti szabadság, a személyes vallásos meggyő-
ződés szent nevében a ker. vallásos igazságoknak 
szabadabb, elevenebb felfogását, a theologiának 
a vallásos egyén autonom teremtő erejéből ki-
induló fejlődését és fejlesztését túzte ki felada-
tául, a mint az a hit által való megigazulás 
sarkalatos alapelvében is kifejezést nyert.*) 

*) Ezt szem előtt tartva igazat kell adnunk a berlini »Prot. K. Z.« 
egyik jeles Írójának, a midőn a mai modern theol. gondolkozásmódok 
jellemzésénél a Stöcker-féle katholizáló törekvések ismertetése alkalmá-
ból kérdi: í l laben die verschiedenen theol. Scliulen nicht einen gemein-
samen evang. Boden? Gehen sie nicht alle von der AnerkenDung Christi 
als des Tragers der höchsten göttl! Offenbarung ans und von der Voraus-



Meggyőződésem szerint minden életképes 
theol. iránynak megvan a maga psychologiai 
és históriai létjogosultsága: lélektanilag a theol. 
tudás vallási vagy tudományos érdeke kielégí-
tésében, történetileg pedig abban, hogy a kor 
szükségletének igyekszik megfelelni és a tudo-
mányos theol. kérdések egynémelyikének tisztá-
zását célozza. Az egyoldalú felekezetiséget hang-
súlyozó orthodoxiának igaza van abban, hogy a 
hitvallásoknak s az ó-prot. hittani tanrendsze-
reknek tanulmányozására hívja föl a theol. köz-
gondolkozást; a göttingai tudós, Ritschl legújabb 
iskolája jogosan hangsúlyozza a többi tanfogal-
mak mellett a gyülekezet fogalmát s a törteneti 
érdeket; s végül a modern szabadelvű irány 
képviselői nézetem szerint jogosan kívánják, 
hogy az üdv igazságok tudományos rendszere-
zése a modern műveltséggel összhangzólag tör-
ténjék, s így a theologiai tudomány a többi 
tudományok organismusába beillesztessék. 

A vallásos és a tudományos érdek harmo-
nikus kielégítése első rendű kalauz a theol. kér-
dések megítélésénél. A tudományos szempont 
természetszerűleg magában foglalja a bírálatnak 
jogosultságát is, a melyet saját kára nélkül a 
theologia sem nélkülözhet. Ezen alapszik a 
theologia józan liberalismusa. A vallásos érdek 
meg azt követeli a theol. tudománytól, hogy az 
evangyélium örökérvényű üdvigazságai emberi és 
időszerű tekinteteknek áldozatul ne essenek, sőt 
inkább az egyéni és társadalmi élet és haladás az 
evangyélium eszményei szerint irányzódjék. Ez 
alkotja a ker. theologia és egyház józan con-
servativismusát. 

Ez alapon különbséget kell tennünk a theo-
logiának örök vallásos tartalma s a szabad fej-
lődésnek és vizsgálódásnak alávetett tudományos 

jellege között. A külsőleg adottakkal, a hitvallá-
sokkal és hitcikkekkel bensőleg is számolnunk 
kell, a vallásos eszmék örök tartalmát meg kell 
különböztetnünk azoknak hittani formulázásától, 
időszerű megjelenési alakjától, a történetet s 
annak okiratait előítélet nélkül józan bírálat alá 
kell vetnünk, a keresztyénséget a modern mű-
veltség igényeivel kiengesztelnünk. Általában 
véve pedig nem szabad s nem lehet az egyéni 
vallásos meggyőződés s a theol. tudomány 
szabad fejlődése érdekeinek megsértése nélkül a 
keresztyénséget függővé tennünk valamely dog-
matikai formulától vagy hittani rendszernek 
elfogadásától. A fejlődést gátló szűkkeblű fele-

setzung, dass in Christo alléin das Ziel der Welt begriindet Jiegt ? Stehen 
sie nicht zusammen im Kampfe gegen den Materialismus, Ultramontanis-
mus und das Sectirertum? Ist ihnen niclit gemeinsam die Ehrfurcht voi-
den Grundsatzen der Reformation und des Urcliristentums, der Glaube 
an das Evangélium J. Christi?Sie mögen sich in ungezalten Einzelfragen 
trennen, im religiösen Princip sind sie einig.« IVerner, 

kezetiségtől eltérő ilyen gondolkozásmód koránt-
sem azonosítható a jogosult s történeti alappal 
bíró e g y h á z - f e l e k e z e t i érdekeket s ellentéteket O j 

eltusoló közönyösséggel, a felekezeti érdekek 
iránti »bizalmatlansággal,« vagy pláne az evangy. 
protestantismus sarkalatos alapelveinek és igaz-
ságainak s a hitvallásokban foglalt örök vallá-
sos tartalomnak megtagadásával, sőt inkább ez 
»ama ható életerő, az igazi vis vitális, mely fej-
lődésre késztet, s míg a múltból a hasznosat 
konzerválja, addig a haladásban a jövő biztos 
alapját akarja megvetni.ee „ A felekezeliséggel a 
vallásosság még nem azonosítható, s a felekezetiség 
nem is az egyedüli alap, a melyre a theol. tudo-
mányosságnak s a tudományos theol jellemképzés-
nek helyezkednie kell." Az evangyéliumi keresz-
tyénség az a közös alap, a melyre a prot. theo-
logiának támaszkodni, s az az örök forrás, a 
melyből a józan tudományos haladás eszközei-
vel folyton meríteni kell. 

Ennélfogva elvi tévedésben van a modern 
konfesszionalis irány, s általában a szűkkeblű 
felekezetiség kizárólagosságát hirdető bármely 
árnyalat, a mely az igazi benső vallásossághoz 
a dogmatikai egyformaságot is szükségesnek 
vallja, s a theologia fejlődését valamely hittani 
rendszernek az irás s a hitvallások betűimá-
dásán alapuló békóiba szorítja. Mert eltekintve 
attól, hogy a keresztyén, pláne protestáns theo-
logia történeti fejlődése nem tud oly századot 
vagy korszakot fölmutatni, a melyben a dog-
matikai felfogások egyformasága létezett volna, 
ehelyütt csakis annak megjegyzésére szorítko-
zunk, hogy a hittani egyformaság megállapo-
dási jelent, a megállapodás pedig a theologia 
mint tudomány fejlődésében a hallálal azonos, 
a minek beigazolása céljából elég hivatkoz-
nunk a görög keleti egyház merev, élettelen 
orthodoxiájára, mely Damascusi János napjai 
óta örök álmait aluszsza, s a melyet a XVI. 
századbeli hitjavítás is csaknem egészen érin-
tetlenül hagyott. Különben is a személyes 
vallásos meggyőződésnek kritériuma soha sem 
lehet az irás vagy a hitvallás betűje, hanem 
azoknak örök vallásos szellemi tartalma, a mely-
nek minél teljesebb és tökéletesebb megisme-
rése épen a theol. tudomány feladatát képezi. 
A személyes vallásos hitbeli meggyőződést soha 
sem pótolja s pótolhatja a symbolikus szó 
vagy dogmatikai formula, mely annak az isme-
ret segítségével való koronkénti kifejezése. S 
általában a hitvallások csakis vallásos tartal-
muknál s az írástól, mint norma normanstól való 

függésöknél fogva lehetnek a vallásos egyénre 
s a theologia fejlődésére nézve irányadók. 

Elvi tévedésben vannak tehát a ma már 



6o ezer tagot számláló „Evangyéliomi szövet-
ség" ellenei, a midőn annak vallásos-erkölcsi 
irányú működését valamely hitvallási formula 
elfogadásától akarnák függővé tenni, holott e 
szövetség elismeri az egyes protestáns feleke-
zeteknek, sőt azokon belül az egyes theologiai 
irányoknak létjogosultságát s relative véve 
kinek-kinek sajátszerű történeti charismáját, s 
egyáltalában nem akarja az ág. vagy ref. jel-
leget eltörölni vagy történetellenes módon elsi-
mítani. 

Az ,,Evangyéliomi szövetség" az egyetemes né-
met protestantismusnak közös vállalata, s nem 
valamely theol. iránynak pártvállalata, vagy 
kizárólagos tulajdona. S nézetünk szerint elvi 
tévedésben volt a debreceni dogmatika is, a 
midőn az egyetemes magyar protestáns jellegű 
Irodalmi Társaságból a »protestáns« jelzőnek 
szűkkeblű értelmezése alapján ki akarta s akarja 
zárni az egészséges egyházi élettel s figye-
lemreméltó egyházi irodalommal dicsekvő uni-
tárius egyházat, mert hiszen a dogmatikai elvek 
küzdelme mindig a felekezetek életrevalóságá-
nak a jele, aztán pedig az Irodalmi Társaság 
a felekezeti érdekek tisztességes megóvása mel-
lett a hazai prot. egyházfelekezeteknek a fődol-
gokban való közös, egyesült működését akarja 
lehetővé tenni s korántsem törekszik a feleke-
zeti érdekek elsimítására vagy megsemmisíté-
sére. De űgy látszik, távol áll tőlünk a protes-
tantismus közös egyetemes jellege, a főbb evangy. 
ker. érdekeknek a mellékdolgok melletti kieme-
lése, pedig a hazai protestantismus épen tör-
téneti múltjának nehéz tanúságában s a maga 
szellemi életerejében bir ja a theol. liberalismus 
alapján magasztos egyetemes feladatát. Úgy 
látszik, nálunk a szűkebb felekezeti érdekek az 
egyetemes jellegű fődolgok helyére lépnek, a 
magasabb, szentebb eszmék zászlója alatt nem 
tudunk tömörülni, s a közös, egyesítő kapcsok 
helyett a széthúzókat s elkülönítőket szeret-
jük, az örökös ellenségek nagy örömére! Pedig 
az evangyéliumi protestantismus történeti múlt-
jának, lényegének s magasztos hivatásának saj-
nos félreismerése az, a m i d ő n azt egy szűkebb 
felekezeti alaknak, vagy egy theologiai irány-
nak kényszerzubbonyába szorítjuk, az egyetemes, 
egyesítő főbb életérdeknek, az egységnek s a 
közös munkálkodásnak mellőzésével vagy elha-
nyagolásával, s határozottan római türelmetlen 
álláspont az, a midőn a lelkiismereti szabadság 
s a szabad szellemi fejlődés elvével nem gon-
dolva valamely theol. tanszéket vagy szószéket 
bizonyos számú tantételnek érintetlen elfogadá-
sától teszünk függővé. 

Teljesen magunkévá teszszük mindezekután 

a ,,Sárospataki Lapok" érdemes szerkesztőjének 
legközelebb tett ama kijelentését, hogy a pozsonyi 
»Ev. Egyház és Iskolánakcc lapunk uniói törek-
vése, illetőleg annak őszintesége ellen megin-
dított szenvedélyes harca egyházirodalmi viszo-
nyaink „kedvezőtlen jelei" közé tartozik, s hogy 
e téren már annyira vagyunk, hogy ág. ev. test-
véreink már „saját édes testvéreiket is üldözőbe 
veszik amiatt, hogy ezek utó gondolat nélkül, fellétlen 
nyíltsággal és egyenességgel készek az ev. ref. egyház 
szabadelvű férjiaival együtt lelkesedni egy közös tár-
saság eszméjeértsőt egyik ezen munkásokból — 
kinek positiv evangyéliumi álláspontjáról eléggé 
meggyőződhettek lapunk ág. hitv. olvasói is — 
már „ktyptocalvinismussal" vádoltatott be a 
nyilvánosság előtt. Bizony szomorú jelenségek 
ezek a hazai protestantismus jelen életében, a 
melyek legkevésbé sem bizonyítanak a lelki-
ismereti s szellemi szabadság mellett, sőt inkább 
azt mutatják, hogy nálunk a szűkkeblű konfesz-
szionális érdekek lehetetlenné teszik a közös cél 
diadala érdekében a magasabb, szentebb érdekek 
melletti szeretetteljes tömörülést! 

Ily viszonyok között igazán attól tartunk, 
hogy a magasabb eszmék s a szeretetteljes tömörü-
lés iránti közönyösség mellett a felekezetieskedések 
türelmetlen előtérbe helyezése s az egységes, együt-
tes szellemi 7nunkálkodást hangsúlyozók ellen inté-
zett eme sokoldalú szeretetlen modern üldözés, Í 
nem a hatalmas Róma mindenkor csatakész fegy-
verei fogják megrontani a hazai evangy. protes-
tantismus áldásos művét, a mitől óvjon meg 
bennünket a jóságos isteni gondviselés! 

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni : libera-
lismust a theologiába l Szabadelvű, tárgyilagos s 
mindenekfölött türelmes és békülékeny felfogást 
a theol. kérdések megitélése, főleg a magasabb 
közös, eszményi célok körüli tömörülés terén ! 
Szükségessé teszik ezt, Róma hatalmas, sok-
oldalú apparátusának vészteljességét csak érintve: 
a theologiának tudományos jellege, szabad fej-
lődése s a többi tudományokhoz való viszonya, 
az evangy. protestantismus szellemi és lelki-
ismereti szabadsaga, a 

modern eszmevilág eluta-
sithatlan követelménye, a szabad tudományos 
meggyőződés iránti prot. türelem, ujabb üdvös 
s nagy horderejű szellemi mozgalmaink erősíté-
sének és biztosításának magasabb eszményi 
érdeke, a protestantismus létérdeke és jövője. 
Különben a komoly elhatározás indító okaiból 
eredő öntudatos célokért való küzdelmet meg-
gátolhatják ugyan egyideig a felekezetiség hatal-
mának szózatai, az idők s a szűkkeblű felekezeti 
elfogultság mostoha viszonyai, de végkép soha 
el nem nyomhatják, mert az igazi elveknek a 
férfias meggyőződésen, őszinte nyíltságon s a 85* 



lelkiismereti szabadságon alapuló küzdelme már 
önmagában is bírja áldásos jutalmát s boldo-
gító következményeit. Dákai Miklós. 

A tiszántúli egyházkerület őszi közgyű-
lése után. 

Elengedhetetlennek tar tom, hogy a tiszántúli egy-
házkerület őszi közgyűlésében fenforgot t némely ügyekre, 
azok tárgyalási menetére, úgy amint ezen lap 39. s 40-ik 
számaiban közölve vannak, s egyházkerületünk ezekből 
következtetet t viszonyaira nézve, szerény helyzetemhez 
mérten, talán gyenge, az érdekelt fülekhez alig eljutó, 
de minden bizonynyal őszinte, s alkalmasint szükséges 
megjegyzést ne t e g y e k ; nehogy — amint látszik — 
úgy véljék az egyházkerületi gyűlést alkotó elemek, 
hogy midőn az egyházak őket közvetve, vagy közvet-
lenül megválasztva, nagy fontosságú megbízással elbo-
csátották : maguknak azon kényelmes helyzetet csinál-
ták meg, melyben aztán nem is látják szükségesnek időn-
ként birálatos figyelemmel kisérni megbízottjaik m ű k ö -
désének eszközeit, irányzatát és célzatát. Pedig d e h o g y ! . . 
Láttuk, lá t juk; éreztük és érezzük azt mi, közönséges 
halandók is, hogy egyházunk életére oly elhatározó 
működésű fensőbb testületeink kebelében sokan vannak, 
kik magukat prédikálják, s nem az emberiség közérde-
keért megfeszített Kr isz tus t ; istenországa helyett önma-
guknak készítenek országot, melyben egyik jobb, másik 
balfelől ülvén — az uralom hiú fényében tetszelegnek 
— önmaguknak. 

Itt van ismét egyházkerületünk ama tengeri kigyója, 
„« konventi tagok választásának kérdése." A kérdés 
a körül forgot t 1886-ban, miként forog most is, hogy 
az egyházkerület konventi képviselőit a presbyteriumok 
válaszszák-e, vagy az egyházkerületi gyűlés. Ezen kérdés 
eldöntésében két — úgy látszik — folyton fenmaradó 
párt állott elő az egyházkerületi gyűlés kebelében, mely 
meg nem szűnő, s elkeseredett harcot vív egymás elle-
nében ; egyiket talán nem ok nélkül nevezhetnők egy-
házi arisztokráticus, másikat demokráticus pártnak. 

Ha önfentartáson nyugvó, s evangelium szerint 
reformált egyházszervezetünk kiindulását, alkotmányunk 
lénye get vesszük figyelembe, ki kell mondanunk, hogy 
egyházszervezetünk demokráticus alapon áll, kell állnia; 
tehát minden fensőbb halóságunk elemei választásának a 
presbyteriumokból kell kiindulnia. Ezen nézetnél fogva 
az egyházkerületi pártok közül azé, mely ezen választást az 
egyházkerületi gyűlésnek akarja lefoglalni, mely egyház-
alkotmányunkba az arisztokraticus hatást akarja bevezetni 
— jogosulatlan, sőt a lkotmányellenes; nemcsak, hanem 
a többség akaratával merőben ellentétes is, miután az 
1886-ban e tekintetben már megkérdezett egyházme-
gyék többsége a konventi képviselők presbyteriumok 
által való választása mellett nyilatkozott, s ez a többség 
akaratát mindeddig meg nem változtatta, s bizton kö -
vetkeztethető, hogy megváltoztatni nem is f o g j a ; az 
egyházmegyék ama többsége pedig nem dobható el, 
az egyházkerületi többség kedveért. Az egyházkerületi 
többség elemei ugyanis, akár közvetlen, akár közvetett 
képviselők legyenek, megbízatásukat a presbyter iumok-
tól veszik; melynélfogva azon hatóság kebelében, hova 
küldettek, azon hatóságok kifejezett nézetét, sőt akara-
tát, honnan küldettek, nem hagyhatják szoros figyelmen 
kívül, mert különben megbízóik iránt kárhoztatható cse-
kélyléssel viseltetnek, egyéni véleményüknek közvélemény 

ellenébe állításával magukat e felibe emelni látszatván, 
bizalmi állásukkal jönnek ellenkezésbe, s rászolgálnak 
Kiss Albertnek mind a képviselet természetét , mind a 
közgondolkozást kifejező azon kívánságára, h o g y : »a 
képviselőknek kötelességük elvi fontosságú kérdésekben, 
megbízóik nézetét — ide tehette volna, melyről kikérve, 
hatósági konstatálás útján tisztába jöhettek — tolmácsolni ; 
különben illik, hogy a megbízásról lemondjanak.cc 

Ami ezen kérdés megoldásánál azon eljárási m ó d o -
zatot illeti, hogy most választassanak meg a konventi 
képviselők, s a jövő gyűlésen tárgyaltassék a »presby-
teriánistákcc (s ic!) indí tványa: játéknak illik be a nemes 
gróf Degenfeld József részéről. Hát mi szükség van 
tovább a presbyteriumok általi választás tá rgyalására? . . . 
hisz az nem kérdés többé, mely 1886-ban már a pres-
byteriumok részére nyolc egyházmegye meghozot t és 
beadott határozata által e ldönte te t t ; mely. látható, hogy 
ha ismét megkérdeztetnek az egyházmegyék hason több-
séggel, hasonló szellemben nyerne kifejezést. S ha jelen 
a lka lommal— miként kell — 1886-ki hatósági keresztül-
hajtás jóvátételére méltó figyelembe vétetik a többség 
által meghatározott presb}Tteriumi választási jog : nem 
szükség, hogy György Endre szerint a jövő konventen 
képviselet nélkül maradjon az egyházkerület, mivel, ha 
az a gyanús ad hoc közgyűlési költség-megtakarítás szük-
ségesnek mutatkozik, (bár mindig takarékoskodnának 
kisebb ügyeknél is 1) a presbyteriumok szavazása elren-
deltetvén, a beadandó szavazat OK felbontását egy most 
megválasztható ad hoc bizottság végezhesse, szükség 
esetében a szavazást tovább folytattatva, végteljességre 
juttatását eszközölhette volna; vagy a szavazatok szét-
ágazása következtében ha teljes eredményre nem jutan-
d o t t : végső esetben az 1886-ban egyházkerületileg 
megválasztott tagok mégis képviselhetik az egyházkerü-
letet. így azonban úgy látszik, hogy az egyházkerület 
presbyteriumainak várható többségű nyilatkozása elle-
nében szükségesnek Ítéltetett a hatósági választás keresz-
tülhajtása az ez érdekben buzgó párt kebelében, s mel-
lőzni kellett még az igen mérsékelt Balogh Ferenc 
közvetítő indítványát is. Qui habét tempus, habét vitám. 

Dr. Tisza István és Ritoók Zsigmond urak által 
az egyházkerületi hatóság részére követelt jog ellenében 
bátor vagyok megjegyezni, hogy egyház-alkotmányunk 
nem hatósági, hanem presbytero-szynodalis, mely kiin-
dulását a presbyteriumokból veszi, betetőzését a zsina-
tokban találja; s a közbeeső hatóságok nem egyebek, 
mint a közegyház szerves tagja', a presbyteriumok által 
választás utján előállított testületek a végre, hogy zsinati 
törvényeink megőrzése és alkalmazása által a jó rend 
fentartásával egyesek és az egyetemes egyház fenállása 
s egészséges fejlődésében álló üdvének eszközlésére szol-
gáljanak ; tehát nem hogy uralkodjanak az úr örökségén, 
hanem hogy az uralgást épen száműzzék onnan, hol 
annak nemcsak helye nincs, hanem egyenesen ellenke-
zik mind szellemével, mind céljával. 

A békés-bánáti egyházmegye kérelme az iránt, 
hogy az egyházkerület, a konvent által a zsinattól köve-
telje a zsin. törv. 53 § -a f ) pontja nem eléggé világos 
szövegezésének magyarázását, egészen tárgytalan; mert 
amellett, hogy az a mód egy ad hoc gyűlésnél egy pará-
nyival költségesebb, még az a nyomatékos ok is szól 
ellene, hogy annak a pontnak mind szövegezése nem 
rosz, mind értelme egészen félremagyarázhatlan, mivel 
midőn az egyházkerület teendői meghatározásában azt 
mond ja : »a püspök, főgondnok, konventi tagok, egyház-
kerületi tanácsbirák és jegyzők választására nézve intéz-
kedikvilágosan kijelöli a jog és cselekvés kört, nem 



választ, hanem a választásra nézve intézkedik t. i. azt 
elrendeli, a szavazatok beadásának határidejét kitűzi s tb . ; 
ez tehát bármi erőltetéssel nem foglalja magában a kon-
venti tagoknak az egyházkerületi gyűlés által közvetlenül 
megejthető választását, miként ez a püspök, főgondnok, 
tanáesbirák, jegyzők előállításánál gyakorlatba vétetni 
mindeddig meg sem kiséreltetett. Aki ezt nem értené, olvassa 
tovább ezt a p o n t o t : »levéltárnokot, ügyvédet, számvevőt s 
minden más egyházkerületi hivatalnokot választ" azonnal 
megnyeri a pont világos és elmagyarázhatlan értelmét, 
s fajdalmasan, sőt méltó haraggal győződik meg arról, 
hogy a konventi tagok egyházkerületi választásának eről-
tetésébe, midőn a megtör tént szavazásból láthatólag a 
békés-bánáti esperes és képkiselők is odaengedik magu-
kat, a zsinati törvények világos pontján akarva követnek 
el sérelmet; mert azt senki nem teheti fel, hogy 0I3' 
értelmes fők az igen egyszerű szövegezést valóban nem 
ér tenék ; de hát ez nálunk nem is rendkívüli akkor, 
midőn azon pontot , még a szövegező főjegyző Tó th 
Sámuel úr sem érti úgy, mint a törvénykönyvben, az ő 
tollából kifolyva fekszik, mert különben az elmagyarázá-
son alapuló kérdés eldöntésénél nem szavazna s épen 
arra, aminek a törvény határozottan ellene mond. 

Törvénysér tés , a törvény őréül választott hatóság 
kebelében! Bizony, bizony . . . »rothad Dániában !« Távol 
legyen tőlem, hogy az egyházkerületünkön történt szen-
vedélyes vitát, azon magyar gyönyörér t tör ténőnek 
tartsam, melyet a pártok nagy és kis férfiai éreznek 
mindenkor , ha jó vagy rosz elveiknek diadalt szerezve, 
egymást megverhetik. Ez csak szomorú nyilatkozása 
lehet a sokkal mélyebben fekvő és sokkal szomorúbb 
oknak. Annyi bizonyos, hogy pártok léteznek, s m ű k ö -
désük nagy tevékenységre mutat, de egyszersmind önma-
gukkal ellenkezést is bizonyít, Istenben épülést azonban 
épen nem. Egyszer az egyik párt az unitáriusok prot. 
irodalmi társulatból kizárásával ejt csorbát a szabadelvű-
ségen ; másszor az ellenpárt üti vissza a t romfot , a pres-
byteriumok törvényadta jogainak megcsonkításával mélyen 
sértvén az ev. ref. egyház legszélesebb, a nagy alkotó 
elem, a súlyos terheket legérzékenyebben hordozó 
nép érdekét. Nem boncolgatom a személyekben rejlő 
indokokat, hanem rámutatok az intézményünkben gyöke-
redző anomalis helyzetre, mely et mi egyházkerületünk 
nagy, népes és gazdag, s ezzel ellentétben kis néptelen és 
szegény egyházakbél álló egyházmegyékből alakults ágában 
rejlik. Amazok lefoglalni szeretnek maguknak a hege-
móniá t , lélekszám többségüknél f o g v a ; emezek nem 
maguknak visszafoglalni, hanem történeti jog és az ö n -
fentartás súlyos terhei viselésénél fogva megfelelő 
befolyásukat, mely egyszersmind még mindig irott jog 
is, követelik elismertetni, s gyakorlásáról lemondani nem 
akarnak. Es nem azért, mivel az isteni intézkedés itt 
mutatta ki lakásomat, ez utóbbiaknak adom a jogosul t-
ságot, mert valóban az a küzdelem, melyet a prot. egy-
ház ez egyedei, ezen apró, néptelen és vagyontalan egy-
házak a létért, s az ezzel egybefüggő felvilágosodási és 
nemzeti érdekekért folytatnak, e korban, midőn a mun-
kásság minden produktuma annyi oldalról igénybevéve 
van, sőt kizsákmányoltatik : erőt meghaladó ; s a leg-
kezdetlegesebb jog-érzék is elismerheti azt, a mely külön-
ben természetes is, hogy a kitől több kéretik, több is 
adassék annak. E nép pedig, miként az adakozó özvegy 
két fillérével többet ad, mert mindenét adja magyar ref. 
egyházáért ! T u d o m , hogy a másik fél nem adja fel, már 
hosszú idő óta elfoglalva tartott álláspontját, a lélekszám-
többség követelte tulnyomóságot , mert ha azt tenni akarná 
tekintené a nehéz teherviselés méltányosságát, s nem 

sértené oly szembeszökőleg az ezt elismerő törvényt. 
Nincs, nem lehet más hátra, ha az anomalis helyzetből 
kibontakozni akarunk, mint az, amire már a hetvenes 
években is mutatva v o l t ; hogy egymáselleni magasabb 
indok nélküli küzdelmünkkel ne rontsuk a közügyet, az 
egyház komoly c é l z a t á t . . . . oszoljék fel egyházkei ille-
tünk egymással heterogen, egymástól elválva homogén 
alkotó elemeire, s mint két külön egyházkeiület töltse be 
mindenik mis zs sióját, pái toskodás helyett egyakai áttal. 
Nem kétségeskedem aziránt, hogy miként a hetvenes 
években ezen eszme felvetőjét, úgy most vereséggel 
fogjak illetni megújítóját is azok, kik uralkodni vágynak, 
mert kit ez a szenvedély megkapott , az azt m-inél tagabb 
körben akarja gyakorolni, s az erőtleneken az mindig 
könnyebben sikerül; de hát én is azt m o n d o m : »üss, 
csak hallgass meg!« Nem szenvedély szól belőlem, s 
nem is örömmel térek el a közmondásadta bölcs tanács-
tól »hallgatni a rany«; de egyházkerületünk viszonyainak 
birálatos vizsgálata ez érdemben, szólani kényszerített. 

A rövidebben érintett tárgyak közül jövőre eléggé 
fontosnak kínálkozik a ,,lelkészi szolgálatok díjazásának 
egyöntetű, s az egész egyházkerületre érvényes megszabása 
mert ez a nagy terjedelmű egyházkerületre nézve alig 
látszik lehetségesnek, vagy legalabb könnyen keresztül-
vihetőnek az eddig gyakorlatban volt díjazások, s a 
viszonyok különbözősége miatt is. Az 1859-ik évben 
138. sz. a. az egyházkerület alkotott ugyan már ily á ta-
lános díjszabályzatot; de az több tekintetben hiányos, 
s a megszokot t gyakorlattól eltérő levén, úgy látszik 
nem jött mindenütt alkalmazásba, s nemcsak a nagyobb, 
hanem a kisebb díjazás is meghagyatott , vagy egyes 
hivatalviselők által az alkalmakhoz képest különböző 
felfogással, különbözőleg szabatott meg. Valóban szük-
séges a különböző viszonyok közt élő egyházmegyéket 
nemcsak megkérdezni, hanem tőlük a területökön létező 
díjazások statisztikáját, sőt mindeniktől egy előlegesen 
alkotandó díjazási tervjavaslatot is bekérni, mert a helyi 
viszonyok csak általok s így ismerhetők m e g ; s azok 
tudják, mily különbség van például az oly temetési 
beszédek között , melyek oly helyeken tartatnak, hol a 
beszédes temetés mindennapi, úgy szólván átalános és 
chablonszerű; s az olyan között, mely oly helyeken tar-
tatik, hol a beszéddel végzett temetés ritka és csak 
kiváló egyének végtisztességtételénél, s igen ünnepélye-
sen alkalmaztatik. 

Különösen hangzik a misszió-ügy tárgyalásánál, 
hogy Nagy-Bánya csak azon esetben hozatik ajánlatba 
misszió-kör központjául a kitett összeggel, ha a község-
nek átengedett iskoláját ismét felekezetivé teszi. Ez talán 
közlő által nincs jól értve ? mert Nagy-Bányán van 
községi, de van ref. felekezeti iskola is, s csak a tekin-
télyes iskolaépület adatott bérbe a városnak községi 
iskolául; legalabb a n.-bányai egyházmegye közgyűlésén 
így tárgyaltatott. De ha amúgy volna is a d o l o g . . . . mi 
összefüggése van a N.-Bányaköri missziónak a N.-Bányán 
levő községi, vagy felekezeti iskolával ? hiszen a misszió 
nem N.-Bánya részére, hanem a vidéken elszórt ref. 
vallású magyarok összeszedése, s a ref. egyházhoz szoro-
sabban kapcsolása végett szerveztetik és tartatik fenn ; s 
ha N.-Bánya egyházi hatósága csakugyan elkövette volna 
is azt a vétséget, hogy iskoláját közös iskolába olvasztotta, 
melyhez csakugyan közel áll s mely nem első tett az 
ilyen magukat intelligens embereknek tartó urak által 
kormányozot t egyházak renitentiája sorozatában: még 
akkor is, s még akkor talán inkább fel kellene állítani a 
missziót ott, vagy Felső-Bányán, mivel ekkor még 
N.-Bányának is van szüksége rá, hogy visszatereltessék 



a ref. egyház hamisítatlan irányzatába. A misszió nem a 
misszionárius személyéért, hanem az által csak szolgá-
landó és előmozdítandó magasztos közcélért van. 

A vasárnapügyben Peterdy kikelése az állam, illetve 
állami hatóság ellen, nemcsak azért indokolt, mert ez 
hivatalnokait vasárnapon is kötelezi a hivatalos óra m e g -
tartására, hanem még inkább azért, mert a közigazgatási 
hivatalnokok, községi és szolgabirák hivatalos gyülekezé-
sek idejéül a vasárnapot, s ennek is különösen a d. e. 
közistentiszteletre rendelt óráit jelölik ki, s a lelkész az 
elleni felszólamlását gúnynyal utasítják vissza. A vasárnap-
ügyi bizottság vegye figyelmébe még azon ügyellenes 
körülményt is, hogy bérlők, gazdálkodó urak, még gyá-
rak is egészheti napszámok, vagy munkadíjakról vasár-
nap délelőtt ugyancsak a közistentisztelet óráiban szok-
tak leszámolni ; s a községi birák igen tetszenek maguk-
nak, ha a községeket azon órákban végig doboltathatják. 

Hát elfogadott ünnepnapjaink megtartásával miként 
l e s z ? . . . Köztudomású dolog, hogy ünnepnapjaink saját 
egyházunkbeli botrányos megrontói t a kir. bíróság nem 
is fenyíti, mivel az 1868 : LIII. tc. 19. §-ának vasárnapok-
ról szó l ; habár szentesített zsinati törvényeink az ünnep-
napok szabályszerű megtartására a presbyteriumokat 
szorosan lekötelezik is. 

Felsőbb leánynevelő intézeteink nagyfontosságú ügyé-
ben vegyék figyelembe mind a bizottság, mind az egy-
házkerület azon elszomorító tényt, hogy épen azon ref. 
vallású urak s úrnők, kik hivatva volnának, s kiktől 
joggal megvárható is volna gyermekeiknek felsőbb leány-
nevelő intézeteinkbe adása és járatásával ezeket gyámo-
lítani, irántok jó példaadás által a kellő figyelmet ébresz-
teni, s felvonva ta r tan i : azok vétkeznek égbekiáltóiig 
ref. egyházunk nőnevelésügye ellen az által, hogy leány-
gyermekeiket zárdaiskolákba viszik s járatják. Míg e 
tekintetben vagyonosabb s műveltebbnek tartott család-
jaink máskép nem lesznek hangolva ; míg tekintélyes 
városaink legelső ref. hivatalnokainak unokái ilyen val-
lású törvényszéki birák, földes urak leányai stb. fogékony 
lelkök tekintetével a római kath. egyház fénylő szertar-
tartásai szemléléséhez stb. lesznek kötözve : addig nagy 
költséggel fentartott , s tartandó nőnevelő intézeteink 
csak panganak, milyen sors méretet t fájdalom a forró 
pártolásra oly érdemes szathmári prot. nőneveldénkre 
is. Talán nem is tenne felesleges dolgot a bizottság, 
ha az ilyen szülők névsorát összeáll í taná; talán a püs-
pök se, ha a mi egyszerű személyiségünk helyett, az ő 
nyomatékos figyelmeztetését, s helyén való jó intését 
megküldené azoknak a leánygyermekeik növeltetése 
ügyében épen nem prot. felvilágosodás szerint gondol -
kozó szülőknek. 

Szegény vidéki gymnasiumok folyamodnak az egy-
házkerület segélyeért, de a megbizott gazdasági ta-
nács azt véleményezi, hogy a folyamadó gymnasiumok 
kérelme — nem teljesíthető. Persze hogy n e m ! mert 
egyházkerületi gazdasági tanácsot nem is i smerünk; 
a főiskolai gazdasági tanács pedig debreceniekből, külö-
nösen a három tanintézet (akadémia, gymnasium, ké -
pezde) igazgató tanáraiból áll, kiktől nem nagyon lehet 
várni, hogy a debreceni iskolától valamit elvonva, a 
vidéki gymnasiumoknak vessenek. Pedig lehetne is, kel-
lene is már s volna is mit. Lehetne, mert hosszú ideje, 
hogy egymaga élvezi az államsegélyből elvont tetemes 
összeget; kellene, mert a vidéki gymnasiumok, melyek 
szintén a prot. tanügy harcosai, s melyek szolgáltatják 
a debreceni főiskolának a növendékeket, az államminisz-
terium által céltáblává téve, a túlfeszített követelések-
kel szemben úgy szólván küzdenek a lé té r t ; aztán a 

debreceni iskola túltömöttségét, segélyezéssel kiépülve, 
ezek volnának hivatva megosz tan i ; volna is miből, mert 
ha az az elvont államsegély csak felében is megoszta t -
nék a fontosabb helyzetű gymnasiumok között , b izonyo-
san sokat használna a tanügynek. íme a debreceni egy-
ház belátja, hogy a szathmári ref. gymnasium Debre-
centől, M.-Szigetig egyetlenegy gymnasiumunk, s két 
tekintélyes rkath. f ő - és egy még közép, de nemsokára 
kiegészítendő — Szathmármegye területén szathmári kir. 
s n.-bányai két fő, s károlyi egy közép ! — gymnasium-
mal küzd azon a téren, hol a reformátusok száma úgy 
viszonylik a római katholikusokéhoz legalább is, mint 
3 : 1, s joggal várhatná a 8 osztályra kiegészítésben álló 
közérdekű erőnövelés által méltányos igénye kielégí tését : 
ad ennek saját pénztárából 2000 f r t o t ; az egyházkerület 
pedig a gazdasági tanács rideg véleménye nyomán adja a 
kérelem nem teljesíthetés elutasító válaszát. N e m jól 
van ez főt. egyházkerület! . . ha a tagok elcsenevésznek, 
ha nem munkálkodhatnak a főérdekében és fentartására : 
meg fogja sinyleni maga a fő is. A rideg önzés áldatlan 
tagadása helyett, a nemes méltányosság kamatozó tevé-
kenysége jobban illik, s jobban kifizeti magát protestáns 
tanügyünk terén is. 

Mikola, 1888. október 10-én.-
Bartha Mór, 

evang. reform, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

T a n ü g y i s ö t é t v o n a l a k . 
(Folytatás és vége.) 

3. Az 1876. évi 28. t. c. szerint az iskolaszéki 
»tagokat a kebelbeli lakosok közül — lehetőleg az ok -
tatásügyhöz értő, de mindenesetre irni, olvasni tudó 
egyénekből — a község képviselő testülete, illetőleg a 
hitközség képviselő testülete választja« 3 évre. E t ö r -
vény intenciója valószínűleg az is, hogy a lakosságban 
érdek s összműködési törekvés ébresztessék az iskola 
irányában. Ily intenció s maga az iskolaszéki intézmény 
feladata ellen bajos volna szót emelni, ha tények nem 
mondanák azt, hogy az iskolaszék legalább annyi bajt 
hoz az iskolára, mint áldást. Műkedvelők rendesen téve-
sen ítélnek saját művészeti tehetségükről. Az iskola-
széki tagoknak csaknem mindegyike saját egyoldalú esz-
méjével szeretné irányozni az iskolát s tanítót. A tanító 
meg saját érdekében oda törekedjék ám, hogy az egy-
oldalúságok és szélsőségek mindegyikének eleget tegyen! 
azaz kapkodjon ide-oda, az ellenségeskedés kikerülése 
végett. Nagy Mihály írástudó iskolaszéki tagnak nem 
tetszettek a beszéd- s értelemgyakorlatok, mert — úgy-
mond — ő nem »játék« végett küldi fiát az iskolába, 
hanem »azért, hogy tanuljon.« Meg aztán a tanító 400 fr tnyi 
fizetése nagy, le kell vonni belőle! A lelkész, kinél 
e kifogás bejelentetett, szerencsére kemény ember lévén 
így felelt Nagy u ramnak : Nagy uram, ne avatkozzék 
abba ; kend ért a maga ökreihez, a tanító meg a 
tanításhoz. Kend pedig iskolába alig járt és mégis há -
romszor több jövedelme van mint a tanítónak ! Meg-
jegyzendő, hogy Nagy Mihály »írni, o lvasnk tudott s 
így az iskolaszéknek törvényszerű tagja volt. Kár, hogy 
maga a lelkész sem volt barátja s ismerője a modern 
tantárgyaknak és tanmódnak. Leginkább kielégítette őt 
az, hogy a tanulók a katekizmust és a felekezeti fo rma-
litásokat mechanice elsajátították és naponként a t em-



plomba tereitettek, egészség kockáztatásával s a templomra 
szórt szidalmazások közben. A paedagogikával nem t ö r ő -
d ö t t ; »mit nekem paedagogika — úgymond — eleget 
tanultam a magam theologiájából ; most a szántás, vetés, 
aratás s megélhetés ad gondot.« A tanító alkalmazko-
dott a lelkész úr tanítási ízléséhez, mert nem akart 
»rosz egyháztagcc lenni. Gymnasiumi nyelvtan tanára is 
lehet iskolaszéki tag ; ennek legfőbb törekvése kipuha-
tolni a népiskolai tanulók nyelvtani jártasságát. Kedveért 
meg is tette a tanító azt, hogy a IV. osztálybeli elemi 
iskolai fiúkkal az windicativust, conjunctivust« tanultatta. 
Földes úr méltán aspirálhat iskolaszéki tagságra, bár 
meggyőződése nem összhangzó az iskola érdekeivel. 
»Hej — mondá — jobb idők voltak 48 e lő t t ! O t t állt 
a pince szomszédságában a deres ; ráfektették a buta 
parasztot s rávertek huszonötöt úgy, hogy a derest 
marta kínjában ; és a mikor felkelt, tudta, mi a becsület, 
tudott engedelmeskedni. S ez a f ő ; parasztnak nem kell 
iskola, hanem engedelmesség.« A tanító e földesúri nézet-
hez is alkalmazkodik, meggyőződése ellenében ócsárolja 
a parasz to t ; különben egyik erős pártfogóját idegenítené 
el magától. Az ó -ko r paedagogikájával felszerelt tudós 
is lehet iskolaszéki tag, aki azt mondja, hogy a taní tó-
képzés nem önállósítás, hanem dressura, avégett, hogy 
mechanice taníthasson és előjáróinak engedelmeskedni 
t ud jon ; mert Németországban is így képezik a tanítókat. 
A tanító, bár némán, e tudós nézete előtt is meghajtja 
magát, hogy akadékoskodónak ne tűnjék fel. Különben 
pedig úgy rémlett neki, hogy a dressura e barátja a 
közoktatásügyi tanácsosságra aspirál. Ügyvéd is való az 
iskolaszékbe. Meg is jelentik az elemi iskola vizsgálatán 
és — ami rosz néven nem vehető — csodálkozik azon, 
hogy a tanító a számkörök szerint »lassan« halad a 
számtanban. Mert hiszen a »régiek« már a második 
osztályban ezresekkel, milliomokkal számoltattak. A tanító 
ennek is kedvére járhatna még pedig haszonnal, mert a 
vizsgálatok némely tanúi megelégedéssel nézik a millió-
kig emelkedő »jó tanítást.« Orvos ritkán kerül az iskola-
székbe ; felszólalása pedig valószínűleg materialistikus 
túlkapásnak tekintetnék. A vizsgálati elnök legtöbb joggal 
biró iskolaszéki tagnak tekintheti magát. Szigora nem 
kíméletes. Szülők és gyermekek előtt esetleg így szól a 
vizsgálat végén a gyenge tanulókhoz : »Nem ti vagytok 
okai annak, hogy keveset tudtok, hanem a tanítótok.« 
A tanító pirul és hallgat e megintésre, mert »minden 
fesőség Istentől vagyon.« A hanyag tanulók nem bán-
ják, hogy helyettök a tanító rovatot t meg, a jobbak 
sajnálják őt, a szülők pedig megütköznek a megintés 
helytelenségén. 

Elég ennyi az iskolaszéki működés eshetőségei-
ből, melyek sok tanítási visszaélésnek okozói, a tanító 
jobb meggyőződése ellenére is. Nem csoda, hogy 
Németországban az iskolaszék ellen nyilatkozik a szak-
vélemény. Az iskolaszéknek csak az iskola külszervezé-
sében lehet hivatása és hasznos működése (iskola fen-
tartása, anyagi jóléte, tankötelezettség, felszerelés körül) ; 
a belszervezetet ( tanterv, tanmód, vizsgálat stb.) hadd 
irányozzák önálló gondolkozású és a népoktatásban 
kiválóan jártas tanfelügyelők (akár állami, akár feleke-
zeti) és tanítók. így nem szenvedhetnek a népoktatás-
nak sem észszerű állami, sem józanul felfogott felekezeti 
érdekei. 

4. Némely társadalmi betegségek mélyen nyúlnak 
bele az iskolai nevelés-tanításba. Egyik ilyen betegség 
az orvosoktól constatált és sokszorosan ismertetett ideg-
gyengesége a mai nemzedéknek. Nálunk egyebek közt 
Laufenauer Károly tárgyalja azt a természettudományi 

felolvasások sorában ; külföldön most megjelent füzetben 
(»Nervösi tát und Erziehung«) dr. C. Pelman a gráfen-
bergi tébolyház igazgatója szól ugyanezen betegségről. 
Mindkettő értekezése egy értelemben ismerteti az ideg-
gyengeséget, okait, jeleit, és figyelmeztet az életmódra, 
melylyel e bajt enyhíteni lehet. Hadd szóljanak ők 
helyettem füzeteikből kiszedett következő töredékekben. 
Szerintök az ideggyengeség manap elterjedt betegség; 
eredetre nézve lehet öröklött és életmóddal szerzett 
(testi és szellemi elfáradások). Ideggyenge embernek 
idegzete könnyen izgatható, gyors működésű s gyorsan 
fáradó (gondolatban, indulatban, cselekedetben); fáradt-
sága legközelebb testi és szellemi aléltságban, kellemet-
nel érzetben nyilatkozik, amely érzet izgató szerek 
vágyát kelti fel (fűszer, ital, olvasmány, zene stb. után) ; 
ez izgató szerek természetesen ismét az idegzetre ha t -
nak vissza kártékonyán. Ideggyengeséggel kapcsolatban 
áll az álmatlanság, gyakori fejfájás, fülzúgás, szédülés, 
ideges nehézhallás, forróság érzete, sebes érverés, sze-
szélyes éhség vagy étvágytalanság, izomerő csökkenése, 
reszketés, félelem, fixa-ideák stb. Életmódunk sok viszás-
sággal gyengíti az idegzetet. Különösen a modern tan-
mód rongálja az idegzet erejét, mert az »korán«, »sokat« 
és »roszul« tanít. Az iskolakötelezettségi 7-dik év meg 
nem felel a szokásos sok tananyagnak és számos tan-
óráknak. A sok tananyag s tanóra korlátozza a kellő 
mozgást, soványnyá, görbedetté, rövidlátóvá, túlérzé-
kenynyé, szórakozottá, a tanulásban kedvetlenné és 
korlátolt elméjűvé teszi a tanulót. Ezek a leggyakoribb 
iskolai betegségek. Legközelebbi orvosságuk: mértékle-
tesség evésben, ivásban, munkában, jó levegő s kü lönö-
sen elegendő alvás. »Hogy némely gyermekek e bajokat 
némileg kikerülik, hála természetük könnyedségének 
s erősebb ellentálló képességének, hála a restség isteni 
adományának.« 

Ideggyengeség leginkább a nők körében dúl, s így 
egyrészt egyéni jólétöket zavarja, másrészt az új n e m -
zedék szenvedésének csirájává lesz. A leányok szokásos 
nevelése olyan, aminő sem egyéni sajátságaiknak, sem 
hivatásuknak meg nem felel ; fiúkkal együtt egy kapta-
fára huzatnak s elméletek segítségével emeltetnek az 
u. n. »műveltség« színvonalára, az egyéni, családi és 
társadalmi jólét rovására. De-Candol le svájci jelentése 
szerint feltűnő nagy a száma azon leányoknak, kik 
tanítói pályára szánták magokat és tébolyházakba jutot-
tak. Gróf Shaftesbury az angol felsőházhoz terjesztett 
jelentésében mondja, hogy 1882-ben 183 tanítórendi 
személy vétetett fel az angol tébolyházakba; ezek közt 
145 nő volt és 38 férfi. 1879. január i - j én az összes 
poroszországi tébolyházakban 317 tanító volt, még 
pedig 131 férfi és 186 nő. Ezekhez az év folyamán 
100 vétetett fel, t. i. 44 férfi és 56 nő. Ilyenek fel-
gyógyulása pedig — mint Pelman mondja — igen két -
séges és nehéz. 1877-ben beható értekezést tartott 
dr. Finkelnburg az Egészségápolási német Egyesület 
nürnbergi gyűlésén: »A mai iskolai tanelvek befolyása 
a serdülő nemzedék egészségére.cc Az értekezőnek öt 
pontba foglalt javaslatai az egyesület elfogadta. E p o n -
tok értelmében : 1. a mai korai és túlterhelő tanrendszer 
kártékonyán hat az agyra, izomzatra, az egész tes t fej lő-
désre s különösen a lá tásra; 2. összhangzatos egyéni 
képzés érdekében a tananyag s tanidő leszállí tandó; 
3. az egészségtan elemeiben utasítás adassék a taninté-
zetekben; 4.- iskolahatóságok tagjai tanférfiak és o rvo -
sok is legyenek. 

Elég ennyi az orvosi nézetekből s adatokból. 
Az iskolára ható betegségek sorában nem lehet 



megfelej tkezni a kóros protekcióról sem. E betegség a 
társadalmi életben eléggé ismeretes , bár alapos o k o k -
nál fogva csak »négy szem közt« szokták egyes nyi la t -
kozatait megbeszélni . Verseny a társadalmi élet s t evé -
kenység. Egyenlők versenye mellett ám hadd szóljon 
bele az emberszere te ten alapuló személyes érdek s v iszony 
pl. rokonság , barátság, vonzalom. De nem helyeselhető 
az a protekció , mely igazságot veszteget meg, s amely 
é rdemesebbe t e lnyom a kevésbé érdemes kedvéér t . így 
az érdem s becsületes törekvés illusoriussá válik, és 
szabályozóvá tolja fel magát az esetleges és mellékes 
egyéni tulajdon, érdek, minők pl. a vér rokonság , társal-
gási máz, te t te te t t jámborság, eszközül szegődő öné rze t -
hiány és szolgai lelkület, stb. »Kapok én hivatalt, ha 
nem tanulok is, mer t vannak összeköt te tése im,« mond 
az egyik ; és csakugyan kap hivatalt, elütvén attól azt, 
aki a tanulásban fárad, és elkeserítvén azt, aki fáradsága 
jutalmára rászorult . Világos, h o g y ily szellem — minőt 
némely szülők is ápolnak gyermekeiben — bénítja az 
iskolai törekvéseket tanuló és tanító részén. í g y készül 
egyrészről az a léhaság, mely iskolai nevelést, társadal-
mat s ál lamot károsí t , másrészt az az elégedetlenség, 
mely ztígolódásra, zavargásokra ragadja az alattvalót. S a 
protekció szelleme m é g károsabb, ha magában az isko-
lában emeli fel fejét. Némely tanító, tanár talán már 
annyiban sem elég óvatos , amennyiben nyájasabb a 
csinosabb arcú növendék irányában. Másik talán ajándék, 
e lőkelőség stb. alapján osztályozza s gondozza tanulóit . 
Egy harmadiknak a hunyászkodás , hizelgés, á ru lkodás 
tetszik. N e m veszi észre a részrehaj ló, vagy nem akarja 
észrevenni azt, hogy a tanulók figyelme s erkölcsi érzéke 
igen beható, hogy esetleg épen a kegyeltek becsülik őt 
legkevesebbre, továbbá, hogy erkölcsileg nevelő be fo -
lyása a kedveltek és nem kedveltek részén megtör ik , 
és végre, hogy iskolája épen a társadalmi erkölcs 
romlásán, az előítéletes osztályszellem elharapódzásán 
dolgozik. Épen az idegességből és önérzet ellen irányuló 
nevelésből ered ko runk servil ismusa, mely egyebek közt 
abban nyilatkozik, h o g y az igazság nehezen akad nyilt 
pár tolóra. 

5. Vannak, kik az iskolának, kü lönösen népiskolá-
nak korszerű hivatásával és kormányzásával kibékülni 
nem tudnak, s ellene izgatnak. Törekvésök , reactiójuk 
söté t vonalak csopor t já t képviseli a tanügy színképében. 

N e m a papság, hanem a hierarchia ( e ket tő m e g -
különbözte tendő !) fo ly ton azon dolgozik, hogy az i sko-
lának korlátlan ura ő legyen. A régi indiai brahminok 
és a középkor i pápák emléke mos t is kedves a vallás 
és t udomány monopol iu tnára vágyó lelkeknek. S p á r t o -
lókra akadnak magas rangúak és az alsórendű nép k ö r é -
ben egyaránt , mer t egyrészt kedves az uralom, m á s -
részt jól esik a közvet í tő szerep Isten és ember közt, 
e világ és a túlvilág közt. T ö b b mint másfélév előtt 
feltűnt egy beszéd, mely a középkor i művel tséget magasz -
ta l ja ; tartalmilag gondos, alakilag szép, de tendenciosus . 
E beszéd egyik nyilatkozata a következő : » N e m kívánja 
senki a középkor i á l lapotokat visszaidézni, ami egyéb-
iránt lehetetlen is, és nagy tévedés, hogy ne m o n d j a m , 
igazságtalanság van abban, ha ezen szándékkal a k a t h o -
likus egyház gyanusít tat ik. Igen, ha lehetne valamit vissza-
hozni, az azon mély vallásosság volna, mely a k ö z é p -
kor t átszellemítette, ez azon eszményi felfogása volna az 
életnek, mely sajnosan ma a r ideg material ismusnak 
kényte len helyt adni« stb. Szép szavak ezek, de tú l -
sókat mondanak. A túlsók és kevés gyakran egyező. A 
középkor i ál lapotokat — ú g y m o n d —• visszaidézni l ehe-
tetlen, és mégis kívánja a középkor i »mély vallásosságcc 

v isszahozásá t ! Hiszen a vallásos élet nyilatkozatai is a 
vál tozó »állapotok« sorába tar toznak és kényte lenek 
lépést tartani a míve l t ségge l ; lehetet len, hogy az ember 
lelkének csak fele fejlődjék, másik fele pedig m e g k ö v ü l -
jön. Kívánatos is, hogy ama vallási ál lapotok megvá l -
toztak legyen, amennyiben az a középkor i »mély vallá-
sosságcc a dogmák és az egyházi önző intézkedések fö l -
tét len szolgálatában és babonában nyi la tkozot t leginkább 
és továbbá amennyiben a hierarchia maga nem »mély 
vallásossággalcc nevelt, hanem világi hatalmával d ress i ro -
zott . D o g m a , babona, világi ura lom nem va l lás ; ezek-
szolgálata pedig nem vallásosság. A keresztyén sze l lem-
ben gyökerezik a manap erősen nyi la tkozó human i s -
m u s ; ebből is vajmi keveset találunk a középkorban . 
Ha emellett az önzés és u. n. material ismus mos t már 
nemcsak a hierarchiában, hanem a »laikusokban« is erős, 
ezt ne ítéljük meg egyoldalulag csak »eszményi fe l fo -
gással, cc hanem az önfentar tás t i rányzó természet i s t á r -
sadalmi törvények szempont ja iból is, melyek az ember i -
ség cselekvésében bizonyára hatalmasabb rugók , mint 
minden rendszeresí te t t tanok. S z a p o r o d u n k ; egyre k ü z -
delmesebb az élet s egyre nehezebb erőfeszítéssel jár az 
é le tösztön m e g n y u g t a t á s a ! Ne hivatkozzunk tehát csak 
égre tek in tő dogmákra és talán egyoldalú erkölcstanra. 
Kellő példaadás s felfogás hiányában még az az intés is 
erejét veszti, hogy : ne gyűj tsetek magatoknak földi k in -
cseket stb. Az idézett pontban visszautasíttatik az a 
gyanúsí tás is, min tha »a kathol ikus egyházcc akarná a 
középkor t visszaidézni. Ez valóban visszautasí tandó gya -
núsítás, mer t nem az »egyház akarja azt, hanem a 
hierarchia, mely számtalanszor tanúsí t ja s már társadalmi 
meggyőződés sé érlelte azt, hogy az egyedura lom után 
vágyakodik vallás terén és iskolában, vágyakodik még 
akkor is, a mikor nem a középkor t állítja fel m in t a -
képül. Vallástalanságról panaszolkodik, amikor az e m b e -
rek elavult dogmáktó l és meddő formal ismustó l e l ide-
genednek, amidőn a hierarchia vagyona s tekintélye 
támadtat ik, panaszolkodik, amidőn a tanulók egészség, 
ér telem s vallásosság rovására mesterkél t vallástanítással 
túl nem terhel te tnek stb. Az pedig nem volna tanácsos, 
hagy a hierarchia magát az »egyházzal« azonosí tsa, mer t 
ebből már alapos gyanúsí tásokat lehetne meríteni akár az 
egyházi tanokra , akár az egyházi erkölcsökre nézve. A 
végzet mintha mos tohán viselné magát a középkor imá-
dóival szemben ; min tha rosszul t e remte t te volna a la iku-
sokat, kik nem képesek megmaradni a középkor i műve l t -
ség fokán ; mintha gyűlölné a hierarchiát , melynek »vallá-
sosságicc törekvéseiből az emberiség kisiklik. 

Gyanús törekvések szolgálatában áll az a mozga -
lom is, mely Németországban s Ausztriában l ombo t l en-
get s kisért. Németor szágban az u l t ramontán W i n d t h o r s t , 
Schor lemer -Als t országgyűlési tagok és társaik ( m i n t a 
l lheinische Blátter megjegyzi ) »az által akarják céljokat 
elérni, hogy minden módon akadályozni és nehezí teni 
törekszenek a szabad tanítási működés t , a tanítók e g y e -
sülését ; az iskolai hűséges fáradozást hibáztatják, az 
iskolának paedagogikai elvek alapján tö r t énő szervezését 
támadják, gyanúsí t ják és porba húzzák. Az iskoláról l eg -
kedvezőtlenebb s egyszersmind legalaptalanabb ítéletek 
ter jeszte tnek avégett , h o g y a néptaní tókat a közbecsü -
léstől megfoszszák és az iskolának é le t re - szó ló je len tő-
ségét csökkentsék.cc Jel lemző Schor lemer -Als t részén az, 
hogy »bagate l l -ügynek« nevezi az iskolák és taní tók 
ügyét , amikor ő t T r a m m kepviselő a taní tókra m o n d o t t 
gyalázásért megtámadja . Ez iskola-el lenes párt t ö r e k -
vésére elég fényt vet az a javaslat, melyet a porosz 
cen t rumpár t Wind tho r s t képviselő által ter jesztet t a k é p -



viselőház elé. E javaslatban arra szóllíttatik a kormány, 
hogy törvényjavaslatot készítsen, melylyel »az egyhá-
zaknak és közegeiknek az iskolai vallásoktatás vezeté-
sére vonatkozó joga ismertetik el.« »Főpontokként a 
következők vétetnek figyelembe : a ) néptanítói hivatalra 
csak azon személyek hívhatók, kik ellen az egyházi 
hatóság egyház-vallásos tekintetben semmi kifogást nem 
tett (már egy korlátlanság !). Ha pedig később emeltetik 
oly kifogás, akkor a tanítónak nem engedélyezhető 
többé a vallásoktatás ( tág tere az önkénynek!) . b) A 
népiskolai vallásoktatásra jogosultak kijelölése kizárólag 
az egyházi felsőséget illeti, c) A vallásoktatással m e g -
bízott egyházi közeg fel van jogosítva arra, hogy saját 
belátása szerint vagy maga intézze a tantervben kijelölt 
vallásoktatásr, vagy a tanító vallásoktasásánál jelen legyen, 
ebbe beavatkozzék és a tanítónak utasításokat adjon, 
melyeket ez követni tartozik (hát a methodika ? !). 
d) Az egyházi hatóságok kijelölik a vallásoktatásra és a 
vállásos gyakorlatra szolgáló tan- és kézikönyveket, a 
tantervszerű vallásoktatási tananyag terjedelmét, tartal-
mát és osztályok szerint való elosztását.cc (Pl. a sz. Is tván-
társulati katekizmust az I. és II. elemi osztályba ?!) E 
pontokra a Reichsbote írja : »£ határozatok alapján a 
katholikus pap pöffeszkednék az iskolában és kénye-kedve 
szerint intézkednék anélkül, hogy az állami iskolakor-
mányzattal törődnék.« »Azzal az iskola minden szerve-
zése át van törve, és minden a pap, illetőleg az egyházi 
előljáró önkényére fektetve« stb. »Különben Windthors t 
javaslatának legcsekélyebb kilátása sincs helyeslésre, sem 
a kormány sem a képviselők részéről. Míg a conserva-
tiv pártnál is erélyes ellentmondásra talál. Dr. Goszler 
miniszter ma is ezt kiálltja azon uraknak: »Mig én a mai 
állásomat elfoglalom, nem fogom engedni, hogy az iskola 
azon helyzete szenvedjen, melyet eddig elfoglalt.« 
(Rheinische Blátter). A »Paedagogische Studien« egyik 
értekezője méltán szólal fel következőleg : »A keresztyén 
szellem, hála Istennek, ma már nincs kizárólag itt vagy 
a m o t t ; az most elkülöníthetetlen alkatrésze a mi kultú-
ránknak, a német nép közös vagyona annyira, hogy sokan, 
kik külsőleg az egyházhoz nem ragaszkodnak is, többet 
bírnak azon szellemből (ha öntudatlanul is), mint egy-
némely zelotikus hitvallók. Azért vagy csak phrazis, vagy 
magától értetődik, hogy ifjúságunk nevelése szükség-
képen keresztyén szellemben történjék.« 

A Windthors t - fé le javaslattal rokon a Lichtenstein-
féle Bécsben (már 60 cseh tanító is ellene nyilatkozott 
és 10,000 német-ausztriai tanító képviselőinek márc. 
29-diki gyűlése.) Ez a reáliákat háttérbe szorítja. Jellemző 
s különösen hangzó pontja az 5. és 6. § : »A szülők-
nek vagy helyetteseiknek nem szabad nevelés és tanítás 
nélkül hagyniok tanköteles gyermekeiket vagy gyámolt-
jaikat. De nem kényszerí thetők arra, hogy a tankötelezet-
teket oly nevelésnek s tanításnak vessék alá, mely val-
lásunk tanaival nem egyezik« ( tüntetőleg tág körülírás 
1000 viszaélés javára). »A vallástanítás és vallásos gya-
korlatok gondozása, vezetése és felügyelete a népisko-
lákban és tanítóképzőkben az egyháznak illetőleg a vallás-
társulatnak feladata. Egyúttal az egyház társfelügyelő az 
egész iskolában, az iskola nevelési feladatánál fogva.« 
Ha elfogulatlan ember e pontokat megfontolja, nem 
tudja, mi több b e n n ö k : tudatlanság-e vagy rosz szán-
dék. Ugyan mennyi ismeret volna kizárandó az iskolából 
némely egyház »tanai« kedveért? (még a Föld mozgása 
i s ! ) ; lehetséges-e a tanítás nevelés nélkül, s ezt csak az 
irányozhatja-e, kí a nevelés-tanítás elméletével s gyakor-
latával alig foglalkozott ? végre melyik világi felügyelet 
az manap, mely az iskola nevelési feladatával nem tö rőd-

vén »társfelügyelői« gyámságra rászorul ? Feleletet ba jo-
san adhatna Lichtenstein 111* és pártja. 

Ennyi elég a tanügy sötét vonalaiból. A nevelés 
elveinek és harcosainak még hosszas kitartással kell 
küzdeniök, hogy e vonalak gyérüljenek és eltűnjenek. 
Hogy tanügyünknek és tanítóink működésének számos 
fényoldala is van, azt jelenleg csak elismerőleg szabad 
kijelentenem, de fej tegetnem nem lehet. 

Fabriczy János. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
,, Magyar Kalliopé(i 202 egy, két és három szólamű 
egyházi és világi énekek szemelvényes gyűjteménye, közép-
iskolai és magánhasználatra szerkesztették Deák Gerti 
ev. ref. kuntanodai rendes tanár és 3Iakai Jenő ref. 
kántor-tanító. Áz erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó 
igazgató-tanácsa által engedélyezett és ajánlott segédkönyv.*) 

Ára egy forint. Kapható szerzőknél Szászvároson. 

Méltó okunk van őszinte örömmel és elismeréssel 
üdvözölni Deák Gerő és Makai Jenő urakat, midőn őket 
út törő munkálkodásuk egy becses bizonyítékával, a kon-
venti tanterv keretébe illő énektani segédkönyvvel látjuk 
a nyilvánosság terére lépni. Szerzők érdemében osztozik 
az erdélyi egyházkerület is, e becses műnek engedélye-
zésével és ajánlásával, annak az erdélyi tanintézetekben 
kelendőséget biztosítván. 

A mi már a művet közelebbről illeti, a „ M a g y a r 
Kalliopé" egyházi és világi énekek cím alatt két részre 
oszlik. Az első rész tartalmaz 16 dicséretet, 18 zsoltárt, 
10 chorálszerű imát és 7 gyászdalt, a második rész 15 
nemzeti dalt, 125 népdalt (ezek közül hét nem hazai 
termék), 7 bordalt és 5 indulót. A beosztás tehát t e rmé-
szetes, világos és könnyen áttekinthető. A 151 világi műből 
álló második rész azonban tetemes túlsúlyra jutott az 51 
számból álló első rész felett. De e külső aránytalansá-
got csak hamar feledteti velünk az énekműveknek tisz-
tult műizlésről tanúskodó igen szerencsés megválogatása. 
A zsoltároknál és dicséreteknél az erdélyi énekeskönyvre 
volt főtekintet. A nemzeti dalok közt a hymnuson, szóza-
ton s több ismert és kedvelt hazafias dalon kiviül ot t 
találjuk a lengyel, német, angol és osztrák néphymnust 
s a marseillaise-t. A népgyüjteményben élénk változatos-
ságban a nép költői szelleme nyilvánulásainak valódi 
gyöngyeit találjuk. Látszik, hogy szerzők birtokában van-
nak mindama népdal és karénekgyüjteményeknek, melyek 
a közeli években is elég tekintélyes számban adattak ki. 
A tőről metszett népdalokon kívül Egressynek, S imouffy-
nak és Szetirmaynak, népdalirodalműnk e kitűnőségeinek 
számos szerzeményeivel találkozunk. Halhatatlan Arany 
Jánosunk is képviselve van három dallal. Csak sajnálni 
lehet, hogy még egy pár mély érzelmű dala Aranynak, mint 
például az »A toronyban delet harangoznak« és »A 
hegedű száraz fáj a« kezdetűek, melyek forma tekinteté-
ben is bátran kiállják a versenyt a közlőitekkel, nem 
vétetett fel a gyűjteménybe. A népdalok hangnemi sor-
rendben követik egymást, azért szerettük volna, ha a 
164—183. szám alatti dalok is az illető hangnemeknél 

*) E két könyvismertetést, melyek zenészetileg is eltérnek egy-
mástól, paedagogiai szempontból pedig elvi ellentétben állanak, egy-
szerre kapta és együtt is közli a Szerkesztőség. A zenészeti részhez 
— nem lévén szakértők — magunk sem szólunk, mástól sem közlünk 
észrevételt, mert az két oldalról is meg van világítva. De a kérdés 
paedagogiai részét nem hagyhatjuk helytelenítő szó nélkül, tejesen 
osztván Didimus nézetet, meiy a közölt versekről azt tartja, hogy azok 
mora ja nem gyermekeknek való. Szerkesztő. 



nyer tek volna elhelyezést. Helyesléssel jegyezhetem fel 
azt is, hogy több népdal az előadás könnyí tése véget t a b 
c d be tű" jelzéssel népdalegyveleggé van csoportosí tva. 

A szövegezés a zsoltároknál és dicséreteknél két 
— a népdaloknál a körü lmények szerint egy, két és 
több versű. A népdaloknál — igen helyesen — az e r e -
deti szöveg tar ta tot t meg, holmi gyarló iskolai fé rce l -
mények , úgynevezet t iskoladalok helyet t , mint az iskolai 
használatra szerkesztet t da lgyűj teményeknél napjainkban 
már szokásba jött. Ha meggondol juk , hogy a nép s o k -
szor mily leleplezetlen őszinteséggel szokta dalaiban fe l -
tárni érzelmeit , csak dicsérettel adózhatunk szerzők 
tapinta tossága iránt, melylyel a dalszövegek kiválasztá-
sánál eljártak. Ezekre is bátran e lmondhat ja universalis 
tudósunk Brassa i : »Az ilyes dalokban erkölcstelenséget 
csak tisztátalan képzelődés vagy fanyar képmuta tás fog 
találni.« 

A dallam és rythmus megállapításában is szakér-
telem nyilvánul. Az erdélyi énekeskönyv Ízléstelen mel iz-
mái kihagyat tak s az énekeknek magyaros r y t h m u s ada -
tot t , kifogástalan ütenybeosztással . 

A hangfekvés az első részben (a 30-dik szám kivé-
telével) helyes. Sok népdal azonban a gymnáziumi 
növendékek hangter jede lmének meg nem felelő m a g a s -
ságban van intonálva. A gymnas iumban — mint tapasz-
talásból tudjuk — az énekképesség felső határa a ké t -
vonású d, és ha kivételesen nagy ter jedelmű dalok-
nál még megengedhe tő az esz vagy e, de semmiese t re 
a kétvonásu f> fisz, vagy gesz. Ily magas hangfekvést 
csak a növendékeknek a kü lönböző hangnemekben való 
gyakoroltatásával lehetne némileg indokolni , az ének-
tanár tapinta tosságára bízatván, hogy a felvett dalt m e g -
felelő hangkörben éneke l tesse ; ekkor azonban más hiba 
áll elő, nevezetesen, hogy a' második vagy ^ harmadik 
szólam énekelhet len mélységre sülyed alá. Tévesz te t t 
eljárás volt azért a 37. és 38. számú dalokat is minden 
változtatás nélkül venni át s azon hangmagasságban ta r -
tani meg, a mint az Berecz és Erney dalfűzérében lá t -
ható. Helyén való ez magasabb hangokkal rendelkező 
leányiskolák számára készült dalkönyvben, de ha azon 
dalokat gymnáziumi növendékek ajkára adjuk, alacsonyabb 
hangfekvés választandó, mihez képest alakításra olykor 
teljes átdolgozásra van szükség. 

Az összhangosítás, a mennyi re erről két és három 
szólamú kidolgozásnál szó lehet, elég szabatos. A s z ó -
lamok mozgása természetes , fo lyékony, vál tozatos és 
könnyen tanulható. A két szólamú letételnél a te>mészetes 
kiséret ( te rc és sext haladás, o lykor quinta áthidalással) 
sze repe l ; némely dal (163. 164. 165. 176. 195.) m ű v é -
sziesebb kivitelben is látható szétjátszó rythmussal . Nincs 
megengedve azonban kétszólamú letételnél, hogy a 
szólamok oly távol (oktáván túl) tartassanak egymás -
tól, a mint az a 80. 89. 99. 105. 111. 114. 134 és 178. 
számú dalok egyes tételeiben látható. K ö n n y e n k ike-
rülhető lett volna a bővített secund (E—Fisz i sz 29, 
F — G i s z 94, A s z — H 135), szűkített quart ( H — E s z 53, 
C i sz—F 111), szűkített quint (D i sz—A 127, C i sz—G 172), 
bővített quint (A—Gisz 116) és felső nagy szept im 
( C — H 22, D e s z — C 150, D — C i s z 188) négyesek, m e -
lyek még gyakor lo t t énekesek által is nehezen énekel -
hetők. 

Kerülni kellett volna a háromszólamúaknál az a l -
hang m o n o t o n többszöri ismétlését , min thogy a h á r m o -
niának, kü lönösen choráltételeknél, mindig tovább kell 
haladni, vagy legalább is más helyzetbe állíttatni. Ilyen 
alhangi egyhangúság észlelhető például a 20. 31 és 55. 
szám alatt. A dallam soroknak pedig soha sem szabad 

második fordí tású hangzaton (quintával az a lhangban) 
kezdődni , min t az a X C . zsoltár 3. és 5. soraiban látható. 

A tempó jelzésére Bartalus szokása szerint magyar 
szavak használtattak, pedig néze tem szerint szükséges 
volna, hogy a növendékek gyakorlat i lag is meg i smer -
kedhessenek az időjelző műszavak (Largo , Andante , 
Vivo stb.) jelentőségével , melyekkel különben is szaba-
tosabban m e g lehet határozni az alkalmazandó i d ő m é r t é -
ket. A »halkan« szó meg inkább hangerő t jelző k i fe je-
zés volna. 

A közölt dalok szerzői lehetőbég szerint híven és 
gondosan fel vannak jegyezve, kétkedve fogadtam a z o n -
ban a 124. és 126. számú népdalok szerzőiül Gyarmathy t 
és Bereczkyt. Az angol néphymnus t megha tá rozo t tan nem 
Bull J. hanem Carrey Henrik szerzette. 

A könyv Eberle J. bécsi nyomdászná l készült 
finom papíron, tiszta nyomással , csaknem h ibá t l anu l 
Ára bámulatosan olcsó. 

A »Magyar Kalliopét« azért, min t a melyben ref. 
egyházunk egy jó sikerrel használható gymnas iumi s egéd -
tankönyvet nyer t , nyugod t lélekkel a jánlom a gymnas iumi 
énektanárok becses figyelmébe és pártfogásába. 

S z ü g y i József. 

Az előt tünk fekvő tankönyveke t szerzők — mint 
az előszóból következte thet jük — az erdélyi ev. ref. 
egyház egyet, konvent i t an tervének alapján készítet ték, 
mely úgy látszik azt rendeli , hogy a 12-dur és 12-moll 
hangnem a népdalok alapján gyakorol tassék be, mit 
szerzők végre is haj tot tak. Erre nézve ki kell jelentenünk, 
hogy ezen eszme sem nem új, sem nem jó és hogy e 
felett, mint kipróbált hiábavaló fáradság felett, mái-
régen napi rendre tért az ^ének-paedagogia. Hiábavaló 
faradság az egyszerű népdalokat és a t emplomi éneke -
ket F i s -dur , Cis -dur , Dis-mol l , Gis-mol l , stb. h a n g n e -
mekben feltálalni, mer t hogy ezen hangnemek a lkotásá-
ról bárkinek is helyes fogalmai keletkezzenek, ahoz 
okvetlenül klaviatúra kell és nem népdal. De más felől 
szükségtelen, mivel ilyen exoticus hangnemekben nem 
szokás népdalokat írni, melyek lyrikus természetével 
azok össze nem férnek. Végre káros, mert ha a n ö v e n -
déknek csak a kevesebb előjegyzésű egyszerűbb h a n g -
nemekkel lenne fo ly tonosan dolga, ezekből annyit , a m e n y -
nyit mégis csak jobban megtanulna , mint így, mikor 
idejének nagy részét a közéletben ezen a téren majdan 
soha elő nem forduló 6 — 7 kereszt és 6—7 b e lő jegy-
zésű hangnemek rabolják el. 

A dal lamoknak 2—3 szólamra való összhangosí tása 
általában jó és ö römünke t fejezzük ki a felett, hogy 
immár mégis akadnak egyesek, kik belátják azon, általunk 
sokszor hangoz ta to t t elvnek igazságát, hogy képző ereje 
csak a főmelódiának van, és hogy képző erővel a kisérő 
szólamok nem birnak, mely elvnek alapján szerzők súlyt 
fektetnek az un i sono-ének lés re is. Ezt helyesen teszik, 
de kevésbbé helyes, hogy a gyermekeke t gyakran a k é t -
vonásu g-ig is felénekeltetik, mi ismét szükségtelen és 
káros, mer t az ily magasan való éneklés által a gyermek 
eről te te t t kiabálásra szoktattat ik, mi nem ritkán nem 
csak az éneklő- , hanem beszélő-hangnak elvesztését is 
maga után vonja. 

Hogy a régi, nagyobbára Gergely- fé le hymnusoka t és 
jobbára nemzetköz i jellegű classicus kálvinista zsol tárokat , 
invocat iokat , stb. szerzők magyar r i thmusra feszí tet ték, 
azzal az ügynek szintén nem tet tek jó szolgálatot , és 
ha ez ellen az igazgató- tanács nem tet t kifogást , mi sem 
teszünk, de csak azért nem, mer t nem fél t jük a jó kál-
vinista népet , hogy a Kalliopé kedvéért le fog mondan i 



őseitől átöröklött s a zsoltár-dallamok természetének leg-
jobban megfelelő ének-modoráról. 

Az ev. ref. dallamokban országonként, sőt egyes 
vidékenként is az eredetitől (melyhez legközelebb áll az 
id. Szotyori Nagy Károly, illetve Szenczi Molnár Albert-
féle gyűjtemény) úgyis elég eltérés van, hová jutunk, ha 
azokat ezen felül meg minden nemzet a maga nemzeti 
rithmusára pányvázza? 1 

Szerzők figyelmeztetik az olvasót, hogy könyvük-
ben azt az újítást alkalmazták, hogy a népdalokat ere-
deti szövegekkel adják, mert úgy vannak meggyőződve, 
hogy a gymnasiumban van helye és ideje, hogy a 
tanuló ifjúság legszebb népdalainkat, halhatatlan lyriku-
saink örökbecsű költeményeivel énekelje, mivel az élet-
ben s a társaságokban is ezeket használják és kár volna 
a gymnasiumi ifjúságot Petőfi, Tompa, Tó th K. stb. 
szerelmi költeményeitől megfosztani! 

A fentebb jelzett proclamatio pedig nem jelent 
kevesebbet, mint azt, hogy a szerzők helyesnek tartják, 
ha a gyermekek az iskolában ilyen szövegeket énekelnek, 
mint pl. a 83. lapon a 130. dal: 

»Jer ölembe kis babám ! 
Jer a karomba kincsem, violám! 
Te vagy az én szívemnek csillaga, 
Szerelmem rózsafája, viruló hajnala.« 

vagy a 103. lapon a 166. dal: 
»Csicseri borsó, 
Nyugszik az orsó ; 
Dobog szíve tája, 
Mert a babája 
Szép szeme csillog, 
Szerelmesen villog!* 

Gyermekeknek való a 169. dal i s : 
»Nagy baja van a kis lánynak, 
Hogy szeretőt tart magának, 
Mert a legény csinos is, 
Hej de nagyon hamis is, 
S ha rá szól is sebbel-lobbal 
Kibékíti egy-egy tüzes csókkal!« 

De mit szóljunk ahoz, mikor a 12—íj éves gyer-
mek rákezdi, hogy: 

»Ha férfi lelkedet 
Egy hölgyre föltevéd, 
S az idvességedet 
Könnyelműn tépi s z é u . . . stb. 

A gyermek erkölcsi és eszthétikai érzésének kép-
zésére igen alkalmas lehet a következő dal : 

» Lányka áil előttem, oh be szép ! 
Mi bájoló, ha mosolyog, 
Angyali szép szeme oly szelid, 
Hogy szívem érte földobog. 
Ámde előttéin bor vagyon, 
S ilyenkor csak nevetem 
A szerelmet, gerjedelmet, 
S lánykáin is elfeledem. 
Megboc.-áss, oh megbocsáss ! 
A szerelem némelykor mámorít. 
De a jó bor mindig boldogít! (sic í) 

A szülők iránt való kegyelet fölgerjesztésére pom-
pás dal a következő: 

»Részeg volt a nagyapám is hajdanán, 
Mikor királyt választottak ős Budán. 
Szegéuy öreg ő már többet nem iszik, 
Bort ide, hogy igyam érte reggelig!® 

De Ura im! tisztelem én azt az eszthétikát meg 
erkölcsi képzést, melyet ilyen dalokból merít az ifjúság, 
de nem kérek belőle. Irta légyen az utóbb idézett két 
dalt akár mekkora halhatatlan lyrikus, nem az iskola 
szent falai közé valók azok, hanem pálinkás bódéba. 

Az, hogy e dalokat később úgy is megtanulják, 
nem mentség, hanem baj, még pedig annál nagyobb baj, 
minél hamarább tanulják meg. Az iskola erről persze 
nem teher, de legalább ne sanctionálja ezeket. 

Valóban nem tudjuk mit Ítéljünk el jobban, a szerző 
tanárok könnyelműségét és paedagogiai érzéketlen-
ségét-e ? avagy az erdélyrészi egyházkerület igazgató-
tanácsának gondatlanságát, mely a könyvet talán anélkül, 
hogy megnézte volna, aprobáíta. 

Mindezek után a könyvet iskolai használatra jó 
lélekkel nem ajánlhatjuk, de annál inkább felhívjuk rá 
az egyházi főhatóságok, a kir. főigazgatók és az országos 
közoktatási tanács figyelmét. Didimus. 

B E L F O L D . 

Az ágost. evangélikusok egyetemes gyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Következett Szeberényi Gusztáv nyilatkozata az előző 
nap interpellált Zsedényi-alap ügyében. A Zsedényi-
alapból a bányavidéki kerületre 1000 frt esik. Ezen 
összeg a tanítók segélyezésére fordítandó. Minden espe-
resség segélyezésére három tanítót jelöl, kik közül egyet 
a püspök választ. A békési esperesség azonban csak 
egy tanítót jelölt. Ez által a püspök feloldatva érezte 
magát attól, hogy ezen egy jelöltre szorítkozzék, ki 
tudomása szerint olyan anyagi körülmények között él, 
hogy a segélyre nem igen szorul. Azért a békési espe-
ressel megbeszélvén az ügyet, egy másik, ügyefogyott 
tanítónak, ki arra igen rá volt szorulva, emberbaráti 
érzülettől vezérelve, soron kivül adta oda a 100 frt 
segélyt és nem hitte, hogy e miatt megrovásra érdemes 
cselekményt követett el. De ez ügyben, mely interpellatio 
tárgyává tétetett, nem is azt vitatták, hogy a püspök, 
bár jó indulatából igazolható szabálytalanságot követett 
el, hanem azt, hogy a püspök egy pánszlávnak adta a 
segélyösszeget és ezért a hírlapok utján magát a püspököt 
is pánszlávnak hirdették. De kijelenti, hogy azt a sze-
gény tanítót, kit könyörületességből segélyben részesített, 
csak gyanúsították pánszlávizmussal és a gyanú alapíta-
lannak bizonyult. Mert ha csakugyan kiderült volna, 
hogy a tanító pánszláv, biztosítja a püspök a közgyűlést, 
hogy nemcsak segélyben nem részesítette volna, hanem 
még hivatalától is megfosztotta volna, mert pánszlávo-
kat eddig sem tűrt, ezt az egyet sem tűrte volna meg. 
A mi a saját személye iránti méltatlan, igazságtalan táma-
dást és alaptalan, pánszlávizmussal való gyanúsítást illeti 
ezt a »Conscientia mea recta famae mendacia ridet« elvénél 
fogva hallgatással mellőzte és nem tartotta érdemesnek, 
hogy arra válaszoljon. De biztosítja a közgyűlést, mely 
azt tudhatja is, hogy a hazafiság ápolása és a magyarság 
terjesztése érdekében többet tett, mint azok, kik hírlapok 
utján őt pánszlávnak kihiresztelték és biztosítja, hogy 
ezután is a haza és a magyarság érdekeit fogja elő-
segíteni. 

Kubinyi Géza, ki tegnap ez ügyben interpellatiót 
intézett a konventhez, a püspök felszólalása folytán 
kétszeresen örül. Egyrészt azért, mert az interpelíatió 
tárgytalanná vált, másrészt, mert a püspök, kit ez ügyben 
a nyilvánosság előtt pelengérre állítottak, magát teljesen 
és minden kétséget kizárólag tisztázta. Ezért az interpel-
latiót visszavonja és hódoló tisztelettel hajlik meg a 
püspök hazafisága előtt. 

Elnök kijelenti, hogy Zsilinszky Mihály tegnapi 



felvilágosítása után, már tegnap kimondotta, Hogy ez 
ügyben az interpellátió tárgytalan. Most tehát az incidenst 
véglegesen elintézettnek tekinti. 

Perlaky Elek szólalt fel ezután, ki megemlékez-
vén Trefor t Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elhunytáról, azon elvénél fogva, hogy önmagunkat tisz-
teljük meg, ha nagyjainkat tiszteljük, röviden indítvá-
nyozza, hogy az ágostai evangelikus egyház közgyűlése 
fejezze ki tiszteletét, kegyeletét Trefor t Ágoston emléke 
iránt, ki másfél évtizeden át vezére volt a magyar kultúrá-
nak és a nagy férfiú elhunyta fölött jegyzőkönyvében 
őszinte, mély részvétének adjon kifejezést. Mert ezzel tar-
tozunk Trefor t Ágostonnak, mint embernek és hazafinak. 

Prónay Dezső báró elnök kijelenti, hogy a közgyűlés 
elfogadta az indítványt, mely a jegyzőkönyvbe fog 
felvétetni. 

Következett a tanügyi bizottság jelenté se, melyet a 
statisticai kimutatásokkal együtt Batizfalvy István muta-
tott be tudomásul vétel végett. 

Elnök a jelentés kapcsán bejelentette, hogy a 
miskolci evangelikus gymnasium be lett szüntetve. Ezt 
sajnálattal vették tudomásul. 

A tanügyi bizottság jelentésének »vallásoktatás« 
pontjánál Marhauser bonyhádi tanár arra kéri a konven-
tet, hogy olyan intézeteknél, melyek kevesebb anyagi 
erővel bírnak, engedtessék meg továbbra is a hittannak 
»combinative« tanítása, vagyis több osztályban egyszerre. 
Szeberényi Gusztáv püspök felhozva azt, hogy több inté-
zetben a hittant nem is szakember tanítja, mi a vallás-
oktatás nagy hátrányára van, indítványozza, hogy min-
den intézetnél — a mennyire csak lehetséges — katek-
héta-tanszék rendszeresítessék. Czékus István püspök 
kijelenti, hogy a tiszai egyházkerületben ez intézkedés 
már életbe van léptetve és kívánatosnak tartja ezt min-
den egyházkerületre nézve. Elnök ezután kijelenti, hogy 
már tavaly kimondta a konvent, hogy a combinative 
való hitoktatást beszüntessék és a tantervet, a vallások-
tatást illetőleg is tartsák be. Karsay Sándor püspök csak 
arra kéri a közgyűlést, hogy e határozatot ne feltétlenül 
tegve kötelezővé, hanem a határozatot helyeslőleg elfo-
gadván, utasítsa az egyes intézeteket, hogy a mennyire 
lehet, e határozatnak feleljenek meg. Poszvék Sándor 
theologiai tanár felhozza, hogy a vallásoktatást illetőleg 
a tanügyi bizottság nem tesz említést az ifjúsági isteni 
tiszteletekről és az ifjúsági gyámintézeti egyesületekről, 
melyek nagyban elősegítik a vallásos és erkölcsi nevelést, 
melynek pedig első szempontnak kell lenni a felekezeti 
iskolákban. Györy Elek, mint a tanügyi bizottság tagja 
kijelenti, hogy ezzel nem is bízatott meg. Hörk eperjesi 
tanár kijelenti, hogy náluk az ifjúsági isteni tisztelet és 
a gyámintézeti egyesületek virágzásban vannak. Heindl 
kívánja, hogy a hittani érettségi vizsgát a teljes bizottság 
jelenlétében tegyék, ez által a hittannak az ifjúság előtt 
nagyobb fontossága lesz. Ziemann János iglói főgymna-
siumi igazgató megjegyzi, hogy törvény szerint a minisz-
ter nem köteles a felekezeti iskolákhoz azon vallású 
kormányképviselőt küldeni. Ezért helyesebbnek tartja, 
hogy a hittani érettségi vizsgát az egyházkerületi biztos 
előtt tegyék. 

Elnök kijelenti, hogy a felvetett kérdések nem 
képezhetik most a discussió tárgyát, most itt uj kérdés 
csak az lehet, hogy helyesli-e a konvent külön hitoktató-
intézményt. E kérdés pedig egyszerűen a kerületekhez 
lesz utasítva nyilatkozattétel végett. A combinativ hit-
oktatás megszüntetése azonban, mivel a tanév megnyilt, 
csak a jövőre foganatosítható. 

Ezután az egyházi törvényszékektől fölebbezett 

ügyeket intézte el az egyetemes gyűlés és a következő 
évre megalakította az egyetemes törvényszéket. 

Bemutatták az egyetemes gyámintézet jelentését, a 
mely felolvasottnak vétetett s mely szerint a gyámintézet 
elnökévé br. Radvánszky Béla választatott meg. 

A pénzügyi bizottság jelentése szerint az egyetemes 
egyház összes tőkéinek főösszege 1887. dec. végén 
166,136 forint volt, a mely összeg az előbbj évhez 
képest 6000 frt szaporulatot mutat. Á pénztárnoknak az 
elmúlt évre a fölmentvényt megadták. 

Több kisebb fontosságú ügy vita nélküli elintézése 
után következett az anyakönyvek nyelvi ügye, mely hosz-
szas discussiót idézett elő. Az egyetemes közgyűlés 
ugyanis a tiszai egyházkerület indítványára felterjesztést 
intézett a kormányhoz, hogy az anyakönyveknek az 
állam hivatalos nyelvén való szerkesztéséről törvény-
hozás utján intézkedjék. A kormány ugyan üdvözölte 
az egyetemes egyház erre irányzott hazafias törekvését, 
mindamellett az 1868. évi nemzetiségi törvény 14. §-a 
azon intézkedésénél fogva, hogy az egyházközségek, 
egyházi felsőségük törvényes jogainak sérelme nélkül 
maguk határozzák meg, mily nyelven vezettessenek az 
anyakönyvek, a m. kir. kormány azon meggyőződésben 
van, hogy tartózkodnia kell oly intézkedéstől, mely 
a nemzetiségi törvény megsértésének magyaráztathat-
nék, s hogy a felekezeti illetékes hatóságok hivatvák e 
téren intézkedni. 

A kérdéshez először Mudrony Pál szólott, mint 
a dunáninneni egyházkerület küldötte, kijelentvén, hogy 
az anyakönyvek vezetésének nyelvi kérdése tisztán ö n -
kormányzati ügy. A jog tehát a dunántúli egyháznak 
marad, hogy az anyakönyvi nyelvet meghatározza. Ez 
teljesen kerületi kérdés, azért a nemzetiségi törvény 
alapján állva, nem fogadja el a tiszáninneni kerület 
indítványát, hogy az anyakönyvek vezetésének nyelve 
minden kerületben magyar legyen. Czékus István püs-
pök kijelenti, hogy e kérdésben nem a nemzetiségi 
tekintet az irányadó, hanem az önkormányzati jog, 
melyet a hivatkozott törvény is respectál, midőn az 
egyházi felsőségek, tehát az egyetemes közgyűlés, tö r -
vényes jogainak épségben tartására utal. Tehát joga van 
a konventnek e kérdésben határozni. Szontágh Pál 
indítványozza, hogy újból terjesztessék fel az ügy a 
kormányhoz, Széchenyi István szavaira hivatkozva, hogy 
»istnét és ismét és szüntelen«. Vég,re majd intézkedés 
történik. Mudronynyal szemben megjegyzi, hogy az 
autonómiáról neki más fogalmai vannak. Áz autonomiát 
úgy decentralisálni, mint Mudrony akarja, a legnagyobb 
csapás lenne, éppen magukra az autonom jogokra. 
Addig tehát, míg az autonom jogok szabályozásában 
zsinatilag határoznának — mert akkor is ez volt a célja, 
mikor az indítványt először tette — kivánjuk, hogy az 
anyakönyvek nyelvi ügyébe a kormány avatkozzék be. 
Barcza Géza győri esperességi felügyelő nem tartja 
helyesnek, hogy az egyetemes közgyűlés apodictice 
kimondja, hogy az anyakönyvek magyarul vezettessenek, 
mert a konvent nem mehet túl az 1868. nemzetiségi 
törvény határozatain. Itt az állam kötelessége intéz-
kedni, az anyakönyvek részben úgyis állami jellegűek. 
Hörk tanár épen az idegen nyelvűek érdekében tartja 
helyesnek, a magyar nyelvi anyakönyvet, melyet a 
hatóságok csak magyar hiteles fordításban fogadnak el. 
Ez pedig költséggel és vesződséggel jár.. Kéri az egye-
temes konventet, hogy az anyakönyvek magyar nyelven 
vezetésére, mind a négy kerületet határozatilag köte-
lezze. Gyurátz Ferenc, a kérdés megoldását a zsinatig 
óhajtja elodázni. Dula Máté szólott ezután, kijelentvén, 



hogy Mudrony indítványát pártolja. Köztudonaásu dolog, 
hogv az előtt a tiszai, és bányai kerületekben tót nyel-
ven is vezettek anyakönyvet. Az, hogy most magyarul 
vezetik, csupán a kerület saját elhatározásából történt. 
Már pedig, ha az egyetemes egyház, azt nem akarja 
elhitetni, hogy a dunáninneni egyház, melyhez ő is tar-
tozik, az egyetemnek, mostoha leánya, nem fogja ráok-
troyalni azon határozatot , melyet a tiszai egyházkerület 
a maga szakállára hozott . Jeszenszky Géza kijelenti, 
hogy az egyetemes egyház jogát mindenkinek accep-
tálni kell és bizonyos urak részéről kényelmes dolog-
nak tartja a nemzetiségi »obscurus« törvénybe takarózni. 
De nem akarja elhamarkodni az ügyet, hanem azt indít-
ványozza, hogy az anyakönyvek nyelvi ügyében a kép-
viselőháznál petitionáljanak. Perlctky Elek nem bánja, 
Írjanak fel akárhova, de itt a konventben folyton ne 
tartsanak izgató beszédeket, melyek a tárgyra nem 
vonatkoznak. Egyáltalán tartózkodjék a közgyűlés a pol i -
tikai beavatkozásoktól. 

Prónay Dezső konventi elnök kifejti, hogy az anya-
könyvek állami és egyházi jellegűek. Azért helyén való-
nak tartja az állami beavatkozást, esetleg törvényhozási 
intézkedést. Sok más esetben többször is elutasították 
felterjesztését, melyet azután ismét megújított . Most is 
megteszi ezt, nem riad vissza a vesződségtől, mely 
ilyen dolgokkal jár, bár szeretne egyszer már e kérdé-
sen tul esni. Szeberényi Gusztáv püspök szintén haza-
fiasnak és practicusnak tartja a magyar nyelvű anya-
könyveket és kivánja, hogy az egyetemes közgyűlés 
mondja ki, hogy az anyakönyvek egyetemesen magya-
rul vezettessenek. Mivel azonban a dunáninneni egyház-
kerületben más viszonyok vannak, ott az anyakönyvek 
magyar nyelven való vezetése több helyen gyakorlati 
nehézségekkel jár, több öreg pap nem érti jól nyelvün-
ket, azért azon közvetítő indítványt teszi, hogy a 
dunáninenni kerület püspöke felhatalmaztatik, hogy 
egyes helyeken a kötelező magyar nyelv alól, az anya-
könyvek vezetésére nézve felmentvényt adjon. Ez azon-
ban csak egy időre történhetik, különben is módjában 
van a konventnek e határozatát később a körülmények-
hez képest módosítani. Dula Máté a mellett van, hogy 
a kérdés pusztán kerületi ügy. Ha tehát a konvent azt 
nem akarja, hogy évenként 60—70 fegyelmi ügygyei 
legyen baja, akkor általánosan kötelezővé nem fogja 
tenni a magyar nyelvet. A nép az eddigi gyakorlat 
mellett van és a bíróságok a tótnyelvű anyakönyvi 
kivonatot elfogadják. 

Elnök ezután kimondja, hogy a konvent mél tá-
nyossági okból Szeberényi püspök közvetítő indítványát 
elfogadja. 

A harmadik napi közgyűlés első tárgya a zsinati 
bizottság jelentése volt. A bizottság az egybehívandó 
zsinat előmunkálatait már elkészítette és azokat az egye-
temes gyűlés elé terjesztette. A bizottság egyik indít-
ványa az volt, hogy az egyházi perrendtartás elkészítése 
is a zsinat hatáskörébe vonassék és e végből a már 
kiküldött perrendtartási bizottság tagjai legyenek egy-
szersmind a zsinati bizottság tagjaivá. De szükségesnek 
tartja a bizottság, hogy a kerületek mihamarabb nyilat-
kozzanak a zsinat egybehivásának időpontja és a költsé-
gek előleges fedezése iránt. 

Prónay báró elnök azt a pótindítványt teszi, hogy 
a zsinati bizottság elaboratuma sokszorosíttassék és a 
kerületi gyűléseknek megküldessék. O ugyan nem tar-
tozik azok közé, a kik a zsinatot sürgetik, de ha már 
egyszer kimondták, hogy zsinat legyen, akkor annak a 
közel jövőben meg kell tartatni, nehogy a folytonos 

előmunkálatok kárba veszszenek. Zsilinszky Mihály szin-
tén óhajtja, hogy a zsinat mihamarabb összehivassék, de 
kívánatosnak tartja azt is, hogy a perrendtartási bizott-
ság, munkálatait ne halaszsza a jövő évig, hanem iparkod-
jék azokkal még a kerületi gyűlések előtt elkészülni, 
hogy azután ezek is foglalkozhassanak e tárgygyal. Mud-
rony Pál barátja ugyan a zsinat eszméjének, de úgy véli, 
hogy a zsinat eszméje a költségek fedezésének kérdésén 
fog hajótörést szenvedni, mert az egyes egyházak oly 
szegények, hogy a kántor és lelkész fizetését is csak 
végrehajtás utján lehet behajtani. Dolesehall Sándor meg-
jegyzi, hogy az egyházak száz év előtt sem voltak 
gazdagabbak, mint most, a zsinat mégis megtartható 
volt. Célszerűbbnek tartaná, ha a perrendtartás elkészíté-
sét a zsinat az egyetemes közgyűlésre bízná, mert a 
zsinat a perrendtartás tárgyalása folytán még tovább 
elhúzódnék. Győry Elek a mellett van, hogy a pe r rend-
tartás megállapítása a zsinatra bizassék és ne az egye-
temes közgyűlésre. Mivel pedig a zsinatra királyi enge-
dély szükséges, melynek kieszközlése előtt már meg 
kell állapítani a tárgyakat, melyek a zsinatra tartoznak, 
azért indítványozza, hogy most mondassék ki, hogy a 
perrendtartás a zsinathoz tartozik, mely különben elüt-
tetnék attól, hogy a perrendtartással foglalkozzék. Perlaky 
Elek, Czékus István, Dula Máté és Horváth Sándor rövid 
felszólalásai után a közgyűlés hozzájárult a zsinati bizott-
ság indítványához. 

A Luther-társaság jelentését, mely ezután olvasta-
tott fel, örvendetes tudomásul vették. Az egyetemes 
közgyűlés — az elnök indítványára — 100 frttal a tár -
saság alapító tagjai közé lépett. 

Ezután Batizfalvy Isván terjesztette elő a tanügyi 
bizottságnak a középiskolai rendtartás tárgyában kidol-
gozott terjedelmes munkálatát, melyet egész ter jedelmé-
ben felolvastak és néhány stiláris módosítással elfogad-
tak. Batizfalvy indítványára a munkálatot 200 példányban 
kinyomatják és az intézeteknek megküldik. 

Következtek a felebbezések, ezek között izgatás 
miatt felfüggesztett és fegyelmi eljárás alá vont Daxner 
István, klenóci egyházfelügyelő felebbezési ügye, mely 
ezúttal is vitat keltett. Dula Máté indítványára felolvas-
ták Daxner István felebbezését, melyben el van mondva 
a klenóci eset, természetesen Daxner szempontjából, ki 
a püspök, az egyházkerület, esperesség és minden felet-
tes egyházi hatósága ellen durva, kiméletlen és sértő 
kifejezésekkel él felebbezési iratában. Alaptalannak mondja 
az ellene emelt vádakat és kéri a fegyelmi eljárás beszün-
tetését. Czékus István kijelenti, hogy Daxner István 
ellen az esperességi felügyelő hivatalos jelentése alapján 
indították meg az eljárást. Börk tanár kiemeli, hogy az 
egyházi hatóságok ellen1 a felébbezésben használt kifeje-
zések mutatják, hogy mennyire igazságos volt a tiszai 
kerület közgyűlése, midőn Daxner felfüggesztett állásá-
tól, ki az egyházi hatóságok iránt éppen nem Játszik 
tisztelettel viseltetni. 

Dula Máté wstilus curialis«-nak mondja a feleb-
bezésben használt kifejezést és ő még sokkal cifrábbak-
kal is szokott élni polgári perekben. Különben egyedül 
az esperességi közgyűlést tartja illetékesnek a perbefoga-
tás elrendelésére. Azért kéri a tiszai kerület vádhatároza-
tának feloldását annál is inkább, mert a per vitelére ille-
téktelenül delegáltatott a gömöri egyházi törvényszék. 
A delegálásra ok sincs. Pulszky Ágost »sine ira et studio« 
kifejti, hogy a tiszai egyházkerület jogosan járt el, mikor 
a vádhatározatot meghozta, akkor is mikor más esperes-
ségi törvényszéket delegált az ügy elbírálására. Hogy 
pedig Daxner István egyházi felügyelőt ideiglenesen fel-



függesztet te állásától, csak célszerűen cselekedett, mert 
Daxner felebbezésének szövege mutatja, hogy a fe l füg-
gesztést jól megérdemelte. Itt tulajdonképen érdemleges 
ítéletről szó sincs, csak is az eljárás megindításáról. Ez 
pedig helyén' van. Azért a bizottsági határozat elfoga-
dását ajánlja. Jeszenszky Géza, ki ezután szólott, hivat-
kozva a törvényre, kimutatta, hogy az eljárás megindí-
tása törvényen alapszik. Mudrony Pál elhamarkodottnak 
tartja az eljárást Daxner ellen, ki az ismert botrány 
alkalmával nem is volt Klenócon. Jíszenszky Géza 
azonban Mudronynyal szemben kijelentette, hogy tanuk 
fogják igazolni, hogy Daxner, Szalva Károly tanító mellett 
mar 1887. év nyarán izgatott, midőn a népnek azt 
mondta, hogy Szalvát megmenteni nem tudja, de majd 
ha jön a katonaság, fogjanak seprőt, piszkafát és űzzék 
ki a faluból. 

Elnök ezután, Daxner felebbezésére vonatkozólag 
a következő határozatot mondot ta k i : Minthogy a 
tiszai egyházkerület, egyházrendezete 152. §-a ér te lmé-
ben, a perbefogatás iránt érvényesen határozott s a 
fölebbezéssel fölterjesztett iratokból is kitűnik, hogy oly 
kérdés eldöntése utasíttatott a consistorium elé, mely 
az egyetemes gyűlés határozata szerint, consistorialis 
eljárásra tartozik ; minthogy az egyházi főhatóságokkal 
szemben a felebbezésben használt sértő kifejezések m a -
gukban elegendő okul szolgálhatnak a consistorialis eljá-
rás e lrendelésére; minthogy továbbá a fölfüggesztés 
csak a perbefogatás következménye, valamint a tö rvény-
szék delegálására vonatkozó határozata is saját egyházi 
rendtartása értelmében t ö r t é n t : ezeknél fogva a feleb-
bezés és fölfolyamodás elutasíttatik s a kerületi ha táro-
zat helybenhagyatik. 

Ezután a zólyomi esperesség kérvényét, hogy a 
vámosi lelkész ügyében az igazságügyi minisztériumhoz 
felírjanak, elfogadták. 

Az elnök felhatalmazást kért, hogy a konvent 
levéltárában levő Luther-levelezéseket, azon porosz 
bizottság használatára átengedhesse, mely bizottság a 
porosz cultusminiszterium alatt, Luther Márton művei-
nek teljes kiadásán dolgozik. 

A felekezeti középiskolai tanárok nyugdíjazásának 
országos törvény által rendezése iránt a képviselőház-
hoz benyújtandó kérvény előbb kiadatott a tanügyi 
bizottságnak. Végül Mudrony Pál, a cultusminiszterium-
hoz felebbezett miavai iskolaépítési ügyet az egyetemes 
felügyelő partfogásába ajánlotta. 

Ezután megválasztották a naplóhitelesítő bizottság 
tagjait. Ezek Bachát Dániel, Dolesehall Sándor, Soltz 
Gusztáv, Zsilinszky Mihály, Zsigmondy Jenő, Batiz-
falvy István. 

Elnök ezután a közgyűlést bezárta. Köszönetet 
mondot t a tisztviselőknek és a tagoknak szorgalmukért, 
melyet a közgyűlésen kifejtettek. 

Karsay Sándor püspök pedig Prónay báró egye-
temes felügyelőnek mondot t köszönetet , hogy a gyűlést 
tapintattal vezette. Kívánja, hogy az Isten tovább is tartsa 
meg az egyház élén. (Élénk éljenzés.) Ezzel a közgyűlés 
13/4 órakor szétoszlott. 

A székelyudvarhelyi collegium örömünnepe. 
A székely-udvarhelyi ev. ref. collegium október 

14-én századokra kiható ünnepet ült, ekkor avatván fel 
nagy áldozatok árán teljesen átalakított s részben újonnan 
készült iskolai épületét. Október 13-án d. e. 10 órakor a 
vasúti indóháznál a hatóságok és a zászlókkal kivonult 

céhek és nagy számú közönség élén Gyárfás Domokos 
főgondnok, szép beszéddel fogadta Szász Domokost, 
Erdélynek e páratlan tevékenységű és áldozatkész püspö-
két. A collegium gondnokain, tanárain kívül az udvar-
hely-megyei és erdővidéki papság majdnem teljes szám-
mal jelent meg az indóháznál. Innen az ünnepélyes 
bevonulás az 1 km. távolban eső indóháztól majdnem 
egy óra hosszat tartott. Elől a város polgármesterének 
díszes fogata nyitotta meg a menetet, mindjárt utána a 
püspöké s a többi kocsik beláthatlan sora következett. 
A collegium-épület, mely nemzeti zászlókkal volt díszítve, 
meglepő látványt nyújtott az érkezőknek. Itt a díszkapu-
nál Zajzon János kántor- taní tó, az ifjúság nevében tar-
talmas beszédben üdvözölte a főpásztort. 

Majd következett a testületek tisztelgése. A Sebesi 
Akos gondnok úrnál elköltött gazdag ebéd után, nagy 
közönség jelenlétében, az iskola helyiségeit tekintette 
meg, teljes megelégedését nyilvánítván a látottak felett. 

Estve 7 órakor fáklyászenével tisztelte meg a 
collegium ifjúsága, hol Solymosi Endre tanár mondot t 
igen sikerült beszédet. Innen a közönség a püspök úr 
tiszteletére rendezett díszelőadásra ment, hogy Felcki 
Miklós művészi játékában gyönyörködjék, ki Geröfi tár-
sulatánál párszor fellépett. Színház után a Koronkai 
vendéglőbe ismerkedési estélyre gyűlt össze az egy-
házmegyék, az összes erdélyi testvér-collegiumok és a 
helybeli középtanodák képviselőiből, meg a nagyszám-
mal megjelent városi és vidéki előkelő szülőkből álló 
díszes társaság, jelen volt maga az ünnepelt püspök úr is. 

Másnap azaz október 14-én d. e. 10 órakor a t em-
plomban és a collegium épülelében folyt le az ünnepély 
voltaképeni programmja. Szász Domokos püspök nagy-
hatású remek imája után, Szász Gerö egyházkerületi 
közjegyző tartott egy emelkedett röptű, költői nyelven 
irt és elragadóan szép alkalmi beszédet, miközben Soly-
mosi tanár vezetése alatt az ifjúsági énekkar gyönyörűen 
énekelt. Körülbelül 12 órakor vonult át a közönség az 
új iskola épület nagy dísztermébe, hogy a programúi 
hátralavő részét is meghallgassa. Itt először Nagy Lajos 
collegiumi főgondnok mondot t az előjáróság nevében 
tartalmas beszédet, ezután Gönczi Lajos igazgató olvasta 
fel az ünnepély legfontosabb tárgyáról, az iskola építé-
séről szóló rövid értekezését. A tanintézetet 1670-ben 
Bethlen János, 1. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem cancel-
láriusa alapította 1000 darab aranynyal. 1772-ben Kiss 
Gergely tanár közadakozásból építette föl azt az épüle-
tet, mely most átalakítva és kibővítve rendeltetésének 
nyilvánosan átadatott. 

Az átalakítás és kibővítés mintegy 45 = negy-
venöt ezer frtra menő költségeit a collegiumi előjáró-
ság, a pénzalapok évi fölöslegeiből fedezvén. 

Fél ket tőkor mintegy 150 terítékű közebéd volt 
a Schanapek-féle vendéglőben. A gazdag menü teljesen 
kielégítette a vendégeket, de még inkább tetszettek a 
szebbnél-szebb toasztok, melyeknek sorát Gyárfás Domo-
kos főgondnok a királyra, az uralkodó házra mondot t 
felköszöntésével nyitotta meg, ugyan ő a püspökre és 
nejére s később a hadsereg képviselőire, Szász Domokos 
püspök a nagyérdemű főgondnok Gyárfás Domokosra, 
Szakács Mózes tanár gróf Csáky közoktatási minisz-
terre, Bihari Sándor a főispánra, Nagy Lajos az igazgató-
tanácsra és különösen jelenlevő képviselőjére Dr. Szász 
Bélára, Szász Béla Nágy Lajos főgondnokra, Dániel 
Gábor főispán a vallásfelekezetekre, Dr. Török alispán 
Szász Gerőre, Szász Gerő Sebesi Ákos gondnokra, Gön-
czi Lajos igazgató az egyházmegyék és az iskolák kép-
viselőire, Szilágyi Gyula Török alispánra, Dózsa Dénes 



a törvényszékre és jelenlevő elnökére, Dr. Töiök István 
humorosan a városi tanácsra, Váró Ferenc Feleki Mik-
lósra, mint a székely-udvarhelyi coliegium egyik jeles 
volt növendékére, Bod Károly tanár a szülőkre, Flórián 
törvényszéki elnök a coliegium gondnokai és tanáraira, 
stb. emelték poharaikat. 

Este 8 órakor a városház nagy termében rende-
zett az ifjúság szavaló-estélyt, melyet igen látogatott 
bál fejezett be. Szavalataikkal részt vettek benne Feleki 
Mik lós y Kis Kata kisasszony, Német Sándor és Erdé-
lyi Béla, kik mindannyian megnyerték a közönség te t -
szését. A bálon szintén jelen voltak a püspök, az egy-
házkerületi közjegyző, a főispán, főjegyző, alispán, a 
coliegium gondnokai és még igen sokan a város és 
vidék előkelői közül. így ünnepelt a sz.-udvarhelyi col-
iegium, új épületében, korszerűen berendezkedve, hogy 
mint az eddig eltöltött századok, úgy az ezutániak is 
egyházi és nemzeti előhaladásunk és közmivelődésünk 
szolgálatának legyenek szentelve. Aliquis. 

I R O D A L O M . 
Gazdaságtan. Felsőbb leányiskolák használatára irta 

Sebestyénné Stetina Ilona. Budapest, 1888, Mélmer Vil-
mos kiadása. Ára 60 kr. A hazai nőnevelés és ennek 
irodalma terén kiváló szerepet játszó s előnyösen ismert 
irónő tollából vettük a legújabb miniszteri tanterv értelmé-
ben készült első »Gazdaságtan«-t, melynek megírására 
nemcsak az képesítette az írót, hogy már tiz év óta tanítja 
különböző fokozatú osztályokban a háztartástant, tehát, 
hogy elméletileg teljesen ismeri tárgyát, hanem az is, 
hogy a gyakorlatban is elé g alkalma volt, megpróbálni 
az elmélet, a felállított elvek helyességét. A könyv a 
tantervnek megfelelőleg két részre van osztva: gazda-
ságtanra és szorosabb értelemben vett háztartástanra. 
A gazdaságtani részben — miután a bevezetésben találó 
rövidséggel és szabatossággal adta a szükséglet, jav, 
vagyon, érték, gazdaság, közgazdaság és közgazdaságtan 
meghatározását — szó! a javak termeléséről, a javak 
forgalmáról, ezek megoszlásáról és fogyasztásáról; a 
háztartástani . részben pedig : a háztartás berendezéséről, 
a lakásról, a ruházatról, az élelmezésről és a háztartási 
munkák megosztásáról, Alapos szakavatott realitással; 
erőteljes, világos, szabatos stylussal; egészséges, tiszta, 
helyes élet-felfogással, sok gyakorlati érzékkel és mel-
lette mégis emelkedett, nemes idealismussal van a munka 
írva. A való életet igyekszik eszményiségével széppé, 
gazdaggá s boldoggá tenni ; jól számol a való élet viszo-
nyaival s ezekben keresi és találja meg az eszményiséget 
s állítja, hogy csak a helyesen és jól rendezett családi 
életben van a legfőbb boldogság is, ha a mindenható 
szeretet fűzi az egyes tagokat össze. Azt pedig, hogy 
a feleség és anya helyesen és jól vezethesse majd házát : 
tanulni kell, s a fiatal leányok számára nem ismerünk a 
magyar irodalomban Sebestyénné munkájánál jobbat, 
szebbet és alkalmasabbat. Bár lenne meg a kívánt ered-
ménye e műnek s növelné a gyakorlati érzéket, a munka-
kedvet, az egyszerű háziasságot, takarékosságot és a 
munka legnemesebb kísérőjéül a tiszta, egészséges eszmé-
nyiséget a felületességre, az időtöltésre, a nagy világban 
való feltűnésre, a kevésből soknak költésére és a sivár 
realismusra vagy a másik végletre : a beteg sentimenta-
lismusra hajlandó fiatal leány nemzedékben. Nagyon 
melegen ajánljuk a munkát az érdeklődők b. figyelmébe 
nemcsak tankönyvül, de családi olvasókönyvül is. Való-
ságos »Vademecum« ez úgy a serdülő leányok, mint 

már a háziasszonyok számára. Gyakorlati útmutatásai a 
háztartás minden ágára kiterjeszkednek s jól ismeri a 
szerző úgy a magasabb, mint az alsóbb társadalmi osztá-
lyok igényeit, a fővárosi és vidéki viszonyokat, s az 
ezeknek megfelelő költségvetési táblázatok, utasítások 
teljesen reálisak. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A prot. irodalmi társaság pénztárába ujabban 

a következők fizettek : Báró Prónay Dezső ev. főfelügy. 
alapítványában 500 frt. A VI. sz. kir. városi esp. tags. 
díjban 6 frt. Sztehló János ev. lelkész tags. díjban 6 frt. 
Az eperjesi magyar-német egyház tags. díjban 6 frt. Az 
ó-budai ref. egyház alapítványi kamatúi 5 frt. Budapest, 
VIII. Szentkirályi-utca 30. sz. — Zsilinszky Mihály ideig-
lenes pénztárnok. 

* A magyarhoni egyetemes ev. egyházi gyám-
intézet közgyűlése Pécsett, 1888, okt. 14. A közgyűlést, 
mely az igen csinos ev. imaházban ment végbe, meg-
előzte az ünnepélyes istenitisztelet d. e. 9 óra után, 
mely alkalommal Tamer tolnamegyei lelkész lelkes imát, 
Bognár Endre egyetemes gyámintézeti jegyző és lovász-
patonai lelkész emelkedett beszédet mondott r. Kor. 13, 
1 —10 felett, alkalmazva az igéket a gyámintézetnek az 
Isten országára nézve nagy fontosságára. Istenitisztelet 
végén offertorium szedetett, mely 172 frtot jövedelme-
zett. Előzőleg is megjegyzem, hogy az ima és beszéd 
ki fog nyomatni. Egy kis szünet után kezdetét vette a 
közgyűlés. Nélkülözni kellvén b. Radvánszky Béla világi 
elnököt, fel kéretett b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
az elnöki szék elfoglalására, mi meg is történt. Ezután 
Zelenka Pál egyházi elnök mondá el kitűnő megnyitó 
beszédét, mely a gyámintézet legközelebbi feladatait ecse-
lelte és áldozatkészségre buzdító lelkes szavak után beje-
tentette, hogy mandatuma jövő évben lejárván, kéri a sza-
vazásnak közgyülésileg elrendelését. Az elnöki beszéd éljen-
zéssel fogadtatott, de a lemondás és szavazás jövő évben, 
mint harmadikban, fog megtörténhetni. Szóval az egyházi 
elnököt, úgy szólva, tüntető rokonszenvvel marasztalták 
a jelenlevők. Szokás szerint előterjesztették most a kerü-
leti gyámintézetek évi jelentéseiket. A bányakerületről 
Sárkány Sámuel referált. Bevétel volt 2056 frt 80 kr. 
Az új szervezkedés előhaladt, a missziói pontok részben 
kijelöltettek. A dunáninneni kerület gyűjtött 1898 frt 15 krt. 
A helyi gyámintézetek szervezvék. A dunántúli kerület 
gyűjtött 3597 frt 36 krt. Veszprém városa gyűjtött 
legtöbbet, a mikor bizonyos esperesség gyűjtött legkeve-
sebbet. Gyurátz Ferenc elnök jó akaró, de erélyes 
szavakkal, szívökre kötötte a papoknak, tanítóknak és 
felügyelőknek a gyámintézet lelkes felkarolását és a 
közönynyel való harcot. Szavai mély benyomást gyako-
roltak a jelenlévőkre. A tiszai kerületről referált Dianiska 
Endre elnök jelenté, hogy az esperességek versenyeznek 
egymással buzgóságban. Gyűjtetett 3312 frt. A felül-
vizsgált számadásokból kitűnt, hogy bevétel volt 14,000 frt. 
Az egyetemes gyámintézeti tőke pedig már 47,000 frtra 
rúg. Á 400 frtos adományok adattak : a szabadkai és szla-
tinai misszióknak, Veszprémnek és Ruszkinnak. A nagy 
szeretet adomány, az oftertoriummal együtt kitett 1071 frt 
17 krt, mely Pécsnek, lelkészfizetési alapra ajánltatott 
fel, a jelenlévők öröm-nyilvánításai közben. Után kell 
pótolnom, hogy Pécs, mely már három ízben hívta volt 
meg körébe az egyetemes gyámintézetet, Zelenka elnök 
megnyitó beszéde után, küldöttségileg, lelkésze Jeskó 
vezetése mellett, üdvözölte az egyetemes gyámintézeti 



közgyűlést. Több kisebb ügy elintézése után, Zelenka meg-
köszönve egyetemes felügyelőnk részvétét, szabadon 
mondo t t buzgó imával rekesztette be a közgyűlést. A 
közebéd, a városi sörcsarnok helyiségében tömeges 
részvét mellett ment végbe. — Láng Adolf. 

* A szentszek a halottégetés ellen. A francia püs -
pökök közül többen, mint a párisi lapok ujabb számai 
közlik, kérdést intéztek a szentszékhez, s határozott 
választ kértek az iránt, vájjon a katholikus egyház szem-
pontjából megengedhető-e" a hullák elégetése. A szent-
szék e kérdésben határozott is s a francia püspökök 
értesíttettek, hogy a pápa elitélendő visszaélésnek nyilvá-
nította a hullák elégetését, mert az egyház állandó szokása 
az elhalt keresztények el temetését kivánja meg. 

* Püspöki látogatás. A dunántúli egyházkerület 
püspöke, Pap Gábor a református egyház látogatására 
október tizenharmadikán Losoncra érkezett . A fél n - k o r 
érkező gyorsvonathoz a városi képviselő-testület élén a 
polgármesterrel több városi előkelőség, a polgárság nagy 
része, tűzoltók, tanítóképzői ifjúság stb. vonult ki, meg-
jelent továbbá gr. Gyürky Ábrahám, Nógrádmegye főis-
pánja, a losonci ref. egyház világi főgondnoka, Szíjártó 
Sámuel kir. tan. gondnok. Midőn a vonat megérkezett 
s a közönség a püspököt megpillantá, lelkes éljenzésbe 
tört ki. Majd gr. Gyürky Ábrahám szívélyesen üdvö-
zölte a püspököt, ki Vályi Lajos egyházkerületi főjegyző 
és Nagy Gedeon a drégely-palánki reform, egyház-
megye esperese társaságában jött. A főgondnok üdvöz-
lésére a püspök örömének adott kifejezést, hogy L o s o n -
cot láthatja s köszönetet mondot t a szívélyes fogadta-
tásért. Később a püspök a küldöttségeket fogad ta ; 
tisztelegtek gr. Gyürky Á. vezetése alatt a helybeli ref. 
egyház, Pokorny Gusztáv polgármester vezetése alatt a 
városi képviselők, Nógrádmegye alispánjának megbízottja 
Csonka Zsigmond Losoncz járási főszolgabíró veze-
tése alatt, a megye bizottságának Losonc vidéki tagjai, 
Dr. Valichora János plébános a helybeli róm. kath. egyház 
küldöttsége, Margócsy József ág. evang. lelkész az ág. ev. 
egyház küldöttsége, Bartholomeidesz Gyula, kálnói ág. 
ev. lelkész vezetése alatt a kálnói ág. ev. egyház kül-
döttsége, l losenthal Tóbiás rabbi-hetyettes vezetése alatt a 
helybeli izr. egyház, báró Fries O t tó a helybeli 25. gyalog-
ezrednek vezetése alatt ennek tisztikara, Gresits Miksa 
állami fő gymn. igazgató vezetése alatt az intézet tanári 
kara, Szováthy Lajos állami tanítóképezdei igazgató 
vezetése alatt ez intézet tanári kara, végül a Losoncon 
levő állami tanintézetekben működő ref. tanárok a taní-
tók a senior Szováthy Lajos vezetése alatt. Pap Gábor 
püspök eszmékben gazdag s' szeretettel teljes választ 
adott mindenkinek, nyájasan fogadva őket. Vasárnap dél-
előtt zsúfolt volt a ref. templom, megjelent ott a város 
színe java felekezeti különbség nélkül, s áhítattal hagyta 
el a templomot a püspök remek beszédének hatása alatt. 
D. u. 1 órakor díszebéd volt a vígadóban a püspök 
tiszteletére. 

* A nagyszombati katholikus tanítóképezde ügyé-
ben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium legközelebb 
fog válaszolni a hercegprímásnak még a boldogult T re fo r t -
hoz intézett levelére. A nélkül, hogy e válasz kizárná 
azt, hogy az elvi ellentét, mely a primás és a minisz-
térium közt felmerült, törvényhozás utján nyerjen vég-
leges elintézést, a vallás- és közoktatási minisztérium 
mindenekelőtt annak kitüntetését tartja szeme előtt, 
hogy a maga eljárását igazolja, és bebizonyítsa, hogy 
ama követelésre, melyet a minisztérium a nagyszombati 
katholikus tanítóképezdével szemben rendeleti uton 

érvényesített, joga volt. E jogot a vallás- és közoktatási 
minisztérium azon tényekből akarja kimutatni, melyek 
bizonyságot tesznek arról, hogy más püspökséget és érsek-
ségek alatt álló katholikus tanítóképezdék már évek óta 
elfogadták és tényleg gyakorolták a tanfelügyelőnek azt a 
jogát, hogy a bizonyítványokat aláírásával lássa el. A 
vallás- és közoktatási minisztérium minden tanfelügye-
lőtől in concreto kérte be a jelentéseket az iránt, hogy 
mely évektől kezdve és hol irták alá minden kifogás 
vagy ellenvetés nélkül a katholikus képezdék áltahkiadott 
bizonyítványokat. Ugy halljuk, hogy a ten felügyelőknek 
erre vonatkozó jelentéseik már csaknem kivétel nélkül 
beérkeztek; s tehát e jelentések alapján már legközelebbre 
várható ez a válasz, mely — ismételjük, hogy a nélkül, 
hogy a törvényhozási elintézésnek prejudikálhatna — 
a hercegprímás ismert levelére válaszul fog adatni a 
a vallás- és közoktatási minisztérium által. 

* Az oroszláni pánszlávok elitéltetése. A komá-
rommegyei Oroszlán községben folyt pánszláv üzelmek 
kolomposai : Mostyenán György lelkész és Bartos Béla 
tanító f. hó 18-án állottak a fe jér-komáromi ág. hitv. 
evang. esperesség consistoriuma előtt. A törvényszék 
beható tárgyalás után mindkettőt hivatalvesztésre és 
395 frt perköltség fizetésére Ítélte. Óhaj tandó volna, 
hogy ezzel a rend és béke is helyre álljon Oroszlánon ! 

* Halálozás. Részvéttel vettük a következő gyász-
jelentést, mely szerint Hörk József eperjesi coll. theol. 
dékán-tanár és neje szül. Sztolár Janka mint szülők, 
József, Anna, István, János, Aranka és Márton mint 
testvérek, jelentik a maguk és számos rokonaik nevében, 
forrón szeretett leányuknak illetve testvérüknek s roko-
nuknak, Hörk Zsuzsikának élete 14—ik évében folyó hó 
15-én tör tént gyászos korai halálát. Az elhunytnak hült 
tetemei f. hó 17-én d. u. 4 órakor fognak az ág. hitv. 
ev. egyház szertartásai szerint örök nyugalomra kísér-
tetni. Eperjesen, 1888. okt. 15. — Béke hamvaira, vigasz-
talás a gyászoló szülőkre ! 

A D A K O Z Á S O K . 

* Az országos prot. árvaház részére : Csikay 
Imre, mint a dunamelléki ref. egyázkerület pénztárnoka 
94 frt 95 kr. (Ehhez járultak : alsó-baranya-bácsi egy-
házm. 11 frt 95 kr., kecskeméti egvházm. 28 frt 53 kr. 
pesti egyházm. 24 frt 53 kr., solti egyházm. 10 frt., 
külső-somogyi egyházm. 9 frt 65 kr., tolnai egyházm. 
10 frt 79 kr.) — Gyikó Fer. törökszentmiklósi ref. leik. 
10 frt, mint Botlik Bálint ev. ref. földmíves egyháztagnak 
adományát. — Szabó Gyula szalóci ref. leik. 1 frt mint 
a szalóci-ágtelkei ref. egyház és confirmáltjai adománya. — 
Sziegler soproni ev. leik. 2 vezérfonalnak árát 60 krt. —• 
Pap Lajos ksz. péteri ref. leik. 2 frt 10 kr. (Ehhez 
járultak a következő confirrnáltak : Szokolai János 10 kr. 
Gál Dániel 10 kr. Pásztor János 10 kr. Gudics János 5 kr. 
Darabos József i o k r . Kamocsa Sándor 10 kr. Tó th Lajos 
20 kr. Pátkai Béniámin 10 kr. Kamocsa Mária 10 kr. 
Cseke János 6 kr. Komáromi Mária 10 kr. Pátkai Lidia 
20 kr. Dombos Mária 10 kr. G. Mohoros Zsuzsánna 10 kr. 
Borsányi Lidia 10 kr. Vörös Mária 10 kr. Fehér Erzsébet 
5 kr. Csákány Etelka 20 kr. Barabás Juliánná 5 kr. 
Tőzsé r Lidia 4 kr. Tabi Lidia 5 kr.) Szerk. 

Felelős szerkesztő : Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézer, Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

S Z E R K E S Z T Ő - E l ő f i z e t é s i á r a : Hirdetések dija : 
és H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 has ábos petit sor többszöri beiktatásáért 

K I A D Ó - H I V A T A L : félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni 5 kr. egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélvegdij 
IX. kar. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. em, minden kir. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. külön 30 kr. 

JLUP Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""ÜK 

A magyar nemzeti közélet ismét egy lett szegényebb O J 

Gyerőmonostori Báró KEMÉNY GÁBOR 
két tárcának volt-minisztere, az erdélyi reform, egyházkerület egyik íőgondnoka, a tudo-
mányos akadémia tiszteletbeli tagja, a történelmi társulat elnöke, és számos közműve-
lődési s közgazdasági egyesület tevékeny tagja í. hó 23-án életének 59-ik évében 
Ajnácskőn hosszas betegeskedés után elhunyt. 

Apai és anyai ágon az erdélyi Kemény család sarja, Kemény báró azon valóban 
nemes főurak közül való, kik komoly hivatásuknak tartják, hogy örökölt fényes nevüket 
polgári erényekkel és egyéni érdemekkel tegyék fényesebbé ; kik üres kedvtelések helyett 
tanulni és dolgozni szeretve, dicső őseikhez méltók lenni, ^nemességüket nemesitenicc 
törekszenek, s kik tehetségük egész erejével a hazát, egyházat és a közművelődést 
kívánják szolgálni. 

Kemény báró ily magasztos hivatás-érzettel és törhetetlen munkakedvvel műkö-
dött a közpályán. Vallotta szóval, megmutatta tettel, hogy a komoly »munkásság az 
embert magasabbra emelheti, mint a születés véletlene.« Művelt ész, szabad szellem, 
modern felfogás, sokoldalú ismeret, ernyedetlen szorgalom: e szép vonások alkották 
egyéniségét, és a közélet legkitűnőbb férfiai között ezek jelöltek és biztosítottak szá-
mára magas állásokat, jelentőségteljes szerepkört és nem közönséges sikert. És ő min-
den helyzetben erős kötelesség-tudattal és vasszorgalommal forgolódott a haza, az 
egyház és a tudomány oltára körül. 

Mint miniszter és államférfi, mint egyházkormányzó és gazda, mint tudós és 
író mindig szem előtt tartá az apostoli intést: a jó igyekezetben meg ne restül-
jetek. Három minisztérium látta őt éjjel-nappal dolgozni a haza javára, a tudományos 
társulatok örömmel szemlélték benne a tudomány avatott munkását, az erdélyi ref. 
status büszkeséggel tekintett buzgó íőgondnokára, ki tizenhat éven át lankadást nem 
ismerő szorgalommal vett döntő részt ez egyházkerület újra szervezésében és belső 
felépítésében s Kinek koporsója lelett most ez egyházrész méltán kesereg a prófétával : 
»Leesett a mi fejünknek koronája !« 

Most mindezek fájdalommal tekintenek üres helyére, gyászos érzésekkel állják 
körül ravatalát ; hálás szívvel emlegetik nevét, büszkén magasztalják érdemeit, kegye-
lettel áldják emlékét! 

Budapest, 1888. október 25. Szőts Farkas. 



Az unitárius egyházról.*) 
N y í l t l e v é l 

Főtiszteletű és méltóságos Ferencz József unitárius püspök úrhoz. 

Főtiszteletű püspök ú r ! Minél elfogultabbak a 
nézetek valamely társulás i r án t ; az indulatok hevében 
minél inkább eltávolodnak a különben egy célra törekvő 
lelkek egymástó l ; azok, a kik valamely közügyet még 
gyalázatában is szeretnek : annál nagyobb szükségét 
érzik, kell hogy érezzék, a kérdésben levő intézmény 
higgadt megítélésére, s a mellette és ellene szóló néze-
tek komoly elbírálására. 

Részemről, halaszthatatlannak tartom azon kérdés 
tisztázását, hogy az alakulandó magyar protestáns i ro-
dalmi társulatban nem mint személy, de mint egyház, 
résztvehetnek-e a magyar unitáriusok ? Ha más jobb 
helyzetben levő társam nem vette magának a fáradságot, 
hogy ezt megszivelje, én a számos jó barátok által 
halálra keresett, (s bizonyára nem rajtok mult, hogy 
fel nem akasztottak), kísérlem meg tisztázását a panaszos 
kérdésnek, mely zöld asztalra jutott, hogy ha a Szent-
háromság egy Isten ís segí t i : zöldágra vergődjék! 

Helyet foglalhatnak-e az unitáriusok az alakuló 
magyar protestáns irodalmi társulatban, midőn az is 
kérdésessé vált, hogy méltó helyök van-e a protestáns 
keresztyén családban akkor, midőn ők, az evangyélium-
ban gyökeredzett Szentháromság tanát, Krisztus Is ten-
ségét nem csak elvetik, hanem a keresztyén világ nagy 
egyetemének ebbeli hitét, az értelem és tudás előtt meg 
nem állhatónak nyilvánítják, s hogy ne mondjam, mint 
Szervét, nevetségessé tenni igyekeznek. Ez eddig a 
szabadság felfogása, melynek sorompóját a protestant is-
mus nyitotta fel, s mely épen ő általa elvtagadás nélkül 
le nem zárható. Az unitárizmus tehát álláspontját és 
törekvését tekintve, ma is ugyanaz, mint századokkal előbb. 
Tudósa i bár nem oly vastag színezéssel mint hajdan, 
sőt a felvilágosodás és művelődés, az ész igénye s az 
értelem szabadságának jogosultságával ma is arra törek-
szenek, hogy a bibliai keresztyénség hitének alapzatát, 
mely a protestáns keresztyénség jogosult létének is 
alapját teszi, kiküszöböljék a keresztyén hit köréből, s 
alkossanak egy társadalmat, mely a keresztyén elvet 
megtartva, Krisztus személyét az Istenség minden glóriá-
jából kivetkőztetve, kizárólag az észnek hódoljon, s 
minden bizonyítékait a tapasztalaton, a kézzelfoghatósá-
gon állítsa tel. A szentírásból, illetőleg az. újszövetség-
ből, a hit mennyiségét, s annak határai beláthatlanságát 
tekintetbe nem véve, megtartja az erkölcsi rész fensé-
ges irányát, a mi az emberi ész bírálata előtt is meg-
állhat ; elveti azt, a mit az ész keze által megfogni 
nem bír, a mi pedig a keresztyén hit gyökeréhez ta r to-
zik, melyet ha kivágunk, hajtásai, gyönyörködte tő leve-
lei, virágai, mielőtt az erkölcsi tettek gyümölcsébe borul-
tak volna : elhervadnak megsemmisülnek. Végeredményé-
ben ez a hatása az unitárizmusnak, először a hit megingása, 
majd a semmit nem hivés kietlensége, iszonyatos pusz-
tasága. 

Ne vegye rossz néven főt. püspök úr, hogy én 
mondom ezeket, ki néhány éve, azért, mert az unitá-
riusokat a prot. egyház nagy családjához tartozónak 

*) Régi és mindig megtartott ama szerkesztői elvünkhöz híven: 
audiatur et altéra pars, közöljük e fontos tárgyú cikket, habár szerző-
jével sokban nem értünk egyet. Valeat, quantum valere potest. Az 
unitárius vezérférfiak megnyugtató felvilágosítását azonban, cikkíróval 
egyetértőleg, mi is tisztelettel kérjük és várjuk, Szerk. 

nyilatkoztattam, hitfeleimtől is gúnyos megjegyzésekkel 
illettettem. Sok rosz akarattól, értetlenségtől háborgat-
tatva is óhajom az, hogy a mostani zavaros állapotok 
között, midőn az unitárizmus a hazai prot. egyház r o m -
bolója gyanánt látszik feltűnni, részint hitfeleim előtt 
az unitárizmust olyannak tüntessem fel, a milyen ; 
részint azoknak, kik bölcselkedésük jóslói magaslatán az 
unitárizmust a jövő vallásának hirdetik, amennyire okada-
tolatlan ép oly merész képzeletüket a magasból a földre 
hozni le megkísértsem. 

Lehet, hogy egyik oldalon sem lesz sikere tö rek-
vésemnek ; de hisz a legnemesebb emberi törekvés is 
csak futás a cél felé, s nem az egyes ember oka annak, 
ha a több lelkeket érdeklő ügyek tisztázását meg nem 
érhette, s az elfogultság lelkének verejtékeit porba hul-
lani hagyta. 

A mondottakra visszatérve, meg keli felelnünk -
azon kérdésre, miért mondhatjuk az unitárius egyház 
tagjait a prot. egyház egyeteméhez tar tozónak? A fele-
let igen egyszerű. Azért, mert tiltakozik, protestál a 
a kényszer ellen, mely a lelkiismeret szabadságát békóba 
szorítani törekszik; mert mindeneket vizsgál, s ennyi-
ben a szentírás utasítását követi, tiszta erkölcsöt, fele-
baráti szeretet hirdet, az igazságért való küzdelmet, 
önfeláldozást dicsőíti. A Jézus által szerzett két sakra-
mentomot szentnek tartja. Az Atya, Fiú és Szentlélek, 
tehát a Szentháromság egy Isten nevében keresztel ; az 
idvezítő Jézus érdeméhez ragaszkodik, annak nevében 
imádkozik. Nem vetem az unitárius atyafiak szemére a 
következetlenséget, mert nem eltávolítani, hanem hoz-
zánk közelebb hozni kivánom őket. Míg tehát a tudo-
mány terén tagadja az unitárizmus a Krisztus istensé-
gét ott, hol a lélek legszentebb érzülete vallástételbe 
megyen át : nem nélkülözheti annak mennyei fényét, 
mely áthatja és vezérli az erkölcsi élet minden csele-
kedeteit. 

Nem látom szükségét, hogy ezt főt. püspök úr * 
előtt tovább részletezzem. A mit régebben mondtam, 
most is a mellett vagyok, hogy én minden tagadása, 
következetlensége dacára, az unitárius egyházat a p r o -
testantismus nagy családjához tartozónak mondom, épen 
úgy, mint a rendezett hadseregnél a guerilla csapatot, 
melynek az 1849-diki szabadság harcban, hogy tagja 
voltam, lábszáramon egy kartács golyó horzsolásával s 
egy muszka pika sebhelyével igazolhatom. 

Igen, midőn az unitárizmus túlment a bibliát, 
mint alapot minden főbb gyökér szálaival megtartot t 
evangyéliumi protestantismuson, nem szűnt meg annak 
az ellenséget nyugtalanító, a hol éri ott ártani törekvő 
guerilla csapatja lenni. Es mint minden alkotmányos 
kormányzatnak az élet és gyakorlat t e rén : a protes tan-
tismusnak is szüksége van ezen szélső elemre továbbra 
is. Tagadásától , s amint kicsinylői mondják, tüntető 
dobverésétől : nincs mit remegnünk. Mint guirella csa-
pat, mint szélső elem, teljesítse továbbra is ellenséget 
háborgató feladatát. De ne induljon testvérharcra. Ne 
bántsa saját törzs hadseregét, mely, mint a jelenségek 
mutatják, elfordulna tőle, mint nem baráttól, de ellen-
ségtől, mihelyt azt lenne kénytelen tapasztalni, hogy az 
unitárizmus, mint a nagy prot. család szélső eleme, . 
guerilla csapatja, nem csak saját kezére dolgozik, de a 
harcoló törzs hadtest számát apasztani, egész keresztyén 
lételét, működését és állapotját meggondolatlanul, s 
k imondom, magának tetszelgő lelkiismerettel gyengíteni 
törekszik. 

Az unitárius egyház tudományos férfiai, midőn 
mondhatni , tüntetőleg protestáns keresztyéneknek vallják 



magukat, s Jézust, mint isteni példányképet tartják 
maguk előtt, ezáltal nyíltan beismerik, hogy Krisztus 
személyisége, szerintünk istenségének hite nélkül Krisz-
tus vallásárólkeresztyén egyház társadalomról szó sem 
lehet. Krisztus a keresztyén egyház épületének szeglet-
köve, nemcsak a legfelségesebb példánykép, hanem 
Isten és ember egy személyben; az Örökkévaló isten-
ségnek, a Szentháromságnak a világban megjelent dicső-
séges kinyomata. Vele all vagy esik a keresztyén anya-
szentegyház. Az újszövetség örökre dicső tudománya 
mínd O tőle sarjad, s a sarjadást, mint magából hajtott 
élő s örök koszorút, semmi tagadás és hitetlenség vihara 
össze nem tépheti. 

Nem vetem fel a kérdést, hogy az unitárizmus 
•férfiai, miért nem igyekeznek tudományos nézeteik sze-
rint terjeszteni és tanítani a népnek a keresztyén val-
lást ? Miért nem őszinték és következetesek akkor, midőn 
az igazság keresése és követése őszinteséget kíván élet 
és bölcsészet terén. Keresztyén erkölcs, keresztyén hit 
nélkül nélkülözni az alapot, a gyökeret, honnan lelkesülé-
sének hajtásai virágzanak ki. A keresztyén szabadság 
annál, a ki keresztyénnek vallja magát, nem a bibliai 
alaptanok tagadásában áll. Az unitárizmus keletkezése 
óta nem bírta összeegyeztetni a keresztyén hitet a tudo-
mányos keresztyén élettel. Csak az utóbbi időben pró-
bálja az t ; Krisztus istenségét következetesen tagadva, 
s mégis a tagadott dicsőségének palástjába öltözve. 

Részemről, teljes elismeréssel viseltetem az uni-
tárius férfiak törekvése iránt. De nagyon kérem, ne 
ragadja el, s ne vigye helytelen irányba őket a refor-
matio korában való hódítás. Akkor a nagy megrendülés-
ben, a szívek és elmék nyitva voltak egy egy ékesen 
szóló, a Krisztus tanával felékesített nézetének befoga-
dására, csakhogy a római katholicismus kényszere alól 
szabadulhassanak. Mert midőn a lélek csak a fúvást érzi, 
ne kárhoztassuk, ha nem tudja merre hajoljon, s a szél 
fúvása után kénytelen menni, habár az eltemető örvénybe 
vezeti. 

Hanem a mint a hitbeli nézetek és felfogások az 
életbe, a magyar társadalomba vetették gyökérszálaikat, 
megszűnt az unitárizmus hódítása és győzelme, s lett 
megszilárdulása a helvét és ágostai hitvallást követő 
egyháznak, mely az evangyéliumnak alapigazságait meg-
tartotta, hogy az emberi vélemény ingadozása s az 
istenieknek az emberi tarkaságokkal vegyítése ellen az 
emberi s keresztyéni helyesen felfogott szabadság érde-
kében örök protestatio maradjon. 

De végezve ezzel, most azon okra térek, melyért 
e sorokat főt. püspök úrhoz intézni jónak láttam. Az 
erdélyi unitárius egyház intézői, az uniónál s az 1868—ikí 
törvénynél fogva célszerűnek látták a vallás szent esz-
méivel, s azoknak az életre hatásával keveset törődő 
ezen korban Magyarországra is, hol a reformatio idejé-
ben gyülekezeteik voltak, kiterjeszteni téritői figyelmöket 
s gondoskodásukat. Kétlem, hogy a prot. keresztyénség 
érdekében. Mintha csak az egykori székely unitárius 
ifjú állna előttem, ki misszionáriusságomban azon kérdé-
semre, miért jöttél ki ez idegen országba, miért hagytad 
el rokonaidat, szülőföldedet, hazádat? azt felelte: nem 
fértünk otthon, édes apám azt mondta, keressetek 
gyermekeim kenyeret a merre tudtok, s rólunk se feled-
kezzetek meg. A felnevelkedett s vallásukat a jövő 
vallása gyanánt hirdető unitárius apostolok sem férnek 
meg a kicsiny Erdélyben, kirajzanak, hogy ellepjék 
Magyarországot! Isten neki, ha a maguk köpüjéből 
hoznák rajaikat, de sajnos, hogy a más testvér köpüjéhez 
járnak, onnan fogdossák el, nem mondom a munkát 

szerető, hanem az ingyen élni, egyházi terhet hordozni 
nem akaró tagokat. Én ezt a téritésmódot nem értem, 
legalább is megengedhetőnek nem tartom. Ámbár Isten 
kegyelméből sok esztendőn át voltam térítő s főt. püspök 
úr is tudja, mily keserves akadályok között, mert még 
azt is kárhoztatásomul hozták fel saját hitfeleim itthon, 
miért adok én más hitfelekezethez tartozó keresztyének-
nek, római, görög katholikusnak, unitáriusnak urvacsorát, 
ha hozzánk át nem térnek? Erre én azt mondtam s 
hitem és lelkem szerint ma sem mondanék mást, minthogy 
a ki a reform, egyház értelme és felfogása szerint, mint 
keresztyén bűnei bocsánatát Istentől a Jézus érdemébe 
vetett hittel remélve, az uri szentvacsorához járul, én 
anélkül, hogy vallásváltoztatásra erőszakoltam volna, 
feladtam neki az uri szent vacsorát. Tör tén t pedig ez 
Galacon Romániában és Konstantinápolyban, hol a hollan-
dusok templomában isteni tiszteletet tartván, a magyar 
emigratió fejeinek, kikről tndtam, hogy mind reformá-
tusok, feladtam az uri szent vacsorát, s hálát adtam 
Istennek, ha lelköknek ezáltal könyebbülést szerezhettem. 

Az áttérítés, ha lelkiismeretes, már több időt kíván. 
Ha zsidóból, pogányból lesz keresztyénné valaki, az egész 
keresztyén vallást meg kell vele ismertetnünk, s miután 
a tudományról, melyet nekik megtanítottunk, vallást 
tettek : megkeresztelnünk, s keresztség után a keresztyén 
vallás második sakramentumában. az urvacsorában is 
részesítenünk. Ha más keresztyén felekezetből vagy 
egyházból tér át valaki hozzánk, meg kell ismertetnünk 
vele az elválasztó tanokat, vallásunk egyszerűségének 
okait, s egyházunk alapelveit stb. 

Sajnos, hogy főtiszteletű úr Timotheusai nem ezt 
az eljárást követik. Beveszik az unitárius egyházba a 
protestáns embert levél útján, azután nem bocsátják el, 
ha csak az unitárius lelkésznél személyesen nem jelent-
kezik. Hogy ez való : itt közlöm az e tárgyban hozzám 
küldött esperesi levél másolatát a név kihagyásával; de 
az eredeti levelet bármikor előmutathatom. A levél így 
hangzik: »A mit a két k.-hodosi ember unitáriussá térí-
téséről hallottál, kik az egyházi adó miatt hagyták el 
reform, egyházunkat, fájdalom, szóról szóra igaz. Van 
itt vidékünkön Gacsájban egy unitárius hitet valló 
gyógyszerész, Kállai nevű, ez csábította el a két atyafit 
s ennek eszközlésére jutottak a Derzsi úr atyáskodó 
pásztorkodása alá. Ma már megbánták tettüket, s ö rö -
mest maradnának a régi kötelékben, de ennek feltételéül 
a Budapestre való felmenetelt s személyes jelentkezést 
követelik, a mire aztán azok nem vállalkoznak.« 

»Hogy az unitárius egyház kebelébe az illető atya-
fiak befogadtattak, arra elegendő volt az egyszerű levél-
beni jelentkezés; de ha vissza akarnak térni, erre már 
az unitárius lelkésznél való személyes jelentkezés köve-
teltetik. « 

Erre én azt válaszoltam, hogy a két eltévedt ember 
írásbeli beismerés mellett, bátran visszafogadható. Hanem 
a visszafogadó lelkész ez alkalommal alapos, nyomós 
beszédet tartson, hogy nem csak a két visszatérő, hanem 
a többiek is épülést meríthessenek belőle. A törvény-
hozóknak a gondolatában sem fordult meg i lyesforma; 
de sürgettetni fogjuk a törvényhozást, hogy törvény 
cége alatt ilyen visszaélés meg ne engedtessék. D . J O o f 

Főtiszteletű püspök ú r ! Ha az unitárius egyház 
atyafiságos békében akar élni a többi protestánsokkal, 
sőt a római katholikus atyafiakkal is, a Krisztus nevére 
kérem, hogy ily, az egész felekezetet kompromittáló esete-
ket kerülni méltóztassanak. 

Ily magatartás mellett mint lehessen egy oly prot. 
irodalmi társaság, melyben az unitárius egyház is, mint 



egyház helyet foglalhasson, elképzelni nem tudom. De 
kijelentem, hogy a prot. felekezetek külön működésében 
a prot. egyház feladatának teljesítésére nézve semmi 
veszélyt nem látok. Támogathatjuk azért egymás érde-
mes vállatait anélkül, hogy egy gyékényen árulnánk, 
egy kalap alá kerülnénk, mely könnyen a szabadságot 
megsemmisítő centralisatióra, tehát nem előre, de vissza-
felé vezet. 

»Gyujtsunk a régi fénynél új szövétneket«, de az 
új szövétnek új irányt mutatva, a bibliai keresztyén 
hittel, szeretettel és szabadsággal testvériesülve áraszsza 
a lélekre és századokra hatalmának ragyogását, erejének 
dicsőségét. Mély tisztelettel 

Kecskemét, 1888. október hava. 
Főtiszteletű püspök úrnak, a mi Urunk Jézus 

Krisztusban rokona: 
Czelder Márton, 

előbb hittérítő, jelenleg kecskeméti lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

A tanítás filloxerái. 
I. 

Midőn a mesebeli Tho th az általa feltalált irás mes-
terségét Thamus aegyptomi királynak, mint a maga nemé-
ben egyetlenegyet s minden művészetek legjelesebbikét 
kimutatta, azt ígérvén, hogy ha az aegyptusiak ezt meg-
tanulják, bölcsebbek lesznek és hűbb elmetehetséget 
fognak nyerni, mint tudjuk: Thamus király nem volt 
annyira eltelve a jeles művészet csodálatával, mint fel-
találója, sőt ép az ellenkezőjét állítá annak hasznát 
illetőleg, azt mondván, hogy azok a kik az írást meg 
fogják tanulni, a betűkben bízván, az emlékező tehetsé-
get el fogják hanyagolni, remélvén, hogy iratuk által 
minden időben vissza tudnak emlékezni; tehát az irás 
által a bölcseségnek csak némi látszata, de nem valódi 
bölcseség nyujtatik. Seneca is effélét akart mondani 
»Certior memória sit, quae nullum extra se subsidium 
habet« szavaival. Hanem azért az irás mestersége is 
megmaradt a maga nemében egyetlenegynek s az emberi-
ség magasfokú fejlődésében nálánál egyetlenegy tényező 
sem játszott nagyobb szerepet s valószínűleg ezután 
sem fog játszani. Amint az emberiség mind magasabb 
magasabbra lép műveltség tekintetében, mind jobban ter-
jed az irás, a betűk hatalma is, s ez úton nem egy tudós 
feje válik hatalmasabb könyvtárrá az ó-kor számos 
bibliothecájánál, már tudniillik oly tudósok feje, kik szentül 
vallják, hogy csak annyit tudnak, a mennyit bármikor 
képesek élőszóval is elmondani. Más faja talán nincs is 
a tudásnak, mint az eszmetársítás lényegében, útján kiki 
reproducálni képes. A tapasztalat és a könyvek e tudás 
megszerzésében ős időktől fogva karöltve járnak, meta-
physicai eszmélődések, meg pláne az utóbbiak útján 
maradnak fenn, fejlenek rendszerekké, egyik egyén a 
másiknak, egyik emberöltő más nemzedékeknek adva át 
szellemi hagyatékát az irás segélyével. A könyvek ez 
utóbbi esetben kútforrások, de meg az ismeretszerzés s 
továbbfejlesztés eszközei is, s mint ilyenek az oktatás és 
nevelés történetében mindenkor fontos szereppel bírtak 
s fognak is bírni. Elménk korlátoltsága a tudományok 
mai magasfokú fejlettsége mellett kizárja az universalis 
geniek tenyésztését, s az általános műveltség nem is 
kiván többet mint ex toto a l i qu id . . . de aztán épen 
azon fordul meg minden, hogy mi az az aliquid, hogyan 

s mi célból szerzendő meg, az egyén benső lelki szüksége, 
lelkének fejlesztése-e a íő szempont, vagy az élet azon 
gyakorlati érdeke, mely az általános műveltség mellett 
egy bizonyos kenyeret adó pályára is belépti jegyül 
kell, hogy szolgáljon az ifjúnak. Középiskolai tanrend-
szerünk örökös vajúdásának, mondjuk sikertelenségének 
legnagyobb oka éppen abban áll, hogy a legmagasabb intéző 
körök sincsenek tisztában azzal, hogy az általános 
műveltség címén, mit várhatni a középiskolától, s hogy 
általában mennyiben van szüksége bizonyos szakok 
művelőinek azon ismeretekre, melyeket a középiskolai 
tanfolyam alatt, a jövő számos derék napszámos iÍjának 
kárba veszett fáradtság tanítani. Ismerem jól mindamaz 
ellenvetéseket, melyeket jelen szavaim felidézhetnek, de 
épen azért mondtam ki nyíltan eme nézetemet, mert 
tudom, hogy a fejlődés stádiumában levő ifjú még nem 
választhatja meg eleve szakmáját. Midőn ezt kimondjuk, 
egy lépéssel tovább is mehetünk s az általános műveltség 
detinitiója után talán megkockáztathatjuk azon állítást is, 
hogy az általános műveltség megszerzéséhez nem egé-
szen helyes dolog hozzácsatolni nolle-velle postulatum-
ként az egyes különböző tudományszakokra való alapos 
előkészítést is, mert bár e kettő közel áll egymáshoz 
kezdetben, de azért, épen nagyon szétágazó mivoltuknál 
fogva túlhajtva, csak gátlólag hatnának egymásra. Az 
ifjúság tudományos nevelése felett döntő fő- fő hatalmas-
ságok már régóta érzik az ellensarkiasság c tüneményét, 
különben nem történnék meg azon anomália, hogy — • pl. 
csak egy esetet is említsek — a reáliskolában hetenként 
végzett két latin óra a classicai műveltség tekintetében 
pótolni képes a gymnasiumok heti 8 — io óráját, s hogy 
a tananyag nagy terjedelme miatt oly tantárgyaknak ki kell 
szorulniok, mint a chemia, geologia, acsthetica, melyek 
pedig az általános műveltség szolgálatában cseppel 
sem jelentéktelenebb tényezők akármely más bevett tan-
tárgynál. Arról nem is szólok, hogy a görög nyelv és 
irodalom maholnap végkép agyonhallgattatnak. 

De hát mi is az az általános műveltség ? A mivel 
mindenkinek bírnia kell, ki művelt embernek akar nevez-
tetni ; ami képessé teszi az embert főbb körvonalaiban 
megismerni a nagy mindenség s az emberiség életét 
befolyásoló természeti s lelki tüneményeket, azok alap-
okait, célját, múltját jelenét és jövőjé t ; a mi belátást 
nyújt minden tudomány rendszerébe s némi részben 
módszerébe; ami az egyoldalú pedanteriától ép úgy 
megoltalmazza az egyént, mint a felületes kapkodás, 
sokat markolás s keveset szorítás kellemetlenségétől; 
egyszóval csakugyan ex toto aliquid, de a melyben a 
részek többek a semminél, mert szerves egészszé fog-
laltatnak össze a nagy mindenség minden tüneménye 
közt fennálló szoros viszony ismerete által. Mikor az 
általános műveltséget így determináljuk, magától érte-
tődik, hogy az alatt csakugyan nagyon sokat is lehet 
érteni, meg épen nagyon keveset is a szerint, a mint 
valakinek tetszik. Az ezen értelemben vett általános 
műveltség megszerzése talán nagyobb joggal képezheti 
egy egész hosszú élet, mint bárminemű középiskola 
célját. Azon korban, a mikor a reális ismeretek a túl-
ságig vitt eszmeelviség révén részint megvettettek, részint 
szűk köröknél fogva könnyen felölelhetők valának, egé-
szen mást értettek általános műveltség alatt, mint ma, 
s nem egy öreg középiskolai professorunk van máig, ki 
azt hiszi, hogy a középiskolai összes tananyaggal ma is 
játszva elbánhat, s mondjuk meg az igazat, sok tekintet-
ben igazuk is van. 

Nem emlékezem nevére azon hamis íilosolusnak, 
ki az emberi életet a kis macska azon játékához hason-



líra, midőn az farka után kereng, de mind erősebb m e g -
győződésemmé válik az, hogy azok a régi tudós embe-
rek, ha kevesebbet tudtak is esetleg, mint mi ma, de azt 
a keveset jobban tudták, mint mi a mai sokat s jobban 
meg is tudták tanítani másoknak, legalább az akkori 
úgynevezett középiskolákban. Nagyon egyszerű e ténynek 
magyarázata, ha nagy képűsködés nélkül tekintjük a dol-
gokat. Az általános műveltséget adó s a kenyérkereseti 
tudományok, ma szakismeretek, régente közelebb állottak 
egymáshoz, mint ma, helyesebben mondva jobban össze-
voltak egymással illesztve, teljesebb volt közöttök az 
összhang, mint ma. A régi tanrendszer tankönyvei igazibb 
tárházai voltak az életnek, a műveltséghez szükséges isme-
reteknek, mint manapság tetemes privát anyagi haszonnal 
járó tankönyv irodalmunk darabjai, melyeket én az oktatás 
igazi filloxeráinak tartok, nemcsak számuk, hanem minősé-
güknél fogva is. Azon ismeretek, melyeket az általános 
műveltség megszerzése érdekében a középiskolai tanköny-
veknek hivatásuk volna közvetíteni a növendékekkel, 
tizedrészi terjedelembe is összeszoríthatok volnának, mint 
a minőbe ma napság el vannak aprítva a nélkül, hogv szer-
ves össze függésükről kellőkép gondoskodva volna. Hány 
öregünk óhajtja vissza a régi »Kis Tükör« korszakát, a 
mikor a mi keveset tanultak, legalább tudták is az ifjak ! 
Ma a tankönyvek legnagyobb ellenségei a tudományos 
ismereteknek, vagy azért, mert nagyon sokat akarván 
markolni keveset szorítanak, vagy mert olyan adatokkal 
terhelik meg az ifjak emlékező tehetségét, melyek a 
nélkül, hogy az itélet számára tágabb kört nyitnának 
fel, megtanulásuk után mihamar ismét feledékenységbe 
kell, hogy merüljenek, mert sem az életnek nincs reájok 
szüksége, sem a további eszmélődés számára nem nyúj -
tanak kellő anyagot vagy ingert. A finom gyakorlati 
érzékkel bíró, de e mellett az emberi lélek törvenyeit 
is alaposan ismerő angol s francia tankönyveinek velős 
rövidsége, szigorú tudományos rendszere által biztosabb 
s maradandóbb alapjait rakja le a tudományos ismere-
teknek, mint a continens bármely más nemzete, s szinte 
szégyen megvallani, hogy pl. az angol középiskolákban 
használt R. C. Jebb, »Görög i rodalomtörténet«-ből 
nálunk középiskolai tanári vizsgára is jobban el lehet 
készülni, mint a német Bernardi, Teuffel, Nicolai, Freund 
stb. köteteket számláló műveikből, mert amabban nem 
vész el az értelem a szavak s a fontossággal csak távol-
ról bíró adatok rengetegében s egy kis, de kerek egész 
s világos képét nyeri ama nép szellemi fenségének, 
dicső tudományos múltjának. Ep ilyenek többi más tár-
gyú tankönyveik is, melyeket tömörség, rövidség, át te-
kinthetőség s egyszerű, folyékony, nem tudákos i rmodor 
jellemeznek.*) Emlí tsem-e a B.ert Paul francia alsóbb 
iskolák számára irt jelentéktelennek látszó kis mun-
káit,**) melyekben csaknem egész középiskolai reál tan-
anyagunk benfoglaltatik, melyet élvezettel tanul meg 
a gyermek, s melyre játszva építheti fel további tudo-
mányos ismereteit a felnőtt ifjú, s melynek ada-
tait ismerve a szigorúan szakférfiú is megóvhatja 
magát szakismereteinek rengetegében való eltévedés-
től. Hány középiskolai tanár mondhatja el magáról, 
hogy birtokában van csak ez utóbbiban is foglalt 
ismereteknek, melyek nélkül pedig az általános műveJt-

*) Ilyenek a C. A. Fyffe, M. Creighton, P. Mahaffy, A S. Wil-
kins stb. történeti kézikönyvei. 

**) Bert Paul : »La premiére année d'enseignement scientilique 
(sciences naturelles, et pbysiqnes). Animaux, vegetaux, pierres, et ter-
rains, pbvsique, chimie, physiologie animale, physiologie vegetale. In 
12. avee 550 vign. 1882, Colin et Cie. Es folytatása »La deuxiéme 
année esc,« 

ségről szó sem lehet. Nem a betű ismeretéről van 
ezekben szó, hanem azon sarkigazságok, általános tö r -
vények s tünemények ismeretéről, melyekkel ha valaki 
rendelkezik, a részletekben is excellálhat a nélkül, hogy 
a tudományok összességéről, azok céljáról s hasznairól 
s összefüggésökről csak egy pillanatra is megfeledkez-
nék. Olyan ismeretek foglaltatnak e művekben, melyeket 
ismerni mindenkinek kötelessége, ki a művelt névre 
igényt tart, oly ismeretek, melyeket mindenki minden 
nagyobb önkínzás nélkül játszva megszerezhet, s ha 
egyszer megszerezte, nem is feledi el soha, mert ezek 
mindahnyiail élő kapcsolatban állanak mindaz élettel, 
mind a tünemények benső rugóit kutató emberi lélek 
igazi természetével. 

Helyes itélőerő csak helyes ismeretek alapján nyer-
hető. Az emlékező tehetség azon basis, melyen egyedül 
lehet tovább építeni, kutatni és eszmélődni. Az emléke-
zet ereje pedig korlátolt, mint vérünk mennyisége, 
melyből agyunk táplálkozik. Az egyes szakokban való 
excelkilás csak úgy jogosult s úgy kamatozik az egye-
temes emberiség számára, ha a tudományok rendszerébe 
minden nehézség nélkül beilleszthető s ha az ál-
talok elért eredmények főbb igazságait mindenki m e g -
értheti s felhasználhatja anélkül, hogy meg kellene 
járnia mindazon útvesztőket, melyekben az egyes szak-
tudósok sokszor évtizedeken át bolyongtak, míg végre 
az általános igazság, az egyetemes törvény tudatára 
jutottak. Ez általános elveket, a rendszer vörös fonalát 
s módszerét az egyes tudományok tovább fejlesztésének 
célja megismertetni a középiskolai oktatásnak, s ezt a 
tankönyvek légiói csak gátolják vagy legalább is fel-
darabolják, késleltetik. Tankönyvirodalmunknak szigorú 
s lelkiismeretes revisióra volna első sorban szüksége, 
melyből magánérdekek, s irodalmi pajtáskodás teljesen 
ki volnának zárandók. Aztán szigorúan meg kellene álla-
pítani a tananyagot s ezt lehető rövidre foglalva egy-
séges módszer szerint kellene feldolgozni s mindenkire 
nézve egyformán kötelezővé tenni. Tegye meg a leg-
első lépést az, a kinek ez módjában áll, ha az állam nem 
érzi szükségét, ébredjenek fel a felekezeti tanintézetek s 
szabadítsák fel az ismereteket a lélekölő magolás, üres 
terjengősség, tudákos szőrszálhasogatás szolgasága alól, 
mindenek fölött redukálják lehető minimumra a tananya-
got, megkülönböztetve a lényegest a kevésbé lényeges-
től, a nélkülözhetlen ismeretet, a tényeket uraló t ö r -
vényeket azok aprólékosságig levezetett tüneményeitől 
s meglátják rövid idő alatt meg fog szűnni a közép-
iskolai tanítás sikertelensége miatti panasz. Ez esetben 
a könyvek, különösen az iskolai tankönyvek, az isme-
retek nagy birodalmában igazi Ariadné fonalakká vál-
hatnak, melyeknek kalauzolása mellett azért mindenki 
kifejtheti tehetségeit a neki leginkább tetsző téren s az 
egyes szakaszban is egyetemes érdeket szolgálhat. 

Sohasem feledem el azon*savanyú arckifejezéseket, 
melyeket tanuló koromban egyik-másik szegény szüle 
vágott, mikor tanévek elején 10—15 forintot fizetett 
gyermeke iskolai könyveiért, melyeket egy év múlva 
sajttakarónak bátran elhasználhatott, s a melyekből szer-
zett hézagos, szaggatott ismereteit fia hamarább elfeledé, 
mint ő belőle sajtját elfogyaszthatá. Egy kis nagyítás 
lehet szavaimban, de hogy velem együtt sokan, nagyon 
sokan óhajtva várják amaz időket, a mikor 60 darab tan-
könyv helyett 6 darabból is megtaníthatok s megszerezhe-
tők lesznek a középiskolai ismeretek : a felől szentül meg 
vagyok győződve, s hogy ez nem lehetetlenség, m e g -
láthatja könnyen az, ki nem restelli átolvasgatni közép-
iskolai tankönyveink légióit, kiszemelvén azokból azo-



kat, amelyeknek az egyén s nz élet egyaránt hasznát 
veszi, mert egyúttal nélkülözhetlenek is. 

Nem ártana minél több oldalról hozzászólni a fon-
tos kérdéshez, melylyel alig van ember ki ha fennhan-
gon nem is, de legalább magában nem foglalkozott. 
Különösen pedig videant consules. Sz. K. 

T A R C A . 

A próféták tanúságtétele hivatásukról és 
adományaikról. 

I B e ^ r e z e t é s -
i. §. A prófétákról. 

n & r n j n p x »Débora pedig jövendő-
mondó asszonyiá l la t . . . itéli vala Izráelt akkor az idő-
ben.« Ki tette őt nebiah-vá, Izrael népének itélőjévé, 
arról nem szól az írás. Mikor a zsidók már nem tűr-
hették Jabinnak és Siserának nyomásá t : Débora egy-
szerre fellép, mint a Jehovah prófétája, és az Ürnak 
nevében szól a zsidókhoz: »Avagy nem parancsolta-e 
meg az Izraelnek Ura Istene ? Menj el és gyűjtsd egybe 
a népet . . .« Es Izrael győzedelmeskedik. íme, alig 
hagyta el Izraelt első és legnagyobb prófétája Mózes, 
alig telepítette le az igéret földére Josue, a kövér 
szívű és vastag nyakú nép már is elfordult atyái Istené-
től, mát is szigorú büntetéseket vont magára engedet-
lenségéért. Es akkor wkfáltának az Izrael fiai az Úrhoz.« 
Kialtasukra válasz a Débora története. És azután is — 
nem szükség részletekbe bocsátkoznom — valahányszor 
veszélyben forgott Izrael, mindig hallatszott a próféták 
buzdító, bátorító szózata : küzdjetek! ha hívek lesztek 
Jehovahoz: győzni fogtok, nagygyá lesztek »azt mondja 
az Ur!« De e szózat nem csak buzdított, hanem dor-
gált, ostorozott is. Ostorozta a nép bűneit, a nagyok 
kicsapongását, sőt felhatolt a király palotájába is, és 
megrengette a thrónust a tartalmas szavakkal: »azt 
mondja az Úr!« Kik voltak ezek a próféták, kik nem 
félve a nép dühétől, nem rettegve a királyok hatalmától, 
az ellenség kegyetlenségétől, oly bátran, oly elszántan 
álltak szembe néppel, királylyal és ellenséggel, s gyak-
ran egyszerre mind a hárommal ? Kik voltak ezek 
a próféták, kik oly őszintén, a legszilárdabb meggyő-
ződés hangján biztatták a zsidókat a jövő nagyság-
gal, kik, bár érezték, és pedig mélyen érezték emberi 
gyarlóságukat, mégis oly felemelt fővel beszéltek a 
szent Isten nevében ? A tudósoknak minden elmélete 
sem ad oly világos feleletet erre a kérdésre, mint 
Jer. i i , 3—4. »Ezt mondjad nékik: Azt mondja az Úr, 
az Izráelnek Istene : Átkozott az ember, ki nem hallja e 
frigynek beszédeit; melyet parancsoltam a ti atyáitok-
nak az napon, melyen kihoztam őket Egyiptom földéből, 
a vaskemencéből, mondván : »Halljátok meg az én szó-
mat, és cselekedjétek mind azokat, melyeket én néktek 
parancsolok : és lésztek én népem és én néktek Is ten-
tek lészek.« Ehez kapcsoltjuk még az 5—ik verset : »Hogy 
teljesítsem az e s k ü v é s t . . . . hogy nékik adom a tejjel és 
mézzel folyó földet.« A próféta tehát Isten által felhatal-
mazott védője, szószólója a szent szövetségnek. Egy 
Isteni követ tekintélyével és méltóságával dorgálja a 
szövetség megtörését, s ihlett ajakkal hirdet egy dicső-
séges, egy boldog jövőt azoknak, kik a hűségben végig 
megmaradnak. Nagyon természetes, hogy az Isten követe 

akár fenyeget, akár biztat, nem csak a jelenre néz, 
hanem fellebbenti a jövőnek titkolózó fátyolát is, tehát 
jövendöl. Csakhogy ezt a jövendölést a shaman, vagy 
a pythia jóslásával összehasonlítani Isten ellen való vétek 
volna a hívő keresztyén előtt, és legalább is felületesség 
és lélektanban való járatlanság az emberi lélek titkos 
rugóit ismerő e lő t t ; mert nem a mesterségesen előidé-
zett önkivület szüleménye ez, hanem az Isten lelke által 
ihletett lélek biztos ujjmutatása a jövőre. Jehovah szent, 
Jehovah igaz, Jehovah hű, a mit egyszer ő kimondott , 
az változhatatlan. »A fű megszárad, a virág lehull; de 
a mi Istenünk beszéde meg marad mind öröké.« A kinek 
ez szent és megrendíthetetlen hite volt, annak szemei 
előtt e hit feltárta a jövő titkait. S csodálkozhatunk-e 
ezen ? Nem. Az Ígéretek világosan szóltak, a feltételt 
mindenki tudta, a világos látást a viszonyok megítélé-
sére megadta az isteni ihlet. És ha ezt meggondoljuk, 
egészen természetesnek fogjuk találni, hogy Izráelben 
sok próféta volt még azokon kívül is, kiknek nevei 
ránk maradtak. E kifejezések : »egy a próféták közi'iU 
(1. Kir. 20, 35), wjövének a próféták« (2. Kir. 2, 3) 
szintén ezt bizonyítják. Az, a ki az Isten és Izrráel közt 
lévő szövetségi viszony szempontjából fogva fel a dol-
gokat, az Isten akaratát hirdette, tehát a szent szövetség 
védője és szószólója vol t : az volt a próféta. Már a kit 
ilyenül az Isten rendelt, az volt a Jehovah prófétája, 
a ki pedig hivatás nélkül beszélt az Úr nevében, az 
hamis próféta volt. Ismerve a történeti viszonyokat s 
a zsidó felfogást a szent szövetségről, könnyen elgon-
dolhatjuk, hogy ilyenek nem kis számmal voltak. 
De hát ki volt valóban próféta s ki volt hamis? Erre 
nekünk könnyű a felelet. A kánonban ránk maradt 
néhánynak munkája, néhánynak csak a neve, s van 
említés néhány hamis prófétáról is, könnyű hát nekünk 
megmondanunk, hogy íme ezek hivatott próféták, s ezek 
hamis próféták. Hanem hát a zsidók hogy mondták 
meg, mikor velők együtt éltek, s annyian voltak, s 
mindenik a maga részére követelte az isteni tekintélyt? 
Az idők a kanonikus prófétákat igazolták, s az a gond-
viselő ház, mely a világtörténelmet csinálja, azokat 
őrizte meg az utókor számára; de nagyon rosszul 
ismerné az az emberi természetet, a ki azt hinné, hogy 
ezeknek tekintélye mindig olyan nagy volt, mint későb-
ben, s hogy mindig hamis prófétáknak tartotta azokat 
mindenki, a kiket ma olyanoknak tartunk. Ezen felvétel 
ellen már maga azon körülmény tiltakozik, hogy voltak 
hamis próféták. Ha senki nem hallgatja, kinek prófétál? 
Már pedig tudva senki sem hallgatott hamis prófétát. 
Ezeket pedig sokan s örömmel hallgatták. Ezt következ-
tetjük a kanonikus próféták nyilatkozataiból, továbbá a 
hamis prófétiák szelleméből s általában a népek termé-
szetéből. A hivatott próféta rendületlenül hitt az Ígére-
tek teljesülésében ; de szigorúan követelte a feltételek 
komoly, szívszerinti teljesítését, a mit azonban a nép-
nél nem igen láthatott, sőt minél inkább át volt hatva 
a törvény szentségének tudatától, annál világosabban 
látta népe fogyatkozásait, s így annál szorongóbb kebellel, 
annál sürgetőbben prédikálta a megtérést, a hűséget, s 
népeért remegő lelke bizony erősebb hangon kiált átkot 
a hűtlenek fejére, mint a mily hangon szólnak Ígéretei. 
Ellenben az, kinek szemei előtt az isteni lélek fel nem 
tárta a törvény szentségét egész fényességében, s a nép-
nek gyarlóságát egész sötétségében, az mindig nagyon 
közel látta az Ígéreteket. Nem nagyítjuk a dolgot, ha 
azt mondjuk, hogy ezeknek időnként több hívőjük volt, 
mint amazoknak. Hanem míg ez utóbbiak lassan-lassan 
elenyésztek addig ezek az emberiségnek most is legbe-



csesebb kincses bányái, m e r t : »a fű megszárad, a vi-
rág lehull, de a mi Istenünk beszéde megmarad mind 
örökké.« 

2. §. A próféták héber neve. 

Az ó-testamentumban három névvel találkozunk, 
melyek felváltva alkalmaztatnak e prófétákra, s pedig 
igen gyakran úgy, mintha mindegyik külön hivatalt 
jelölne. Ismerjük a tudós elméleteket, melyek a 
a és n ' tn közt különbségeket tárgyalják, a 
melyek azonban semmi alappal nem bírnak. Hiszen igaz 
hogy az ó-testamentumban is fordul elő különbségtétel, 
mikor pl. a 2. Kir. 17, 13 azt mond ja : »Akkor bizony-
ságot tőn az Úr Júda és Izrael ellen mind a próféták 
(nábi), mind a látók (chózeh) által,« ebből kitetszik, hogy 
az író előtt mások voltak a nábim, s mások a chozim; 
de sem ebben nincs alap, sem az egész ó- tes tamentum-
ban nem találunk újjmutatást oly különbségtételre, mely 
a theopneustia különböző fokáról és mértékéről beszél. 
Mózes és a többi próféták között igen is tettek ily 
különbséget mind magok a zsidók, s altalában a zsidó 
felfogás, mind az ó-testamentumi iratok. Pl. 4. Móz. 12, 
6—8. »Ha valaki az Urnák prófétája leend, én meg-
jelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem 
olyanképen, Mózesnek szemtől-szembe szólok ő vele, és 
nyilvánvaló látásban.a Kétségtelen, s a dolog természe-
téből következik, hogy a többi próféták között is egyi-
ket nagyobbnak, Isten lelke által jobban áthatottnak 
tartották a zsidók, mint !i másikat, de hogy ezt a név-
ben kifejezték volna, semmi alapon sem állíthatjuk. 
Sámuel pl. nábi a 1. Sám. 3, 20.-ban, roeh a 1. Krón. 
9, 22 és 26, 28-ban. Es mégis kell különbségnek lenni 
a nábi és a roeh és chozeh között. A nyelv géniusza 
nem teremt több szót egy ugyanazon fogalom jelölésére. 
Az arabnak ezer szava, mely a kardot jelöli, az egy 
azon fogalomnak mind más meg más oldalát, a többi 
dolgokhoz való más meg más viszonyát mutatja fel. Ha 
a szavak eredeti jelentését kutatjuk, könnyen rá fogunk 
jőni, hogy az a fent említett három szó is egy fogal-
mat jelöl és pedig azt a fogalmat mind a három egy és 
ugyanazon oldaláról mutatja fel, t. i. a prófétának jövendő-
tudását emeli k i ; csakhogy míg a roeh s chozeh 
( H i O és H?n-néz , ]át) a visiót s az álmot feltételezi, 
addig a nábi (X23~jövendöl , jósol) nem, és így hallga-
tag mintegy megengedi, hogy a tiszta isteni ihletést 
feltételezzük. Ha már ehez hozzá vesszük a 1. Sám. 9, 
9~et : >A kit most prófétának (nábi) mondanak, hajdan 
azt hívták nézőnek (róeh),« bátran elmondhatjuk, hogy 
a roeh s chozeh elnevezés régibb, s a nábi újabb. Nagyon 
természetes, hogv valamint a világnak először próféták 
által szólott az Úr, s csak azután küldé el az ő egy-
szülött í iát ; úgy a prófétákkal is kezdetben csak álom-
ban és vissióban beszélt (Mózest kivéve) s csak a későb-
biekkel szentül-szembe. Vagy más szavakkal. Ha azoknak 
a prófétáknak, kiknek beszédeiből ma is az isteni lélek 
ihlete sugárzik felénk, legrégibb őseit keressük, bizony 
ott találjuk azokat az álomlátók és az álomfejtők között, 
a shaman és pythia közel szomszédságában. Ezek a roim 
és chozim. Később a hivatás megváltozott, nemesebbé, 
szentebbé lett, a név pedig megmaradt. Majd használatba 
jött a nábi is, mint az újabb felfogásnak jobban megfelelő, 
s használtatott amazokkal együtt. Lényeges különbséget 
az ó- testamentum nem tesz közöttük. 

3. §. Hol nyilatkoznak maglikról a próféták : 
A próféták, mint Isten követei, az Isten és Israel 

között kötött szövetség védői, szószólói, Isten akaratát 

hirdették a népnek. Isten akarata pedig az volt, hogy ez 
a szövetség sértetlen maradjon, hogy a nép teljesítse a 
kikötött feltételeket, azaz töltse be a törvényt, hogy így 
aztán Isten is teljesítse a maga ígéreteit. A próféták 
tiszte volt tehát ezen Ígéretek fenséges voltára s bizo-
nyosságára utalva a feltételek teljesítését sürgetni. E fel-
adatukat beszédek, u. 11. prófétiák tartása által teljesítet-
ték. Elkerülhetetlen, hogy a próféták ezen beszédekben 
magukról is ne szóljanak; de még ha nem szólnának is, 
akkor is nyilvánuló volna előttünk ezen prófétákból, 
hogv mit tartottak a próféták önmagukról ; mert a hang, 
a magatartás mind a prófétai öntudat szüleménye. Ha 
már most azon kérdésre akarunk megfelelni, hogy miként 
nyilatkoznak maguk a próféták saját hivatásukról és 
prófétai adományukról, tárgyalásunkban nem támaszkod-
hatunk semmi másra, mint épen ezen prófétiákra. Ezek 
pedig ránk maradtak az ó-testamentumban, egy elenyésző 
kis részben a történeti iratokban, nagyobb részben a 
prófétai iratokban, nevezetesen a nagy és kis próféták-
ban. Mi tárgyalásunkban főként a prófétai művekből 
fogunk meríteni, mert magyon természetes, hogy sokkal 
élénkebben és közvetlenebbül nyilatkozik a prófétai öntu-
dat azokban a prófétiákban, melyeket maguk a próféták 
hagytak reánk, mint azonban, a melyeket mások őriztek 
meg az utókor számára. 

4. §. Felosztás. 

Tételünk : »Mi ként nyilatkoznak maguk a próféták 
saját hivatásukról és prófétai a d o m á n y u k r ó l , nem szól 
ugyan az elhivatásról, de a dolog természetéből folyik, 
hogy arról is kell szólanunk. Szólni fogunk tehát arról, 
hogy miként nyilatkoznak a próféták. I. el hivatásukról, 
II. hivatásukról, III. prófétai adományukról. Az első 
részben arról lesz szó, hogy Isten mily úton s eszkö-
zökkel hivta el a maga prófétáit, a másodikban arról, 
hogy mely térre állította őket, mily kört jelölt ki szá-
mukra, a harmadikban arról, hogy mily tehetségekkel 
ruházta fel őket, s végül a negyedikben függelékül a 
felelősségről, s a profetismus jelenéről. 
(Folyt, kóv.) Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 

A pesti ref. egyházmegyéből. 
Az egyházmegye rendkívüli közgyűlése október 

24-én tartatott meg Budapesten, az új főgymnázium 
gyüléstermében. A pompás és kényelmes, de sajnos, 
lehető rosz acustikáju teremben, nagy számmal gyűltek 
össze a jogosítottak és hallgató közönség. 

Nagyt. Szánthó János h. esperes buzgó imája után 
mélt. Várady Károly egyházmegyei gondnok úr meg-
nyitotta az ülést. 

Az esperesi rövid jelentésből közérdekű tárgyak: 
Veresmarty József némedii lelkész halála, kinek érdemes 
hosszú pályája végén alig pár héttel lelkészi állásáról 
visszavonulása után következett be az ő hűn szolgált 
urához megtérése ; távozása felett fájdalmas részvétének 
adott kifejezést a közgyűlés. 

Orosziban új lelkész választatik, s erre valamint 
Némedire nézve a pályázat azonnal kitűzetik. 

Átalános örömmel fogadtatott a tudósítás, hogy 
szeretve tisztelt esperesünk, főt. Sípos Pál úr, súlyos 
bajából kiépülvén, az esperesi teendők vezetését újévkor 
átveszi. 



Egyházmegyei tanácsbiróvá Papp Károly pesti 
lelkész úr választatott meg. 

A főt. egyházkerület által véleményezés végett 
letett ügyek vétettek tárgyalás alá, s mivel az elnökség 
eme nagyfontosságú és érdekű tárgyak kellő előkészí-
tését jó eleve eszközölte, gyorsan haladt a közgyűlés és 
mégis elég alaposan véleményei megalkotásában. 

Segélyezésre a conventi tőkés tervezet alapján, 
mint legsürgősebben és fentartandóság tekintetében a 
többiek előtt figyelembe vélelt érdemlők kijeleltetnek: 

Kis-Sztmiklós egyszersmindenkorra 2000 frt épít-
kezési segélyre, Vác-Hartyán 2000 frt, Kis- Öroszi 1 500 frt, 
mindhárom düledező párokhiája felépítésére. Lelkész 
fizetési alapúi lelkészi állás fenmaradása biztosításához: 
Sz.-Monostor, R.-Csaba, D.-Bogdány 2000—2000 frt tőke-
segélyre. Egyházak közszükségei fedezésére: Héviz-Györk 
1000 frt, Mogyoród 500 frtra. Jordán alapból állandó 
évi segélyre: Szent-Endre lelkészi fizetésre 400 frt, 
mogyoródi tanító-káplánnak 200 frt, d.-bogdányi tanító-
káplánnak 400 frt évi fizetésre. Hévizgyörk misszió állo-
mássá változtatandó s így a misszió pénztárból lesz segí-
tendő. Gyón lelkész változás esetén társegyházként Dabas-
hoz csatolandó. 

Az országos gyám- és nyugdíjintézet conventi ter -
vezete előbb bizottságilag, s azután a plénumban tételről-
tétclre letárgyaltatotl, s a váci lelkész munkálata nyo-
mán abban történt megállapodás; miszerint a nyugdíj-
intézetet nem kívánja felállítani az egyházmegye, míg 
az egyetemes gyámintézet felállítását örömmel üdvözli; 
de mivel a közölt tervezet nem támaszkodik biztos 
statisticai adatokra, megkerestetik az egyházkerület, kérje 
fel a conventet, hogy az dolgoztasson ki az egész magyar 
reformátusságra nézve olyan kimutatást, mint a milyen a 
a dunamelléki egyházkerület 1875. k. gy. jkv. 58. sz. a. 
közölve van, s arra fektettessék a nagyszerű hivatásit 
intézet, mint tökéletes szilárd alapra. 

A részletes megállapodásból megemlí tem: a lel-
kész jellegű tanárok felvételének óhajtását, mely valódi 
lelkesedéssel mondatott ki. A működés áldásos volta 
2-° / 0 -os alapítvány mellett csak a jövő század zenéje 
lévén, legalább 10% belépési díj határozandó meg min-
den belépő lelkész fizetése után. A kegyeleti év con-
templált rendezése helyett, a dunamelléki kerület véle-
ményéhez képest, kívántatik az eddigi praxis fennmara-
dása. Az egész intézmény szeretetre levén fektetve.az 
annuitás mellőzésével, az egyenlő arányú segélyezést 
látjuk méltányosnak. A fiúk 20, leányok 24 éves korig, 
illetve férjhez menetelükig segélyezendők. A belépés 
szegényebb lelkészeknek úgy lenne megkönnyítendő, ha 
a io°/0 ad hoc nyújtandó segély által — valamely alkal-
masnak látszó forrásból — fedeztetnék, az évi járulék 
tekintetében, a már más intézetnél tag vessen számot a 
maga erejével, s úgy lépjen be az új intézetbe. Az 
egyházmegye e határozatainak alapul a következő mun-
kálat szolgált, melyet esperesi megbízásból Vörös Károly 
váci lelkész készített. 

A név és célba vett intézmény ellen az a cardinalis 
észrevételem van, hogy nyugdíjintézetet nemcsak nem 
kívánok, de sőt azt a mi viszonyaink között egyenesen 
fel nem állítandónak vélem. 

A miért-eket kényes dolog fejtegetni, de megérin-
tem a legfőbb okot. Ezen intézmény által esetleg oly 
fegyver adatnék a közhatalom kezébe, a milyet én reform, 
institutióinkkal össze egyeztetni nem tudok. De nincs 
is rá szükség! Az eddigi mód, melyet századok igazol-
tak be életre valónak, miért döntessék meg? Célszerű-e 
igazságos és méltánvos-e az új ?! A munkaképtelenné 

vált lelkész tartson a közönségesnél magasabb dotatiojú s 
a felsőséggel szemben teljes felelőséggel tartozó segédet, 
ne administrátort; mert ennek helye csakis széküresedés 
esetén lehet méltányos. Már csakis oly módon volnék 
hajlandó concedálni a nyugdíjintézetet, ha ilyen irány-
ban nyújtana segélyt az arra rászoruló lelkésztársaknak, 
t. i. ott, a hol ezt a csekély lelkészi fizetésből nem 
lehet fedezni : a nyugdíjintézet fizetné a segédlelkész 
fentartására szolgáló összeget ; de a lelkész összes 
javadalmainak (lakások) teljes élvezetében meghagyatnék. 

De meg a most élő lelkészi testülettel szemben 
valóságos igazságtalanság követtetnék el, még ha nem 
oly nevetséges összeggel történnék is a nyugdijazás, 
hanem p. o. 600 — 800 frttal, a miből már szerényen 
el lehetne élni ; mert mi kiszolgáltuk annak idejében 
per 40-—60 frt évi fizetésért az öreg elődeinket abban 
a reményben, hogy egykor rajtunk is úgy fognak segí-
teni ; most meg ha nem birod a munkát lelkész társam, 
kifacsart citromként sarokba dobnának. Nem kell fejte-
getnem, hogy az anyagi romlásnál nem csekélyebb az 
erkölcsi, midőn a lelkész már élve érezni kénytelen azt 
a vele nem törődést, mely a halottakat kisérni szokta, 
s elveszti ez által ránézve az élet is becsét, mert céltalanná 
vált, nincs itt hivatása többé; van módom látni, intő 
például a kath. egyház deficienseit, eme szomorú alakjait 
városomnak. 

Én ebből a penzióból semmi alakban sem kérek, 
s nem hiszem, hogy a lelkészkedő papság 1 / 5 -e kérne. 

Jövőben se látom szüsé'gét a mostaninál más pen-
ziós intézetnek, csak a dunamelléki kerület által is con-
templált segédlelkészt tartó alakban ; jelenben pedig ránk 
nézve, kik nem ilyen auspiciumok alatt léptünk az egy-
házi szolgálatba, egyenesen igaztalanság lenne. Dabamus 
petimusque vicissim. 

1. i A két intézet határozottan külön választandó, 
s míg az ellaggott, vagy önhibájukon kívül hivatalra 
képtelenné vált lelkészeknél az eddigi nyugdíjazási mód 
fentartandó — s így az ilyen rendszeres nyugdíjintézet 
felállítási szüksége elesik : addig az egyetemes gyám-
intézet felállítása — már a nagy tömegben rejlő erők 

; kihasználása tekintetéből — helyes és célszerű. T a g -
jaivá ajánlom a lelkészi jellegű tanárokat is. 

2. §. Az életbe léptetésnél a nyugdíjintézetre vo-
natkozó rész kihagyandó s így az egyházkerületi bizott-
sági vélemény ehhez képest módosulna. 

3. Az a) forrás a közalap rendeltetésével össze-
egyeztethető. 

b) Belépési díjul oly csekély összeg van a 2°/0-ban 
praelimináivá, hogy a mellett a hatásos fejlődés alig 
gondolható, és csak hosszú idő múlva fejtheti ki az 
intézet áldásos működését. Ebből folyik már az a véle-
ményem, miszerint a belépési díj ne 2 % de legalább 
10% legyen. A szegényebb egyházak lelkésze szívesen 
hozhatja meg az áldozatot, tudva, hogy ha 1—2 évig 
megszűköli is ama összeget, de általa családja jövőjét a 
végnyomomortól már azonnal biztosította; a gazdagabb 
egyház lelkésze a többől a többet könnyen áldozhatja. 

c) Az évi járulék méltányos 1% összeg kulcsa 
elégségesnek látszik hozzátevőleg. Minthogy pedig a 
kezünk közt levő dunamelléki egyházkerületi statistikai 
adatai szerint, még mind eme forrásból igen csekély 
jövedelem várható a szükséggel szemben, méltányos 
lenne az egyházak támogatását is igénybe venni eme 
végcéljában az ő érdekükben alakított institutióra, mint 
az a tanítók nyugdíjintézete irányában is történik. 

d) E forrásra nézve az egyházkerületi bizottság 
véleménye helyes megoldást ajánl. 



4- §. A bevételek mind a gyámintézet céljaira 
használandók fel. A kulcs megállapításánál az összes 
segélyezendők statisticája adhatna legjobb fundamentu-
mot. A convent által véleményezett kulcsot egyáltalá-
ban nem tartom elfogadhatónak, mert nem levén sta-
tisticai adatokra bazirozva, azon anomália állhatna elő, 
hogy a későbben elhalt lelkészek özvegyei — kiknek 
férjeik pedig többet fizettek be az intézet pénztárába 
— kevesebb javadalmazásban részesülnének, mint az 
intézet alakulása után nemsokára elhalt lelkészek özve-
gyei ; mert ez özvegyek számának szaporodásával nem 
tart lépést a kiosztandó jövedelmek szaporodása. 

Hogy a kulcs correct megállapítása eszközölhető 
legyen, a nagymélt. Convent felkérendő lenne az egyház-
kerület által hogy a dunamelléki egyházkerület részéről 
1875. 58. sz. a. kiadott statistikai kimutatáshoz hasonló 
kimutatást készíttessen az egész országra nézve. 

5. §. 6. §. 7. §-ra nincs megjegyzésem. 
A 8. §. elesik. 
A 9. §. 10. §. és 11. §-ra az a megjegyzésem 

általánosságban, hogv a szolgálati időt én figyelmen 
kívül hagynám a gyámdíj megállapításánál, mert hiszen 
ez szeretetintézet, a Conv. jkv. 83. 14. §. és ezt az 
elvet preliminálja és mert nem mint az államé, rideg 
pénz és érdek szülöt te ; s hányszor lehet annak az 5 — 6 
év múlva árván maradt özvegy és 3—4 árvának sok-
szorosan nagyobb szüksége a teljes segélyezésre, mint a 
20 évet töltött s ez idő alatt némi anyagi alapot te rem-
tett családnak. 

12 §. a fiúk 20, leányok 24 éves korukig illetve 
férjhezmentelükig, 13. 14. §-ra nincs mondani valóm. 

15. §-ra, melynek intentióját lelkem egész melegé-
ből osztom, csak az a véleményem, hogy a kegyeleti 
átalány ily módon alakítása az eddigihez képest »kegyet-
len« átalányt szülne. Conrét példát veszek: van a Hód-
mezővásárhelyi lelkésznek 280 frtja és földéből 1000 frtja, 
így az özvegy kapná ennek felét 640 frtot, holott a stóla 
csaknem ennyit téve ki, legutóbb is eme jogot 1800 frtal 
váltotta meg az árva családtól a gyülekezet. 

Igaz, hogy a most hivatalban lévők megkíméltetnek 
e kegyeletes átalánytól; de azt hiszen az új alkotásbán 
nem sok öröme fog telni utódainknak sem, főleg tekin-
tettel a 16. §-ra mely a szegény családott az évben még 
a penzióból is kizárja. 

17, 18. 19. 20. 2 i . §. elvi kérdésre nem vonatkoz-
ván, nem is reflectálok rajok. 

22. §. mely sok aggályainknak végett vetett, igen 
bölcsen kiméli a meglevő erőket és intézményeket, de 
ennek következménye az is, legalább a mi egyház-
megyénkre nézve, hogy a bevételi források d) pontja is 
ott, hol az már kihasználva van, az eddigi élvező intézetek 
számára fennhagyassék. 

23. §. Egyetemes gyámintézet tagjai mikép lehet-
nének oly szegényebb sorsú lelkésztársaink, kik az eddigi 
gyámintézeti terhek mellé alig birnák el a további i°/0-ot , 
erre nézve részemről azt vélem, hogy ezt az i° / 0-ot 
majd csak megfizetik a lelkészek, ha nehezen i s ; de az 
alapítványi 10°/0 fedezéséről kellene inkább gondoskodni, 
azt pedig lehet ad hoc nyújtandó segélylyel azok részére, 
kik igazán rászorultak. 

Az egész munkálat megállapításánál mindenekfelett 
két szempont állapítandó meg pontosan, mert az egész 
intézmény tulajdonképeni lényege ebben fekszik; t. i. 
i - ször a forrás-, 2-szor a segélyezési kulcs megállapítása. 
Ennek pedig csak akkor lesz dönthetetlen igazságú és 
biztosságú a megszerkesztése, ha pontos statistika lesz a 
fundamentoma. 

A családkönyvek készítése felesleges munkálatnak 
mondatott ki, melyek köteles elkészíttetését nincs ok 
miért forcirozni. Jogi hatálya nem levén, nincs érdeké-
ben elkészítése az egyes egyház tagoknak, sőt esetleg 
zavar és tévedés forrása lehet szemben az anyakönyvek-
kel. Haszna távolról sem érvén fel a lelkészkedés szem-
pontjából a vele járó gond és fáradsággal, nincs érdeké-
ben a lelkészi hivatalnak sem. A kinek passiója telik 
benne, szabad megcsinálni. 

E helyen mint a practicus életnek megfelelőbb jó 
segítőtárs, az anyakönyvek adatai felhasználására kívána-
tosnak látszik a betűsoros anyakönyvi mutatók kötele-
zett elkészíttetése. 

Az új iskolai lélekadó alapjául szolgáló statisticai 
adatok szerint, az egyházmegye lélekszáma 50,986, a 
mely után az eddigi kulcs szerint, jövőben 352 frt 70 krral 
többet fizet, e címen a kerületnek az egyházmegye. 

Egyházmegyénk szeretett gondnoka, méltóságos 
Várady Károly úr a lelkészi gyámintézet számára régebben 
tett alapítványát 1000 frtot a gyűlés előtt, annak köszö-
nete mellett befizette. 

Egy érdekes indítványban a közgyűlés egyhangúlag 
felkéri a főt. kerületet, a feleséges kápláni intézmény 
eltörlésére. Sok bajt és galibát okozott már ez institutió 
úgy a kormányzó egyéneknek, mint az egyes gyülekeez-
teknek, és magoknak a káplánoknak is. Gyökeres curául 
ajánltatik, miszerint az ezután megnősülő káplán, ezen 
ténye által, a kerület kebeléből kilépettnek tekintetik. 

Több kisebb fontosságú ügy letárgyalása után a 
közgyűlés már déli 1 óra előtt befejeztetett. 

Nem hallgathatom el hangot adni az a feletti 
megütközésnek, hogy a másnapi jegyzőkönyv hitelesí-
téshez lelkészi jellegű egyén nem ajánlkozott és nem 
jelentkezett. Vörös. 

K Ü L F Ö L D . 
Külföldi egyházi szemle. 

1. Az ó-hatholicismus köréből. A vallásos lelki-
ismeret reactiójában gyökerező ó-kath. mozgalom prot. 
körökben eddigelé csak Beyschlag tanár hatalmas »véd-
iratából« s e »kath. reformmozgalomról« az »Evangy. 
szövetség« frankfurti közgyűlésén tartott értekezéséből 
ismeretes, azonban még ezen iratoknak sem sikerült 
azt a sok homályt és előítéletet eloszlatni, a melylyel e 
mozgalom üdvös jelentőségével szemben prot. körökben 
is találkozunk. Legtöbben a napi sajtó adataira s nagy 
hangú, de megbízhatlan közléseire támaszkodnak, a 
midőn ez evangyéliumi szellemű és irányú mozgalom-
nak érthetetlen elitéltetéséről van szó. Az ó-kath. moz-
galmat »gyümölcséről« névszerint a jelenben kifejtett 
tevékenységéről, egyházi és irodalmi missziójáról ismer-
jük meg legjobban, s e téren kétségtelen az ó-kath. 
püspöki székhely, Bonn városa s a legközelebb megtar-
tott heidelbergi ó-kath. kongresszus az irányadó. Bonn, 
az ó-kath. fakultással, az új semináriummal és konvik-
tussal s elsőrangú gyülekezetével a német ó-kath. reform-
mozgalomnak központját képezi. A bonni ó-kath. theol. 
fakultás kiváló tanerőkkel rendelkezik. Knoodt, az ó-kath. 
ügynek egyik lelkes támogatója rendszerint előad logikát, 
psychologiát és bölcsészettörénetet, s előadásai — mint 
egy szemtanú megjegyzi — távol állanak a hivatalos 
aquinói Tamás-féle római bölcsészet scholastikai jellegé-
től ; a hírneves kánonista, Schulte egyházjogtant tanít, s 
e téren Rómában is kiváló szakembernek van ' elis-



m e r v e ; Reusck, a tudós kutató a dogmatika-morális, 
Írásmagyarázat és katekhetika tanára; Langen az egy-
háztörténet és segédtudományainak tanára, végül Birlin-
ger a liturgiának s a többi ide vágó gyakorlati dolgok-
nak előadója. E férfiak előadásmódja amellett tesz 
bizonyságot, hogy az ó-katholicismus a vallásos lelki-
ismeretben gyökredzik, s keletkezését tekintve korántsem 
mondható némely akadémikusok egyháztörténeti protes-
tátiójának, a minek még némely elfogult prot. körök is 
tartják az ó-kath. mozgalmat. Valóban tisztelet ily lelki-
ismereti reactiónak, oly vallásos-erkölcsi érzületnek s 
ker. hűségnek és szabadságnak Rómának mindent lebilin-
cselő hierarchiai tekintélyével szemben ! Mennyire külön-
bözik a férfiak katholicismusa a dogmatikai vatikanis-
mustól s a politikai ultrainontanismustól! Elénk bizony-
ságot tesz amellett, hogy a katholicismus még nem 
mindig viseli magán a jezuitismus bélyegét, s csakis a 
római egyház az, mely mindnyájunk szerető atyja helyére 
a vatikáni „szentséges átyát" J. Krisztus helyére annak 
anyját, s a szent lélek helyére az egyházat s annak 
hierarchiáját helyezte, s a hol a valódi katholicismusnak, 
az igazi traditió elvének utolsó nyoma is eltűnt. Beyschlag 
finom vonásokkal ecseteli a római s az ó-kathol. 
egyház közötti mélyreható különbséget, de a közönyös-
ségnek egynémely indokait is, a melyekkel e mozga-
lom még prot. részről is találkozik. 

Az ó-kath. theologusok tudományossága íőleg az 
Írásmagyarázati s történeti theologia terén valóban köve-
tésre méltó. Az írás náluk is a ker. vallásos-erkölcsi 
igazságok legfőbb normája és forrása, s e téren Reuscli 
és Langen ó - és új-szövetségi tanulmányai eléggé isme-
retesek. »Bevezetéseiket« prot. theologus is tanulmá-
nyozhatja, s a római theologusoknak scholastikus appa-
rátusának semmi nyoma. A római casuistikus ethika s 
annak jezsuita elferdítése számára nincs ott hely, s Gury 
és mások casuistikáit teljesen kiszorította Sailer, IVes-
senberg és Hirscher valóban evangy. ethikai szelleme. 
A ó-kath. theol. studiumot a bonni fakultáson az 1887. 
megnyilt s prot. fillérekkel is segélyezett ama konvik-
tus mozdítja elő, a melyre az előirányzott évi 6000 
márkányi államsegély a porosz képviselőház által törölve 
lett. A képviselőháznak eme felekezeti szűkkeblűsége 
gazdagon kárpótolva lőn egy ó-kath. nőnek 60 ezer 
márkát tevő alapítványa által. Az ó-kath. theologusok 
benső viszonyban élnek a prot. komilitónokkal vagy a 
többi fakultások hallgatóival, míg a római theologusok 
maguk között tósztoznak a pápára s a Vatikánban hang-
zanak vissza a salamanderek. Áz ó-kath. theologusok jó 
hazafiak, a kiknél az ultramontanismus s a patriotis-
mus közötti Syllabus-féle ellentétről szó sem lehet, s 
teljes tudatában vannak annak, mily nehéz harcot kell 
egykor megharcolniok a pápával, az egyházzal, s az 
állammal szemben. 

Az ó-kath. mozgalomnak emez ideális evangy. irá-
nyát s egészséges egyházi-vallásos életét mutatja a Hei-
delbergben szept. 1—4. napjain tartott (9-ik) ó-kath. 
kongresszus is. Ez alkalommal a derék müncheni Gat-
zenmaier az ősz Döllingerről értekezett, kiemelvén azt, 
hogy e híres történész soha sem volt ultramontán, 
soha a jezsuitáknak uszályhordozója vagy a protestán-
sok ellensége, mi mellett birálatilag csak azt jegyezzük 
meg, hogy nagy különbség van a reformáció történeté-
nek vagy a „Kire he u. Kir elten" egyházirója s a mai 
Pöllinger között, ki ma Luther művében az isteni gond-
viselésnek kiváló ténykedését látja, s az egyes egyház-
felekezeteknek charismatikus működését az Isten orszá-
gára nézve előnyösnek és üdvösnek tartja. Egy másik 

szónok az ó-katholikusokat a modern eszmevilág köve-
tőinek, jó hazafiaknak s türelmes keresztyéneknek tün-
tette íö l : mind olyan dolgok, a melyek a mai romanis-
mussal homlokegyenest ellenkeznek. Schulte a re form-
mozgalom benső viszonyait ecsetelte, mely mozgalomnak 
íőtörekvése a gyülekezeti élet megteremtése s nem az 
1870. dogma elleni tudományos theol. oppositió hívta 
ki annyira az ultramontánok ádáz gyűlöletét. Róma ret-
tenetes haragja élő bizonyság az ó-katholicismus életre-
valósága mellett, mert egy haldokló egyházra a római 
sereg soha sem haragudnék, mi mellett az egyesek s a 
gyülekezetek páratlan áldozatkészsége is bizonyít a mel-
lett, hogy itt egy szép jövővel és eszményi ker. hiva-
tással biró kath. egyházi reformmozgalommal van dol-
gunk. Az ó-kath. sajtó s az ó-kath. szellemű népiro-
dalom fejlesztésének ügyében egy ó-kath. egylet kelet-
kezett, a mi hasonlóan élénk egyházi érdeklődésről tesz 
bizonyságot. 

A jövő kongresszusnak helyéül Köln városa tüze-
tett ki, s a püspök azzal bízatott meg, hogy Németal-
föld és Svájc püspökeivel érintkezésbe lépjen a jövő 
kongresszuson való egyesült megjelenés céljából. Érdekes 
párhuzamot vont Renikens püspök, az egyháztörténet-
nek egykori boroszlói tanára egyik nyilvános ülésen 
IX. Pius és XIV. Lajos között, a melynek főbb gondo-
latait Beyschlag kék füzetei után ide igtatjuk. Mindketten 
— úgymond Reinkens — igen hiányos nevelésben része-
sültek. Anno 1868 arról biztosította a püspököt a kúria 
egyik előkelő tagja, hogy a pápa 20 év óta még csak 
meg sem kisértette valamely könyvnek tanulmányozását, 
s e hiú embernek a theologiában való járatlansága köz-
tudomású dolog. Ugy Pius, mint Lajos a jezsuiták s a 
vallást és a politikát összezavaró rendszerűk uralma alatt 
állott, s mindkettő a közvéleményt hajhászta, a melynek 
egyes hízelgőik az igazság rovására adtak kifejezést. 
Mindkettő gyönyörködött a személyiséget dicsőítő tün-
tetésekben s költséges hódolat bemutatásban, mely önte t -
szelgésben teljesen eltűnt mindkettőnek személyes gyar-
lósága ; s végül mindkettő a szent szűznek inspirátiójára 
alapította a maga tökéletlenségeit. A következmény az 
volt, hogy mindkettő ragaszkodott az absolitismushoz s 
az alattvalók vak engedelmességéhez, s a legszélsőbb 
türelmetlenségben kulminált az ő ideáljuk, úgy hogy a 
„l'état c'est moiu teljesen megfelel ama hiú Pius-féle 
szózatnak : „a traditió én vagyok." Az egyik az összes 
francia lakosok és birtokok, a másik az egész világ min-
denható urának tartotta magát. Mindkettő nyílt ellentét-
ben állott az igazsággal. Három esetben tudtára adatott 
Piusnak a 8—ik parancsolat notorius áthágása, s míg Lajos 
az államot, addig Pius az egyházat aláásta és megron-
totta. Végül Schulte XIII. Leo Pápa személyét, világ-
nézetét és ismeretes egyházpolitikai törekvéseit ismer-
tette annak encylikái alapján, mely ismertetésben élénk 
szinekkel festette »békepápának« sokak által félreis-
mert békepolitikáját.« Mi más a kongresszus, mint a 
Windthorst befolyása alatt álló freiburgi egyet. kath. érte-
kezlet, hol a pápa világi hatalmának visszaállítása, az olasz 
kormánynak állítólagos erőszakoskodása s az iskoláknak 
szigorúan felekezeti, rendi jellege képezte a megvitatás 
tárgyát. Pedig a pápa világi uralmáról többé szó sem 
lehet, mert magok a római lapok is azzal üdvözölték 
legújabban az ifjú német császárt, hogy Róma csak 
Olaszországé lehet s a pápa átkainak többé nincs helye 
a modern korszellemben. 

A mi az ó-katholicismusnak benső szervezetét 
illeti, itt a gyülekezet elve keresztül van víve, s 
nála sem állami egyházról, sem pedig sektáról szó 



sem lehet. Hitéhez és hitvallásához valódi ker. meg-
győződéssel ragaszkodik. A legnagyobb rabszolgai jármot 
levetette, s tisztán a benső gyakorlati egyházi ügyek 
fejlesztésére és erősítésére fordítja főfigyelmét. A német 
országi, németalföldi és svájci uniónak megteremtése 
saját érdekében áll, mi mellett az angol-püspöki s a 
prot. egyházzal való testvéri közösség és szeretetteljes 
érintkezés sem kerüli ki figyelmét, a mi arra mutat, 
hogy itt egy valóban evangy. mozgalomról van szó. 
Beyschlag lapjainak legujabbi füzete az ó-katholicismus-
ról szóló terjedelmes eredeti tudósítását azzal fejezi be, 
hogy képiesen utal arra a nagy hídra, a melyet a régi 
rómaiak Bonn városa alatt a Rajnán át emeltek. Vájjon 
az ó-kath. közösség, a melynek épen Bonn képezi a 
központját, nem tekinthető-e a katholicismus és pro-
testantismus átmeneti hídjának ? Legrosszabb esetben az 
ó-katholicismus egy buzaszem, mely más alakban fog 
kikelni, de lényegileg véve rokon mozgalom a refor-
mátióval, a mennyiben az evangy. keresztyénség érde-
kében az egyes ker. egyházfelekezetek békés együttes 
működését célozza, s velünk protestánsokkal a reánk 
nézve csaknem megközelíthetlen róm. kath. irodalom 
ismeretét közli. Ennyiben is elismerésünkre s méltány-
lásunkra érdemes, s római álláspont az, ha az ó-katho-
likusokat mellőzzük vagy pláne üldözzük. Ha a refor-
mátio előtti mozgalmakra, u. m. a husszitákra, wiclefi-
tákra s a reformátio más előhírnökeire szeretettel s 
tiszteletteljes pietással tekintünk, ne vonjuk meg azt a 
hasonszellemű és hivatásu ó-katholikusoktól sem! 

2. Vegyesek. A politikai lapok is érintették az 
egyház- és dogmatörténet buzgó tanára és írójának, a 
» T h e o l . Literaturzeitungft egyik tudós kiadójának s a 
Ritschl-féle legújabb iskola egyik lelkes követőjének 
Ilarnacknak, a berlini egyetemi theol. fakultásra való 
kineveztetési esetét, mely a porosz ev. »Oberkirchen-
behörde« nyilt vereségével végződött. Harnack a berlini 
theol. fakultás által egy szavazat ellenében az üresedésbe 
jött egyháztörténeti tanszékre ajánltatott Goszler kul-
tuszminiszternek, míg az »0.-K.-Rath« ugyancsak i sza-
vazattöbbséggel kifogást emelt e kijelölés ellen, úgy 
hogy a miniszternek a 2 ajánlás között kellett dönteni. 
A legfőbb egyházi hatóság egy 1855. évről szóló porosz 
kir. rendeletre hivatkozott, mely neki a kinevezendő 
tanár személyére és működésére vonatkozó beleszólási 
jogát megengedi az esetben t. i., ha a megválasztandó 
tanár eddigelé valamely nem porosz egyetemen műkö-
dött. E rendelet azonban az állammiszterium nézete sze-
rint sem volt Harnack kijelölési esetére alkalmazható, 
a miért is Goszler a berlini theol. fakultás ajánlatát 
elfogadva Harnackot nevezte ki az egyház- és dogma-
történet r. tanárának. A theol. tudományosság szükség-
képi autonómiájának érdekében e kinevezés rendén is 
van, mert a tudós theol. irónak positiv evangy. irányú 
személyiségéhez, eminens tudományos működéséhez és 
műveltségéhez szó sem férhet, mi mellett Beyschlag 
szerint tekintetbe veendő az is, hogy a prot. theol. 
fakultásokon szabad tudományos s nem lekötött seminá-
riumi nevelésről és jellemképzésről van szó. Ugy értesü-
lünk, hogy az orthoáox köröknek nem volt megfelelő 
tud. képzettségű jelöltje az egyháztörténeti tanszékre. 
Úgy látszik a theologiai kérdések és irányok dolgában 
nagyon kezd terjedni az elfogultság s a türelmetlen 
álláspont, nem gondolva azzal, hogy mindaz a protes-
tantismussal ellenkezik s Rómának kizárólagos tulajdo-
nához tartozik. Ily utak vezetnek Rómába a protestan-
tismus körén belül is. 

Ludhardt »K.-Z.«-ja egy idő óta nagyon szeret j 

velünk és ügyeinkkel foglalkozni. Legközelebb, jelen 
folyamának 37. számában iskolaügyünk megvilágítására 
fordította figyelmét. Elmondja, hogy a legközelebbi 3 évi 
miniszteri jelentésből a német nyelvű népiskoláknak 
magyarosodása terén örvendetes stagnálás állott be. 
Mig 1869—84-ig a német népiskolák száma 1232-ről 
676-ra szállott alá, addig 1885: 678, 1886: 668 német 
iskola létezett hazánkban, s hogy bölcsen megjegyzi a 
tudósító, hogy ezen iskolák igen nehezen vagy épen 

I nem magyarosíthatok. 300 községnek nincs még nálunk 
iskolája. A felsőbb leányiskolák a magyarosodás tanyái 
s nagyobbára német nyelvű helyeken, tán a Bánátban 
vagy Erdélyben emeltettek. A legjobb iskolalátogatók 
Magyarországon, mint mindig úgy jelenleg is a németek. 
1000 iskolaköteles közül 908 német, 844 tót, 836 magyar 
s 608 román gyermek látogatja az iskolát. Végül meg-
jegyezve, hogy a románok és szerbek szívósságával 
szemben leginkább magyarosíthatok a tótok, s még 
inkább a németek! Ha Luthardt lapja a németországi 
iskolaügyekről és így van tájékozva, akkor csudáljuk 
az ő német bölcsességét és fennen hirdetett alaposságát! 

Az „Evangy, szövetség" legközelebbi kiadványai is 
az egylet magasztos céljának és hivatásának megfelelő 
tartalommal jelentek meg, és pedig kiadattak : Beyschlag 
tanárnak az Evangy. szövetség II. dttisburgi közgyűlésén 
mondott s e Szemlében már általunk is érintett »Á valódi 
és hamis tolerantia« című előadása: Nippold tanárnak. 
»A németországi róm. kath. kereskedelmi kongregátiók« 
című dolgozata »az új jezsuita polemika« megvilágítása 
szempontjából; Weber »A németországi róm. katholicis-
mus társadalmi szervezete« című ismeretes duisburgi 
előadása, s Blume kótheni lelkésznek »Mibe kerülne 
nekünk Róma teljes győzelme« című polemikus jellegű 
irata. Legközelebb Weicker tanárnak »Luther a thesisek 
előtt és után« című dolgozata hagyta el az »Evangy. 
szövetsége derék kiadványainak sajtóját. Bizony a német 
protestánsok résen vannak, mihelyt legszentebb érdekeik-
ről van szó, csak mi magyarok nem tudunk kellő erély-
lyel és kitartással tömörülni a magasabb eszményi érde-
kek mellett az örökös ellenségnek nagy örömére és 
gyönyörűségére ! 

A némethoni egyet. róm. kath. közgyűlés közvetle-
nül a heidelbergi ó-hath. kongresszus s a hallei G.-Adolf-
egyleti ünnepnapok után tartatott meg Freiburgban. A 
gyűlés fontosább tárgyait az egyházi vallástanításnak az 
állami felügyelet alól való kivétele, a jezsuitáknak s 
általábán a róm. rendeknek korlátlan működésnek s a 
pápa világi hatalmának helyreállítása képezte, mi mellett 
az olasz törvényhozást olyannak tüntette föl, mely az 
olasz klérusnak, főleg pedig a szentszéknek elidegenít-
hetlen jogaiba ütközik. Á Windthorst-féle lamentátiókkal 
régóta tisztábban vagyunk, s az egyházi államnak vissza-
állítása s a klérusnak az állami hatalomtól való függet-
lenítésének hangsúlyozása még a freiburgi gyűlés előtt 
is képezte a német püspököknek a pápához intézett 
feliratának alkalmasint Rómában megrendelt tárgyát. Egy 
freiburgi tanár Beyschlag ismeretes duisburgi thémájáról 
»az igaz és hamis tolerantiáról« értekezett, kimutatván 
hogy igaz türelemről csak a valódi hitbeli meggyőző-
dés álláspontján lehet szó. Egyetértek azzal — úgymond 
Beyschlag — hogy az igazi türelem a valódi hitnek 
gyümölcse, de ha ez így van, akkor a pápaság alatt 
sohasem volt igaz meggyőződés, teljes hit, mert ezer 
év után soha sem tapasztaltunk Róma részéről valódi 
tolerantiát. Nem ártott volna azt a tudós professor 
úrnak jobban figyelemre méltatnia ! 

Dr. Szlávik Mátyás. 



I R O D A L O M . 

Előfizetési fe lh ívás Révész Imre egyházi beszé -
deire. N a g y ö r ö m m e l közöl jük a felhívást és melegen 
ajánljuk le lkész-olvasóink figyelmébe. A nagynevű tudós 
és egyházi iró eddig megjelent egyházi beszédei a l eg -
nyomósabb ajánlat a kiadatlan prédikációkhoz, me lyek-
nek minél szélesebb körben való el terjedése felette óha j -
tandó és megje lenésök i roda lomtör téne t i esemény. Az 
előfizetési felhívás így hangz ik : Midőn boldogult a tyám, 
Révész Imre kiadatlan egyházi beszédeinek közrebocsá tá -
sára kísérletet teszek, két i rányban vélek kötelességet tel je-
síteni. A boldogul t ugyanis többször nyilvánítá azon szán-
dékát, hogy eredeti egyházi beszédeinek 1870-ben két 
kötet te l megkezdet t közrebocsátását folytatni fogja. E szán-
dék azonban nem nyerhe te t t valósuiást közbejöt t másnemű 
teendői — főkép a »Figyelmező« szerkesztése — majd 
gyakori betegeskedése, végre váratlan halála miatt . Az ő 
akaratát teljesítem tehát, midőn hát ramaradt egyházi beszé-
deit közrebocsá tom. De másfelől a protes táns , közelebbről 
a re formátus lelkészi karnak s egyházi i rodalomnak vélek 
szolgálatot tenni, midőn e nagybecsű szellemi hagya té -
kot nem hever te tem szekrényem zárai mögö t t , hanem 
átadom a nyilvánosság használatára, min thogy eredetileg 
különben is oda volt szánva. T ö b b indokolásra, vagy 
ajánlásra Révész Imre egyházi beszédeivel szemben, 
azt hiszem, nincs szükség. Akik hallgatták az ő beszé-
deit, vagy bírják és ismerik az eddig kiadottakat , b izo-
nyára ez alkalommal sem fogják becses pár t fogásukat 
megtagadni . Egyelőre három 10 — 10 íves kötet köz re -
bocsátását tervezem, még pedig az első kötetben halotti 
beszédeket és oratiokat (ez utóbbiak nagy részét a hozzá-

juk irott imákkal), a másodikban ünnepi és alkalmi, a 
harmadikban közönséges egyházi beszédeket fogok adni. 
Amennyiben az egyik köte t talán valamivel kevesebbet 
adna 10 ívnél, kifogja pótolni a másik. Előfizetési ár 
egy kötetre 1 frt 20 kr, mindhárom kötetre 3 f r t 20 kr. 
A bolti ár magasabb leend. Az előfizetők bérmentve 
kapják a munkát . Az előfizetési összeget f . évi decem-
ber 20-ig kérem nevem alatt Pápára küldeni. Az első 
köte t 1889. február 1., a második május 1., a harmadik 
augusztus i - j é r e fog megjelenni , ha t. i. annyi előfizető 
jelentkezik, hogy a nyomta tás t megkezdhetem. Pápa, 1888. 
október 20. — Révész Kálmán, theol. akadémiai tanár. 

A m a g y a r phi losophiai s zemlének , melyet Bokor 
József szerkeszt és ad ki, III. IV. ket tős füzete a k ö v e t -
kező tar ta lommal jelent meg : Brassai S á m u e l : A ph i -
losophia fo rdu l t a ; Buday J ó z s e f : A lélekre vonatkozó 
e lmé le t ek ; P. Janet: T u d o m á n y - e a philosophia ? 
Schmitt J e n ő : Vázlatok a kategóriáknak phys io logico-
psychologiai demonst ra t ió jához ; Bokor J ó z s e f : A b io-
logia a posi t ivismus rendszerében és Rácz L a j o s : A 
tudományok osztályozásáról ( W u n d t Vi lmos után.). Az 
irodalmi értesí tő több újabb philosophiai munkát i smer -
tet. A »Szemle« öt íves füzetekben évente hatszor jele-
nik meg. Előfizetési ára egész évre 5 forint . Ez utolsó 
füze t ára 2 forint . A jól, szakér te lemmel szerkesztet t , 
tartalmas fo lyói ra to t ajánljuk olvasóink becses figyelmébe. 

Olvasókönyv a felnőttek oktatására, ismétlő- és 
ipariskolák s népkönyvtárak számára. Szerkesztet te Péterfy 
Sándor. Kiadja a budapesti népoktatás i kör. A nevezett 
intézetek használatára a jeles munká t a közoktatás i 
minisz tér ium is ajánlot ta , e mellett az élet is, e legjobb 
és legszigorúbb kritikus is approbálta, a mennyiben már 
a harmadik kiadás hagyta el ezúttal a sajtót. A műben 
lényeges vál toztatások az I. és II. kiadáshoz képe 

nincsenek, csak néhány elkerülhet lenül szükséges m ó d o -
sítást és rövidí tést eszközöl t benne a szerkesztő. Az 
olvasókönyv ára 60 kr. Aigner Lajos bizomáuya. Mele-
gen ajánljuk a jól szerkesztet t művet . 

Confirmandenbüchlein cím alatt már III. kiadásban 
jelent meg legközelebbről Weber Samu szepes-bélai 
ág. ev. lelkésznek a konf i rmándusok számára irt k i tűnő 
munkácskája. Kívánjuk — a mint különben szerző is 
kifejezi ez óhaját a III. kiadáshoz irott előszavában — 
hogy sok barátot szerezzen magának ez a kiadás is s 
számos gyermekszívet vezessen a Krisztushoz és tegyen 
buzgó keresztyénné. A 2lj2 íves munkácska ára 20 kr. 
Megjelent Késmárkon. 

A csoport -kép mint & szemlélteid' oktatás segéd-
eszköze . Tanu lmány . Irta Roboz József az aradi s iket-
néma-iskola igazgató- taní tó ja . A már több paedagógiai 
munkája után e lőnyösen ismert szerző f. é. szept. havá-
ban az aradvidéki tan í tó-egyle t nagy gyűlésén a »Szem-
lél tető képek keze lésé rők tar tot t felolvasását egész kis 
tanulmánynyá dolgozta fel s adta most ki önállókig. A 
tárgyalást szerző egy kissé messze kezdi, közelebb is 
megtalálhatta volna kiindulási pont ját ; de elég világosan 
állítja össze a tör ténet i adatokat. Fej tegetéseinek e red -
ménye a k ö v e t k e z ő : szükség van a rendszeres tanítás 
előtt a propaedeut ikus oktatásra, melynek anyagát a 
gyermek eddigi tapasztalatainak, é lményeinek feldolgozása 
képezze ; ez oktatás módszere a szemléltetve oktatás 
legyen, ter jedjen ez az elemi iskolákban egy vagy két 
évre ; de e szemléltető oktatás mint külön tantárgy, 
külön órákban kezelve nem természetes és nem szerves 
elem. A szemlél tető oktatás folyjék Csoport-képek s e g é -
lyével, melyeknek más -más fo rmáknak kell lenniök a 
falusi, a kisvárosi és a nagyvárosi iskolákban. Végül 
felhívja az egyes tan í tó-egyle teket arra, hogy m ű k ö d é s ü k -
kel hassanak oda, h e g y azon anyagi és szellemi eszközök 
segélyével, a melyek rendelkezésükre állanak, lehetőleg 
a saját vidékükre való figyelemmel adjanak ki jó csopor t 
képeket . Ajánljuk a munkát , melynek ára 35 kr., a n é p -
nevelés barátainak figyelmébe. Sok igen helyes, jó paeda-
gógiai érzékről és készül tségről t anúskodó megjegyzés t , 
tanácsot és fej tegetést találhatnak benne az olvasók. 

Felhívás az „Evangyél iomi Lelkészi Tár" 1888-ik 
évi fo lyamára. Midőn ezelőtt kilenc esztendővel , m i n -
denek felett Is tenben vetett bizalommal a »Lelkészi Tá r t a 
megindí to t tuk , azon meggyőződéseme t jelentém ki, hogy 
a keresz tyénségnek s kiválóan nekünk protes tánsoknak, 
a világi ezer vélemények hullámzása közt, az Isten igéje 
hi rdetésében van minden erőnk és hatalmunk. Es minél 
inkább terjed a vallásos közönyösség , s az égiekkel — 
melyek pedig a földet megszentelik — nem gondolás ; 
minél inkább nő a világi bölcselkedés hiú fényénél a 
keresztyén vallás örök igazságait kicsinylők se rege ; az 
erkölcsi élet oly szép és dicső vonásai a családban, t á r -
sadalomban minél inkább homályosulni kezdenek : vá ro -
son, falun, kisebb és nagyobb gyülekezetekben, annál 
nagyobb gondot kell fordí tanunk, a világba és bűnébe 
m á r - m á r elmerült lelkeknek Istenhez, az élet és idvesség 
fejedelméhez Krisz tushoz térítésére. E cél érdekében 
indult meg s futot ta pályáját az »Evangyél iumi Lelkészi 
Tár ,« melyet kedvezőtlen körülményeink miatt, melyekkel 
a gondviselő Isten megos to roz ta tn i hagyot t , ez év 
folyamáoan füze tenként ki nem adhatván, egyszerre egy 
kötetben jut ta tunk lelkésztársaink kezébe, szószékeink 
használatára. Az egész évfolyam — mintegy 60 p réd i -
káció — m é g e folyó év karácson előtti hé ten minden 
előfizetőnek megküldet ik. Előfizetési ára az eddigi három 

melyet december i-ig Sziládi László nyomdász 



úrhoz, ki az egész kezelést elvállalta, kérek beküldeni. 
Az Úr kegyelme és szentlelke segítsen bennünket, hogy 
az evangyéliomi hitélet virágzóbb korának, c mi magyar 
földünkön, hitünkkel és prédikálásunkkal előmozdítói 
lehessünk. Kecskemét, 1888. október 25. Czelder Márton 
az »Evangyéliomi Lelkészi Tár« szerkesztője. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A dunamelléki egyházkerület közgyűlése nov. 

20-ra a következő meghívóval tűzetett ki. Egyházkerü-
letünk f. é. május hó 26. és köv. napjain tartott köz-
gyűlése elhatározván, hogy f. év őszén rendkívüli köz-
gyűlés tartassék, ennek napját, illetőleg kezdetét, az 
elnökség egyetértőleg f. é. november 20. (kedd), reg-
geli 10 órára tűzte ki, s erre a közgyűlés alkotó tagjait, 
a pesti új főgymnasíum üléstermébe tisztelettel m e g -
hívja. E rendkívüli közgyűlés tárgyai lesznek : 1. A tava-
szi közgyűlés 47. 56. 60. sz. határozatai által az egyház-
megyéknek előzetes tárgyalás és véleményezés végett 
kiadott ügyek s az egyházmegyék ezekre vonatkozó 
nyilatkozatai. 2. Ugyanazon közgyűlés 68. 72. 73. sz. 
határozatain függőben hagyott s ezen rendkívüli köz-
gyűlésre utasított tárgyak. 3. Egyetemes konventi tagok 
választása iránti intézkedés. 4. Az egyházmegyék köz-
gyűléseitől vagy törvényszékeitől netán felebbezett vagy 
felebbezendő, esetleg előjöhető sürgősebb ügyek. Becses 
megjelenését s részvételét kérve, tisztelettel vagyok 
Budapest, 1888. október 17-én Szász Károly, püspök. 

* A kiewí ünnepély és a canterburyi érsek. 
Duka Tivadar Londonban élő hazánkfia és egyházunk 
tagja e tárgyban következő sorokat küldött be hozzánk, 
melyeket a legnagyobb készséggel bocsátunk közre. »Az 
evangelikus egyetemes gyűlés lefolyása felüli jelentésben, 
mely a »Prot. Egyházi és Iskolai Lap« e hó 14—ki szá-
mában van közölve, azt olvassuk az 1337-ki lapon: 
» Mudrony azt állította, hogv a canterburyi érsek szintén 
jelen volt az ünnepélyen, a szónok (Szontágh Pál) erre 
megjegyzi, hogy az érsek az oroszbarát Gladstone 
embere.« Sajnálatos, hogv a magyar evang. egyetemes 
gyűlésben az angol egyháznak általánosan tisztelt fő -
papját is bele kellett hozni a keserű vitába, még pedig 
a mint látszik, nem eléggé megfontolt , méltányos han-
gon. Hogy a canterbuiyi érsek, a mint állítottak, Kiew-
ben lett volna — arról Angliában tudomásunk n incs ; 
hogy a keleti egyház főnökeihez jóakaró üzenetet kül -
dött — azt most halljuk e lőször ; de ha oly üzenet 
csakugyan ment az érsek részéről Kiewbe, az bizonyára 
nem valami oroszbaráti érzelemből magyarázandó, de 
azon köztudomású históriai körülményből, hogy az 
anglicán püspöki egyház a keleti püspöki egyházak iránt, 
egy házias vonzalommal mindig visel tetet t ; a miről az 
egyházi irodalmat s különösen a westminszteri Dean 
Stanley munkáit ismerő protestáns ember eléggé meg-
győződhetik. Azon állítás pedig, hogy a canterburyi 
érsek az »oroszbarát Gladstone emberecc tehát pánszláv 
politikai iránynyal vádolandó, szerencsés felfogásnak alig 
nevezhető. A ki az angol közéletet ismeri, tudni fogja, 
hogy itt, a püspöki egyház, politikai pártokba nem 
elegyedik; az anglicán pap, parliamanli tag sem lehet; 
a felsőházban pedig a püspöki kar, a conservativismus-
sal szokott ugyanazonosítva lenni. Az is köztudomású 
dolog, hogy az egyházi méltóságok betöltésénél, a 
királyné személyes befolyását szokta érvényesíteni. 
Magyar protestáns embernek végtére nem kellene elfe-
ledni, a midőn a jelenlegi canterburyi érsekről szól, 

hogy a magyar protestantismus Bensőn érsekben, úgy 
mint elődeiben, tettleg rokonszenvező és mindig jó 
akaró barátot szemlél. London, 1888. október 18-án. 
Duka Tivadar. 

* Rökk Szilárd hagyományai immár meghaladjak 
a félmillió forintot. Érdekesnek tartjuk, a nemcsszivü 
emberbarátnak eddig nyilvánosságra jutott hagyományait 
tételenkint felsorolni, megjegyezvén, hogy a polgármes-
ternél deponált csomagok közül kettőt a végrendelkező 
kívánságához képest csak félév múlva fognak felbontani 
és hogy a hagyományozó fivérénél még vannak letelt 
pénzek, melyek összege még nem hozatott nyilvánosságra. 
A hagyományok ezek: Tudományos és művészi célokra 
a közoktatásügyi miniszternek küldött csomagban : 
200,000 forint, az igaszságügyminiszternek küldött cso-
magban 65,000 forint, az állatkínzás megakadályozására: 
50,000 forint, fővárosi tanítók, tanítónők illetőleg özve-
gyeik és árváik segélyezésére : 20,000 forint, a tudomá-
nyos egyetemnek : 30,000 frt, elszegényedett ügyvédek, 
illetőleg özvegyeik és árváik segélyezésére : 19,000 frt, 
a budai tanítóképezdének : 13,200 forint, a magyar tudo-
mányos akadémiának : 10,000 forint, a magyar nemzeti 
múzeumnak: 2000 forint, a nemzeti színháznak : 2000 frt, 
a nemzeti színház nyugdijalapjának : 500 forint, a konzer-
vatóriumnak : 105 forint, a vakok intézetének : 100 forint, 
a bölcsődének : 100 forint, a józsefvárosi plébániának: 
100 forint, a pesti evangélikus hitközségnek : 100 forint, 
a Rókus-kórháznak: 500 forint, a dunaföldvári iskolá-
nak : 200 forint, a dunaföldvári árvaháznak: 100 forint, 
a cinkotai római katholiküs t emplomnak: 100 forint, 
a cinkotai iskolának : 50 forint, a József fiárvaháznak : 
500 forint, a pesti leányárvaháznak : 500 forint, a sze-
gény gyermekek kórházának: 500 forint, a gyermek-
kert létesítésére: 4000 forint, az orsz. nőiparegyesület-
nek: 2000 forint, Ránolder gyermekmenedék-he lynek: 
15,000 forint, a budapesti szegén)' gyermekkertegye-
sületnek: 2200 forint, a budapesti bölcsőde-egyesület-
n e k : 450 forint, a cselédeket segélyző Mária-intézet-
nek : 9700 forint, a joghallgatókat segélyző egyesület-
nek : 500 forint, a csángók betelepítésére: 5000 forint, 
a váci siketnémák intézetének: 4050 forint, női kórház 
alapítására : 66,000 frt, a szabadságszoborra : 2000 frt, a 
Rókus-kórházból kikerült lábbadozó betegeknek: 3000 frt, 
s a Rókus szükségletére : 2000 frt, a tanítók országos 
árvaházának 3500 forint, a balaton-füredi szeretetházra 
25,000 forint, mentő-egyesületnek 500 forint, Klotild 
szeretetháznak 20,000 forint, Erdélyi közművelődési egye-
sületnek 20,000 forint. 

* A nem-katholikus tanuk kihallgatása és a kath. 
szentszékek. A mult év őszén regisztraltuk azon tényt, 
hogy a nagyváradi róm. kath. szentszék, mint házassági 
biróság egy ág. hitv. evang. lelkésznek, mint alperesi 
tanúnak kihallgatását rendelte el, mire nézve a tanúnak 
beidézett lelkész tagadta a szentszék illetékességét és 
saját egyházi főhatósága, a püspök útján orvoslatért 
folyamodott az igazságügyi minisztériumhoz. E felfolya-
modásra egy miniszteri leirat, mely alakja és kiállítása 
után ítélve, valószínűleg körlevél a kath. püspöki karhoz, 
következőleg oldja meg a vitás kérdést. »A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 21,888. sz. Cím. 
Konkrét esetben kellemetlenségek merültek föl azon 
alkalomból, hogy egy róm. kath. szentszék, mint illetékes 
egyházi biróság az előtte folyamatba tett válóperben 
tanúnak, egy ág. hitv. evang. lelkészt idézett maga elé, 
ki ezen idézésnek megfelelni vonakodott . Hasonló kelle-
metlenségeknek jövőre való elkerülése céljából van szeren-
csém a 111. kir. igazságügyminiszter úrral egyetértőleg 



felkérni címedet, méltóztassék intézkedni az iránt, hogy 
miután az egyházi bíróságok a megidézett, de meg nem 
jelent tanuk ellenében kényszer-eszközöket úgy sem 
alkalmazhatnak, minden oly esetben, midőn a címed hatás-
köréhez tartozó valamely egyházi bíróság nem saját val-
lásbeli egyénnek tanukénti kihallgatását látja szükséges-
nek, ezt az illitékes polgári bírósághoz intézaidö megkere-
sés útján eszközölje, mely királyi bíróságnak azután m ó d -
jában álland a netán makacskodó tanú ellen az 1868. 
LIY. tc. 206. §-át alkalmazásba venni és őt vallomás-
tételre szorítani. Fogadja címed kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. — Budapesten, 1888. augusztus 18-án. A 
miniszter meghagyásából Széchényi Jenő, osztálytanácsos. 

* A Kiss Gusztáv-alapítvány átadása Hódmező-
vásárhelytt f. hó 20-án megható ünnepélyességgel ment 
végbe a ref. főgymnasium dísztermében. Kiss Gusztáv 
főgymnasiumi tanár közel 40 évi működés után a mult 
iskolai év végével nyugalomba vonult. Volt tanítványai 
még egyszer találkozni kívántak vele azon intézet falai 
között , melyhez mindannyijokat sok szép, kedves emlék 
köti. A megható találkozásnak a szeretet és hálaérzet 
szóbeli nyilvánítása mellett azon elismerésre méltó tett 
kölcsönöz kiváló jelentőséget, hogy Kiss Gusztáv nevére 
egy 500 fr tos ösztöndíj-alapítványt létesítettek a hálás 
volt tanítványok. Az ünnepély lefolyásáról részletes 
tudósításokat irnak a hódmezővásárhelyi lapok, melyek-
ből a következőket emeljük ki. Pontban n órakor a 
volt tanítványok Kmetyko József városi főjegyző veze-
tése alatt a főgymn. dísztermébe vonultak, hol az egy-
házi elöljáróság és a városi tisztikar, (mely legnagyobb 
részben az ünnepeltnek tanítványa volt) teljes számban 
megjelent. Az ünnepeltet küldöttség hívta meg és m e g -
érkezésekor a nagy számú közönség lelkes éljenzéssel 
fogadta, minek megszűntével Kmetyko József, mint az 
alapítvány-gyűjtő bizottság elnöke, szép beszéddel üdvö-
zölte az ünnepelt tanárt, ki a megindulásig meghato t -
tan válaszolt a lelkes üdvözletre. A beszédeket követő 
zajos éljenek után Kmetyko átadta az elöljáróságnak az 
500 Írtról szóló alapítvány-levelet, mely szer in t : »az i 
alapítvány célja: a gymnasium egy jó erkölcsű, szor-
galmas és kellő előhaladást tanúsító, bármely vallás-
felekezethez tartozó növendékének — tekintettel az 
illető anyagi helyzetére is — évenként való megjutal-
mazása, melyre az alapítvány kamatjai mindenkor a 
tanárikar által lesznek oda itélendők és kiadandók.« 
Majd az egyházi elöljáróság nevében Szabó Mihály f ő -
gondnok intézett szép szavakat az alapítványtevő volt 
tanítványokhoz és a gymnasium mostani növendékeihez. 
Végül Miklovicz Bálint lelkész-elnök kenetes beszéde 
zárta be a szépen sikerült kegyeletes ünnepélyt. Este 
kitűnő hangulatu bankét tartatott számtalan fe lköszöntő-
vel és sok távirati és levélbeli üdvözlet felolvasásával, 
melyek az ünnepelt nagyszámú tisztelőitől érkeztek az 
ország különböző részeiből ! 

* Ivánka Sámuel sírjához kegyeletes érzések között 
zarándokolt ki folyó hó 14-ik napján a sárospataki f ő -
iskola ifjúsága, tanári kara, s a boldogultnak minden 
rendű-rangú tisztelője. A gimnáziumi tanulók szép sorban 
kettesével, az énekkar saját lefátyolozott zászlója alatt, 
a tanári kar is testületileg, délelőtti istenitisztelet után, 
a főiskola udvaráról vonultak ki, csatlakozván hozzájok 
az egyház képviselői is. A temetőnek egyik legszebb 
pontján, a nyugati szélén, a főút mentében álló, szürke, 
porosz-márvány emlék és szépen rendbeszedetett sirha-
lom körül egész nagy intelligens közönség helyezkedett 
el. A tanári kar is elfoglalván a síremlékkel szemben 
neki fentartot t helyét, az énekkar dala legott felzendült, 

a melynek alkalmi szövege a hála és elismerés szavaival 
boldognak hirdeté a gyermekei között nyugvó apát. 
Majd Kun Pál tanár, a főiskolai közigazgató által ez 
alkalo mra megnyert szonok, mint a boldogultnak egyik 
legbensőbb barátja, s érdemeinek az Ivánka-emlékünnep-
ről s a temetési ünnepélyről is ismert méltatója, tűntette 
fel néhány meleg szóban az ünnepély célját és tárgyát 
és mondot t áldást a most már megjelölt sirban porla-
dozó, de barátainak, tisztelőinek szivében s a hazai ev. 
ref. énekügy történetében hosszú életre hívatott Ivánka 
Sámuelre. A beszéd záró szavai után három koszorút 
helyeztek el a síremlékre, a melyeket a főiskolai ifjúság 
által felkért leányok készítettek, s az énekkar a »Könnyű 
legyen a föld hantja« kezdetű ismeretes szép énekkel 
befejezte a-kegyeletes emlékezésnek ezt az egyszerűségé-
ben is lélekemelő ünnepét. A ki fáradságos keresményé-
nek nagyobb részét a hazai ev. ref. énekügy oltárára 
hozta áldozatúl ; a ki szegénye volt saját jó szivének 
s ember-szeretetének : nem érdemelte volna meg tiszte-
lőitől és barátaitól, hogy sírjában jeltelenül sorvadjon el, 
jóllehet ő maga a külsőségeknek határozott ellensége 
volt. Köszönet, ismételt köszönet azoknak — a kik, 
mint a boldogultnak tisztelői és barátai s érdemeinek 
őszinte méltányolói — az Ivánka-síremlék felállításához 
hozzájárultak! (Sárosp. L.) 

* A hódmezővásárhelyi egyházlanács köréből a 
következő sorok közlésére kérettünk fö l : »Azon alkalom-
ból, hogy hódmezővásárhelyi főgymnasiumunk derék 
tanára Kiss Gusztáv úr, 37 évi áldásos tanári működése 
után saját elhatározásából nyugalomba vonult, hálás tanít-
ványai a 37 évről, embervoltok ezen kiváló munkása 
nevének, emlékének megörökítése végett s egyszersmind 
az őket felsőbb tanulmányokra előkészítő íőgymnasiu-
munk iránti kegyeletből is egy 500 frtos »Kiss Gusztáv 
ösztöndíj ' alpítványt« létesítettek főgymnásiumunkban, 
melynek kamatai évenkint egy bármely felekezetbeli jó 
erkölcsű és jó előmenetelű tanulónak lesznek kiadandók. 
A tanítványi hála és az intézet iránti kegyelet ezen 
lélek emelő tényét ev. reform, egyházi tanácsunk, mint 
a főgymnasiumot fentartó testület, a legnagyobb elisme-
réssel fogadja s m:nd azoknak, kik hálás szivök adomá-
nyával járultak a fent említett alapítványhoz, buzgó szó-
val mond köszönetet. Nagy kegyelmet közöl Isten azok-
kal, kiket az ő gondviselésének kiválóbb eszközeivé tesz. 
A kegyelem ez áldása nyugszik e hálás tanítványokon, 
mert ők a gondviselés kiválóbb eszközeivé lettek, a midőn 
az alapítás által a 37 év kedvelt munkaterének elhagyása 
következtében természetesen felmerülő kedvetlen érzel-
mei s aggodalom teljes gondolatai között az elfáradt 
munkásnak — mint a nyugodtabb életet biztosító földre 
bujdosó Jákobnak a mennyei jelentés — a legédesebb 
megvigasztalást szerzették, és az ő nyugalomba vonulá-
sának egyedüliségét nemes hálájok által s az azt nyomon 
követő 37 év édes emlékeinek erőteljes felújítása által 
a legkedvesebben és állandóan megnépesítették. Hatal-
mas lelki ölelkezése ez alapítvány a hálás tanítvá-
nyoknak és derék veterán tanárjoknak, melyben kölcsö-
nösen megáldatva egy lelki családdá alakulnak s visszanyeri 
elveszthetetlenül lelkének gyermekeit a tanítás és neve-
lés ősz bajnoka épen akkor, midőn azoktól nehéz szívvel 
meg kelle válnia. Vájjon aző öröme nem Ábrahám öröme-e , 
melyet ez akkor érezett, midőn már-már elvesztett 
édes gyermekét neki váratlanúl visszaadta volt az I s ten! 
Itt várni sem kell rá, meg van a nagy nemzetiség is a 
hálás tanítványok seregében ! Miként e pátriarchát, tegye 
boldoggá az ő öröme a mi dicsekedésünk férfiút is élte 
alkonyán s tartsa fen lelkének vidámságát. De gond-



viselésszerűleg áldásos a hálás tanítványok e nemes m u n -
kája főgymnasiumunkra nézve is, kik e tanintézet iránt 
kegyeletöket is megörökí tő szép összegű alapítványok 
által évről-évre buzdítván tanulóink seregét az elme és 
szív kiművelésének nemzetre kiható munkájában, mely 
munkásság emelkedése a tanintézet jövőjének valódi 
biztosítéka. Fogadják ismételve az alapítók ev, ref. 
egyházunk buzgó köszönetét . Az Isten kegyelme, mely-
nek indításából a hála és kegyelet maradandó emlékét 
emelték, mi által példákká lettek az egymás után 
következő nemzedékek előtt — növekedjék rajtok évről-
évre s építse meg az ő keblökben is a lelki békesség-
nek és boldog megelégedésnek állandó oltárát s adjon 
bő részt nekiek is a szívek hálájának édes örömében! 
Tisztem szerint tudatnom kell egyszersmind, hogy a kik 
még a Kiss Gusztáv nyug. tanár úr volt tanítványai 
közül adományaikkal a fent említett alapítványt növelni 
óhajtják, ev. ref. egyházunk pénztárnoka ngető István 
úrhoz forduljanak, az ő kezeibe tétetvén 1? az aláírási 
ív az adományok elfogadása és bejegyzése végett. A 
hódmezővásárhelyi ev. ref. egyházi tanács megbízásából 
és nevében. — Az egyházi jegyző. 

* Rövid nyilatkozat. Minden félreértés kikerülése 
végett szükségesnek tar tom e becses lapok olvasói előtt 
megjegyezni, hogy midőn a , ,Magyar Kalliopé"-nak 
nevem alatt megjelent ismertetésében a Kalliopé szer-
kesztőinek tapintatosságát a dalszövegek megválasztását 
illetőleg kiemeltem, az a népdal szövegeire vonatkozott , 
a mint az az illető kikezdésből elég világosan kitűnik. 
A Didimus által kifogásolt részletek is jó részben azon 
7 bordalból vannak kiszakítva, melyeket én jóakaratból 
figyelmen kívül hagytam, de melyekről én is azt ta r -
tom, hogy iskolai kézi könyvben csak megbotránkozást 
kelthetnek. A zenészeti részt illetőleg csak abban van 
köztünk nézeteltérés, hogy míg Didimus a zsoltároknak 
magyar rytbmus szerinti ütenyezését helyteleníti, addig 
én azt megengedhetőnek tartom, természetesen meg-
felelő rythmusú szöveggel, mert e nélkül az egész 
dolog illusorius. F két felfogás mellett sem én, sem 
Didimus nem állunk egyedül. — Szügyi József. 

* Báró Kemény Gábor temetése Ajnácskőn impo-
záns gyászpompával ment végbe f. hó 26-án. A szép 
őszi nap is emelte a végtisztességtétel külső diszét, 
melyet a község és környék tömeges részvétele és a 
nagyszámú fényes küldöttségek megjelenése tett valóban 
impozánssá. Képviselve voltak a közlekedési és kereske-
delmi minisztériumok, az erdélyi egyházkerület, a szabad-
elvű párt, a tudományos akadémia, a történelmi társulat, 
az országos gazdasági egyesület, az erdélyi gazdasági 
egylet, a Kemény Zsigmond-társaság stb. A tömérdek 
koszorúval borított koporsó íölött a rimaszombati dalárda 
gyászéneke után Szász Domokos erdélyi püspök, a 
boldogultnak elnöktársa, mondot t egy igazán fennkölt 
szellemű, nagyszabású imá t ; míg a könyezésig megindító 
gyászbeszédet Szász Károly dunnamelléki püspök, az 
elhunytnak ötven év óta benső barátja tartotta. Mind-
ket tőt távirati tudósítás alapján még az nap este közöl -
ték a fővárosi napi lapok. Különösen megható volt a 
gyászbeszéd azon passusa, mely az elhunyt bárónak még 
életben levő de fia haláláról mit sem tudó édes anyjára 
vonatkozott . »Oh, te jó öreg aszony! 83 éveddel; 
neked sejtelmed sincs róla — hogy mi most téged 
emlegetünk, fiad — büszkeséged — rovatala fölött. A 
szél, mely a Kárpátok alól fu, három nap es éjjel foly-
vást zörgeti az ablakodat — te nem tudod m i é r t ; környe-
zeted, jó gyermekeid, gyöngeséget! iránti tiszteletből, 
elhallgatták előtted a valót. Ne is tudd meg e földi test-

ben, csak várd őt mindig, hogy ismét meglátogat. . . . 
Nemsokára viszont fogod látni — ott, a hol ő már meg-
érkezet té •— A dalárda gyászdala után megindult a 
gyászmenet az ajnácskői kastély parkjának egy több 
százados tölgye alá, hol a boldogult által még életében 
megjelölt helyen ásott sírgödör fölött először György 
Endre a szabadelvű párt nevében, mint politikust búcsúz-
tatta el, végül Zsilinszky Mihály az akadémia és tö r té -
nelmi társulat nevében mondot t megható búcsúztatót. 

* A Kolozsvárit felállítandó ref. theologiai aka-
démia és tanárképző-intézet ügyében a következő érde-
kes passust olvassuk a »Prot. Közlönv« legutóbbi számának 
»Igazgató-Tanácsunk üléséből« című rovatában. »A grót 
Teleki Árvéd belkirály-utcai emeletes házának a Kolozs-
vártt felállítandó theologiai akadémia és tanár-képző 
vagyonából és javára leendő megvásárlása iránt, előzetes 
felhatalmazás alapján, megtétetvén a kellő lépések, tárgya-
lás alá kerül az eladóval már közlött szerződési terve-
zet. A nemes gróf késznek nyilatkozott az épületes 
teleknek 25,000 f r ton való eladására, kinyilatkoztatván 
egyszersmind, hogy a vételárból örök alapítványképpen, 
ötezer irtot visszaajándékoz a vásárló intézetek számára. 
Az Igazgató-Tanács tekintve, hogy a kérdéses épületes 
telek a király-utca felől éppen megfelel ama farkas-utcai 
teleknek, a melyet a kolozsvári egyházközség még 
1875-ben adományozot t a Kolozsvártt felállítandó ref. 
theologiai akadémiának és tanár-képzőnek; s tekintve a 
vásár kiválóan előnyös vol tá t : a vásárszerződést helybe-
hagyja, a leendő intézet mintegy 18,000 frtra rugó 
vagyonát a közalapból adandó kölcsönnel kiegészíti a 
vételár összegére, a ház jövedelméből leendő törlesztés 
mellet t ; a nagylelkű alapító, gróf Teleki Arvédhoz pedig 
hálás köszönő-iratot intéz nemes adományáért , addig 
is, míg a szép alapítványt a közgyűlésnek bejelenthetnéd 
— Nagyon szép s a fiatal Teleki grófnak mindenesetre 
nemes gondolkozásra valló derék tette ez értékes ala-
pítvány és előnyős szerződés-kötés, melylyel az erdélyi 
intéző körök azon tervét, hogy Kolozsvárott ref. lelkész-
és tanárképző-intézet áliíttassék, hathatósan előmozdítja. 
Es mi épen az ilyen Teleki Árvéd-féle áldozatkészség 
felélesztésében látjuk a legbiztosabb, legnemesebb és leg-
protestánsabb módját annak, hogy erdélyi egyházkerüle-
tünk központján theol. intézet létesítessék, nem pedig 
abban, hogy egv fennálló régi collegiumnak eshetőleg 
helyhez kötöt t alapítványai, ha kell, hatalmi szóval is, a 
központba parancsoltassanak. 

* A jog- és á l lamtudomány al lamvizsgálatok 
szigorítása és Írásbeli vizsgálatokkal leendő megbővítése 
tárgyában érdekes szakvéleményt szerkesztett Dr. Kovács 
Pál kecskeméti jogakadémiai tanár és ismert jogi iró. A 
munka a kecskeméti jogakadémia tanári testületének és 
az oldala mellett működő államvizsgálati bizottságnak 
íelelete a vallás- és közoktatásügyi minisztérium f. évi 
ápril 7 -én kelt leiratára. A szakvélemény beható fej tege-
tés és meggyőző bizonyítás után oda konkludál, hogy 
»a jelenlegi vizsgálati rendszer keretén belől a tervezett 
írásbeli vizsgálatokban nem láthatni egyebet, mint ismét 
csak kizárólag az egyetemeken tehető szigorlatok javára 
— nem mondjuk, hogy célzatosan, de ténylegesen — 
az államvizsgálatok elé gördített akadályok szaporítását.« 

* Gyászhír. I f j . Szotyori Nagy Károly ref. orgonistái 
és főiskolai énektanárt súlyos csapás érte : egy éves kis 
fiacskája, Béla, f. hó 26-án hirtelen elhunyt és a fő -
iskola tanárikarának és theol. ifjúságának részvétele mel-
lett f. h ó 27-én eltemettetett . 



HIRDETÉSEK. 

A tiszántúli egyházkerüle tben, a hevesnagykúnsági 
egyházmegyébe kebelezett dévaványai első osztályú lel-
készi állomásra pályázat hirdettetik. 

Javadalmazás : 
1. Készpénz az egyház pénz t á r ábó l : 180 frt . 
2. Búza az egyház mag tá r ábó l : 38 hectol i ter és 

40 liter. 
3. Árpa az egyház mag tá rábó l : 38 hectol i ter és 

40 liter. 
4. 124 hold (1200 • öles) és 24 • öl szántó- , 

kaszá ló- és legelőföld, melyet a lelkész maga míveltet , 
adóját s az utána járó köz te rheke t az egyház lizcti 
és viseli. 

5. 1043 • öl szőllő, melyet a lelkész maga míveltet. 
6. Há rom régi öl kemény tűzifa. 
7. Stóla az egyházkerület i szabályzat szerint. 
A gyülekezet tagjainak száma a nyolc ezret m e g -

haladja. 
A pályázati kérvények Székely Károly hevesnagy-

kúnsági espereshez, folyó évi november 30- ig bezárólag 
beküldendők Kun-Hegyesre. 

Az elválasztott lelkész hivatalát az 1889. évi május 
i - s ő napján elfoglalni, továbbá az egyházmegyei g y á m -
intézetbe, mint részvényes tag belépni, végre az első 
évi f izetésének felét, a stóla teljes kivételével, előde 
özvegyének, az egyházmegyei szabályzat ér te lmében, mint 
kegyeleti évi i l letményt, általadni köteles. 

Debrecen, 1888. október 20-án. 
R é v é s z B á l i n t , 

püspök . 

^ ^ Í Z ; 

A tiszáninneni egyházkerületben, az abauji egyház-
megyéhez tar tozó kér-alpár-ujfalui ev. ref. t á r segyhá-
zak lelkészi ál lomására pályázat hirdettet ik. 

Ezen állomás évi jövedelme (föld, rét, szőllő, 
szemes élet, fafizetés) hivatalos felszámolás szerint m e g -
haladja a 650 f r to t és így a IV. osztályba tartozik. 

Palyázázati kérvények nt. Fodor Pál esperes úrhoz , 
Vilmányba in tézendők. 

Pályázati határidő f. é. november hó 28-ik napja. 
Miskolc, 1888. október 21-én . 

I K ^ c l j i B e r t a l a n , 
t iszáninneni ev. r e fo rmá tus p ü s p ö k . 

J L T Z T ^ . ! Z j T -

A t iszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az abauji 
egyházmegyéhez ta r tozó nagy-bócsvai lelkésztanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással összekötöt t javadalom készpénzben 
föld és t e rményekben , stólában, tanítási pénzben, m e g -
közelíti a 600 f r to t , és így a 4 - ik osztályba sorozha tó . 

A pályázni kívánók pályázati kérvényüket n o v e m -
ber 25-ik napjáig adják be nt. Fodor Pál esperes úrhoz 
Vilinányban, u. p. Vizsoly. 

Miskolc, 1888. ok tóber 21-én . 
I B e r t a l a n , 

püspök. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben lévő pesti 
egyházmegyébe kebelezett kis-oroszi ref. egyház lelkészi 
állomása lemondás folytán megürülvén , ez ál lomásra 
pályázat nyittatik. 

Ez állomás évi javadalma a hivatalos felszámítás 
szerint 900 fr t , s így harmad osztályú. 

Pályázni kívánók kellően felszerelt kérvényeiket 
december 10-ikéig küldjék be nagytíszteletű Szánthó 
János h. esperes úrhoz Kosdra (u. p. Vác) . 

Budapest , 1888. október 25. 
S z á s z Z K I á r o l 3 r , 

püspök. 

i l t z : ^ j z ; ^ T . 

A dunamelléki ref. egyházkerüle tben levő pesti 
egyházmegyébe kebelezett alső-némedi ref. egyház lelkészi 
állomása megürülvén , erre ezennel pályázat nyitatik. 

Ez állomás évi javadalma a hivatalos felszámítás 
szerint 1600 frt , s így az első osztalyba tartozik. 

Pályázni kívánók kellőleg felszerelt kérvényeiket 
december 10-ikéig nyújtsák be nagy tiszteletű Szánthó 
János h. esperes úrhoz Kosdra (u. p. Vác) . 

Budapest , 1888. október 25. 
S z á s z H ^ á r o l ^ r , 

püspök. 

Van szerencsém a nt. lelkész urak becses 
figyelmét a következő újonnan megjelent mű-
vekre felhívni u. m. 

L é v a y L a j OS : Egyházi beszédek. Kgy csinos kiállítású 
füzet. ~ Ára I frt 20 kr. 

Maszny ik Endre : Evangélikus Dogmatika. Egy kötet. 
Á r a 2 f r t . 

P u k á n s z k y Bé la .* Héber olvasókönyv. Akadémiai és 
magánhasználatra. Egy kötet. Ára 1 frt 40 kr. 

S z e b e r é n y i Lajos Z s i g m o n d : Nazarenismus. Egy 
csinos kiállítású füzet. Ára 70 kr. 

K ö n y v e s Tóth Ká lmán : Koporsónál. Halotti imák, 
2-ik bővített és javított kiadás. Ára csinos fekete angol 
vászon kötésben 2 frt 40 kr. Arany vágással 3 frt. 

QflF* Egyes példányok megrendelésénél legcélszerűbb 
a kitett árt 10 krral megtoldva, postautalványon 
beküldeni, mely esetben a kívánt művet bérmentve 
küldöm meg. 

Budapest, 1SS8. október hó. 
Tisztelettel 

i - 3 
K O K A I L A J O S , 

könyvkereskedése. 

Eeleíős szerkesz tő : Dr. Bal lag i Mór. 
F ő m u n k a t á r s : S z ő t s F a r k a s , 

Felelős szerkesztő és k iadó- tu la jdonos : Dr. Ballagi Mór. D F U T S C H M.-félc miiintézet, Czettel és Deutsch Bmlnpest. 



Harmincegyedik évfolyam, 45. sz. Budapest, 1888. november 4. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

S Z E R K E S Z T Ő - E l ő f i z e t é s i á r a : Hirdetések dija : 
és H e l y b e n házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 

K I A D Ó - H I V A T A L ! félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 
IX. ker. íinizsy-llfca 29. SZ. I. em, minden kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 30 kr. 

M T Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk, ""ül 

A kandalló mellől. 
i. 

Isten látja lelkemet, sohasem bántott sem 
feltűnési viszketeg, sem az öregséggel különben 
együttjáró tanítani akarás szerény dicsvágya; 
még tapasztalataimmal sem akartam ágálni soha, 
tudván, miszerint tapasztalatból csak a bölcs 
tanul, de magam formájú ember legfellebb oku-
lást szerez belőle; ha most mindazáltal tollat 
fogok s esetleg mintegy ex cathedra találok 
szólani, mentse ki ezen merészségemet az ok, 
ami szólni késztet, s az ezt okozó egyéniség 
köztiszteletnek exponált állása, na meg e becses 
lap mélyen tisztelt olvasóiba vetett bizalmam, 
kik ha szivesek voltak »Az eke mellők irt 
igénytelen eszmélődésimet meghallgatni, talán 
e kandalló mellől kikerült soraimat is méltatni 
fogják az elolvasásra. Ha kissé száraz leszek, 
mentse ki e hibámat a szokatlanul száraz őszi 
időjárás, mely maholnap szánkba adja a »Tűz 
mellé házba szorulunk, Uram, csak hozzád járu-
lunk « stb. szavakat, meg aztán a tárgy termé-
szete, mely legalább mi nálunk, már többszö-
rösen kicsépelt, de még el nem csépelt szalma, 
mely körül máig sokan, és pedig címeres 
férfiak is boldog merengéssel eltámolyognak. 
Félreértések kikerülése végett sietek kijelenteni, 
miszerint jelen soraimat — ép úgy mint »Az eke 
mellőlcc-ieket is — nem a kapás és kézműves 
osztálynak, hanem az egyház vezérlő szellemeinek 
szántam, jelen sorokat különösen nt. Balogh 
Ferenc debreceni hittanár úrnak ajánlva becses 
figyelmébe, ki egyedül volt kegyes az ekeszarva 
mellett támadt korábbi gondolataimat nagytudo-
mánya rostáján áthullatni s én, ki mint laicus 
szóltam a nagy dolgokról gyönge szavakkal, 
csakis köszönettel tartozom az alapos és jóindu-
latú útbaigazításért. Kaptam pedig az útbaigazí-
tást egy előttem eddig ismeretlen, egész az 

absurditásig fényes hanjjkású címmel bíró lap, a 
»Szab ad Egyház« függeitlbn magyar református 
lap, hasábjain, mely »merfnyei lepedőkcc-kel ta-
karódzó, egy nagy nyomatott ivből álló újság, 
— egy pár száma után Ítélve is — többek között 
azon jó tulajdonsággal is bír, hogy ezelőtt 
száz évvel is ép úgy beválhatott volna a refor-
mátus elvek harcosának, mint a hogyan ma, s 
ezután száz s kétszáz év múlva is bevál hátik, 
ami pedig már nyomdaköltség kimélés tekin-
tetéből is elég fontos dolog. 

Hogy Debrecen más Istent imád s Meg-
váltóját különbnek képzeli, mint hazánk többi 
theologiai intézetei, azt mi világiak is már jó 
régen tudjuk, sőt többet is tudunk, azt t. i. 
hogy velők theologiai tárgyú vitába egyátalán 
nem is bocsátkoznak, mert bizonyítási mód-
szerük teljesen kizárja az emberi józan értelem 
szabad használatát s e helyett a hit és csodák 
mythicus homályában tapogatódznak. Szeren-
csére vannak e téren kül- és belföldön számos 
elődeik, kikben a történeti létjog alapját birván, 
« íyetlen szót sem akarnak engedni a 48-ból. 

y sikerült is elérniök, hogy ide — s tova 
!(y század óta a református tant egy lépéssel 

s tm vitték tovább s a conservativismus egri 
nevét igazán meg is érdemlik. Orthodoxok 
voltak s azok maradtak máig, elvből, komo-
lyan, s ez előtt kalapot kell emelni mindenki-
nek. Ezzel ugyan semmi ujat nem mondtam, 
mert hát ez nem is volna baj s senkinek semmi 
köze hozzá, rég meg levén irva, hogy »mindcn-
kit boldogítson a maga hite.cc De van ám a 
dolognak egy más kényes oldala is, s ez az, 
mit én nt. Balogh Ferenc úrnak adandó felelet 
gyanánt ez alkalommal rövid vonásokban be-
akarok mutatni, előre megjegyezvén, miszerint 
cikke egyes passusaira már csak azért sem 
fogok reflectálni, mert azokat én a debreceniek 
által felvetendő érvek gyanánt jó előre ép úgy 



leírhattam volna, mint nt. Balogh Ferenc úr tevé, 
dacára hogy világi ember vagyok; ez érvek más 
szavakkal minden orthodox intentióju dogma-
s egyháztörténetben számtalanszor el lettek 
már mondva, s annyira rozsdás fegyverekké 
váltak, hogy még parírozni sem kell vágásaikat. 

Minekutána nt. Balogh Ferenc úr »theolo-
guskodó magyar Cincinátus«-nak, az »unitá-
rizmus álcás lovagjánakcc a »protestáns irodalmi 
társaság ügyvédjénekcc — nem egészen rossz 
hangzású címek ! — stb. elnevezgetett, engedje 
meg ő is s a mélyen tisztelt olvasó közönség 
is, hogy csak ez egyetlen alkalommal dilettáns 
vallásbölcsésznek tartsam magamat, nem hiú-
ságom legyezgetése végett, hanem hogy el ne 
felejtsek szigorú logicai utakon járni mondani 
valóimban. A mennyiben tőlem telik, igyekszem 
rövid és világos lenni. 

Mióta a fürkésző emberi ész a cosmicus 
tünemények megfejtésén s a lélektani problémák 
megoldásán fáradozik, a munka közben felme-
rült nézeteltérések mindenkor a kutatási mód-
szer különféleségéből eredtek. A vallások és a 
bölcsészet története világosan mutatja, hogy e 
titáni munkájából az emberi léleknek mily nagy 
részt vettek ki időről-időre a különböző vallásos 
nézetek, de a melyeknek csaknem kivétel nélkül 
mindenike azon eredendő bűnben leledzett, hogy 
a megfigyelés és az ezen alapuló következtetés 
után elfeledte a folytonos igazolás végrehajtását 
s legtöbbször a priori csalhatatlannak deciaráit 
hypothesisekből kisérlette levezetni az anyagi 
és eszmei világ tüneményeinek rendjét. E hibát 
követte el az első görög bölcsész épenúgy, mint 
a mai vallásphilosophus, ki buzgalmában elfe-
ledi, hogy az emberi elme csak a tünemények 
rendjének, de nem egyúttal azok végokának 
megismerésére bír kellő képességgel. E rend t. i. 
az együttlét és együvé tartozóság ismereténél 
többre törekedni, egy jelentőségű az emberi 
tehetség határainak önkényes átlépésével. Oly 
igazság ez, melyet ma már kétségbe nem von-
hat egyetlen komoly gondolkozó sem. A meg-
ismerhetetlen nagy óceánján hánykolódó emberi 
lélek a tehetetlensége tudatára eljutva, mindenkor 
örömmel kapaszkodott egy e nagy mindenséget 
alkotó és fenntartó lény eszméjéhez, mert lelke 
itt igazi nyugvást talált s ez képezi épen a 
vallások semmivel nem pótolható örök malasztját. 
E pontig lelkünk még mondhatni teljesen biztos 
alapon mozog, mert a láthatatlanban csak a 
láthatót általánosítá, s az ismertről tette lépé-
sét az ismeretlenre. De mihelyest magyarázni 
kezdé az örökké megismerhetetlent, beleesett 
az anthropomorphizálás nagy tévedésébe s így 
az egyes népek s nemzetek műveltségéhez mér-

ten többé vagy kevésbé tiszta és egyszerű val-
lások alapjait rakta le. Megalkotta saját képére 
Istenét s ehhez mérten megnyitotta az eredeti 
alapelvből levezethető consequentiák feneketlen 
tárházát. Ma már nem kell theologiai tanárok-
nak lennünk, hogy megtanulhassuk, miszerint 
az Isten eszme a történelmi idők folyamán egész 
nagy fejlődési pályát futott meg, mely eszmei 
fejlődés az indusok és persák ős vallásában 
ép úgy felismerhető, mint a Homeros Iliasa és 
Odysseája között levő mythologicus különbsé-
gekben. A keresztyén Isten fogalom pogány, 
illetve zsidó eredetét melyikünk nem látja be 
az ó-szövetségből; s bár ezt legtökéletesebbnek, 
legszellemibbnek kell föltétlenül elismerünk, 
melyik bölcs férfiú merészelné állítani, hogy 
ime ez az egyedüli, legigazibb s legtisztább 
Isten fogalom. Valami nagyon érthetőnek talá-
lom, ha az ember nem elégszik meg egy Meg-
ismerhetetlen egyszerű íölvételével, hanem an-
nak általa felfogható alakot kiván adni; hanem 
azt sem habozom nyíltan kimondani, miszerint 
az enemű alakítások egyike sem követelheti 
magának a föltétlen bizalmat, mert mihelyest 
a megismerhetetlent jellemezni kezdik, lényegé-
ről, természetéről, a világ és emberekhez való 
viszonyáról, hogy úgy mondjam, rendszert alkotni 
megkísértenek : azonnal a deductiók olyatén 
hínárjába jutnak, melyben igazán nincs egyetlen 
talpalatnyi támpontjuk sem. Ezt igazolják a leg-
régibb időktől maig létező vagy létezett vallási 
s bölcsészeti rendszerek. Sőt többet is igazol-
nak ezek, t. i. igazolják azt, hogy mind azon 
ismeretekben, melyekre a gyakorlati tapasztalás 
segédeszközei hiányzanak, még ma sem vagyunk 
előbbre az ó-kor bölcseinél; az erkölcstan, bölcsé-
szet, jogtudomány, politika, vallás és az emberi 
gondolkodás más olynemű részletei, melyek a 
természeti, az érzéki észleletek határán kívül 
esnek, ezredekkel ezelőtt csaknem ép annyira 
haladtak a fejlődés tekintetében, mint ma. 

A mi közelebbről a vallást, az emberi szel-
lem e vonzalmát illeti, tudjuk, hogy magá-
nak a keresztyénségnek előállása s mai fejlett-
sége a kijelentés csudálatos természetfeletti s 
természetellenes tényéhez van fűzve, mely amaz 
örök Megismerhetetlenre nem kevésbé lealacso-
nyító, mint fölemelő, már t. i. előttünk embe-
rek előtt, mert hogy rá nézve minő, azt nem 
tudhatjuk. Midőn mi ezen csudát egyszerűen 
elvetjük, távol legyen tőlünk, hogy magának a 
keresztyénségnek vallási jogosultságát is meg-
tagadjuk, vagy csupán csalódások és képzelődé-
sekre vezessük vissza; sőt ellenkezőleg, mi a 
vallást ép oly természetileg szükségesnek tekint-
jük, mint a nagy mindenség bármely más jelen-



ségét s egyenesen természeti törvénynek ismer-
jük el. E vallásos vonzalom legbensőbb termé-
szetszerű lényege ama világosan ki nem magya-
rázható tudatban rejlik, hogy a nagy világ s 
maga az ember is természeti törvények követ-
kezménye. E homályos sejtelem nélkül minden 
természeti s lelki tünemény a véletlenség ered-
ményeként tűnnék fel, mitől az emberi lélek alap 
természeténél fogva idegenkedik s idegenkedni is 
fog örökké. Innen ered aztán az embernek azon 
hajlama, hogy a nagy mindenséget egységnek 
tekinses ennek alapokául valamit előföltételezzen. 
E hajlam teremtette meg a legkülönbözőbb vallá-
sokat s így minden vallás e velünk született von-
zalomra vezethető vissza, mint ős kútfőre. E kútfő 
lényegében örökre megismerhetetlen, mint bár-
mely más természeti törvény causa finálisa. 
Ehhez kétség nem fér egyáltalában, s e kér-
désre nézve a vallások és természettudományok 
egyaránt megegyeznek. De ez igazságnak fontos 
következményei vannak, melyeket kiváltképen 
a protestantismusnak nem szabad egyetlen percre 
sem figyelmen kívül hagyni. Ha emberi lényünk 
elodázhatlan tulajdonsága a vallásos vonzalom, 
s ha e vonzalom végoka megismerhetetlennek 
van mindenki által declarálva, akkor csupán az 
lehet a kérdés, hogy egyesek és az egyetemes 
emberiség minő alakban való formulázását tart-
hatja magára nézve üdvadónak, legjobbnak, úgy 
szólván nélkülözhetlennek. A keresztyénség 
isten-atyasági elve e vallásos vonzalomnak mai 
napig legelterjedtebb s ethicai szempontból is 
legnemesebb nyilvánulása s alapítója, Krisztus 
minden természetfeletti, természetellenes voná-
sok nélkül is méltán tekinthető az emberiség 
Megváltójának. A váltság azon tana, mely a 
keresztyén isteneszme fejlődésében csak a törté-
neti folytonosságot, a hagyományos zsidó néze-
tekkel való szerves összefüggést jelzi, a vallás 
igazi lényegére mi befolyással sincs, s Istenhez 
való viszonyunkban mi változtatást sem idézhet 
elő. De fel- vagy fel nem vevése a keresztyén-
ség tanrendszerébe már igenis nagy változá-
soknak lehet szülőokává, de ami legalább az 
én laicus felfogásom szerint a keresztyénség 
vallásos tartalmán mitsem változtat. Nem aka-
rok tovább menni ezen eszmék boncolgatásá-
ban, ámbár a fentebb elmondottakból levonható 
minden következtetésnek szívesen állok elébe. 

Eddigi elmélkedésem conclusiójaként legyen 
szabad azonban Rheinhold Solger eme sza-
vait idéznem : »Tudják önök, hogy ez ideig még 
miben szenvedtek hajótörést minden nemzetek?! 
Abban, hogy megbénultak azon feladatnál, hogy 
a szív idealismusát egy érthetővé lett élet s 
egy előhaladott tudomány tényeivel kiengesz-

teljék. Ezért szakadtak a komolyabbak két 
részre u. m. conservativek és atheisták pártjára, 
mialatt a nagy tömeg naponként közönyös-
sebbé s frivolabbá leend. Egy nép sem virág-
zott soha, hanem ha egységes meggyőződés által. 
A népek ifjúságában e meggyőződés naiv. De 
jön idő s ez itt is van már, a mikor a tudat 
és hit közötti visszavonásból biztos bölcsészet-
nek, egységes világnézetnek kell kifejlődni, ha 
azt nem akarjuk, hogy minden erkölcsi s szellemi 
energia tengődjék.« Sajnos, hogy a hit és 
tudás harca a protestantismusban ma is inkább 
megoszt, mint egyesít! Pedig a cél szinte félre-
ismerhetetlen. 

Agricola. 

I S K O L A Ü G Y . 

A classicus olvasmányok kezelése. 
Cic. De Off. I. 27—45, A temperantia. 

A görög philosophusok, kiknek rendszerét Cicero 
is követi, acocpQoovvi/ névvel jelzik azon erényt, melyet a 
római temperantiának nevez. Értették alatta azon szenve-
délyek féken tartását, melyek az élvezet vágyából, ingeré-
ből keletkeznek. A test érzékenysége ugyanis, az öröm 
és fájdalom iránt való szertelen fogékonyság az erény 
két fő ellensége. A fájdalom, vagy a tőle való félelem 
akadályozza tevékenységünket; a nagy öröm magával 
ragad, vágyakat éleszt és fokozatos tevékenységre indít. 
Az erkölcsi jónak, mely tettekben nyilatkozik, itt az 
lesz a feladata a tökéletesítés nagy munkájában, hogy 
első esetben ébresztőleg, második esetben csillapítótag, 
korlátozva hasson. A mi az ember lelkét, ha le van 
sújtva, felemeli s a fájdalom ellen acélozza : az a fortitudo, 
a lelki erősség; a mi a rohanó lelket visszatartja, midőn 
az örömök és vágyak hivogatására előre tör: ez a tempe-
rantia, a mérséklet. 

Cicerónak több elnevezést kellett megemlítenie, 
ha összeköttetésükkel a római ember előtt azt akarta 
kifejezni, a mit a görög GcocpQOGvvrj-ből értett. Tempe-
rantia jelenti a csökkenését annak, a mi sok, a gyöngíté-
sét annak, a mi erős. Moderatio kifejezi azt a törvényt, 
azt a mértéket, a melyet az ész az indulatokra kiszab. 
A kettő együttvéve alkotja a görög atocpqoövvn-X.. 

A mi az ember lelke mozgalmaiban, indulataiban, 
szenvedélyeiben sok és erős, vagy az öröm élvezetében 
van meg, vagy az öröm után való törekvés szertelen-
ségében, vagy az akadályok kellemetlen érzetében. Mind 
e háromnak ellene működik a temperantia: korlátozza 
az embert magában az öröm élvezetében, korlátozza a 
vágyak csapongó erejét, melyek nála minden látszóla-
gos ok nélkül maguktól nőnek, és a lelket egészen 
valamely elképzelt jövő számára kötik le; korlátozza a 
lehangoltság és csüggedtség érzetét, mit az így lefog-
lalt lélekben a nem teljesült vágyak okoznak. 

Első kötelesség ez erény iránt az egyéni természet 
kiismerése és a természetes állapot fenntartása. A ki 
érzi, hogy mikor áll be zavar a természetesnek megis-
mert lélekállapotban: az már megtalálta a mérséklet útját 
és könnyen megtanulja, hogyan kell hozzá visszatérni. 

Testünk természetes és egészséges állapota az, 



midőn egyik részét sem érezzük különösen. Mikor érzem, 
hogy mellem van, az bizonyosan nincs rendes állapotban. 
Fájdalmat érezünk, testrészünk használatában nehézségre 
találunk. S ha valaki egészséges akar maradni, ezen álla-
potra ügyelnie kell. Szakasztott így van a dolog a lélekkel 
is. Elveszti nyugalmát, kitér a rendes állapotból, ha az 
ész, a képzelet ,az érzelem egy tárgygyal mérték nélkül 
foglalkozik. S ha a lelki mozgalomban lesz oly fok, a 
hol a tevékenység nyugtalanságba, kellemetlen érzésbe 
megy át, a gondolatok vesztenek szabadságukból, a kép-
zelet féket nem ismer, a vágyak a gyöngébb akarat elle-
nére is uralkodnak. Itt a korlátozás ideje, mert ez már 
lázas állapot. Ha tovább tart, vagy gyakran visszatér, 
betegség lesz belőle, mely az ember lelki javának, az 
erénynek ellensége. 

Ez a korlátozás a temperantia, a mérséklet; alapja 
a moderatiónak, az önuralomnak. 

Ez a férfiúi jellem alapfeltétele. A történelem leg-
nagyobb emberei épen azzal váltak ki a nagy tömegből, 
hogy folyvást fegyelmezés alatt állottak. S minél töké-
letesebb volt ez a fegyelem, annál magasabb erkölcsi 
álláspontra emelkedtek. Fékezték, vagyis úgy irányozták 
vágyaikat, hogy lényüknek felsőbb erői: az ész és akarat 
előtt meghajoljanak. 

Nassaui Vilmost »hallgatagnak« nevezték el kor-
társai; nem azért, hogy mindig hallgatott, hisz kitűnő 
szónok volt a maga idejében; hanem azért, mert féken 
tudta a nyelvét tartani, a mikor szükségét látta. Ha 
pedig tettre került a dolog, törhetetlen volt akarat-ereje 
és kitartása. 

Mindennapi tapasztalat igazolja, hogy sok beszéd-
nek sok az alja; s a ki sok beszéddel, ok nélkül ver-
desi a levegőt, kevés annak az érdemleges cselekvése. Ide 
vág az a latin közmondás is: Lingva praecurrit mentem 
raro sapientem. 

Washington lelke a leghevesebb indulatokkal volt 
tele, s ő szakadatlan edzés által annyira vitte, hogy a 
kísértés ezer meg ezer tusái között is megtartotta hig-
gadtságát, és egyike lett a legszelídebb és legudvaria-
sabb embereknek. 

XII. Károly, a ki fegyelmet teremtett a hadse-
regben, vas kézzel csinált rendet országában, és mint 
lehetetlent nem ismerő hadvezér minden ellenséget 
legyőzött akaraterejével és szívósságával, legnagyobb a 
maga fölött nyert diadalával. Ifjú korában sokat ivott 
és ittas állapotban megbántotta anyját. Kijózanodván egy 
pohár bort kért, kiitta s e szavakkal tette le: »Ez az 
utolsó pohár bor, a melyet megittam.« És nem ivott 
többet. 

A két Wesselényinek, a mily hatalmas volt a szen-
vedélye kitöréseiben, akkora volt lelki ereje az önura-
lomban. Az öreg, mikor a fékezhetetlen indulat már-
már elragadta, jéghideg vízzel és hideg ruhával is támo-
gatta akaratát. Midőn kiállott fogsága után is hevesen 
ostromolta a kormány politikáját, az országgyűlés elnöke 
gúnyos megjegyzést tesz kufsteini éveire. W. felugrott, 
és kardjára csapva sietett az elnöki emelvény felé. 
Mindenki meg volt rettenve, mert ismerték büszkesé-
gét és kitörő indulatosságát. Az elnökhöz érve nyugod-
tan vállára tette kezét és így szólt: »engemet József 
császár szenvedni megtanított, de félni nem.« Fia örö-
költe a lelki és testi erőt, de a szenvedélyességet is. 
Hanem vissza is tudta fojtani, ha magán uralkodni akart. 
Térdei reszkettek az indulattól, míg arca változatlan, 
hangja szilárd maradt. Olyan volt mint a tűzhányó: 
belseje tűz, de hó és jég a külseje. 

Szép példája az önmegtagadásnak II. Rákóczy 

Ferenc, a kit megkínáltak a lengyel koronával, de ő hű 
maradt a felemelt zászlóhoz és fegyveréhez, hogy Leo-
poldot az Apaffy-féle szerződés megtartására kötelez-
hesse. 

Mikor Scipio Afr. Cartliagót elfoglalta, a római 
nép szobrot akart emelni tiszteletére a comitiumon, 
a Curiában, sőt Jupiter Opt. Max. cellájában fölékesített 
arcmását a capitoliumi Istenek áldozati lakomájához állítani; 
meg akarták választani egész életére consulnak, örökös 
dictatornak. De a milyen lelki erővel mindezt kivívta 
magának, épen olyan önuralommal vissza is tudta foj-
tani nagyravágyását, és semmit sem fogadott el. 

Ca. Március vitézségével és gyújtó példájával sike-
rült a római seregnek Coriolí városát elfoglalni. A 
vezér a sereg szine előtt magasztaló beszéddel üdvözölte, 
felajánlott neki minden katonai kitüntetést, roo hold 
földet, a zsákmányból 10 hadi foglyot, 10 harci lovat, 
ioo ökröt s annyi ezüstöt, a mennyit magával vihet. 
Mindebből csak egy fogolynak életét kérte, a ki barátja 
volt, és egy lovat, a melyen harcolni mehetett. 

Deák F. kibékítette a nemzetet uralkodójával, és 
minden külső kitüntetés nélkül^ egyszerűen, szegényen 
halt meg. De egy királynő térdepelt és sirt a ravatala 
mellett. 

Ellenkezőleg, a történelem és az élet ezer példával 
bizonyítja, mennyi kárt okozhat népeknek és egyeseknek 
a felhevülésnek egy-egy óvatlan pillanata, csak egy 
kiszalasztott szónak a sérelme, a mit megbánni lehet 
ugyan, de jóvá tenni annál nehezebb, minél magasabban 
áll a bántó és a bántott, s minél nagyobb akár a sértő-
nek roszul felfogott, akár a sértettnek túlhajtott büszke-
sége. Az emberiségnek hány milliója hullott el csak 
azért, mert így kivánta egy-egy uralkodónak korlátlan 
hatalom-vágya, sőt talán megbántott hiúsága, vagy egy 
hirtelen szónak következetessége 1 Gondoljanak egy olyan 
emberre, a kiben szenvedélylyé fejlett a nagyravágyás, 
a ki felhasznál minden-fajta eszközt, »flectere si nequeo 
superos, Acheronta moveboa, csak célját érhesse; a ki 
ha nem Shakespeare Macbeth-je is, de meg van benne 
a borzadalmas csira, hogy azzá legyen. Gondoljanak 
egy olyan emberre, a ki sarat szór mindenre, a mi 
szent; a kinek kigyómérgétől nem marad menten semmi 
tisztesség, semmi szemérem; a kinek civódó hajlamai 
széttépnek minden békeséget, megrontanak minden tár-
saságot. Nézzenek meg egy olyan embert, a kin erőt 
vett a fékezetlen indulat: arca el van torzulva, szemei 
vérben forognak, egész testében megrendül, ajka durva-
ságot és káromlást leheli, kezével talán embertársát 
fojtogatja; olyan mint az állat, melynek dühét csak a 
kiontott vér csillapítja. Nézzenek meg egy olyan embert, 
a kit lenyügzött a mértéktelen borital: a mesterségesen 
felizgatott lélekben felszabadulnak a leggonoszabb dae-
monok: a civakodás, a rombolás, az érzékiség, majd egészen 
kihal az eszmélődés; s egy botorkáló, dadogó, sárban fet-
rengő alakjában van előttük a teremtés koronája. Néz-
zenek meg egy olyan embert, a ki heti keresményével 
a kártya-asztalhoz telepedik, s egész keresete romjain 
utolsó filléreit teszi a kockára, mikor otthon családja 
éhezik, hideg földön, rongyokban nyomorog. Nézzék 
meg és ne forduljanak el mindaddig, míg az a gondo-
lat erős meggyőződéssé nem érik, hogy az ember köte-
lessége nemesebb része iránt, hogy ne ereszsze féken 
azt, a mi állati, ha nem akar az állathoz leszállani. 
Aztán nézzék meg mindegyiket a józanság pillanataiban, 
midőn a szégyen, a megbánás foglalja el az indulat 
helyét, s az önérzet ez erőszakos jelei akaratlanul fel-
lázadnak a természetellenes lelki állapot emlékezetére. 



Önmaga előtt érzi magát megalázva, és ez —• a mint 
az embernek a maga fölött kivívott győzelme a leg-
szebb dicsőség — úgy a megalázásnak ezen érzete bizo-
nyára a legnagyobb, a legérzékenyebb vereség. 

A kinek akár szavában, akár tettében, akár gon-
dolataiban vagy vágyaiban nincsen uralma maga fölött, 
az bármi foglalkozásra alkalmatlanná válik, terhe lesz 
magának és embertársainak, nincs annak türelme, nin-
csen tapintata, s e miatt sem magát nem fegyelmezheti, 
sem másokat nem igazgathat. 

Ez az ingerlékenység leginkább az ifjú kor tulaj-
donsága. Származik a heves véralkatból, a mi kormá-
nyozva tetterőt, lelkesedést ád; az ész és akarat kor-
mánya nélkül könnyen balutra téved, botlása számtalan, 
birtoka szerencsétlenség, buzgalma szalmatűz. Mint a 
gőz, mely szabadjára hagyva, legfeljebb haszontalan 
zajt csinál, a gép szerkezetébe zárva hatalmas erőt fejleszt. 

Berzsenyi vallomása legyen elég példa arra, hogy 
az indulatos kedély mekkora szerencsétlenség. Három 
évvel azután, hogy Kölcseyvel és Kazinczyval megha-
sonlott, hosszan emésztődött magában, és keservesen 
megbánva hevességét így irt Kazinczynak: »élj szeren-
csésen, légy boldogabb, mint én, s ne ismerd azt a 
nyomorúságot, a melyet én kiállottam.« Jól mondja 
Prosper : 

»Id quod non fuerat conceptum corde quieto, 
Adquiri in saevo turbine non poterit.* 

* * 
* 

A temperantia külső nyilvánulása Ciceto szerint a 
decorum, az illendőség. De ez a szó nem fejezi ki 
a decorum lényegét. 

Általános értelemben minden erkölcsi jóban van 
decorum. Annak a külső megjelenése. Ha az ember 
okosan végzi dolgait, ügyesen fűzi az okot az okozat-
hoz (prudentia); ha sem rászedni, sem csalni nem akar, 
hanem az emberi társadalom egységét és alapját: a 
bizalmat igyekszik fenntartani, fejleszteni és karöltve 
haladni mindabban, a mit az általános emberi és hazai 
érdek parancsol (iustitia); ha férfias önérzettel szembe 
néz az akadályokkal s nem tántorítja el a jótól sem a 
rosszakarat, sem a félreismerés (fortitudo) : mindennek 
meg van a maga aestheticai hatása, decoruma. Ép úgy 
nem lehet ezt elválasztani az erkölcsi jótól, mint a test 
kellemét és szép formáját az egészségtől. »Huius vis ea 
est, ut ab honesto nequeat separari.« 

Különösebb értelemben a decorum az emberi 
viselet rendjében, nemes, önérzetes, szerény magunk-
tartásában nyilatkozik. Lényege a természetesség. Szár-
mazik a nyugodt kedélyállapotból, melyben az ész a 
rendetlen vágyak fölött uralkodik, melyek a mint meg-
mérgezik a lelket, a külsőt is eltorzítják. Nihil decet 
invita Minerva. Semmi sem illendő az emberben, a mi 
nem saját geniusának a szava, nemesebb természetének 
kinyomata. Még a jótett is elveszti külső szépségét, ha 
mesterkélten történik. A decorum tehát az, a mi az 
emberi természet méltóságának megfelel. Erény annyi-
ban, a mennyiben eredetére, a lélek jó tulajdonságaira 
tekintünk; kötelesség, ha azt tekintjük, hogy állásunk és 
a társadalom tőlünk megköveteli; a külső Hiedelemhez 
tartozik pedig, a mennyiben az emberi természet méltó-
ságát értjük, a melyet általa megvallunk. Igy kell érte-
nünk Cicero azon nyilatkozatát : »quidquid est enim, 
quod deceat, id tum apparet, quum antegressa est 
honestas«, vagyis a honestumnak, az erkölcsi jónak, 
kell elől menni, s árnyékképen követi a decorum, az 
illendőség. 

Külső magunktartásának nemcsak természetünkkel, 
hanem a társadalomban elfoglalt helyzetünkkel is meg 
kell egyezni. Ez meg vagy a szerencsés véletlen ado-
mánya, születéssel nyert rang, gazdagság, vagy a magunk 
választotta életpálya. Cicero valóban egy atya gondos-
ságával ir, midőn az életpálya megválasztásához ér; pedig 
a római államban ennek közel sem volt oly értelme, 
mint nálunk. Mintha egyenesen a jelen kor számára 
tartogatta volna tanácsait. És helyesen. Az egész élet 
sikeres vagy elhibázott volta megelégedés vagy ezernyi 
szemrehányás, boldogulás vagy elzüllöttség függ attól, 
hogy komolyan megfontoltuk-e hajlamainkat és képes-
ségeinket, mikor magunknak jövőt teremtettünk. Az édes 
anyának könnyein átragyogó büszkesége; az apának 
meleg kézszorítása, mintha azt mondaná vele : »látom 
fiam, ember lesz belőled« ; a társadalom bizalma, mely-
lyel valamely állás betöltésére meghívott; a jövő nem-
zedék elismerése és hálája, mely példát néz rólunk a 
polgári és hazafias kötelességek teljesítésében : hogy ki 
lesz-e mindez elégítve, meg lesz-e érdemelve, vagy 
csalódjanak mindannyian egy eljátszott élet romjai fölött. 
Nagyon sokszor külső okok : valamely állás tekintélye 
vagy jövedelmező volta, rábeszélés, a nép vélekedése 
döntik el az ifjú határozatát. A ki aztán, ha nincs elég akarat-
ereje és költeleségérzete, megismerve a nehézségeket, 
kedvetlenül végzi előkészületeit, egész életén bilincsekbe 
verve érzi magát, melyek lelki igazi irányát lenyűgözik. 
Mindig csak fél-ember marad. Mert a pap, az orvos, 
kereskedő vagy iparos még nem valósította meg emberi 
és társadalmi kötelességeit azzal, hogy pap, orvos, keres-
kedő vagy iparos lett; hanem, hogy jó pap, jó orvos, 
jó kereskedő, jó iparos legyen: ez az élet feladata. 
Ehhez pedig hajlam és képesség kell. Csak így ismer-
heti fel hivatását egész szépségében, csak így alkalmaz-
kodhatik társadalmi helyzetéhez, s csak így valósíthatja 
meg állásában a külső decorumot. 

A decorum kiválóan a viselet egyöntetűségében, s 
következetes nemességében, s az embernek önmagával 
való megegyezésében áll. Magában foglalja a rendet, kelle-
met és szemérmet. A ki tehát nem visel gondot testi 
egészsége fenntartására, a mely alapja a viselet kelle-
mének ; a ki az indulat rohamának engedve a természetes 
higgadtságot s a vele járó szelídséget tartós állapottá nem 
igyekezett meggyökereztetni; a ki dolgai végzésében, 
ruházatában, háztartásában rendet és tisztaságot nem 
teremt; a ki gondolattal vagy szóval, illetlen hahotával 
vagy szerénytelenséggel, tetszésével vagy magatartásával 
vétséget követ el a szemérem ellen: az erőszakkal rontja 
meg a nemesebb emberi természet hajlamait, a vele 
született aestheticai érzéket, az emberi méltóság külső 
nyilatkozatát, a decorumot. 

Magában foglalja a tiszteletet embertársaink iránt. 
Uralkodik a neheztelés, a kicsinylés, a gúny hajlamai 
fölött, s a mit külső tiszteletben maga számára óhajt, 
azt másoknak megadni nem vonakodik. De a mint a 
kellem megtartásában nem szabad a pipere férfiatlan-
ságába esnünk : úgy nem szabad a hódolat megadásá-
ban akár érdekből, akár félelemből annyira megaláznunk 
magunkat, hogy emberi méltóságunk csorbát szenvedjen. 
Mindkét esetben ellentétbe jövünk a természettel, ez az 
ellentét pedig csakhamar eljut a nevetségességig. 

Az emberek jobb részének a véleményétől, tetszé-
sétől nem lehet magunkat egészen függetlenítenünk. 
Társadalomban, emberek között élünk, közös munkára 
vagyunk egyesülve, a melyben minden jónak megvan a 
maga szerepe : működni az egyéni és általános emberi 
célokért, küzdeni a természetes és szellemi fogyatko-



zások ellenében. Kötelességünk e részben jó példát 
nyújtani és elfogadni. Mert példa segíti a jellem fejlő-
dését, ez az emberiség valódi iskolája. Jóban és rossz-
ban egyiránt. Kötelessége főkép a fogékony ifjú kornak, 
melynek körében kárhozatos pusztítást vihet végbe a 
rossz példa könnyen terjedő pestise. Kötelességünk meg-
hallgatni és elfogadni a jó indulat tanácsadását; mert 
belőle a tapasztalás, az élet- és emberismeret hangja 
szól. A ki elfordul az emberektől, szeretetlenül és önző-
leg magányába zárkózik : érzékenyen bűnhődik majd, 
ha kénytelen lesz tapasztalni, hogy ép úgy elfordultak 
tőle az emberek, élni és halni hagyják egyedül. 

Cicero részletes szabályokat is közöl az élet 
különféle viszonyaira, hogyan valósuljon bennük a deeo-
rum. Hogv a játék és tréfa fűszere legyen a tisztessé-
ges vidámságnak, éltetője a szellem friseségének; de ne 
legyen iskolája a szerénytelenségnek. Hogy az ifjú kor 
testi és lelki ereje edzésében keresse munkájá t ; fékezze 
hevességét; őrizze józanságát; tisztelje az idősebbeket; 
hogy szerénységével tetszést szerezni iparkodjék; legyen 
ez a kor előkészület az élet későbbi feladatainak telje-
sítésére. Hogy az öreg tapasztalatával gyámölítsa az 
ifjúságot, bölcseségével vezesse a közügyeket ; tartsa 
fenn higgadtságát az örömben, tetterejét az üdvös mun-
kában. Hogy a hivatalnokok lelkiismeretesen viseljék tiszt-
jüket ; kiérdemeljék a polgárok bizalmát, s a mit becsü-
letességükre bíztak, elvégezzék. Hogy ne tegyünk sem-
mit, a minek elfogadható okát nem tudjuk adni ; meg-
válaszszuk, mi való minden helyzethez, minden körül-
ményhez. Hogy jártunkban-keltünkben, evés és szórakozás 
közben, beszédünkben és tekintetünkben, nyugalomban 
és mozdulatunkban mindig ügyeljünk arra, a mit a józan 
aesthetikus tőlünk megkövetel. 

Még az életfoglalkozásokat is megvizsgálja, melyik-
ben van és melyikben nincsen decorum. Abban egyet-
értünk vele, hogy olyan foglalkozást, a mely az ember-
társak kárán táplálkozik, vagy az emberi méltóságot 
lealázzá, el kell ítélnünk. De egyebekben örömmel lát-
hatjuk, hogy a class. iró felfogását, a ki a kézművesek 
mesterségében már nem talál decorumot, meghaladtuk. 
A munka tisztesség : ez az imádságunk, ez az első 
kötelességünk. Az egyik dolgozik szellemével, a másik 
testi erejével. S az a durva kezű napszámos, a ki napi 
munkával keresi kenyerét, bizonyosan több ember, mint 
az az elegáns gavallér, a ki bíborban született, de nem 
egyéb, mint utcataposó. Az első társadalmi bajunk úgyis 
abban van, hogy nem tudunk menekülni a múltnak egyik-
másik penészes hagyományától. Ot t van az a fiatal Unió, 
mely a munkát irta fel zászlójára, óriási léptekben előzi 
meg világrészünket, pedig évezredekről szólnak már 
hagyományaink. Csak akkor lesz igazi haladás, ha a 
műveltség és munkásság mellett más érdemet el nem 
ismerünk, ha a társadalom heréinek tartjuk mindazokat, 
kik egyedüli dolguknak tartják a dologtalanságot. A 
társadalomnak minden rendű munkásra szüksége van. 
Egyes ember nem felelhet meg az élet mindennemű 
igényeinek. Egymásra fagyunk utalva, s a munka közös-
sége kapcsol össze mindannyiunkat egy gépezet szöve-
dékébe. Munkások vagyunk egytől-egyig, s csak abban 
engedhető meg rangfokozat, hogy ki végez terhesebb, 
magasztosabb kötelességet, ki mozdítja elő működésével 
jobban az emberi és polgári érdekeket. A mi fogalmaink 
szerint tehát a munka csak akkor nem tisztességes, ha 
az emberi természetet lealacsonyítja, vagy más kárán 
élősködik. Egyébként a munka kérdésében decorum és 
indecorum megkülönböztetést nem ismerünk. 

Ezekben foglaltam össze Cicero gondolatait arról, 

hogy miben áll a temperantia, miképen képezi alapját a 
moderatiónak, s miképen valósul általa a decorum: az 
emberi méltóság külső megnyilatkozása. 

Lázár István. Csurgó. 

T A R C A. 

A próféták tanúságtétele hivatásukról és 
adományaikról. 

(Folytatás.) 

E i i i i v a t á s . 
5. §. Álom. 

A jövendőmondásnak legrégibb formája az álom-
fejtés. A primitív népek s emberek életében igen nagy 
szerepet játszik ez még ma is. Tudjuk, min alapszik. Á 
gyermek ember azt a tüneményt, mit álomnak, vagy 
álomlátásnak nevezünk, megmagyarázni nem tudja, okát 
nem ismeri, és így, mint minden, előtte ismeretlen ok 
által előidézett tüneményt, úgy ezt is közvetlenül az 
Istenre viszi vissza. Tudjuk pedig magunkról, hogy az 
álom oly szeszélyes, néha bohókás jeleneteket tár fel 
előttünk, melyek megszégyenítik a legmerészebb fantáziát 
is. No már ha ezeket a furcsa, érthetetlen dolgokat az 
Isten mutatja nékünk, úgy ezzel bizonyosan tudtunkra 
akar adni valamit. Ezeknek valami értelmök van. Ha egy 
álomlátás után valami szokatlan dolog történt az emberrel, 
nem késett az mindjárt — ha nem is épen ok-okozati, 
de mégis a legszorosabb kapcsolatba hozni álmával, mint 
ezt ma is látjuk a mai utólagos álomfejtőknél: »meg-
álmodtam én ezt!« Ebből állott elő egy csomó tapasz-
talat, mely aztán arra bátorított némelyeket, hogy az 
álmok jelentését előre megmondják. Később már nem 
csak egyes bekövetkezendő eseményeket jelentett az 
álom, hanem az egész életre kihatott néha. Tudjuk, hogy 
az amerikai indián úgy álmodja meg, hogy miféle álla-
tot fogjon talizmánnak, melynek oltalma alá helyezze 
magát egész életén keresztül. így nem lehetetlen, hogy 
álom jelöljön ki valaki számára hivatást is. 

A mit így általában elmondottunk, áll a zsidókra 
is. Közöttük is voltak álomfejtők. József, Dániel stb., s 
Jákób álma a 1. Móz. 32, 24—29-ben nagyon hasonlít 
az indián talizmánt kijelölő álmához. Ezeket tudva, 
nem csodálkozhatunk, ha az álmot úgy is látjuk szere-
pelni, mint a próféták elhivatásának egyik formáját, 
vagy jobban mondva eszközét. S valóban van említés 
az ó-testamentumban arról, hogy némely próféta álmá-
ban nyerte elhivatását. Ha ezt egyszerűen mesének 
tartanok, vagy szószerint vennők, hogy Isten valósággal 
érzékelhetőleg szólott az illetőknek álmukban; mind a 
két esetben erősen tévednénk. Mint mesét elvetni, 
mielőtt megvizsgálnánk lélektani s vallástani alapját s 
lehetőségét, vétkes felületesség és elhamarkodás volna. 
Az álomról való mai felfogás pedig arra ösztönöz, 
hogy ne vegyük szószerint, hanem valami alapos magya-
rázatát keressük a dolognak. Ezt pedig megtalálhatjuk 
Izráel népének a Jehovahról való felfogásában s az 
emberi lélek természetében. Egyiknek kifejtése sem ide 
tartozik, tehát csak röviden mind a kettőről. 

Jehovah minden tulajdonságai között legfőbb a 
tökéletes szentség, tisztaság. Jelképe a tűz ; égő csipke-
bokorban jelent meg Mózesnek, lángoló tűzoszlop 
fényességében vezette a maga választott népét, és 
gyarló, bűnös ember őt, a tökéletes szentséget meg 



nem láthatja, előtte meg nem jelenhet halálos veszede-
lem nélkül. Emlékezzünk csak a jelenetre a Hóreb 
hegyénél, vagy Jákób nyilatkozatára, melyet fentebb 
említett álma után tett, i. Móz. 32, 30: »látám az 
Istent színről-színre, és nem halék meg« — természe-
tesen csak álmában látá az Istent színről-színre, s azért 
nem hala meg, vagy emlékezzünk végül Péter nyilat-
kozatára : »Eredj én tőlem Uram, mert én bűnös ember 
vagyok !« Azt hiszem, ezek eléggé illusztrálják a Jeho-
vah és az ember közt levő óriási távolságot, mely kizár 
minden közvetlen érintkezést közöttük. 

Az emberi lélek pedig vallásosságra van teremtve, 
Isten után sovárog, hozzá vágyik, vele életközösséget 
óhajt folytatni, akaratát kutatja, hogy azt teljesítse. A 
mint az ember az én és világ között levő fájdalmas 
ellentétet az Istenben és Isten által kiegyenlítette, s így 
magát Istennek feltétlenül alárendelvén, a világ nyomá-
sától megszabadult s békéjét, boldogságát megtalálta az 
Istennel való közösségben, akaratának feltétlen teljesí-
tésében : innét kezdve az ember legfőbb törekvését az 
Isten akaratának megtudása kellett, hogy képezze. 

Egy nép sem tette annyira függővé minden viszo-
nyát Istentől, mint Izráel, hiszen tudjuk, hogy míg 
más népek inkább csak a természeti tüneményekben 
szemlélték az isteni hatalmat, addig Izráel úgy fogta fel 
Jehovaht, mint a nép tulajdonképeni királyát, s általá-
ban a sémi népek úgy fogták fel Istent, mint a népek 
sorsának intézőjét. Egy nép sem tette boldogságát 
annyira függővé az Isten akaratának teljesítésétől, mint 
Izráel. Egy nép sem érezte tehát nagyobb szükségét 
annak, hogy ismerje Isten akaratát, mint Izráel. Igen, de 
mikor Izráel Istene, a szent Jehovah oly megközelít-
hetetlen, oly tündöklő fényességben lakik, hogy ember-
nek szeme azt ki nem állhatja, halandó azt meg nem 
közelítheti; igen, de mikor Izráel így kénytelen felkiál-
tani : »Ne halljam többé az én Uramnak Istenemnek 
szavát; és az ő nagy tüzét többször ne lássam, hogy 
meg ne haljakcc : hogyan tudható meg az ő akarata? 
Mindjárt a következő 18-ik versben ott van rá a felelet 
az Úr szájába adva : »Prófétát támasztok nekik az ő 
atyjokfiai közül, és az én igémet adom annak szájába, 
és megmond nékik mindeneket, a melyeket parancsolok 
néki.« Tehát prófétára azért van szükség, mert Jehovah 
a fent elmondott oknál fogva közvetlenül nem érintkez-
hetett, hozzá nem szólhatott. Igen, de most meg már 
az a kérdés merült fel, hogy hát azzal a prófétával, a 
kit akarata hirdetésére választott Jehovah, hogyan érint-
kezett, mikép mondta meg neki a maga akaratát, hogyan 
hívta el ? Mert hiszen utóvégre is, az a próféta is ember 
volt, csak olyan ember, mint más, hát ő hallhatta a 
Jehovah szavát, ő láthatta az ő nagy tüzét, és azért 
mégsem halt meg ? És épen ez adja meg az álomban 
történt prófétai elhivatásnak magyarázatát. Az, a kinek 
lelkét az Istennek a világ kezdetétől fogva munkás lelke, 
a hitnek, az emberiség üdvének dicső bajnokait ihlető 
Szent Lélek a vallási dolgok iránt különösen fogékonynyá 
tette ; nagyon természetes, hogy az különösképen sovár-
gott Isten után, lelke egész hevével törekedett akaratát 
megismerni, epedő vágygyal óhajtott vele egyesülni. Igen, 
de ez lehetetlen volt, át nem törhető gátként ott állt a Jáh-
véról való felfogás. Áz isteni lélek szárnyakat adott az Isten 
után sóvárgó léleknek, felemelte a dicsőséges thrónusig és 
a fényes láng megégette a szárnyakat, és a feltörekvő 
lélek a földre zuhant a gyarlóság terhe alatt. Nem találjuk-e 
egészen természetesnek, ha ez a lélek álmában érte el 
azt, a mitől ébren eltiltotta a Jehováhról való felfogás? 
Drasztikus, de igaz az a magyar közmondás, mely 

köriil-belül azt jelenti, hogy a mit az ember nagyon 
szeretne elérni, de messze van tőle, azt eléri álmában. 
Igen, az álom által elhívott prófétákat is ugyanazon isteni 
szó hívta el, mely azt a kivel szemtül-szembe szólott 
az Isten, csakhogy arra a hangra, mit egy Jesajah ébren 
is meghallott, Sámuel még álmából is felrezzent. 

Ennek igazolására nem kell egyebet felhoznom, 
mint azon körülményt, hogy az álom leginkább akkor 
szerepel, mint a prófétai elhivatás eszköze, mikor a köz-
tudat Jehovát leginkább megközelíthetlenné teszi. 

Az előzőket elmellőzve, jellemző erre vonatkozólag 
Sámuel első könyvének 3—ik fejezete, mely^ Sámuel 
elhivatását irja le. Háromszor is szólítja őt az Úr álmá-
ban, s ő mindig felrezzen s Élihez fut, mert »még nem 
szokott vala az Úr szavához.« Végre Éli magyarázza 
meg neki á dolgot, s mikor aztán negyedszer is szól 
hozzá az Úr, csak akkor hallgatja meg annak beszédét. 
»És eszébe vevé az egész Izráel népe, hogy Sámuel az 
Úrnak hívséges prófétája volna.« Áz egész előadásból 
nyilván kitetszik, hogy akkor az ilyen álomlátás közön-
séges volt, s az volt az általános felfogás, hogy 
Isten a maga akaratát álomban közli. Hogy Éli, mikor 
Sámuel álmából felrezzenve, hozzá fut, azt hivén, 
hogy ő hívta, mindjárt gondolja, hogy mi van a dolog-
ban ; az a megjegyzés, hogy Sámuel nem szokott még 
az Úr szavához; hogy mihelyt álma köztudomásúvá 
lett, eszébe vevé egész Izráel, hogy ő próféta: mindez 
azt mutatja. 

Nagyot változott e felfogás később. Jóeltől el 
egészen Malakiásig egy próféta sem említi, hogy őt 
álomban hívta el az Isten. Ebből azonban épen nem 
lehet még azt következtetnünk, hogy ekkor már senki-
nek sem jelent meg az Úr álmában, vagy hogy ezek a 
próféták az ilyen elhivatást már semmibe sem vették 
volna; sőt ellenkezőleg, csak az bizonyos, hogy az 
álom ekkor már nem nagy szerepet játszott, a mit 
megmagyaráz a Jáhvéról való felfogás megváltozása. 
Ha Jeremiást olvassuk, első tekintetre úgy tetszik, 
hogy ő bizonyos fokú kicsinyléssel beszél az álom-
ról. »A mely prófétánál álom vagyon, beszéljen álmot; 
a kinél pedig az én igém vagyon, beszélje az én 
igémet igazán; micsoda hasonlatosság vagyon a polyva 
és a búza között ?« Olyan éles ellentétet állít fel az 
álom és az ige között, mintha ezek egymást feltétlenül 
kizárnák, s álomban nem vehetné senki az Istennek igaz 
igéjét. De ha tovább olvassuk e fejezetet, a 32-ik vers-
ből kitűnik, hogy a próféta itt a hazug álom ellen kel 
ki ily erősen, s így hallgatása által megengedi feltéte-
lezni, hogy voltak igaz álmok is. Tekintetbe véve azt, 
hogy az ezen korbeli kiváló próféták a hamis próféták 
szájába adják a szavakat: »Álmot láttam, álmot láttam !« 
s hogy Jeremiás is ezekre van tekintettel fentebbi 
nyilatkozatában; a következőket állíthatjuk: a) Az álom-
nak, mint az Isten kijelentési eszközének hitele ekkor 
is még igen erős lábon állott, különösen a nép előtt, 
ezért dicsekedtek a hamis próféták álommal; b) Ezt a 
profetismus virágzó korszakának nagy prófétái is elis-
merik ilyenül; de saját maguknak álomban történt kijelen-
téséről soha sem beszélnek. 

Lőn azonban, hogy mind ritkábbá lett az Úrnak 
szava Izráel fiai között. Az a szellem, mely a prófétá-
kat éltette, lelkesítette, lassan-lassan kezdett kihalni. Az 
élő, lelkes prédikációkat felváltották az irások, a prófétá-
kat a Lévi fiai, az élő ige hirdetőit az irott ige magya-
razoi. És ez olyan természetes. Jehovah megtett a maga 
népéért mindent, hogy az Ígéretekre méltóvá legyen. 
Hasztalan. A csapások nem törték meg a k e m é n y n y a k ú 



népet, az igehirdetés siket fülekre talált. Most már nem 
szól többet, várja a megtérést, hisz tudja a nép, hogy 
mit kell cselekednie. És Izrael tudta, érezte ezt jók Jelszó 
lett »ragaszkodás Jahvéhoz, az ő akaratának teljesítése, 
ez pedig volt az irott törvény. Nem hangzott már a 
próféták intése : »Irgalmasságot akarok és nem áldoza-
tot!« »Szeresd a te Uradat Istenedet!« Egy volt minden 
mindenekben: a törvény. Jehovah ismét a megközelít-
hetetlen fényességében lakó szent Isten lett. Ekkor 
keletkeztek az u. n. apocalypticus jóslatok, mindnyájan 
álomban vett kijelentésből származva. Dániel i, 17 azt 
mondja: »És annak a négy gyermeknek ada az Isten 
tudományt és értelmet minden írásban és bölcseségben, 
Dánielnek pedig, hogy értője lenne minden látásnak és 
álmoknak.« Ime őt már nem is egyébre rendeli Isten, 
mint álommagyarázásra. S valóban, ő ennek köszönheti 
gyors emelkedését, s kijelentést is mindig álomban, vagy 
legfelebb visióban vesz. Álomban jelentetik meg néki a 
király álma s annak jelentése, (Dán. 2, 18—19) álmot 
lát a négy feneállatokról, melyben birodalmak létrejöttét 
és elenyésztét s a világ végét irja le phantasticus képek-
ben, a vég : »És ítélet lészen. És ország és hatalom, és 
országnak nagysága az egész ég alatt adatik a magassá-
gok szenteinek népének.« Álmot lát a kosnak bakkal 
való viaskodásáról, stb. 

Ennyit az álomról megjegyezvén végül, hogy ha 
itt csak arra vagyunk tekintettel, a mit a próféták 
önmaguk tanítanak önmagukról, akkor azzal zárhatjuk 
be fejtegetésünket, mit már fentebb is mondottunk, 
hogy az álom a prófétáknál mint kijelentési forma, 
vagy az elhivatás eszköze, fontos szerepet nem játszik. 

6. §. Visio. 

Sokkal nagyobb szerepet játszik a prófétai iratok-
a visio, mint a prófétai elhivatás eszköze. Ez, mint 
kijelentési forma a tudományban az álom felett áll. Más 
népeknél is találkozunk vele, s pedig a leggyakrabban 
úgy, mint mesterségesen előidézett állapottal, természe-
tesen az Isten akaratának megtudása végett. Ez már 
kuruzslás, s össze nem tévesztendő a próféta visiójával. 
A prófétát a »lélek« vivé lélekben egy más világba, 
az Isten mutatá néki a >)látásokat,« s nem túlcsigázott 
idegek furcsa szüleményei voltak azok. Nem lehet azon-
ban tagadnunk, hogy néha, bár csak nagyon elvétve, a 
prófétáknál is találkozunk bizonyos aszketikus eszközök-
kel ezen állapot előidézésére. Általában a visio a prófé-
táknál a vallásos léleknek az Isten lelkével elteltsége 
által előidézett állapota, s mint ilyen a prófétai elhiva-
tás eszköze. 

Jóel nem szól róla. Ámósnak már mutatott az Úr 
néhány »látást,« Ámos 7, 1. 4. 7. és 8, 1. s 9, 1. Ha e 
visiókat elolvassuk, azonnal belátjuk, hogy itt a próféta 
csak egyedül azért használt visiót kijelentési formául, 
mert az nagyon illett azokhoz a képekhez, melyekben 
ő prófétai kijelentéseit előterjeszti. Egyéb beszédeiben 
pedig ő sem szól visióról, hanem: »azt mondja az Úr!« 

Hóseás, Sofoniás szintén nem szól róla, Mikeás 
pedig, a nagy Ézsaiás kortársa egy helyen, az I. rész 
i-ső versében mondja: »melyet látott Samaria és Jeru-
zsálem felől,« de itt sem lehet visióra gondolnunk, mert 
előbb meg így szól a próféta: »Ez az Úrnak beszéde, 
melyet szólott a Moréset városból való Mikeásnak.« Azzal 
tehát, hogy »melyet látott,« csak azt akarja a próféta 
jelezni, hogy ő már előre látja az elmondandó fenyege-
tések teljesülését. Tehát ő sem visióban hivatott el. 

Ézsaiásnál egy visio van, a 6—ik fejezetben, a 13. r. 

nem az. E visio Ézsaiás prófétai elhivatását irja le, és 
mivel e fejezet hitelességét kétségbe vonni nem lehet, 
a legnagyobb próféta nyilván tanítja magáról, hogy 
őt az Isten visióban hívta el prófétai tisztére. O nem 
lép fel egyszerre a hatalmas szóval: »azt mondja az 
Úr!« szükségét érzi annak, hogy előbb az Isten egy 
visióban megadja neki a felhatalmazást. Tehát ő olyan 
transcendens istenfogalommal bírt, mely megtiltja az 
embernek, hogy az Istent szívébe fogadja? Tehát ő 
nem érezte lelkében azon isteni ihletést, mely a prófé-
tákat minden visio nélkül felhatalmazza, hogy szóljanak 
az Úrnak nevében ? Tehát ő nem hallotta azt a han-
got, a lélek hangját, mely fül nem hallhat, de a lélek 
megérthet a nélkül, hogy extasisba jöjjön ? Ha valakinek 
szívében immanenter lakott az Isten, Ézsaiás volt az. 
Ha prófétált valaki ihletett ajakkal, Ézsaiás volt az. 
Ha valaki megértette Istennek kijelentését az ó-testa-
mentumban, Ézsaiás volt az. De hát akkor mi szükség 
van erre a visióra ? Tagadhatatlan, hogy Ézsaiásnak kor-
társai között a legtisztultabb, a legmagasztosabb fogal-
mai voltak Istenről, még is azt hitte, hogy hozzá bűnös 
ember nem közelíthet, (1. Ézsaiás 6, 5.). Másrészt pedig 
senki nem érezte annyira saját gyarlóságát sem, mint 
épen ő, mert hiszen ez többnyire jellemzi a nagy lel-
keket. Hogy mert volna tehát ő, a gyarló ember, a 
szent Isten nevében prófétálni? Neki előbb meg kel-
lett tisztulni. (L. 6, 6—7.). Csak miután megtisztult, 
azután hallotta az Úrnak hívó szavát, s csak azután 
engedett a szónak. E visió tehát csak Ézsaiás lelkiis-
meretének gyöngédségét mutatja. Az ő vallásos érzéke 
épen oly finom volt, mint azoké a prófétáké, kik a 
tiszta ihletés által hivattak el; de lelkiismerete sokkal 
gyöngédebb, gyarlóságának tudata sokkal mélyebb volt, 
de egyszersmind prófétai méltóságát is legjobban érezte. 
Bűnös ember ugyan, de Isten jóvoltából megtisztult, s 
Isten rábízta a maga akaratának hirdetését. Úgy tekint-
hető e vísio, mint Ézsaiásnak a prófétai hivatalra való 
felavatása, mely képessé tette őt az Úr szavának foly-
tonos hallására. 

Épen ilyen felfogás alá esik a Jer. 1, 9-e, mely 
Jeremiás felavatását irja le. Bár a próféta nem mondja, 
ezt is visiónak kell venni, annyival is inkább, mert 
hozzá egy csomó látomás van kapcsolva. Ha az első 
fejezet 5 —10 versét elolvassuk, látni fogjuk, hogy Jere-
miás megkülönbözteti az . elválasztást az elhívástól. Az 
elválasztás még a születés előtt történik, az elhívás 
pedig annyi, mint a hivatalba beállítás, s együtt jár 
vele a szükséges tehetségekkel való felruháztatás is. 

Sok visió van aztán Ezékiel próféta könyvében. 
Ezék. 1, 1—3. és 2, 8—10. és 3, 1—25. s 8, 1. vagy 
37, 1. és 40, 1—2. Ennek magyarázatát azon körülmény-
ben kereshetjük, hog}' Ezékiel korában már kezdett meg-
csontosodni a judaismus, a leviticus íelfogás kezdett 
előtérbe lépni, s épen maga Ezékiel volt egyik előhar-
cosa a lévitai szellemnek, mely szellem nem tűrte a 
prófétai léleknek azt a szabad nyilvánítását, mit a profe-
tismus virágzó korszakában láttunk. Fontos körülmény 
az is, hogy Ezékiel hasonlatokban szeret beszélni. Ha a 
fenteinlített helyeket elolvassuk, látni fogjuk, hogy ő 
ott oly jelenetek látását irja le, melyek az ő prófétái-
nak ábrázolásai. Például a 4-ik fejezetben Jerusalem 
bevételét jósolja meg : »És te embernek fia, végy magad-
nak egy téglát, és tedd azt elődbe, és írd meg rajta 
Jérusálem városát. Es irj ellene megszállást és építs 
ellene sáncot, és tölts ellene földtöltést, és szerezz ellene 
tábort és vess ellene köröskörül kosokatcc stb.; vagy, 
mikor Izrael bálványozását ostorozza. (8. fej.). »És látám 



és íme mintegy tűz ábrázatjának hasonlatossága. És 
nyújta olyat, mint egy kéz, és foga engem — és fel-
emele engem a lélek — és vive engem Jeruzsálembe 
isteni látásokban a belső templom kapujának ajtajához, 
a hol vala helye a bosszúság bálványának. És vive engem 
a pitvar ajtajához. Bemenék azért, és tekintém, és ime 
minden utálatos és csúszómászó oktalan állatoknak képek 
és az Izráel házának minden bálványai felirva valának a 
falon köröskörül« stb. Az ilyen előadási mód már maga 
ajánlja a visiót. De különben is úgy látszik, hogy Ezékiel 
igen nagy becset tulajdonít a visiónak, úgy, hogy szerinte 
e nélkül nem is érezheti magát feljogosítva senki a 
prófétálásra. Világosan kifejezi ezt a 13-ik fejezetben. 
A hamis próféták ellen küzd itt Ezékiel, s a 3—ik vers-
ben így kiált fel: »Jaj a balgatag prófétáknak, kik jár-
nak az ő gondolatjok után, noha semmit nem láttak.« 
íme Ezékiel, a pap, a hamis próféták elleni haragjában 
kész megtagadni a magasabb inspiratiot, kész megta-
gadni azt, hogy az Isten lelkével eltelt próféta, habár 
semmit nem »iátott« is, a lélek hatása alatt képes hir-
detni ez Isten akaratát. 

Náhum próféta munkája »az Elkósbeli Náhum 
látásának könyve.cc Habakuk is úgy )>látja« az ő »ter-
hes prófétziá«-ját, és »vigyáz annak meglátására, mit 
szólna néki az Úr .« Ehez nem kell magyarázat. Zakariás 
próféta könyve is telve van látásokkal. Ha Ezékielnél, 
ki nem sokkal volt ifjabb Jerémiásnál, a judaizáló szel-
lemet hoztuk fel a visiók magyarázatául, sokkal inkább 
tehetjük azt itt, mert a mi ott csak gyenge kezdet volt, 
itt már jórészt közeledett a megvalósuláshoz, sót befe-
jezéshez. Egy Zakariás, Dárius Histaspes idejében sokkal 
nagyobb távolságban láthatta maga felett Jehovaht, mint 
egy Ezékiel a Chald hódítás korszakában. 

Dánielt is megtanítá Gábriel a látásra, (Dán. 8, 16) 
bár ő főként az álmok mestere volt, de nevezetesek 
apokalyptikus látomásai is. A többit mellőzve, lássuk 
azt a visiót, mely a 10-ik fejezetben van leirva, s külö-
nösen e fejezet első öt versét. (Jerem.) Ezékiel is említi 
a 3, 15 — 16-ban, hogy a Kéoár folyóvíz mellett hét 
napig ült álmélkodva a többi foglyok között, s akkor 
lett hozzá az Úr szava, és bár itt a hét napi álmél-
kodva ülés már némileg mesterséges eszköznek tekint-
hető a visió előidézésére, még is ez még nagyon távol 
áll a Dán. 10, 2—5-től. Ezek szerint Dániel három 
egész héten át sírásnak adta magát, húst nem evett, 
bort nem ivott, kenettel nem kente magát, és csak 
akkor jelenék meg néki a látás. És ez a »látás« is nem 
a lélekben véghez menő belső folyamat, nem a lélek-
nek olyan állapota, melyben az, az álom és ébrenlét 
között, az Isteniség mélységes titkait vizsgálja; hanem 
ez valami olyan külsőleg megjelenő csodás jelenség, 
mitől a többiek megrettenve elfutnának, (7. v.) s így csak 
ő maga látja. Mennyivel más jelleműek az Ezékiel látá-
sai. íme az a lélek, mely Ezékielt önként vivé az »ég 
és föld között,« Dánielnek csak ily nagy előkészületek 
után jelentett csodálatos látásokat. 

7. §. Ihletés. 

Vissza tekintve az előbb elmondottakra, a követ-
kező eredményre jutunk. Az Isten önközlésének, s így 
a próféták elhivatásának is, legprimitívebb alakja, az álom 
a legrégibb prófétáknál szerepel, mint ilyen, a későbbiek 
ellene nem szólnak, de hallgatásukkal nagyon kis térre 
szorítják, végül ismét visszalép előbbeni jogaiba, nagyon 
közeli rokonságot árulva el a mágusok bölcseségével. 
Az álmot a visio szorította ki helyéből, s mikor az 

ismét egyenjogúvá lett vele, már akkor ez is hasonlított 
némileg a mágikus szemfényvesztéshez. Ugy látszik, 
hogy eleinte mind a kettő csak egyszeri ténykedésre 
hatalmazta fel a prófétát. Ezt ugyan így kimondva nem 
tanítják a próféták, de azért elég szilárd alappal bír ezen 
állításunk azon körülményben, hogy az álom s illetve 
visio mindig megjelöli a prófétai ténykedést is, melyre 
elhívja az illetőt, s a próféciák mindig ezen elhivás, 
vagy is felhatalmazás előre bocsátásával kezdődnek. És 
mivel a próféták a felhatalmazásnak más módjáról nem 
szólnak, mint ama kettőről, úgy kellene lenni, hogy 
minden profétia egy álom vagy visio leírásával kezdőd-
jék, mert hiszen csak Ézsaiásnál és Jerémiásnál találjuk 
azt a felfogást, hogy a visio egyszer s mindenkorra 
szóló felhatalmazás, előttünk nem, s már Ezékielnél 
sem, s ő utána még kevésbbé. Azonban ha a prófétákat 
olvassuk, úgy találjuk, hogy a legtöbbször egyszerűen 
csak így kezdik próféciáikat: »Szóla az Úr és monda,« 
vagy pedig ezzel rekesztik be: »azt mondja az Úr« De 
mikor s hol mondá az Úr? Ezek a próféták tehát csak 
magukról prófétálnának ? Az nem lehet, hiszen tudjuk, 
mily rettenetes fenyegetésekkel illetik azokat, kik nem az 
Úr beszédét szólják, hanem minden hivatás nélkül prófé-
tálnak. Ok maguk csak nem esnek ugyan abba a bűnbe, 
a mit másoknál oly keményen ostoroznak ? És ha csak 
üres hang, merő szólásforma volna ez a »Szóla az 
Úr!« és »Azt mondja az Úr!« nem tulajdonítanának 
neki olyan nagy nyomatékot, nem mondanák azt olyan 
mélyen érzett önérzettel, mint a hogyan tapasztalhat-
juk. Az előadás komoly és erőteljes hangja bizonyítja, 
hogy az a próféta igazán és mélyen érezte, hogy iga-
zat mond, mikor ama szavakat ajkaira veszi, s ha visz-
hangra talált, ha ellenséget szült beszéde, mindig azzal 
az öntudattal beszélt, hogy Isten akaratát hirdeti. Nem 
lehet másként, minthogy a próféták, ha talán szabatosan 
kifejezni mindnyájan nem tudták volna is, de bizonyára 
mélyen érezték mindnyájan, a mit az apostol mond : 
>̂az Isten emberei a Szent Lélek által indíttatva szó-

lottak hajdan.« Ez az ihletés. Az álomban és a visióban 
is ugyanaz a Lélek indítja szólásra a prófétát, s az is 
csak ihlet, de annak alacsonyabb foka, tökéletlenebb 
formája. Ott egy nem normális állapotban van a lélek, 
mikor az Isten beszédét hallgatja, itt mintegy a próféta 
lelkében lakozik az Úrnak lelke, s az adja tudtára az 
Isten akaratát, és ennek átérzése a tekintélyt a hang-
ban, a biztosságot a fellépésben. 

Ezért kezdi igy Jóel, ez egyik legrégibb próféta a 
maga profétiáját: »Az Úrnak szava ez, mely lett Jóel 
által.cc És mint egy megerősítő pecséttel, ezzel zárja be : 
»Mert én vagyok a Sionban lakó Úr!« Tökéletesen az 
a felfogás, mely szerint a próféta tisztán eszköz a Szent 
Lélek kezében. Az „Úrnak" szava ez Jóel által. 

A lélek által való elhívást kell értenünk Amós 7, 15, 
alatt is. Béthelben Jeroboám és Izráel ellen prófétált 
Ámós. Akkor Amásiás így szóla néki: »Te próféta, eredj 
el, fuss a Júda földére Béthelben pedig többé ne 
prófétálj« stb. Ámós előszőr tiltakozik a próféta név 
ellen, mert ő pásztor vala, s azután így szól: »És el-
híva engem az Úr a barom mellől, és megparancsolá 
nékem az Úr: Eredj el, prófétálj az én népemnek az 
Izráelnek.« Igen jellemző aztán a hang, melylyel jöven-
dölését kezdi a 16—ik versben: »Most azért halld meg 
az Úr beszédét!« 

Ez a történet elég világosan beszél. A szél, a hová 
akar fúni, fú. Az Úrnak Lelke, a kit el akar hívni, azt 
elhívja, s megtanítja az Isten akaratának ismeretére. Azt 
-emberektől nem lehet megtanulni. A próféta-iskolákból 



kikerültek : a »próféták« és »próféták fiáicc ép oly ke-
véssé tudhatják ezt, mint bárki más. Nem akarja, hogy 
őt ezekkel összetéveszszék, mert őt az Úr lelke tette pró-
fétává. Az ő szava az Isten^ szavának tekintélyével bir : 
»Most azért halld meg az Úr beszédét.« 

Hóseásnál, Sofoniásnál ugyanezen hangot találjuk. 
»Igy szól az Úr Hóseás által.« »Az Úrnak beszéde, me-
lyet szólott Sofoniásnak.« Még erősebben előtérbe nyo-
mul e hang később. 

Mikeás Izráel legmozgalmasabb, legválságosabb 
korszakában éles hangon kel ki népének bűnei ellen, 
rettenhetetlenül ostorozza Júda elvetemült házát, szent 
haraggal kel ki a feltolakodó próféták ellen, kik »elcsal-
jál^ a népet, s »kik mikor eleget esznek, békességet 
hirdetnek és az ellen, a ki valamit nem vet szájokba, 
hadat hirdetnek.« »Én pedig bizonyára beteljesedtem az 
Úr lelkének erejével, Ítélettel, állhatatossággal, hogy 
hirdessem Jákobnak az ő gonoszságát és Izráelnek az 
ő bűnét.« Nem a kérkedés hangja ez, hanem a szent 
meggyőződésé. Nem a dicsekvés mondatja ezt vele, 
hanem a szeretet, mely aggódik a' vak népért, mely 
azok után megy inkább, kik őt »elcsalják«, holott ő 
tudja bizonyosan, hogy ő van hivatva a népnek Jeho-
vához vezetésére, mert erre őt az Isten lelke által 
hívta el. 

Ésaiásnál egy visiót találunk, álmot egyet sem, 
annál jobban hangsúlyozza: »mondá az Úr Ésaiásnak«, 
»Az én hallásomra megesküdt az Úr.« Sőt a 8-dik rész 
i i - ik versében nyilván kimondja, hogy ez Úr tanította 
őt. Itt nem lehet egyébre gondolni, mint arra, hogy az 
a lélek, mely őt a prófétai működésre elhívta, vele is 
maradt s vezette őt. 

Jeremiásnál sem gyengült e hang. Hogy is -gyen-
gült volna annál, a kit az Úr megszentelt, prófétává 
rendelt, még mielőtt született volna, kinek az Úr az o 
igéjét szájába adá? O is igen gyakran mondja: »Szóla 
az Úr nékem.« És ő neki igen kemény dolgokat »szóla 
az Úr.« Az Úr háza és Jeruzsálem felől ezt mondja 
(26., 6.): »Bizonyára tészem e házat olyanná, mint 
Siló és e várost megátkozzák a földnek minden nem-
zetségei.« Nagy felháborodást szült ez, törvényt tar-
tottak felette, s halált kértek fejére. »Az Úr küldött 
el engem,« ezen kezdé védő beszédét, s miután ismét 
megtérésre int, kinyilatkoztatja, hogy alá veti magát az 
ítéletnek, de óva int, hogy ártatlan vér száll fejökre, ha 
őt megölik, »mert bizony az Úr küldött el engem ti 
hozzátok, hogy a ti füleitek hallására megmondanám 
mind e szókat.« S a prófétát szabadon eresztették, mert 
őt az Úr küldötte. Hogy valaki próféta lehessen, kell, 
hogy az Ur küldötte légyen. Az elhivatás a próféták 
egybehangzó tanítása szerint elengedhetetlen feltétele 
a prófétai működésnek, e nélkül a próféta hamis próféta, 
így nyilatkozik Jeremiás is a 23, 21 —22-ben. »Nem küld-
tem azokat a prófétákat, és ők futnak vala; nem szólot-
tam nékik, és ők prófétálnak vala. Ha az én tanácsomat 
fogadták volna, bizonyára megtanították volna az én 
népemet az én igéimre.* Tehát elhivatás nélkül nem 
hirdetheti senki az Úrnak igéjét. 

Innét kezdve aztán, a mint a profetismus kezd alá-
hanyatlani, a próféták hangja fokozatosan gyengül, tanít-
ják ugyan a lélekben való elhivatást, de már nem hang-
súlyozzák olyan erősen. Náhum, Habalutk, Aggeus, 
Zakariás, Abdiás, Malakiás még mind hallották az Úr 
szavát álom és visio nélkül is, de már az az ő ajkaikon 
nem volt olyan erőteljes és közvetlen, mint nagy elődei-
kén. Dánielnél azonban már hiában keresnénk ezt. Az ő 
korában már nem tudtak felemelkedni annak az Isten-

nek a fogalmára, a kit Ézsaiás ott fent az égben trónon 
ülni látott, és mégis szivében hordozott. 

Összefoglalva röviden az egészet, emondhatjuk, 
hogy a próféták egyhangú tanítása szerint elhivatás 
nélkül próféta senki nem lehet. Az elhivatás történhetik 
álomban visióban, vagy a nélkül (ihlet). Legkevesebb 
példa van az álomban való elhivatásra, a legtöbb eset-
ben a próféta eltelik az Isten lelkével, s úgy lesz képes 
megérteni az elhivó szózatot. 

Itt kell megemlítenünk végül, hogy elhivatás a 
dolog természeténél fogva csak egy lehet; de kijelentés-
ben a próféták szerint is újra meg újra részesülnek a 
próféták minden alkalommal. Ezért kezdődik így minden 
prófécia : »Látám« vagy »Ez az Úr szava, mely lett.« stb. 
(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 

l1/2%-kal, vagy 2 024%-kal törleszihető 
kölcsön. 

(Ajánlva főtisztelendő Szász Domokos püspök urnák.) 

Főtisztelendő Szász Domokos püspök úr indít-
ványa, az 172%-kal 32 év alatt törleszthető kölcsön, 
jelenleg van szőnyegen az ev. ref. egyház őrállói előtt. 
Az indítvány értelmében, a közalapból évi segélyre for-
dítandó összeg egy része, mint kamat járulék tekinte-
tik, mi által két cél elérése terveztetik : 

1. Az eddig elforgácsolt alamizsna helyett valódi 
segély nyújtása. 

2. Egyszerre annyinak, a mennyinek segélyezése 
lehető céloztatik. 

Az 1887. évben a konvent egyházak és lelkészek 
részére 52,740 frt, kerek számban 50,000 frtot osztott ki, 
ennek 2/5 része 20,000 forint volna kamatjáruléknak 
tekintendő. 

20,000 frt 5°/0-kos kamatjáruléknak megfelelő tőke 
400,000 frt. A javaslat szerint ezen 400,000 forint, mint 
kiosztandó segély felett rendelkezik a konvent. Az 
i1l2°l0-kos kölcsön törlesztésből befoly évenként 6000 frt, 
ha ezen 6000 frt, mint évi betét tekintetik, 32 év alatt 
5°/0 kamatos kamattal 474,408 frtra növekedik,, s így a 
kölcsön visszafizetése után marad 74,000 frt. A főtisz-
telendő dunamelléki egyházkerület által kiküldött bizott-
ság, ezen tervezetet a mily leleményesnek, ép oly nemes-
nek mondja. Igaz. 

De tekintsük meg, hogy ezen 474,000 frt meny-
nyibe kerül a közalapnak, illetőleg a segélyre szorul-
taknak ? 

Évenként 20,000 frt kamatot fizetünk a hitelezők-
nek 32 évig, összesen 640,000 frtot, és így a hitelezők-
nek 166,000 frttal fizettünk többet, vagy is a segélyre 
szorultak ennyivel kaptak kevesebbet, tehát a veszteség 
25*94% több mint egy negyed. 

Ha azonban nem i1j2
()l0-\<.os, hanem 2,O24°/0-kos 

— tehát 1000 frt után nem 15 frt, hanem 20 frt 24 kr, 
kölcsön törlesztést kívánunk a segélyezettektől, akkor 
évenként e címen 400,000 frt után, 8096 frt foly be a 
közalap pénztárába, mely összeg 32 év alatt 5°/0-kos 
kamatos kamatjával 640,144 frt 52 krra növekedik, és 
így 32 év alatt a kamatokra fordított összeg teljesen 
visssza tér a segélyezendők részére. A segélyre jogo-
sultak érdeke kívánja, hogy a kiosztandó összeg 25'94%-ka 
ne kamatokra fordítassék. A konvent nem vélekedhetik 
ugy, hogy a mely egyházakat egyszer segélyzett, azokat 



örökidőkre segélyezte, mert 32 év múlva elő fog for-
dulni az az eset, hogy a már segélyezett egyházak 
közül, többeket kell ujolag segélyezni, már csak ebből 
a szempontból is igen kívánatos, hogy maguk a segé-
lyezett egyházak tőkét gyűjtsenek. 

Tegyük fel, hogy 400,000 frt 100 segélyezendő 
közt osztatik el, egyenként 4000 frttal. Az 1 Va °/o köl-
csön törlesztéssel fizet 60 frtot évenként, 32 év alatt 
1920 frtot, 2-O24°/0-kos kölcsön törlesztéssel pedig 80 frt 
96 krajcárt évenként, 32 év alatt 2590 frt 72 kr, tehát 
670 frt 72 krral többet. Tegyük fel, hogy 32 év múlva 
a már egyszer segélyezettek fele része, tehát 50 újból 
segélyezendő, a o,524°/0-kos kölcsön törlesztési több-
letből 32 év alatt 165,736 frt, 52 krajcár lesz, ebből 
pedig 50 segélyezhető egyenként 3314 frt 75 krral. — 
Ezen O'524°/0-ból származott 165,000 frt tekinthető a 
segélyezettek által gyűjtött tőkének, mely felett a kon-
vent a szükséghez képest szabadon rendelkezhetik. 

A pénzintézek, az egyházkerületeknek elhelyezett 
tőkéik és alapítványaik után jelenleg 5°/0-kos kamatot 
nem adnak és így, ugy ezek, mint más pénzintézetek, 
ha szükségeltetik, hajlandók oly szerződés kötésére, 
hogy a közalap részére évenként a 2"O24°/0 kölcsön-
törlesztésből befolyó összeget, ők is elfogadják kölcsön 
törlesztésre, s ekkor 32 év leteltével évi 8096 forinttal 
vissza fizettünk 259,072 frtot, marad még a közalapnak 
140,928 forint adóssága. Ha az évenként törlesztett 
8096 forint 5°/0-kos kamatát, 404 forint 80 krajcárt, 
32 évig 5°/0-kos kamatos kamatjával tőkésítjük, akkor 
iesz belőle 381,072 forint 52 kr, mert az első évben 
1 X 404 frt 80 krt, a második évben 2 X 404 forint 
80 krt, a harmadik évben 3 X 404 frt 80 krt és így 
tovább, a 32 évben már 32 X 404 frt 80 krt tőkésítünk. 

Minthogy pedig 2-024% -kos tőke törlesztéssel 32 év 
alatt 5%-kos kamatos kamattal, az összes kamat járulék 
mint láttuk, vissza foly a közalap pénztárába, semmiféle 
érdeket nem sértünk, ha a segélyezendők részére szánt 
összeget tekintjük kamatjáruléknak, tehát az 50,000 frtot; 
ennek megfelelő tőke pedig 1.000,000 forint, a mely a 
4000 frttal, 250 egyházat és egyházi hivatalnokot segé-
lyezhetünk. 1.000,000 frt 2'024°/0-kos kölcsöntörlesztése 
évenként 20,240 forint, ez 5°/0-kos kamatos kamatjával, 
mint évi betét 1.600,336 frt 32 krt tesz, a 600,000 frtból 
rS° egyházat segélyezhetünk a 4009 frttal 32 év lefor-
gása alatt, összesen tehát segélyeztünk 400, egyenként 
4000 forinttal, kamatjárulékba fizettünk 32 év alatt 
1.600,000 frtot, segélyt nyujtottunk 400-nak á 4000 fo-
rintot = 1.600,000 frt. 

Az 1Y2 *Yo kölcsöntörlesztéssel 1.000,000 forintból 
250 segélyezhetünk á 4000 frttal, az évi 15,000 forint-
ból $°/0-kos kamatos kamattal 32 év alatt, 1.186,020 frt 
lesz, a 186,020 frtból 32 év leforgása alatt, á 4.000 fo-
rinttal 46, összesen 296 egyházat és lelkészt lehet segé-
lyezni. A segélyezettek közt a különbözet 104. A köz-
alap vesztesége pedig 414,000 frt, mert kamatjárulékba 
így is 1.600,000 frtot fizettünk. 

Ily óriási különbséget tesz az a o,524°/0> vagy 
az 1000 forint után 5 forint 24 krajcáros kölcsöntőke 
törlesztési többlet. 

Ha meggondoljuk azt, hogy 1980 egyház között 
851 IV. osztályú egyház van, melyekben hivataloskodó 
lelkészeknek legalább fele á 4000 forinttal, ugyanennyi 
egyház á 4000 frttal segélyre nemcsak igényt tarthat, 
de tényleg rá is szorúl, sőt a III—II. osztályú egyházak 
közt is hány van, hol epíteni kellene, de a nép nem 
bírja a terhet: befogjuk látni, hogy ha a konvent a köz-
alapnak segélyezésre fordítható összegét, az 50,000 fo-

rintot tekinti is kamatjáruléknak, 2-O24°/0-kos kölcsön 
törlesztéssel, a segélyre jogosultak csak kisebb részét 
képes kielégíteni 32 év alatt. 

Az egyes segélyezett egyházak pedig 1000 forint 
kölcsön után 5 frt 24 kr többletet örömest megfizetik, 
már csak abban a reményben is, hogy jövőre hamarább 
juthatnak ismét segélyhez, mert jól tudják, hogy évek 
múlva az épületek — melyeknek előállítására kapták a 
pénzt — megavulnak. M—ő. 

A bonyhádi ev. ref. egyház százados ünnepe. 
A bonyhádi kisded, de fontos hivatásu gyülekezet 

a közelebbi napokban tarotta fennállásának 100-ik évfor-
dulati ünnepélyét, melynek fénypontját a hidasi anya-
egyház fiatal h. lelkészének következő lendületes beszéde 
képezte. 

Szép nap viradt ma fel a bonyhádi ref. egyházra, 
e kisded gyülekezetre szép s nagy nap viradt! Ez a 
kis egyház, mely egy hosszú századon keresztül küzdött 
híven, kitartással, hogy élhessen, melyet ép e küzdelmek 
miatt száz éven keresztül oly ritkán lehetett látni ün-
nepi ruhában, ma felvette az ő ékességének ruháit s 
örömünnepet ül. Száz évig élt már: de újabb száz évig, 
mit mondok? örök életet akar élni. Ezért kér erőt, 
ezért tart ünnepet. Adjatok telt kezekkel liliomokat, 
hadd szórjam szét az ünneplők közé, hadd tegyem ez 
ünnepet még szebbé, magasztosabbá és felejthetetlenebbé! 

Igen, atyámfiai! Száz éve már, hogy az evangélium 
éltető világa szabadon ég s világít e helyen! S most 
ítt állok előttetek száz év eltűnte után egy beláthatatlan 
messze jövőnek sokat ígérő, de kétes és bizonytalan 
reggelén. És míg a felett tűnődöm, hogy mit tegyek? 
a múltra szálljak-e vissza, hogy összeszedjem annak fájó 
s édes emlékeit s abból vonjak el tanulságokat, avagy 
a távol jövőbe tekintsek s onnan merítsek biztatást és 
reményt további küzdelmeitekre : a küzdelem ez egyház-
nak mai helyzetét s jelen állapotát juttatja eszembe. S 
midőn látom, hogy ti száz év küzdelmeiből azt a tanul-
ságot merítettétek, arra a meggyőződésre jutottatok, hogy 
hacsak elpusztulni, megsemmisülni nem akartok, önálló 
egyházzá kell alakulnotok, önálló lelkipásztor vezetése 
alatt, kinek gondja legyen, hogy a nyájból csak egy is 
el ne veszszen; midőn látom ezen ti nemes törekvésteket, 
mondhatnék-e mást, mint a mit a ti jelenlegi tevékeny 
s buzgó h. lelkipásztortok oly sokszor hangoztatott 
már füleitekbe s nem szűnik meg hangoztatni soha 
Ézsaiás prófétával: »Serkenj fel, serkenj fel, öltözd 
fel a te erősségedet óh Sión, öltözzél fel a te ékes-
ségednek ruháiba Jeruzsálem szent város !« (Es. LII. r. 
1. vers.) Igen! Serkenj fel, serkenj fel, öltözd fel a 
te erősségedet Istennek népe! mert hacsak egy ujabb 
századig is akarsz élni e helyen, »hol apáitok él-
tek, elhaltak és temetkeztek, hol bölcsőitek ringott s 
dadogó gyermekhangjaitokat megértették, s ti is meg-
értitek a kisdedekét, a hova minden emlék köt, minden 
érdek maraszt, s minden remény láncol benneteket«, 
mondom, ha csak-csak egy ujabb századig is akarnók 
élni, virulni e helyen: fel kell öltöznötök minden ti 
erősségieket, minden ti ékességeiteket, mert különben a 
létért való nehéz harcban, mely most is egyre foly s 
talán még elkeseredettebben, mint vala, ti is elmerülve, 
egy új század multával nem örömének fog hangzani e 
helyen, hanem a fájdalomnak zokogása, nem itt, hanem 
ott künn a holtak hazájában, ha ugyan lesz valaki, 
ki poraitokat felkeresse s emlékeiteket megsirassa! 



S tudjátok-e, hogy mi legyen az erősség és ékes-
ség, melyet fel kell öltöznötök, hogy örök éltetek 
legyen e földön ? Megmondom. Véssétek, zárjátok szí-
veitekbe jól, hogy soha ki ne törölje onnan a felejtés. 
Ti jó anyák,! oltsátok kicsiny gyermekeiteknek szívébe 
ez ékességeket kitörölhetlenül; ti apák! hagyjátok vég-
rendeletül fiaitoknak s unokáitoknak, mint szent örök-
séget a tántoríthatatlan hűséget szentegyházunk, vallá-
sunk iránt, s élénk tudatát annak, hogy e földön s 
egyházon kívül nincsen számunkra hely; áldjon vagy 
verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell! 

A másik ékesség, mely a mi erősségünknek alp-
köve: az áldozatkészség. Ezt is fel kell öltöznötök s 
meg is tartanatok, ha élni akartok. Tekintsetek csak 
szét magatok körül! Hazánk s különösen prot. egyhá-
zunk minden temploma, minden iskolája, minden jótékony 
intézete áldozatokból, legtöbbnyire véres áldozatokból 
alapult, tartatik fenn s kell is fentartatnia mindörökké. 
Bizony nekünk protestánsoknak oly sokszor vérünk az 
eső, lelkünk a meleg, szivünk az a mag, a mit vetnünk 
kell, hogy fenállhassanak iskoláink, templomaink s 
jótékony intézeteink. Ez a mi dicsekvésünk! Ki ne 
engedjétek aludni azért atyámfiai! kebletekből az áldo-
zatkészségnek szent lángját, hadd égjen, hadd lobogjon, 
mert ez a protestantismusnak jeltüze! 

Még csupán egy erősségről, egy ékességről akarok 
szólani előttetek, s ez az egyetértés. Régi és örök igazság, 
hogy egyetértés által a legkissebb dolgok is megnöve-
kednek s egyenetlenség által a legnagyobbak is szét-
züllenek. Összetartsatok azért atyámfiai! egy lélek vezessen 
benneteket minden tetteitekben. Higyjétek el, ha egyetérte-
tek, bár kevesen vagytok, de a pokolnak minden kapui 
sem vehetnek rajtatok diadalt! 

Felöltözvén ígŷ  az apáink vallásához való törhetet-
len ragaszkodásának, áldozatkészségének s összetartásnak 
ékességeit, küzdjetek továbbra is hiven, kitartással és 
becsülettel. Küzdjetek e kisded hajlékért, hogy álljon ez 
dicsőségben, álljon mindaddig, »míg az ezüst Dunának 
nagy tükörén egy honfi szem pihen, magyar lakik a 
parton s a hazának csak egy romlatlan gyermeke leszen!« 
Ki ne engedjétek aludni az evangélium szövétnekét, 
hadd világítson s melegítsen ezután, mint száz éven át, 
s hivassa magához a megfáradtakat és megterhelteket, 
mint pásztortűz az éjjeli vándort! El ne engedjétek 
némulni apáitoknak drága nyelvét, hanem hirdessétek, 
hirdessétek a házfedelekről, hogy mindenek lássák, tud-
ják s megismerjék, hogy a föld, mely bennünket táplál 
és éltet ád, magyar hazánknak szent földje ! 

Ha így cselekesztek, ha így küzdetek továbbra is: 
még jönni kell, higyjétek el, még jönni fog egy jobb 
kor, mely után buzgó imádság epedez száz-ezrek ajkán! 
Igen! még jőni fog! Mit mondok, ? hogy jöni fog ? 
Hiszen már itt van ! Nem látjátok, mily szépen, mily 
dicsőén derül fel hajnala, s mily biztatólag hinti reátok 
bibor sugarait ? Serkenjetek fel azért, serkenjetek fel 
mindnyájan! Felragyogott a hajnal egy szebb jövőnek 
hajnala fennragyog! S ragyogását nemcsak az én erőte-
len szavaim hirdetik, hanem miként dalos madár a nap 
feljöttére még ezen orgona*) is megszólal, ez is hirdeti, 
erősíti s bizonyítja, a mit én mondok, hogy a bonyhádi 
református egyház nem volt, hanem lesz ! Ámen. 

György László, 
hidasi ev. ref. h. lelkész. 

*) Az egyház ugyanis közadakozásból egy fiszharmoniumot vett, 
mely ez ünnepen szólalt meg először. 

R É G I S É G E K . 
Egy vallási-vita a XVII. századból. 
Fia a XVII. század vallási állapotáról, különöseb-

ben annak egyházi irodalmáról szólunk, lehetetlen nem 
említenünk annak egy sajátságos, nevezetesen vitázó 
irányát. Sőt akkor sem nagyon tévedünk, ha kimond-
juk, miszerint e század vallásirodalmi termékeit majdnem 
kizárólag vitázó művek alkotják. S ezen épen nem lehet 
csudálkozni. A térítés sikere, mely a XVI. század vége 
felé s még a XVII. század első tizedében, is a protes-
tánsoknak, később pedig Pázmán felléptével s különö-
sen a XVII. század második felében a katholikusoknak 
termett gyümölcsöket, nem maradt következmény nél-
kül. A pártok nemcsak szóval, de íráshan is igyekeztek 
álláspontjukat védelmezni s az ellenpárt nézeteit, tanait 
megcáfolni. Különösen a Pázmán felléptével katholikus 
részről megindult térítői mozgalom s e félnek az elért 
sikerből támadó s minden eszközt felhasználó törekvé-
sei hívták ki a megtámadott fél jeleseit a szellemi 
harcra. Megindulnak tehát a viták, melyek sokszor a 
legnagyobb elkeseredettséggel folynak és a vitázó felek 
annyira végletekig engedik olykor-olykor magukat ragad-
tatni, hogy nem ritkán a komoly ügyhöz épen nem 
méltó tisztességtelen kifejezéseket, elnevezéseket sem 
kímélik. 

Ilyen nevezetes volt p. o. Pázmán vitája Alvinczi 
Péterrel, Sámbár Mátyás jezsuitáé Czeglédi Istvánnal. 
De ezeknél sokkal fontosabb az, mely Sámbár Mátyás 
és Pósaházi János között folyt, még pedig egyrészről 
terjedelménél fogva, a mennyiben mellettük Kiss Imre 
jézsuita és Vásárhelyi Matkó István lelkipásztor is egy-
idejűleg részt vettek benne; másrészről azért, mivel 
huzamosabb ideig s a lehető legnagyobb elkeseredett-
séggel folyt. 

Mielőtt azonban a vita lefolyását adnám, célszerű 
lesz a személyeket röviden megismertetni. 

Sámbár Mátyás jézsuita szül. 1617-ben április 27. 
Zágrábban. Szép tehetséggel volt a természettől meg-
áldva s így tanulmányait sikeresen végezte. A jézsuita 
rendbe lépvén, nagy térítői munkásságot fejtett ki 
Magyar- és Erdélyországban. Hagyomány szerint mint-
egy 12,000 lelket hódított meg 30 évi működése alatt. 
Túlzás jellemzi műveit, s hevesvérüség szóvitáit. Mint 
a História Diplomatikában fel van róla jegyezve : egy 
vitánál — Vásárhelyi M. Istvánnal — fogadásból két 
fogát vesztette el. Művei közül a nevezetesebbek az 
alább leírandó vitánál felemlíttetnek. Meghalt 1685. febr. 14. 

Pósaházi Jánös szül. 1623-ban Sáros-Patakon, hol 
atyja prédikátor volt. Tanult Utrechtben s tanulását 
végezvén, 1653-ban hazajött. A pataki kollégiumban 
alkalmazást nyervén, bölcsészeti előadásaiban Aristotelest, 
a theologiában Boetiust követte, míg Cartesiust és a 
theologus Cocceiust engesztelhetetlenül gyűlölte. Mind-
két szak irodalmában jeles munkás volt. 1661-ben a 
Rákóczy udvar engedelmével befészkelvén magukat a 
jézsuiták Patakra, folytonos harcban állott velük, majd 
1672-ben a kollégium kezükbe is került és Pósaházi a 
tanulók egy részével Gyula-Fejérvárra ment, hol a régi 
kollégiumban helyezkedett el. Műveinek egy része a 
philosophiai, másika pedig a theologiai irodalom körébe 
tartozik. Meghalt 1686. május 3. Gyula-Fejérvárott. 

Kis Imre jézsuita szül. 1631-ben N.-Szombatban. A 
jézsuita rendbe lépvén, II. Rákóczy György özvegyének 
Báthory Zsófiának gyóntatójá lett Sáros-Patakon, s az 



itteni kollégium tanáraival gyakran vitába keveredett. Jel-
lemének nem épen tiszta voltáról tanúskodik azon eset, 
melyet róla Rákóczy Ferenc, Bátory Zsófia unokája jegy-
zett fel. Mint gyóntató s így bizalmi férfiú megbízatván 
ugyanis a Rákóczynakjutott kincsek átvételével: ő rendel-
tetésük helyett, saját rendje kezeibe játszotta azokat, e 
címet írván a ládákra : Páter Kis Prédikációi. Bod Péter 
ugyan azt jegyzi meg, ezen esetről szólva, hogy a kin-
csek Tököly kezébe jutottak; de a valóság mindenesetre 
inkább az előbbi állításra nézve áll. 

Vásárhelyi Matkó István szül. Kézdi-Vásárhelyen 
1625-ben. Tanult elsőben szülőhelyén, majd Kolozsvá-
ron s az akkor virágzó Gyula-Fehérvári kollégiumban. 
Bod Péter szerint a zsidó, görög és angol nyelvekben 
szerzett nagy jártasságot. Iskolái végeztével szülővárosá-
ban, majd Szászvárosban lett iskola-mester. Miután pedig 
a lelkészi hivatalra felavatva lőn, előbb Borberekben, 
később Karánsebesen lett lelkipásztor, hol oláhnyelven 
végezte az istenitiszteletet. E zavaros és a fejedelmeket 
változtató korszakban sok hányattatásnak volt kitéve s 
a török-tatár dúlások folytán helysége is elpusztíttatott. 
Midőn Barcsai Ákos lett fejedelemmé s neki nem akart 
hűséget esküdni: Segesváron fogságba vettetett, honnan 
a lelkészül óhajtó fogarasi egyház váltotta ki. Ezután 
Felsőbányán lett lelkész, a mikor Sámbárral nyilvánosan 
vitázott s a legyőzött jézsuita ekkor vesztette két fogát 
feje helyett. Majd Zilahon, Tordán s végre Kolozsváron 
lelkészkedett. Itt végezte be munkás, küzdelmes életét 
1693-ban 68 éves korában. 

E férfiak között, volt az a nevezetes vita (1661 — 68), 
melynek lefolyását szándékom ezúttal ismertetni. 

A vita alapját, mint a vitairatok mutatják, azon 
kérdések eldöntése képezte volna, hogy melyik felekezet 
hite igaz, melyik fél vallja azt s kik állanak szentírási 
alapon ? 

Sámbárnak ugyanis 1661-ben ily című műve jelent 
meg : „ H á r o m idvességes kérdés. Első : A Lutteránusok 
és Calvinisták igaz hitben vadnak-e ? Második: Csak 
az Egy Papista Hit igaz-e ? Harmadik : A Pápisták ellen-
keznek-e a Szent írással, avagy inkább a Lutterek és 
Calvinisták ?« 

Erre 1666-ban egyszerre ketten válaszoltak: Pósa-
házi János és Vásárhelyi M. István. Előbbi következő 
művével: »Sámbárnak az három kérdéseire való fele-
letet ; utóbbi pedig eme hosszú című munkáját bocsátotta 
világ e lé : „Fövenyen épitetett Ház Romlása; avagy 
Három Kérdések körül gőgösön futkározó Sambár Mátyás 
Jesuita Ina Szakadasa. Melyben világosan meg-bizonyit-
tatik a Szent írásból, I. Hogy a Pápista Vallás nem igaz 
Vallás. II. Hogy csak az egy Apostoli Vallás igaz, melyet 
a Cálvinisták álhatatosan vallanak. III. Hogy a Pápisták 
ellenkeznek a Sz. írással és a régi igaz római Vallással, 
nem a Cálvinisták. Kézdi Vásárhelyi Matko István, 
Felső-Bányai Ecclésiának együgyü Tanítója által. Jer. 
51. v. 9. Gyógyítottuk Babylont, de nem gyógyult meg: 
hadgyátok el őtet és mindnyájan mennyünk a mi föl-
dünkbe, mert az égig hatott az ő Ítélete és telemelke-
dett a felhőkig.« 

Sámbár azonban nem maradt adós, hanem még 
ezen évben kiadta: »Az három kérdésre lött summás 
választételre irott felelet« című munkáját, melyet ismét 
Pósaházinak következő műve követett: »A három kér-
désre való summás válasz-tételnek Egy arra lött alkal-
matlan Felelettel való Nagyob Megerősödese, Es Azon 
Feleletnek meg-rázogatása.« 

Eddig még, mint a válaszok mutatják, meglehetős 
tisztességes határok között folyt a vitatkozás. Most 

azonban Kis Imre jezsuita is bele bocsátkozik a vitába, 
de hogy mily című munkával ? azt nem tudhatni. Gyanítani 
azonban lehet Pósaházinak eme válaszából: »Posahazi 
Janosnak Kis Imre nevű Jesuita páterrel való vetelke-
dese imez kerdesrül Volt-e valaha, valaholott valakinél 
Calvinus János előtt, a mostani Cálvinisták Vallása ?« 

Erre a jézsuita következő ékes című választ irta : 
»Tök, Mak, Zöld Tromfjára Pósahazinak Veres Tromf« 
1666. Természetes, hogy ez a megtámadottat is hasonló 
szellemű feleletre indította s így jelent meg P ós a házi tói 
még ezen évben: »Ben Sült Veres Kolop. Avagy: Kis 
Páternek vesztett Peri«, melyre Kis a következő még 
durvább című válaszszal felelt: »Posaházinak Egy Ben-
Sült Veres Kolop Titulusu Feleleti Meg-mutattatik sem-
mire kellőnek lenni, avagy Hogy, Páter Kisnek Pöri el 
nem veszett.« 1667. 

E válasz megjelenése előtt, még 1666-ban egy-
szerre válaszolt Pósaházi a két jézsuitának ily című 
kis művével: wSámbárnak, Kisnek s egyebeknek adott 
felelet«, erre azonban nem jelent meg felelet egy érde-
kelt féltől sem. 

De a harc még ezekkel nem ért véget. Sámbár 
eddig kizárólag csak Pósaházinak válaszolt, holott — 
mint fentebb láttuk — első művét Vásárhelyi is meg-
támadta. E támadás ellen irta következő munkáját: »A 
Három Idvösséges kérdésre, a Luther és Calvinista taní-
tók mint felelnek ? Ugy, a mint Matkó István mongya, 
fol 128 X, ut Tök. imé azért Matkó Hazugságinak meg-
torkollása, Es Posaházi Mocskainak megtapodása.« 1667. 

Azonban a megtámadottak ismét nem maradtak 
válasz nélkül. Vásárhelyi M. István eme hosszú című 
művét adta ki: »X, ut Tök, Könyvnek eltépése Avagy, 
Bányász Csákány. Mellyel amaz Fövenyen éptetett s 
már leromlott házát, elébbi fővenyre sikereden sárral 
raggatni akaró és 1000 mocskokkal eszelőssen színlő s 
mázló Sambar Mattyas nevű tudatlan sárgyúró meg-
csákányoztatik Kezdi Vásárhelyi Matko István Mostan 
Zilahi Ecclesianak együgyü lelki Pásztora által. Ki Sam-
bartól Bányásznak neveztetett.« — 1668. Pósaházinak 
pedig ily című irata jelent meg válaszúi: »Görcsös Bot; 
Amaz détzeges fekete Bonasusnak a hátara. Mellyel 
Vtólbi szilajkodása tétúl megegyengettetik.« 

A vita, ezzel, úgy látszik, megszakad; azt azonban, 
hogy melyik félnek volt — nem alapjában — de álta-
lánosságban igaza : már csak azért is, mivel a szereplők 
túlzásba mentek, nagyon bajos volna eldönteni. 

E harc nem is annyira a felekezeti védelem szem-
pontjából, mint egy forrongó korszaknak lázas jelenete, 
köti le figyelmünket, mely mindenesetre jellemző világot 
vet azon kor történetére.*) 

Pápa, 1888. október havában. 
Fülöp József, 

papnövendék. 

I R O D A L O M . 
Tanítók zsebnaptára az 1889. évre. Szerkeszti 

György Aladár. XI. évfolyam. Légrádi testvérek kiadása. — 
Változatos tartalmú, igen becses évkönyv. Első cikke a 
magyar tanítók önsegélyző törekvéseiről szól, melyben 
egyebek közt azt az érdekes adatot találjuk, hogy nem-
csak a tanítók árvaházának van már külön épülete 
s a Mária-Dorottya-egyletnek telke : de van egy derék 
vidéki egylet (a nagybányai felvidéki reform, tanító-

*) Ismertetésem összeállításánál Bod P. »Magyar Athenás«-a 
Szabó K. »Régi Magyar Könyvtár«-a stb. szolgáltattak adatokat. 



egylet), melynek Nagy-Kólcson, Szatmármegyében saját 
háza s ezzel kapcsolatban minta-faiskolája s takarék-mag-
tára van. A többi cikkek szintén, a mennyiben nem 
hivatalos közlemények, György Aladár tollából kerültek. 
Igen érdekes értekezések szólnak a népiskolai kertekről, 
a tanító-egyletek könyvtárairól, a felsőbb nőnevelés 
reformjáról, a népoktatás ügyéről Franciaországban, a 
kisebb községek feladatáról a kisdedóvás terén. Ismertetve 
s közölve vannak továbbá: a közoktatásügyi miniszter 
jelentése, a fontosabb miniszteri rendeletek, a tanító-
képezdei tanárok kiképzése, az Írásbeli dolgozatok tanítása, 
az osztatlan népiskola munkaterve, a mult tanév története, 
végül külföldi vegyesek, címtár és hasznos tudnivalók. A 
kötet végén jó csomó tiszta papiros van jegyzetek 
számára. 

Ünnepnapok cím alatt jelent meg a mult hetek-
ben a mai költői nemzedék egyik legkiválóbb tagjától: 
Kiss Józseftől egy imakönyv második kiadása. Nem 
protestánsok számára van ugyan irva, hanem izraeliták-
nak, s nem az első kiadás fekszik előttünk, hanem a 
második : hát akkor mégis miért emlékezünk meg róla ? 
Vannak örök igaz, általános, mély érzések, melyeknek 
ihletett ajkú tolmácsolója mindeneknek s nemcsak egy 
népnek, nemzetségnek szívéhez szól, és vannak mun-
kák, melyekről a tizedik kiadáskor is kell szólani, vagy 
legalább őket üdvözölni. A mystikus balladák nem közön-
séges ügyességű kobzosa hárfát vett kezébe, hogy dics-
hymnusokat zengjen népe Istenének. A mély vallásos 
érzés az ajkra nézve imává lett; a gondolat szárnyat 
ölt és a magasba száll; az ihletett lélek az égi harmó-
niát élvezi s annak accordjaiból alkotja hymnussá a 
dalt; a képzelet a mult emlékeire mereng s az égő 
csipkebokorban, a fényes felhőben és a tűznek lángosz-
lopában a választott nép felett kegyelmével őrködő 
Jehovát látja és a kürtök zengésében az ő szavát hallja; 
a múltból lelkesedést, erőt, hitet, bizalmat merít, nem-
csak a jelenre, de a jövőre is. A szív érzi bűnösségét 
és megalázódik. A lélek szomjúhozik az élő vizek után 
s a kegyelem forrásához zarándokol, hogy merítsen. A 
sajgó fájdalom gyógyírt keres, s oda fordul, kinél Gileád 
minden balzsamánál enyhítőbb orvosság van. Az égő 
szenvedély öntüzében emésztődve a mennyei harmat 
cseppjeitől vágyik megoltatni és a gyenge akarat égi 
támaszszal kiván megerősíttetni. Ime a különböző érzé-
sek, vágyak, melyek Kiss József imáiban kifejezést nyer-
tek. Valami sajátságos hang az, melyen ez imák szóla-
nak. Mikor végig olvastuk őket s hatásuk alatt állunk, 
úgy tetszik, mintha a kelet tikkasztó legében, szinpom-
pától ragyogó s rózsaillattól terhes vidékén járnánk, 
elkábítva a fénytől, megmámorítva az illattól és ekkor 
megszólal búgó zümmögésével a műezzin és önkényte-
len imára kulcsolódik a kéz, megtelik a szív s az ajk 
töredezett, szakgatott, rövid, de lelkes és teljesen igaz 
szavakat rebeg, nem kér, könyörög vagy esdekel, hanem 
csak dicsőit, magasztal és imád. 

»Minek kérni, uram! tetőled, 
Hisz vágyaink is tőled jönnek.« 

Ez a túlnyomólag doxologiai elem jellemzi ez 
imákat, melyeknek sajátos varázsát, erősen keleties szí-
nezetét szerzőnek a héber költészetben való jártassága 
adja meg. Megzendül ajkán néhány régi zsidó ének a 
XI—XII. századból, néhány a kor régisége által meg-
szentelt ima és hymnus. A régi héber költészet paral-
lelismusa, rhytmikus hullámzása az uralkodó forma, mi 
megint emeli az imák szépségét. Az imák a különböző 
zsidó ünnepek (szombat, páska, törvény ünnepe, sátoros 

ünnep, új év, engesztelés napja, gyásznap, chanuka és 
purim) szerint vannak csoportosítva. Megelőzi őket a 
költőnek önmagáért mondott imádsága és bezárja a 
sorozatot a 125. Zsolt, és egy esküvői kar. Mindenik-
ben sok költői erő lüktet a vallásos mellett s kiválóan 
szépek, mint tisztán költői alkotások is : a »Beköszöntő« 
(27. 1.), »Im ez a törvény« (53. 1.), Újévi (76. 1.), 
»Tulkok kövérjét...« (79. 1.), az »alkony« (81. 1.), 
stb.; de mindannyit felülmúlja úgy tartalomban, mint 
formában a páska ünnepi ima (39. 1.). Hadd álljon itt 
belőle a következő versszak : 

>Muló dicsőség, nyári éjnek álma 
Volt tűzhelyünk a Jordán mentiben, 
Nemzeti létünk napjai számlálva, 
Trón s hatalom oda le t t ; — de mi nem. 
Az omladékok felcsapó lángjából, 
Mely nyaldosá szentélyed ó falát ; 
Egyet menténk meg a nagy pusztulásból: 
Téged, uram! javaink legjavát!« 

A munka a Révai testvérek kiadásában jelent meg 
igen díszes kiállításban s nálok is kapható. Ára ? 

Az egyházi közigazgatási kézikönyvéből, melyet 
Eötvös Károly Lajos bocsát közre, a 7. füzet (25—28 
ívek) hagyta el e napokban a sajtót. E füzetben folytatja 
szerző a főpapi javadalomról már a 6. füzetben meg-
kezdett cikkét, majd szól a főpapi javadalom kezeléséről 
az időközi jövedelemről, a kegyuraságróla kegyúri köte-
lezettségekről tüzetesebben, a kincs tát vallás-és tanulmányi 
alap kegyuraságáről, a patronaíusről az erdélyi protestán-
soknál, a kath. alapok és alapítványokról, a gör. kel. 
egyházalapokról és a protestáns egyházi közalapókról. 
Azután megkezdve az ötödik könyvet az egyháziak 
hagyatékáról, ismerteti a hagyatéki eljárást. E cikk 
folytatása a 8. füzetben lesz. A füzet ára 30 kr. Kiadja 
Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás, Mint Nagyváradról értesítenek, 

ott október 28-án lelkészválasztás tartatott, melyen Tóth 
Sándor gombai rendes és Sulyok István szegedi helyet-
tes lelkészek pártjai küzdöttek a diadalért. Az eredmény 
az lőn, hogy 7 szavazattöbbséggel Sulyok István válasz-
tatott meg. Sulyok még jóformán kezdő, de kitűnő készült-
ségű és sokat igérő fiatal ember, kinek jelöltségét gróf 
Tisza Lajos és gróf Ráday Gedeon főgondnokok is 
nyomósán — s mint látszik — sikeresen támogatták. 
Üdvözöljük a fiatal lelkészt e nagyon fontos pozición ! 

* Tisza Kálmánné a protestáns ügyekért valóban 
elismerésre méltó tevékenységet fejt ki. Á nemes grófnő 
különösen a budai ref. templom és a prot. árvaház 
ügyéért buzgólkodik, miről fényes bizonyságot tesznek 
a következő tények. Az általa kezdeményezett és veze-
tett »JÓ szív egyesület« jótékony sorsjátékának jövedel-
méből a napokban 12,490 frt 58 krt juttatott a budai 
ref. templom alapjára és ugyanannyit az országos prot. 
árvaháznak. A budai ref. egyház helyi bizottsága küldött-
ségileg mondott köszönetet a kegyelmes asszonynak a 
templomépítés körül kifejtett áldásos működéséért. A 
küldöttség szónoka Szász Károly püspök volt. 

* A reformácio emléke templomainkban és isko-
láinkban az idén is kegyeletes ünnepélyek tárgya volt 
országszerte. A budapesti ref. templomban Szabó Aladár 
h. theol. tanár, a pesti evangélikusban Horváth Sándor 
és Schrantz János lelkészek, a budai evang. egyházban 
Scholtz Giisztáv lelkész tartottak alkalmi szónoklatokat, 



mindenütt zsúfolásig telt templomokban. A budapesti 
ref. főgymnasium tanárikara és tanuló ifjúsága az évfor-
duló reggelén (okt, 31-én, szerdán) a kalvintéri tem-
plomba vonult, a theologiai ifjúság pedig este 6 órakor 
rendezett szépen sikerült reformációi emlékünnepélyt, 
nem nagyszámú, de distingvált közönség jelenlétében, 
az egyház tanácstermében. Az ünnepély az ifjúság szép 
énekével kezdődött, mire Apostol Pál ifj. senior csinos 
alkalmi imája, s erre Pátkay Imre kitűnő alkalmi beszéde 
következett, mit a közönség megérdemelt tetszéssel 
fogadott. Horváth Ferenc gonddal szerkesztett alkalmi 
felolvasása után Barsi László hatásosan szavalta el ez 
ünnepélyre készített lendületes ódáját. A jó benyomást 
tett ünnepélyt a theol. énekkar gyönyörű éneke (csak-
hogy már ezt is registrálhatjuk!) zárta be. — Hasonló 
ünnepélyek lefolyásáról vettünk tudósítást Sopronból, 
hol a » Theologiai önképzőkör« és a »Tanítóképezde 
Pálfyköre« tartottak szépen sikerült iskolai ünnepélyeket 
énekkel, beszédekkel, felolvasásokkal, zenei és szavalati 
előadásokkal. — Midőn e kegyeletes ünnepléseket dicsé-
rettel regisztráljuk, nem tarthatjuk vissza magunkat a 
következő megjegyzéstől. Miért nem tétetik a reformá-
ció emléknapja formaszerű egyházi ünneppé.? Miért 
nem tartatik szünet az ország protestáns iskoláiban ezen 
napon ? Ha a róm. kath. iskolák az ő felekezeti ünnepei-
ken és az állami tanintézetek a kijelölt alkalmakkor 
ünnepet tartanak : miért ne tehetnék meg a protestánsok, 
hogy ez egyetlen napot protestáns ünneppé deklarálják?! 

* A VI. kerületi állami polgári tanítónőképző 
intézet f. hó 2-án Trefort Ágoston volt kultuszminiszter 
emlékére kegyeletes ünnepélyt rendezett a tanári kar és 
több előkelő tanférfiú részvételével. A műsor a következő 
volt: 1. Himnus. Énekelte a növendékek kara. 2. Trefort 
Ágoston emlékezetét Komáromy Lajos tanár olvasta fel. Az 
emelkedett szellemű beszéd kitűnő képet nyújtott az 
elhunyt nagy alakról. 3. Trefort Ágoston beszédét 
pozsonyi választóihoz. Schmidt Gizella olvasta. 4. »Zrinyi 
dala.a Rölcseytől. Szavalta Gyürky Ilona. 5. »Szózat« 
Vörösmartytól. Szavalta Vámossy Margit. 6. »1885a óda. 
Szász Bélától. Szavalta Greskovits Eleonora. 7. Koessler 
János gyönyörű Gyász ódájának eléneklésével ért véget 
a kegyeletes ünnepély. 

* Lelkészi jubileum. Okt. 28-án volt 25-ik évfordu-
lója annak, hogy Bachát Dániel a pesti ág. ev. tót egy-
ház lelkésze és a budapesti evang. egyházmegye esperese, 
a papi pályára lépett. Ez alkalmat fölhasználták a kiváló 
egyházi férfiú nagyszámú tisztelői és barátai arra, hogy 
iránta érzett igaz szeretetüknek és mély tiszteletüknek 
kifejezést adjanak. Az evang. gimnázium tanári kara, 
Böhm Károly igazgató vezetése mellett, továbbá az ösz-
szes evang. tanító- és tanítónőikar Vecsey István veze-
tésével s a presbytérium Knyasskó György egyházgond-
nokkal, már délelőtt tisztelegtek a jubilánsnál; kevéssel 
később a budai egyház s a tanítók küldöttei érkeztek 
meg. Az ünnepelthez Böhm igazgató intézett szép beszé-
det, mire Bachát Dániel meleg hangon mondott köszöne-
tet. Este 7^2 órakor 80 terítékű banquet volt a VI—VII. 
kerületi-club helyiségében. A vendégek közt ott voltak : 
Sárkány József kir. táblai alelnök a budapesti esperes-
ségi felügyelő, Fabiny Gyula min. oszt. tan., egyházfel-
ügyelő, Králik Lajos dr gyimnásiumi felügyelő, Henszl-
mann Károly esperességi főjegyző, Horváth Sándor, 
Doleschall Sándor, Schrantz János, Scholz Gusztáv lel-
készek s a pesti ágost. evang. egyházközség egész tanári 
és tanítói testülete, a hitoktatók, egyházi gondnokok stb. 
Az első pohárköszöntőt Sárkány József mondta a jubilansra, 
a ki aztán válaszában boldognak és büszkének vallotta 

magát, hogy ily férfiakkal karöltve szolgálhatja az egy-
házat. Beszéltek még: Fabiny Gyula, Vecsey, Horváth 
Sándor, Scholtz G. stb. A banquet a késő éjjeli órákban 
ért véget. Azon nagyszámú üdvözletekhez, melyekkel a 
budapesti evang. egyház tagjai ez alkalommal felkeresték, 
mi is a legőszintébb szivveí csalatkozunk. Bachat kitűnő 
pap, jeles esperes, koszorús Író, (a Kisfaludy-társaságnak 
is tagja), lelkes hazafi, és mindeme minőségében lanka-
datlan szorgalommal, soha nem csüggedő lelkesedéssel 
és nem közönséges sikerrel teljesíti sokféle kötelességeit. 
A teljes férfi erejében levő derék embert éltesse a gond-
viselés az egyház és haza javára »ad multos annos !« 

* Az országos prot. árva-egyésület igazgató 
választmánya okt. 3 i - én báró Kochmeister Frigyes 
elnöklete alatt ülést tartott, melynek tárgyait főként 
folyó ügyek képezték. Elnöki jelentés alapján tudomásul 
vétetett az árvaház költséges, de alapos kijavítása és 
kitisztítása, továbbá az árvaházra felügyelő választmányi 
tagok jelentése. Az intézetben most 91 árva van elhe-
lyezve. A következő hónapokban az inspectio gyakor-
lásával megbízattak : novemberre dr. Ebner, decemberre 
Stephany Lajos, januárra Szőts Farkas vál. tagok. Ked-
ves tárgyai voltak az ülésnek az ujabb adományokról 
és alapítványokról szóló elnöki és ügyészi bejelentések. 
Tisza Kálmánné szül. Degenfeld Ilona grófnő, a »Jó 
sziv-egyesület« nevében 12,490 forint 58 kros alapít-
ványt küldött az egyesületnek, mely e kiváló alapítvá-
nyért küldöttségileg fejezte ki köszönetét; e tekinté-
lyes Összeg az alapítók intentiója értelmében »Jó szív-
alapítványié név alatt külön fog kezeltetni. Ezen kívül 
a nemes grófnő még egy 351 forintos gyűjtéssel 
örvendeztette meg az árvaházat. Néhai Fábián Lajos 
nagyváradi mézeskalácsos végrendeleti alapítványa Ritoók 
Zsigmond nagyváradi ügyvéd hathatós közben járása 
folytán az egyesület pénztárába befizettetett. Nánási 
Lajos técsői lakos 200, Szabó Lajos terehegyi ügy-
véd 100, Kun Vilmosné szül. Gábler Borbála budapesti 
lakos 200, és Vitty Sándorné szül. Malinkovits Jozefa 
100 forintos alapítványaik, továbbá a »Prot. egyházi és 
iskolai Lapcc 600 frtot meghaladó gyűjtése örvendetes 
tudomásul vétettek. — Örömmel registráljuk e szép 
tényeket, buzgón kérve protestáns egyházunk közön-
ségét, kivált papjait és gondnokait, hogy a hazai pro-
testantismus e szép közös vállalatát erkölcsi és anyagi 
támogatásába jövőre is részesíteni szíveskedjék. 

* Az eperjesi collegium köréből a következő 
kedves sorokat vettük. A protestáns buzgóságnak egy 
szerfelett szép és általánosan elismerésre méltó példája 
az, melyet az eperjesi ős régi collegium egyik volt derék 
és nagy tehetsegű tanára, jelenleg Angliában élő hazánk-
fia Dr Szinéssy-Schiller részéről tapasztalt. Említett 
hazánkfia ugyanis az elmúlt év folyamán a városunkban 
dühöngött, s a számos középület sorában templomun-
kat és collegiumunkat elhamvasztó tűzvész pusztításairól 
értesülvén, Cambridgeben, hol mint egyetemi tanár műkö-
dik, gyűjtést indított, melynek eredményeként úgy az 
egyház, mint a collegium részére jelentékeny összegeket 
küldött át. A collegiumnak juttatott gyűjtési összeg 
meghaladja az 1800 frtot. A collegium igazgató választ-
mánya f. é. október hó 28-án tartott gyűlésében hálás 
örömmel vévén tudomásul Szinessy-Schillernek emez 
áldozatkész fáradozását, elhatározta, hogy hozzá, ki a 
messze távol dacára se feledkezett meg egykori műkö-
désének színhelyéről s itten élő barátairól és tisztelőiről, 
meleg hangon tartott köszönő iratot fog intézni. A nemes 
szivre valló nemes cselekedet mindenesetre alkalmas 
lehet arra, hogy ösztönző például szolgáljon, de feltét-



lenül méltó arra, hogy róla protestáns közönségünk ez 
úton is tudomást vegyen. — Dr H. 

* A debreceni főiskola akadémiai tanárai, mint 
odavaló laptársunk irja, október 24-én búcsúztak el a 
theologiai fakultás Nesztorától, Menyhárt János nyuga-
lomba vonult tanártól, ki 39 évig szolgálta hiven és 
áldásosán a reform, anyaszentegyház papnevelésének 
szent ügyét. Más protestáns orszagokban egy 40 éves 
theol. professor nyugalomba vonulása momentuozus 
egyházi esemény, melyet volt tanítványok, hatóságok és 
egyházfők elismerése és tiszteletnyilvánítása külsőleg is 
fényes ünnepélylyé tesznek"; nálunk csöndes kis házi jele-
net, melyet legfölebb akartársak meleg szeretet nyilvánítása 
különböztet meg az élet többi hétköznapjaitól. A holland 
kálvinisták Ooslerzeé-jüket 40 éves jubileumakor a meg-
tiszteltetések és kitüntetések egész sorával halmozták el; 
az amerikai purtiánok híres Hodge-jok 50 éves jubileu-
mán nevére új tanszéket alapítottak és 75 ezer frank 
háladományt gyűjtöttek az agg tudós részére. Nálunk 
még a 300 éves akadémiák öreg és érdemesült profes-
sorai is érjék be a kartársak tisztelet nyilvánításával és 
a becsülettel végzett munka erkölcsi öntudatával 1 A jó 
Menyhárt bácsit is ezzel nyugtatta a búcsúzó kartársak 
mélabús tenorból szólott szónoka, Balogh Ferenc, egy 
gyönyörű szép beszédben. Négy nyugpontra irányozta a 
csapásoktól sújtott jó öregnek látó erőben megfogyott 
tekintetét: először arra, hogy mind az öt működő kar-
társa egytől-egyik hű tanítványa a távozónak; másod-
szor arra, hogy közei 1000 tanítványa hirdeti részint 
iskolai, részint templomi szószéken az Űr igéjének tőle 
tanult tudományát; harmadszor arra, hogy »mikor a 
külföldi szelek rázására a theologiák is haboztak, a magas 
fők is megszédültekcc, Menyhárt hite a szentírás gránit 
alapjára támaszkodva nem ingadozott, hanem megírta az 
1875-ikÍ debreceni theol. tanárok wHittani Álláspont«-ját, 
mely a hazai protestantismus hit szilárd elemének táplálója 
lőn; negyedszer arra, hogy az őt ért súlyos csapások 
között is megmaradt mellette a hű leány bár özvegyi 
fátyolban és az árva unoka, amaz hogy letörölje az 
atya könyeit, emez hogy gyermeki mosolyával felszá-
rítsa azokat. A mélyen megható búcsúszavakra Menyhárt 
elérzékenyülve mondott köszönetet, kívánva volt társai-
nak, hogy teljes erőben, jó egészségben és boldogság-
ban folytathassák a tanári hivatalt, hogy áldott munkál-
kodásuk által a főiskola virágzása ne csak fennmaradjon, 
de előbbre is vitessék. — A búcsúzó kartársakkal egyet-
értőleg mi is azt kívánjuk a visszavonult veteránnak : Isten 
áldja, Isten óvja, Isten vigasztalja és erősítse öreg napjaiban 1 

* Szives kérelem. Egyházam templomépítési tőké-
jének szaporítása érdekében 1886-ban kiadtam Spurgeon 
híres, magyarra átdolgozott népkönyvét: „Szántó János 
beszédei az eke mellől" cím alatt és bátorkodtam e 
művecskét a nagytiszteletű ev. ref. és ág. hitv. ev. lelkész 
uraknak megküldeni és kegyességükbe ajánlani. Ámbár 
e valóban hasznos és ajánlható népkönyv eladott pél-
dányai után befolyt összeg nem fedezte annak nyom-
tatási költségeit, mégis őszinte köszönettel konstatál-
hatom, hogy a művecske meleg elismerésre és párto-
lásra talált. Számos kegyes felülfizetések is történtek, 
melyek egyházunk templomépítési tőkéjének szaporítá-
sára fordíttattak és melyeknek tételenkénti elszámolása 
1889. január hava folyamán fog eszközöltetni. Ezúttal 
alázatosan esedezem, kegyeskedjenek azon mélyen tisztelt 
lelkész urak, kik a könyvnek csekély árát még meg nem 
küldték, ez év végéig hozzám beküldeni, hogy a nyil-
vános elszámolás, ugy a könyvecskének áráról, mint a 

nagylelkű adományokról a jövő év elején hiány nélkül 
megtörténhessék. Bátorkodom továbbá szíves tudomás-
vétel végett közölni, hogy a könyvecskéből nálam még 
200 példány készletben van és így kérem a nagytiszt, 
lelkész urakat, méltóztatnának e könyvet híveiknek figyel-
mébe ajánlani. A könyvecske javítva és az előforduló 
hibáktól megtisztítva készen van egy második kiadásra 
is, melynek eszközlésekor annak egyes fejezetei, mint 
traktatusok adatnának ki, és egy-egy füzetke 5 krajcárba 
kerülne. Célszerűnek tartom, ezen füzetkékre ezennel 
előfizetést nyitni és alázattal kérni, hogy a ki azokra 
előfizetni akar, szíveskedjék ezt jövő évi január végéig 
tudomásomra hozni. Az egyes füzetek címei ezek : 1. »Á 
lustákhozcc. 2. »A vallás gáncsolóiról.« 3. »A jószívűségről 
és a szilárdságról.« 4. »A türelemről.cc 5. »A fecsegő 
nőkről.« 6. »Az alkalom megragadásáról.« 7. »A sze-
meket nyitva kell tartani.« 8. wGondolatok, gondolatok 
felett.« 9. »Hibák.« 10. »01y dolgok, melyek megkisér-
tésre nem érdemesek.« 11. »Adósságok.« 12. »Otthon.« 
13. »Tönkre jutott emberek.« 14. »A remény.« 15. »A 
pénzkiadás mesterségéről.« 16. »Egy jó szó a nők érde-
kében. « 17. »Kétarcú emberek.cc 18. »Előmenetelünk esz-
közléséről.íc 19. »A kérkedők.« 20. »Meg akarom kísér-
leni« és 21. »Igen tudatlan emberek.cc Az előfizetési ár 
füzetenként 4 kr. bolti ár 5 kr. Ismételve bátorkodom 
ezen alázatos kérelmemet a nagyt. lelkész urak becses 
figyelmébe ajánlani. Végre kérem a többi magyarhoni 
protest. egyházi lapok mélyen tisztelt szerkesztőit, ke-
kegyeskedjenek ezen alázatos kérelmemet lapjaikba fel-
venni. — Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri ág. hit. evangelikus 
lelkész. 

* Egyházi jubileum. A nódrágmegyei sziráki evan-
gélikus anyaegyház nagy fénynyel ülte meg október 
hó 28-án temploma fennállásának százados évfordulóját. 
Az újonnan átalakított templom, mely 3000 lelket fogad-
hat be, a jubileum napján zsúfolásig megtelt. Az egyházi 
szertartást Wladár Viktor nógrádi ev. esperes végezte 
Melczer Gyula, Wladár János és Miksa, továbbá Szlujka 
Mihály, Valentényi Emánuel, Maróthy Emil és Fényes 
Lajos lelkészek segédkezése mellett. A papság először 
áldozott, majd Wladár esperes egyházi szónoklat kísére-
tében felavatta a templomot. Az istentiszteletet 150 terí-
tékű ünnepi ebéd követte, a melyen Dégenfeld Lajos gr. 
mondta az első felköszöntőt a király ő felségére. Szon-
tágh Pál a két kitűnő egyházi férfiút, Dessewífy Ottót 
és Dégenfeld Lajos grófot, Wladár János Szontágh Pált 
éltette. Szontágh Pál Okolicsányi Gyula, több nógrádi 
egyház fejügyelőjeért s Okolicsányi Gyula dr Melczer 
Gyula egészségeért ivott. Felköszöntőket mondtak még: 
Wladár János, Viktor és Miksa, Posztóczky Iván, Nedeczky 
Géza stb. Este fényes bál zárta be az ünnepet. 

* Bod Péter Hist. eccl. előfizetési díjának második 
részletét 8 írttal Sztehlo János eperjesi lelkész és esperes 
úr a VI sz. kir. városi ev. esperesség részéről hozzánk 
beküldte. Szerk. 

* Gyászhír. A debreceni ref. főiskolai tanárikar 
hozzánk is beküldött gyászlapon fájdalommal jelenti sze-
retett kartársa, Felsővályi Nagy Pál főgymnasiumi tanár-
nak élete 4 i-ik, fáradhatatlan buzgalommal folytatott hiva-
taloskodása 14-ik évében, 14 napi súlyos szenvedés után 
október 27-én agyszélhűdésben történt gyászos kimultát. 
Temetése nagy részvéttel ment végbe, a háznál és a 
nagy templomban tartott gyászszertartással. Béke poraira! 
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0 T Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. Ott 

Állítsunk fel protestáns tanárképző intézetet. 
A vallás- és közoktatási miniszter 2 3,728. sz. 

rendeletének theolog. akadémiánk tanári érte-
kezletében való bemutatása s megbeszélése alkal-
mából, az akadémiánk eredeti tervezetével szoro-
san egybefüggő tanárképző intézet eszméje s 
megvalósításának az azóta szerzett tapasztalatok 
által is igazolt szükségesség tudata oly élénken 
hatotta át a tanári kart, hogy nyomban meg-
bízott engem azzal, hogy e fontos ügyet a 
theol. akad. nagybizottság elé terjesztendő évi 
jelentésemben legfőbb kormányzó testületünk 
előtt is felelevenítsem. 

Megtettem. Minthogy azonban jelentésem 
eme részének célzata oda irányult, hogy emez 
eszme s annak megvalósítása iránt az érdeklő-
dést tágabb körökben is felkeltsük s szavaim 
magában a nagybizottságban visszhangra talál-
tak : a nagybizottság elnöke b. Prónay Dezső 
egyetemes felügyelőnk U Méltósága kívánatos-
nak tartotta, jelentésem e részének egyházi 
sajtónk utján való közzétételét. 

Ez elnöki felhatalmazás alapján bátor vagyok 
tehát kartársaim megbízásából készült eme jelen-
tésemet, az abban íoglalt eszmét e becses lap 
igen tisztelt protestáns szellemű olvasóinak szives 
ügyeimébe ajánlani. 

* * „ * 
Őseink a tanügyet a vallás ügyével szoros 

szervi összeköttetésben levőnek tudták. Midőn 
vallási szabadságukért küzdöttek, küzdöttek 
egyszersmind a nevelés, az iskolázás, a tanügy 
szabadságáért. A békekötések ez elvet szentesíték 
s a vallás szabad gyakorlata mellett autonómián-
kat a nevelés terén is biztosíták. A katholizáló 
irány egyrészt, másrészt a centralizáló s így 
germanizáló önkény volt emez elv természe-
tes ellensége. Elődeink azonban ébren állottak 
autonomiájoknak ez irány és önkény által meg-

támadott sáncain; s az 1790/1. XXVI. tc. a 
védelmi, felterjesztő működésüknek gyümölcse. 

»De negotio religionis« cím alatt tárgval-
tatik az iskolaügy, s a mint a negotium reli-
gionis a békekötések alapjára visszahelyeztetik 
(praesitis) s a protestánsoknak általában örök 
időkre a vallás szabad gyakorlata iskolák sza-
bad használatával minden önkény — sőt O Fel-
ségének is bármely ürügy alatti megzavartatása 
ellen biztosíttatik (1. '§.) s vallási téren a teljes 
autonomia kimondatik (3. '§.) : úgy különösen 
az iskolaügyre nézve jövőre és mindenkorra 
megadatik a protestánsoknak nem csak azon 
jog, hogv bárminemű iskolákat (a legfelsőb-
beket O Felségének beleegyezésével) bárhol is 
felemelhetnek, hanem azon jog is, hogy azok-
ban a tanítói személyzetet, felügyeleti közegei-
ket megválaszthatják, az elsőket elbocsáthatják, 
a tanítók számát, a tanítás és tanulás ratióját, 
normáját és ordóját meghatározhatják, s hogy 
tanulóik minden akadály és hátrány nélkül (impe-
dimentum) tanulmányozás céljából a külföldi 
akadémiákat felkereshetik. 

Eme törvénycikk iskolaügyi autonomiánk 
»magna chartája.« Erre hivatkoztak elődeink, 
hivatkoztunk és hivatkozunk mi is mindenko-
ron, a midőn emez autonomiánk bármely oldal-
ról megtámadtatik, midőn amaz elv, hogy isko-
láink egyházunk veteményes kertjei, hogy »ad 
libertatem religionis educatio etiam maximé 
pertinetcc kétségbe vonatik. 

S e hivatkozás, e küzdelmünk eredménye 
az, hogy j'1 nleg iskolaügyi autonomiánk rom-
jain állunk. - Emelhetünk iskolát, de ennek 
minősége meghatározott; fentarthatjuk azt, de 
a kormány egy időre, sőt végleg is bezárhatja; 
választhatunk tanítókat, tanárokat, de csak tan-
szakukra qualificáltakat (századok gyakorlata 
szerint mi szabtuk meg e qualificátió feltéte-
leit : a legújabb törvény e jogot az államra 



ruházza; mi gondoskodtunk tanáraink képzé-
séről, mi adtuk e qualificátiót: s a legújabb 
törvény mindkét jogtól egyformán megfoszt) ; 
elbocsáthatjuk tanárainkat, de csak a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez tudomás végett 
felterjesztett fegyelmi szabályzatok alapján és 
azon kikötéssel, hogy az ilv fegyelmi eset az 
indokolt Ítélet közlése mellett haladéktalanul 
feljelentendő, s hogy az elmozdítást kimondó 
itélet közzététele és szigorú megtartása iránt 
a vallás- és közoktatási miniszter intézkedik; 
választhatunk iskolai gondnokokat, felügyelőket, 
de a miniszter megbízottja által bármikor meg-
látogattathatja a tanintézeteket, az iskolák fel-
szereléséről, az oktatás eredményéről, valamint 
általában arról, hogy a törvények és törvényes 
rendeletek megtartattak-e, ez úton is egyenes 
tudomást szerezhet ; a tanítók számát szabadon 
meghatározhatjuk, de bármely középiskolában 
nem lehet a rendes tanárok száma kisebb az 
ebben fennálló osztályok számánál; szabadon 
állapíthatjuk meg a tanítás ratióját, normáját 
és ordóját vagy a legújabb törvény fogalmazása 
szerint szabadon állapíthatjuk meg a tantár-
gyakban az egész tanfolyam alatt elérendő vég-
célt és a tanítandó ismeretek mértékét, a tan-
rendszert, a tantervet és a tankönyveket, de mind-
ezt nemcsak esetről-esetre kötelesek vagyunk a 
miniszternek bejelenteni, hanem kötelesek va-
gyunk a mértéket a közoktatásügyi miniszter 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló in-
tézetekbe behozott intézkedésekhez, mint mini-
mumhoz, alkalmazni ; — a tanulás terén is bizto-
sítva van szabadságunk, de a törvény szabja 
meg azon feltételt, hogy ki léphet felsőbb osz-
tályba, ki nem javíthatja osztályzatát s az érett-
ségi vizsgánál a kormányképviselő nem csak 
passive, de egészen active gyakorolja ellenőrző, 
sőt esetleg az érettségi bizonyítványokat érvény-
telenítő működését. 

Egy szóval — bírjuk a nevelés terén az 
önrendelkezés jogát, de csak azon feltélel alatt, 
ha mások rendelkezését követjük, ha vezérlő 
gondolatainkat más vezérlő gondolatjaihoz, mint 
minimális követelésekhez, alkalmazzuk. Autonó-
miánk a nevelés terén, kell, hogv ezt nviltan 
bevaljuk: tulajdonkép látszólagos. 

Ez tény; és tény az is, hogy mi minden 
komolyabb actió nélkül belenyugszunk a viszo-
nyok ezen változásába, sőt mi több, vannak 
egyes intézetek, melyek állami segélyért még a 
csonka önrendelkezési jogot is megcsonkítják 
azon lekötelezettségük által, hogy a vallás- és 
közoktatási miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló középiskolák tantervét alkal-
mazzák, hogy szerződésileg lekötik a minisz-

terrel szemben magukat tanáraik fizetésének 
minimumára. 

S vájjon emez inkább passiv belenyugvás, 
ezen önkénytes engedmény nem önkénytes jog-
feladás, küzdelemteljes multunkkal szemben nem 
önmagunknak megtagadása, hogy ne mondjam, 
önárulása ? 

Nem hiszem, hogy a jövő kor, hogy utó-
daink ily kemény váddal fogják a közel mult 
és a jelen kor féríiait illetni. Ok nálunknál világo-
sabban és tárgyilagosabban fogják méltányolni 
azon tényezőket, melyek önmegadó — oly sok 
belső küzdelemmel járó tevékenységünknél hatá-
rozók voltak. S e tényező a culturállamnak esz-
méje., a nemzeti nevelésnek szerit ügye. S ez eszme, 
ez ügy nem a jelenkornak szüleménye. A renais-
sance s így a reformátió egyéniségi elvének 
szoros következménye ez. A beállott reactió 
egyházi és állami téren a hierarchismus és 
tyrannismusnak kedvezett s a protestánsokat a 
békekötések kieszközlésére és azok sáncai mögé 
való vonulásra kényszerítette. Az elv azonban 
természeténél fogva ki nem halhat. Nevezetesen 
a philosophia világító ereje új életre ébreszté. 
A felvilágosult absolutismus az állam számára a 
rendőri és jogbiztosító leiadat mellé a cultura-
lis feladat megoldását tűzte ki, a culturállam 
eszméjét absolutistice kívánta megvalósítani; a 
francia revolutióban legzajosabban és mégis oly 
abstract módon nyilatkozó emberi jogok követe-
lése közvetítésével felébredtek a népek és nemze-
tek önrendelkezési joguk tudatára, a rang és 
felekezeti különbségek fölött gvőzelmeskedő O a j 
állampolgári jog és kötelesség eszméjére, jog-
körükbe vonva a culturalis célok érvényesítését. 
— Hazánkban ez utóbbi irányzat termékeny •j ^ 

talajra talált. Az alkotmányáért századokon át 
küzdő nemzet ez önrendelkezési eszmében alkot-
mánya kiépítésének zálogát ismerte tel, s a 
culturalis célok saját hatáskörébe való vonásá-
ban nemzeti Jetének biztosítékát látja. 

Nincs mit csudálkozni tehát a fölött, hogv ' O J 

az 1790/1. országgyűlés a nevelés ügyét, mint a 
culturalis haladás legfontosabb tényezőjét, saját 
hatáskörébe kívánta bevonni és a József-féle 
centralisáló s germánisáíó, tehát nemzetellenes 
irányzatából egy valódi nemzeti irányba terelni. 

A koronázási diplomába felveendő 22-ik 
pont őseink eme tendentiáját teljesen megvilá-
gosítja. Esküvel fogadja O Felsége eme pont 
szerint, hogy sem ő, sem utódai soha sem 
fogják az ifjúság nyilvános nevelésének rend-
szerét saját teljhatalmukból meghatározni, sem 
pedig bármely udvari commissiónak vagy bár-
mely udvari vagy külföldi hatóságnak alárendelni, 
hanem eljárnak az országgyűlés által megállapi-



tott nemzeti nevelés általános elvei szerint; — 
esküvel fogadja, hogy az országba és a mellék-
országokba semmiféle idegen nyelvet (tehát a 
németet sem) nem fog bevezetni s a nem-
zetet nem fogja annak tanulására kötelezni.« — 
E pont magába a koronázási diplomába ugyan 
nem vétetett tel, de a gondolat kifejezést talált 
egyrészt az 1790/1. törvény XV. és XVI. cik-
kében bővebben, de szinte a XXVI. törvénycikk J J 

4. §-ának azon szavaiban, hogy a kir. legfőbb 
felügyeleti jog a törvényes országos hatóságok 
által gyakoroltatik ; nevezetesen azonban ugyan-
azon törvény 5. §-ának azon nagyfontosságú 
tételében * coordinatione tamen litterariae insti-
tutionis erga demissam Statuum et Ordinum 
propositionem per Suam Majestatem determi-
natida ad has perinde Scholas, . . . huc tamen 
haud intellectis Religionis objectis, quae cuivis 
Religioni propria manere debent — extendenda. — 
A tudományos oktatás ügye ezzel elvileg az 
alkotmányos állam törvénykezési jogkörébe 
vonatott: elvileg állami ügygyé lett. 

Protestáns mindkét felekezetű elődeink első 
tervezetükben e pont helyett az egész nevelés-
ügyre a teljes önrendelkezési jog biztosítását 
kívánták ; a második tervezetben ragaszkodva 
ugyan vallási szabadságukkal szorosan egybe-
függő iskolai autonómiájuk elvéhez mégis 
bizonyára az alkotmányos culturáliam és az 
ezzel adott nemzeti nevelés eszméjének nagy 
fontosságától áthatva — nem a coordinatio 
ellen nyilatkoztak, hanem a coordinatiónak 
azon magyarázata ellen, mintha ezzel nevelés-
ügyök coordinálásának kényszerűsége s nem a 
coordinálásra nézve a szabadság biztosítása 
lenne kimondva, hangsúlyozván azon tételt, 
hogy az első magyarázat mellett iskoláink és 
az állami iskolák közötti különbség arra szorít-
koznék, hogy csak az utóbbiakat tartja fenn 
az állam. 

A protestánsok ezen szabadságuk érvénye-
sítése céljából még ugyan az évben a Pozsonyban 
tartott vegyes conventben egy bizottságot 
küldenek ki, amely a tanítási és tanulási szabadság 
elvének lehetőleg teljes biztosítása mellett a 
nyilvános oktatásnak tervét elkészítse, a célból, 
hogy ez a Regnicolaris deputatiónak benyúj-
tassék; — s hogy így a nihil de nobis sine 
nobis elve biztosíttassék. 

Az 1791-ki és később az 1825/7. ország-
gyűlési határozat alapján kinevezett regnicolaris 
deputatiók munkálatai országos törvény jogere-
jére nem emeltettek; munkálataik a kormány 
által ép a bizottságok intentiója szerint is csak 
a katholikus állami intézetekre bírtak kötelező 
erővel; a protestánsok iskoláikat tudományos 

.1 haza alkotmánya- és szabadságáért J o 
-egileg azon 

intézeteiket szabadon rendezték, esetleg coor-
dinálták a nemzeti nevelés systemájához; — az 
intimatumok túlkapásai ellenében hivatkozva 
szentesített törvényeken alapuló jogaikra, protes-
tálva, azokat hatálytalanítok. 

Ez iskoláink voltak, szabad szervezetük, a 
tanároknak az öntevékenységet fokozó nevelői 
hatása s ez intézetekben élő prot. autonomia 
és ezz 
lelkesülő szellem ápolása által 
nagy férfiak bölcsői, kik az egyházunkban élő 
democratikus elvet, az önrendelkezés és függet-
lenség elvét a magyar államban is érvényre 
kívánták emelni, kik lelkesedve a magyar nem-
zet és culturállam eszméjéért ez eszmék meg-
valósítását társadalmi s nevezetesen egyházi 
uton is sürgették, s néni nyugodtak, míg emez 
eszményük érvényesülhetése zálogát a magyar 
felelős minisztériumban el nem nverték. — r J 

Érvényesíteni kívánták alkotmányos uton esz-
ményüket; s e törekvésük egyik nagy emlék-
köve az 1848-diki 20. tc. — Nincs különbség 
e hazában törvényesen bevett vallásfelekezetek 
között, minden vallásfelekezetre nézve tökéle-
tes egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg. 
Mindnyájan a democratikus alapon felépült 
alkotmányos hazának egyenlően szeretett és 
egyenlő jogú erkölcsi személyei ; s a magyar 
állam — culturmissiójának teljes tudatában — 
közálladalmi költségek által fedezni fogja egy-
házi és iskolai szükségeiket. E nagy horderejű 
elv ki lett mondva, s a miniszter egy törvény-
javaslat előterjesztésével megbízva, a melyben 
— az illető hitfelekezetek meghallgatásával — 
ez elv részletesen alkalmazandó. — Az öröm, 
a lelkesülés a protestánsoknak részéről minden 
gyülekezetben megtartott hála-istenitiszteletek-
ben nyilvánult. 

Százados mulasztások voltak pótlandók! 
A népnevelés által biztosítandó mindenek előtt 
alkotmányos culturállamunk jövője. A nevelés 
ügye elkülönítendő az egyház ügyétől: s a 
miniszter a hitfelekezetek meghallgatása nélkül 
beterjeszti a népnevelésre vonatkozó törvény-
javaslatát az országgyűlésnek. 

A dolgok e rohamos fejlődése, a mintegy 
újra megszerzett hazáért, és annak felelős mi-
nisztériumáért való lelkesülés közben valóban 
bámulandó még részben élő vezéreink higgadt 
fellépése. Megemlékeztek egyházi autonómiánk-
kal szorosan egybefüggő iskoláink autonómiájá-
ról s nevezetesen Wimmer, Binder, Hunfalvy 
és különösen Székács felszólalására, egyesülve 
a test véregyházak képviselőivel — »kijelentették 
az egyetemes prot. értekezlet által, hogy a 
felekezeti iskolák megszüntetésére vonatkozólag 



jövőre is mindaddig, míg az 1848-ki XX. tc. 
2-dik §-ban kimondott egyenlőség és viszo-
nosság minden tekintetben életbe léptetve s 
ily módon állásunk úgy az állam, mint más 
hitfelekezetek irányában teljesen biztosítva nem 
leend, e tárgyról — felekezeti létünk veszélyez-
tetése nélkül nem tánácskozhatunk«; (Révész 
Figyelmező 1870.) s utalva a hazának azon 
állapotára, a melyben minden erő a haza meg-
mentésére fordítandó, ki jelenték az őket mégis 
kihallgató miniszter előtt, hogy ily körülmények 
a protestánsok kivánatainak terjedelmes teljesí-
tését meg nem engednék, azokkal a béke helyre-
állításáig készek várakozni.« (Haan egyet, gyű-
lései 78. lap.) 

(Folyt, köv.) Schneller István. 

V á l a s z 
Nagytiszteletű Czelder Márton úr nyilt levelére, 

Nagyt. Czelder Márton, elébb hittérítő, jelenleg 
kecskeméti lelkész úr egyszerre több lapban s ezek j 
között e becses lapokban is egy nyilt levelet intézett 
hozzám. Ugyan ezen nyilt levelet közvetlen is megküldvén | 
nekem kézírásban, abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a lapokból kihagyott részleteket is olvashattam. A 
»Sárospataki Lapok« t. szerkesztősége ezeket lényegtelen, 
személyes jellegű részleteknek mondja nagybecsű szer-
kesztői megjegyzésében. Magam is azoknak tartom. Es j 
így eszem ágában sincs azokra is kiterjeszkedni. Csak a 
félreértés kikerülése végett jegyzek meg annyit, hogy a 
lapokból kihagyott személyes jellegű részletek nem az 
én, hanem a Czelder úr személyére vonatkoznak. Tehát 
csak ő tartozik köszönettel a szerkesztőségeknek, hogy 
a kihagyásokkal esetleg megkímélték ujabb kellemetlen-
ségektől, melyek Czelder urat egyházi pályáján eddig 
kisérték, s a melyek miatt nem egyszer alkalma volt 
felkiáltani: „Szomorú az én lelkem mind halálig 

Annyival kevésbé veszem tehát számba azt, a mit 
a t. szerkesztőségek jónak láttak a Czelder úr nyilt 
leveléből kihagyni, mert az így is annyi mindenről szól, 
hogy azt sem tudom tisztán kivenni, hogy felvetett 
kérdései közül melyikre vár 111a feleletet. Azzal kezdi 
nyilt levelét, hogy tisztázni akarja azt a kérdést, hogy 
az alakuló — mi ugy tudjuk, hogy már megalakult — 
magy. prot. irodalmi társulatban részt vehetnek-e az 
unitáriusok? E célból hosszas dogmatikai fejtegetésébe 
bocsátkozik annak, hogy mit hisznek és mit nem hisznek 
az unitáriusok Krisztusról, az ő istenségéről, az új 
szövetségi írásokból stb; mihez képest a conclusio 
természetesen az, hogy ily nagy vallási tévelygéseik 
miatt az unitáriusoknak nincs helyök a prot. irod. társa-
ságban. Hogy miért lettem épen én megtisztelve e 
tárgyban egy nyilt levéllel, miután én a kérdés felett 
nem vitatkoztam? nem tudom. De ha Czelder úr azt 
hiszi, hogy ezzel már tisztázta a kérdést, én e hitében 
egyáltalán megháborítani nem akarom. Csakhogy mind-
ezeket egy vagy más formában előtte már sokan és 
sokszor elmondották. Tehát semmi újat nem mondott. 

De ha nem is új a Czelder úr Ítélete az unitárius 
dogmák felett, van annak egy sajátságos oldala, a mely 
ugy látszik, arra van szánva, hogy némileg kibékítsen 
minket elátkozott helyzetünkkel. Es ez az, hogy nem 

csak »keresztyén,« sőt protestáns voltunkat is elismeri, 
hanem »mint a hadseregnél a guerilla csapatot, még 
szükségeseknek is tart magának a protastántismusnak az 
érdekében is.« E szerint hát csak bennünk is van valami 
haszna a világnak. Sőt e tekintetben az utasítást is meg-
kaptuk Czelder úrtól, hogy »csak teljesítsük továbbra is 
az ellenséget háborgató feladatunkat.« 

Miután ily módon Czelder úr az ő evangeliumi 
álláspontjáról az unitárius dogmák felett bírói Ítéletet 
tartott, s az unitárismus feladatát az ellenség háborgatá-
sában megjelölte, őszinteségünket is kérdésessé teszi ; 
mert szerinte »a Krisztus iránt nem lehet illő tisztelettel 
viseltetni annak, a ki istenségét tagadja.« Majd az uni-
tárizmusnak a reformatio korában való hódítására hivat-
kozván, jelzi ennek okát. De egyszersmind figyelmezteti 
is az unitáriusokat, a kiknek ^törekvése iránt — külön-
ben — teljes elismeréssel viseltetik,« hogy a hódítás 
emléke által ne engedjék magukat elragadtatni stb. 

Messze vezetne, ha én a Czelder Márton úr nyilt 
levelében felvetett mind eme dogmatikai, philosophiai, 
históriai kérdésekre válaszolni akarnék. Különben is, ugy 
látszik, hogy mindazok csak a hangulat ébresztésére 
voltak szánva s nyilt levelének tulajdonképeni célja nem 
a magy. prot. irodalmi társaság kérdésének tisztázása 
volt, nem is az, hogy engem hittani vitára provokáljon; 
hanem hogy kifejezést adjon ő is annak a stereotyp 
vádnak, hogy az unitáriusok Magyarországon proselytás-
kodnak. A hozzám intézett nyilt levélnek tehát csak ez 
ágára kívánok válaszolni. S mindenek előtt megjegyzem, 
hogy e vádat, valóban már annyiszor és oly sok alak-
ban lobbantották szemünkre innen is, onnnan is, hogy 
végre még belénk verik a misszionáriusi hajlamot. Mert 
a folytonos szidás és gyanúsítás gyakran épen az ellen-
kezőt eredményezi, mint a mire szánva volt. S nem 
példátlan eset, hogy némely tanuló azért veszti el tanu-
lási kedvét, mert szüntelen csak azt hallja, hogy sohasem 
tanul és nem tud semmit. 

Nézzünk hát szemébe annak a vádnak. 
Még 1879-ben Hódmezővásárhelyit, a hol abban az 

időben tán egy unitárius lélek sem volt, nem hogy hit-
térítőink lettek volna, az ev. egyházból néhányan kiléptek 
s jelentkeztek nálunk, hogy vegyük be egyházunkba. A 
mellett, hogy erre a törvény is feljogosít, tekintve különö-
sen azt is, hogy épen azon környéken magának a protes-
táns egyháznak a kebeléből a nazarenismusban egy telje-
sen a törvényen kívül álló vallásos testület nőtt ki, azt 
hittük, hogy igazán keresztyéni missziót teljesítünk, sőt 
részben épen a protestáns egyháznak nyújtunk segéd-
kezet, ha a kötelékből már kivált tagokat nem engedjük, 
úgy szólva, elzülleni, hanem inkább a mi rendezett egy-
házunk kötelékéhez fűzzük: kérésüket teljesítettük, s 
bevettük egyházunkba. A kilépetteket mások is követvén, 
s évről-évre szaporodván az áttértek, gondoskodnunk 
kellett arról, hogy koronként legalább vallásunk szerinti 
istenitisztelet tartásban részesüljenek. E végre tehát 
budapesti egyházközségünkhöz csatolván a hódmező-
vásárhelyieket, annak lelkésze gondozása alá helyeztük. 
Miután pedig az áttértek folytonos szaporodásával — a 
mire tagadhatlanul a ref. egyház szolgáltatta a legnagyobb 
contingenst — budapesti lelkészünk se teljesíthette a 
szükséghez képest a lelkészi adminisztrációt, pár évvel 
ezelőtt a hívek kérésére és terhére Hódmezővásárhelyit 
egy segéd-lelkészi állomást szerveztünk. 

íme, ennyiből áll a mi egész hittérítői szereplésünk. 
Igaz, hogy Hódmezővásárhely után Orosházán, majd 
Mező-Berényben s legújabban Polgárdiban jelentéke-
nyebb számmal léptek át egyházunkba — fájdalom •— 



épen a rét. egyházból, a kikről nem mondom, hogy ha 
mi be nem vettük volna egyházunkba, mind más vallásra 
tértek, vagy épen nazarenusokká lettek volna, hanem 
azt felemelt fővel, s mint Istennek ép úgy felszentelt 
szolgája, mint Czelder úr, mondom, hogy mi senkit se 
csaltunk, senkit se térítettünk át egyházukból. Állítsanak 
elő csak egyetlen egy embert azok közül az áttértek 
közül, a ki azt meri mondani, hogy akár én, akár a 
hatóságom alatti lelkészek közül valamelyik ámította el, 
beszélte rá, és térítette át egyházunkba s én mea culpa, 
mea maxima ctilpa-val ismerem el, hogy méltán ér 
bennünket minden pironság. De addig engedje meg 
Czelder úr, hogy személyében egyesítve mindazokat, a 
kik minket proselytáskodással vádolnak, e vádat vissza-
utasítom. Hát az Istenért, ki is hiheti el, hogy a mai 
nyilvánosság mellett és ennyire résen állva ellenünk, 
rajta ne értek volna valamelyikünket a misszionarius-
kodáson ? Ellenkezőleg én nem egy folyamodást tudnék 
fölmutatni tekintélyes ref. egyházközségekből, hol egyesek 
hol többek aláírásával, melyekben arra kérnek, hogy 
adjak nekik utatítást, hol kell hogy jelentkezzenek, mert 
unitáriusokká akarnak lenni s unitárius egyházközséget 
akarnak alapítani; a mely folyamodásokat azonban én 
a hogy kapom, úgy elteszem, mintha nem is láttam volna, j 
És ezt nemcsak a ref. egyház iránti tekintetből, hanem 
magunkért teszem. Mert abban igazat adok Czelder úrnak, 
hogy elég gondot adhat nekünk kis egyházunk föntar-
tása, a terjeszkedési vágy tehát, eltekintve minden más 
figyelemre méltó szempontoktól, egyáltalán nem foglal-
hat helyet, legalább ez idő szerint, egyházpolitikai pro-
grammim kban. S bizony azoknak is, a kik hozzánk átlép-
nek, főleg ott a Duna és Tisza mentén, százszor is 
meg kell gondolniok, hogy mit cselekszenek; mert ha 
csakugyan az egyházi terhek alól való menekülés vágya 
íízi hozzánk, kétszeresen szánom őket, egyszer azért a 
csalódásért, a mely éri, miután egyházunkban még nagyobb 
teher hordozása várhat reájok, másodszor azokért a meg-
torlásokért, a melyeknek az elhagyott egyház részéről 
kiteszik magokat. És ezzel épen ahoz a botránykőhöz, az 
egyházi adóhoz érkeztünk. Próbáljuk egy kissé meghenger-
getni ezt is. Hátha nem is olyan tömör, a mint kilátszik 
s így össze sem zúzhat, még ha egész súlyával ránk 
eshetnék is. Hátha csak olyan törmelék-féle, a mi könnyen 
elporlik, ha hengergetni kezdjük. És semmi esetre sem 
dobhatjuk másra úgy, hogy a mi kezünkhöz is ne ragadjon 
belőle valami. 

Az ellenünk emelt vádnak mások előtt legterhelőbb 
s reánk nézve legsérelmesebb pontja az, hogy mi a ref. j 
egyház által közelebbről felállított domesztikát, illetve az 
ezzel járó egyházi adót használjuk fel térítési eszközül. 
Miután azonban az áttérések, mint fennebb láttuk, korábbi 
keletűek a domesztika felállításánál, a vád részben a dolog 
természeténél fogva magától elesik. De ha ugyancsak 
fennebbi soraim hitelre találnak, a mire igaz senkit se 
kényszeríthetek, de felteszem, hogy a t. olvasók közt 
csak lesznek olyanok is, a kik megbíznak őszinteségemben : 
akkor a vád legfennebb oda redukálódik, hogy oly 
egyéneket is befogadunk, a kik esetleg az egyházi adó 
elől menekülnek hozzánk minden meggyőződés nélkül. 
Esetleg mondom, mert nem lehet az ember tettei felett 
olyan könnyen pálcát törni, különösen a lelkiismereti 
dolgokban. Lám, mikor én 1875-ben szerencsés voltam 
épen Kecskeméten megfordulni s ott több tisztes és 
derék polgár tudakozására jeleztem vallásunknak épen az 
Istent illető főbb pontjait, nem egy akadt közöttük, a 
kik ugy nyilatkoztak, hogy hiszen így ők is unitáriusok. 
S erre még számos hasonló példát tudnék felhozni. 

Szerencsére Kecskeméten, tudomásommal legalább, nincs 
egy unitárius is, mert még abba a gyanúba esném, hogy 
tán 1875-ben én térítettem át hozzánk. De hát ez annyit 
mégis mutat, hogy az a mai szentháromság egy Isten 
nem sokat különbözik az unitáriusok egy személyii 
Istenétől. S ha nem lennénk egymás iránt annyira 
elfogulva és nem a história mult válaszfalán keresztül 
néznénk egymásra, még könnyen egymásra is ismernénk. 
Bocsásson meg Czelder úr, de éti alig hiszem, hogy 
saját maga is, ha unitáriusnak született volna történetesen 
s nem reformátusnak, kétségbe esnék a miatt, hogy nem 
látja a Krisztust az Isten trónjában ülni, hanem csak a 
körül állani, tán legközelebben a meny és föld urához, 
de csak más nagy szellemek társaságában, a kiket ő ott 
ép ugy testvéreinek ismer, mint a hogy a földön egykor 
testvéreinek ismert minden embert, még a bűnös publi-
kánus t is. Megengedve különben azt is, hogy az áttértek 
között csakugyan lehetnek olyanok is, a kik tisztán csak 
az egyházi adó elől keresnek nálunk menedéket: vájjon 
a vád egész súlyával csak reánk nehezedik-e, a kik 
helyet adunk ilyen menekülőknek, s nem jut-e valami 
belőle magára azon okra is, mely a menekülés vágyát 
szülte ? A népnek is meg van a maga philosophiája, a 
melynek néha még a bibliával kezünkben is nehéz ellene 
állani. Nem ritka eset — például — itt közöttünk, hogy 
a köznépnél a nő férje vallására megy át vagy megfor-
dítva. Miért ? Csupán csak azért, hogy ne fizessék két 
papnak a kepét. Nem is említve a vallás változtatásnál 
gyakran előforduló más hasonló, bizony nem valami 
ideális és morális okokat, a melyekért azonban csak az 
illetők lehetnek felelősök az ő lelkiismeretöknek, a fel-
hozott esetben is mind mondhatjuk az illetőnek, hogy 
hát egy kalongya búzáért eltudja hagyni a maga vallását! 
Azt meg nem téríti senki. De az átvevő lelkészt sem 
teszszük a rajta kívül álló okért felelőssé. Én teljesen 
tudom méltányolni a ref. egyház domesztikájának nagy 
és üdvös feladatát. Lelkem egész őszinteségével kivánom 
annak minél erősebb kifejlődését. De ha azt gondolják, 
hogy ez a legfőbb ok, a miért az újabb időben híveik 
közül többen átléptek hozzánk vagy más egyházba, mert 
mennek biz azok a kath. sőt a mint a napokban haliám, 
közelebbről még a görög egyházba is többen áttértek: 
akkor ne csak minket hibáztassanak, hanem a hibának 
egy kis részét vegyék át magokra is. Mert annyit mond-
hatok épen a fennebb említett folyamodások alapján, 
hogy ha csak fele is igaz annak a mi azokban az egy-
házi adó kirovására és felhajtására nézve elő van adva, 
bizony az egy oly seb lesz a ref. egyház testén, a mely hova-
tovább mind inkább fog vérzeni. Tán az eljárás körül 
van valami hiba, a mely annyival inkább figyelembe 
lenne veendő, nehogy a miatt maga az intézmény 
is veszélyeztessék. És itt megjegyzem azt is, hogy a 
domesztikát még 1853-ban felállítottuk volt mi is. Az 
első évben befolyt csaknem az utolsó krajcárig. A máso-
dik évben már csak fele jött be. Pedig nem is tisztán 
csak személyi kötelezettség volt, hanem tekintettel a 
szegénységre, ezeknek tehát a gyülekezet pénztárára let-
tük. A harmadik évben aztán önkéntes megváltásra vit-
tük át és így realizáltuk az eszmét, mert meggyőződtünk 
arról, hogy az illetékek évenkénti felhajtása minél tovább 
több nehézségbe fog ütközni. Mert végre is az egyház 
nem helyezkedhetik teljesen egy állam álláspontjára s 
nem használhatja fel mindazon eszközöket a maga célja: 
megvalósítására, a melyeket az használ. 

Még csak egyet. Nem veszik észre Czelder úr és 
társai, hogy a mikor folytonosan minket akarnak ütni 
híveik áttéréseért, tulajdonképen magukat verik. Hiszen 



ha az unitáriusok oly könnyen űzhetik a ref. községekben 
a hittérítést, ez az illető lelkészeknek szolgál szegénységi 
bizonyítványúl. S ha csak úgy maradnak meg híveik 
az egyházban, ha más egyház kaput zár előttük, ez 
annak a hit szilárdságnak a rovására esik, a melyre 
Czelder úr is hivatkozik. Végre midőn ingyenélő söpre-
déknek nevezik a hozzánk áttérteket, vájjon a mi egy-
házunkat bélyegzik-e meg, a mely még alig tette rájok 
nevelő kezét vagy saját egyházukat, a melyben felnőt-
tek ? Általában mielőtt annyira nekünk esnének, jó lesz 
megvizsgálni, ha nincs-e otthon is valami baj?! 

Ezekből megítélheti bárki, hogy mi alapja lehet a 
szóban levő vádnak, hogy mi a ref. egyház kerítései közé 
törtünk s egyházi adójukat használjuk fel híveik áttéri— 
tésére. Hiszen ha ebben csak egy mákszemnyi igazság 
lenne, akkor nem 3—4 százat, hanem legalább ugyan 
annyi ezeret kereshetnének híveik közül egyházunkban, 
s alig lenne hitközségük, a melyikbe ne proselytáskod-
hassunk. De ez eddig se volt kenyerünk, s ezután sem 
lesz. Mi mindenik egyházzal békességben akarunk élni, 
mert tudjuk, hogy mindenik lelki szükséget pótol. Hasonló 
elismerést várunk magunkra nézve is. Legkevésbbé gondo-
lunk pedig arra, hogy épen a ref. egyházzal kezdjünk 
egy áldatlan harcot, melyből, a mint érintettem is, inkább 
a mult históriai emlékei, mint a jelenkor vallásos eszméi 
választanak el. S megnyugtatásunkra szolgál, hogy a ref. 
egyház is nem egyetemlegesen, hanem csak egyes tagjai-
ban fordult annyira ellenünk. 

A mi már budapesti lelkészünk t. Derzsi Károly 
úrnak ama k.-hodosi emberek áttéritési ügyében köve-
tett eljárását illeti,*) a mint erről nevezett lelkészünktől 
kért felvilágosítás s ezzel együtt bemutatott hivatalos ira-
tokból meggyőződtem, a tényállás következő : Igaz, hogy 
ő a szóban levő k.-hodosiakat levélben való jelentkezéssel 
vette be egyházunkba. Igaz, hogy kilépésükre nem fogadta 
el az illető ref. lelkész úr jelentését s azt kivánta, hogy 
ők maguk jelentkezzenek. De hogy mi módon? Erre nézve 
legyen szabad ez ügyben f. évi szept. 28-ról 260. sz. a. 
tett átirataból a következőket idéznem : »sziveskedjék az 
illetőknek tudtára adni, hogy írjanak hozzám, felfejtve, 
hogy ez s meg ez okból stb. ki- vagy is visszatérni 
kívánnak s miután a távolság és anyagi viszonyaik miatt 
a törvénynek eleget nem tehetnek, kérik, hogy e nyilat-
kozatukat így is vegyem — kivételesen — tudásul s az 
elbocsátó bizonyítványt hozzájok küldjem el. Nagyon 
helyes lesz, ha Nt.-séged e kérvényt a személyazonos-
ság biztosítása tekintetéből hitelesíti, vagyis aláírja s 
pecsétjével ellátja. Erre én kiadom az elbocsátót, ők is 
célt érnek s remélem az én méltányosságom is elismer-
tetik. « Azt hiszem, hogy ez a dolgot egészen más szín-
ben tünteti fel, mint a hogy azt Czelder úr előadni 
szíveskedett. Nem is kívánom a kettő közötti különbsé-
get feltüntetni. A ki akarja, megérti s belátja, hogy a 
kérdéses egyének teljességgel nem zárattak el attól, 
hogy személyes jelentkezés nélkül is vissza ne térhesse-
nek a ref. egyházba s eddig ha akartak, vissza is térhettek. 
Abba se bocsátkozom bele, hogy melyikök áll törvé-
nyes alapon : lelkészünk-e az ő eljárásával, vagy Czelder 
úr az ő tanácsával ? A ki a törvényt kezébe veszi, erről 
is meggyőződést szerezhet magának. Csak annyit jegyzek 
meg, hogy ha a Czelder úr tanácsa törvénynyé válnék s 
annak, a ki valamelyik egyházból ki akar lépni, nem saját 
lelkészénél kellene jelentkeznie, hanem elég lenne azon 

egyház lelkésze előtt megjelennie, a hova be akar lépni, ez 
aztán csak átírná a másik egyház lelkészének, hogy N. N. 
nálam jelentkezett, hogy eddigi vallását elhagyja, egyhá-
zunkba kivan bevétetni, s én be is vettem, szolgáljon neked 
tudomásul: nem tudom, melyik egyház veszítene többet? 
Részemről, ha ezt törvénynyé tudja emeltetni Czelder úr, 
én egész készséggel belenyugszom. 

Ezzel végére jutottam válaszomnak. Sokáig haboz-
tam, hogy egyáltalában válaszoljak-e vagy se ? Mert a 
mint előre is jeleztem, nehezen tudtam kivenni, s most 
sem vagyok egészen tisztába vele, hogy Czelder úr a 
prot. irod. társaság kérdésében, vagy hitvitatkozás cél-
jából, vagy végre azért intézte-e hozzám nyílt levelét, 
hogy vádoljon ? Az elsőn már túl vagyunk. A második-
nak csak úgy lenne eredménye, ha az, a ki hív, így 
szól : »jer, keressük együtt az igazságot.« De a ki azt 
hiszi, hogy ő annak teljes birtokában van, s engem szó-
hoz se enged jutni, azzal szemben kénytelen vagyok 
hallgatni. Á mi a vádat illeti, azt könnyű elhallgatni 
annak, a kinek nyugodt a lelkiismerete. Éz volt egyik 
oka, hogy eddig se vettem miatta tollat a kezembe. 
Most sem azért tettem, hogy mentséget keressek, mert 
erre nincs szükségünk. De jónak láttam annyi kihívás 
után legalább ezeket elmondani. S tettem ezt nem mint 
az unitáriusok püspöke, hanem mint ez egyház egyik 
tagja. A kinek a püspökkel van dolga, szíveskedjék hiva-
talosan megtalálni, s én a mi ügykörömbe esik, kész-
séggel szolgálok. Tisztán és világosan szóltam. Ha íté-
letre vagyok méltó, ítéljenek el engemet s ne egyházamat. 
Bocsánat a hosszadalmasságért. Kijelentem, hogy én 
nem kívánom ez ügyet tovább bolygatni; minélfogva a 
viszon válaszszal vagy esetleg újabb megtámadtatásokra 
való felelettel se szándékozom c becses lapok t. olvasó 
közönségét fárasztani. 

Kolozsvártt, 1888. november 6. 
Ferencz József, 

unitárius püspök. 

*) Válaszom e részének átvételére tisztelettel kérem a »Protestáns 
Közlönyt nt. szerkesztőségét is, a ki a Czelder úr nyilt leveléből az 
erre vonatkozó sorokat szintén kiadni szíveskedett. /'". J . 

I S K O L A Ü G Y . 

írásbeli dolgozati tételek a theol. alap- és a 
lelkészképesítő-vizsgálatokon. 

A budapesti ev. ref. theologia akadémiai tanári kar 
által az 1888. évi október hó 21-én tartott gyűlésen a 
következő tételek tűzettek ki az 1889-ik évi alap-, az 
első- és a második lelkészképesítő-vizsgálatok Írásbeli 
dolgozatainak tárgyaiul. 

j. Az alapvizsgálatra: 

a) A vallásbölcsészetből: 

A kijelentésben való hit összehasonlító ismertetése 
és apologetikus bírálata. 

b) Az egy háztörténe leniből: 

A franciák között keletkezett egyház reformi moz-
galmak a MII—XVI. századok folyama alatt. 

c) Az izagogikáböl: 
Baur Fr. K. és Hilgenfeld Adolfnak a kanonikus 

evangéliumok keletkezésére vonatkozó nézetei. 



II. A lelkészképesitő első (kapláni) vizsgálatra: 

a) A Biblica-theologiából: 
A kijelentés különböző alakja az ó- és új-testa-

mentumban. 
b) A keresztyén hittanból: 
A dogmák és confessiók jelentősége a protestan-

tismusban. 
c) Az exegetikai tudományokból: 
Melkiczedek és Krisztus főpapsága összehasonlítva 

az ó-testamentumi főpapsággal a Zsid. levél III: i—6; 
IV: 14—16; V: 1 —10; VII: 1—28; VIII: 1 - 7 ver-
sei alapján. 

III. A lelkészképesitő második (papi) vizsgálatra: 

a) Az egyháztörténetemből: 
Hazánkban az állami és felekezeti elemi-, közép-

és felsőbb iskolák körében tett újítások 1740—1848. 
évek alatt. 

b) Az egyházjogból: 
Készíttessék ismertetés Kiss Áron : »A XVI. szá-

zadban tartott magyar reform, zsinatok végzései« című 
könyvéről, különösen kiemelve a kánonok egyházjogi 
töredékeit és azokat egy képpé szerkesztve. 

c) A gyakorlati theologiai tudományok köréből: 
Biráltassék meg a magyarországi vagy erdélyi ref. 

egyház énekes könyve dogmatikai, költészeti és nyel-
vezeti szempontból. (A zenészen szempontból való bírálat 
nem kötelező, de kívánatos.) 

d) Egyházi beszéd textusok : 
Zsolt: XIX: 2 - 5 . 
Máté: XV: 1 —11. 
II. Kor : IX : 7. 
e) Bibliamagyatázati tételek : 
Máté: V: 1—12. 

» VI : 1 —16. 
» VII: 13—29. 
» X : 32 — 42. 
> XI: 2 5 - 3 0 . 
» XIII: 24—33. 
» XIII: 44—52. 
» XVI: 13—28. 
» XVII: 1—13. 

Lukács: XII: 1 —12. 
» XII: 13 — 21. 
» XVI: 1 - 1 3 . 

Róm. lev. IX: 1 —16. 
Kolossei lev. III. 1 —15. 
Zsid. lev. V : 1—14. 
Jakab: I : 2—18. 
I. János II. 1 —17. 
A vizsgázóknak figyelmébe ajánltatnak a Theol. 

Vizsg. Szabályok (1887. évi jk. 15. sz.) azon rendel-
kezései, hogy az alapvizsgálati dolgozatok május 15-ig 

(Szab. 7. §.), az I-ső és H—ik papi vizsgálati dolgozatok 
junius 15-ig (Szab. 20. §.) a theol. akadémia igazgató-
jához adandók be. 

Kiadatott 1888. október 28-án Budapesten. 
Kenessey Béla, 

a tan.-kar jegyz. 

1721/88. A fentebbi tételeket helyben hagyva, köz-
hírré teszi. 

Budapest, 1888. november 2. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

A nagybányai ref. elemi iskola ügye. 

Mind az egyházi, mind a politikai lapokban bejárta 
az országot a hír, mely szerint a nagybányai ref. egyház-
község kemény megrovást kapott a tiszántúli egyház-
kerület közgyűlésén azért, hogy felekezeti iskoláját ideig-
lenesen beszüntetni szándékozik, és hogy iskolaépületét 
a városnak közös iskola helyiségül haszonbérbe adta. 
Ezért aztán Nagybánya nem lehet missziói kör közép-
pontja stb. 

Nem akartam ez ügyről nyilvános téren szólani 
mindaddig, míg az egyházkerületi határozatot nem látom, 
de most már előttem lévén a határozat, magam és egy-
házam iránti kötelességemnek tartom elmondani, hogy 
áll a dolog ? kijelentvén, hogy állításaimat írásban meg-
levő adatokkal s nyilvános tényekkel igazolhatom. 

A dolog úgy áll, hogy ez az ügy az egyházi törvé-
nyek és egyházkerületi utasítások értelmében folyta maga 
rendes útján. Az egyházkerületi utasítás azt mondja, hogy 
ha valahol a felekezeti iskola beszüntetése céloztatnék, 
jelentést kell tenni az espereshez. Ezt a jelentést mi a 
folyó évi május 5-ikén megtettük. Választ is kaptunk rá, 
hogy az ügy megvizsgálása végett maga az egyházmegyei 
elnökség fog kijönni jun. 12-ikén. »Legyenek tehát, kérem, 
nyugodtan — irá esperes úr — a dolog késedelmet szen-
vedni nem fog, a mennyiben a nyáron tartandó egyház-
megyei s még későbben tartandó egyházkerületi gyűlés-
nek kell beszámolni.« 

Megjegyzendő, hogy az egész ügy hivatalosan csak 
akkor jöhetett szóba, mikor a városi közgyűlés Ígéretet 
tett, hogy a gymnasiumi épületből kiszorult községi 
iskola számára a ref. iskola épületét bérli ki. Erre pedig 
előre nem igen lehetett számítani, mert a plébános meg 
a katholikusok nagy része körömszakadtig ellenezték; 
úgy hogy mikor a bérbe vétel kimondatott: ugyan az 
a gyűlés — hihetőleg megnyugtatásul — megszavazta 
a katholikus templom kívánat szerinti kifestésére is a 
költséget. 

Áz is tudni való, hogy ez a szóban forgó iskola-
ház egy emeletes kőépület, kilenc nagy teremmel, melyek 
közül a mi iskoláinknak csak kettő kellett. Egyben volt 
a kántor lakása, egyben a kápláné; a többi helyiség 
vagy üresen állott vagy bérbe volt adva, hol ennek, hol 
annak ; legközelebb zsidók használták magtár gyanánt s 
patkányok dúlták az alapfalakat. Ha valaki ki tudná 
mutatni, hogy mindezek a bérbeadások egyházkerületi 
jóváhagyáson alapultak; vagy hogy az egyházi törvé-
nyek szerint a haszonbérleti szerződések is csak főható-
sági engedélylyel köthetők: még akkor sem mond-
hatná, hogy törvényellenesen cselekedtünk, mert a 
jelentés május 5-ikén bement, az egyházmegyei elnök-
ség junius 12-ikén kijött, a szerződés csak junius 20-ikán 
hagyatott helyben véglegesen, a mint a záradék mutatja. 



Az elnökség tehát jun. 12-ikén kijött, s 13-ikán 
egyházi közgyűlést tartottunk. Én elmondtam előzete-
sen — azt hiszem, elég világosan — hogy két fontos 
dologról van szó, mely azonban nem függ egymással 
szorosait Össze. Az iskola bérbeadása nem hozza magával 
a felekezeti iskolának a közösbe való beolvasztását, mert 
a leányiskola számára a régi kántori lakásban alkalmas 
hely van, a fiúknak pedig lehet bérelni vagy szerezni. 
A felekezeti iskola beszüntetését egészen más okok 
alapján, egy presbyter társunk, a városi tiszti ügyész úr, 
mint régi kedves eszméjét indítványozta. Méltóztassék 
okait és a helyzetet megvizsgálni, s tetszés szerint 
véleményezni. A tanítás rendszeresen foly; jár iskolába 
56 fiú, 68 Icán}-. Tessék megnézni, meghallgatni. 

Hogy mit hallott előzetesen a küldöttség egyik 
vagy másik tagja mástól ? mit nem ? nem tudom. De 
tény, hogy mikor a gyűlésen a tiszti ügyész egy szép 
beszédben okadatoita indítványát: az egyházmegyei 
gondnok úr ö méltósága még szebb beszéddel felelt az 
általam és esperes úr által kifejezett aggodalmakra, sőt 
megdicsérte az egyházat, hogy a szabadelvű haladás 
terén ilyen fontos lépést tesz előre. A gyűlés pedig 
egyhangúlag megéljenezte a küldöttséget. Azután ebéd 
és magnum áldomás következett. 

Ugyan hol volt itt a „kényszer helyzet:" Mi gá-
tolta az egyházmegyei elnökséget, hogy akár a bérbe-
adásnak, akár a közös iskolába való bemenetelnek, akár 
mind a kettőnek ellene mondjon ? Hiszen az alispán 
szavára még talán a tiszti ügyész úr is hallgatott volna, 
a ki tudtommal nem tudja ugyan, mit tanulnak és tud-
nak a mi iskolánkban a gyermekek: hanem azért cl 
nem hiszi nekem, hogy egy ember hat osztályt jól 
taníthat. Sőt kérdezem, mi akadályozta az egyházmegyét 
is az iskola beszüntetése ellen való tiltakozásban ? Miért 
kellett ott is az Írásban olvasható okok helyett a leve-
gőből beszélni és egyebek közt azt állítani, hogy az 
iskola most hanyatlott el, a szándék nem volt előre 
oejelentve stb ? Azt csak a mindentudó tudja. De végre 
is tény, hogy az iskoia ideiglenes beszüntetését az egy-
házmegye helyben hagyta. 

Az egyházmegye jegyzőkönyvét én a presbyterium 
elé terjesztettem. Indítványoztam, hogy előzzük meg az 
egyházkerületi gyűlést, nyissuk meg iskolánkat rendes 
időben. De a presbyterium egyhangúlag azt határozta, 
hogy be kell várni, mit mond az egyházkerület. 

És mit mondott? Ugy látszik, engem kárhoztatott. 
Összefoglalta a kétféle ügyet még egy harmadikkal, a 
misszió-ügygyel, és valószínű, h o g y e miatt csakugyan 
nem lesz Nagybánya körül missziói kör. Mintha ezt 
bánnák a bányai urak, a kik az egyházkerületi végzésre 
is azt mondták: mit gondolnának a katholikusok, ha 
meg nem próbálnók e határozatot fellebbezni ? Fellebbezik 
tehát a konventre. Én bejegyeztettem a jegyzőkönyvbe, 
hogy ezt nem kívánom ; feljegyeztettem a szavazók neveit 
és jelentést teszek az esperes úrhoz. így áll a dolog. 

Ezekből Ítéljék meg lelkésztársaim, vagy legalább 
ismerőseim: hol az a törvényellenes cselekedet, a miről a 
főtiszteletű egyházkerület értesülhetett ? Mi a hiba ? Az 
iskolaépület bérbeadása? Hiszen annak jó része eddig is 
bérben volt, és nem volt miatta semmi baj; most pedig 
egészen megujult, megbővült és emelkedett az értéke 
egy néhány ezer frttal. A közös iskolába való bemenetel ? 
Hiszen oda eddig is jártak a mi gyermekeink, csak mi 
nem jártunk vallást tanítani, és nem volt miatta semmi 
szó. Árad, Nagyvárad, meg több város régóta nem tart 
felekezeti iskolát, és nem bántja őket érte senki. Itt 
meg ugyanaz csak szándékoltatott, csak próbáúl, csak 

ideiglenesen; és bezzeg van baj ! De ismétlem, hogy ez 
függő kérdés. Meg lehet oldani alkalmasint szépen. 
Azonban a megoldás módja az én csekély véleményem 
szerint nem az, hogy fogjunk rá fűt-fát a papra; veszít-
sük össze híveivel, ismerősivel; s kiáltsuk ki országvilág 
előtt, hogy nem lehet rá missziót bízni. 

Hanem ajánlok egy más módot. Legyen kegyes a 
főtiszteletű egyházkerület egy jóakaró szives választ adni 
arra az alázatos kérelemre, melyet a mult év aug. 14-ikén, 
tehát több, mint egy éve, beküldtünk, melyben a nagy-
bányai egyház „előzetesen feltárta a maga helyzetétés 
kérve kérte nem annyira a segedelmet, mint annak őszinte 
kijelentését, hogy a főiskola javára tett régi ajánlati 
tartozás felől miként méltóztatik intézkedni ? 

Mert azt hiszem, hogy ha én egyszer azt mond-
hatnám az én híveimnek: ime, nem vagyunk többé 
fülig adósok ! a szigeti iskolát már kifizettétek ; a katho-
likus káptalant a télen a bál jövedelméből kifizettük; a 
debreceni iskolára kell még ennyi vagy annyi; kerítsük 
ki valahogy azt is ! azután próbáljunk szerezni egy kis. 
tőkét, mint a lutheránus atyafiak, aztán hozzunk egy 
nőtanítót, a ki kézimunkát is tanítson stb. 1 akkor, úgv 
gondolom, megnyílnék a hívek jobbjainak nemcsak szíve, 
hanem erszénye is, és lehetne iskolánk, felekezeti is, 
virágzó is. 

így azonban mindenre csak az a válasz : »nincs 
pénz.« Husz percent egyházi adót fizet ki-ki, még se 
lehet kivetni csak 800 frtot. Ajánlat gyűjtésre nincs 
kilátás, mert félni kell az executiótól. Népességünk, úgy 
látszik fogyton fogy ; az oláhság száma nőttön nő; a 
katholikusok alapítják az egyleteket; az új püspök már 
megjegyezte, hogy a zárdát nem Felsőbányára, hanem 
ide kellet volna építtetni; s vájjon nem építtethet-e ide is? 

És én itt állok, a protestántismus és magyarság 
egyik végpontján, a reformáció ős földén, a »nagy és 
szent« Kopácsi helyén, teljes tudatával és érzetével 
hivatásomnak. 

Elkezdem a rám váró munkát, az egyház anyagi 
ügyeinek rendezésével, az adósságok törlesztésével, a 
hátralékok behajtatásával. Azután legfőbb gondom a 
nevelés-ügy, különösen a vallástanítás. Béjárok a gym-
nasiumba ; beviszem a vallástanítást a magán nőnevelő 
intézetekbe, hogy a kik sárban vagy hidegben vagy 
egyéb okból talán nem jöhetnének hozzánk, helyben 
találjanak bennünket. Felkeresem feleségemmel együtt 
híveinket, a szegényeket, a betegeket. Kimegyek a 
hegyre prédikálni; isteni tiszteletet tartok a jó távol 
eső Erdőszádán, összeszámítom a szórványokban élő 
lelkeket; tervet, térképet készítek a misszió-ügyről az 
egész egyházmegye területére; munkálkodom abban, 
hogy a vármegye területén levő közművelődési egye-
sület lássa el az egész egyházmegye szegényebb isko-
láit felszereléssel, tanszerekkel; vezetem a tanügyi 
statisztikát; a helybeli fiú- és leányiskolával pedig a 
tanév végén olyan sikert mutattatok fel, a minőre 
régóta nem emlékeznek stb. S mi a jutalom ? íme, 
országvilág előtt ki van mondva, sőt nemcsak mondva, 
hanem Írva, hogy nem lehet rám missziót bízni, mert 
közös iskolát akarok, holott ott van a tiszti ügyész saját 
keze irta indítványa, melyből világos, hogy nem én 
akarom, hanem ő akarja. Én nem tettem vele egyebet, 
mint hogy beküldtem az esperes úrhoz. 

Hanem azért én tettem, a mit tehetek. Hű mara-
dok hivatalomhoz és egyházam ügyéhez mind halálig. 

Nagybányán, 1888. okt. 25. 
Gergely Károly, 

ref. lelké'z. 



T A R C A. 

A próféták tanúságtétele hivatásukról és 
adományaikról. 

(Folytatás.) 

H i v a t á s. 
8. §. A próféták működése a vallás terén. 

Az elhivatás mellett a próféták mindig újra kijelen-
tésben részesülnek, valahányszor mint ilyenek akarnak 
nyilatkozni. Mikor egyszer Jeremiáshoz mennek, hogy 
megtudják tőle Jehovah tanácsát, ő megnyugtatva bocsátja 
el őket, hogv majd megkérdi Jehováht, s tudtokra adja. 
Tehát várta az isteni kijelentést. E kijelentés aztán min-
dig megmondta a prófétáknak, hogy mikor s mit tegye-
nek, hova menjenek, mit szóljanak. Tehát a próféták 
azt tanítják, hogy Isten számukra mindig pontosan körül-
írja a feladatokat, a tért, melyre állítja őket, szóval 
kijelöli számukra a hivatáskört, melyben mozogjanak. 
Nagyon természetes, hogy első sorban és mindenekfelett 
a vallást jelöli ki számukra, mint működési tért. Igen 
de minden vallási functio a Lévi fiainak kezében volt, 
s így abból minden más, tehát a próféták is ki voltak 
zárva. Mindazáltal ők igen nagy tevékenységet fejthettek ki, 
ott maradt még számukra egy hatalmas eszköz. Az Úr 
nem is biz reájok mást, mint hogy prédikáljanak. »Menj 
el, mondd meg az én népemnek,« vagy »kiálts e város 
ellen,« stb. Ugy tűnnek hát fel előttünk, mint megannyi 
hatalmas prédikátor, s azon elvet képviselte a levitái 
papsággal szemben, a mit ma a protestáns papság a 
katholikus áldozárok ordójával szemben. Hogy a Jahvis-
mus kifejlődésére s megerősödésére nagyobb hatással 
voltak, mint a Lévi fiai, könnyen elgondolható. Prédi-
kációik úgy mutatják be nékünk a prófétákat, mint min-
den korszakban a legtisztább Jahvismus képviselőit. Lel-
kes szószólói ők a Jehovah iránti hűségnek, félelmes 
ellenségei mind annak, a mi a jahvismussal ellenkezik. 
Nem szűnnek meg dörgő hangon fenyegetn: a bálvány-
imádókat, a Jehova-cultus elhanyagolok, lelkes szavakkal 
buzdítnak Jehova szeretetére, a hozzá való ragaszkodásra, 
s komoly szavakkal kötik hallgatóik szivére a levitái 
cultust, mint az ősök szenthagyománya s a választott 
nép fen tartásának egyedüli eszközét. Ezek képezik a 
prédikációk tárgyát, de természetesen hol egyik, hol másik 
elem van túlságban a korok és körülmények szerint. 

A jahvismus történetében három fázist különböz-
tethetünk meg: fejlődés, virágzás és hanyatlás. Engedjük 
meg, hogy Mózesnek oly tiszta fogalmai voltak Jeho-
váhról, mint a későbbi nagy prófétáknak; de azt már 
képzelni sem lehet, hogy azt a Jehova eszmét úgy, a 
mint az a nagy pióféta lelkében élt, Izráel minden fia 
felfogni képes lett volna. Minden kétséget kizáró ada-
taink vannak rá, hogy a zsidó nép nagy tömege nem 
csak hogy nem a legtisztább fogalmakkal bírt Izráel 
Istenéről, hanem részben még el sem ismerte ilyennek, 
s tényleg más isteneknek hódolt, vagy Jahvét arany 
borjú alakjában imádta. Maguk a próféták is ugy fogták 
fel őt, mint kizárólag Izráel Istenét, s kivált eleintén 
mint csak egyet, bár legdicsőbbet a többi Istenek között. 
Később a fogalmak változtak. A bálványimádás lassan-
lassan megszűnt, Izráel Istene lassanként minden zsidó 
szívét meghódította, s a mint a pogány istenek tekin-
télye fokozatosan szállott alá az Izráel szemeiben, úgy 

emelkedett a Jehováé. Jesajah már megitélteti Egyiptom 
isteneit Jehovával, s tudjuk, hogy a deuteronomium 
mily megvetőleg szól a pogányok isteneiről, s végűi 
ismeretes Jónás könyve s annak jelentése. Mikor a jah-
vismus a profetismussal együtt a virágzás csúcspontján 
állott, akkor élte a zsidó nép legválságosabb napjait. A 
bukás csakugyan bekövetkezett, idegen nagy népek 
beolvasztással fenyegették a kis nemzetet, s az idegen 
áramlat ellen ez az ősök szent hagyományaival sáncolta 
magát körül szilárdúl, mereven. Ez már maghanyatlás. 

Ez elmondott körülmények szabják meg a prófétai 
prédikáció tárgyát. Az első korszak prófétái úgy tűnnek 
fel, mint a bálványimádás ostorozói; s sürgetik a Jeho-
vához szív szerint való megtérést. »Térjetek meg én 
hozzám, teljes szívetek szerint böjtöléssel is, sírással is, 
kesergéssel is« (Jóel. 2, 12). Ámos küzd Babilon lányai-
nak itt is elharapódzott isteni tisztelete ellen »a meg-
esett embereknek bírságokból az ő Isteneiknek házok-
ban borral lakoztak,« szemökre veti a zsidóknak, hogy 
a prófétákat nem tartják tiszteletben (2, 12), és int, 
hogy »ne keressétek Béthelt, Gilgálba se menjetek, 
Bersebába se menjetek által: mert Gilgál kétség nélkül 
fogságra megyen, és Béthel sémivé lészen. Keressétek 
az Urat, és éltek.« Itt a próféta a tiszta mozaismus szó-
szólója. Legjellemzőbb e korszakban Hóseás. O az 1, 2-ben 
így szól: »Először így szól az Űr Hóseás által, és monda 
az Úr Hóseásnak: »menj el, végy feleségül magadnak 
paráznát.« S ő aztán Izráel bálványozását a feleség 
paráznaságához hasonlítja, s így az Izráel és Isten közt 
levő viszonyt a házastársak viszonyához. A próféta azért 
küldetett, hogy ostorozza az Izráelt paráznaságaért s ösztö-
nözze a tartozó hűségre. E felfogás egy felől nag}^obb 
bensőséget feltételez a nép és Isten viszonyában; de 
más felől azt is mutatja, hogy Jehovah kizárólag Izráel 
Istene, s Izráel az ő népe. Itt a próféták a hűség védői. 
A hűtlenség abban áll, hogy a zsidók a bálványok előtt 
hajtanak térdet, a próféták feladata itt, hogy ezek ellen 
küzdjenek. A következő korszakban is csak a hűség 
védői a próféták, de már ők egészen másban keresik a 
hűséget, mert nekik már sokkal tisztultabb, tökéletesebb 
fogalmaik vannak Jehováról. E mozgalmas korszakban, 
midőn annyi veszély fenyegeté a kicsiny országot, a 
Jehovah kemény büntetéseitől, rettentő fenyegetéseitől 
megrettent nép bőven ellátja már az oltárt áldozati barom-
mal, fényes ünnepeket szentel az Úrnak a Jehovah szent 
helyén, s a többi szent helyek elhanyagoltainak ; de mind 
ez nem elég. . . »Mit teszek én a ti sok áldozatitok-
kal, azt mondja az Úr . . . a tulkoknak, bárányoknak s 
bakoknak vérekben nem gyönyörködöm .. . ne áldozza-
zatok ezután hiábavaló áldozattal; a jó illattétel utálatos 
én előttem.... A ti uj holdatoknak ünnepét, és a tőletek 
rendeltetett ünnepeket gyűlöli az én lelkem Mosód-
jatok meg, tisztuljatok meg.« Tehát Jehováht tiszta szív-
ben kell imádni, s őt szeretni kell: wSzeressed azért a 
te Uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből 
és teljes erődből.« Feltétlen bizalommal kell hozzá vi-
seltetni. Kárhoztatják a próféták Izráelt, hogy idegen 
nemzetek szövetséget keresi. Nincs szükség más szö-
vetségesre, mert hiszen ő bocsátott csapást népére, s a 
mikor akarja, leveszi róla. »Avagy dicsekedik-e a fejsze 
az ellen a ki azzal vág ?« »Ne félj én népem, Sionnak 
lakosa!« . . . A mitől a nép jobbjai rettegtek, még is be-
következett. Elesett a Juda koronája... De az Ígéretek 
még éltek, s buzdították a népet a Jahvéhoz való ragasz-
kodásra. Ez a ragaszkodás azonban már egy volt a 
lévitai cultushoz való ragaszkodással. A judaismus lassan-
lassan megölte a profetismust. 



A próféták mint vallásos prédikátorok is jöven-
döltek, s így hozták létre az u. n. messiaticus jóslato-
kat. Messze vezetne, ha ezeket egyenként tárgyalás alá 
vennők, tehát csak röviden, általánosságban. Nem lehet 
tagadni, hogy az egész ó-testamentomon veres fonal-
ként húzódik végig a Messiási váradalom. A próféták 
ihletett lelke mindig egy szebb, nagy jövőn csüngött, 
mely Izráelre vár. E jövő nagyságát némelyek politikai 
nagyságban látták, hogy a többi népek meg fognak 
hódolni a zsidóknak, s Izráel népe nagy ilicső és hatal-
mas lesz, uralkodik a pogányokon. Ennek a hatalmas 
nagy birodalomnak, mely szüntelen a próféták szemei 
előtt lebegett, uralkodója is hatalmas és dicső lesz, s 
nagyon természetesen a Dávid házából fog származni. 
Ebből lett aztán az Isten országa és a Messiás. Meg-
jegyzendő azonban, hogy a próféták itt nem úgy tűn-
nek fel, mint jövendőmondók, kik főfeladatuknak tartják 
ezen távol jövőt megjósolni, hanem úgy, mint népök 
vigasztalói s buzdítói, kik csak azért festik ki ama bár 
távoli, de biztos jövőt, eleinte érzéki, később mind esz-
ményibb színekkel, hogy a jelent vigasztalják, a csüg-
gedőket bátorítsák. Mert annak a zsidónak, kit a szom-
széd népek folyton rettegésben tartottak, vigasztalására 
szolgált hallani, hogy eljő az idő, mikor Juda uralkodik 
a népek felett vasvesszővel. Mikor aztán már mind 
világosabban tudalomra jutott Izráel valódi hivatása, 
többé már nem vasvesszővel akarnak uralkodni, hanem 
az illető népek maguk szólnak így : »Jertek el, men-
jünk fel az Úrnak hegyére, a Jákób Istenének házába, 
hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő 
utaiban.« 

Az a dicső ország is, melylyel a próféták a szenvedő 
zsidókat vigasztalták, tisztán földi ország volt, s lett 
belőle olyan, a melyben »Lakozik a farkas a báránynyal 
és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az orosz-
lán-kölyök, és a kövér barom együtt lesznek, és egy 
kis gyermek őrzi azokat.« A zsarnok, igazságtalan feje-
delmek által nyomatott népet azzal vigasztalják a prófé-
ták, hogy majd támad egy erélyes és igazságos király a 
Dávid hazából; de már Ézsaiás hirdeti, hogy : wGyermek 
születik nékünk, fiú adatik nékünk, kinek vállán lészen 
fejedelemség, kinek nevét nevezi csudálatosnak, taná-
csosnak, erős, hatalmas Istennek, örökkévalóság atyjá-
nak, békesség fejedelmének. Annak fejedelemségének és 
békességének nem lészen vége... . A seregek Urának 
buzgó szerelme míveli ezt!« 

9. §. A próféták mint erkölcsprédikátorok. 

A próféták működési körébe tartozik a morál is. E 
téren úgy lépnek fel, mint a tiszta erkölcsök őrei és az 
erkölcstelenség ostorozói. E tekintetben sem vindikálnak 
maguknak semmi hatalmat, mint csupán a szó hatalmát, 
s ez elég is nekik, mert az ő beszédök isteni szó, tehát 
ők morálprédikátorok. Morálprédikátorok abban az érte-
lemben, hogy hirdetik az erkölcsi törvényt, s abban az 
értelemben, hogy az azzal megegyező cselekedeteknek 
jutalmát hirdetik, az azzal ellenkezőket büntetéssel fenye-
getik. Es bár Isten az ő kezeikbe semmi földi hatalmat 
nem adott, mindazáltal ők erkölcsi parancsaikat feltétle-
nül kötelezőknek tartják, s igéretök és fenyegetésük 
sem puszta hang, hanem feltétlenül bekövetkezendő 
teljes valóság, mert az Isten mondta. A prófétának ezen 
erkölcsi feladatát, s nagy szellemi hatalmát legvilágosab-
ban fejezi ki Jer. 1, 10.: »Imé én ma téged prófétává 
teszlek a pogányokon, és országokon, hogy gyomlálj, 
ronts, veszess, törj, építs és plántálj!« Ha minden 

j próféta nyíltan ki nem mondta is, de abból az ellenmon-
dást nem tűrő hangból, melylyel tényleg mind gyomlálnak, 
rontanak, építenek, plántálnak, mutatja, hogy mélyen 
érezték, hogy ők ugyanazon feladatot vették Istentől, a 
különbség csak az, hogy népeken és országokon csak 
Jeremiást s az ő elvtársait tette Isten prófétáivá, kik 
azt tanították, hogy előbb-utóbb minden nép Jekovához 
fog térni, és így el fogja fogadni azt, mit Isten a pró-
féták által hirdettet. A »népeken és országokon« helyébe 

, »Izráelen«-t téve, e vers az összes prófétákra ráillik, 
j mert nem egyebet mond ez, mint a mit fentebb mon-
- dottunk, hogy t. i. hirdeti a morált, s feddi, dorgálja a 

népet s buzdítja az Isten törvényének megtartására, a 
thora hallgatására az »Isten utain« járásra, s ezért jutal-
mat ígér. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy a 
próféták azt tartották feladatuknak, hogy ők rendszere-
sen kidolgozott erkölcsi törvényt adjanak a nép kezébe. 
Nem. Ilyet náluk nem is találunk. Egyes erkölcsi paran-
csokat adnak ők a viszonyok és szükség szerint, de 

1 azok aztán határozottan kötelezők minden próféta szerint, 
akár a szeretet tétessék az erkölcsi cselekvés alapjául, 
mint Jeremiásnál (2, 2), akár a hála, az Egyiptomból 
való kiszabadulásért, mint a Deutoronomiumban (5, 6), 
akár egyszerűen a szövetség kötelező volta, mint Hóseás 

; 8, i-ben, akár a törvény kötelező ereje, mint a fogság 
után, és akár kívántatik a cselekedetek mellé bensőség 
is, mint Ezsaiásnál, akár csak külső cselekedetek kivántat-

i nak, mint a legalismus korszakában. 
Sokkal nagyobb szerepet játszottak azonban a pró-

féták, mint a bűnök ostorozói. Valóban ők azt tartották 
főfeladatuknak, a mit előbb említénk: »gyomlálj, ronts, 
veszess, törj, építs és plántálj.« Gyomlálták, rontották, 
törték a bűnt, építették, plántálták a jó erkölcsöket. 
Ismeretes dolog, hogy Isten a maga népét nem épen 
legkifogástalanabb erkölcseiért valasztotta ki. A tízparan-
csolatnak minden pontját megsértették a királytól fogva 
le az utolsó koldusig. Különösen a hamis eskü, vérontás, 
paráznaság, ragadozás az, a mi ellen a próféták küzdenek 
s egyébkor is, de különösen Ezsaiás-Jerémiás korában 
ehhez járul a bírák megvesztegethetősége, a nagyok hatal-
maskodása, özvegyek, árvák, elnyomása, a családtagok 
viszálkodása. Ez utóbbiak, ugy látszik, régebben is uralkodó 
bűnök voltak a zsidóknál; de csak az ország felbomlása 
táján emelkedtek tetőpontra. E bűnök ellen majd kemény 
dorgáló szavakkal küzdenek a próféták, majd a remegő 
aggodalom szavaival. Mint Ézsaiás (1, 4.): »Óh gonosz 
nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz 
mag, nemtelen hitvány fiak« . . . vagy (r, 10) : »Halljátok 
az Úrnak beszédét, Sodornának fejedelmei! te Gomo-
rának népe, vegyed füleidbe a mi Istenünknek tanítását.« 
Az utóbbira szép példa Mikeás 1, 8—9. »Ennek okáért 
kesergek én és jajgatok, ruhátalan és mezítelen járok, 
sirok mint a sárkányok, és jajgatok, mint a strutzmadár-
nak fiai; mivelhogy keservesek az ő csapásaicc . . . És a 
milyen rettenetesen hangzanak a fenyegetések, oly biz-
tatókig szólnak az Ígéretek. Természeti áldások, jólét, 
békesség, hosszú élet azok, mikkel Isten jutalmazza a 
jó erkölcsöket. 

Izráel prófétáinak feladata tehát az, hogy a bűnt 
gyomlálják, a jó erkölcsöket ápolják, hogy így a népet 
tegyék méltóvá a szövetségre, hogy így Istennek mint-
egy legyen alkalma Ígéreteit betölteni. Világos volt a 
próféták előtt, hogy Isten a maga Ígéreteit addig nem 
teljesíti, míg parancsai betöltve nem lesznek. Érezték 
pedig magukban az ige hatalmát, s tudták azt is, hogy 
Isten őket épen azért küldte, hogy a népet ő hozzá 
térítsék, tehát ha ők nem volnának, a nép még jobban 



elszakadna Jehovától, s soha vissza nem térne, hanem 
okvetlenül elveszne. Érezték tehát hivatásuk fontosságát. 
S ha ez így van, érezniük, sőt világosan tudniok kellett 
azt is, hogy az ő hivatalok nagy felelősséggel jár. Hiszen 
ők tanították, hogy mindenki felelős a maga tettéért, 
még pedig régebb az utódok is az elődökéért; de már 
Ezékiel erélyesen tiltakozik ez ellen. (18 r. 2 — 3 v.) »Mi 
dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani az 
Izráel földjéről, mondván: »Az atyák ették meg az egrest, 
és a fiaknak foguk vásik meg belé? Élek én, azt mondja 
az Ür Isten, ha többé helye lészen köztetek ennek a 
közbeszédnek Izráelben.a S tovább a 4. versben : »A mely , 
lélek vétkezik, annak kell meghalni.« Ez még szigorúb-
ban fejezi ki azt az elvet, hogy mindenki felelős a maga 
tetteiért, és senki más nem, hanem a mely lélek vétke-
zett, annak meg kell halni. No már azok a próféták, 
kik ezt anynyira hangsúlyozták, lehetetlen, hogy ne érez-
ték volna a felelősség terhét, mely saját vállaikra is nehe-
zedett. Hiszen miért is dorgálták ők a népet, s miért 
ígértek neki jutalmat ? Isten akaratának megszegéséért, 
vagy betöltéséért. S mi volt az Isten akarata? A néppel 
szemben, hogy teljesítse a törvényt, a prófétákkal szemben -
az, hogy hirdessék az Isten akaratát, hogy a nép tudja 
magát mihez tartani. Világos, hogy, ha ezt nem teszi, 
vagy helytelenül teszi a próféta, megszegi Isten akaratát. 
S nem nagyobb bűnt követ-e el a közönséges embernél 
az Isten akaratának hirdetője az Isten akaratának áthágá-
sával ? S valóban, az a lelkes buzdítás a jóra, az az 
őszinte kesergés a bűn és a süket fülek láttára, igen 
hangosan tanítják nekünk, hogy a próféták mélyen 
érezték felelősségöket. Az ellenkező az erkölcsi érzék 
hiányára mutatna, s az Isten lelke küldhet-e erkölcsi 
érzék nélküli erkölcsi prédikátort ? De azért még sem 
állíthatjuk, hogy minden próféta olyan szigorúan vette 
volna a prófétai felelősséget, mint Ezékiel. Szerinte 
minden egyes lélek üdvéért külön-külön s egyenként 
felelős a próféta. Ezékiel 3, 18—19. ezt mondja: »Ha én 
mondandom a hitetlennek: Halállal halsz meg; és te 
őket meg nem inted, és nem szólasz néki intvén őket, 
hogy a hitetlen az ő istentélen utától eltávozzék, hogy 
éljen : a hitetlen meghal az ő álnokságában, de az ő 
vérét a te kezedből kívánom meg. Te pedig ha meginted 
a hitetlent, és meg nem térend az ő hitetlenségéből, és 
az ő istentelen utáról: az, az ő álnokságában hal meg, 
de te a te lelkedet megmentetted.« 

Röviden összefoglalva az egészet, itt is elmond-
hatjuk, hogy a préféták az Isten és a zsidók között 
köttetett szövetség védői és zászlói. Feladatuk e szöyet-
séget a néppel is megtartatni, hogy így elhárítsák a bün-
tetést Izraelről, mely különben okvetlenül bekövetkezett 
volna. Feladatuk volt tehát őrködni Izráel erkölcsi épsége, 
s ehhez kapcsolt jövője fölött: »Embernek fia : őrállóul 
adtalak én téged Izráel házának : halld meg azért az én 
számból az én beszédemet, és intsd meg őket az én 
nevemben.« 

10. §. A próféták a társadalmi téren. 

Sehol sem olvassuk az ó-testamentumban, hogy a 
próféták külön kasztot, vagy ordót képeztek volna, mint 
pl. a léviták, vagy a róm. kath. klérus. Tudjuk ugyan, 
hogy voltak próféta-iskolák, de ezek csak olyan formák 
voltak, mint a bölcsész-iskolák. A prófétát az isteni elhiva-
tás tette prófétává, az pedig érhetett bárkit is, akármely 
nemzetség fia, akármely társadalmi osztály részese lett 1 

légyen is az, és ezen elhívatás őket rendes életviszo-
nyaik s foglalkozásmódjuktól el nem szólította. Sámuel 

Izráel birája volt, Ámós barompásztor. Nősülhettek, 
mint bárki más. Ézsaiás nős volt, s gyermekei voltak, s 
többeknek is a próféták közül. Semmi tekintetben sem 
állottak más törvények alatt, mint a többiek. Ámós, ki 
Hóseással együtt gyakran ki kel a zsidók részegeskedésc 
ellen, a 2. 11 — 12-ben így szól: wPrófétákat támasztot-
tam a ti fiaitok közül, és a ti ifjaitok közül nazareuso-
kat! . . . Fis ti bort adátok inniok a nazareusoknak, és 
a prófétáknak meghagytátok, mondván : »Ne prófétálja-
tok !« Ime, itt bűnül rója fel a próféta a zsidóknak, 
hogy a naziroknak bort adtak, s nem szól arról, hogy 
a prófétáknak adtak-e, vagy nem ? És ezt nem azért 
mellőzi, mintha azt el sem tudná képzelni, hogy még a 
prófétáknak is adhattak volna, hanem azért, mert egészen 
közönyös előtte, mert ha adtak is, azzal nem vétkeztek 
sem a kik adták, sem a kik elfogadták. Társadalmi állá-
suk nem volt úgy meghatározva, mint a papoké, vagy 
más hivatalnokoké, hanem azért elég nagy tekintélynek 
örvendettek. Tekintélyök a szellem fölényén alapulván, 
természetesen csak azok ismerték azt el, kik a szellem-
nek némi értéket tulajdonítottak. Abból a sok panaszból, 
melylyel a próféták illetik a wvastag nyakú, süket fülű, 
kövér szívű, engedetlen népet«, azt lehetne következtetni, 
hogy talán nem is birtak ők semmi tekintélylyel a nép 
előtt; de gondoljuk meg, hogy irataik ma 2—3 ezer év 
szent pecsétjével hitelesítve sokkal nagyobb tekintélylyel 
birtak, mint ők maguk, s mégis hányan követik ? Tud-
juk, hogy a királyhoz legtöbbször szabad bejáratuk volt, 
azt néha megfeddették, szavuk nagy nyomatékkal birt, 
s az előkelők igen gyakran kértek tőlök tanácsot, pl. 
Ezék. 20, 1: j)Jövének valami férfiak az Izráel vénei 
közül, hogy tanácsot kérdenének az Úrtól és leülének 
én előttem.« 
(Folyt, köv.) Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 
A battyándi (pucinci) ev. anyagyülekezethez 
tartozó tót-moráczi-mezővári és zsidahegyi 
egyesült filiális egyház szép szerzeménye. 

Az emberiséget szerető s alattvalói sorsát szivén 
hordozó II. József császár idejében a tolerantiális világ-
ban t.-moráci urodalomnak a vallási fanatismustól ment 
közbecsülésben részesült birtokosa s hűbéreseinek egy 
iden kedves földesura volt, a ki azon volt, hogy terje-
delmes uradalmain lakozó jobbágyai minden valláskülönb-
ség nélkül védszárnyai alatt megelégedett életet élhesse-
nek az akkori robotrendszer nehéz jármai alatt. Az 
öregek szájhagyományaiból hallottam, hogy midőn itteni 
uradalmát meglátogatta, jobbágyai, iránta való tiszteletből 
mintegy ünnepies tüntetéseket tanúsítva, csoportosan 
jelentek meg előtte, ki nyájasan társalogván velők, mindég 
atyailag tudakozódott tisztjeinek velők való bánásmódjá-
ról ; szives szeretetből a szegényebbek közül nem egy-
nek nyújtott felebaráti segélyt s távozásokor örömkönyek 
közt búcsúztak el tőle jobbágyai. Veleszületett nemes 
gondolkozásánál fogva, mihelyest kihajnalodott a vallás-
szabadság rég várt boldogabb időszaka, 1781-ben 
Battyándon alakult ev. egyház javára saját allodiális 
birtokából mintegy 10 holdnyi belsőséget ajándékozott, 
a melyen jelenleg is áll templomunk, és iskolaházunk. 
Ezen adományozó levél latin nyelven fogalmazva ma 
is kegyelettel őriztetik egyházunk levéltárában! E magá-
nak örök időkre kegyeletes emléket alkotó Macaená-
sunk, a lezajlott forradalmi világban martyrhalált szenve-



dett i-ső felelős miniszterünk, gróf Batthyány Lajos 
édes atyja, gróf Batthyány Miksa volt, kinek emlékeze-
tére neveztük el Puczincot = Battyándnak. 

Sok minden történik az idő folyamán a nemzetek 
és népek életében, valamint egyes családok sorsában. 

A forradalomnak szerencsétlenül történt befejezése 
után nevezett miniszter felségsértés bűne miatt a t.-moráci 
uradalom a fiskus kezére került, mely a Batthyány grófi 
házzal közel rokonságban levő gróf Zichy család részé-
ről visszaváltatott, s ez előtt circa 30 évvel ettől vásá-
rolta meg ezt nagys. Ernuszt uraság. A viszonyok úgy 
alakultak, hogy az egész uradalom birtokrészletekben 
egyeseknek eladattatott. 

így történt, hogy t.-moráci-mezővári s zsidahegyi 
egyesült filia, idők folytán leendő anyaegyház megala-
pítása szándékából nevezett családtól a terjedelmes emele-
tes ódon kastélyt minden melléképületeivel s hozzátar-
tozó 32 holdnyi belsőséggel együtt e f. hó 2-dikán 
15,000 frtért meg is vásárolta. Most nevezett napon 
köttetett meg mind két fél között az adás-vevési szerző-
dés oly kedvező feltétel mellett, mely szerint az egész 
vételár 10 évi részletekben lesz fizetendő, 8000 frt kamat 
nélkül, 7000 frt 6°/0 kamat mellett. 

Nagys. Ernuszt uraság jelen nagylelkű kedvez-
ményének és felek ezetürhi iránti szeretetének kitűnő 
érdemeit neveli még azon kürülmény, hogy az alkuban 
benn nem foglalt sertés-ólak fa épülete, mely mintegy 
200 frtnyi értéket képvisel és mintegy r8 holdnyi őszi 
vetés a belevetett maggal együtt, ingyen minden kárpótlás 
nélkül adatott át a vevő félnek. 

Ha higgadtan szemügyre vesszük ezen országszerte 
előnyös vételi szerzemény álláspontját, midőn az egész 
vett birtok testvérek közt is megér 30,000 frtot, csakis 
hálás keblünk érzelmeinek adhatunk igazán méltó kifeje-
zést, hogy nevezett igen tisztelt család tekintve a 
humanitárius célt, mely miatt áruba bocsáttatott e jelenté-
keny realitás, az igazat őszintén megvallva csakis fele 
árán kegyeskedett átengedni a vevő félnek, lehetetlen, 
hogy alólirt, mint híveim lelkipásztora is nyilvánosan 
ki ne jelentsem hálás köszönetemet népem nevében e 
nagykegyű uraság ebbeli minden felekezeten felül emel-
kedő nemes tettéért! Tudom én azt, hogy az igazi 
keresztyéni jó szív és nemes cselekvény már magában 
megleli a tiszta jutaimi öntudatot, mely magasztos fényes 
szavakra soha sem szorul; mindamellett a nev. nagys. 
uraság önzetlen szerénységét tán nem sértem meg, 
• midőn palam publice e lapok olvasói előtt nyilvános-
ságra hozom irányunk tanúsított ebbeli szerető kegyét. 

Vezérelje a jó Isten nagyt. Ernuszt úri család 
minden egyes tagjait, kik befolyással voltak az átenge-
dett birtok kedvezményi árának megalapítására, az áldott 
szerencse s zavartalan jólét karjain! Az Isten éltesse 
őket a megelégedett nesztori évek legkésőbb korszakáig! 
Nevök dicső emléke maradandókig lesz bevésve híveim 
utódainak hálás szivébe! 

Te pedig szerető egyház, az anyának kedves leánya ! 
ezen kedvező anyagi szerzemény birtokba lépésével 
ébredj azon lelkes öntudatra, hogy azt kegyeletesen 
megbecsüld, vállvetve legszebb egyetértés s igazi testvéri-
ség törhetlen láncolatán az Istenbe vetett bizalom érze-
tével iparkodjál odatörekedni, hogy hazánk e délnyugoti 
határán abból a vallás és honszeretetnek maholnap az 
idő viharaival dacoló szilárd oszlopot, a józan erkölcsnek, 
magzataid nevelésének, hitbeli tiszta meggyőződésednek 
s a szabad kulturális műveltségnek egy világító-tornyot 
építhess! Czipott Rezső, 

battyándi evangel. lelkész. 

I R O D A L O M . 

A Franklin-társulat kiadásában légújabban meg-
jelentek ; Háza, Franciaországba! Gil Braltar. Irta Verne 
Gyula, franciából fordította Huszár Imre. Ára 1 frt 
60 krajcár — Egy sorsjegy: 9672-dik szám. Irta Verne 
Gyula. Fordította Huszár Imre. 38, a szövegbe nyomott 
képpel. Ára 1 frt 20 kr. — Thukydides. Görögül és 
magyarul. Fordította és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. 
Harmadik kötet. Ára 2 frt. — Dr. Holzweiszig Frigyes 
Latin gyakorlókönyve a második osztály számára. Fordí-
totta és latin-magyar és magyar-latin szótárral ellátta 
Székely Ferenc. Ára 1 frt. — Fibel für den Schreib-
Leseunterricht von Ludwig Posch, Kari Frühwirth und 
Wilhelm Kund, Lehrer in Oedenburg. Ára kötve 25 kr. 

A nemzeti nőnevelés október havi füzete Sebestyén 
Gyula szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg. A legelső helyen az új kultuszminiszternek, Csáky 
Albin grófnak életrajzát és arcképét közli. Majd egész 
terjedelmében adja De Gerando Antóniának a képviselő-
házhoz benyújtott ismeretes kérvényét s erre maga a 
szerkesztő tesz igen szakszerű, helyes észrevételeket, 
melyekben a tényeket állítja szembe a kérvény szerzőjé-
nek nézeteivel. Felmutatja, hogy a létező felsőbb leány-
iskolák közül három tényleg teljes, illetőleg hatosztályú, 
három ötosztályú, egy fejlődésben levő volt a mult 
iskolai évben s csupán kettő alakíttatott át másodrendű 
felsőbb leányiskolává. Azt elismeri Sebestyén is, hogy 
a felsőbb leányiskolák letértek arról az útról, melyre 
a középiskolai törvény meghozatala után mint a fiú-
középiskolák riválisai vagy szatellesei rátévedtek s 
alkalmazkodtak — engedmények árán is — a körül-
ményekhez ; de azt, hogy színvonaluk alásülyedt volna, 
vagy hogy távolabb állanának a nemzeti nőnevelés 
józan követelményeitől ma, mint bármikor ennek előtte, 
a felsőbb leányiskoláknak sem szervezeti szabályaiból, 
sem tantervéből senki bé nem bizonyíthatja. Á kér-
vény amaz állítása tehát, hogy felsőbb leányiskoláink 
nem állanak már mint egykor a női középoktatás 
szolgálatában, mert hiszen »alig emelkednek felül az 
egyszerű elemi oktatáson« : nem alapul tényeken, hanem 
subjectiv okokból fakad. Statistikai összeállítással cáfolja 
szerző De Gerando Antónia amaz állítását, mintha a 
felsőbb leányiskolákban a tanítónők egészen alárendelt 
helyet foglalnának el s kimutatja, hogy a tanítónők 
száma mindenik felsőbb leányiskolában teljesen egyenlő 
a férfi tanerők számával, sőt egynehány iskolában fölözi 
is ezek számát. A kérvény néhány szertelen s a valónak 
egyáltalában meg nem felelő' passusát — mint a minő 
az, hogy »a férfi sokszor igen szépen tud előadni, rit-
kábban tanítani is, de nevelni soha sem tud« (?!) —• a 
női gyengeségek iránt való figyelemből csak említi 
szerző, de nem cáfolgatja s oda konkludál, hogy nem 
is volt opportunus e kérdés szellőztetése, mert az ország 
pénzügyi helyzete sem engedi meg tervei keresztülvitelét, 
sem nincs reá semmi szükség, hogy a mostani felsőbb 
leányiskolák meghagyásával azok mellett, vagy pedig a 
mostaniak megszüntetésével azok helyett állíttassanak új 
női középiskolák. Hollós Károly a felsőbb leányiskolái 
új tantervnek a rajzoktatásra vonatkozó részéhez szól s 
azt bírálja. Karács Teréz egy nevelőnőket képző intézet-
nek negyvenkét évvel ezelőtt felmerült tervét közli, 
melynek elkészítésével annak idején Brunswick Teréz és 
Teleky Blanka grófnők bízták meg az irónőt. Iskolai 
értesítők ismertetése, az irodalmi rovatban néhány könyv-



bírálat s a Dorottya-egyesületre befolyt gyűjtések kimu-
tatása zárja be a tartalmas füzetet. A folyóirat előfizetési 
ára egy évre 2 frt. 

Kupay Dénes egyházi beszédeire hirdet előfizetést 
egy felhívásban Ferenczi Bernát könyvkiadó Miskolcon, 
kinek kiadásában ugyanazon szerző halotti beszédei és 
imái a folyó év elején jelentek meg. A halotti beszédek 
kedvező, mondhatni váratlan fogadtatása bátorítja kiadót 
arra, hogy egy újabb kötet ünnepi, alkalmi, évszaki és 
közönséges beszédet tegyen közzé a jó tollú runyai lelkész-
től. A könyv 30 beszédei fog tartalmazni, karácsonykor 
jelenik meg, előfizetési ára 1 frt 20 kr, bolti ára jóval 
magasabb lesz. Gyűjtőknek 10 előfizetőre tiszteletpél-
dányt ad a kiadó. A vállalatot következő kedvező aján-
lattal látta el Kun Bertalan püspök úr : »Kupay Dénes 
atyánkfiának neve eléggé ismeretes egyházi irodalmi 
téren. Közkézen forgó egyházi beszédeit szépen méltatta 
a kritika, de méltatta leginkább a közelismerés, a meny-
nyiben azoknak első kötete nagy kelendőségben része-
sült. Ezen okoknál fogva bátran merem ajánlani lelkész-
társaim becses figyelmébe, t. Ferenczi Bernát kiadónak 
azon vállalatát, hogy t. Kupay Dénes atyánkfia egyházi 
beszédeinek kiadására ismét vállalkozik.« 1888. nov. 5. 
Kun Bertalan, püspök. 

Izrael énekei vagyis Zsoltárok. A ldassikai héber 
költészet aesthetikai méltatásával. Tanodai és magán-
használatra magyarra fordította Stern Mór képzőintézeti 
tanár. A mű Schweiger Mártonnak, az orsz. rabbiképző 
intézet ig. választmánya elnökének van ajánlva. A for-
dítás kiadásával a rabbiképző-intézet buzgó tanárának az 
volt a célja, hogy a fiatalabb izraelita nemzedék köny-
nyebben hozzáférhessen a zsoltárokhoz, »a hit s lelki-
üdvözülés e kiapadhatlan forrásaihoz, e nemzetközi 
imakönyvhöz«, melyeknek lélekemelő hatásától az ifjú-
ság mindinkább elzáratik a szentirás s a héber nyelv 
tanulmányozásának szűkebb körre történt szorítása foly-
tán s a zsoltárok fennkölt eszmevilága reá nézve mind 
érthetetlenebbé válik az eredeti nyelven. Fordítónak 
nemes intentiójáért mi is csak nagyrabecsülésünkkel 
adózhatunk s teljesen méltányoljuk úgy az ő, mint tár-
sainak buzgó törekvéseit, hogy édes hazánk nyelvén 
kívánják megszólaltatni 1 szentesült könyveket, melyek 
nemcsak az övék, hanem mindnyájunkéi. A mily öröm-
mel tanulmányoztuk át a mult évben Deutsch Henrik-
nek fordításait: a Genesist és az Exodust, ép oly szí-
vesen s legnagyobb részében gyönyörűséggel olvastuk 
most Stern Mór munkáját is. 

A fordító a mű bevezetésében alapos szakisme-
rettel értekezik az ó- vagy klassikai héber költészetről, 
annak formáiról és a költészeti nyelvről. Fordításában 
főleg a szöveghűségre törekedett. De épen az eredeti 
szöveghez való nagy ragaszkodása sok helyütt félre is 
vezette őt s nem vette tekintetbe, hogy egy a hébertől 
úgy nyelvtani sajátságaiban, mint szófűzési szabályaiban 
sok tekintetben merőben eltérő nyelvre fordít; másfelől 
meg szem elől tévesztette azt, hogy miután egy nagyon 
régi kor irodalmi termékeit ülteti át, a fordításban is i 
meg kell tartani bizonyos ódonszerűséget, s nem szabad 
ebben a mai, hogy úgy mondjuk, journalistikai stylus új 
és sokszor roszul is képzett szavait használni. Ezért 
óhajtandó lett volna, ha fordító némi figyelemben része-
sítette volna a régi magyar fordításokat. Ezek mellett 
ne csak pusztán a parallelismusokat tartotta volna szem 
előtt, hanem azt is, hogy ezekben a parallelismusokban 
rythmus is lüktet s a rythmus a magyar költészetnek 
is speciális sajátsága, mely rim nélkül is kitűnően vissza-
adható. Pl.: 

»Lengyel László jó királyunk, 
Az is nekünk ellenségünk, 
Hidunk lábát letörette* stb. 

Hogy e régi gyermek-játékdalban rythmus lüktet: 
azt az első pillanatban kiérzi a magyar fül. Sokkal 
szebbek, élvezhetőbbek lettek volna a zsoltárok is, sőt 
könnyebben használtathattak volna fel iskolai célra is, 
pl. könyv nélkül való megtanultatásra, ha a rythmus is 
meg volna bennök. A mi jó Károlinknak is ez iránt 
hiányzott az érzéke. No de hát ő nem is ismerhette a 
héber költészetnek azt a sajátságát, a mit csak kétszáz 
év múlva ő utána fedezett fel Herder és a többi tudós. 
De fordító már tudja ezt s ismerheti egyszersmind a mi 
költészetünknek is sajátosságát. A héber nyelv tömör 
rövidsége, különösen a költői irály ellyptikus szólás-
formái iránt azonban annál nagyobb érzéket tanúsít 
fordító és sok helyütt meglepő ügyességgel adja vissza 
azokat, mint pl. a 99. a 102— 105, 107. Zsoltárokban, 
különösen pedig a 104-ikben, mely az egész gyűjtemény-
nek egyik legszebb darabja. E mellett még kiválóbb 
fordítások a Ili., a XVIII., XX—XXIII., XXVI., XXXIII., 
XXXV., XLII., CXIV., CXV., CXXIV, CXXX.; CXLVII1., 
és CL. Van azonban kivétel nélkül majdnem mindenik 
zsoltárban olyan szó, olyan szólásforma, vagy szófűzési 
rend, a mit a magyar fül, kivált bibliai könyvben ; de 
másutt sem szívesen hall. A feliratokban felesleges: 
»Dávidnak egy zsoltára.« — Ugyancsak a feliratokban 
érthetetlen a »miktom ledavid«-nak ilyetén fordítása : 
»Dávidnak egy ékszerei Ha már fordító minden áron a 
massoretikus szöveg »miktom«-ját akarta megtartani, 
van ennek is a magyarban jó szava: „aranymondás." 
Az igekötőket többnyire roszul használja fordító: »ime 
megismerni fogják« (XIV., zsolt.) »én felkentem királyo-
mat« stb. (II., 7.) és a többi. A »thorahc< szót rendesen 
„/««"-nak fordítja, holott ez vagy »törvény« vagy 
»tanítás.« A »tan« szóhoz más fogalom van a magyarban 
kötve. »Parancsoltad jog« (VII.), »szétdultad városok« stb. 
grammatice ugyan megállható képzések, de nagyon 
nehézkessé teszik az irályt. Homályos, sőt egyenesen 
érthetetlen s rosz fordítások a következők : »Ha feküdtök 
is a kandalló mellett, a galamb szárnyai ezüsttel borítvák 
s evező tollán sárguló aranynyak (LXVIII: 14.); »Segíts 
rajtam Isten! mert a víz az életig hatolta (»ki báu 
máim ad naphescc) (LXIX.) wlstenemre való látástól" 
(u. o.); »Ime hűtlenkedném fiaid nemzedéke irántcc 
(LXXIII : 15.) ; „bűnügyeink erőt vesznek rajtunk« (»dibréj 
avonot«) (LXV.); »várházzá engem segítendő« (lebéjt 
mecudót lehosiéni) (XXXI.); »Isten a mi bizalmunk 
és erősségünk, segítségünk a szükségben, fölötte talál-
ható" (»nimca meod« XLVI.), »egyetemes békességben 
feküszöm« (IV.) stb. A IX. zsoltárban a nem 

»vérnyomozó,« mert e kifejezés a magyarban az inquisi-
torra alkalmaztatott, hanem »vérbosszuló.« A XII: 4 Z>-ben 
a »lason medabberet gedolot«, nem : »a nyelvet, mely 
nagyokat szók, hanem »kevély nyelveket« tesz, bár fordító 
szó szerint fordít. A XIV. zsoltár első versében „álnok" 
helyett jobb a »bolond«, mit mutat a 2. vers is : »van-e 
értelmes, ki Istent keresi« stb. »Megesküszik önkáráracc 
(XV.) heiyett jobb : »esküjét kárával is megtartja«. A 
XVI-ban nem elég világos : »kimért reszeim (chabalim) 
kiesbe estek« sokkal jobb Károli: »az én sorsom esett 
nekem kies helyen«, habár a »chabalim« nincs szó szerint 
is fordítva, de Stern úr sem fordítja a szó valódi jelenté-
sét. Mik azok a »dévaj utak« (XVII.), vagy »kezed 
csőcseléke« (XVII.)?! Nagyon furcsa gondolatot ébreszt 
a XVIII: 27. »az álnokkal versenyt alakoskodol" t. i. 
te Jehova. A »rakiah«-nak igen jó fordítása »égboltozat« 



és nem „mennyei tér" (XIX.). Ugyanitt nem is jó, nem 
is szép e kifejezés : »nap napnak bugyogtatja az igét« 
(XIX: 3). A XLV. zsoltár, ez a felséges menyegzői 
dal, szépen és költőileg van különben fordítva; de honnan 
vette fordító a 14. vers ilyetén magyarázatát: »A király 
leány minden ékessége belért éke r" Erről ott szó sincs, s 
ki is rí a contextusból. Nem természetes kép : »dühöngé-
sök, mint a kigyó dühöngése« (LYIII.). »Kigyómester« 
nem használt kifejezés; »kigyóbűvölő« annak a neve. 
»Ébredj elém«, »ébredj fel jogom melletta helyett jobb : 
„kelj fel" stb. »Adj nekik« (XXXVIII.) helyett jobb: 
»fizess meg nekik« ; »lebírtam« helyett jobb : le-, vagy 
»meggyőztem.« Mit tesz ez : »hátul s elől szereztél engem« 
(139: 5)?! Különben pedig e zsoltárban gyönyörűen van-
nak fordítva a 6—13. versek. Nem értem, hogy a CX. Zsol-
tárban az »aí dibrati«-t miért fordítja „énekes szavamra ?" s 
ugyanitt a 7. versben az „al-kénlí-nek »merte-tel való 
fordítása nincs indikálva, u. í. azért iszik a király az útszéli 
patakból „meri fejét magasra emelte« ? ! Sajnálom, hogy 
néhány zsoltár egészen elsekélyesedett fordító kezei alatt, 
mi különösen feltűnő a XC. zsoltárnál, mely az eredetiben 
pedig oly felséges s a mit Szenczi Molnár Albert oly 
nagy szerencsével öntött verses alakba, hogy az ő 
90. zsoltárjának azóta egyetlen átdolgozás is még csak 
nyomába sem lépett. Valamennyi zsoltár között azonban 
Stern Mór legkevésbé találta el a LXVIII-at, mely 
gyorsan váltakozó érzéseivel és hangjával meglehetős 
nehézséget is okoz a fordítónak. Nem tudott a költe-
ménybe semmi egységet önteni, semmi összefüggést 
belevinni. Lazán egymás mellé rakott s így együtt semmi 
világos értelmet nem adó mondatok fűzére az egész. A 
felsoroltakban, igen kevés kivétellel, meg is jeleltem a jelen-
tékenyebb hibákat, melyek, mint láthatók, jó részben a 
szöveghűség rovására követtettek el a magyar nyelven. 
Ezeket leszámítva azonban egészben véve egy eléggé 
élvezhető fordítással gazdagodott irodalmunk, s csak 
örömmel üdvözölhetjük a most megjelent munkát, 
mely Löwy M. E. fia könyvkereskedésében kapható s 
melyre készséggel hívjuk fel az érdeklődők szíves figyel-
mét. (K. B.J 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a csonka-

hegyháti ref. egyháznak iskolaépítésre 100, a segesvári 
ref. egyháznak templom-építésre 200, a felsö-nyárádi 
egyháznak leégett temploma helyreállítására 100 és 
Garbócz-Bogdány-nak ugyan ezen célra szintén 100 frtot 
adományozott. 

* Gróf Kun Kocsárd, kinek a hazai közművelődés 
oltárán fölbalmazott bőkezű adományai nevét méltán 
ünnepeltté tették az ily érdemet méltányolni tudó körök-
ben, érdemei koszorújának hervadatlan virágaihoz ujabb 
babért fűzött. A kiegészülésre törekvő szathmár-németi-i 
ev. ref. gymnasium alapgyüjtő bizottsága elnökéhez, mint 
nekünk onnan Írják, 1000 egyezer írtról szóló alapító 
levelet juttatott el, nemesen bátorító, s meleg érdeklő-
désről, igaz buzgalomról tanúskodó szavak kíséretében. 
Ne félj Izráel! míg őrállóid s előkelő bajnokaid keblében 
a jó ügyért való lelkesedés lángja így lobog, s ily távolra 
is hinti sugarainak fényét és melegét, ne félj! Közmon-
dásos szegénységed terhét, szégyenét leveszik váltaidról 
az alapvető nagy ősök derék utódai, buzgó protestáns 
főuraink; s a nem rég eltörléssel fenyegetett intézetek 
kiépülve, tisztesen megruházkodva, fölszerelve, a telje-
sített tanári munkát ha nem is fényesen, de illendően 

jutalmazva, önérzettel, önbizalommal lépnek ismét a 
versenyzés terére, melyet szegénységük mellett is nem 
hagytak el soha csak egy pillanatra sem, s ujhodó 
reménynyel küzdenek a közelismerés és siker pálmájáért. 

* Menyhárt János-alapítvány létesítését indítvá-
nyozza a »Debr, prot. Lap« közelebbi számában Gulyás 
Lajos kisújszállási leik. Menyhártnak egyik lelkes tanítvá-
nya. A nyugalomba vonult derék veterán professort kegye-
letes szavakkal jellemezve, lelkes felhívást intéz a volt ta-
nítványokhoz, hogy róvják le mesterük iránt a kegyelet 

: adóját egy nevére szóló alapítvány létesítésével. Hivatkozik 
i a Kiss Gusztáv hódmezővásárhelyi nyugalomba vonult 
• tanár tanítványainak példájára, kik egy 500 frtos alapít-

ványt gyűjtöttek derék professoruk emlékének megörö-
I kítésére. Gulyás maga 5 forinttal meg is kezdte az 

adakozást, s a debreceni lap szerkesztője készséggel 
j vállalkozott az adományok elfogadására, kijelentvén, hogy 

a maga körében ő is megindítja a szükséges mozgalmat. 
| Az ily mozgalmat mi is örömmel regisztráljuk és melegen 

támogatjuk, mert erős meggyőződésünk, hogy csak azon 
társadalom egészséges, a mely a maga érdemes embereit 

! megbecsülni és megtisztelni akarja is, tudja is. 
* Orgona avatás Tótvázsonyban. A veszprémi egy-

házmegyében levő tótvázsonyi egyház, mint nekünk irják, 
e hó 4-én örömünnepet ült. Ekkor avattatott fel az egyház-
nak Roland Ferenc veszprémi fiatal orgona-építő által 
készíttetett új orgonája. A hat változatú, előjátszó s külső-
leg is díszesen kiállított orgona 850 frtba került, melyből 
több mint 600 forintot a hívek áldozatkészsége ön-
kéntes adakozásból rakott össze. Nov. 3-án tartatott meg 
az orgona próba, melyen Kerszt Frigyes veszprémi zene-
tanár, Lángi Gyula b.-füredi ev. ref. orgonista s több 
szakértők, az orgonának úgy szilárd és jó minőségű 
anyagból készült szerkezete, valamint összhangzat tekin-
tetében is kifogástalan összeállítása iránt teljes meg-
elégedésüket és elismerésüket nyilvánították. Vasárnap 

I reggel megjelent az egyházmegyének érdemekben gazdag 
| és szeretett esperese nt. Csonka Ferenc úr s a helybeli 
| és a kellemetlen idő dacára a vidékről is nagyszámmal 

megjelent különböző vallású és értelmiségü hívek által 
; teljesen megtöltött templomban Efez. 5. r. 18—20. v. 
I alapján tartott gyönyörű kidolgozású, szónoki hévvel 

előadott s a hallgatók közül soknak szemébe könnyeket 
előidézett egyházi beszédével az orgonát — Isten nevé-
ben — ünnepélyesen felavatta. Majd a helybeli lelkész 
tiszt. Balassa Dezső segédlelkész úrral, az új bor zsengéjé-
ből Úrvacsorát osztott a szép számmal bent maradt 
híveknek. Kedélyesen elköltött ebéd fejezte be az egy-
háznak ez örömünnepélyét. 

* A bonyhádi egyház jubileumára vonatkozólag 
a következő sorokat vettük. Bonyhádon, a napokban, az 
ottani ev. ref. egyháznak fényes ünnepe volt. Ez egyház 
u. i. mely itt politikai és társadalmi okok miatt mintegy 
másfélszázadon át annyira ki volt téve a mostoha 
viszonyoknak, »a hívők kis seregében« örömkönyeket 
hullatva, viszszanyert vallás szabadságának száz éves 
jubeliumát ülte meg. De ez örömét még az is emelé, 
hogy az njonan szerzett hármoniuma is ekkor lőn föl-
szentelve az »Ur dicsőségére« október 21-ikén vasárnap 
d. e. mikor is Müller Sándor, mórágyi kántor-tanító úr 
volt szíves azon először játszani. A külön tartott magyar 
és német nyelvű istentiszteleten Bús Lajos pécsváradi 

! réf. lelkész mondott megnyitó hő imát, majd utána 
Sikó Ernő helybeli h. lelkész tartott alkalmi beszédet s 
végezetre György László hidasi ref. h. lelkész mondá 
el emelkedett hangon irt beszentelő beszédét, melynek 
végén a népet kitartásra buzdítá. Ez ünnepélyen résztvett 



Dőry Pál fszbiró, Mihálykovics Árpád jbiró, Kramolini J. 
vbiró. Dús Lajos kir. aljegyző, Müller János ügyvéd 
urak s még számosan. Bonyhádon, 1888. nov. 2-án. — 
Sikó Ernő, ev. ref. h. lelkész. 

* Koncz Imre, seregélyesi ref. lelkész és a vértes-
aljai egyházmegye derék esperese, azon alkalomból, 
hogy a mult hó közepén érte meg esperesi hivatalos-
kodásának 15-ik évfordulóját, az e hó 5-én az »örök-
ifjú esperes« vendégszerető házához Imre-napra össze-
gyűlt lelkésztársak és más mégtisztelők részéről a leg-
élénkebb örömmel üdvözöltetett, azon imaszerű óhaj 
kiséretében: adja Istán, hogy fris testi és lelki erőben 
ünnepelhesse meg majd eperességének 25 éves jubileumát 
is ! Mi is, nagv szmu tissztelőivel együtt, szivből kívánjuk : 
adja isten! 

* A kongrua rendezéséhez. A magyar kongrua-
bizottság tudvalevőleg még a nyáron szétment, a nélkül, 
hogy valamit végzett volna. Az eredménytelenség oka 
az volt, hogy a bizottság egyházi tagjai vonakodtak 
hivatalos, kötelező állást foglalni, a kultuszminiszterhez 
intézett legfelsőbb leirat tárgyában, mert ez nem közöl-
tetett hivatalosan a püspöki karral. Midőn a bizottság 
utolsó ülésén e tárgyban a miniszter megbízottja köz-
vetítő indítványt tett, Haynald bibornok a püspöki kar 

iiv az e ddigi 

nevében kijelentette, hogy a kongrua rendezését a 
püspöki kar maga vállalja el a saját hatáskörében. Tényleg 
az esztergomi, kalocsai és erdélyi egyházmegyékben 
elkezdték a lelkészi javadalmak leltározását, sőt a kalocsai 
egyházmegyében már szeptember végén be is fejezték. 
Haynald bíboros erről értesítette Pestmegyét és egy 
vegyes bizottság kiküldését kérte, mely a végrehajtott 
összeírást plébániáról-plébániára igazolná. Az érsek a 
bizottságba három esperest küldött ki, Pestmegye pedig 
három szolgabírót. A kongnia összeírásának emez egv-
oldalú módja ellen a kultuszminiszter állást foglalt, a 
mennyiben 1774. eln. szám alatt kibocsátott rendeletében 

összeírást csakis magán mun-kijelenti, ho 
kálat számába veszi és hitelesítésére a közigazgatási 
közegek nincsenek hivatva. A kultuszminiszter a preju-
dikáló akadályok keletkezéséi akarja elhárítani, nehogy 
a közigazgatási közegek belevonásával végrehajtott össze-
írás a kongrua-kérdés végleges megoldásának tekintessék. 

* Az erdélyi evang. egyház köréből. A félhiva-
talos távirati iroda egy nagyszebeni távirata nem rég 
azt jelentette, hogy a weimari nágyhercegné egy evan-
gélikus betegápoló intézet megnyitása alkalmából a nagy-
szebeni evang. presbytériumhoz a legszívesebb szavakban 
fogalmazott üdvözlő táviratot intézett. Mindenesetre 
figyelmet érdemel, hogy Zsófia nagyhercegné, a fele-
baráti szeretet művei iránt mindig lelkesedő hercegné, 
egész a legtávolabbi keletig olyan szeretetteljes figyelem-
mel kiséri az evang. szellem minden nyilvánulását. A 
viszonyok intim ismerőire a szeretet és részvét eme 
jelei sem nem meglepők, sem nem váratlanok. Nem 
régen nevezte ki a weimari nagyherceg Teutsch erdélyi 
evangélikus püspököt rendjének parancsnokává s egy 
levélből, mely a weimari udvari köröktől ered, az az 
érdekes tény tűnik ki, hogy Teutsch püspök nemrég 
személyesen elment Weimárba, hogy a nagyhercegnek 
e kitüntetésért köszönetet mondjon. A fogadtatás, melyben 
a püspök a weimari hercegi udvarnál részesült, fölötte 
kitüntető volt. A nagyherceg egész családját és udvarát 
maga köré gyűjtötte és Auguszta özvegy császárné is 
jelen volt, mikor Teutsch püspök a weimari rendkereszttel 
mellén, kihallgatáson megjelent. A nagyherceg hizelgő 
nyilatkozatokkal halmozta el, s megemlítette, hogy az 
özvegv német császárné, ki Göthe korára emlékezve, 

mindig örömmel nevezi magát Weimar leányának — 
ismeri a püspök ama munkáit, melyeket az erdélyi 
szászok történetéről irt. Igy tehát Weimar és Nagy-
szeben közt meglehetősen élénk érintkezés áll fenn. 
Kívánatos, írja egyik napilapunk, hogy Budapest és 
Nagyszeben között legalább is oly élénk érintkezés 
fejlődjék, a minő az, melyről most szóltunk. Jellemzi 
különben a mult viszonyait, hogy Teutsch püspök csak 
Trefort miniszter erélyes felszólítására volt hajlandó 
elfoglalni helyét a főrendiházban, azóta azonban ugylátszik 
fordulat állott be, mert több jelentés azt bizonyítja, hogy 
az az engesztelékeny irány, mely a nagyszebeni elzár-
kózók közt mutatkozik, Teutsch püspök sugallataira 
vezethető vissza. 

* A Protestáns Irodalmi Társaság ideiglenes végre-
hajtó bizottsága folyó hó 18-án, d. e. 11 órakor, Buda-
pesten, Kalvin-tér 7. szám I. emeletén ülést tart. Buda-
pest, 1888. nov. 8. Az elnökség megbízásából: Zsilinszky 
Mihály, ideigl. jegyző. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest-budai ref. templom építésére újab-

ban következő adományok folytak be : Tisza Kálmánné 
védasszonyunk O Kegyelmessége által a »Jó szív egye-
sületié 12,490 frt 58 kr. Kiss Katalin 50 frt. Papp 
Teréz 5 frt. Szentgyörgyi Lajos 5 frt. Eritz Ernőné 2 írt. 
Nyers Istvánné 2 frt. Hegymegi Szabó Judit 1 frt. Persely-
pénz 6 frt 56 kr. Ezen összegekkel együtt 41,411 frt 22 ki-
van a pesti hazai első takarékpénztárban elhelyezve. 
Budapesten, 1888-ik évi november 2-án. — Szőts Albert, 
pénztárnok. 

A bonyhádi újra alakuló ev . ref. egyház részére 
adakoztak még Bonyhádon: Krámoly F. 2 frt. Pichler 
Gy., Obláth A., Jagicsa K., Ernhaft F., Kirchknopf G., 
Ernhardt H., Blanyár E., Adler M., Dürr J. 1 frt. Ifj. 
jurmaun K., Till "A., Róth J., Schádt f., Reich B., 
Becker F., Kallupka F., Brick F., N. N. 50 kr. Waig M., 
Keller Gy., Pirkner F. 40 kr. Huckstedt F. 30 kr. A 
kismányoki ev. egyház hívei 5 frt 50 kr. Mindösszesen 
az előbbi (103 frt) összeggel I2j frt po kr. Kelt 
Bonyhádon, 1888. nov. 2-án. — Sikó Ernő, ref. h. lelkész. 

A salgótarjáni egyesült protestáns egyház fel-
segélésére kegyesen adakoztak: Nagyfalusi ref. egyház 
1 frt. Szentesi ref. egyház 10 frt. id. Fáy Béla péceli 
ref. gondnok gyűjtése 11 frt 10 kr. (Köztük: br. Prónay 
István 2 frt, péceli ref. egyház, Dózsa-Nádazsdi, László 
József i — 1 frt. id. Fáy Béla, Illés Dániel ref. lelkész, 
Juhász József kurátor, Lipták Gyula, Bakos János, Korányi, 
Galgóczy Károly 50 — 50 kr., (többen kisebb összeget.) 
Beliczay Béla Budapestről 5 frt. N.-alázsonyi ev. egyház 
2 frt. Breznyik János kir. tanácsos és selmeci lyc. igaz-
gató 5 frt. Máday Imre balmazújvárosi gondnok gyűjtése 
5 frt 53 kr. (Köztük : magyar ref. egyház 2 frt. Papp 
Sámuel ref. lelkész 1 frt. Mádai Imre gondnok 50 kr. 
Többen kisebb összeget.) Fogarasi ref. egyház 2 frt. 
Szovathi ref. egyház 2 frt. Horváth Elek Budapestről 
2 frt. Weisenbacher Endre vállalkozó és nagykereskedő 
Budapesten 50 frt. Ceglédi ref. egyház 5 frt. A rima-
murány-salgó-tarjáni vasműrészvény társulat vezér-igaz-
gatósága 300 frt. A földvári polgári kör, Katona János 
ref. gondnok közvetítésével 5 frt. Dunántúli ág. ev. ker. 
gyámintézet 2 frt. Páli Ferenc bogyiszlói ref. gondnok 
gyűjtése 2 frt 60 kr. Stephány Lajos a budapesti lég-
szeszgyár igazgatója 10 frt. Északmagyarországi egyesített 
kőszénbánya részvény-társaság igazgató-tanácsa 50 frt. 



Pátkai ref. egyház 50 kr. Tótaradaci ev. egyház 2 frt. 
Szárazajtai ref. egyház 2 frt. Fuchs Gusztáv Budapestről 
10 frt. A salgó-tarjáni kőszénbánya részvény-társulat 
vezérigazgatósága 500 frt. br. Baldácsy-féle alapítvány 
100 frt. Borbély Etelka úrnő O nagysága 50 frt. Unger 
Gusztáv 10 frt. Boczko Dánielné úrnő 10 frt. Jónás Antal 
10 frt. Schulcz Kunó 5 frt. Marschalko Richárd 5 frt. 
Poloczek Mária úrnő 3 frt. Lépes Miksa 3 frt. Dubois Józset 
3 frt. Hegedűs Viktor, Dabsi Gyula, Figura György, 
Hermann Béla, Csák Ödön, Stacha Antal, Richter Frigyes, 
Holéczy Gusztáv 2—2 frt = 16 frt. Janik Ede, Kilvády 
János, Gruber Márton, Gracza Ferenc, Pozsicsányi Józset, 
Beer József, Dr. Vajda Ferenc, Porazik György, Kracsún 
János, Theisz Jakab, Theisz Márton, Grimpner Norbert, 
Rot'n Béla 1 — 1 frt = 13 ftt. (Többen) a 50 kr és 30 kr 
7 frt 30 kr. Kölesei ev. egyház gyűjtése 1 frt 40 kr. 
Felső-Sztregova ev. egyház 2 frt. 49 kr. Bakabányai ev. 
egyház 10 frt. A salgó-tarjáni takarékpénztár 20 forint. 
Meiningeni Gusztáv-Adolf-egylet 30 frt 98 kr. Magyarói 
ref. egyház, Erdély 1 frt, Nmlts Fabinyi Teofil igazság-
ügyi miniszter bányakerületi egyházfelügyelő 20 forint. 
Pfaff Gusztáv helyi egyházfelügyelő gyűjtött 316 forint. 
Füzesgyarmathi ref. egyház 50 kr. Füzesgyarmathi ref. 
egyház lelkésze Szilágyi Márton 1 frt. Tiszaföldvári ref. 
egyház 1 frt. Sárkeresztúri ref. egyház 50 kr. Fürészi 
ev. egyház 50 kr. Bene Lipót ungvári reform, gondnok 
gyűjtése 3 frt 20 kr. Ratkói ev. egyház gyűjtése 3 frt 
50 kr. Petelen Sámuel helyi gyári munkás 3 frt. Rév-
komáromi evangelikus gyámintézet 6 frt. Szűcs Mihály 
komodi ref. gondnok 2 frt. Nemesdömölki ev. egyház 
1 frt 45 kr. Breznó-bányai ev. egyház 20 frt. Ivanko-
falvai evangelikus egyház 3 frt. Thern Ede szomolnoki 
ev. lelkész 1 frt. Devicsei ev. egyház 1 forint 50 kr. 
Kisbabothi ev. egyház 1 frt. Kuczurai ev. egyház 3 frt. 
Kovalszky Lajos újverbászi felügyelő 2 frt. Hamaliár 
Károly osgyáni felügyelő 3 frt. Scholcz Emil János 
matheóci felügyelő 5 frt. Guggenberger János ráckozári 
ev. 1. alesperes 5 frt. Beledi ev. egyház 1 forint. Hra-
bovszky István felső-eőri felügyelő 1 frt. Dessewfly 
Ottó egyházfelügyelő 10 frt. N. N. Vanyarczon 1 frt. 
Prandorfi ev. egyház 1 frt. Kövessy János egyházfel-
ügyelő 1 frt. Bethlendy István bánfihunyadi ref. főgond-
nok 2 frt. Jehring Károly zayugróci felügyelő 1 forint. 
Kunszt János abelovai egyházfelügyelő 5 forint 50 kr. 
Szvaty Ágost egyházfelügyelő 3 frt. dr. Lang Frigyes 
kétyi egyházfelügyelő 2 frt. Kétyi ev. egyház r torint. 
Makoviczky Péter rózsahegyi ev. felügyelő r írt. Bán-
hegyesi ev. egyház 2 írt. Gerjeni ref. egyház 1 forint. 
Hódmezővásárhelyi ev. egyház 2 frt. Francziszti Lajos 
egyházfelügyeiő 2 frt. Egyházas radoci reform, egyház 
2 forint 35 kr. Nustyai ev. felügyelő Kubinyi Gusztáv 
2 forint. Róth Ádám hodrus-bányai ev. egyházfelügyelő 
1 frt. br. Vay Miklós tiszamelléki ev. ref. főgondnok 
ő nagyméltósága 10 frt. Lipcsei »Gusztáv Adolf« fő-
egylet 120 frt. Kurcz József paksi felügyelő 1 frt. Hor-
váth Sándor paksi ev. lelkész 50 kr. Szalkszentmártoni 
ref. egyház 1 frt. Kiss Péter csököli ref. gondnok 1 frt. 
Nagy Sándor csököli ref. lelkész 50 kr. Soóki Dávid 
kamocsai ref. gondnok 1 frt. Tarczali ref. egyház 1 frt. 
Sióhídvégi ref. egyház 55 kr. Battonyai evang. egyház 
1 frt. Nagy Dániel ev. felügyelő 1 frt. Horváth Mihály 
lepsényi református lelkész 1 forint. Horváth Dezső 
ügyvéd Budapestről 10 frt. Szeremlei ref. egyház 1 frt. 
Geguss Sámuel Budapestről 5 frt. Mészáros Mihály ref. 
gondnok 6 frt 60 kr. Br. Kochmeister Frigyes Buda-
pestről 5 frt. Irsay József irsai egyh. felügyelő 5 frt. 

Tiszadobi ref. egyház és lelkésze 1 frt 40 kr. Halka 
János kalmancsai ref. lelkész 50 kr. Stessel Nándor 
Budapestről 5 frt. Okolicsányi Gyula egyház felügyelő 2 frt. 
Matuska 1 frt. Hedvich és Strauss gyár tulajdonosok 
Budapesten 20 frt. Zámolyi ref. egyház hívek 2 frt. 
Haggenmacher Budapestről 10 frt. Abelovai ev. eg}T-
ház 2 fit 35 kr. Kócsi ref. egyház r frt. Szloboda János 
Budapestről 5 frt. Szontágh Ferencné O nagysága Lapuj-
török 10 frt. Szontagh Pál ő méltósága 3 frt. Blabunka 
Ferenc 1 frt. Vadosfai egyház hívek 5 frt. Kassai ev. 
egyház 2 frt. Dr. Rexa Pál Budapestről 2 frt. Michelis 
Izidor ev. lelkész Kőszeg 1 frt. Pacsériev. egyház 1 frt 50 kr. 
Gyannathy Károly orgováni ref. gondnok 2 frt. Jeszenszky 
Sándor 2 frt. Zágoni ref. egyház 4 frt. Rimaszombati 
takarék 2 frt. Csidor Pál egyház felügyelő r frt. Bánya-
kerületi gyámintézet 47 frt 20 kr. Gregersen Guilbránd 
és neje Budapestről 30 frt. Grossmann Adolf Buda-
pestről 3 frt. Gregersen Hugó Budapestről 3 frt. N. N. 
Budap estről 3 frt. Hahn Budapestről 50 kr. Gregersen 
Nicolai 2 frt. Odor Rudolf osztálytanácsos 2 frt. Szloboda 
Ferenc curiai biró 10 frt. Összesen: 2071 frt 50 kr. — 
A salgótarjáni egyesült protestáns egyház nagynevű és 
nagylelkű jótevőinek ezúttal is kifejezi legmélyebb háláját. 
A számos nélkülözést, melylyel küzd, a könyörület áldott 
bőkezűsége elviselni tanítja. Esedezünk a részvét fenntar-
tásáért, hogy a nehéz és fontos hivatást, melynek szen-
telve van e gyülekezet, a hon és evangeliom javára 
betölthesse. — R. S. 
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aiykMMuikfi bm FlUílfl ll|yti>F#lll#wi iy ji1 

Van szerencsém a nt. lelkész urak becses 
figyelmét a következő újonnan megjelent mű-
vekre felhívni u. m. 

L é v a y L a j o s : Egyházi beszédek. Egy csinos kiállítású 
füzet. Ára 1 frt 20 kr. 

M a s z n y i k E n d r e : Evangélikus Dogmatika. Egy kötet. 
Ara 2 frt. 

P u k á ü S Z k y B é l a : Héber olvasókönyv. Akadémiai és 
magánhasználatra. Egy kötet. Ara 1 frt 40 kr. 

Szeberényi Lajos Zsigmond: Nazarenizmus. Egy 
csinos kiállitású füzet. Ára 70 kr. 

Könyves Tóth Kálmán : Koporsónál. Halotti imák, 
2-ik bővített és javilott kiadás. Ára csinos fekete angol 
vászon kötésben 2 frt -10 kr. Arany vágással 3 frt. 

Egyes példányok megrendelésénél legcélszerűbb 
a kitett árt 10 krral megtoldva, postautalványon 
beküldeni, mely esetben a kivánt művet bérmentve 
küldöm meg. 

Budapest, 1888. október hó. 
Tisztelettel 

K Ó K A I L A J O S , 
2—3 könyvkereskedése. 
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p M a i számunkhoz mellékelve kapják t. o lvasóink 
a »Téli Ujság« képes néplap előfizetési felhívását . 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tula jdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C U M.-féle műintézer, Czettel ós Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 47. sz. Budapest, 1888 . november 18. 

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. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n házhozhordássa l s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előf izethetni 
minden kir. pos tahiva ta lná l ; he lyben a kiadóhivatalban. 
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kü lön 80 kr . 

Teljes s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. " ^ S 

Állítsunk fel protestáns tanárképző intézetet. 
(Folytatás . ) 

A béke nem következett be. — A korai 
tavasz virányát az éjszak fagyasztó vihara m e g -
semmisítet te; de nem az új élet csiráit. H í -
ven táplálta ezeket a protestáns egyház az oly 
bölcsen fel nem adott autonómiájának vetemé-
nyes kertjében. E csirák feléledtek, a támadás 
közben megerősödtek s autonomiánk árnyéka 
alatt egybegyűlt a magyar haza minden igaz 
híve s a prot. egyház által hazánkra új tavasz 
derült. 

Meglett ismét alkotmányunk, megköt te te t t 
a béke s felelős minisztér iumunk a régi vallás-
és közoktatásminiszterrel — Eötvösünkkel — 
a haza szívébe visszatért. Felejthetlen öröm — 
hála napok! S a miniszter felvette a fonalat 
ott , a hol a vész azt megszakítá. — A hitfele-
kezetek vezér- és kiválóbb tanférfiai kihallgatá-
sával, — s nem e felekezetek meghallgatásával — 
beterjeszté a népiskolai törvényjavaslatot . — 
»Nevelés nélkül illusio az alkotmányország, sőt 
veszélyessé válhatik; de monopol iumot sem akar 
azért az állam ; különbséget kell tenni az absolut 
és alkotmányos országok k ö z ö t t ; amabban nem 
a nép foly be a népnevelés intézésére, emebben 
megfordítva történik. Alkotmányos országban a 
tanszabadság elvére kell tehát alapítani a nép-
nevelést. Nem lehetett practicus, hogy egyedül 
az állam bírjon jogokkal a népnevelés terén, mert 
ez az alkotmányos államnak elveivel nem fér 
össze. Alkotmányos országban a tanszabadság 
absolut következése magának az állam alapelvé-
nek. « Ily hódító elvek kijelentésével muta t ta be a 
kiforrott jellemű és nagyszellemú miniszter t ö r -
vényjavaslatát. S a javaslat törvénynyé vált. — 
S mi protestánsok annak dacára, hogy ép a nép-
nevelési törvény az 1790/1 : XXVI. tc.-re, mint 
a melyben csak a felsőbb oktatás coordinatiójá-

ról van szó, nem támaszkodhatot t , s jóllehet e 
törvény mind a felügyelet gyakorlata, mind 
az iskola szervezete tekintetében mélyen sérté 
autonom jogainkat, s szegény egyházunkat azon 
felül részben igazságtalan anyagi áldozatok m e g -
hozalalára ind i t á : egyházunk — au tonom jogai-
nak elve felnemadása mellett — hódoló t isztelet-
tel fogadta- a lkotmányos államunk országos tö r -
vényét s önmegtagadólag meghozta az áldozatot 
a nemzeti nevelés, a culturállam oltárára. 

S ez áldozatnak volt és van is áldása 
reánk, de nevezetesen hazánkra nézve. Nép-
iskoláink száma tetemesen emelkedett s nép-
iskoláink, tanítóképezdéinkben protestáns szel-
lemben nevelt tanítókkal ellátva, megmarad-
tak az egyház veteményes kertjei. Széles e hazá-
ban pedig a miniszter bölcs és nagyszabású 
intézkedései alapján megindult a tanügyi m o z -
galom. Nagyobb számmal felállított, s kül-
földön paedagogiai tanulmányaikat mélyítő férfiak 
vezetése alá helyezett tanítóképezdék g o n d o s -
kodtak a tanítók szükségelt nagy számáról. 
Mintegy varázsütésre keletkeztek mindenüt t nép-
iskolák, majd később polgár- ipariskolák; a fel-
nőttek oktatásáról is gondoskodtak; szaklapok 
kezdetben a miniszter által anyagilag b iz to-
sítva, később önállóan közönséget teremtve, 
az érdeklődést felkeltve, a továbbképzést t á m o -
gatva, szolgálták és szolgálják a népnevelés 
ügyét ; a t an - és kézi könyvek ideges gyorsa-
sággal követik, szorítják ki egymást ; népnevelési 
irodalmunk hatalmas tényezővé válik. Az eddig 
oly alárendelt tanítók állása tekintélyesen emel-
kedik ; egyletekben művelődnek, erősödnek, 
anyagi helyzetük javul, s az állam gondoskodása 
által létesült nyugdíjintézet jövőjük sötét gondjai t 
eloszlatja. — E közben a felsőbb oktatás ügyét 
sem téveszti szeme elől az organikusan s 
céltudatosan alkotó Eötvös miniszter. Magyar-
ország minden államok közt az első, mely 



tanárképezdét állít. Csak jó tanárral lehet a jó 
tanügyi szervezetet biztosítani. 

Az egyetem reorganizálására fordítja figyel-
mét. Az elhagyott philosophiai fakultásnak 
elhanyagolt természet tudományi osztálya uj 
felszerelések és új kathedrák által a tudomány 
színvonalára emeltetik, s ugyan e polcra emel-
kedik fel lassanként az ezzel összefüggésben 
álló orvosi facultás. A theol. facultásnak a 
felekezetek jogegyenlősége szempontjából való 
szervezését komolyan célba veszi a miniszter ; 
de a felekezeti féltékenység, másrészt a theologia 
tudományos jellegének kétségbe vonása, végre 
gyakorlati nehézségek meghiúsít ják ebbeli törek-
vését. A jogi facultás és ezzel a jogakadémiák 
a tudomány és élet követelményei alapján 
átalakulnak; s az egyetem minden facultásán 
új tanszékek állíttatnak fel s felekezeti különb-
ségekre való tekintet nélkül töltetnek be. Egy 
egyetem nem elégséges: keleten új, bár csonka 
egyetem kapui nyilnak meg, s hogy a nyugoti 
határ egyetemével Pozsony nem büszkélkedik, 
nem a miniszter mulasztása. A zeneconservatorium 
ujjá szerveztetik, s a nagy tanár köré a világ-
minden részéről sereglenek a bámuló tanítványok; 
a képző-művészetek számára uj tanintézet emel-
kedik s számára csarnokok nyilnak m e g ; a m u -
zeum rendeztetik, gyarapíttatik s városok, tár-
sulatok is versenyeznek hasoncélu, a tudomány 
és művészeteknek szolgálatában álló intézmények 
felállításában. 

Lehetetlen az egész művelt Európával egye-
temben bámulattal nem kisérni alkotmányos 
minisztereinknek a tanügy terén megindí tot t 
és kifejtett tevékenységét. Százados mulasztá-
sok, melyek a külellenség, de nagyrészt a lkot -
mányunk ellenei ellen folytatot t küzdelmeink 
által annyira megmagyarázot tak —- lehetőleg 
rövid idő alatt voltak pót landók; s alkotmányos 
államunk a cultura eszméje által vezéreltetve 
nehánv tized alatt igyekezett elérni azt, a mire 
más népek s nemzetek szerencsésebb századok 
alatt jutottak el. — S ha valakinek, úgy min-
denek előtt prot. egyházunknak van oka, ezen 
vívmányok, ezen haladás fölött örülni. Hisz egy-
házunk volt, autonomiájához való hű ragasz-
kodása által, századokon át s nevezetesen a 
6o-as években is az alkotmányos állameszme 
táplálója s megvalósításának egyik főeszközlője ; 
prot . egyházunk létében gyökerező egyéniségé-
nek elve által a nemzeti hazafiúi törekvés te rmé-
szetes szülője; s az egyéniség elvén alapuló 
szabad kutatás és vizsgálódás követelményével 
minden valódi tudományos törekvésnek elv-
társa; s végre protestáns egyházunknak vallás-
fogalma, mely szerint az a személviségnek, az 

egységes szellemnek ténye, mely ép ezért a 
szellem minden irányzatával kölcsönhatásban 
áll, s a szellem minden nyilatkozatait szente-
sitőleg áthatja — a culturától el nem szige-
telheti magát : azzal él — azzal hal. Az igaz 
prot. egyház csak alkotmányos nemzeti ál lam-
ban, mely a tudomány és általában a cultura 
eszméjét vezérének vallja: virágozhat fel való-
jában. — Ily állammal szemben áldozni, az 
autonom jogok gyakorlatáról — az áutonomia 
elvének fenntartása mellett — a közjó, a salus 
reipublicae érdekében részben lemondani t u d n i : 
nem önárulás, hanem protestáns és hazafiúi 
kötelesség. 

Csakis ezen szempontnak erős hangsúlyo-
zása érteti meg velünk nem ugyan az 1883-ki 
középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről 
szóló törvényjavaslatnak fogadtatását, hanem 
igenis ahhoz való coordinálásának módját . — 
Hosszú vajúdás és sikertelen próbálgatások 
5—ik szülött je eme már az 1790/1. XXVI. tc. 
által is kilátásba helyezett javaslat. —• Éles meg-
támadásoknak volt kitéve nem csak didaktikai, 
hanem különösen centralisáló, bureaucratisáló, 
nem annyira felügyelő, hanem inkább bizal-
matlanul ellenőrző és a tanárképesítést m o n o -
polizáló — idegenszerű és autonómiánkat mé-
lyen sértő irányzatánál fogva; — és pedig méltán, 
mert didaktikai szempontból a törvény, eltekintve 
a középiskolák általános céljának meghatározásá-
tól, nem tesz egyebet, mint egyrészt csak a t an-
tárgyakat általában felszámlálja, másrészt pedig 
felhatalmazza a minisztert az egyes tantárgyak-
ban elérendő tancél, és ennek alapján a tanterv 
megállapítására; s így ép azt nem nyújt ja, a 
mihez a kilátásba helyezett systema generalium, 
princípium nationalis educationis alapján coor -
dinálhatta volna egyházunk — iskolái t ; mél-
tán támadták meg centralizáló bureaukratikus 
irányzatát, mert nem csak a tan cél és tanterv 
megállapításánál a tulajdonkép döntő tényező 
az esetleges miniszter (8 a.), hanem a végső 
tancél elérésének kimutatásával, az érettségi 
vizsgánál is a miniszteri utasítások a szabályok 
(23. 24.) A miniszter nem csak hogy meg ta -
gadhatja a törvényben körül nem írt kellékek-
nek való meg nem felelés esetén uj középisko-
láink létesítését, illetőleg nyilvánosságát, hanem 
egyszersmind a létezőktől is ismét körül nem 
írt kellékek (épületfelszerelés) hiánya alapján a 
nyilvánossági jogot megvonhat ja (53. 54.), sőt 
tudomására jutott erkölcsi bajok, vagy ál lam-
ellenes irányuk miatt esetleg egy időre, vagy 
végleg is bezárathatja ( 5 0 ) ; csak a miniszter 
által szervezett, esetleg kinevezett bizottság 
előtt nyert tanári oklevéllel bíró egyének kö -o j 



zül választhatunk tanárokat (60), s e tanárok 
elmozdítása ismét csak a miniszter közbe-
járásával lesz érvényessé. (38.) De nem csak a 
tanárok léte vagy nem létére terjeszkedik ki a 
miniszter hatalma, hanem a tanulók sorsát is 
a törvény, illetőleg a miniszter határozza meg. 
Az első szabja meg a feltételeket, és e között 
még a kort is, mely mellett valaki középiskolai 
tanuló lehet (10), jelöli meg a feltételeket, a 
melyek alatt valaki felsőbb osztályba léphet, 
javító pót vizsgát tehet ( 1 1 ) ; a miniszter 
adhat csak engedélyt az osztály összevonásra o J 
(14), tőle függ, hogy más intézeten tehet-e valaki 
érettségi vizsgát (25) s végre is csak tőle függ, 
hogy a nyert érettségi bizonyítvány érvényes-e 
vagy nem (24). Ha mind ehhez hozzá adjuk 
azt, hogy a tanárok számának minimuma, a tan-
órák heti számának maximuma az al- és főgym-
nasium, valamint a tanulók számának maximuma 
egy-egy osztályban, ez utóbbi ismét csak a minisz-
ter által változtatható módon a törvényben meg-
van határozva; ha tekintetbe veszszük, hogy a 
statisztikai adatok a tanrend és felosztott tan-
órák, tankönyvek, felszerelés, a tanárok létszáma, 
képesítése és működési köre, az osztályonkénti 
népesség, az óraszám és az oktatás eredményei, 
a tanrendszerben minden lényegesebb, valamint 
a felsoroltakban egyáltalában minden változások 
a minisztériumnál bejelentendők; végre a tan-
könyvek, legyenek azok nyomtatás vagy kézirat-
ban, ugyancsak a minisztérium által bekövetel-
hetők és polit. szempontból megbírálhatok (48.) 
esetleg eltilthatok, elkobozhatok; és hogy a 
fegyelmi szabályzatok, valamint azokon minden 
változás akár a tanulókra, akár a tanárokra vonat-
kozók (38.) a miniszterhez felterjesztendők; s 
végre, hogy mind ezek felől ugyancsak a minisz-
ter közvetlen egyenes tudomást szerezhet meg-
bízottjai által (46.) : úgy bizonyára nem tagad-
ható ezen törvény centralisaló és bureaucratisaló 
iránya; nem tagadható, hogy a főfelügyeleti 
jog gyámkodó és ellenőrző joggá, az indító és 
fejlesztő feladat intézkedési ténykedéssé vált, 
hogy autonomiánk mind ez által mélyen lett 
megsértve ; sőt részben még azon jogok is, a 
melyekről a törvényben ünnepélyesen biztosít-
tatunk, mint a tanfolyam alatt elérendő végcél, 
és tanítandó ismeretek mértékének, a tanrend-
szer, tanterv meghatározhatásának jogai egyene-
sen illusoriusokká, sőt mi több, sértőkké válnak 
az által, hogy mind e jogok gyakorlásánál a 
minimalis mértéket a miniszter rendelkezése és 
közvetlen vezetése alatt álló intézetekben alkal-
mazott képezi, holott itt is általános a panasz" a 
növendékek túlhalmozottsága miatt, s holott 
intézeteinkben is, s az óraszám maximuma is 

törvényileg meghatározott; ezen minimum pedig 
a köztudat szerint a tanítványok megterhel-
tetésének maximuma, tehát nem bővíthető, nem 
változtatható, s a mennyiben ez tán mégis 
lehetővé válnék, megakadályoz abban a törvé-
nyileg meghatározott heti óraszám maximuma. 

A javaslat azonban törvénynyé vált, s ennek 
kritikája és esetleg törvényes úton való meg-
változtatása mellett nem tehetünk egyebet, mint 
hogy a törvénynyel szemben megadjuk magun-
kat ezen személyi tényező által. 

Megtettük ezt, alkalmaztuk középiskolai 
tanügyünket a miniszter rendelkezése és közvet-^ 
len vezetése alatt álló intézetek tanügyéhez; 
megalkottuk az egyetemes közoktatási bizott-
ságot azon egyenes célzattal is, hogy az tan-
ügyünk terén autonomiánk sértetlen fentartása 
íölött őrködjék; tudva azt, hogy szegény prot. 
egyházunk a törvény által tanintézeteink fenn-
tartása számára követelt tetemes anyagi áldoza-
tok hozatalára részben képtelen s hogy így 
egyes gymnasiumaink élete veszélyeztetett — 
lemondva egyelőre ugyan egy általános prot. 
tanulmányi alapnak az állam részéről való meg-
teremtése kérelméről — sürgettük az államse-
gély felemelését. Ez utóbbi működésünk ered-
ménye az állami könyöradománynak is 1000 frttal 
való leszállítása s egyes tanintézetek szegény-
ségének következménye az állammal kötött azon o j 
szerződések, melyek emez intézetek egyházi 
jellegét és szellemét minél inkább veszélyezte-
tik. A törvény rövid fennállása óta is tapasztalni 
voltunk kénytelenek, hogy a nemzeti szellem 
terjesztése körül kiváló érdemeket szerzett egy 
tanintézetünk eme büszkesége a főfelügyelet 
egyenes gyakorlása által alaptalanul kétessé téte-
tett ; hogy nevelésügyünk egyik érdemdús vete-
ránjának tizedek óta egy lyceum igazgatójának 
ebbeli qualificatiója a miniszter által kétségbe 
vonatott s hogy iskolaügyünk egyik főoszlopá-
nak kiváló igazgatójának egy, miniszterileg 
kinevezett tanár által közvetlenül a miniszter-
nek adott feljelentés alapján kockára tevő baja 
támadt.-

Ily tényállás mellett összes bizalmunk prot. 
j szellemű tanárainkban központosul. Van bizal-
I munk, hogy a protestántismusnak a tanári 

személyiséget teljesen átható ereje és szelleme 
ellensúlyozza a törvénynek centralisáló, bizal-
matlanul ellenőrző, autonómiánkkal ellenkező 
irányzatát. A legjobb rendszer is értéktelen 
megbízható személyiségek nélkül, s a legrosz-
szabb forma is — hivatásának tudatára emelke-
dett, bensőleg szabad és önálló, elvhű egyéniség 
felhasználásával áldásnak forrása. — A tanár s 

! nem a betű, nem a rendszer az iskolának lelke; 



igaz prot. szellemű tanárok minden iskolát a 
prot. egyház veleményes kertjévé alakíthat-
nak át ! 

S vájjon ép ezen összes bizalmunk a jelen-
legi viszonyok által igazolt, alapos?! Sajnos 
— fájó szívvel be kell ismernem, hogy nem. 
A protest. szellemű, elvhű, hivatásuk tudatára 
emelkedett, bensőleg szabad és önálló tanárok 
száma mi tovább kiható félben van. Tanáraink 
képzése és képesítése nincs kezünkben ; s azon 
hely, az ott uralkodó szellem, — a honnan 
tanárainkat veszszük, nem alkalmas eme szellem-
ben való megerősödésre. Igenis, nincs bizal-
munk, hogy a pesti egyetemen végzett és ott 
képesített tanáraink eme szellem örököseivé 
válhassanak. 

(Vége köv.) Schneller István. 

A kandalló mellől . 

II. 
Ha legközelebb mondott szavaimból valaki a sen-

sualismusnak Czolbe által kimondott amaz elvét akarná 
kimagyarázni, hogy »a személyes Isten hitével úgy 
vagyunk, mint gyermek az apja holttestével, melyet el 
kell temetni, ha sajnáljuk is, s nélkülözni lehet is, kell 
is« : erre azt felelem, hogy ma már minden tudomány 
lemond a dolgok lényegének első és végokának kere-
séséről, a metaphysica absolutumáról, bár másfelől a 
lét, lényeg, világ, lélek, s istenség kérdései soha nem 
fognak nyugtot engedni az emberi szellemnek, miután 
e kérdések a népek erkölcsi életére nézve nem keve-
sebb fontossággal birók, mint az anyag erőinek kuta-
tása. Különben is egy személyes Isten felvétele vagy 
egy megfoghatatlan teremtő s fentartó szellem elfoga-
dása annyira az egyén subjectiv érzelmei-ismereteitől 
függő volt és lesz mindenkor, hogy e tekintetben a 
»megfoghatatlan« jelző legvilágosabban kifejezi az egész 
eszme, vagy föltétel lényegét. Hogy örökkön örökké 
lesznek kik a megfoghatatlan istenséget felfogni meg-
kisérlik, annak oka emberi természetünkben rejlik, s én 
elismerem, hogy nincs is ember e földön, ki valami-
nemű fogalma, hite, vagy érzete nélkül el lehetne e 
megfoghatatlan végoknak; de hogy e fogalom, hit vagy 
érzelem csak akkor lehet igazán boldogító és felemelő 
az egyénre, ha az szívét s értelmét egymással kellő 
összhangban tudja tartani: azt hiszem senki sem vonja 
kétségbe. A görög és római őskorban e népekkel együtt 
éltek, küzdöttek, mulattak isteneik s midőn a regék 
gyermeki világából kilépett e nemzetek értelme, isteneik 
s vallásuk csak mint az állami rend fentartásának egyik 
tényezője maradt szegénynek nevezhető tisztességben, 
s hogy e mythicus felfogás romjain a keresztyén isten-
eszme oly rohamosan fölépíté templomát, annak oka 
nem az istenfogalom értelmi részének, hanem inkább a 
morális tartalomnak köszönhető, mely minden emberben 
egy atya édes gyermekét tekinti. Tehát az Isten lényege 
tulajdonképen változatlan maradt értelmünkre nézve s 
csupán az előbbiekhez mérten tökéletesebben emberiesí-
tett viszony erkölcsi motívumai fejtettek ki a keresztyén 
világnézet által. Az egyes vallások többé vagy kevésbé 
tiszta, szellemi voltának eldöntésénél túlnyomólag az 
erkölcsi motívumok jönnek tekintetbe, míg az isteni 

lényeg szigorú definiálása már azért sem sikerülhet, 
mert e tekintetben ismereteink tekintetében minden 
tudományosságunk mellett sem vagyunk előbb az 
első jóniai philosophusoknál, legfellebb egy általunk, 
tökéletesebb emberek által szellemibbnek tartott hypo-
thetis alapján igyekszünk lelki és testi világunkat 
egymással kibékíteni s helyesebben elrendezni. De azért 
a kutató emberi elme mégis ott hányattatik a meg-
ismerhetetlen nagy óceánján, mert a legközelebb felismert 
végok csak egy más kérdéshez, tudniillik e végok eredeté-
nek, lényegének kérdéséhez vezeti. Más szavakkal: az a 
mi a vallásokban inkább az értelmi részt képezi, folytono-
san módosulni fog az egyes korok tapasztalaton ala-
puló világnézetéhez mérten, míg a morális elem — a 
népek élete, a társadalmak szerkezete kevésbé levén 
mozgékony, mint a szellemi élet — inkább is lassú lép-
tekkel követi az előbbinek útjait s ezen sajátságánál 
fogva nem egyszer azon jogosult kételyt támasztja lel-
künkben, vájjon a vallások morális becse nem fog-e 
veszíteni az Isten fogalom lényeges módosulása esetén ? 
Többnyire az az eset szokott bekövetkezni, hogy az 
újabb fogalom érintetlenül hagyja az előbbinek morális 
elemét, azt saját fogalom körébe olvasztván mintegy 
be, vagy pedig az az eset áll be, hogy a vallás és morál-
nak csak szükségképi, de nem föltétlen kapcsolatát fogad-
ják el s az Istenről való fogalmak nagymérvű különböző-
sége mellett a fennálló erkölcsi s társadalmi rendet a 
korábbi fogalom útján nyert morális nézpontok alapján 
igyekeznek mint természetest, mint szigorúan történeti 
folytonosságot tovább fejleszteni. Hány ember van nap-
jainkban, ki távol attól, hogy a keresztyén vallások tan-
rendszerét meggyőződésből elfogadná, a keresztyén-
ség erkölcsi elveinek szolgálatát legnemesebb, leg-
első kötelességének tartja? s hányan vannak igazhivő 
keresztyének, kik igazán megfeszítenék újólag Jézust 
magát, ha közéjök jöve kétségbevonná Istenről, világról, 
lélekről, életről-halálról szóló tanaik igazságát s azokat 
csakis mint egy eszme történeti fejlődésének emlékeit 
tartaná kegyeletteljes tiszteletben. 

A keresztyén vallás örök életét a benne rejlő mo-
rális elem biztosítja, s nem az inkább is philosophia 
körébe tartozó legfőbb okra vonatkozó ' hitbeli állás-
pontja, az atya-fiúsági viszony; ama morális elem ezen 
sarkköve akkor is megingatlanul marad, ha Isten lénye-
gét a különböző korok másként fogják is felfogni; 
mert reánk emberekre nézve e feltétel mindenkor a 
legtermészetesebb, legkönnyebben felfogható lesz. A 
keresztyén tan, a teremtésről, váltságról, életről, halál-
ról, feltámadásról stb. szóló tanrendszer nagy épületé-
nek oldalfalai koronként részben kibontattatnak, s újak-
kal cseréltetnek fel, a nélkül, hogy a tetőt viselő pil-
lérek megingattatnának ez által; a régi elmállott anyag 
helyére ujat rak az egyes korok és nemzetek értelmi fel-
világosodottsága a nélkül, hogy a boltozatot képező 
örök szeretet, s az ezt biztosító erkölcsi oszlopok valaha 
romba dönthetők volnának, mert ezek egyúttal termé-
szeti törvények is. Ha igaz az, hogy a vallás nincs 
erkölcs nélkül — már tudniillik minden vallás világ-
nézletéhez mérten teremtve meg ezt — akkor talán az 
is igaz lehet, hogy a társadalmi erkölcsök vallásokat is 
rombolhatnak le, s építhetnek újra fel a nélkül, hogy 
egyik a másiknak mulhatlan előföltételét képezné. 

A keresztyénség fejlődése mai stádiumában úgy 
áll, mint egy erősen megtámadott régi vár, melynek 
bástyáiból ellenséges golyók többeket lerombolhatnak 
a nélkül, hogy a vár elestének veszélye valaha beáll-
hatna, sőt a ledöntött részek még inkább feltárják a 



csodaszép s hatalmas épület bájait, miket ezelőtt a régi 
falak eltakartak. A keresztyénség a jövő vallása, nem 
tanrendszere, hanem csak ezen alapelve révén lehet: 
az Isten lélek, örök, s csupa szeretet, kit az értelem 
a természet törvényeiben, a szív pedig az embertársi 
szeretetben találhat csak fel. Nem érzem hivatottnak 
magamat hitvallás csinálónak nevezni, bár nt. Balogh 
Ferenc úr e címmel is megtisztelt, de nem habozok 
kimondani, miszerint én e fenti szavakban látom kör-
vonalozva a keresztyénség örökké fenmaradó lényegét, 
világvallássá lételének biztosítékát, s nem egy természet-
feletti csodás kijelentés el vagy el nem fogadásában. 
A kijelentés tana, azon alakjában, a mint azt az ortho-
doxnak nevezett theologiai pártok hiszik és vallják, 
korunk tudományos előhaladottsága miatt nem állhat 
meg, annyival kevésbé, mert amaz érthetetlen, természet-
ellenes s Isten lényegével merőben ellenkező aránylag 
csekély számú csodás kijelentés helyére ma más, meg-
számlálhatatlan, értve sem érthető, folyton tartó s egy vilá-
got alkotó elképzelhetlen nagy szellemhez sokkal inkább 
illő kijelentéseket látunk a nagy természet jobban ismert 
világában, a régi mennyet helyéből kiszorító csillagvilágok 
myriádjaiban, s az emberi test és lélek mind jobban-jobban 
kiismert mikrocosmosában. E megfoghatlan dolgok szin-
tén a csodák régi nyelvén beszélnek bár hozzánk, de 
mert legalább egy pici részök emberi ismeretünk vagy 
legalább kutatásink körébe esik, sokkal tisztább, sokkal 
fenségesebb örök lényt sejtetnek velünk, mint a theolo-
gusok azon istene, ki tökéletlenül teremté meg az embert, 
elannyira, hogy közvetlen teremtetése után bűnbe merült; 
ki örök kárhozattal sújtja a szegény eltévelyedetteket, 
kit csak szent fiának csodálatos, szinte érthetetlen vér-
áldozata engesztelhetett ki, s ki csak imák s vezeklések 
utján hajlandó teljesíteni csak önmaga által ismert cél-
ból teremtett földi gyermekeinek óhajait. Egy ilyen dog-
mákba öltöztetett Istennél a gondolkozó lelket jobban 
kielégíti egy megismerhetetlen, felfoghatatlan, tulajdon-
ságaira nézve meghatározhatatlan, igazi nevén meg nem 
nevezhető lélek, erő, világszellem, Isten vagy nem tudom 
még minek egyszerű feltételezése, kinek munkáit látjuk 
a nagy mindenségben épenúgy, mint önmagunkban, akit 
igazán lélekben s igazságban tisztelni csak úgy lehet, a 
mint a zsoltár iró mondja : »Szólok s ha tétováz rebe-
gése nyelvemnek: könyűim tanúi lesznek tiszteletem-
nek.« Ezen félig-meddig tárgyatlan, csupa megismerhe-
tetlen, felfoghatatlan valamikben, a mi a semmitől csak 
alig különbözik valamicskével: hol van az atya s hol van 
a fiú és szent lélek ? — kérdik talán sokan s velők 
nt. Balogh Ferenc úr is; — hol van a morális élet 
azon biztos alapja, mely egy emberré lett Isten önfeláldo-
zásában nyerte meg örök időkre szóló hitelesítését? hisz 
itt csupa semmi, csupa sejtelmes valami, szóval olyasmi 
van, illetve semmi sincs, a minek el vagy el nem fogadása 
egyesekre s társadalmakra közönyös ép úgy lehet, mint 
egyáltalában nem is létező ; hiszen itt híre sincs annak 
az örök szeretetnek, melyről fentebb volt szó, mert itt 
minden csupa fictio, kétely, még elgondolni is irtózatos 
magára maradásával, megrablásával találkozunk az emberi 
léleknek ?! Nem akarok enemű bizonyosan felvethető 
kérdésekre ez alkalommal terjedelmesebben reflectálni, 
de bocsássa meg a mélyen tisztelt olvasó közönség 
szerénytelenségemet, ha a fentebbi ellenvetésekre adandó 
felelet gyanant idézek egy rövidke történetet. Carlyle, a 
hires angol történész, Dupanloup orleansi püspöknek, 
midőn ez sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy ő hitet-
len, így válaszolt: »Uram biztosítom önt, hogy boldognak 
érzem magamat úgy, amint itt vagyok; én mindabban 

hiszek, ami önt nem nagyon indítja meg, ön pedig abban 
hisz, ami rám nézve egészen közönyös. Ha megcsináljuk 
a számadást, fogadom, hogy ön sokkal hitetlenebb nálam-
nál.« Sokan elmondhatnék ezt mi is, bár Carlyle jog-
címével távolról sem birunk, ama csodás- kijelentés köpe-
nyébe takaródzók alarmjaira; de erős hitünk van az 
emberiség jövőjében, miszerint enemű tévelygésekből 
lassacskán kibontakozik, mint a hogy ennél sötétebb 
tévedésekből is kibontakozott. Ezek a kijelentésnek fensé-
gesebb jelenségei, mint a Mózes égő csipkebokra, meg a 
próféták látomásai stb. 

Hát a protestantismus hol marad e semmin épült, 
nevetlen valamiből ? — kérdi talán nt. Balogh Ferenc úr 
— hát ennek talán egyéb célja, más missziója sincs, mint 
összerombolni a keresztyén hitrendszer régi tisztes emlé-
keit, s kitenni az emberiséget a fejetlenség, hitetlenség, 
társadalmi retrográd törekvések stb. iszonyainak ? Gon-
dolt-e e sorok irója arra, hogy ily elvek, enemű nézetek 
mellett tiz embert sem lehet bármi célra sem összehozni, 
még kevésbé egy élő, fejlődésre képes vallásos erkölcsi 
intézményt létesíteni ? Ezen s hasonló más kérdésekre 
nem érzem kötelezve magamat, hogy válaszoljak ez 
alkalommal, de meg részben már előbb »Az eke mellőlcc 
cimű cikkeimben megfeleltem reájok. Most egyelőre 
csak annyit akarok még kijelenteni, hogy a protestantis-
mus azon alakjában, a mint azt az orthodox prot. 
theologusok fenntartani akarják, a catholicismusnak csak 
egy tetemesen rosszabb kiadása, merő anachronismus, 
mely nem csoda, ha a hitetlenek számát napról-napra 
szaporítja s üressé teszi a templomokat. Nem vonom én 
kétségbe az egészséges conservativismus teljes jogosult-
ságát, kivált a hitrendszerek terén, ismerem jól a vallás 
és theologia közötti különbséget is; de laicus felfogá-
somnál úgy veszem észre, hogy legalább nálunk a protes-
tántismus eszméje egészen balul értelmeztetik egy nagy 
rész által s a szent örökség így igazán el lesz dividálva. 

Kedves nagytiszteletű Balogh Ferenc úr! Fogadja 
szives köszönetét s elismerését — bár ez csekély juta-
lom — e sorok ismeretlennek maradni óhajtó Írójának, 
a miért megmutatta, hogy odaáltal is megtudnák ám 
érteni a protestantismus szellemét, ha hogy akarnák. Az 
ön ügyes dialecticával, mérsékelt conservativismussal irt 
szép cikke már csak azért is nagy nyereség reánk nézve, 
mert a túlsó oldalt ismerni tanuljuk belőle s az egy 
cél felé vezető uton talán könnyebben összeállunk egy-
mással. Én részemről a hitetlenség vádjától kevésbbé 
félek, mint a szeretetlenség, egyenetlenkedés bűnétől, s a 
szeretet nevében köszönettel fogadok bárminemű helyre-
igazítást, ezutánra is fentartva magamnak a jogot arra 
nézve, hogy igénytelen neve helyett igénytelenebb 
eszméivel állhasson ki csak a sikra az egyetemes papság 
révén theologuskodó Agricola. 

,,L a b o r a !" 
Jó vagy rossz napokban, a kath. egyház soha se 

lankad el. Ha oltárai előtt az »ora!« intésnek eleget 
tett, siet a közélet terére, hogy változhatatlanul szem 
előtt tartsa a »labora !a figyelmeztetést. Szenvedett kudar-
cok sem riasztják vissza ettől. 

íme, csak pár hete annak, hogy nagyon kedvezőtlen 
benyomást gyakorolt a pápára az, mit Vilmos császár 
római latogatása alatt tapasztalt. Türelmesebbé tette ez 
a pápát és annak clerusát ? Nem! sőt ellenkezőleg, az 
ultramontan sereg majdnem minden vonalon támadólag 
lép fel. Igaz, hogy a passiv ellentállás szerepéből nem-
csak Németországban, hanem nálunk is már előbb kilépett 



a pápa serege, a papság a népirodalom terén, jelesül 
Némethonban — mint alább látni fogjuk — egész erő-
megfeszítéssel vivja a kultúrharcot. De a legközelebb 
mult napokban bátrabbak lettek a pápa harcosai. Német-
országban az állam felügyelete alatt álló népiskola ellen 
intézték támadásaikat és három poroszországi püspök 
az országgyűlési választások alkalmából opositióra buzdí-
totta híveit. Osztrákországban pedig Pergen gróf vezetése 
alatt tervbe van véve e hó 26-tól 29-ig egy Bécsben 
tartandó kath. népgyűlés, melynek furcsa címe ez : „All-
gemeiner östertichischer Katholikentag jiir die gesammte 
Monarchie.íl A napi sajtó helyesen sejti, hogy ezen 
ellenmondásos cím ellenséges intentiókat árul el a magyar 
államjog ellen. 

Azon tárgyak, melyek a gyűlésen elintézendők 
volnának, igaz, nagyon ártatlan képet kölcsönöznek az 
összejövetelnek. Ezek szerint a gyűlés teendője az lenne, 
hogy tanakodjék a felől, mikép ápolandó és tartandó 
fenn a kath. hitélet a családban és a társadalomban, 
mily módon fejleszthető a kath. egyleti tevékenység? 
mik volnának az eszközök, melyek által a tudományt 
és művészetet az isteni kijelentéssel összhangzásba hozni 
lehetne? továbbá, hogyan ellensúlyozható az istentelen 
és vallástalan napi sajtónak felette kártékony hatása és 
mikép volna elérhető a fiatalságnak valódi keresztyén 
nevelése és a társadalmi viszonyok üdvös rendje? 

Ezen themák leple alatt azonban még más is rej-
lik, nemcsak a kath. egyháziasságért való félelem és 
remegés. A ki emlékszik a Belgiumban, Németországban 
és Franciaországban tartott hasonló összejövetelekre s 
nem felejtette el, mily nyilatkozatok történtek nálunk is 
a Szent István és Szent László-társulat gyűlésein, biztosra 
veheti, hogy a Bécsben végbemenendő kath. gyűlés sem 
tervezget kisebb dolgot, mint tüntetést eszközölni a 
pápa világi hatalma érdekében. 

Egyébiránt, bármi cím alatt és bár mikor lépett 
kiizdtérre az ultramontan sereg, mindig csak a pápa és 
a clérus hatalmának emelésében és a más vallásfelekeze-
tek, valamint a társadalom szabadabb mozgásának elnyo-
másában kereste és célozta a »labora« figyelmeztetés 
teljesítését! 

Mutatják ezt azon küzdelmek, melyeket a római 
curia nemcsak IX. Pius alatt vívott, hanem a jelenlegi 
pápa alatt is mindinkább vívni kezd a létező államtörvé-
nyek ellen minden országban. 

Németországban politikai érdekek megvalósítása 
céljából a culturharc levétetett ugyan a napi rendről és 
az olasz állam integritása ellen intézett támadások nem 
találtak pártolásra a hatalmasságoknál. Ezt a hiányt azon-
ban most más módon iparkodik pótolni az ultramon-
tanismus. Áttette a harcot az irodalmi térre. Hogy mily 
fáradhatlan tevékenységet fejt ki e tekintetben a katholi-
cismus, azt mi elég nagy mérvben tapasztaljuk idehaza 
is, ha a kath. sajtót és a kath. népszerű irodalmi termé-
keket figyelemmel kisérjük. Legbámulatosabb azonban e 
tevékenység Németországban. Itt 144, többnyire porosz 
városban 180 kath. lap jelenik meg, melyeknek mind-
egyike a legkíméletlenebb ellensége nemcsak a protestan-
tismusnak, hanem minden modern államjognak és minden 
észszerű fejlődésnek. Legnagyobb száma a lapoknak 
nyelvezetében utólérhetlenűl tud alkalmazkodni a nép 
együgyűségéhez, tudván, miszerint az ember inkább 
ábrándok által ringatja magát, sem hogy eszét használja 
s a dolgok helyes felfogására törekedjék. 

És hogy a katholicismus e tevékenysége mindenütt 
szembe szökő és észrevehető legyen, nincs dolog, melyre 
csábító bélyegét rá ne nyomná. Hogy például hű bajnokát, 

Németország első kath. laikusát, Windthorstot dicsőítse 
s példánykép gyanánt feltüntesse, áruba hozta a „ Windt-
horst dohányt" ezen reclamos cím alatt: »Broermann 
testvérek, Ostercappelnben ajánlják valóban finom és 
kellemes dohányukat Windthorst dohány név alatt. 
Minden csomagon ott van Windthorst születési házának 
lithografiai képe ő excellentiának saját neve aláírásával.« 

De ez, valamint mind azon csodák, melyekkel a 
nép e lapokban elárasztatik, s melyek egytől-egyig mind 
a meseországba valók, csak játszi csekélységeknek tekint-
hetők ama csiszolatlan gyanúsításokkal, ócsárlásokkal 
és rágalmakkal szemben, melyek a protestantismus dis-
creditálása céljából gyártatnak és közzététetnek. 

Magától értetik, hogy a német protestantismus 
ezt összetett kezekkel nem nézhette és nem hallgat-
hatta. Tudta, hogy munkát és munkálkodást csak mun-
kával és munkálkodással lehet felülmúlni, s hogy a jobb 
munka a rosszabbat okvetlenül leveri. Támadott ennél-
fogva az „Evangelischer Bund" és ennek röpiratai most 
ezer meg ezer példányokban ellensúlyozzák a kath. sajtó 
nemtelen törekvéseit. 

Igaz, a protestantismus lényegénél fogva nem 
küzd oly phalanxban, mint az egyöntetű, marionet ter-
mészetű katholicismus. De Briiggemami kettwigi lel-
késznek igaza van, midőn az »Evangelischer Bunda ez 
idei 20-ik füzetében azt mondja: »Vissza riasztanak 
minket ezen nehézségek? Derék emberekre nézve ne-
hézségek csak buzdítások nagyobb erőmegfeszítésre. A 
kath. egyház már azon gondolattól reszket, hogy a pro-
testáns egyházban az egyes meggyőződések különféle-
sége dacára a hit és szeretet egysége nyilvánul. A kath. 
sajtó lármája és káromlásából minden értelmes ember 
csak az öntudatra ébredett prot. közszellemtől való 
félelmet hallja ki. Nagyon jól tudja a kath. egyház, 
hogy hatalmi állását csak akkor tarthatja fenn, ha a 
prot. egyház gyengének bizonyul. Fel tehát! Ki ki fegy-
verkezzék, hogy azon elveknek szolgáljon, melyeken a 
prot. egyháznak győzedelmeskedő ereje alapul.« 

Ezt mi, magyarországi protestánsok is figyelemre 
méltathatjuk. Nem az a feladatunk, hogy egymás közti 
egyenetlenkedés altal gyengítsük egymást; hogy nem-
zetiségi ábrándokra fecséreljük el azon erőnket, mely 
nem a miénk, hanem egyházunké; hogy keserítsük azok 
szívét, kikre egyházunk vezérletét ruháztuk. Nem ! Fel-
adatunk az, hogy protestáns egyházunk felvirágoztatásá-
nak szenteljük erőnket és életünket ernyedetlen tevé-
kenységben. 

Csak akkor győzhetünk és létünket akkor biztosít-
hatjuk, ha egyházunk szolgálatában munkálkodunk. És 
bizony, bár merre tekintünk, beléletünk viszonyaiból, 
valamint ellenfeleink támadásaiból csak egy intés hangzik 
felénk: »Labora!a Bierbrunner Gusztáv. 

T Á R C A . 

A próféták tanúságtétele hivatásukról és 
adományaikról. 

(Folytatás.) 

11. §. A próféták a politikai téren. 
Jehovah Izráel Istene, s Izráel az ő népe. O vezérelte 

a zsidókat Egyiptomba az éhség elől, ő hozta ki őket onnan 
a szolgaság alól, ő'telepítette le új hazájokban, egy szó-
val ő a népnek tulajdonképeni királya s feltétlen Ura és 
parancsolója. Tudjuk, hogy a sémiták a népek történeté-



nek vezetésében szemlélték az Isten hatalmát. _ Igy vol-
tak a zsidók is. Már a dekalog így kezdődik : »Én vagyok 
a te Urad Istened, ki tégedet kihoztalak Egyiptomból.« S 
később is mindig, ha a zsidók győztek, Isten adta 
kezökbe az ellenséget, ha ellenkezőleg, legyőzettek, Isten 
adta őket az ellenség kezébe. Egy szóval, Izráel poli t iká-
ját igazi jáhvista felfogás szerint Jehováhnak kell vezetnie. 
Mivel pedig a próféták Jehováh követei voltak, könnyű 
elgondolni, hogy ők a politikában nagy szerepet játszot-
tak. A politikában a gondos előrelátás megfizethetetlen; 
már pedig kik láthattak be inkább a jövőbe, mint a 
próféták, kiknek Isten előre megjelenti minden t i tkát : 
»Mert semmi dolgot nem cselekszik addig az Úr Isten, 
mígnem megjelenti az ő titkát az ő szolgáinak, a p ró fé -
táknak.« Ez a felfogás csak emelhette szavoknak súlyát. 
Politika és vallás szorosan összefüggvén, a próféták, mint 
a Jahve követei vallás-erkölcsi tekintetben, minden külön 
elhivatás vagy felhatalmazás nélkül úgy lépnek fel, mint 
egyszersmind politikai követek is. Ezt tehették két szem-
pontból. a) Izráel sorsa a Jehovához való hűségétől füg-
gött. Ha ragaszkodott az ő Urához Istenéhez, akkor jól 
ment dolga. »Mikor még gyermek vala az Izráel, kedve-
lém ő t e t ; és Egyiptomból hívám ki az én fiamat.« Ha 
pedig hűtelen volt a Jehovához, akár az által, hogy a bál-
ványokhoz hajlott, akár az által, hogy megszegte a paran-
csolatokat, akkor az Úr büntetését vonta magára. Classicus 
kifejezését találjuk ennek Hózs. 13, i . - b e n : »Mikor 
Efraim szól vala, mindenek ret tegnek vala tőle, felvette 
magát az Izráel népe között ; de vétkezék a Baáílal, s 
meghala.« Vagy ugyancsak Hózseásnál a 4. rész, 6-ik 
vers : »Elvesz az én népem ; mivelhogy tudomány nélkül 
való, mivelhogy te megvetetted az igaz t udomány t : én 
is megvetlek tégedet, hogy papom ne légy nékem ; 
és mivelhogy a te Istenednek törvényéről elfelejtkeztél; 
én is eltelejtkezem a te fiaidról.« S általában, mivel 
Izráel a maga Istenével mint nép állt szemben, a csapá-
sok őt, mint népét sújtották, tehát ezek általában 
politikai természetűek voltak. A próféták feladatuknak 
tartották a népet ezen büntetésektől megóvni az által, 
hogy őt a bűn utairól az Isten utaira térítsék. Mivel 
azonban itt a büntetést felidéző okok nem politikai 
természetűek, a próféták politikai működése csak az 
általános megtérésre való intésre, s a bekövetkezendő 
csapások megjóslására szorítkozik. »Az is hallja meg, a 
ki építi a Siont vérrel, és Jeruzsálemet hamissággal. Kiknek 
fejedelmeik ajándékért Ítélnek, és kiknek papjaik jutalom-
ért tanítanak, és kiknek Prófétáik pénzért jövendölnek, 
azonközbe az Úrhoz támaszkodnak. Annakokáért ti miat-
tatok a Sión megszántatik, mint a szántóföld, és Jeru-
zsálem rakás kővé lészen, és Isten házának hegye, erdős 
hegygyé.« (Mikeás, 3, 10—12). Itt tehát az ő m ű k ö -
désűk tulajdonképen vallás-erkölcsi természetű, csak a 
felhozott indokok politikai természetűek. Ismét csak úgy 
lépnek fel a próféták, mint az Isten és a nép között köt te-
tett szövetség védői. Ha megtart játok a szövetséget, Isten 
megáld benneteket, ha pedig nem, idegen nép szolgaivá 
lesztek, b) A Jehovához való viszony, hűség, hűtlenség 
szempontjából Ítéltetett meg Izráelnek más népekkel való 
érintkezése is, s ez az, a mi másod sorban s legfőkép 
alkalmat adott a prófétáknak a politikai téren való m ű k ö -
désre, még pedig itt már tényleges működésre. Bár az az 
exclusiv szellem, mely a zsidókat bizonyos tekintetben 
ma is jellemzi, csak a fogságból hazatérés után lett olyan 
erőssé ; mégis bizonyos az, hogy Izráel az Istennek válasz-
tott népe a több népekkel való érintkezésben bizonyos 
tartózkodást tanúsított. Ha segítségökre szorult, soha sem 
tehette azt bizonyos pironkodás nélkül. Sőt, ha a polit iká-

ban is mind végig, következetesen alkalmazták azt a fel-
fogást, hogy Jehovah Izráel Istene, s Izráel az ő népe ; 
akkor meg épen a Jehovah iránt tartozó hűség meg-
tagadásának tűnt fel veszedelem idején bárkiben másban 
bizakodni, mint egyedül a Jehovában. Ebbe a bűnbe 
pedig a zsidók többször bele estek. Bele estek, mikor 
saját erejökben, lovaikban, szekereikben bizakodtak, s 
bele estek, mikor idegen népek szövetségében kerestek 
menedéket. Ekkor előállnak a próféták, hogy mint az 
Isten követei az Isten nevében kárhoztassál a nép 
kevélységét s tanácsokat adjanak a fejedelmeknek, a nép-
nek a veszély elhárítására. Ekkor folynak be tényleg a 
politikába. Árnós 6, 13 — 1 4 : »Örültök hiábavaló dolgo-
kon, és ezt mond já tok : Avagy nem a mi erőnkkel szer-
zet tünk-e ily nagy birodalmat ? De ime én támasztok ti 
ellenetek, óh Izráel háza, ezt mondja a Seregek Ura 
Istene, oly nemzetséget, mely megnyomorí t titeket.« 
Tehát itt Ámóst azért küldte Jehova, hogy kiáltson a nép 
önbizalma ellen, s buzdítsa a Jehovához való bizodaiomra. 
Épen így Hózseás 5, 5. s a többi prófétáknál is van ilyen 
hely elég. De sokkal fontosabb hivatásuk volt ennél a 
prófétáknak, az, hogy az idegen népekkel való szövetke-
zést megakadályozzák, mert abban úgy sem találnak 
segedelmet. »Es látá Efraim a maga nyavalyáját, Júda 
látá a maga sebét, és Assiriába ment az Efraim, és Júda 
Járeb királyhoz kü ldö t t ; de ő nem gyógyíthatot t meg 
titeket, és nyavalyátokból titeket meg nem orvosolhatott . 
Mert én az Efraim ellen olyan leszek, mint a kegyetlen 
oroszlán, és a Júda háza ellen, m i n t á z oroszlánkölyök: 
én magam, én magam megszaggatom, és e lmegyek; 
megragadom, és senki ki nem ragadhatja !« Mily erőtel-
jes szavakkal fejezi ki, hogyha az Úr büntet, kicsoda 
szabadíthat meg attól, kinek segítségével kerülhetjük ki 
az Úr haragját? Megmondja Ámós mindjárt a köve tke-
zőkben (6, 1 ) : »Jertek el, térjünk vissza az Úrhoz 
mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket, m e g -
vert, és beköti a mi sebeinket.« A próféták tehát nem 
csak fenyegetésekkel ret tentenek az idegenekkel való 
szövetkezéstől, hanem Ígéretekkel is hívogatnak a Jehová-
hoz. A csapások között nem kell ide-oda kapkodni, 
hanem megnyugodni az Isten akaratán. »Mert öröktől 
fogva elrendeltetett véget cselekszik az Úr, a Seregek-
nek Ura, mind az egész földön.« Izráel előtt ez a vég 
ismeretes. Neki nem lehet elveszni, neki nagygyá kell 
lennie, mert Jehovah megígérte ; de a hűség feltétele 
alatr. Ezt a tudatot folyton ébren tartani a próféták fel-
adata. Izráel annál is inkább bizhatik az Úrban, mert 
azok a népek, melyek őt megtámadják, vagy a melyre 
ő támaszkodik, mind csak eszközök az Isten kezében, s 
»dicsekedik-e a fejsze az ellen, a ki azzal v á g ? . . . a 
vessző avagy felemeli-e magát azok ellen, a kik azt 
forgatják ? « . . . (Ézsaiás, 10, 15.) Nincs, nincs az Izráel 
számára más szövetséges, mint az egy Isten, a sere-
geknek Ura, ki erőt ad néki a küzdelemben, tanácsot a 
kétséges helyzetekben. Ezen tanácsadás eszközei is te r -
mészetesen a próféták. Nem csak így általánosságban 
beszélnek tehát ők Izráel politikai magatartásáról, hanem 
a dolgok vezetésének részleteibe is befolynak Isten 
határozott parancsa folytán, s az intézőknek ők adják 
tudtul az Isten tanácsát. Mikor Récin és Pékah Síria és 
Izráel egyesült erejével megtámadta Jeruzsálemet, (Jes. 
7, 1—) akkor mondá az Úr Ézsaiásnak; »Eredj eleibe 
most Akháznak te és a te fiad Scheár Jásub, a felső 
halastó csatornájának végéhez, a ruhafestők útára.« És 
mondd ezt néki : »Meglásd, hogy csendességben légy, 
ne félj, és a te szíved meg ne lágyuljon e két füstölgő 
üszög darab e l ő t t . . . « s aztán vigasztalja őt Immánuel -



nek születésével. A tör ténet ismeretes. Jellemző az egész-
ben, hogy Ézsaiást Isten küldi a maga izenetével a 
királyhoz a táborba, s az a hang, melyen a próféta előadja 
az Isten szavait. N e m vigasztal, nem bátorít itt, hanem 
parancsol : »Meglásd, hogy csendességben légv, ne félj.« 
S a vége itt is csak az a dolognak, hogy akkor Isten 
megszabadít. A kiráty nem szólítja fel, a próféta mégis 
elmegy hozzá Isten tanácsával. Oly fontos tényező 
különben is a próféta, hogy az ő megkérdezése nélkül 
nem lehet semmjbe kezdeni. »Jaj az engedetlen fiaknak, 
azt mondja az Úr, kik tanácsot tartanak nálam nélkül, 
és oltalmat keresnek maguknak az én lelkem né lkü l . , . . 
Kik Egyiptomba törekednek menni , holott az én számtól 
tanácsot nem kérdettek.« Az a lélek pedig a ptófétákban 
lakozik, és az Úrnak szája a próféták ellen szól. S hogy 
ezt néha mennyire elismerték, világos példa rá Hiskias 
és Rabsaké története. (Ézsaiás 36. és 37. fejezete). 
Midőn az assir király fővezére Rabsaké egy hatalmas 
nagy sereggel és egy, a zsidók közöt t nagy viszhangra 
talált beszéddel nagyon megrendítette a Jehovában vetett 
hitet, s nagyon kétségbe ejtette Hiskiást, e hű jávista 
királyt,« Ezékiás király meghasogatá ruháit, és gyász-
ruhába öltözvén bémene az Úr házába; és elküldé 
Eliákimot, az ő házának gondviselőjét, és Sebnát az 
íródeákot, és a papoknak véneit gyászruhába öltöztetvén, 

Esaiás prófétához « És kérette a prófétát , hogy 
imádkozzék a népért. A próféta megvigasztalja őket. 
Ezt mondja az Ú r : »Ne félj a beszédektől, melyeket 
hallottál, melyekkel káromlottak engem az Assiriabeli 
király s zo lgá i . . . . íme . . . levágatom őtet fegyverrel az ő 
földében.« És valahányszor felhangzott a választott nép 
jajszava a nehéz járom alatt, mindig megzendült a p ró -
féták ajkain is a vigasztaló szó : »Ne félj, én vagyok a 
te Istened, te vagy az én népem ! Ne félj !« És ha a 
népnek jobbjai könyeket hullattak az elpusztult ország 
romjain, és megszaggatott ruhákkal gyászolták a Dávid 
feldöntött t h rónusá t ; mindig felhangzott a próféták 
szava: »Ne félj ! Az az ország nagyobb lesz, mint volt, 
az a királyi szék fényes dicsőségben fog ragyogni — a 
Messiás dicső uralkodása alatt!« A nagy Jósiás gyászos 
esete megrendítet te talán a Jehovában vetett bizodalmat 
a legnagyobb Jahvistákban i s ; de a próféták csak hamar 
visszaállították azt a nép jobbjaiban. Ki tudja, mi célja 
volt ezzel Jehovának, ki állott az ő tanácsában ? Az 
Úrnak utai végére mehetetlenek, nyugodjunk rneg az 
ő akaratán, mint Jób. Majd — ugyancsak az igaz szen-
vedéseinek megmagyarázására, a fogság alatt kifejtették 
a Jáhvé szenvedő szolgájáról szóló tan. így élesztgették 
folyton az el-elbaló reményt , így tartották fen annyi 
ezer csapás között azt a népet, melyre oly nagy, fel-
séges misszió bízatott. Bizony, nagy feladat bízatott a 
prófétákra, de megfeleltek neki. Az Izraelt ők tartották 
m e g . . . és íme, annak birodalma csakugyan nagy és 
dicső lett, és a Dávid házából származott nagy király 
dicsőségesen uralkodik most is, és mind örökké 1 
(Vége köv.) Kecskeméthy István. 

K Ü L F Ö L D . 
Vilmos császár Rómában. 

Bizonyos lelki örömmel és meleg érdeklődéssel 
kisértük mi protestánsok is II. Vilmos német császárnak 
római útját, a Quirinálban s a Vatikánban tett lá toga-
tását. Quvinál és Vatikán! mily sokat mondó két foga-
lom ez, a melyhez — a római szent német császári 

birodalmat is hozzá véve — az egész középkori pápa-
ságnak története fűződik. E »szent birodalomnak« plátoni 
képzete temérdek véráldozatot kívánt, s a történelem 
bizonyítja, hogy a középkori német császárok e »szent« 
jogok kivívásaért többször is átkeltek az alpeseken, sőt 
bizonyítja, hogy az állam s az egyház közötti véres küz-
delem a hohenstaufi ház egyik végső sarjadékának vé r -
tanúi halálába is került. Az állam és az egyház, a csá-
szá/i s a pápai hatalom elvi küzdelme képezi a közép-
kornak állandó, uj meg uj alakban ismétlődő thémáját, 
mígnem francia Fülöp megtalálta a pápai minden-
ható s a napnak fényességével bíró hatalom megtörésé -
nek a nyitját, a nemzeti öntudat felébresztésében, mely 
aztán a pápaságnak avignoni fogságával s az azzal t e r -
mészetszerűleg összefüggő schismával végződött . Drága 
véraldozatokba került a pápaságnak e megalázása, 
N. Károly szellemi és politikai örökösei, a német római 
császárok legjobb erejöket fordították nagyszerű egye-
temes eszményi célúk megvalósítására, mert egyedül a 
physikai erő túlsúlya vállalkozhatik ily óriási tervnek a 
keresztülvitelére. 

Ma nagyot fordult a világ kereke. A vörös inges 
hősök megteremtet ték az egységes Olaszországot . A 
Quirinál s a prot. császári ház szövetséget kötöttek — 
ha kell, az »elrabolt« egyházi állam olasz nemzeti meg-
védése céljából is, s a német császárok többé aligha 
közelednek fegyveres erővel az »örök város« felé. A 
»tüzes szemű ördög« kocsiján — mint Pius pápa a 
vasutakat nevezé — ellátogatott legközelebb Vilmos 
császár is Rómába, »mely csak Olaszországé lehet«, s a 
legkedvezőbb fogadtatásban részesült a kir. ház, a haza-
fias olasz nemzet s a sajtó részéről. Ellátogatott a szá-
zadokon keresztül rémületet gerjesztő Vatikánba is, a 
honnan bizonyára gazdag benyomásokkal és tapasztala-
tokkal sietett vissza »saját kocsiján« a Quirinálnak »el-
átkozott családjábacc — koccintani Crispivel! Bizony 
nagyot fordult a világ kereke, hatástalanok ma már a 
pápai átokbullák, az inquisitiónak embertelen rémei ! 
Mégis csak gonosz hatalom az a prot. világnézet s annak 
szülőgyermeke a modern eszmevilág, mely oly nagyot 
lendített az államok és népeinek közgondolkozásán! 

De nem is egyháztörteneti ismétlésekbe akarunk itt 
bocsátkozni, hanem az »Alig. Ev. K.-Z.« egyik eredeti 
tudósítása nyomán a német császárnak vatikáni látoga-
tása alkalmával nyert benyomásaira akarjuk itt fölhívni 
olvasóink szíves figyelmét. 1769-ben történt , hogy 
II. József, a német nemzeti római birodalom császára 
ellátogatott Rómába, a hol incognito gróf Falkenstein 
álnév alatt a »Medici« című villába beszállott. Meglá-
togatta a könyvtárakat, muzeumokat s a templomokat , 
és pedig oly nagy buzgósággal, hogy Rómában T e l e -
machnak nevezték. Időközileg interregnum állott be 
Rómában ; a pápa elhalálozván, Rómát s az egyházi 
államot 3 biboros, Krisztus urunk amaz egyszerű, mél-
tatlan szolgái kormányozták, a kik mindenképen azon 
voltak, hogy a fiatal uralkodót lehetőleg világias ér te-
lemben gyönyörködtessék. Különféle játékokat rendez-
tek (az angyalvárban is) az ő tiszteletére, az egyházi 
fejedelmek gazdagon megrakott vendégségére meghívták, 
s elég alkalmat adtak arra, hogy a pápai udvar elvilá-
giasodásáról közvetlenül meggyőződjék, s a hol csak 
megjelent, mindenütt díszesen, szinte pazar fénynyel 
kiállított emlékkövek jelezték ünnepi megjelenését. József 
császárnak római tartózkodása elég alkalmat szolgálta-
tott az egyházi államnak jogi szervezetebe és közigazga-
tásába való mélyebb betekintésre. Ugyanis a három kardiná-
lisnak időközi kormánya elrendelte, hogy a pápai szék 



üresedésének ideje alatt i órával a nap lemente után a 
város összes kapui elzárassanak, éjjel pedig 50 arany 
lefizetésének terhe alatt kiki lakásának egyik ablakát 
kivilágítsa, az összes kézművesek a holmijukat a ház 
elől eltakarítsák, hogy senkinek alkalma ne legyen e 
tárgyak mögé való elrejtőzésre. József császár e rende-
letekből megértette, hogyan áll a dolog Rómában a 
közbiztonsággal s a főpapi felsőség iránti tisztelettel. 
Márc. 16-án meglátogatta a vatikánt, a hol a bíborosok 
épen a pápaválasztás megejtése céljából gyűltek össze 
a konklávéban. S íme itt mit tapasztalt! A vatikán egy 
megostromlott várhoz hasonlított: katonák, zsoldosok, 
ágyúk és bajonettek mutatkoztak mindenfelé, s hogy e 
valóságos ostromállapotnak képe teljes legyen, még az 
angyalhíd is láncokkal volt elzárva, s a megtöl töt t 
ágyúk egyenesen az örök város felé voltak irányítva. 
S a mint a császár e rendkívüli rendszabályoknak oka 
után tudakozódott , azt kapta feleletül, hogy a bíboro-
soknak élete és vagyona az interregnum alatt szokásos 
tumultumok ellen biztosíttassék. A scala regia tövénél 
fogadta a konkláve marschallja az ifjú császárt, onnan 
a benső termekbe vezettetett , a hol a biborosok már 
kíváncsian vártak reá. A császár mindent megtekintett , 
s a mint búcsúzni kezdett, egyértelműleg magas ke-
gyeibe s hatalmas karjaiba ajánlották az egyház s a 
szent szék jogainak megvédését. A császár közvetlen 
szemlélet és tapasztalat alapján tanulta ismerni Rómát 
s a kúriát, s hihetőleg innen merítet te azt a hatalmas 
ösztönzést , mely őt később a római egyház elleni 
reformintézkedéseinek keresztül vitelére oly biztosan 
sarkalta. 

11 q éve annak, hogy német császár a Vatikánban 
meg nem fordult. 1888. okt. 12-én lépte át II. Vilmos 
német császár a vatikán küszöbét, és pedig minő g o n -
dolatokkal és érzelmekkel ? Ezt megmagyarázza az a 
körülmény, hogy Vilmos evangyeliomi keresztyén s a 
pápaság történetének alapos ismerője. Valljon minő be-
nyomásokkal hagyta el az olasz földet, főleg a vati-
kánt? Hasonlí tanak-e azokhoz, a melyekkel II. József 
császár távozott Rómából ? 

II. Vilmos császár római utazása alatt kétségtelenül 
három dologról győződöt t meg. Mindenekelőtt arról, 
hogy „Róma csak Olaszország fővárosa lehet" s akar is 
lenni, s hogy meglehetősen hidegen fogadja a pápának 
trónkövetelését. Ilyennek mutatkozott mindjárt kezdettől 
fogva, a mint az egyházi állam ledőlt, s a legkissebb hajla-
mot sem mutatta e korhadt épületnek újbóli felállítására. 
Ha Vilmos császár összehasonlíthatná a 18 év előtti 
Rómát a mai olasz fővárossal, csodálnia kellene a gyors 
haladást! Az a lendület, a melyet a város azóta nyert, 
s azok a munkálatok és átalakulások, a melyek ott 
újabban végbementek, oly valamit jelentenek, a mire az 
ul tramontánok részéről még 111a. is dicsőített pápai kor -
mány nem is gondolt . Ama sötét Ghetto, ahol a pápai 

*" »atyai« kormány évszázadokon át a zsidókat kinozta, 
örökre e l tűn t ; Róma környezete mérföldnyi távolságra 
az állami törvények alapján lett rendezve stb. A Rómá-
ban székelő kir. háznak magas vendégét, a német 
császárt Róma lakossága okt. 11-én lelkesen fogadta, 
de korántsem azért, mivel a pápát is meglátogatta. 
Vilmos császár azzal a benyomással távozott Olasz-
országból, hogy XIII. Leo pápa Rómában idegen talajon 
lakik s hogy trónkövetelésének nincs többé helye a római 
lakosság hazafias szivében. 

A császár továbbá mindazon tisztán földi anyagi 
érdekekről győződöt t meg, a melyekkel telve van a 
vatikán. N e m csekélyebbről, mint egy koronáról van itt 

szó, a mely aztán meglehetősen megnyitja a világ szemeit. 
Köztudomású dolog ugyanis, hogy a vatikán »urbi et 
orbi« azt hirdeti, miszerint a keresztyénségnek, az 
emberiségnek legfőbb s legszentebb jogait és érdekeit 
képviseli, sőt a pápa azt is hirdeti a világnak, hogy 
még a tisztító tűzben lévő lelkekre is kiterjed az ő 
szerető gondolkodása, mi célból szept. 30-án általáno-
san megváltó miséket olvastatott. S ugyanaz a vatikán 
tanácskozik ama hallatlan kisszerű kérdés fölött , milyen 
kocsival és lovakkal közeledjen a császár a »Sacri palazzi 
apostolici« felé. A vatikán ép annyira isteníti a pápát, 
mínt a római senátus egykoron a császárokat, s az azt 
megengedő pápa az emberinek szűk körén felül álló 
állásának megóvása céljából szükségesnek tartja, hogy a 
császár ne egyenesen térjen vissza a Quirinálba, hanem 
előbb a német követségi palotában szálljon le. E dolgok 
hasonlítanak ama benyomásokhoz, a miket II. József 
császár a római kúriánál szemtől szembe nyert, s a 
melyekre az volt a fe le le t : »mi a római kérdést befeje-
zettnek tekintjük!« 

A császár végül arról is meggyőződöt t , mily igaz-
talanság uralkodik a Vatikánban, ha a pápát „fogoly"-nak 
mondjak, ki annak szerepét át is veszi. A császár m e g -
fordult XIII. Leo pápának u. n. „ fogságában" s h ihe tő-
leg bámulva szemlélte azt a fényt, mely a pápai udvart 
bármely fejedelmi udvar fölé emeli. A pápának szabad-
ságában áll kénye kedve szerint fogadni királyt vagy 
császárokat ; ezt megengedik a rendelkezésére álló, s 
szerényen „péterfilléreknek" nevezett anyagi eszközök 
is, és pedig teszi azt ugyanazzal a pompával, a melyet 
hagyományképen elődeitől vett át. Az aranytól ragyogó 
fényes trónuson ülő fogolyt saját szemeivel látta a császár, 
ép úgy, mint II. József császár a kúriának elvilágiasodá-
sát, mely elvilágiasodás lényegileg véve ma is ugyanaz 
a Vatikánban, s csak a külalak változott a mennyiben 
az aranyrózsák, szép szavak s tudományos encyklikák 
(p. o. »de libertate humanacc) még ma is annak benső 
ürességét és világias érzékét takarják. 

A császári látogatás a Vatikánban is döntő benyomá-
sokat hagyott hátra. Ha ezek örvendetesek volnának, 
úgy a pápai sajtó azzal bizonyára nagy zajt ütött volna. 
Egyszerű száraz tudósítást hozot t e nagy fontosságú 
látogatásról, mi mellett elhallgatta azt a feltűnő k ö -
rülményt, hogy Vilmos császár saját kocsiján a Vati-
kánból egyenesen a quirinálba, nem pedig a szövetség 
házába hajtatott . Nagy mértékben föl tűnő volt az is, 
hogy oly rövid ideig tartózkodott a vatikáni múzeumban 
s Szent Péter templomában, s rövid 11/2 óra alatt tekin-
tette meg e páratlan kincseket. A művészet tör ténetben 
meglehetősen jártas császárnak e sietsége a pápai 
látogatással összefüggésben ér te lmezendő: »er eilte 
hinaus, um andere Luft zu athmen,« jegyzi meg azt »K.-Z.« 
említett tudósítása. 

Hogy a magas császári látogatás mily benyomá-
sokat hagyott hátra a pápai körökben, az Olaszország-
nak vidéki klerikális sajtójából is kitűnik. P. o. felette 
fontosnak találják, hogy a császár már a 2-ik napon 
látogatta meg a pápát, vagy világtörténeti fordulatot 
látnak ama körülményben, hogy a császár saját kocsiján 
ment a Vatikánba : mind kisszerű dolgok, a melyeket az 
ultrámontanismus bőven s nagy hangon kommentál. 

A császár és a pápa beszélgetéséről különböző 
hireket hozott a napi sajtó. A pápa arra utalt a császár 
előtt, hogy mostani helyzete nagyszerű hivatásával össze 
nem egyeztethető, valamint utalt a nagyhatalmaknak 
remélhető ama szövetségére is, mely a pápát újból egy-
házi államának birtokába helyezné. A császár nyílt 



válasza az volt, hogy bizonyára fönáll egy szövetség, 
azonban csakis a békeállapot megvédése céljából, s 
hogy a pápa az egyházi állani nélkül is egyáltalában 
nincs akadályozva a lelkiekben való hivatásának gyakor-
lásában. S a mint a pápa j-szor is kedveit themájára 
tért vissza, hirtelen belépett a pápai terem előtt álló 
monsignórok által vissza nem tarthatott Henrik herceg, 
a mint a császár a pápának utolsó szavaira adandó 
felelet helyett öcscsét, majd a császári kíséretet mutatta 
be, gyorsan elkövetkezett a búcsúzás »sicherlich auf 
Nimmerwiedersehn !« 

Ha e látogatás nagy jelentőségű a császárra és 
pápára, úgy még inkább az Olaszországra nézve. A 
német császár római látogatása az olasz királyt, a német 
birodalomnak szövetségesét s nem a pápát illette. De miután 
a pápa is Rómában székel, úgy az udvariasság hozta 
magával azt, hogy Vilmos császár a pápát is megláto-
gassa. Róma, Olaszország fővárosa a császárt valóban 
enthusiasmussal fogadta, s mint az olasz király barátját 
és szövetségesét üdvözölte. Tehá t nem a pápa városa 
fogadta a császárt, ezt szerényen be kell vallania a 
vátikánnak is. S a mint az angyalvári ágyúlövés a pápá-
nak is j ekz te a német császár megérkezését , világi 
törekvésének légvárát inogni kellett látnia, s a császár 
diadalmas bevonulásában oly megdönthetet len tényről 
kellett meggyőződnie, mely a pápára nézve is döntő 
jelentőséggel bír. 

Mi magyar protestánsok is a német császárnak 
olaszországi látogatásából a hármas szövetség igazsá-
gáról s arról győződtünk meg, hogy a pápa országa 
nem Krisztus országa, mert „e világból való l" 

Dákai Miklós. 

A spanyolországi ev. misszió köréből. 
Fliedner madridi lelkész 59—ik számú legújabb 

tudósításában mindenek előtt megemlékezik az elhunyt 
Frigyes német császárról és gyászszertartásáról, mely a 
kath. jelenlévőkre határozottan jó benyomást tett és a 
protestántismus ismertetésére szolgált. Szól azután a 
Calatrav-úton lévő Jézus- templom javításáról, miután ez 
a mult tél nagy havától, kivált szép üveg tetőzetén 
sokat szenvedett és azután áttér az iskolák és a misz-
szió ügyére. 

»Ánnyi a hálára való dolog, hogy dacára a pénz-
tári apálynak, nem érkezünk panaszkodni.« Különösen 
köszöni Istennek, hogy iskoláik oly szépen gyarapod-
nak és hogy tanítóik oty hű munkát teljesítenek. Jól -
lehet a nagyobbrészt szegény szülőknek az ev. isko-
lákban tandíjt kell fizetniök, míg a nyilvános állami 
iskolák kivétel nélkül ingyenesek és a római katholikus j 
egyletek iskolai tanításon kívül még ruhát és élelmet 
is adnak, csakhogy növeljék tanítványaik számát, mégis 
annyira szóródnak az ev. iskolák tanítványai, hogy alig 
kaphatnak helyet és a nyáron kénytelenek voltak az 
egyik iskola ablakába e figyelmeztetést ragasztani : »Uj 
tanulók többé be nem fogadtatnak ;« mert akkor a reg- 1 
geli órákban is alig maradhattak a tanulók a nagy 
hőség miatt. Csupán Madridban az elemi iskolákban 
400-nál több tanuló van s ezekhez járul még az ev.' 
gymnasium is. Jár oda egy polgármester egy és egy 
falusi biró két fia, mindhárom a vidékről. 

A gymnasium első növendéke, mint már más 
alkalommal jeleztük, Saale melletti Halléban van T h o -
luck theologiai konvictusában. A másik, Manuel Cas-
tillo, a nyáron letette licentiátusi vizsgáját a madridi 
egyetemen, még pedig nagy kitüntetéssel, mi nagy 

örömünkre és a vezetés jelességének elismerésére szol-
gál. Ha Isten ugy akarja, ez is követni fogja elődét. 

Áttér most egy kirándulás leírására, m o n d v á n : 
»Gyakorta egy egyszerű séta alkalmat szolgáltat jó mag 
elhintésére.cc 

A misszió nyári lakhelyéről, az Escoriálról, éji 
11 órakor indultak az egyik tanítvány atyjának Cerceda 
polgármesterének, Don Florencio Pesales, meglátogatá-
sára. Cerceda kis falu a Guadarrama hegylánc oldalán 
és Escoriáltól jó 6 órányira esik. Az útitársaság állt 
Fritz Fliedner lelkész, fiai T ó d o r , György és Jánosból 
és Vicenteből, a meglátogatandónak tizenkét éves fiából. 
Éjszaka azért utaztak, mivelhogy ott nyáron ilyen gya-
logsétát a nagy hőség miatt nem lehetett volna m e g -
tenni. Csillagok fényénél haladtak el Campillo mellett, 
mely azelőtt — úgy mint minden kövérsége az ország-
nak •— a papok birtoka volt. Egy óra múlva elérték az 
»erős házat«, ama nagy négyszegletes épületet, mely a 
polgári háborúk alkalmával alkalmasint erősség gyanánt 
szolgált. Átellenében áll a kápolna, melyet alig használ 
valaki. Egy lélek sem mutatkozott , csak az ebek csa-
holása hallatszott és ők az egykor bizonyára nevezetes, 
de most fűvel benőtt útnak sötét fasorában haladtak, 
míg egy másik, magános, félig romlatag házhoz értek, 
melynek neve Monasterio, klastrom, elárulja előbbeni 
r ende l t e t é sé t / I t t egyszerre sok út kínálkozott és ezzel 
vége volt a biztos haladásnak. Kopogtat tak tehát a ház 
kapuján és nem sokára kijött egy őr, ki elcsudálkozott 
a váratlan látogatáson és biztonság kedveért vállán 
puskával jelent meg. De mihelyt a társaság békés szán-
dékairól meggyőződöt t , a legnyájasabban mutatta meg 
nekik az utat, sőt egy darabig el is kisérte őket. Jel-
lemvonása ez a spanyoloknak, hogy még álomból fel-
keltetve is szolgálatra és segítésre készek. Köszönet 
fejében adott neki Fliedner egy Máté evangyeliomát és 
unokanővérei számára néhány mesekönyvet. 

A társaság ezután vígan haladt egy országúton és 
egy Segovia felé még csak a nyáron megnyi tot t vasúti 
vonalon keresztül és ott szerencséjük volt találkozni 
egy bikával, mely azonban az út mellékén levő falhoz 
húzódott . De mivelhogy az út iránt újra bizonytalanság-
ban, de fáradtak és éhesek is voltak, letelepedtek az 
útszélén egy kőrakáson. Az élelem szétosztásánál jó 
szolgálatot tett egy János által magával hozott gyertya-
darab. Evés után pedig a négy gyerek lefeküdt aludni. 
Azalatt a lelkész kutatta az utat és látta, hogy Alpedrete 
falu közelében voltak, de — világot nem látott. Végre 
felfedezett egyet, de ismételt kopogtatás dacára sem 
nyilt meg az a j tó ; utóbb a kulcslyukon át láttuk, hogy 
az egy »hermita« vagyis házi kápolna, melyben lámpa 
ég. De mikor mappáján megtalálta e falut, eléggé volt 
tájékozva. Azért tehát, két órai álmukból felköltve őket, 
Fliedner a fiúkkal megindult és habár egy embert haj-
nalban íel kellett is költeni, hogy utat mutasson és e 
szolgálatért nagy hálalkodás közt, Márk evangyéliumát 
kapta, reggeli 6 óra táján Zalmorakban. a szeder-falu-
ban voltak, honnan megláthatták Cerceda tornyát. Azon-
ban alig egy félórányi távolságban ettől, Vicente hir te-
len lázba esett, melyet már 2 nappal előbb Escoriál-
ban érzett volt, de eltitkolt. De hát Fliedner vállára 
vette a fiút és hazaérve vele, azonnal ágyba fektették, 
honnan szerencsére délután ismét vígan kelt fel. Ezzel 
tehát sem özvegy atyjának, sem Florencia nagynénjének 
nem okozot t gondot . A társaságot pedig az országszerte 
szokásos chocoláddal megvendégelték és siesta végett 
ágyba rendelték, hogy a 2 órai ebéd annál jobban essék. 

E kis faluban nyomorul t állapotban, mert a papok 



felügyelete alatt, állnak az iskolák. Mindenütt az a panasz, 
hogy 4—5 évi iskoláztatás után sem tudnak a gyerme-
kek becsületesen olvasni és írni. Annál feltűnőbb tehát 
az ellentét, mikor a misszió iskoláiból szünidőre haza-
térnek a gyermekek. Azonban mihelyt a jezsuiták észre 
veszik, hogy falusi gyermek jár az ev. missziói iskolába, 
azonnal meg Ígérik a szülőknek, hogy díj nélkül készek 
gyermekeiket papokká nevelni. A hazatért gyermekek 
azután nyilvánosan vetekednek egymással s ez a szülő-
ket még inkább érdekli, mint a fiúkat. Örömtől ragyogó 
szemekkel — mondja Fliedner — beszélte el nekem 
egy asszony Camunasban, hogy az ő fia, a földrajzból 
egy ilyen papnövendéket le főzöt t ; és ugyan ilyeneket 
bizonyítottak a meghatott ev. hívek. •— Rajta is van a 
prot. misszió, hogy iskoláit Spanyolország legjobb j 
iskoláivá tegye és tanítóit Ruppert tanító segítségével 
— ki már 16 esztendő óta működik ott, derekasan j 
kiképeztesse. 

Házi gazdájának könyveket vitt Fliedner, melyek 
közül kiválóan tetszett atyjának, a kaiserswerthi diakonissa 
házat alapított Fliedner spanyol nyelvű életrajza. Kivált 
a néni nem bírt ennek olvasásával felhagyni és közben 
bátyjának mindig elbeszélt abból részleteket. Ez szolgált 
azután themául arra, hogy Jézus Krisztus irgalmas szerete-
téről beszéljen nekik. Nagy benyomást tett rájok Fliedner-
ék asztali imádságuk. Mert ennek híre sincs Spanyol-
országban és habár még egyes családokban dívik is az 
ebéd előtti keresztvetés, még ezt is csak jámbor vak-
buzgóságnak és arra valónak tartják, hogy az evőket az 
evésből eredhető veszélyek ellen óvja. A társalgásban 
részt vett a szomszéd Manzanares nevü falu orvosa is. 
Nagy örömére szolgált tehát Fliednernek, hogy iskolájok 
egyetlen falusi tanítványa által, mily nagy benyomást 
gyakorolt számos falusi lakosra. 

Fiait otthagyva, FI. a madridi Jézus-templom épí- i 
tésének ellenőrzése miatt Villái vasúti állomásra utazott. 
Ot t váratlan öröm érte. Az egyik vasúti hivatalnok — 
később megtudtam, hogy Escoriál állomásról való — őt 
néven szólította és jelentette magát, mint a misszió 
escoriali iskolában járó Juanita és Mariguita atyját s be-
vallotta : »ki se mondhatom, mily nagy áldás reánk nézve 
ez iskola.« Aztán bemutatta neki egyik hivataltársát, 
ki gyermekét szinte ez iskolába fogja adni. Ez utóbbi 
azután hirtelen így szólt Flíednerhez : »En is az önök 
hitét vallom ; ez az igazi hit.« És mikor FI. csodálkozva 
és némi bizalmatlansággal tekintet reá, ismét így szólt: 
»Ez úgy áll; mert én hallgattam azon vigasztalást, 
melyet az ön hitvese a haldokló vendéglősnének mon-
dott. A mely vallás életben és halálban ilyen vigaszta-
lást nyújthat, annak bizonynyal az igazi vallásnak kell 
lennie.« Ekként biztat minket Isten időről-időre, hogy 
az ige elszórt magvai nem vesznek el. 

Mezőn találkozott FI. egy pásztorral, annak fele-
ségével és bojtárjával. A bojtárt megajándékozta Lukács 
evangyéliumával, a pásztornénak és férjének, mint kik 
olvasni írni nem tudtak, ajándékozta a Péter nagy hal-
fogását ábrázoló csinos kis képét és ennek történetét 
Lukács 5—ik részéből fel is olvasta nekik. Hallgatták ezt 
mindnyájan feszült figyelemmel és mikor odaért, hol 
meg van i rva : »Mikor azt mívelték volna, halaknak 
nagy sokaságokat rekeszték be : szakadott vala pedig az 
ő hálójok« akkor a pásztor (a »majorál«) hirtelen közbe 
kiált : »Milliom adta ez volt ám a fogás!« Láthatta 
ebből FI., hogy az Isten igéje amaz örökké friss forrás 
marad azokra nézve, kik fogékony kebellel meg vannak I 
áldva, melyből a missziói munka mindenkor örömmel 
meríthet, 

Mi magyarok viszont láthatjuk a fenti példákból, 
mennyi hasznot tehetnénk, ha a biblia-társaság által 
kiadott egyes részeket (az evangyéliumokat, epistolákat, 
zsoltárokat stb.) és a traktát-társaságok olcsó füzetkéit 
magunkkal hordva, szétosztogatnánk, ter jesztenénk; így 
tehetnénk bibliai képekkel is. Nem teszszük, pedig 
ajándékozni öröm, nem is munka. 

Szeptember kezdete óta, Fuente, a misszió növen-
déke, ki 3 évvel ezelőtt önkényűleg vált ki a misszió 
kötelékéből, holott ez őt nevelte, saját kérelmére, a 
berlini bizottság nevében Gijonban beállíttatott tanítónak, 
hol egyúttal alkalma nyílik istenitisztelet vezetésére; 
mert rajta kívül ott csak még egy biblia-árus hirdeti az 
evangyeliumot, kit hivatása természetszerűen a környékre 
is szólít. Az iskolát Fuente 2 tanítvánnyal nyitotta meg, 
mely kis kezdetet a csekélyei is megáldó Isten kegyel-
mébe ajánlunk. 

A harc nem fogy, de erősödik, miért is a hi t-
rokonok segítségére folytonosan van szükség. A kleri-
kális elem ismét oly dolgokat kísérel meg, milyeneket 
lehetetleneknek tartottak és arra törekszik, hogy rég 
elvesztett talajt újból visszafoglalják. Ugyanis, hosszú 
harc után szerencsésen elnyert győzelem jelentőségével 
bírt a minisztertanács ama rendelete, mely szerint a 
gyermek holtteste iránti rendelkezés jogát az atyának 
itélte oda. Ez intézkedéshez következetesen ragaszkodott 
is azóta a kormány. Ujabban azonban Minayában, Cuenca 
tartomány egy kis falujában, megkísérlik, hogy egy apát, 
ki a gyermekét a polgári temetőbe takarította, gyermeke 
holttestétől megfoszszák, kiássák és a kath. temetőbe 
átvigyék, mivelhogy a gyermek a kath. templomban lett 
megkereszteltetve. Rendkívül tanulságos ezen ultra-
montán haroolási mód megfigyelése. Ily fajta erőszakos-
kodásokat rendszerint jelentéktelen helyeken kezdményez-
nek és ha ott, a püspök segítségével sikerült a dolog, 
akkor ugyanily esetekkel megpróbálkoznak egy másik 
és egy harmadik helyen, míg oly összege az egyforma 
tényeknek kerül ki, melyekre azután törvény előtt 
városokban is lehessen sikeresen hivatkozni. E mozgalom-
mal szemben a politikai lapok, kevés kivétellel, a türel-
messég részén állanak s egyikök fenti esetre vonatkozó-
lag ily feliratú éles cikket hozot t : Holttestrablók! 

Ámde Isten Spanyolországban sem csúfoltatik meg. 
A spanyol királynéval San Sebastian fürdejében volt 
szerfelett engedékeny igazságügyi miniszter közvetlen 
közelből szemlélhette meg a Carlisták lázító üzelmeit 
a jelen dynastia ellen. Feszülettel kezökben mentek a 
fanatikus papok házról-házra és azzal fenyegették a 
kormánypártra szavazandókar, hogy ellenök a nagy 
excommanikációt fogják elrendeltetni. S e lázítás oly 
mérvet öltött, hogy a közeli Fuentarrabiába magának 
a kormányzónak kellett a jezsuiták kiutasítását tartal-
mazó parancsot elvinni. Ekként adták ezt elő az összes 
lapok. Ennek ellenében azután magas pártfogások tétet-
tek folyóvá. A klastrom priorja távirt a kiralynéhez és 
biztosította őt kifogástalan loyalitásáról. Páter Ignacio, 
ki csúfos prédikációt mondott a kormány ellen, azonnal 
Pamplonába tétetett át, s ezzel elhárították a villámot a 
házukról és a jezsuiták helyben maradhattak. De ezen 
eset nem is maradt következések nélkül. Az egész 
északon a választások alkalmával a papok érvényesítet-
ték befolyásukat a Carlisták érdekében, a szabadelvű 
kormány ellenében. Ekként szemmel látja a kormány, 
miszerint saját kárára dolgozik, ha a hatalomra törekvő 
ultramontanizmust féken nem tartja. Ekként felfoghatóvá 
lesz, hogy III. Károly idejében miért kellett épen egy 
katholikus országnak a jezsuiták kiutasítását tartalmazó 



klasszikus rendeletet kiadni és ezen intelligens fejedelem 
közbejöttével akkor, mikor még sem vasút, sem táviró 
nem volt, az országot 5 nap alatt megtisztítani azok-
ból, kik a király politikájába ártották magukat. 

Spanyolország e bajában a pápához fordul. De ő 
szentsége csak oly feltétel alatt akar a carlista papok 
ellen fellépni, ha az ország, m é l y á s ó k ingyenélő főpap 
roppant nagy fizetési összegeit készült budgetjében 
megnyirbálni, kész a főpapság jövedelmeit érintetlenül 
hagyni. Ezt azonban a pápa feltétlenül is megtehetné, 
mert jól tudja, hogy Don Carlostól a maga részére 
mitsem várhat. 

Mennyire ellenkezik a politikának az egyház ügyé-
vel való összekeverése Krisztus tanításával! 

Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Magyar nyelvtan a fogalmazásra alapítva. Po l -

gári, felső nép- , ipar- és gazdasági iskolák számára irta 
dr. Kerékgyártó Elek főv. polgári iskolai tanár. Első 
rész. Budapest, 1888. Az Eggenberger-féle könyvkeres-
kedés kiadása. Új módszerű tankönyv, melynek célja 
mint a szerző kifejezi : »a magyar nyelv tanítására vona t -
kozó törvényes utasításokat akként értelmezni, hogy 
a csupa merő nyelvtani ismertetések a fogalmazás elő-
nyére, az ifjúi érzelem, kedély és gondolkodás javára 
háttérbe szoruljanak. Az anyanyelv tanítását tehát n e m -
zeti és nevelési feladatok eszközévé kivánja emelni ; oly 
tényezővé, a mely az iskolai élet központja, mivelhogy 
a lelki élet alkotó elemeit folytonosan figyelemmel kiséri 
és fejlesztő hatása alatt t a r t j a . . . . »E rendszer egyik sark-
pontja az, hogy a tanulók kezdetben igen lassan haladva, 
az iskolában együttesen dolgozzanak s még dolgozataikat 
is közösen javítsák. A nyugodtan körültekintő tapasz-
talat folytán pótolja a tanár a tanulók gondolkozásában 
mindazt, a miket azok előkészítése körül észre vesz.« 
A tankönyv a szerző által ekként jellemzett módszer 
szerint van szerkesztve s készséggel ismerjük el, hogy 
gondosan, öntudatosan és a methodus következetes 
alkalm azasavai dolgozott a szorgalmas és irodalmilag is 
jónevű szerző, kit tanügyi cikkeiről lapunk olvasói is 
közelebbről ismernek. Más kérdés azonban az : vájjon a 
nyelvtan ez új módszerű tanítása gyakorlatias és sike-
res fog-e lenni ? vájjon fog-e valamit lendíteni szép 
anyanyelvünknek általánosan elismert oktatási hiányain ? 
Ezt a szerzendő tapasztalatok fogják eldönteni. A dol-
goztató módszernek a nyelv tanításra való alkalmazását 
külföldön pl. Carré és L. May francia tankönyvírók 
már megkisérlették és rendszerük nagy elismerésben 
részesült. Kívánjuk, hogy a derék szerző kísérletét he -
lyesnek bizonyítsa az élet és tapasztalat, mi végből me-
legen ajánljuk e könyvet a szakférfiak figyelmébe. P r ó -
bálják ki, mit ér ez új methodus. Ára? 

A „Magyar Kalliopé" című énekgyüjteménv egyik 
szerzője, Deák Gerő úr, Didimus bírálatára terjedelmes 
észrevételeket küldött be hozzánk, melyekből — Lapunk 
terjedelme nem engedvén meg az egész cikk közlését — 
a fontosabbakat méltányosnak tartjuk kiadni megjegyez-
vén, hogy a kérdés további vitatása előtt a szerk. s o r o m -
pót lezárjuk. 

Dalgyűj teményünk szerkesztésénél — mondja Deák 
úr — főleg két újitást igyekeztünk megvalósítani. Az 
első által arra törekedtünk, hogy templomi énekesköny-
vünk dicséret- és zsoltár-dallamaiból a melizmák kimarad-
janak s a melódiák magyaros ri thmust nyerjenek. Mert 

ugy gondolkoztunk, hogy — miután van oly zenénk, 
melynek lényege, szelleme viagyar azaz nemzetiséggel 
biró — tehát helyes és természetes eljárás lesz tőlünk, 
(mit különben előttünk mások is alkalmaztak már) , ha 
a zene külsejét feltüntető kozmopoli t ikus formát eldobjuk 
s a dallamokat a magyar zene lényegének megfelelő 
alakkal látjuk el. 

E reformra Didimus azt a lakonikus kritikát koc -
káztatja, hogy ezzel »az ügynek nem tettünk jó szol-
gálatot és ha ez ellen az igazgató-tanács nem tett k i fo-
gást, ő sem teszen.« S valóban egyetlen árva szócskával 
sem kisérti meg eljárásunk helytelenségét kimutatni, 
hanem megelégszik a fennebi tudós passzussal. Pedig 
éppen az a körülmény, hogy »az ev. ref. dallamokban 
országonként, sőt egyes vidékenként is az eredetitől 
elég eltérés van ;« meg az, hogy Szenczi Molnár Albert, 
illetőleg id. Sz. Nagy Károly különböző időkben szüksé-
gesnek találták attól e l térni : mellettünk azt bizonyítják, 
hogy »a régi, nagyobbára Gergely-féle hymnusok és 
jobbára ( tehát szerinte is csak nagyobb részt) nemzet -
közi jellegű classicus kálvinista zsoltárokcc nem olyan 
ne bántsd virágok, minőknek holmi zenemetaphysikus 
feltüntetni szeretné. Csak örvendetes lehet hát, ha ö n -
tudatra ébredt nemzeti szellemünk e téren is igyekszik 
a zenei kozmopoli t izmus külformáinak bilincseiből szaba-
dulni és nemzeti közérzékünk e dallamokban is magyar 
érzést, magyar esztétikai ízlést keres. 

Második újításunk lényege abban áll, hogy k ö n y -
vünkben a népdalokat az életben és a társaságban is 
használni szokott szöveggel, nem holmi gyarló iskolai 
fércelményekkel közöljük. Mert — ismétlem előszavunk-
ból — ugy vagyunk meggyőződve, hogy a gimnázium-
ban van helye és ideje, hogy a tanuló ifjúság legszebb 
népdalaink dallamaihoz szövegűi nem másod- , harmad-
rangú verseket, hanem halhatatlan lírikusaink örökbecsű 
költeményeit énekelje. Az életben, a társaságban min-
denütt csak ezeket használják, nem pedig ama kétes 
értékű gyermekszöveget. Miért fosztanók meg tehát a 
gimnáziumi ifjúságot egy Petőfi, Tompa , T ó t h Kálmán 
stb. szerelmi költeményeitől ? Vájjon nem joggal állítják 
ide vonatkozólag is : »non scholae, sed vitae discímus?!« 

Alaposan hiszem, hogy ez álláspontnak biztos 
jövője van. Mind paedagogiai, mind lélektani szempont -
ból elhibázott eljárás : a gyermekkerti , a népiskolai és 
gimnáziumi énekes könyveket egy és ugyanazon theo-
ritikus elvek és nézetek szerint alkotni össze. Ez eset-
ben miként lehetne megkövetelni az énektanítástól azt a 
gyakorlati célt, mit az országos közoktatási tanács, mely 
testület hazai tanításunknak már annyi üdvös reformját 
tervezte, a következőleg jelöl m e g : »Az énektanítás 
célja az, hogy a templomban vagy az iskolában, a csa-
ládban vagy a társaságban minden olyan alkalommal, 
midőn az ének hivatva van az ünnepélyességet emelni, 
vagy a vidám jó kedvet előmozdítani, a tanulók egyéni 
képességűk szerint közreműködni vagy legalabb az ének-
lőkkel együtt érezni tudjanak.a 

A ki elfogulatlanul képes gondolkozni, beláthatja, 
hogv annak az énekgyűjteménynek, mely eme helyes 
gyakorlati feladat megvalósítására törekszik, számos és 
nagy nehézséget kell legyőznie, főleg ha az úttörés, a 
kezdeményezés munkájával is meg kell küzdenie. Mert 
a vállalat szerkesztőjének nemcsak a tanulók korára, 
nemére, az iskolából való kilépés utáni élethivatására, 
hazafias és egyházias érzületök nemesí tésére; nemcsak 
a dallam költői, hatásos voltára, hangnemére, hangter -
jedelmére, rithmikai bonyolultságára stb. kell tekintettel 
lennie, hanem főképpen arra, hogy a dalok szövege 



költészeti szempontból kifogástalan legyen. Szóval: úgy 
zene, mint szöveg tekintetében a lehető legjobbat adni 
az ifjúságnak. És a tapasztalás igazolja, hogy e tö rek-
vésnél a zenei feladat sokkal könnyebben megoldható, 
mint a költészeti. Ezen kívül még tekintettel kell lenni 
a tantervre is s annak szellemét minél inkább érvényre 
emelni. 

Mindezek tekintetbe vételével igyekeztünk mi gyűj -
teményünkből a gyermekdalokat és az olyan oktató 
szöveget kihagyni, mely a tanuló könyvecskéjéről, pala-
táblájáról stb. zeng unalmas költészettel. Mert bár az 
iskoladalokban szöveg és dallam nem áll ugyan mindig 
merev ellentétben, de ki tagadhatja, hogy az új vers 
sohasem képes kifejezni az eredetileg más szövegre ké-
szült dallam érzelmeit ? S ki vonhatja kétségbe, hogy ez 
iskoladalok később, midőn az életnézletek szélesbedtek, 
az érzelmek változtak, többé nem értékesíthetők ? 

Az a körülmény, hogy munkánknak a kezdet ne -
hézségeit talán nem mindenben sikerült elhárítani, nagy 
mértékben enyhül — véleményünk szerint — a növen-
dékek naivsága és a tanító tapintata folytán. De meg-
győződésünk, hogy gyűjteményünknek sikerült az isko-
lai és társasági ének között tátongó űrt lényegesen 
elenyésztetni. 

E felfogásunkban osztozik velünk első bírálónkon 
kívül bizonyára minden elfogulatlan szakember s azért 
ragaszkodunk amaz elvi álláspontunkhoz, hogy t. i. a 
gimnáziumi dalgyűjteményben a népdalokat eredeti, a 
társaságban is használni szokott szöveggel kell közölni. 

Ez álláspontunkra D. úr semmit sem reflektál. 
Pedig neki, mint bírálónak, kötelessége lett volna nyi-
latkozni, hogy helyesli-e azt vagy nem? Megmondhat ta 
volna, hogy elvi nézetünkkel szembe mi az ő állás-
pont ja? de ily fontos kérdésről jónak látja nagy bölcsen 
hallgatni. 

Döllingernek egy új munkája: „A ker. egyházak 
egyesítésérőlhagyta el a napokban a sajtót Nördl ingen-
ben. Az irat két előadást tartalmaz, melyeket a szerző 
az 1870. évi vatikáni dekretumok hatása alatt tartott , 
Münchenben. 

Döllinger először a mostani vallásos helyzetre vet 
egy pillantást és az első ezer év történetében látható 
ellentétes irányokat ismerteti. Kezdhette volna már a 
korinthusi gyülekezetnél, hol az egyik (I. kor. 1.) így 
szó l : »Én Pál mellett v a g y o k ; a m á s i k : Én pedig 
Apollós mel le t t : a ha rmadik : Én Kéfásé vagyok ; a 
negyedik : Én pedig Krisztusé !« »Vajjon a Krisztus 
részekre osztatot t -e ?« kérdi Pál. így folyt ez tovább, 
míg kelet és nyugot egyre ellentétesebb állást foglalt 
és még apróbb részekre oszlott. Nem úgy megy-e ma 
is állami életünkben ? Ügy tetszik, mintha kevesen 
tudnának különbséget tenni a mag és hüvelye között. 
És mennyi vér folyt már mindezekér t? 

Szól továbbá a nehézségekről, melyekbe az egyesí-
tés ütközik. Különbséget kell tenni, a mint mondja, 
dogma és vélemény között , a hagyományos tan és a 
theologia productuma között . »Mekkora nehézséget okoz-
hat egyetlen dogmatikai különbség, így szól, bizonyítja 
a lutheránus és református egyhazak szétválása. Állítja 
továbbá, hogy a műveltségnek alacsony fokán álló 
ember az egyedül, a ki a szertartási különbséget élet-halál 
kérdésnek tekinti mi meg hozzá tehetjük : talán meg a 
személyes érdekek is gördítenek akadalyt az egyesülés 
elé. Historiailag tárgyalja a keleti egyhaznak a nyugat-
tal ellentétes fejlődését, kimutatja az okokat, melyeknél 
fogva annak súlypontja az orosz birodalomba ment át, 
szól továbbá a keleti ker.-ségről általában. Ezzel szembe 

állítja a pápaságot, annak 1870-ben kijelentetett ab-
solut uralmát, mely semmi kilátást nem nyújt a ki-
egyezésre. 

Érinti azonkívül az ujabban annyira labrakapott pán-
szláv eszméket. A pánszlávok törekvése hasonló egyesülés, 
természetesen az ő fogalmaikhoz mérten. A nyelvben 
és vallásban oly eltérő ausztriai és balkáni szláv népeket, 
orosz egyházi nyelv és uralom alatt egyesíteni, ez a 
pánszlávok fő törekvése. A csehek és horvátok nem 
idegenkednek ez eszmétől. Ha a keresztyénség egységes 
maradt volna és nem éltek volna azzal annyiszor vissza 
politikai dolgokban, akkor nem volna államvallás, hanem 
egységes, tiszta keresztyén egyház. Miért ne hirdethetné 
minden nép a maga nyelvén Isten igéjét ? és miért ne 
használná azt iskoláiban is ? A keresztyénség arra való, 
hogy a népek vallása legyen, de egy nyelv sem lesz 
világnyelvvé, valamint a különböző fák sem fognak 
mindnyájan egyféle gyümölcsöt teremni. Igen, de nem 
létezhetnek-e nemzeti vallások! mondaná valaki. Volt 
ugyan a keresztyénségnek nemzeti felfogása minden 
időben, a mit igazolva látunk, ha összehasonlítjuk a 
német keresztyénséget az olaszszal. De az eltérések ez 
esetben sem lehetnek lényegesek, az erkölcsi alap akkor 
sem ingatható meg, mert különben a dogmatikai elté-
rések, melyeknek Döllinger nézete szerint a jövőben 
kellene kiegyenlítődniük, még jobban fognak erősödni. 
Isten országát sokféle nyelven hirdethetik, az azért egy 
és ugyanaz marad. 

A második előadásban mesterileg rajzolja a német 
reformációt ; ebben szemlélhetjük a kath. theologus 
elfogulatlanságát a reformációval szemben. Határozott 
ellensége az 1870-ben kinyilatkoztatott csalhatlansági 
tannak. Utal az angol reformációra és a szívós kitartásra, 
melylyel a germán szabad szellem küzdött századon 
keresztül a pápai erőszakoskodás s a jézsuiták bűnei ellen. 

Az olvasó, ki figyelemmel kiséri korunk hul lám-
zását, érdekes érintkezési pontokat talál a munkát 
átlengő szellem és a német protestáns egyesület szelleme 
közt, melynek fő törekvése, alapeszméje az, hogy alkos-
son egy közönséges ker. anyaszentegyházat, melyet 
támogasson a tudomány, s a melynek a Krisztus 
evangéliuma legyen az alapja, fOst. Prot.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 

K á l d y G y u l a . 

Lapunk zártakor veszszük a lesújtó hirt, 
hogy Alsókdidi Káldy Gyula, a dunántúli ág. 
hitv. evang. egyházkerület felügyelője, egyházá-
nak első rendű kitűnősége, hazájának hű ha, a 
protestáns egyházi és iskolai ügyeknek hitbuzgó 
és áldozatkész bajnoka 1. hó 16-án családi kasté-
lyában Alsó-Káldon élete 52-ik évében meghalt. 

Mint a dunántúli kerület egyik ősrégi pro-
testáns családjának sarja, Káldy már egész fiatal 
korában hagyományos buzgósaggal szentelte ere-
jét hőn szeretett egyházának, melyben előbb 
esperességi felügyelő, majd egyházkerületi fő-



jegyző, végre egyházkerületi felügyelő volt, ez 
utóbbi minőségében nagyapja örökébe lépve. 
Felügyelői mél tósága révén tagja volt a főrendi-
háznak, tevékeny részt vett az evang. egyetemes 
gyűléseken, hol, valamint kerületében mint lel-
kes egyháznagyot és buzgó hazafit általános 
szeretet és nagyrabecsülés övezte körül. o * 

Halála érzékenyen súj t ja az evangelikus egy-
házat, de különösen a dunántúli egyházkerüle-
tet. melynek soproni főiskolája, az elhunytnak 
is egykori »alma mate ra -e , egyik legbuzgóbb 
és áldozatra mindig kész pár t fogóját vesztet te 
el Káldy Gyulában. Elhunytával az egyetemes 
protes táns érdekek és az i rodalom is sokat vesz-
tettek, mert Káldy a protestáns egyházak közöt t i 
testvéries viszonynak gondos ápolója, az egy-
házi i rodalomnak buzgó istápolója, a »Pro tes -
táns Irodalmi Társaságcc-nak pár t togó tagja, 
alakulásának lelkes e lőmozdí tó ja volt. — Béke 
a derék ember hamvaira! 

* S z e m é l y i h irek . A n a g y s z e b e n i e g y h á z m e g y é b e 
k e b e l e z e t t m ikeszász i ref. e g y h á z k ö z s é g Teleki Zsigmond 
l e lkész je lö l te t , a s e p s i s z e n t g y ö r g y i g y m n a s i u m egyik k ö z -
t an í t ó j á t l e lk ipász to rává va lasz to t t a . — Czipott Rezső b a -
tyánd i ev. le lkész és k i é r d e m l i k a l e spe re s l egköze l ebb ül te 
m e g s z e r é n y k ö r b e n lelkészi m ű k ö d é s é n e k 4 0 - i k é v f o r d u l ó -
ja: ; a b u z g ó l e l k ipá sz to rnak mi is ö r ö m m e l g r a tu l á lunk ! 
— Juhász Sándor vol t s á r o s p a t a k i t h e o l o g u s az e rdé ly i 
e g y h á z k e r ü l e t i g a z g a t ó t anácsa által a s z i l á g y s z o l n o k i 
e g y h á z m e g y é h e z t a r t o z ó i losvai e g y h á z kö r l e lkész i á l l o -
m á s á r a n e v e z t e t e t t ki. — Czelder Márton k e c s k e m é t i 
le lkész , R o m á n i á b ó l , a p loes t i ref . p r e s b y t e r i u m t ó l , az 
e g y h á z 25 éves f enná l l á sának é v f o r d u l ó j a a lka lmából 
m e l e g h a n g o n távira t i ü d v ö z l e t e t k a p o t t ; az e g y h á z a t 
C z e l d e r a l ap í to t t a m i n t akko r i r o m á n i a i mi s sz ioná r iu s . 
— Keresztes József n a g y e n y e d i theo l . p r o f e s s o r és 
i s m e r t bibilai t u d ó s , m i n t m e g d ö b b e n v e é r t e s ü l ü n k , 
sú ly o s e lmeba jba e s e t t ; t a n t á r g y a i t dr. B a r t ó k G y ö r g y 
le lkész és Józ sa Z s i g m o n d theo l . m a g á n t a n á r ad ják elő. -— 
Arndt János b o n y h á d i g y m n a s i u m i tanár a soproni 
evang . l y c e u m taná rává vá lasz ta to t t . 

* L e l k é s z i é r t e k e z l e t t a r t a t o t t k ö z e l e b b r ő l a sepsi i 
e g y h á z m e g y e papsága által S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n Kis Alber t 
i lyefalvi le lkész e lnök le t e alatt . Az e l n ö k m e l e g h a n g ú 
b e s z é d b e n ü d v ö z ö l t e a n é p e s k o n f e r e n c i á t , m e l y e n 
e l ő s z ö r Zágoni Pál o lvaso t t fel egy t a lp raese t t é r t e k e z é s t 
az »egyház i s z á m a d á s o k összeá l l í t á sá ró l és az e g y h á z i 
v a g y o n k e z e l é s é r ő l és e l l enő rzésé rő l .« M á s o d i k f e lo lvasó 
Kis Albtrt vo l t , ki a r ró l é r t ekeze t t , h o g y a t ö r t é n e l m i 
p é ld ák a t m i k é n t l ehe t és szabad az egyház i s z ó n o k l a t 
k e r e t é b e be levonn i . Ebéd u tán Benedek Árpád s z e n t -
királyi le lkész o lvaso t t fel egy szép keresz te lés i á g e n d á t 
e lső szü lö t t k e r e s z t e l e n d ő f e l e t t ; b í rá la t ra k i a d a t o t t Józsa 
S á n d o r l e lkésznek . V é g ü l Vén Mihály t e r j e s z t e t t elő 
t üze t e s javas la to t az e g y h á z m e g y e i k ö n y v t á r ü g y é b e n 
és m e g b í z á s t n y e r t , h o g y a köze lebb i é r t ekez l e t r e a 
javaslat s z e l l e m é b e n k é s z í t e n d ő a l a p s z a b á l y - t e r v e z e t e t 
n y ú j t s o n be. 

* N a g y s z e r ű i s k o l a i a l a p í t v á n y o k . Sóvá r i Soős 
Gábor h a j d ú - n á n á s i ü g y v é d és vol t o r s z á g o s képv i se lő 
n o v e m b e r 6 - á n két a l ap í tvány i ok leve le t h e l y e z t e t e t t el a 
t i szántú l i e g y h á z k e r ü l e t l evé l tá rában . Az a l ap í tványok , 
m i n t egyik s z e p t e m b e r i s z á m u n k b a n k ö z ö l t ü k , r é szben a 

d e b r e c e n i k o l l é g i u m , r é s z b e n a h a j d ú - n á n á s i g y m n a -
s i u m n a k szó lnak . A debreceni főiskolának — m o n d j a az 
a lap í tó — m i n t e g y k o r i k a l a u z o m n a k és s e g é l y e z ő m n e k 
a t anu ló i pá lyán , a d o k hála f e j ében 50 ,000 forintot, a k a -
r a t o m lévén , h o g y a n n a k s e g í t s é g é v e l „egy ref. gymn. 
tanárképző intézettel összekötendő bölcsészeti szaktanfolyam 
áll í tássék fe l . " A hajdú-nánási gymnasiumban az V. és 
V l - i k osz tá ly f e n n t a r t á s a vége t t , ké t t anár i s z é k n e k (a 
g ö r ö g n y e l v i és m a t h e m a t i k a i k a t h e d r á n a k ) do tá lásá ra 
t a n u l m á n y i a lapul 30,000 f o r i n t o t a d o t t . Min t a »Debr . 
p ro t . lap« ír ja, D e b r e c e n b ő l köze lebb egy 3 t agu k ü l -
d ö t t s é g ( L i s z k a N á n d o r , Búzás Pá l , T ó t h S á m u e l ) m o n -
d o t t k ö s z ö n e t e t a r i tka b u z g ó s á g ú á ldoza tkész a l a -
p í t ó n a k H a j d u - N á n á s o n . A k ü l d ö t t s é g s z ó n o k a T ó t h 
S á m u e l volt . 

* Buzgó e g y h á z i f e l ü g y e l ő . Mint az »Evang . E g y -
ház és I s k o l á « - b a n o lvas suk Irsay József a k e c s k e m é t i 
r e f o r m á t u s e g y h á z m e g y é n e k b u z g ó t anácsb i r á j a , az irsai 
evang . m a g y a r - t ó t e g y h á z n a k is r e n d k í v ü l á l d o z a t k é s z 
f e lügye lő j e , százaka t á l d o z o t t t e m p l o m j a v í t á s r a ( 5 3 0 f r t ) , 
p a r o k h i á r a 50 f r t , o r g o n á r a 200 f r t , h a r a n g o k r a 100 f r t , 
o l t á r ra 100 f r t , k e r e s z t e l ő m e d e n c é r e 50 f r t , t e m p l o m -
t e t ő f e s t é sé re 50 f r t , s m é g s z á m o s más k isebb egyház i c é -
lok ra szép ö s s z e g ű a d o m á n y o k k a l járul t . A f o l y ó év 
t avaszán 6 h o l d e lső osz t á lyú fö lde t a d o m á n y o z o t t az 
e g y h á z n a k , m e l y n e k j ö v e d e l m é t ( é v e n k é n t 170 f o r i n t ) 
az e g y h á z f o l y ó s z ü k s é g l e t e i r e k íván ja fo rd í t t a t n i . L e g -
köze lebb p e d i g a t e m e t ő t szép fe s t e t t r ácskapuva l lá t ta 
el, b e n n e egy d íszes , b á d o g g a l f ede t t t o r n y o c s k á t e m e l -
t e t e t t , ebbe ké t kis h a r a n g o t ve t t , mive l a k ö z s é g b e l i 
h a r a n g o k h a n g j a a t ávo l e ső t e m e t ő b e n e m hal la tsz ik 
el. — Ez az tán de rék egy g o n d n o k ! 

* A b u d a p e s t i n é m e t r e f o r m . l e á n y e g y h á z 2 5 - d i k 
évi t udós í t á sa , a jubiláris év rő l é r d e k e s t u d ó s í t á s t hoz . A 
v a s á r n a p o n k é n t k é t s z e r t a r t a tn i s z o k o t t t i s t e n i t i s z t e l e t e -
ke t s z á m o s a n l á toga t t ák és ezek v a l ó s á g o s áldása le t tek 
a b e v á n d o r l o t t i d e g e n e k n e k . A n é m e t i s t en i t i s z t e l e t eken 
k ívül t ö b b s z ö r t a r t a t t ak f r anc ia és ango l i s t e n i t i s z t e l e t e k ; 
az e lőbbiek Selli bécs i lelkész, az u tóbb iak Moody E. 
h. lelkész által. Az e g y h á z z a l 3 vasárnapi iskola van 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n , m e l y e k e t kö rü lbe lő l 300 g y e r m e k l á t o -
g a t ; és p e d i g az egy ik 10 t an í tóva l s t a n í t ó n ő v e l és 
150 g y e r m e k k e l a m i s sz ió i i sko lában , a m á s o d i k 7 t a n í t ó -
val s t a n í t ó n ő v e l és 90 g y e r m e k k e l a Be tbesda k ó r h á z b a n ; 
v é g ü l a h a r m a d i k a k ö r ü l b e l ő l egy m é r t f ö l d n y i r e f e k v ő 
Ú j p e s t e n 4 t an í tóva l és 80 g y e r m e k k e l . A s z á m o s s e g é -
lyek, m e l y e k e t é v e k e n át ango l s amer ika i v a s á r n a p i 
i sko l aba rá tok szo lgá l t a t t ak , s a jnos , ez évben n e m fo ly t ak 
be, s így f e n y e g e t v e van e n n e k az á ldásos i n t é z m é n y -
nek f e n n m a r a d á s a . A h i t k ö z s é g g e l ö s s z e k ö t ö t t B e t h e s d a 
k ó r h á z b a n 4 0 8 b e t e g e t ápo l t ak 13 ,706 n a p o n át. A s z e g é -
nyek és be t egek p é n z t á r á b ó l s z á m o s s egé ly u t a l v á n y o z -
ta to t t . 1 8 8 7 - b e n az ú r v a c s o r á v a l élt 376 s z e m é l y , a z o n -
kívül a B e t h e s d a k ó r h á z b a n a b e t e g e k számára 1 7 - s z e r 
o s z t a t o t t ki az ú rvacso rá j a . K e r e s z t e l t e t t e k 11, k o n f i r m á l -
t a t o t t 12 g y e r m e k , e g y b e k e l t 8 pá r , e l h u n y t a k 12 -en . 
Az egyház bevéte le i 2 7 7 0 fr t 47 k r t t e t t ek ; p é n z t á r i 
m a r a d v á n y 1 8 8 8 - r a 4 4 7 f r t 59 kr . 

* Kettős ü n n e p é l y T i sza -Fö ldváro t t . O k t ó b e r 
2 8 - k a t , u to l só va sá rnap j á t a h ó n a k , m e g e l ő z ő es te 8 ó r a -
k o r az ö s s z e s h a r a n g o k zúgása , k ö v e t k e z ő ha jna lban 
p e d i g s a f ö l v i r a d o t t n a p o n a m o z s a r a k h i r d e t t é k k e t t ő s 
ü n n e p é l y ü n k n e k , u. ra. templomunk évszázados ünnepé-
lyének,, és a reformáció 371-dik évfordulójának n agy , 
m a g a s z t o s e lé rkezésé t . K i l enc ó r a k o r m i n t e g y m é l t ó -
s á g o s a b b a n z e n d ü l t e k m e g m a g a s t o r n y u n k é rcnye lve i , s 
ö z ö n l ö t t e k az 5 0 0 0 l é l ekszámú e g y h á z u n k b u z g ó hívei 
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a hálaadás lelki oltárához. A pár évi szünet (értve csak 
is a szószéki szolgálatot) után — engedve hívei köz-
óhajának — agg Simeonunk, Vári Szabó Sámuel úr 
lépett föl alkalmi imát rebegni az egek urához, tűnődve, 
remegve, várva az áhítat melegétől, lelkesült sokaság 
félszemére világtalan pásztora ajkain — talán utolsó — 
zsolozsmáját. Utána jeles tanítókarunk szabatos hármo-
niája végeztével a tudományoknak élő, a szentgyüleke-
zet figyelmét ébrentartó és gyönyörködtető, részben a 
sajtó utján is elterjedt, első tekintélyű angol források 
után készített beszédek szerzője, Révész Mihály, helybeli 
segédlelkész, ritka szép ékesszólásával beszélt a CXY. 
zsoltár 15—18. verseiről. Délután történelmi részletolva-
sás emelte a templomban a nagy sokaság lelki buzgó-
ságát ugyancsak a segédlelkész által. Délben közebéd, 
a piactéren zene, este népmulatság, nemzeti tánc ősi 
szokás szerint, s ezek alkalmaból 70 forint tiszta jöve-
delem a tandíjeltörlési alaphoz csatoltatott. A közebéd 
örömzajában megeredtek a lelkes pohárköszöntések, pél-
dául az ev. ref. és ág. ev. hitfelekezet uniójára ; agg 
pásztorunkra úgy is mint 184%-ki nemzető/1 kapi-
tányra ; Tót P. Sándor presbyterre, a ki orgonara 2000, 
harangra 1700, a templom belseje kidiszítésére 700 fo -
rintot áldozott, stb. Fogadjak a vidékiek hálás köszö-
netünket, fogadja kegyesen a kecskeméti evangélikus 
református egyházmegye esperese nt. Ádám Kálmán 
úr, hogy becses megjelenésűk őszinte melegével ben-
nünket szerencséltettek. — Egy presbyter. 

* Nyilatkozat. Főtiszteletű Ferenez József unitárius 
püspök úr e lapokban is közölt válaszán, tartozom annak 
kijelentésével, miszerint a »nyílt levelemben« fölemlí-
tett hodosi levél utján reformátusból unitáiiussá lett két 
emberre vonatkozó esperesi tudósítás, f. é. szept. 24-én 
ke l t ; a főtiszteletű püspök úr által felhívott igazoló 
levél pedig f. é. szept. 28-án. Mint hallom, több levél-
váltás volt e bizonyára különös áttérési ügyben, mely 
végre is megoldatott, bár meg se és kötetett volna. 
Bizonynyal; valahára már komolyan megtartandó minde-
nütt, különösen Magyarországon, hogy a protestánsok 1 

egymással szemben, a lélekvásárlásnak necsak tényével, 
de gyanújával se terheljék szabadságra törekvő leiköket. 
Maradjon kiki a maga köpüjénél, hordja abba a mézet 
a mérges növények közül; s ugy gyarapítsa a protestan-
tizmus közvagyonát, az evangyéliomi világosodást, a 
nem festett, de őszinte erkölcsiséget és szabadságot! 
Az Ur kegyelme legyen velünk! Kecskemét, 1888. Nov. 15. 
Czelder Mátyás. 

* Az ujverbaszi algymnasium felavatása. Uj-
Verbász községében e hó 8-án magasztos örömünnepély 
folyt l e ; ugyan is e napon délelőtt avattatott fel az 
új szép kastély alakú partfogósági algymnasium. Már 
két ízben volt ezen algymnasium közel elhalálozásához ; 
egy ízben, midőn a bácsszerémi agost. esperesség lemon-
dott pártfogósági minőségéről ; s két év előtt, midőn a 
verbászi új pártfogóság a minisztériumtól már a 2-ik 
megintést kapta, minthogy algymnasiumát a törvény 
értelmében az első megintés dacára sem szervezé ; azon-
ban mind a két ízben sikerült az utolsó pillanatban 
néhány verbászi pártfogó buzgóságának ezen 80 éves 
középiskolát a halai torkából kiszabadítani. A felavatási 
ünnepély ekkép folyt le. Délelőtt 9 órakor az algym-
nasiumi ifjúságnak egy része a róm. kathol. templomba 
m e n t ; a protestáns, görög nemegyesült s izraelitákból 
álló tanulók pedig a reform, templomba rövid hálaisteni-
tiszteletre. A kétféle isteni tisztelet befejezése után a 
138-ból álló tanuló sereg-az új algymnasiumi épületnek 
legnagyobb termébe vonul t ; ugyan e terembe gyülekeztek . 

a közel s távolról 'ez ünnepélyre érkezett vendégek, az 
algymnasiumnak pártfogói, egy szép női sereg, s Uj- és 
O-Verbász községek lakosainak egy része. A mint dél-
előtt 10 óra tájban főtiszt. Fehér Ipoly tankerületi 
főigazgató kíséretével az ünnepélyesen feldíszített s 
zsúfolt terembe lépett, harsány éljen fogadá. Az elhelyez-
kedés után a tanuló ifjúságnak éneklőkara Leb Pál 
tanító evzérlete alatt Kölcseynek hymnusát éneidé. Ezen 
szép éneknek bevégzése után ntiszt. Schneeberger János 
úr az algymnasiumnak elnöke mondott egy hatásos 
megnyitó beszédet, a melyben a sokféle nemzetiségű 
tanuló ifjúságnak különösen szivére köté a magyar haza 
iránti szeretetet, s beszédének egy passusa alkalmával 
az új algymnasiumi épületnek fő kulcsát az igazgatónak 
Kovalszkinak átadta. Ezen megnyitó beszédnek befejezése 
után az énekkar a szózatot éneklé; minek végeztével 
Fischer Sándor tanár szavalá hathatósan Balázs Gyula 
tanárnak alkalmi szép köl teményét ; majd Krob Pál 
községi aljegyző Koch József kiskéri evang. lelkésznek 
e célra német nyelven irt jó ódáját. Ezekután követ-
kezett Kovalszky Lajos gymnasiumi igazgató-tanárnak 
hosszasb igazgatói beszéde, a melynek végén köszönetét 
nyilvánítá minden pártfogónak az algj'mnasiumi épüle-
tének felépítésére tett adományáért, különösen a leg-
buzgóbb párrfogóknak nagyobb adományaikért s leg-
különösebben Fehér Ipoly főigazgató úrnak, a miért oly 
szives volt az új algymnasium részére úgy szólva az 
egész bútorzatot ingyenesen megszerezni. Áz igazgató-
tanár beszéde után Kiss Gyula ó-verbászi aljegyző altal 
lőn a verbászi középiskolának története felolvasva; s 
végül Fehér Ipoly intézett egy szép buzdító s emelke-
dett szellemű beszédet a pártfogósághoz s a nagy közön-
séghez, igérve többek között az algymnasiumnak továbbra 
is az ő pártfogóságát. Az éneklőkarnak erre következet 
szép éneke után, egy igen sokak által aláirt emléklap 
lőn egy a célra készült üvegbe helyezve, a mely aztán 
behelyeztetett az előfolyosóban e célból nyitva tartatott 
falihelyiségbe, a mely fülke aztán egy szép márvány-
kővel záratott be. Ezen márvány kövön ezen aranyozott 
szavak olvashatók: »Építtetett a pártfogók közadakozásá-
ból 1888-ban.« Ezen márványkőre az első kalapácsütést 
Fehér Ipoly tette, a 2-kat az intézetek elnöke Schnee-
berger János, a 3-kat s 4-ket a községnek birája és jegy-
zője Blumm András és Vágner György, az 5-ket Korbai 
Károly Kuláról, a 6-at Frankéi úr az újvidéki főgymna-
siumnak igazgatója, a 7-e t Rott K., a 8-kat Kármán József, 
a 9-ket Kovalszki Lajos stb. S ezzel az ünnepélynek 
főrésze befejeztetett. Ezután a tantermek s az egész 
épület lőn a vendégsereg által megszemlélve; a mely nem 
győzött eléggé magasztalással eltelni az épületnek szép-
sége, világossága s célszerű berendezése felett, s alig volt 
képes elhinni, hogy ezen szép emeletes épület csak 
mintegy 11,000 forintba került. Délutáni egy órakor 
vette kezdetét a casinói szép nagy teremben az ünne-
pélyes bankett, a melyen mintegy 120 személyiség vett 
részt. Ezen banketten elsőben az algymnasium el-
nöke nagytiszteletű Schneeberger J. úr felséges kirá-
lyunk és családjának jóvoltára emelé pohará t ; titánná 
Kármán József gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási 
minisztert élteté, Korbai Károly Sándor Béla bacs-
bodrogmegyei főispánt; ismét Kármán József Fehér 
Ipolvt ; Rott Károly a bács-szerémi esperesség elnö-
keit, Belohorszkit és Skulteti Edét. Kovalszki Lajos az 
algymnasiumnak pártfogóságát, későbben Frankéit az 
újvidéki főgymnasiumnak igazgatóját Schneeberger János 
Korbai Károlyt ; Korbai K. az algymnasiumnak tanári 
karát, s különösen annak igazgatóját. Frankéi úr Uj -



verbász községét élteté. Vagner György mind azon 
egyéniségeket, a kik az algymnasium új épületének javára 
kisebb-nagyobb adományokkal járul tak; Stanimirovits 
szenttamási jegyző a gymnasium jóvoltára ürité poha-
rát stb. Az ünnepélyes napot este jól sikerült táncmulatság 
rekesztette be. — Kármán J. 

* A giesseni egyetem hiltani kara Luther Márton 
születése napján Bismarck herceget a theologiai tudo-
mányok tiszteletbeli doktorának választotta meg. A 
kancellárnak erről kiállított díszoklevél ajánlása így hang-
zik : »Bismarck O t tó herceg ő fenségének, a német 
birodalom kancellárjának, a nagy s a maga nemében 
páratlan férfiúnak, a ki hasonlíthatatlan hűséggel szen-
telte szolgálatát és úgy szólván egész életét három 
császárunknak, a ki senkit sem fél, csak az Istent s 
alázatos szívvel veti bizalmát az isteni gondviselés 
uralmába a népek sorsa fölött — az evangélikus porosz 
királyok, az evangélikus ügy e fenkölt védői előkelő 
tanácsadójának, a ki gondos szemmel vigyáz, hogy az 
evangélikus egyházat saját szelleme és nem idegen, rá 
nézve káros hatású példa szerint kormányozzák, — a 
legtapasztaltabb államférfiúnak, a ki fölismerte, hogy az 
emberi társadalomnak szorongattatásában egyedül a 
keresztyén vallás nyújthat gyógyulást, a mely vallás ő 
előtte a tetterős szeretetnek s nem a puszta szavaknak, 
a szívnek és az akaratnak s nem pusztán a számítás-
nak vallása, az összes német egyetemek legbölcsebb 
barátjának, ki főkép a hittani karok szeretetét nyerte 
meg ama határozottsága által, melylyel azok szabadságá-
ért föllépett, ama szabadságért, mely nélkül azok nem 
szolgálhatnak az evangéliumnak és az egyháznak.« Az 
oklevél külső kiállítása rendkívül fényes. Pergamentre 
van nyomatva, az egyetem pecsétje pedig elefántcsont-
tokban nyugszik, melynek melső oldalán a birodalmi 
sas látható. Az oklevél külső borítója bíborpiros plüsből 
való, gazdag arany díszítéssel. 

* A nagyszombati kath. tanítóképezdei-ügy, mint 
a félhivatalos lapok irják, végleg befejeztetett és pedig 
oly módon, mint azt előre óhajtottuk, és vártuk. Az ügy 
elhúzódását a volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
közbejött elhalálozása okozta. Gróf Csáky Albin, az 
újonnan kinevezett vallás- és közoktatásügyi miniszter 
folyó évi október hó 25-ről keltezett átiratot intézett a 
bibornok-érsekhez, melyben a hivatali elődjéhez intézett 
s annak idején a lapokban közölt átiratra válaszolva, 
kifejtette álláspontját ez ügyben s jelezvén, hogv a kir. 
tanfelügyelőknek a kath. taní tó- és tanítónőképezdék 
feletti felügyeleti jogát — melynek gyakorlására nézve 
jelenleg a különböző tankerületekben részben eltérő 
eljárás áll fenn — tüzetesen szabályozni kívánja, fel-
kérte a hercegprímást, hogy egyfelől a tanfelügyelő 
aláírása nélkül a nagyszombati kath. tanítóképezde részé-
ről már kiadott képesítő okleveleket utólagos aláírás 
végett a kir. tanfelügyelővel közöltetné, másfelől pedig 
Regéczy igazgató-tanárt abbeli eljárásáért, miszerint a 
tanképesítő vizsgálat alkalmával a kir. tanfelügyelőnek 
még oly jogait is tagadásba vonta, melyek magában a 
primási átiratban is elismertetnek, szigorú megrovással 
illetné. A hercegprímás f. hó 6-án válaszolt ez átiratra 
s tudatá, hogy a kérdéses tanárképesítő okmányoknak 
a kir. tanfelügyelő általi utólagos aláíratása iránt már 
intézkedett s egyúttal Regéczy igazgató-tanárt eljárá-
sáért szigorú feddésben részesítette, oly hozzáadással, 
hogy ha ezen eset ismétlődnék, ellene fegyelmi eljárás 
fog indíttatni. 

* Szíves tudomásul. Többfelöl megkeresések érkez-
vén hozzám, hogy Révész Imre kiadandó egyházi beszé-
deire vonatkozó előfizetési íveket küldjék s z é t : minden 
félreértés kikerülése végett bátor vagyok kijelenteni, 
hogy ily előfizetési íveket nem nyomattam, teljesen elég-
nek tartván az érdeklődő tisztelt közönség figyelmét az 
összes hazai prot. egyházi lapok szívességéből közzé 
tett tudósítás által felhívni. Pápa, 1888. november 14. — 
Révész Kálmán. 

* Rövid hirek. A budapesti hold-utcai ref. templom-
ban november 11-én kezdve minden vasárnap délelőtt 
1/g 12 órakor angol isteni tisztelet tartatik. — A nagy-
becskereki reform, egyháztanács templomépitési alapja 
javára a napokban kiadta azon imát és beszédet, melyet 
Szalay József lelkész tartott Nagybecskerek derék polgár-
mestere, Kulifay Lajos koporsója felett. Megrendelhető 
Mángold könyvkereskedőnél N.~Becskereken, ára 20 kr. 
— A zágoni reform, egyházközség derék volt lelkésze, 
Demeter Sámuel, sírja fölé szép sirkövet állított. A sirkő 
költségeit közadakozás utján gyűjtötték össze az egy-
háztagok. 

H I R D E T E S E K . 

A dunamelléki evang. ref. egyházkerületben fekvő 
felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett csehi reform, 
egyház lelkészi allomása megürülvén, erre ezennel pályá-
zat hirdettetik. 

Ez állomás évi jövedelme a hivatalos felszámítás 
szerint 631 frt 65 kr, tehát IV-ik osztályú. 

A megválasztandó lelkész köteles tágjává lenni az 
egyházmegyében levő gyámintézetnek. 

Pályázni kívánók kellőleg felszerelt kérvényeiket 
f. é. dec. 

20-ikáig adják be nagytiszteletű Kovái s Antal 
felső-baranyai esperes úrhoz Terehegyre (u. p. Harkány, 
Baranyamegye). 

Budapest, 1888. november 10. Szász Károly, 
dunaraelléki ref. püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó t.-keszi-i egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi .jövedelme föld, szemes termény 
és palástdíjból hivatalosan 858 frtra van felvéve és így 
a III. osztályba tartozik. 

Pályázati kérvények nt. Bornemisza József, alsó-
borsodi esperes úrhoz, M.-Keresztesre intézendők. 

Pályázati határidő december 15 —ik napja. 
Miskolc, 1888. novemb. 15. 

IZIxlii B e r t a l a n , 
püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Sző t s Farkas . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet, Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam, 48. sz. Budapest, 1888 , november 25 . 

PROTESTÁNS 
A / l ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTO-
é s 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. k e r . K i n i z s y - u f c a 2 9 . s z . I. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni 
minden kir. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

fÜF" Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

A MAGYAR TANÜGY egyik jeles munkása, a népiskolai adminisztráció kipróbált | 
bajnoka, a tankönyv-irodalom szakavatott művelője szállt sirba 

BALLAGI KÁROLY 
királyi tanácsos, borsodmegyei tanfelügyelővel, kinek Miskolcon e hó 21-én élete 65-ik 
évében történt váratlan halála mélv gyászba borította e lap veterán szerkesztőjét is, az 
elhunytnak 10 évvel idősebb testvér bátyját. 

Ballagi Károly bár nem keresztyén szülőktől származott, mégis jó korán lépett 
először hitkötelékébe, azután tanügyi szolgálatába a református egyháznak. A pápai és 
debreceni főiskolákban végezte tanulmányait, amott a középiskolai tudományokkal a 
református hitet is elsajátítva, itt philosophiai és jogi tanulmányokkal gazdagítva Isten 
adta jeles elméjét. 

Közpályáját is a protestáns egyház szolgálatában kezdette, eleinte 1848-tól fogva 
mint a budapesti evangélikus iskola tanítója, majd 1852-től mint a kecskeméti, később 
mint a nagykőrösi ref. főgymnasiumok kitűnő képzettségű és szép sikerrel működő 
tanára. A nagykőrösi iskolánál időközben felállított tanító-képezdében érte 1869-ben 
az akkor már hírneves tanférfiút báró Eötvös miniszter meghívó levele, melylyel sopron-
megyei tanfelügyelővé neveztetett ki. A nép- és középiskolai volt tanár s a tanítókép-
zésben jártas tanférfiú, a tanügyi pályán gyűjtött sokoldalú tapasztalatoknak kitűnő 
sikerrel szerzett érvényt a tanfelügyelői állásban, ü t illeti első sorban az úgynevezett 
ambulans tanítás behozatalának dicsősége, melyet a népiskolai szervezés, a kifogástalan 
adminisztrálás és a magyar kultura lelkes terjesztésének érdemeivel tetézett működésében. 

A tanítók magasabb szellemi kiképzését nemcsak tanári és tanfelügyelői, hanem 
irói tevékenységével is hathatósan előmozdította. Nyelvtani és földrajzi tankönyvei 
nemükben a legjobbak közé tartoznak. Sopronban a magyarság erősítésére kiváló gondot 
fordított, mind hivatalos működésében, mind az időszaki sajtó terén, az általa alapí-
tott » Sopron « című lap vezetésében. 

Negyven évig tartott tanügyi közpálya zajtalan, de sikerdús tevékenységének 
áldásai magasztalják nevét a kitűnő képzettségű, magas műveltségű és hazafias szellemű 
férfiúnak, ki békében irótollal és építő munkával, szabadságharcunkban fegyverrel szol-
gálta az édes hazát. Mint a negyvenes évek eszményi irányzatának neveltje, Ballagi 
teljesen önerejéből, tisztán az eszményiek után való lelkesedés és a kitartó vasszorgalom 
hatalmával küzdötte fel f magát a nemzet önzetlen napszámosai közé. 

Béke hamvaira! Áldás emlékére! Sz. 



Állítsunk fel protestáns tanárképző intézetet, 
(Folytatás és vége.) 

Már maga a hely, Budapest, bármennyire 
természetes gyúpontja szellemi és tudományos 
életünknek s bármennyire is alkalmas az erköl-
csi elveiben és a tanulmányozás módszerében 
megerősödött egyén továbbfejlesztésére, kuta-
tási vágyainak kielégítésére: a kezdő tudós szá-
mára lehetőleg kedvezőtlen hely. A nagy város 
számtalan indításai és csábjai a szűk körökből 
kikerült és erkölcsi elveiben meg nem erősö-
dött kezdő ifjút annyira lefoglalják, annyira 
szórakoztatják és csábítják: hogy a komoly ta-
nulmányozás első feltétele, a nyugalom, a csend-
ben való concentrálás majdnem lehetetlenné válik. 
Budapest azonfelül nem csak általában mint 
főváros, de mint nagyszerűen fejlődő város az , 
életért való leggyakrabban az erkölcsi jellem 
megtagadásával járó küzdelemnek színhelye. 
Lehetetlen, hogy eme küzdelem, nemtelen, töb-
bet mutató mint megálló, sokat igérő, de keve- j 
set tartó, a protectiót szenvedélyesen kereső 
kinövéseivel ne gyakoroljon befolyást az ily 
légkörben növekedő ifjúra; majdnem szükség- j 
szerű az ily tanulmányozásra nézve, hogy a 
komoly, a minden külsőről megfeledkező egybe 
való concentrálás helyett — a tudákosság min-
denhez értő jelenségeivel találkozzunk, az ön-
mélyítés helyett érettlen, többnyire felületesen 
compiláltnak közlésével, tartalmilag gyarló, de 
frázisokba burkolódzó, mindenkép imponálni, 
mást kicsinyíteni, megsemmisíteni kivánó mun-
kák termelésével. Lehetetlen, hogy a főváros-
nak a centralizáló állam által is annyira dédel-
geti nagyzási irányzata, a melynél fogva csak 
ő valami s a provincia, csak reá való tekintet-
tel bir, kétes értékkel, a tanulmányozó ifjúra 
ne gyakoroljon mély befolyást, s hogy ő, mint 
a budapesti egyetem tagja ne kisérje leeresz-
kedő mosolylyal a provinciális tudományos, 
többnyire csak felekezeti iskolák törekvéseit. 
Lehetetlen, hogy midőn e fővárosi elteltséghez 
meg azon tudat is járul, hogy az állam »aima 
matercc-jének fenntartója s hogy a provinciában 
élő felekezetek eme fenntartójuk működésének 
megakasztói, lehetetlen, hogy az állameszmé-
hez több kegyelettel és lelkesüléssel, mint érte-
lemmel felemelkedő állami egyetem polgára, 
némi ingerültséggel és megvetéssel ne tekintsen 
le az alant járó felekezeti érdekekre s szelle-
mében ne szabaduljon fel ama rá nézve idegen, 
felekezeti szellem hatalma alól. De közeleg a 
vizsga: a miniszteri mindenhatóság érzetével. 
Aj miniszter által kinevezett vagy szervezett 
bizottság előtt állja meg vizsgáját s a minisz-

ter kezében van jövője. Várja a kinevezést, de 
számosan várják ugyan azt ; a miniszter például 
őt nem ismeri, de ismer másokat; s így ismét 
igen természetes, hogy az ajánlat, a pártfogók 
keresésének önérzetellenes útjára szorul. — Végre 
megérkezik a kinevezés, de csak felekezeti közép-
iskolára. De e kinevezést is a miniszternek 
köszöni, tőle várja előléptetését, jövőjét, carrier-
jét, s az állam biztosítja őt és leendő családját 
gondtalan megélhetésről a munkaképtelenség 
napjaiban. Nemde természetes, hogy az ily egyén, 
ki gondolatában annyira a miniszterrel egybe-
forott, a miniszter és az állami intézet képviselő-
jének érzi magát a felekezeti intézet tanárai és ható-
ságával szemben. S viszont nemde természetes, 
hogy ily egyén, ha szép tehetségű is — a mint 
az tényleg is megtörtént — az oly szükség-
szerű collisió alkalmával kijelenti, hogy nem 
törődik sem igazgatóval, sem tanácscsal, sem 
püspökkel, sem felekezettel — az ő ura csak 
az őt kinevező miniszter! Nemde természetes 
ismét az, hogy az ily egyén, ki az állami tanár-
képzőnek növendéke, a hol még mielőtt valóban 
tanulmányozott volna, mielőtt a tanulmányozás 
módszerét saját tanulmányai és tapasztalatai 
alapján tudatra emelte volna, már is tanított 
és mások tanítási módszerét kritika nélkül 
eltulajdonította: most szinte csak ezen schablon 
szerint itéli meg a felekezetek tanárai működé-
sét és egy paedagogarchánkat bepanaszol a 
miniszternél, mint rendet nem tartó, ignorans 
egyént ? ! S nemde természetes, hogy ily egyén, 
ha kedvezőbb helyzetbe kerül, ha állami közép-
iskolában nevezi ki a miniszter, e schablon-
szerű oktatási módszerben mit sem akadályoz-
tatva, sőt a tanulási pensumok és a folytonos 
igazgatás által ép ebben folytonosan megerő-
södve : ép e módszert annyira mindennek találja, 
hogy a tárgyért való lelkesülés, ha meg is volt, 
elillan, hogy a gyermekek csak addig léteznek 
számára, míg e módszer substratumát képezik, 
hogy a tanítótól búcsút vesz a nevelő, a tanár 
helyett megmarad az órákra fogadott hivatalnok. 
A gyakori áthelyezések ez irányú fejlődésnek 
csak is kedveznek. S ha netán nem ugyan a 
paedagogizálás, hanem a politizálás hevében 
önálló férfiasságának tudatában eme hivatalnoki 
voltáról megfeledkezik : az áthelyezés, nyugdíja-
zás emlékezteti arra, hogy állami tanár. 

Így képzett, ily eszmekörben élő, ily érdekű 
tanárokat önmagunk leiadása nélkül nem választ-
hatunk, az ily névleg protestáns, de tényleg a 

| prot. egyház minden ügye iránt legalább is 
elhidegült egyénekben jövőnkbe fektetett bizal-
munk egyetlen zálogát sem láthatjuk. 

De mondhatná valaki, hogy a kép túlzott, 



hogy különben is van más egyetemünk: ott 
van Kolozsvár, mely a tanári képzés és képesí-
tés eszközeivel és jogaival szintén rendelkezik. 

Elismerem, hogy a helylyel járó több bajok-
nak Kolozsvárott eleje van véve; de a mi prot. 
egyházi szellem s annak intézetei és intézvé-
nyeivel szemben nyilatkozó kicsinylő vagy leg-
alább is közönyös lelkületet illeti : úgy annak 
az e helyen képzett tanárokban is kell, hogy 
álalában meglegyen és pedig azért, mivel azon 
téves eszme, mely nagy Eötvösünktől eltérőleg 
vezeti tanügyi politikánkat itt is, ott is egy és 
ugyanaz. Méltányoltuk alkotmányos kormányunk 
érdemeit, a midőn ez a culturállam eszméjét 
megragadva tanügyünkön nagyot lendített. — 
De nézetem szerint abban áll az újabb tanügyi 
politikának alaphibája, hogy e téren is ép az 
eredmények által biztatva, az állam mindenható-
ságát a nevelési ügy monopoliuma által is ér-
vényesíteni kívánja, hogy bizonyos ellentétben 
a felekezeti iskolaügygye], önmagát mint csal-
hatlant, utólérhetlent, mint csak utánzandót 
állítja oda s így következetesen minden fele-
kezeti iskolának közvetlen állami felügyelet 
alá való helyezésében nyereséget lát a kulturára, 
a hazára nézve. Csak ez utóbbiakat segélyezi. 
— A. valódi alkotmányos állam, mely a valódi 
culturállam eszméje által vezéreltetik, soha sem 
feledkezik meg nagy Eötvösünk ama fentidézett 
szavairól, hogy az állam e téren monopoliumot 
nem akar, hogy alkotmányos országban a tan-
szabadság absolut következése az alapelvének ; 
nem feledkezik meg arról, hogy a culurállam-
nak az eszméje, valamint minden egészséges és 
magasabb szervezetnek létele csak ott kezdődik, 
a hol az uniform, a gépezetszerű élet megszű-
nik, a hol az állam nem nyeli el az állampol-
gár címe alatt a társadalmat, a társulatokat, 
hanem ellenkezőleg ezek egyéni alakulását támo-
gatja, segélyezi és pedig azon arányban, mint a 
minőben szolgálják az igaz culturát. Bírjuk-e 
ezen, a culturállam eszméjének szolgálatában álló 
alkotmányos kormányt ?! Bár mily fájó szív-
vel, de határozottan be kell vallanunk, hogv 
nem. Azon állam, mely a felekezetek fölé kiván 
helyezkedni, de tényleg még a 48-dik 20. tc. 
követelményét a felekezetek jogegyenlősége és 
viszonyosságára nézve nem teljesítette; azon 
állam, mely a cultura eszméje által vezéreltetve 
nem támogatja a századokon át culturáért, a 
haza alkotmányáért, a nemzeti szellemért külö-
nös érdemeket szerzett felekezet tanintézeteit, 
hanem azokat legfeljebb csak megvásárolja; azon 
állam, mely ép a nevelés terén uniformizál, 
centralizál és monopolizál: ezen állam még nem 
emelkedett fel a protestantismus elvei által is 

követelt valódi culturállam eszméjére, s ezen 
állam tanárképző-intézeteiből kikerült egyének 
prot. tanügyi érdekeinket nem szolgálhatják. 

De van végre még egy érv, mely taná-
raink képzését nem bízatja az államra s ez a min-
den államot lényegileg meghatározó jog termé-
szetéből és a tudós természetéből vett. A jog 
tényekkel és nem az érzülettel számol; s a 
jogállam polgárainak nem érzületét, hanem 
tetteit itéli meg. A tudományok, mint exact 
tudományok, a természettudománytól kezdve a 
vallástudományáig, szinte tények rendszeresí-
tésével foglalkozik; de a tudós csak akkor 
érdemli a valódi tudósnak nevét, ha tudománya 
személyivé lett, ha tudományos működése annyira 
összeforrott egész egyéniségével, ha tevékenysége 
annyira egész személyiségnek munkája, oly 
benső sajátos birtok, oly érzületi valami, hogy 
e nélkül megszűnnék lenni sajátos egyéniségében. 
Ezért is a valódi tudós tudománva mind az j 
anyag elrendezésében, mind a vezérlő gondo-
latok alatti csoportosításban, mind pedig végre 
az ismeretek közlésében egészen sajátos, minden 
másétól elütő. 

S még egy jellemző vonással találkozunk 
minden igaz tudósnál: és ez a vallásosság. 
Igenis a vallásosság. Az áltudós mástól nagy 
nehezen és mégis már készen átvett ismeret-
tőkéjében oly rémitő sokat lát, s a felkutatott 
törvényekben az ismeret és élet minden terén 
oly annyira megoldva látja az ismeret és élet 
problémáit, hogy kiemelkedve a közönséges 
emberek sorából egész önteltséggel, brüsk 
modorral közli az eltulajdonította^ vagy haj-
long a még többet tudók és hatalmasok előtt, 
és igen természetesen — néki nem lévén szük-
sége mélyebb alapokra — tagadja a végtelen 
szellemet, az Istent. Az igaz tudós, ellenben 
minél inkább mélyed el az igazság fénye mellett 
az igazság országába, minél osztatlanabb, oda-
adással önmagáról, minden különleges vágyairól 
kivánatairól lemondva, keresi objective csak az 
igazságot: annyival inkább meggyőződik arról, 
hogy szemben a mult kutatók nagy munkájával, 
és szemben a kutatandó végtelenségével, mily 
parányi erő, mily semmis ; s hálával borul le 
az igazság szelleme előtt, mely megengedi néki 
azt, hogy ő is a szellemi lovagok rendjében 
személyisége teljes odaadásával sajátosan szolgál-
hatja a végtelen igazságot. Tanulmányozása 
egy folytonos istentisztelet, mert folytonos 
viszonyítása ez a véges szellemnek a végtelen 
szellemhez, valamint a végtelen igazság kijelen-
tése az azt sajátosan befogadó emberi szellemben. 

Ezért is teljes szellemének tudatában fel-
tétlen függés, teljes alázat szemben a végtelen 



igazság szellemével; de viszont feltétlen szellemi 
szabadság s öriérzetesség minden emberi tekintély 
és hatalommal szemben, azon tudatban, hogy 
emez igazság szellemének ő is ép sajátosságá-
ban feltétlen értékű szerve; ezért is sajátos 
isteni célgondolatja alapján, szigorú önkritika, 
folytonos törekvés és haladás az igazság kutatása 
végtelen út ján; de viszont mások sajátos mun-
kásságának és kutatásának gyöngéd elismerése, 
méltatása — azon tudatban, hogy az igazság 
országa egy szerves egész, melynek életéhez ép 
az egy igazságnak, ezen életelvnek minél több 
és változatosabb szervekben való sajátos meg-
alakulása, charismatikus szolgálatba tartozik; s 
végre örömteljes leereszkedés mindazokhoz, azok 
egyéniségéhez, szellemi arravalóságukhoz, kik 
mint ő, az igazság kutatásának szolgálatába 
lépni kívánnak, azon tudatban, hogy feltétlen 
Uroknak, a tudományban érvényesülő igazság 
szellemének akkor tesznek kiváló szolgálatot, 
ha számára ép oly feltétlen híveket, sajátos 
szerveket nevelnek: — ezek azon tulajdonságok, 
melyek ezen vallási meghatározottság alapján 
az igaz tudóst jellemzik. 

Az igaz tudós eme kettős meghatározása: 
az egyéniség elvének tiszta érvényesülése és 
ezen egyéniség vallási meghatározottsága — 
nem egyéb, mint a prot. általános alapelvnek 
a tudósra való alkalmazása. A protestantismus, 
midőn szemben a cselekedetekkel, a tényekkel 
a hitet, az érzületet, az egyéniséget hangsú-
lyozza, elvárja tudósától hogy tudományos 
ténykedése egész személyiségének érvényesülé-
sévé, hogy tudománya személyi, jellemszerű 
birtokká váljék ; s midőn a protestantismus az 
egyént hitével önmagára állítja, minden emberi 
tekintély alól felszabadítja, tudósától megköve-
teli a kutatás teljes szabadságát; s midőn végre 
a protestantizmus az egyes ember életét az 
isteni szellem meghatároztatásának szempontja 
alá helyezi, úgy hogy az egyesnek élete nem 
egyéb, mint ezen isteni elvnek érvényesülése a 
személyiségben és ez által a vele szervesen 
egybefüggő egészben: tudósától is megkívánja 
azt, hogy isteni célgondolatja — sajátos hiva-
tása tudatában ezt érvényesítse szakadatlan tö -
rekvő munkában — folytonos kölcsönhatásban 
az egy igazságot kutató egyénekkel, hogy így 
minél szélesebben és intensivebben életet, való-
ságot nyerjen az egy igazságnak végtelen számú 
sajátos szervekben ténykedő országa. 

Midőn tehát ép a protestantismus alapelvei-
ben felismerjük egész közvetlenségében és álta-
lánosságában azon ható szellemet, mely a tu-
dóst igaz tudóssá teszi: a tudomány szempont-
jából,, annak érdekéből is kívánjuk, hogv leendő 

tudósaink, tanáraink ne az állam, hanem a prot. 
egyház főiskoláiban nyerjék képeztetésüket s 
képesítésüket. 

Őseink iránti kegyelet, kik az iskolát az 
egyház veteményes kertjének tekintették; őseink-
nek ez elvért való küzdelme s ezen elvnek béke-
kötésekben és törvényekben érvényesülő győ-
zelme; ezen győzelem által reánk hagyott auto-
nómiánk kincse; — de másrészt azon tudat, 
hogy az 1883-ki XXX. tc. által középiskoláink 
prot. jellege ellen irányult szellemet csakis prot. 
szellemű és jellemű tanárok által ellensúlyoz-
hatjuk, hogy ily tanárokat a jelenlegi állami 
egyetemektől nem várhatunk, s hogy ép a valódi 
culturállam, a nemzeti nevelés, valamint az igaz 
tudomány érdekeit egyformán szolgálhatjuk : 
egyaránt a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház-
nak elodázhatlan kötelességévé teszi prot. tanár-
képző' és képesítő-intézet felállítását. 

Ez eszme nem új. Még mielőtt a törvény 
meghozatott volna, már is élénken foglalkoztatta 
ezen eszme egyházunk vezérférfiait. Hivatalos 
kifejezést nyert pedig theol. akadémiánk felállí-
tása alkalmával, a szervezet és ügyrend 14. §-ban, 
melyben ugyanis az akadémia feladata követ-
kezőleg határoztatik meg : A theol. akadémia, 
hazai egyházunk igényeinek megfelelő lelkészek-
nek s esetleg tanárok képzésében nyilatkozó 
feladatát, a bölcseimi- és vallástudományok elő-
adására és semináriumok vezetésére választott 
rendes, rendkívüli és magántanárok közreműkö-
désével következőleg oldja meg stb. — A tanár-
képzés tehát célba vétetett, megvalósítása a 
jövőtől váratott el. — Alig folyt le néhány év : 
a közbe jött törvény, az a közben tett tapasz-
talatok e cél megvalósítását sürgősen követelik. 

Tudom nagyon jól, hogy vannak nehézsé-
gek, melyek e cél elé kérlelhetetlen vétójukkal 
tolakodnak. 

Nem értem ezek alatt a középiskolai tör-
vényt; ez nem akadályoz meg minket a cél 
megvalósításában, ellenkezőleg a törvény 61. §. 
2-dik pontja más felsőbb iskolai tanfolyamon 
saját szaktárgyaival 4 éven át foglalkozó egyén-
nek ép úgy megengedi a tanárvizsgának lete-
hetését, mint egyetemen vagy műegyetemen 
ugyanezt végzetteknek; s a miniszter — tehát 
a törvényjavaslat legilletékesebb interpretáló ja — 
javaslatának beterjesztése alkalmával egész vilá-
gosan kijelenti beszédében, hogy »az állam a 
tanári képzést mindenkire bizza s tanárképző-
intézetet mindenkinek megengedte (Ballagi lapja 
298.); s ugyanazon beszédben arról is bizto-
sít : hogy »ha az egyházak s felekezetek oly 
felsőbb iskolákat állítanak fel, melyek tanárokat 
képeznek rendszeresen: a törvényhozás ott 



tanárképesítő bizottságok felállítását nem fogja 
akadályozni (u. o. 299.). E tekintetben tehát 
meg lehetünk nyugtatva. 

A nehézségek alatt értem az anyagi ter-
mészetűeket: a pénzhiányt. Kész pénztárra ily 
intézet emelésénél nem utalhatok, de igen is 
egy élő tőkére, mely semmiféle áramlatoknak 
nincs alávetve s ez a prot. öntudat, a prot. 
szellem gazdagsága, mely mindannyiszor, ahány-
szor égető, a protestantismust veszélyeztető csa-
pások elhárításáról volt szó: áldozni akart és 
tudott is. E sziklára fektetjük reményünket. 

Schnelier István. 

Az egyetemes nyugdíj-intézet kérdéséhez. 
Régóta figyelemmel olvasgatom az egyházmegyék-

nek véleményét az egyetemes gyám- és nyugdíj-intézetről. 
Míg a gyámintézet általánosan meleg pártfogásra talál 
mindenütt, a nyugdíj-intézet ügye hidegen hagyja a pap-
ságot, sőt mi több, fél tőle. Egészen következetesek 
magukhoz az érdek szempontjából, de nem önzetlenül 
gondolkoznak akkor, mikor az »ecclesia reformari debeta 
elvét kellene követniök. Mert míg a gyámintézet iránt, 
melynél csak előnyök kínálkoznak, melegen érdeklődnek, 
addig a nyugdíj-intézettől, mikor az egyetemes egyház 
érdekében a közügyben egy kis áldozatot kellene hozniok, 
meghátrálnak, hidegen részvétlenül mennek el mellette, 
mint a Jeruzsálemből Jerikóba menő lévita az út mellett 
fekvő beteg- testvére mellett. Meg vallom, fájdalommal tölt 
el az a gondolat, hogy egész Izráelben nem találtatott 
csak egy is, ki a maga önzetlen szavát, meggyőző érveit 
felemelte volna a nyugdíj-intézet ügye mellett, azzal az 
erős akarattal, melyet az ügy fontossága megkíván. 
Mindakét eszme helyes, a kornak követelménye. Minda-
kettő megérett az aratásra. Mindakettő magában rejti 
azon szunnyadó erőket, melyek az egyház életképes-
ségét, virágzásra jutását, a lelkekre való hatását lesznek 
hivatva munkálni. Ne féljünk a nyugdíj-intézettől sem, 
uem rejt az magában titkos veszélyeket. Azt mondják : 
^veszélyezteti az egyet, papság függetlenségét.cc Ugyan 
hogyan ? Veszélyezteti akkor, ha a hatalom egy személy 
kezébe adatik a nyugdíjba tételnél. De méltóztassék úgy 
alapítani nyugdíj-intézetet, hogy az ne támadja meg a 
papok függetlenségét. 

Előttem áll a pesti egyházmegye véleménye a 
nyugdíjról : »nem kivánja felallítani az egyházmegye.« 
Tisztelendő Vörös Károly úr munkálata hasonló szellem-
ben szól a nyugdíj-intézetről. Indokolásában azt mondja, 
a »miért«-eket kényes dolog fejtegetni. Dehogy kényes 
dolog. Nehéz dolog igazolni az ügynek elodázását. A 
ki végig tekint egyházunk administrationalis bajain, 
érteni fogja, miért kell a nyugdíj. Szerintem épen az 
ellenkezője annak, mit Vörös Karoly lelkész úr állít. 
A századok épen az eddigi állapotok tarthatatlanságát 
igazolják. Régen meglehettünk így, sőt némi tekintetben 
előnyös volt a vallásszabadság korlátozása és üldöz-
tetése korszakában, mert nem lehetett máskép. De. ma 
a szabadság és polgáriasuk világ keretébe nem illik bele. 
Ha állapotaink így maradnak, az unitarismus még nagyobb 
tért hódit. Mert a mint régenten is sokszor a rossz 
administratiós és csökönyös mozdulatlanság vitte az 
embereket más felekezet körébe, úgy ma is azok, kik 
az egyház administratíójával elégedetlenek, máshol keres-

nek orvoslást. Sehol a világon nem látni azt, a mit 
nálunk, hogy egy hivatalnok feleiősséget hordozzon vállain 
akkor, mikor a szolgálatra teljesen képtelen, mikor 
felelős azon dolgokért, melyeket más végez helyette, a 
melyekre sem befolyással nem lehet, sem a dolognak 
utánna sem nézhet. Nálunk a teljesen süket pap keresztel 
és esket, anyakönyveket vezet és a presbyteri gyűlésen 
elnököl s határozatokat hoza t ; a néma, a beszélni 
képtelen pap egyházat administrál. A lelki beteg vállain 
felelősség terhe van. Nálunk ha a lelkész tehetetlenné 
válik, kap segédet, azt is csak legtöbb esetben akkor 
kéri, mikor egyáltalában nem tud fungálni. A segédre 
az egyház vezetését nem ruházhatja át, mert vagy nem 
ismeri vagy nem bízik benne. Magát nem administráltatja, 
mert így két^elmesebb, mert ambitiója sem engedi. A 
káplán elvégzi a legszükségesebb teendőket. De az 
initiativák, a teremtés, a javítás, a hibák megszüntetése 
munkakörébe be nem léphet. Egy papoló gép, semmi más. 

Mikor azután ez így tart 10 — 1 5 — 2 0 évig; mikor 
az egyház gépezete forgott ugyan, de sohasem olajozták, 
a stabilismus, a közöny, az örök mozdulatlanság meg-
szokottá vált, a fegyelem meglazult : akkor jön az új 
választott lelkész, a ki aztán sírva nézhet végig rajtuk, 
ha a lelkiismeret embere. Ha pedig csak ugy bele tud 
törődni a viszonyokba: erről mondjon ítéletet az, ki 
tudja latolni a dolgokat következményeikben. Míg a 
lelkész nyugdíjazása esetén ezen hibák megszűnnek. 

A nyugdíj-intézet a modern kor követelménye. A 
viszonyok megváltoztak, változni kell az embereknek is. 
Ez egészen a dolog természete. A jelenlegi állapot lehet 
pátriarkhális, de mindenesetre sokkal több előnyt nyújt 
a nyugdíj-intézet. A közügy érdeke követeli, melylyel 
mi is állunk vág}' esünk, hogy munkabiró, lelkiismeretes 
munkásai legyenek ; de más oldalról meg szükség, hogy 
azok, kik annak idejében munkálkodtak, de megfáradt 
kezeikkel a szentügy zászlóját nem emelhetik, munkás-
ságuknak teljesen megfelelő kárpótlásban részesíttessenek. 
De ők magok se legyenek követelők; ne szeressék jobban 
magukat, mint az Istennek ügyét. 

Szeretetre hivatkoznak a nyugdíj-intézet támadói. 
Talán önszeretetre ?! Igen is, önszeretetre. Mert mikor 
azt követeljük: »En több munkát nem birok már el, a 
zászlót nem emelhetem; de kívánom, hogy a hivatali 
felelősség az enyém legyen, a zászló hadd maradjon 
begönyölítve, én mellettem ne lábatlankodjék senki ; 
hagyjatok meg hivatalos jövedelmem élvezetében; az 
eke maradjon a barázdában ott, a meddig én szántottam 
vele, de az én életemben ne tegye kezét az eke szarvára 
senki.« Ez igen is önszeretet. De más oldalról szólok 
a káplánról is. A nyugdíj-intézet terve szerint 400 forinttal 
díjaztatnának, ha administratorok. Hát ez bizony elég 
szerény fizetés. Egy vasúti őrnek is van ennyi, meg 
egy állami segédtanítónak. De azért elégnek tartom, 
hogy szerény takarékosság mellett megéljen belőle. 
Istenországa ügyét, nem a világi gazdagságot szolgáljuk. 
A réginéi mindenesetre jobb. 

Van a dolognak még egy más oldala is. Roppant 
kezdetleges állapotnak tartom a káplánok ellátását, 
mintha csak cselédet fogadnának. Mi jogon kényszerít-
sünk valakit, hogy 5—10—15 éven keresztül másokhoz 
kössük, akár egyeznek a hajlamai, a természete, gon-
dolkozása azon családéval, hol mintegy családtaggá kell 
lenni. Igaz, hogy sok esetben megfizethetetlen előnyök-
kel jár, de legtöbbször nem tudnak egymással kijönni. 
Es ez is egészen érthető, felel rá a lélektan. A viszo-
nyok természetében rejlő ellentét miatt a súrlódások 
elkerülhetetlenek; ezek aztán leverőleg hatnak mind-



akettőre, elzsibbasztanak, közönyössé tesznek, s a mel-
lett, hogy kellemetlen mindakettőre nézve, végeredmé-
nyében art a közügynek, a hivatalnak, mert elveszi a 
kedvet, a lelkesedés tüzét eloltja. 

Tehát nyugdíjt, még pedig ú g y : hagyassék meg 
a lelkész parochiáján, hivatali jövedelmének élvezetében 
s így nem lesznek az egyháznak deficiensei, mint Vörös 
lelkész úr szerint a váci nyugalmazott katholikus papok. 
A lelkész felmentetik a hivatal viselése és felelőssége 
alól, adatik mellé administrator, ki tőle függetlenül vezeti 
az egyház ügyeit. így a lelkész se szenved, a káplánon 
is, a közügyön is segítve lesz. Az egyház hajója nem 
vesztegel levont vitorlákkal, se zátonyra nem jut; hanem 
a szabad szellő viszi kitűzött célja felé. Építtetik Isten 
országa, az elégedetlenség fogy, a kezdetlegesség meg-
szűnik, a fogyatkozások a reform tüzében elégnek. A 
fő dolog csak az, hogy mikor javítunk, ne csak ma-
gunkra tekintsünk, hanem azt a magas hivatást is sze-
münk előtt tartsuk, melyre állíttattunk. Legyünk a föld 
sava, a világ világossága, hogy a nyáj, mely gond-
jainkra bizatott, vezéreltessék a krisztusi eszmény töké-
letességéhez, s legyünk az a jó pásztor, ki életét adja 
a juhokért. 

Végül ne feledjük, hogy a nyugdíj a jövendő pap-
ságra szól. x. 

T Á R C A . 

A próféták tanúságtétele hivatásukról és 
adományaikról. 

(Folytatás és vége.) 

-A- prófétai adományok. 
12. §. Jövendölés. 

Nábi, róeh, chozeh, próféta mind azt jelenti, hogy 
jövendölő, látó, a jövő megmondója, tehát kétségtelen, 
hogy a prófétához eleitől fogva a jövendölés fogalma 
volt kötve, sőt épen ez volt a legjellemzőbb vonása, 
mert erről nevezték el. Már fentebb megjegyeztük a 
különbséget a varázsló, kuruzsló, shamon s a pythia 
vagy augur stb. és a próféta között. A próféták tényleg 
jövendöltek, s vallják is magukról, hogy ők tudjak a 
jövőt, mert az Isten megjelenti nékik. Ámós próféta 
nyíltan tanítja (Ámós 3, 7), hogy : »semmi dolgot nem 
cselekszik az Úr Isten addig, mígnem megjelenti az ő 
titkát az ő szolgáinak a Prófétáknak.« Világosan tanítják 
tehát a próféták, hogy őket Isten felruházta azzal a tehet-
séggel, hogy a jövőbe belássanak. A többiek épen olyan 
világosan tanítják ezt, mint Ámós, ha nem ezekkel a szavak-
kal is. Mikor Jerémiás így szól : »Ez az Úrnak szava . . . 
Sírni fog a Júda, és az ő kapui elromlanakcc . . . stb. 
vagy Ezékiel (21, 17.): »Es én is az én kezeimet egybe-
csapom, és megnyugtatom az én haragomat ; én Úr 
szólottam ! « s mind a többiek, mikor így szólnak: »Ezt 
mondja az Ur,« és ehez kapcsolnak egy jóslatot, ezzel 
ugyan azt fejezik ki, hogy az Isten felruházta őket a 
jövőbe való belátással. »A régi dolgok ime eljöttek, és 
új dolgokat én jövendölök, minekelőtte meglennének, 
megmondom nektek,« mondja Jesajah (42, 9). És ezt 
kérdezték is tőlük sokszor, mert »tanácsot kérni az 
Úrtól« nem egyebet tesz, mint a jövendőt megtu-
dakozni a prófétától, erre pedig sokszor van eset. 
(Például: Jer. 2r. 1 —1 köv.), sőt egyenesen kötelesség, 

a mennyiben semmihez nem szabad fogni a zsidónak 
az Úr tanácsa nélkül (Jes. 30, 1 és Hózs. 8, 4), de 
természetesen ez csak a nagy, országos dolgokra értendő. 
És ez nagy jótéteménye az Úrnak a népre nézve. Jasajah 
mikor a zsidókat azzal fenyegeti, hogy Jehovah az egész 
társadalmi rendet fel fogja forgatni, a többek közt ezeket 
mondja (3, 3), hogy az Úr elveszi »Hatalmast és Hadako-
zót, a Bírót és a Prófétát, a jövendő dolognak meg-
látóját, és a Vén embert.« Tehát ő igen nagy csapás-
nak tartja a Prófétának, a jövendő dolog meglátójának 
elvételét. 

Ismervén a próféták működési körét, nem állít-
hatjuk, hogy nekik főfoglalkozásuk volt a jövendölés; 
de annyi minden kétségen felül áll, hogy igen lényeges 
prófétai adomány volt ez, s ők maguk is igen nagy 
súlyt fektetnek rá. Az ő jövendölésükre biztosan lehet 
építeni, mert az igaz, mert az Úr szájából jő az, a mit 
ők szólanak. A hamis prófétáknak fő- fő bűneként hoz-
zák fel, hogy a népet elcsalják, hazugságot szólnak, 
»mert az ő szívöknek látását szóljákcc, és nem azt, a 
mi az Úr szájából jő. Jerémiás a 23-ik rész 14—16. versé-
ben így szól : »A jeruzsálemi prófétákban is láttam 
rú t ságot ; mert paráználkodnak és hazugságban járnak . . . 
Azért azt mondja a Seregeknek Ura : »Ne hallgassátok 
azoknak a prófétáknak szavaikat, kik prófétálnak néktek ; 
megbolondítanak titeket, az ő szíveknek látását szóljak, 
nem az Úrnak szájából.« Ez a »hazugság« természete-
sen a hamis próféták jóslataira is értendő, sőt főként 
ezekre. S ha már a próféták azt vetik szemére ellen-
feleiknek, hogy hazugságot jövendölnek, akkor félre-
érthetetlenül értik alatta, hogy az ő jövendöléseik igazak, 
és ha azoknak jóslatai azért nem igazak, mert a saját 
szívok látásai, és nem az Úr szájából jönnek; akkor 
az övékéi meg, mivel igazak, ^ minden esetre az Úr 
szájából jöttek, tehát nekik az Úr adományozta a jósló 
tehetséget. Es hogy ez mily fontos, mutatja az, hogy 
épen a jövendölés igazsága különbözteti meg a prófétát 
a hamis prófétától. (Deut. 18, 21—22) : »Ha pedig mon-
dándod a te szívedben: Miképen esmérhetjük meg az 
igét, melyet az Úr nem mondott légyen ? Mikor szólánd 
a Próféta az Úr nevében és be nem teljesedik az a 
dolog, és meg nem lészen ; ez a beszéd, melyet az Úr 
nem szólott, hanem kevélységből mondotta azt a Prófé ta : 
»Ne félj azért attól.« Természetes, hogy ha pedig betel-
jesedik az a dolog, akkor meg ez a beszéd, a mit az 
Úr szólott. 

Ha még így világosan nem mondanák is a prófé-
ták, hogy őket Isten jóslási tehetséggel ruházta fel, 
akkor is következtethetnék ezt abból, hogy tényleg 
jósolnak az Isten nevében, már pedig láttuk fentebb, 
hogy az ő tanításaik szerint semmit nem mondhat a 
próféta, csak amit néki Isten parancsol. Isten tudja a 
jövőt, tehát azt is parancsolhatja a prófétának. Az a 
lélek, mely a prófétát az elhivatáskor betölti (Mikeás 3, 8), 
megmutatja néki a jövendő titkait is. Ezt a hatást tulaj-
donítja e léleknek Jóel is, mondván (Jóel, 2, 28) : »És 
ezután lészen ez, hogy kiöntöm az én lelkemet minden 
emberre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok ; a ti 
véneitek álmokat látnak, és a ti ifjaitok látásokat látnak.« 
Tehát a kire az Isten lelke kiöntetett, az »álmokat lát«, 
»látásokat lát« azaz : jövendölő képességet nyer. 

És ha visszagondolunk arra, a mit a próféták 
hivatásáról mondottunk, be fogjuk látni, hogy ez az 
adomány volt a prófétákra a legnélkülözhetetlenebb, 
mely nélkül ők egy lépést sem tehettek volna feladatuk 
teljesítésében. Mert mi volt a próféták feladata ? A szent 
szövetség védése. Vagy bővebben : az ő feladatuk volt 



odahatni, hogy a nép teljesítse a szövetség egyik 
oldalát, mert Isten csak úgy teljesíti a másikat. Tudjuk, 
hogy miként akarták ezt a próféták elérni. Felmutatták 
a nép előtt kötelességeit, s azt mondták, hogy ha eze-
ket megszegi, Isten meg fogja büntetni az országot ter-
mészeti csapásokkal, vagy ellenséget bocsát rá, mely el 
fogja pusztítani, lakosait fogságra hurcolja, stb. No 
már ez magában véve semmi egyébb, mint jövendölés 
és pedig egészen biztos alapon álló jövendölés. Az a 
lélek, mely rajok kiöntetett, megmondta nekik, mint 
nekünk is, hogy törvénye áthágását az a szent Jehovah 
Isten nem hagyja büntetés nélkül, betöltését jutalom 
nélkül, És általában véve a próféták jövendölése mindig 
erre irányul, ezt színezik s részletezik aztán a viszonyok 
szerint. Élénk képzelődéssel rajzoljak a bekövetkezendő 
csapásokat, a támadó ellenséget, s annak pusztítását. 
Milyen élénk és rettentő például Jóelnél a sáskák leírása 
(2-ik rész) : »Annak tekintete, mint a lovaknak tekintetek, 
és futkosnak, mint a lovagok. A hegyek tetején oly zör-
géssel ugrándoznak, mint a szekerek zörgése, és mint 
a pozdorja emésztő lángnak csattogása; mint az ütkö-
zetre készült erős nép ! A népek elrémülnek tőle, min-
den orcák elfeketednek. Olyanok, mint az óriások, szélylyel 
futkosnak, mint az ütközetre való férfiak, a kőfalra fel-
hágnak, és kiki szabadon jár az ő után, nem tartóztat-
nak meg útjokban« stb. S mily rettenetes büntetéssel 
fenyegeti Ezékiel a zsidókat (5, 10—14): »Az atyák 
megeszik fiaikat te közepetted, s a fiak megeszik az ő 
anyáikat . . . Harmadrészed döghalál miatt vész el, és 
éhség miatt emésztetik meg te közepetted ; és harmad-
részed fegyver miatt hull el te körülted : és harmad-
részedet minden szélre elhintem, és fegyvert vonszok 
u t á n n o k . . . Fs adlak tégedet pusztaságra és gyalázatra 
a pogányok k ö z ö t t . . . És lészen gyalázat és megutálás« 
stb. De aztán annál szebb színben tünteti fel ragyogó 
fantáziájuk a megértés után bekövetkezendő boldog jövőt, 
mikor Jehovah olyan lesz wlzráelnek, mint a harmat, 
virágzik ő, mint a liliom, gyökeret ver, mint a Libánus. 
Kiterjednek az ő ágai, és az ő ékessége olyan lészen 
mint az olajfa, és az ő szaga mint a Libánusé« stb. 
(Hózseás 14, 6, s köv. versek). Vagy, mikor az »Izsai 
gyökeréből származott csemete« uralkodik, »és lakozik 
a farkas a báránynyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik,« 
mikor »nem ártanak, és senkit cl nem vesztenekcc stb. 
(Ézsaiás 11. rész). 

íme ilyen természetűek s jelleműek a próféták 
jóslatai. Hogy az előbbiek mint teljesültek, tudjuk, s 
hogy az utóbbiak mint alakultak át messiási jóslatokká, 
láttuk a fentebbiekben. A következmények ezeket is 
igazolták. 

13. §. A prédikálás hatalma. 

Mikor Mózesnek hírül viszik, hogy Eldád és Médád 
prófétálnak, s Jósué a Nún fia indítványozza, hogy 
»Uram Mózes, tiltsd meg őket!« Mózes felkiált: »Vajha 
az Úrnak minden népe próféták volnának, és adná az 
Úr az ő lelkét ő beléjek!« (4. Móz. 11, 28—29). Ezzel 
kimondja, hogy az Úrnak lelke megszállhat bárkit i s ; 
de aztán csak az prófétálhat, a ki teljes a lélekkel. 
Tehát a próféták nem képeznek kasztot, de nem is 
tolhatja fel magát prófétának mindenki, csak az prédikál-
hat az Isten nevében, a kit erre felhatalmazott az Isten 
lelke. Röviden, vissza emlékezve azokra, a miket fentebb 
az elhivatásról mondottunk, a próféták adományai közé 
sorozhatjuk a prédikálás hatalmát is, azaz azt a jogot, 
melynél fogva ők fel vannak hatalmazva arra, hogy az 

Isten nevében prédikáljanak, és csakis ők vannak erre 
felhatalmazva, mert ez együtt jár a lélek ajándékával. 
Korholják azokat, kik hivatás nélkül prédikálnak, s foly-
ton intik a népet, hogy ne hallgassanak az ilyenekre. A 
deuteronomium a hamis prófétát halálra itéli (Deut. 13, 5), 
és hogy a zsidók mily komoly jelentőséget tulajdoní-
tottak ennek, mutatja a Hanániás esete. Ismeretes a 
történet, mely Jerémiás 27. és 28-ik fejezetében maradt 
ránk. Jerémiás egy fajármot vesz nyakába, s ezzel pél-
dázza a hamar bekövetkezendő fogságot. Hanániás ennek 
ellene mond, s elvévén a jármot Jerémiástól, összetöri 
az t : »így töri össze az Úr is két év alatt Nabugodonozor 
jármát.cc Jerémiás ekkor távozik, hanem aztán az Ür 
meghagyásaból, hogy újra megerősítse jóslatát, vasjárom-
mal megy Hanániáshoz, s így szólt neki : »Halld meg 
most Hanániás : Nem küldött téged az Úr, és te hazug-
sággal biztatod e népet. Azért így szól az Úr : íme én 
küldelek téged e földnek színéről, ez esztendőben meg-
halsz : mert az Úr ellen való szót s zó l t á l— Meghala 
azért Hanániás próféta ugyanazon esztendőben, hetedik 
hónapban.« íme ez a büntetése annak, ki prédikál az 
Úr nevében, holott nincs hozzá joga. Igen nagy vétek 
ez, mert az ilyenek a népet »elcsalják« és »elbolondítják« 
»hogy ne követhesse az Úrnak utát.« Annál inkább köte-
lessége a népnek azokat hallgatni, kiket az Úr meg-
ajándékozott a prédikálás hatalmával. Mikor a zsidók 
így szóltak (Jer. 18, 18—23) : »Jertek el, és gondol-
junk Jerémiás ellen gondola toka t . . . és verjük meg őtet 
és ne hallgassunk semmi szavaira!« Jerémiás ekkor 
rettenetes büntetést kér rajok Istentől, »mert ő az Isten 
előtt állott, hogy ő érette jót szólana, hogy ő rólok 
az Isten haragját elfordítaná.« A kinek az Isten e végre 
adta a hatalmat a prédikálásra, az megérdemli, hogy 
hallgassák és kövessék szavait, mert az Isten szavai azok. 

14. §. A prédikáció tartalma. 

Ismeretes, hogy a próféták prédikációi általában 
így kezdődnek: »Szóla az Úr és monda,«. s közben is 
gyakran ismétlik : »azt mondja az Úr,« vagy néha mint-
egy még nagyobb bizonyságul: »mert az Úr szája szólott!« 
(Pl. Ézs. 1, 20). lís a próféták ezeket a beszédeket úgy 
is adják elő, mint a melyeket az utolsó betűig az 
Úr szája szólott. A" próféták beszédei általában azt a 
benyomást teszik reánk, a mit az idézetek, még pedig 
a direct, szószerinti idézetek, s magok a próféták sem 
akarjak azokat másoknak feltüntetni, mint szószerinti 
ismétléseiül azoknak a beszédeknek, a melyeket ők köz-
vetlenül az Isten szájából hallottak. Érdekes például 

, Ezékiel 30, 1—2: »És lőn az Úr beszéde én hozzám, 
mondván: Embernek fia! Prófétálj, és mond ez t : így 
szól az Úr Isten : Ordítsátok, ezt mondván : »Jaj annak 
a napnak!« Hányszor mondja itt »lőn az Úr beszéde,« 
»monda,« stb. s érdekes, hogy még a szokott szólás-, 
formát is az Úr adta szájába: »mond ezt: így szól az 
Úr!« Nézzük csak ezt. (Ezek. 34, 11—31): »Azt mondja 
az Úr Isten : íme én magam előkeresem az én juhaimat 
és megkeresem őket. Miképen a pásztor megkeresi az 
ő nyáját, a mely napon az ő eloszlott juhai között 
vagyon; így keresem meg az én juhaimat, és kiszabadí-
tom őket minden helyekről, a hová elszéledtek volt a 
ködnek és homalynak napjain. És kihozom őket a népek 
közül, és egybegyűjtöm a földekről őket, és beviszem 
őket az ő földökbe, és legeltetem őket az Izrael hegyein. 
É11 legeltetem az én juhaimat, azt mondja az Úr Isten« 
stb. És végig mind az egész hosszú beszéd a szószerinti 
idézet benyomását teszi, a próféta mindvégig első sze-



mélyben beszélteti az Urat. Az ilyen előadási mód vilá-
gosan tanítja a prófétáknak azon felfogását, mely sze-
rint ők az utolsó gondolatig az Úrnak szájából veszik 
azt, a mit mondanak. Tehát a prófétai prédikációk tar-
talma is isteni adomány. Az a lélek, melynek kitöltését 
az Úr megígérte (Jes. 44, 3. Jóel 2, 28—29), n i ' t k'" 
is töltött a maga prófétáira, az diktálta a prófétáknak, 
hogy mit mondjanak. »És lélek jöve én belém, minek-
utánna szóla nékem, és allata engem az én lábaimra 
és haUám azt, a ki szól vala nékem,« mondja Ezékiel 
(2, 2) ki az Úr dicsőségének láttára s szavának halla-
tára arcra esett, és csak a Lélek állította őt lábra és 
tette képessé arra, hogy az Úr szavát meghallja. A 
lélekkel eltelve aztán teljesítheti a próféta a parancsot, 
hogy »szóljad az én beszédeimet nékik.a (Ezék. 2, 7.). 
Emlékezzünk csak Jerémiás elhivatására, mely oly szépen 
van leírva a Jer. i - s ő részében. A próféta azzal mente-
geti magát, hogy ő nem tud szólni, mert még gyermek, 
s az Úr így szól néki : »Ne mond ez t : Gyermek 
vagyok én; hanem valamire küldelek, elmenj, én valami-
miket parancsolok néked, megmondjad. Ne félj tőlük: 
»mert veled vagyok én . . . íme adom az én igémet 
a te szádba.« Es hogy ez alatt nem csak aféle fel-
hatalmazást kell érteni a beszédre, hanem a beszéd 
egész terjedelemben való tudtuladását, mutatja (Ezékiel 
2, 8 — 1 0 ) : »Te pedig, embernek fia halld meg mikor 
néked s z ó l o k . . . nyisd meg szádat és edd meg a 
mit adok néked. És látám, és íme egy kéz küldet ék 
én hozzám, és íme abban összehajtott levél vala. És azt 
kiteríté előttem, és íme be vala írva elől és hátul; és 
abban valának írva sírások, nyögések és jajszók.« A 
következő (I l l- ik fej.) fejezetben aztán leírja, hogy meg-
eszi a levelet, s hogy mint küldetik a zsidókhoz. Félre-
értenők Jerémiást, ha e leírást szószerinti értelemben 
vennők, vagy rá fognánk, hogy ő ezt így vette. Minden 
kétségen kívül áll, hogy ez képes beszéd, s Ezékiel is 
annak tartja, s a mit jelképez, világos. Oly részletesen 
adja az Úr a maga beszédeit a próféták szájába, mintha 
le lettek volna írva, annyira a próféták vérévé kellett 
azoknak lenni, mint a tápláléknak, mit megesznek, a 
prófétáknak, hogy úgy szóljunk, az Isten igéjével kel-
lett táplálkozniok, s az Isten beszédeit annyira szó sze-
rint kellett hirdetniök, mintha írásból olvasták volna. 
De aztán mást prédikálni, mint a mit az Isten mon-
dott, nem volt szabad. Tudjuk, hogy mily nagy vétek 
az, ha valaki a »saját szívének látását szólja, s nem az 
Úr szájából.« Gondoljunk csak a hamis prófétákra, Haná-
niásra stb. Hogy a próféták mennyire nem mondottak 
mást, mint a mit az Úr reájok bízott, jellemző példa 
erre Jerémiás gyönyörű imája, mely (Jer. 14. 17 —22-ben) 
található. »Mondjad azért nékik e szó t : Áz én szemeim 
sírnak (félreérthetlenül Jerémiás szemei sírnak) éjjel 
és nappal, és meg nem szűnnek : mert nagy sanyarúság-
gal megsanyargattatott az én népemnek szűz leánya, 
igen nagy vereséggel. Ha kimegyek a mezőre, ime a 
fegyver miatt megölet tet tek: ha bémegyek a városba, 
ime az éhség miatt m e g e p e d t e k . . . Vájjon valóban meg-
vetetted-e a Júdát ? A Siont utálja-e a te lelked? Miért 
vertél meg minket ? . . . Esmérjük Uram, a mi vétkein-
k e t . . . . Ne vess meg minket a te nevedér t . . . ne tedd 
hiábavalóvá a te mivelünk tett f r igyedet« . . . Ime e 
szavak a próféta kesergése népe pusztulása felett, aggódó 
kérdése az Úrhoz, buzgó imája segedelmeért, s még 
ezek is mind, mind, a legutolsó szóig az Úr szájából 
jövének. És ez imának elején a »Mondjad azért nékik 
e szót« kifejezést nem szabad csupa szólásformának 
tekintenünk, a mit a próféta pusztán szokásból tett volna 

oda, a nélkül azonban, hogy ő annak ott mélyebb jelentő-
séget tulajdonítana. A próféta jól tudja, hogy mit mond 
ő ezzel. Ki hallott még, ki mondott még igazi buzgó, 
szívből jövő, szívhez szóló imát valaha, a mit nem az 
Úrnak lelke diktált az utolsó szóig, az utolsó betűig? 

15. §. A prédikáció ereje. 

Ha olvassuk a prófétákat, úgy állanak ők előttünk 
munkáikban, mint a kik mélyen nérzik Istentől nyert 
méltóságuk és adományaik becsét. Ok mutatják fel a leg-
nemesebb önérzetet, melyet nem ejt kétségbe, ha nem 
hisznek neki, mert bizonyosan tudja, hogy igazságot 
szólott, és nem rettent vissza, ha üldözik, mert bizo-
nyosan tudja, hogy az Úr vele van. Ilyen önérzetet, 
csak az a páratlan erő szülhet, melyet az Úrnak lelke 
ád a prófétáknak. Bizony nagy erő van a próféták 
beszédeiben, mert különben hogyan érthetnők meg azt a 
nagy hatást, mit a világra gyakoroltak eleitől fogva, s 
fognak gyakorolni az idők végéig ? Nagy erő van a pró-
ták beszédeiben, mert hiszen ők az Isten igéjét prédikál-
jak, s »Nem olyan-e az én igém, min ta tűz? azt mondja 
az Úr, és mint pöröly, mely meg rontja a kősziklát ?« 
(Jer. 23, 29). Ez az erő, mely egyfelől a próféták önérze-
tében, másfelől pedig a tényleges hatásban nyilatkozik, 
szintén az Isten adománya. Mert kétségtelen, hogy a 
próféták ereje az Isten igéjében állott, már pedig azt, 
mint fentebb láttuk, ők az Úrtól vették. A próféták 
világosan tanítják is, hogy ők ezen erőt az Istentől vet-
ték, s ő nélküle nem képesek semmire. Jerémiás a hiva-
tás nélkül prófétálok ellen beszélvén, e szavakat adja az 

I Úrnak szájába (Jer. 23, 22 . ) : »Ha az én tanácsomat 
fogadták volna; bizonyára megtanította volna az népe-
met az én igémre, és megtérítették volna az ő gonosz 
utókról, és az ő cselekedeteknek gonoszságáról.« Érthetjük 
alatta, hogy mivel pedig nem fogadták az Úrnak taná-
csát, nem is téríthették meg a népet. Világosan tanítja 
tehát ez a vers, hogy az Isten segedelme nélkül nem 
tehet semmit a próréta, nincs az ő beszédének semmi 
ereje ; az Istennel való lelki közösség pedig olyan erőt 
ad neki, melynél fogva képes a népet az igazságra és 
az erény útjára vezérelni. 

Ezen erőt azonban sohasem vindikálják magoknak, 
az Isten ereje ez, mely ő bennök és ő általok nyilatko-
zik. Ily értelemmel követelnek magok iránt engedelmes-
séget. A próféták iránt való engedelmesség egy az Isten 
törvénye iránt való engedelmeskedéssel. »Igy szól az Úr : 
Ha nem fogadjátok szómat, hogy az én törvényimben 
járnátok, melyet néktek előtökbe vete t tem; hogy enged-
nétek a Prófétáknak az én szolgáim beszédinek Bizo-
nyára tészem olyanná e házat mint a Siló.« És hogy az 
Úrnak a próféták által nyilatkozó ereje mily hatalmas, 
ismerjük. Ennek az erőnek közvetlenül a próféták által 
nyilatkozására jellemző példa Jerémiás 25, 15 és következő 
versek. »Ezt mondotta az Izráelnek Ura Istene nékem: 
Vedd el az én kezemből a harag borának poharát, és 
köszönd azt minden nemzetségekre, kikhez én téged küld-
lek. Hogy igyanak, részegüljenek meg, és bolondoskodja-
nak a fegyver miatt, melyet én közikbe bocsátok. És az 
Úr kezéből elvevém a pohárt, és köszöntém minden nem-
zetségekre, kikhez külde engem az Úr. Jeruzsálemre, és 
a Juda városaira, és az ő Királyira, és az ő Fejedel-
meire hogy elpusztítanám őket, hogy tenném csudává, 
süvöltéssé és átokra méltóvá, a mint e mai napon 
vagyon.« S aztán elsorolja a városokat és országokat 
a melyekre köszöntött a harag borának poharát. O az 
Úr kezéből vette a pohara t ; de aztán ő köszöntötte 



azt a népekre, hogy Ő pusztítsa el azokat, Ő tegye 
őket csudává. A legtöbb esetben azonban az Úr tesz 
valamit a próféták által. »A próféta által felhozta az Úr 
Izraelt Egyiptomból, és a próféta által szabadította meg.« 
(Hózseás 12, 13). Itt világosan Mózesre gondol az iró, 
de hiszen ő neki is ugyan az a lélek adta az erőt a 
nagy munkára, a melyik a többieknek. 

Mi pedig hozzá tehetjük az itt idézett vershez : és a 
Próféta által tartotta m e g ; mert valóban a próféták 
beszédei tartották fen Iz&íel fiait annyi küzdés, annyi 
szenvedés között, azok mutatták fel nekik a szenvedések 
hordozásának jutalmát a Messiásban és az ő dicső 
országában, azok tartják fen még ma is a zsidókat, biz-
tatván őket, hogy eljő bizonynyal a Messiás, és jőnek 
még fényes napok Izráel fiaira. Ok hiszik, hogy telje-
sülnek e remények, mi tudjuk, hogy már teljesültek. 
»Mert az Ur szája szólott!« Kecskeméthy István. 

B E L F Ö L D . 
A dunamelléki egyházkerület rendkívüli köz-

gyűlése. 
A dunamelléki egyházkerület rendkívüli közgyűlése 

f. hó 20. és 21 -ik napjain tartatott meg Budapesten 
Szász Károly püspök és gróf Tisza Lajos elnöklete 
alatt pesti főgymnasiumunk új dísztermében, a jogosult 
tagok, az egyházmegyék és kollégiumok csaknem teljes 
számú képviselőinek jelenlétében. Szász Károly püspök 
lendületes imája és gróf Tisza főgondnok megnyitó 
üdvözlete után megalakult a közgyűlés és igazoltattak a 
gyűlési tagok, kik közül a hiányzó 3—4 levélileg men-
tette ki elmaradását. 

Püspök úr időközi jelentése meleg hangon emlé-
kezett meg Trefor t Ágoston volt vallás- és közokta-
tási miniszter haláláról, indítványozva, hogy érdemei 
jegyzőkönyvileg megörökíttessenek s hogy családjához 
részvétnyilatkozat intéztessék, mit a gyűlés élénk helyes-
léssel fogadott. Majd az új gymnasium elkészültének 
felemlítése mellett tetszést keltő allusiót tett boldogult 
Török Pálnak ez új tanácsterembe is átköltöztetett arc-
képére; felemlítette Szalay Ferenc k.-somogyi esperes-
nek ujabb 10 évre történt esperessé választását; meg-
emlékezett Bárczay Gyula jászkiséri és Veresmarty némedii 
lelkészek haláláról; indokolta tervbe vett püspöki láto-
gatásának elhalasztását, s a tárgysorozatnak néhány idő-
közben felmerült ügygyei való kibővítését stb. 

A tavaszi közgyűlésen elrendelt két aljegyzői állás 
betöltéséről szóló bizottsági jelentés a közgyűlés élénk 
tetszésnyilvánításától kisérve hozta tudomásunkra a 
szavazás eredményét, mely szerint a beadott 214 gyü-
lekezeti szavazat közül dr. Várady Béla fővárosi ügy-
véd 169 és Kálosi József budapesti törvényszéki bíró 
152 szavazattal egyházkerületi világi aljegyzőkké válasz-
tattak. Az egyházkerület e jeles fiatal tisztviselői mind-
járt le is tették a hivatali esküt és a közgyűlés által 
szívélyesen üdvözöltettek. 

A theologiai alapvizsgálatról s a két lelkészképesitó 
vizsgálatról beterjesztett vizsgáló bizottsági jelentés ( r e -
ferens Petri E.) tudomásul vétetett (a vizsgák eredmé-
nyét annak idején közöltük). A bizottság azon javaslatai, 
melyek a vizsg. szabályok szabatossá tételére vonatkoz-
nak, nevezetesen az Írásbeli tételek kitűzését és a dolgo-
zatok beadását, továbbá a vizsgálattételre való jelent-
kezés módját és idejét közelebbről szabályozzák, a köz-
gyűlés által elfogadtattak. 

A konventi tárgyak közül a közalapi 5°/0-os köl-
es önügy és a 1 lj2 per centes törlesztési kólcsön-tervezet 
kérdésében beérkezett egyházmegyei véleményeket Kovács 
Albert táblázatos kimutatásban összegezve terjesztette elő, 
konstatálván az eredményt, hogy a traktusok többsége 
helyesli az egyházkerületnek múltkori gyűlésén kifejezett 
azon határozati javaslatát, hogy a konvent 5°/0-os és 
30 évig is terjeszthető törlesztő klöcsöntervezete elfo-
gadtassék. Ennek alapján a kerület véleményeként most 
már azon munkálat fog felterjesztetni a konventre, mely 
a tavaszi közgyűlés 47. sz. végzésében foglaltatik; indokai 
közé bevétetvén a tolnai traktus azon figyelemre méltó 
észrevétele is, hogy a 10 előkelőbb egyháztag általi 
külön szavatolás, bélyeg-költség kíméléséből, mellőztes-
sék. —• A tőkés segélyezés Szász D.-féle tervezetét szintén 
elfogadja az egyházmegyék többsége s így a konventre 
e kérdésben is, de most már határozatként, a tavaszi 
gyűlésen kifejezett véleményét terjeszti fel a dunamelléki 
egyházkerület. 

A tőkés segélyezéssel kapcsolatban mindenik egy-
házmegye készített felterjesztést, illetőleg kimutatást azon 
Ínséges egyházakról, melyek központi segélyre szorulnak. 
Minthogy azonban némely tractus kimutatása hiányos, 
a mennyiben vagy nem nevezi meg számokkal a kívánt 
tőke összeget, vagy csak állandó évi segélyt k é r : az 
ily hiányos kimutatások kiegészítés végett visszaküldettek 
az egyházmegyékre, hogy azok a hiányokat kipótolva a 
kiegészített kimutatásokat január végéig küldjék be a 
püspöki hivatalhoz, a konventre leendő felterjesztés végett. 

A nyugdíj-intézet konventi tervezetére beérkezett egy-
házmegyei vélemények (referens Kovács A.) mindnyájan 
egyetértőleg elvetik a konventi nyugdíj-intézet tervezetet, 

i és hasonló egyértelműséggel elfogadják a kerület azon 
javaslatát, mely szerint a nyugdíj-intézet akképen léte-

I sítendő, hogy mikor a lelkész munkaképtelenné válik, 
felmentetik minden hivatalos kötelesség teljesítés alól, 
azonban lelkészi lakhelyén és fizetésében meghagyatik, 

i csupán helyettesének díjazása vonatik le a főnök rendes 
javadalmából. 

A gyámintézet konventi tervezetét mindenik egyház-
megye elfogadja, s jegyzőkönyvben csaknem mindenik 
indítványozza, hogy a gyámintézetbe a theologiai tanárok, 

I mint nemcsak lelkészi jellegű, de fölszentelt és mindig 
a papi statushoz számított lelkészek is bevétessenek. 

Ez indítvány felett némi vita támadt, melynek 
folyamán Kovács a theol. tanárok, Filó L. minden közép-
iskolai tanár bevétele mellett, mások általában a lelkészi 
jellegű tanárok bevétele mellett emeltek szót. Kerkapoly 
és Szilágyi D. azon körülményre hívták fel a figyelmet, 
hogy a tanároknak az országos gyámintézetbe való fel-
vétele az iskola fentartókra nézve azon kötelezettséget 
involválja, hogy akkor nekik is járulniok kell valamivel 
a gyámintézet fentartásához. 

A közgyűlés a konvent gyámintézeti tervezetét 
egyhangúlag elfogadandónak véleményezte, hozzátévén 
azon szavazattöbbséggel hozott póthatározatot, hogy a 
gyámintézetbe a lelkészi jellegű felavatott tanárok is be-
veendők. 

A családkönyvek ügyében a szintén Kovács A. által 
referált egyházmegyei vélemények teljes egyhangúság-
gal a tervelt intézmény ellen s így a saját kerületük 
véleményétől is eltérőleg nyilatkoztak. Szerintök sem 
az egyháztagok érdeke, sem a lelkészi hivatás betöltése 
nem kívánja a családkönyvek szerkesztését, se a vele 
járó gonddal-fáradsággal nincs arányban a belőle remél-
hető haszon ; de meg ott, hol kivihető, felesleges; ott, 
hol szükséges volna, kivihetetlen. A családkönyvek 



helyett, az anyakönyvek gyors és biztos áttekintése 
céljából inkább az anyakönyvek betűsoros mutatójára 
volna szükség, kivált nagy gyülekezetekben. A kérdés 
hosszas és részben nagyon sekélyes vitát támasztott, 
melyben számosan vettek rész t ; jellemző, hogy ez új 
intézmény behozatalát inkább a papi elem ellenezte, 
míg a felszólaló világiak mind a családkönyvek beho-
zatala mellett foglaltak állást. Beszéltek pro Szilády 
Áron, Kerkapoly, Balogh Imre, Szász Károly és gróf Tisza 
Lajos, contra Koncz Imre, Szilády János, Lévay Lajos, 
Vörös Károly, Baksay Sándor, Filó Lajos. 

Koncz Imre szerint csonka munka lenne, ha az 
elkészítés megkísértetnék. Szilády János szerint az 
elkészítésre fordított nagy munkának semmi positiv 
haszna nem volna, mert belőle törvényes családi értesí-
tőket kiadni nem lehetne, miután nem lenne meg ezek-
nek azon hitele, mi az anyakönyveknek meg van. Szilády 
Áron szerint a betűsoros névmutató elkészítése több 
munkát igényel, mint a családívek elkészítése, s még 
sincs annak semmi positiv haszna. Kis egyházakban 
segédeszköz a cura pastoralis gyakorlására, a mennyiben 
alkalmat nyújt a hívekkel való gyakoribb érintkezésre 
(felhozza egykori principálisa, Erdélyi Ferenc gödöllei 
lelkész praxisát) ; nagyobb egyházakban megkönnyíti a 
lelkésznek az előtte ismeretlen hive lelkére való hatást, 
kinek családi viszonyaihoz mérheti mindenkor intő vagy 
útbaigazító beszédét. »Valóban — úgymond — ilyen 
valami nélkül csak kínos döcögés az ember élete.« Végül 
pedig ajánlja, hogy mondja ki az egyházkerület a család-
lapok elkészítésének szükségét. Lévay Lajos egy bizonyos 
időponttól kivánná a betűsoros névmutatók elkészítését. 
Szerinte a cura pastorális gyakorolhatása végett nem 
hogy sürgetni, hanem egyenesen elkellene tiltani a család-
könyvek készítését. Mert ha a lelkész vállaira óriási 
irodai teher nehezedik, akkor ki van zárva annak lehető-
sége, hogy hivatásának éljen, hogy a cura pastoralist 
ez állítólag idegen de nagyon hasznos növényt meg-
honosítani képes legyen. Kerkapoly Károly sem kivánja 
most már a családkönyvek készítésének kötelező kimon-
dását, mert a mit nem meggyőződésének engedve csinál 
az ember, annak nem szokott haszna lenni, s úgy látja, 
hogy a lelkészek meggyőződése e tekintetben az övével 
homlokegyenest ellenkezik. De kivánja annak kimondását, 
hogy az egyházkerület jónak látja a családkönyvek el-
készítését, de lelkészeire bizza azt, hogy csakugyan 
meg is csinálják-e! — Balogh Imre az anyakönyvek-
ben tapasztalt hiányokra utalva sürgeti a családkönyvek 
elkészítését. U az anyakönyv vezetést családkönyv alak-
jában kivánná, s figyelmezd a papságot arra, hogy az 
állam •— ha az anyakönyv vezetés pontosabban nem 
eszközöltetik — elveszi azt a papságtól. 

Vörös Károly konkrét esetekből kiindulva, bizo-
nyítja véleménye helyes voltát, a családkönyvek szük-
ségtelenségét. Az egyháztagok látogatására szerinte jobb 
alkalmak azok, a miket a mindennapi élet nyújt. Ha 
van valahol csapás, családi öröm, vagy visszavonás, 
akkor látogasson a pap. A mi az anyakönyvezéseknél 
előforduló hibákat illeti, ezek ép úgy előfordulhatnak a 
a családkönyvekben is. A nép pedig egyenesen idegen-
kedik a családkönyvezéstől. Utal egyik elődjére, Szilvásyra, 
kit a nép maga köréből elüldözött akkor, midőn meg-
tudta, hogy az egyes családok történek megírásával fog-
lalkozik. — Baksay Sándor nem tartaná helyesnek, ha 
az elnökség e kérdést szavazásra bocsátaná, mert kép-
telennek tartja, hogy az egyházkerület elfogadjon oly 
dolgot, melyet mind a 8 egyházmegye egyhangúlag 
elvet. Szerinte a családkönyvek nem felelnének meg a 

célnak, melyért elkészítések sürgettetik. Míg a betű-
soros névmutató elkészítésére elég egy két nap az év-
végén, addig a családkönyvek készítése a papnak egész 
életét igénybe venné. Az anyakönyveknek családkönyvek 
alakjában való szerkesztését sem helyesli, mert már eddig 
is felesleges rovatokat kell gyakran kitölteni. 

Filó Lajos szerint a kérdés bővebb tanulmányozása 
volna szükséges; olyan törvényt ne hozzunk, melynek 
ez idő szerinti végrehajthatásáról meggyőződve nem 
vagyunk. Reflektál Balogh Imre szavaira, ki a papságot 
azzal fenyegeti, hogy az állam az anyakönyv vezétését 
elfogja venni a papságtól, s megjegyzi, hogy akárki 
vezesse az anyakönyveket, abban több-kevesebb tévesz-
tés mindig fog lenni, de arról meg van győződve, hogy 
nem a papságnak áll érdekében az anyakönyvek vezet-
hetése, hanem az államnak, ki oly olcsó és megbízható 
közegeket elő nem állíthatna, mint a papok, s miután 
ez így áll, ha az állam ki akárná ezt venni kezeink 
közül, ő szívesen átengedné az anyakönyvek vezetését. 

Mindezek kinyilvánítása után az egyházmegyék állás-
pontját teszi magáévá, mert nem lehet tagadni, hogy 
a mely kérdésre nézve 8 egyházmegye egyöntetűleg 
nyilatkozik, abban olv erő rejlik, hogy nagyon számot 
kellene vetni magával annak, ki más értelemben sza-
vazna. Szász Károly nem látja magát meggyőzetve sem 
az egyházmegyék jegyzőkönyvei, sem az itt hallott nyi-
latkozatok által, de azért itt a tárgyalásba érdemileg be-
bocsátkozni nem akar. Fenntartja azonban magának, hogy 
a konventen nézeteit e kérdésben kifejtse. Tisza Lajos 
gróf. Tekintettel arra, hogy az egyházmegyék vélemé-
nyeivel szemben azon vélemény is nyilatkozik, hogy csak 
kívánatos volna a családívek készítése, nem szívesen bo-
csátja szavazásra a kérdést, hanem azt proponalja: Mondja 
ki az egyházkerületi közgyűlés a konventhez intézendő 
jelentésében, hogy a maga részéről a családívek szerkeszté-
sét és készítését minden egyházközségben üdvösnek és 
kívánatosnak tartja ugyan, de a mai viszonyok közt azt 
kötelezőleg kimondandónak nem véli. Egyúttal az espere-
sek s püspökök felkérendők, hogy jelentésükben helyt 
adjanak annak is, hogy hol találtak ilyen családíveket. 

A végzés hosszas vita után Tisza Lajos gróf pro-
positiója értelmében az lőn, hogy a kerület a családi 
ívek és (nem családkönyvek) vezetése minden gyüleke-
zetben üdvösnek és kívánatosnak tartja ugyan, de azok 
kötelező behozatalát most még nem kivánja; a kon-
vent azonban felkérendő, hogy az espereseket és püs-
pököket szólítsa fel, hogy a canonica visitatió alkalmá-
val mindig vegyék számon, mely gyülekezetben van már 
behozva a családívek vezetése. 

Az egyházkerületi közszükségek fedezésére io éven-
ként és lélekszám-arányban megállapíttatni szokott arány-
lagos költségvetés ügye (refer. Farkas J.) a számszéknek 
adatott ki, azon megbízással, hogy munkálatát a jövő 
közgyűlésre terjeszsze be. 

A november 2r- iki ülésen először a miniszteri 
intézvények tárgyaltattak, melyek között egyik legfonto-
sabb azon kultuszminiszteri átirat volt (még Trefor t 
idejéből), melynek tartalma röviden ez. Református és 
evangelikus papjelöltek gyakran lépnek át középiskolai 
tanári pályára, s minthogy tanári oklevél nélkül rendes 
tanárokká nem lehetnek, kénytelenek külön-külön a mi-
nisztériumhoz folyamodni vizsgatételi engedélyért. Most 
ez az átirat kiindulva abból, hogy prot. theol. intézetein-
ken latin-, görög- , s modern nyelvi, valamint történelmi, 
bölcsészeti és paedagogiai tárgyak is adatnak elő, azon 
kedvezményt nyújtja, hogy a négy évi theologiát végzett 
papjelölteknek ez a négy év, ha a papjelölt a nyelvészeti 



és philosphiai szakban kiván tanárrá lenni, az egyetemek 
tanárképző tanfolyamán két évnek számíttatik b e ; de 
ha a végzett theologus a mathematikai és természet-
tudományi szakra lép át, akkor a theologiai négy év 
csak egy évnek vétetik. E kedvezmény megadhatásaért 
a minisztérium kimutatást kiván arról, hogy a nyelvé-
szeti, philosophiai és paedagogiai tárgyakból mennyit és 
miként tanítanak a protestáns theol. akadémiák ? — A 
rövid tárgyalásban Szász Károly nagy kedvezménynek 
mondja az átiratban foglalt intézkedést, s a kívánt kimu-
tatás felterjesztését elrendelendőnek tartja. Szőts Farkas 
a tárgy fontosságára és különösen arra való tekintetből, 
vájjon nem lehetne-e végzett theologusainknak a törvén}' 
keretén belől még nagyobb kedvezményt kieszkzölni, 
az átiratot a theologiai tanárikarnak és theol. választ-
manynak kéri kiadatni, s csak ezek véleményének meg-
hallgatása után óhajtaná, hogy a kerület érdemleges 
határozatot hozzon. Szász Károly bár ez ügyet szintén 
nagyon fontosnak tartja, mégis azt hiszi, hogy ez feles-
leges ; nem hiszi, hogy ennél nagyobb kedvezmény volna 
elérhető ; javasolja, vegye tudomásul a kerület az intéz-
vényt és rendelje el a kért kimutatás felterjesztését. A 
közgyűlés ez értelemben határozott. 

Az egyházmegyéktől felterjesztett ügyek során szo-
morúan érdekes vallás-sérelmi kérdés került tárgyalás 
alá a tolnamegyei Kisszékely községből, melyet Szilágyi 
Dezső ker. főjegyzőreferált általános figyelem között. Az 
eset következő: 1828. aug. 24-én canonica visitatio tarta-
tott K.-b'en s ez alkalommal a communitas a kath. lelkész 
iránt bizonyos kötelezettségeket vállalt. A községi ha tó-
ság a canonica visitatiót úgy tekintette, mint szerző-
dést a politikai község és a kath. lelkész között, s ebből 
azt következtette, hogy a politikai község minden tagja 
tartozik ezen kötelezettség teljesítésében részt venni. 
A ref. hívek 1888-ban panaszt tettek ez ellen az espe-
resnél, ki őket a törvény alapján a politikai hatósághoz 
utasította. A szolgabíró sem tartotta magát illetékes 
fórumnak, hanem bírósághoz utasította őket. Az alis-
pánhoz terjesztették fel ekkor panaszukat, ki a községi 
hatóság határozatát megsemisítette s megtiltotta, hogy 
a reformátusokat ezen szolgálmányok teljesítésére köte-
lezzék. Tolnamegye közigazgatási bizottsága jóvá hagyta 
az alispáni határozatot. Ekkor került az ügy a vallás- és 
közoktatási miniszterhez, ki a panaszt véleményadás 
végett a pécsi püspökhöz, s ez az illető plébánushoz 
tette le. Ez felterjesztésében hivatkozik a canonica 
visitatio 6. pontjára, melynek értelmében a communitas 
tartozik teljesíteni a vitás szolgálmányokat; hivatkozik 
a politikai község azon tényére, hogy 1882. óta csak 
oly feltétel alatt engedtetett meg a községbe a letele-
pedés, ha a beköltözködők a kath. lelkész irányában 
kötelezettséget vállalnak birtok arányban, s a kultusz 
miniszternek 1881-ben- január 9-én a párbér szabályo-
zása ügyében kiadott azon rendeletére, melyben kimon-
datik, hogy ily esetekben a lelkészt illető szolgálmá-
nyokat a község, mint ilyen egyetemlegesen tartozik 
teljesíteni. A kultuszminiszter ez érvelést magáévá tette, 
s épen e tényében van a sérelem. Mert előadó az 
1791. 26. tc. 6. szakaszával és egy 1853-ban ez ügy-
ben kiadott kormányrendelelettel bebizonyította, hogy az 
ily tartalmú szerződések semmiseknek tekintendők. Hamis 
továbbá a miniszt. leirat azon okoskodása, mely azt 
mondja, hogy a can. visitatio magánjogi szerződés ter-
mészetével bir és ez alól a törvényre való hivatko-
zással senki sem vonhatja ki magát. Mert ha az 179r. tör -
vény semminek tekintett ily szerződéseket, azok semmi-
sek 1888-ban i s ; ha ily szerződéseket nem volt szabad 

kötni, akkor azok erejénél fogva senkit kötelezni nem 
lehet. A fenforgó ügyre indítványa így hangzik : Miután 
egy konventi határozat szerint a konvent ezen sérelmi 
ügyeket magához felterjesztetni kijelentette, ezen ügy a 
konventhez annyival inkább átteendő, miután a mi egy-
házkerületünk elnöke a szükséges lépéseket még a min. 
leirat kiadása előtt megtette, s azok kivánt eredményt 
még sem hoztak. Szükségesnek tartja, hogy az érdekeltek 
a bíróságnál lépjenek közbe, mert itt magánjogi szerző-
désről van szó. Miután a törvény szavai szerint ily 
szerződések semmisek, alkalmas a kérdést bíróság 
elé vinni. Ha pedig eredményt nem érnénk el, a kérdést a 
törvényhozás előtt is szóba kell hozni. Ha tetszik a 
törvényhozásnak, ám térjen vissza a XVIII. század előtti 
időkre, de mindenesetre szerezzen érvényt a törvénynek 
mindenkivel szemben. Várady Károly pártolja Szilágyi 
indítványát. Balogh Imre az indokolásba azt is felvenni 
kívánja, hogy a miniszter határozata már csak azért is 
törvénytelen, mert két egyező határozatot nincs joga a 
miniszternek megsemmisíteni, 'hsza Lajos gróf ily érte-
lemben mondta ki a határozatot. (Vége köv.) 

R E G I S É G E K . 

A p r o t e s t á n s v á r l e l k é s z s é g . 
II. Murány. 

Tavaly e lapokban ily cím alatt adatokat közöl-
tem, melyek a Tököly család ev. lelkészeire vissza emlé-
keztettek, kik többnyire a Késmárki váron hivatalukban 
eljártak. 

E sorokban kideríteni akarom, legalább töredékesen, 
mikor és mimódon uralkodott az evangyéliom fénye a 
Murányi várban, mely honi történetünkben is oly fontos 
és kiváló szerepet játszik. 

A Hussiták, a reformátió előkészítői, fegyveres és 
győzedelmes hatalommal betörtek Felső-Magyarországba. 
Alig volt itt vár és erősített hely, mely kezükbe nem 
került volna. 1440-ben a Murányi kőszikla várba be-
fészkelve találjuk őket, hol az istenitiszteletet is az ő 
szertartásuk szerint rendezték be és azon voltak, hogy 
innen Gömörmegye többi részeibe is elterjedjen hitök 
és szertartásuk.*) 

Későbben Murány, különösen Basso alatt rabló-
fészekké fajult, mely ellen Ferdinánd Salm grófot 
küldte ki, ki azt, nagy erőfeszítéssel, végre 1549-ben 
el is foglalta. Ez az esemény döntő volt a hitjavítás 
terjesztésére nézve. Salm gróf várőrségének nagy részé-
vel ugyanis ev. vallású lévén, az ev. istenitiszteletet is 
berendezte és arról gondoskodott , hogy az hivato.tt lelkész 
által végeztessék és ápoltassék. 1560-ban Friedt Cyprián 
nevű ev. lelkész végzi az ev. vallás teendőit a Murányi 
várban. Mint Róma is püspökeinek különös fényt köl -
csönzött, melyből a pápa igényei idővel kifejlődtek; 
úgy a Murányi várlelkész is a fény és hatalom ténye-
zőitől környezve, könnyebben érhette el az elsőbbséget 
tiszttársai között. Friedt »regius in arce Murán con-
cionator« címet kapott és első superintendensnek vá-
lasztatott a kerületben, melyhez akkor a Murányi, Rat-
kói, Balogi és Kishonti községek tartoztak. 

Salm után Maschko Melchior de Niederlais lett 
várkapitány Murányon, ki szintén ev. hitű volt és saját 
kezével erősítette meg azon hitcikkeket, melyeket a 
Murányi superintendentia dolgozott ki és fogadott el. 

*) Bartholomaeides : >Notitia Comilatus Gömöriensis.* 
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Maschko utódja báró Heberstein Gyula, mint Murá-
nyi várkapitány és az ev. egyház híve szintén helyben-
hagyta a hitcikkeket és 1585-ben febr. 15-kén köröztette 
azokat aláírás végett a superintendentia lelkészeivel.*) 

Bocskai István nem vehette ugyan be a Murányi 
erős kősziklafészket, de királyi védőjétől, gróf Rotthaltól 
megvette azt Bocskai egyik főembere és vezére Széchy 
György a Tót-Lipcsei várral együtt 100.000 frtért. Széchy 
mint prot. ember a Murányi várban székelt és a prot. 
hitet megfelelő isteni tiszteletben ápolta. 

Széchy György 48 éves korában saját szolgájától 
vadászaton agyonlövetvén, leánya Mária, a hires Murányi 
Venus, Murányon fényes szerepet játszott és egy ideig 
hű is volt prot. hitéhez, annál inkább, mert ős prot. 
család egyik ivadékához, Bethlen Istvánhoz, a protestán-
soknak kedvező nikolsburtn békéről — 1621 — isme-
retes Bethlen Gábor unokájához ment férjhez. A fényes 
esküvő 1627-ben Jolsván ment végbe. 

Ha eddigelé a Murányi vár parancsnokaival az új 
hit szolgálatában állott és annak terjesztésére hű és 
hatalmas eszköz volt : mostantól kezdve kath. és protes-
táns ellenes szellem vonult be annak falai közé. 

Széchy Mária, Bethlen István felesége, már 163 i -ben 
özvegy lett. A szép özvegy bájai Wesselényi Ferenc 
kir. parancsnok szívét megindították, elfoglalták. Érzelmei 
méltattak. Mária intézkedései folytán már 1645-ben a 
vár birtokába jött Wesselényi, kit fiatal korában Pázmány 
bibornok ref. hitéről kath. hitre térített meg. Széchy 
Mária, özvegy Bethlen Istvánné esküvőjét Wesselényi-
vel Jolsván tartotta és már három nappal azelőtt új házas-
társa kívánatára, szintén róm. kath. hitre áttért. Wesse-
lényi, ámbár éppen most a Linci békekötésben 1645-btn 
a prot. szabad vallásgyakorlat helyreállítattott, mégis 
türelmetlen katholikusnak bizonyult. Az ev. várlelkész 
Kőszeghv István kényszeríttetett a vár rögtöni elhagyá-
sára, dacára annak, hogy neje súlyos betegségben szenve-
dett. Igv kialudt az evangyélicm fénye a Murányi várban, 
mely 96 évig, 1549—1645-ig a vár díszes templomaban 
és az egész környéken báborítlanul világított! 

Les extrémes se touchent. Ha Murány vár Wesselényi 
erőszakoskodásáig az ev. lelkészek szabadságát biztosí-
totta, különösen a Wesselényi-féle összeesküvése után, az 
ev. lelkészek tömlöcévé vált. Az Ochtinai ev. lelkész 
Buberka András községéből kikergettetvén, a Murányi 
vár tömlöcébe csukatott be. 

Még egyszer, hacsak kis időre is bevonult az új 
hit Murány vár falai közé. 1663 körül Nohaides Miklós, 
mint Murányi lelkész említtetik, de nem bizonyos, vájjon 
a várat vagy a vár alatt fekvő ugyanazon nevű községet 
kell-e itt érteni.**) 

Tököly Imre fegyvert fogott a protestánsok jogai 
védelme mellett. 1683-ban Gömörmegyében tetemes 
segítséget nyervén, Murány várát is megostromolta és 
el is foglalta. 

Bevonulásával az ev. hitet is pártolta és annak 
jogait és szabadságait visszahelyezte. Ugy tette ő min-
denütt, hol a szerencse kedvezett neki. 

Tököly bukásával a vár 1684-ben megint I. Lipót 
kezére került, melynek ellenséges érzelméről a protes-
tánsok ellen, a pozsonyi vértörvényszék, a nápolyi gálya-
rabság és az eperjesi véres dráma, eléggé tanúskodnak. 
O bizony nem tűrte a gyűlölt ev. hitet a Murányi várban. 

*) Denkwürdigkeiten des Murányer Schlosses.. . von Sam. 
Tomassik 1881. 

**) Fabó András: Monumenta evangelicorum a. c. in Hungaria, 
historcia- 18.73, 

II. Rákóczy Ferenc, kinek a protestánsok 1711-ben 
a szatmári békét köszönhették, már azelőtt hatalmába 
ejtette a Murányi várat és azt hű tábornokának, gróf 
Bercsényinek adományozta, kinek neje ott még utoljára 
királyi fénynyel élt. Valószínű, hogy Rákóczy sze-
rencséje a prot. vallásnak is kedvezett a Murányi várban. 

Későbben a vár mint ilyen és a protestantismus 
számára is elveszítette jelentőségét. A várrom a Koháry 
család birtokába került és a volt ev. templom sírbolt-
jában még most is több emléket szemléltet a vándorral, 
melyek a hajdani prot. világra és ténykedésére emlékeztet, 
Itt vannak p. o. a hű protestánsok, Széchy György 
és neje Drugeth Mária de Homona érckoporsói, mely-
nek utóbbiján e biblikus és kegyes felirat olvasható : 
Jób 19, 25 — 27. Scio enim, quod redemtor meus vivát, 
et in novissimo die rursum resuscitaturus sum de terra 
mea, et in carne mea videbo Denm meum optimum, 
quem visurus sum ego ipse et non alius. Reposita est 
haec spes in sinu meo. Weber Samu. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi szemle. 
1. A római kérdés. A külföldi, főleg a német és 

olasz egyházi és politikai időszaki sajtónak egyik ked-
velt állandó thémája a fiatal német császárnak római 
látogatása. A kúriának nem sikerült e magas látogatást 
meghiúsítani, sőt még annak részleteire nézve is kese-
rűen csalódnia kellett, s nem csuda, hogy a vatikán 
felette elégedetlen, míg az egységes Olaszország, a 
quirinál s annak közeli és távoli környezete felette ör-
vendetes eseménynek tartja. Beyschhg tanár »Deutsch-Ev. 
Blátter« című jeles szakközlönyének legújabbi füzete 
Fellegi ina Amaza olasz tudósító tollából felette érdekes 
közleményt hoz a császárnak római látogatásáról s az 
általa előidézett vatikáni és quirináli benyomásokról. 
»A német politika geniális fogásának« tartja a római 
császárnapokat, kiemeli azt az enthusiasmust, a melylyel 
a római nép a császár bevonulását, főleg pedig a quiri-
nálba való szállását fogadta, a mi annyival is inkább 
érthető, mivel máig sem felejtette el a római nép azt 
a boszantó körülményt, hogv az osztrák császár és 
magyar király az olasz királynak bécsi látogatását nem 
viszonozta. Nem csudalkozhatunk tehát azon, hogy 
maga Umberto király a császárnak római látogatását 
azon szavakkal hirdette : »hogy II. Vilmos nem sokára 
szemtanuja lesz Róma városa benső erejének és újabb 
fejlődésénekcc, mi mellett a császárt »Senső barátjának, 
hű szövetségesének, szívesen látott vendégnek (ospite 
desiderato) mondotta.« A pápai körök bevallott nézete 
szerint a kúria égen és földön mindent megmozgatott , 
hogy a császárnak római bevonulását megakadályozza. 
El akarta érni azt, hogy II. Vilmos a követségi palo-
tában lakjék, s mégis a quirinálból volt kénytelen fogadni 
a császár vatikáni látogatását. Galimberti s más bécsi 
befolyás egy pápai kocsit a jánlot t ; Vilmos saját kocsi-
ján haladott az egykoron rettegett vatikán felé. A XIII. 
Leóval való beszélgetés tárgya is meg lett állapítva, s 
mégis ezzel szemben a pápa ismételten saját világi 
hatalmának a szövetségesek általi helyreállításáról szó-
lott, a mire azt nyerte feleletül, hogy Németország a 
római kérdést bejejezettnek tekinti, s hogy a pápának 
szellemi hatalma és méltósága korlátlan és sokkal fon-
tosabb, mint egy darab világi birtok. A gróf Bismarck 
Herbert által e szavakkal: »egy német császári herceg 



nem várhat az előszobában« biztatott és ösztönzött 
Henrik herceg váratlan belépése befejező koronáját képezi 
a vatikáni látogatásnak, s oly élénken emlékeztet a 
vaskancellárnak nem eléggé megtartott ama határozott 
mondására : Canossába vem megyünk! Mondják, hogy 
a császár Umberto királyt, a német követet és Crispit 
a részletekre nézve is értesítette a maga vatikáni láto-
gatásáról, a melynek jelentőségét a minimumra leszál-
lítani azóta a kúria legfőbb feladatát képezi. Feltűnő a 
Rampolla bibornokkal szemben tanúsított politikai eljá-
rás. Míg Crispi a fekete sasrendet kapta, addig Rampolla 
csak egy kereszttel lett kitüntetve, a mi visszatetszést 
szült a Vatikánban. Tudósítónk szerint általános Rómá-
ban az a kérdés, mit akart azzal Németország elérni. 
Gróf Bismarck a pápai audientia után nem kereste föl 
Rampollát, a mi minden diplomatiai szokás ellen van. 
Határozottan politikai tapintatlanság a pápát oly közel-
ről érdeklő e lépés, a mivel a kivánt eredménynek épen 
ellenkezőjét fogják elérni, s újból csak a mellett bizo-
nyít, mily kevéssé ismerik a pápát Berlinben. Rampolla 
bibornok továbbra is a pápa bizalmas embere marad, s ' 
űzi továbbra is német- és olaszellenes kuriás politiká-
ját : ez a császári látogatásnak legbiztosabb resultatuma, 
mi mellett kétségtelen, hogy a kúria Francia- és Orosz -
országhoz fog közeledni. Erre nézve oda nyilatkozott 
egy prálátus, hogy Bismarck politikai szerepe sokszor 
tévúton jár. Tekintetbe kellett volna vennie a császár-
nak azt, hogy 14 millió kath. alattvalónak a fejedelme, 
a miért is a politikai belátás megkívánta volna azt, 
hogy a vatikáni látogatásnak sajátosabb jelleget adjon, 
s nem kellett volna azt oly annyira kézzelfoghatóan 
szükség szülte lovális látogatásnak föltüntetni. Római 
tudósítónk a pápának adott császári látogatásról sem 
felejtkezett meg. A Vilmos császár által XIII. Leo pápá-
nak átnyújtott dohányszelence oly korból való, a midőn 
a hohenzollerek még jó katholikusok voltak. Leo kel-
lemes ember lévén szeretetreméltó mosolylyal fogadta 
el az ajándékot, a melynek értéke állítólag 22 ezer 
frankra rúg. 

2. A jövő titk.a Tudósítónk Beyschlag szakköz-
lönyének említett füzetében rövid pillantást vett a pápai 
jubileum által előidézett hangulatra, a befolyt temérdek 
jubileumi ajándékokra és péterfillérekre, mi mellett ki-
emeli Leo pápának mély megbotránkozást keltő fukar-
ságát és nepotismusát. Ezzel kapcsolatban fölhozza, 
mily felületesen fogja fel a római egyház nevelői köte-
lességét, a melyre különben igényeinek, a gyóntató 
szék s egyházi büntetéseinek alapján oly kiváló mér -
tékben hivatva és képesítve van. Uralmi vágya s pénz-
szerzése mellett teljesen érintetlenül hagyja az emberi 
szívnek mélységeit, a mi oly régi tapasztalat, mint 
»Mexikónak meghódítása.« A fölvilágosodott szerzetes-
nek s geniális mély értelmű philosophusnak, az olasz 
származású Bruno Giordánónak emelendő emlékszobor 
ügve sem kerülte ki tudósítónk figyelmét, a melynek 
helye a Campa dei fiori tere leend. Említett bölcsész a 
pápai hierarchiai tekintély által lebilincselt középkori 
humanistikus jellegű philosophiának vértanúja s a pápai 
inquisitiónak áldozatja lett, a. midőn 1600-ban máglyára 
ítéltetett. Mindennél fontosabb Cesare, »I1 conclave di 
Leone XIII. ed il futuro conclave« című művének 
tavaszi megjelenése, mely a pápaság jelenje és jövőjére 
nézve felette érdekesnek mondható. A szerző az összes 
kardinálisokat ismerteti, kik 1878-ban pápaválasztás cél-
jából összegyűltek a konklávéban. »Ma — úgymond — 
a pápaság a fennálló kormányok eszköze, a miért is 
az a nagy veszély fenyegeti, hogy a katholikusok ér-

zelmeit magától elidegeníti s az egyház érdekeinek 
ártalmára van, anélkül, hogy elérné azt, a mit a 
kormányoktól óhajt, t. i. a világi hatalom elnyeréséhez 
szükséges támogatást.« »A jövendő pápaválasztással az 
a fontos kérdés függ össze, vájjon az új pápa folytatni 
fogja-e XIII. Leo művét ? Barátja lesz-e — mint Pecci 
— a kormányoknak ? A társadalmi rend fenntartása 
érdekében fogja-e igénybe venni a hierarchia erejét s az 
egyház befolyását? Német- vagy Franciaországhoz fog-e 
közeledni? Engedékeny lesz-e Olaszországgal szemben, 
s mint Leo a csak Rómára kiterjedő kis egyházi állam-
nak követelésével fog- e megelégedni, vagy pedig mint 
Pio nono mereven a múltra támaszkodni ? Más szóval 
kifejezve: megszűnik-e a konfliktus vagy pedig még 
élesebbé íog-e fejlődni ?« Tudósí tónk s a szerző az utób-
bit gondolja, a mennyiben a világi hatalom helyreállt 
tása képezendi továbbra is a kúria követelésének kedvelt 
tárgyát. Berlini körökben a pápaság ideálja XIII. Leo, 
azonban Franciaország érdeke más pápai typust kiváií. 
XIII. Leo nem Franciaország inye szerinti pápa. Leónál 
az okosság, sejtelem- vagy hideg számítás, míg Francia-
ország oly pápát óhajt, a ki ért a megáldáshoz, de az 
átkozódáshoz is.« wNémetországgal megkötötte a békét, 
a septennátus kérdésénél híven követte Bismarck inté-
seit, oly dolgok, a miket nem könnyen felejtenek a 
franciák.« »Németotszág a legközelebbi konklávénél nem 
lesz képes Franciaország befolyását ellensúlyozni. Hohen-
lohen kívül nincs megbízható bíborosa. Ketten a német 
cultura áldozatai, a harmadik, a bajor, képtelen befolyást 
gyakorolni. A Vatikánnak egyetlen reménye a háború, 
mely esetben a tanácsosok a futást ajánlanák a pápának, 
akkor azonban az olasz kormány a Vatikánra tenné kezét, 
a mit 1878-ban Crispi már Pietro bíboros előtt is kilá-
tásba helyezett. A vatikánt bírni pedig jelenti a muzeumok, 
könyvtárak s a féltékenyen őrzött levéltáraknak a lefog-
lalását, a melyekben a római pápaság egész története 
van letéve !« — E néhány próba is mutatja, mily szak-
értelemmel van e könyv megírva, s milyen különböző 
áramlatok észlelhetők a római kúriában. Tudósí tónk 
szerint igaza van a szerzőnek, ha a jövő konklávétől egy 
„intransigeur" pápát vár, s itt két „papa^iU" bibornokot 
említ, névszerint a 61 éves La Valltttet (Rafaelé Monaco) 
s a mantuai molnárfi Parochit, Viktor Emanuelnek meg-
tért tisztelőjét. A szerző azzal fejezi be művét, hogy 
az egyháznak reformjáta pápaságnak a modern kor-
szellemhez való közeledését sürgeti. A »fej ében és tagjai-
ban való reformnak« az eredményét ismerjük a XV. 
században tartott reformzsinatok történetéből, mi felett 
aligha fogunk csalatkozni ! Az olasz kormánytól függ, 
hogy a maga egységes nemzeti életének örökös ellen-
ségével fölvett nehéz harcában kitartó legyen s Német-
ország cselekedje ezt hasonlóképen ! 

3. Irodalmi szemle. Bécsben egy tiszteletreméltó 
irod. vállalat indult meg, a melynek kimondott célja 
rövid népszerű brochurekben küzdeni „az áramlat ellen!" 
Eddigelé 16 füzet jelent meg, fejtegetve a népszerű 
olvasmányok, a polgári becsület védelmének, a gazdál-
kodásnak, a reklámnak, a korrupciónak, a nagyzásnak s 
más a gyakorlati erkölcsi életbe vágó kérdéseknek az 
ügyét. Nagy feladatot tűzött maga elé a vállalat, eléggé 
nem tudjuk hangsúlyozni e hasznos füzetek jogosultságát 
s valóban mai modern viszonyainknak sok félszegségét 
leend az hivatva eloszlatni vagy legalább is purifikálni. 
Olvasóinknak nagyzásról" szóló füzetet akarjuk bemu-
tatni, a miből aztán könnyű lesz a következtetést meg-
vonni a többi füzetek tartalmának erkölcsi becsére is. 
A „;nagyzás hóbortja" korszellemünket jellemző modem 



betegség, mely saját képességünkvek s az elért vagy elérni 
vélt eredményeknek beteges túlbecsüléseben nyilvánul. Az 
esztelenséggel határos eme hiúságnak első sorban okozói 
a szülők s az erkölcsöknek általánosait tapasztalt meg-
lazulása, mi mellett kiemeli a névtelen szerző a köte-
lesség tudatban való hiányt is. E nagyzás főleg az ifjak-
nál jelentkezik, hiszen ők »a nemzet reménye és büszke-
sége, az ő vállaikon nyugszik annak jövője.« Mi termé-
szetesebb annál, hogy az általuk hirdetett prosit vagy 
pereat nyilvános véleménynek vétetik. E nagyzás nevet-
séges, de nem veszélyes, míg az ifjúság ifjúság marad. 
De jön a kevyérstudium ideje, melynek erredménye — 
hacsak a manapság még egyházi körökben is elterjedt 
protectió nem segít — rendesen a keserű csalódás. S e 
e nagyzás nemcsak a pénz világban, hanem a hivatalok, 
méltóságok stb. terén is nyilvánul, mi mellett a politika, 
tudomány, művészet és irodalom eléggé tanúskodik. Hogy 
mit gondolnak magukról a politikusok, s mit mi rólunk, 
azt könnyű meghatározni, ha önérzetes hangon tartott 
beszédeiket olvassuk. Itt hivatkozik a szerző egy magyar 
szónokra, a ki évekkel ezelőtt a ház derültsége s az 
elnök csengetése közölt »történetet beszélt,« vájjon 
fog-e ilyen politikusról a történelem megemlékezni, az 
aztán más kérdés! A tudomány embereinél mindenkor 
szeretetteljes támogatásra talált a nagyzás, a mi a szak-
rendszer túlbecsüléséből természetesen folyó következ-
mény. S itt egyenként boncolgatja a szerző a pedáns szúk-
ktblú philologiát s a terméketlen philosophiai spekulátiót, 
a melyen csak az egészséges természettudomány segíthet. 
A művészet terén a dilettantismusban nyilvánul e modern 
betegség, főleg azonban a költőknél és Íróknál, hisz ma 
mÍ7icleiiki művész és iró, s pláne az irodalomnak több 
a képviselője, mint az olvasója. Az irodalom terén manap-
ság oly szörnyen terjedő nagyzáson a kritika volna 
hivatva segíteni. Azonban a modern kritika teljesen szem 
elől téveszti ama természetszerű feladatát, melyszerint 
a tudomány és művészet fejlődését előmozdítsa és támo-
gassa, s a közönséget mélyebb érzékre nevelje. A kritika 
ma irodalmi öncéllá fejlődött, élcel ott, hol komolynak, 
kokettirozik, hol hirdetni, tanítani akar ott, hol tanulnia 
kellene, a miért is a kritika az önfeloszlás előtt áll, mert 
a reklám terjesztette a nagyzást az írók és művészeknél. A 
kritika újjászületésére Les sing szellemében volna szüksé-
günk, mely sem a tudomány vagy művészet zsarnokává, 
sem a reklám szolgájává nem törpül. Végül szól az 
időszaki sajtó nagyzásáról, az önzésen és hiúságon ala-
puló személyi kultusról és gondviselésszerű férfiakról, 
lokálpatriotismusról, túlságos nemzeti aspirátiókról, min-
denütt föltüntetve azt, hogy a nagyzás a modern élet 
összes rétegeiben elterjedt korszerű betegség, a melynek 
gyökere a félműveltséget előmozdító tanítás s a társa-
dalmi élet lazasága. A jogok mellett kötelességeink is 
vannak, ezt véssék szíveikbe a nagyzók. Valóban »az 
áramlat elleni« vállalat rajzai modern életünk hü lenyo-
matai! Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten az 

1889-dik évre szóló általánosan kedvelt dús tartalmú 
következő naptárak jelentek meg : »Protestáns uj képes 
naptár.tc Szerkeszti Dúzs Sándor. Fűzve 50 kr. »Falusi 
gazda naptára.« Szerkeszti Sporzon Pál. Fűzve 80 kr. 
»István bácsi naptára.« Képekkel. Fűzve 50 kr. »Lidérc-
naptár,« képekkel. Fűzve 60 kr. »Honvéd-naptár« (egy-
úttal katonai naptár), szerkeszti Áldor Imre. Fűzve 60 kr. 

»A magyar nők házi naptára.« Képekkel. Fűzve 60 kr. 
»Borászati naptár.« Szerkeszti Nyári Ferenc. Fűzve 
80 kr. »SzékeIy-egyleti képes naptár.« Fűzve 25 kr. 
»Neuer illustr. Volks-Kalender« für Ungarn u. Sieben-
bürgen. Fűzve 50 kr. »Határidő-naptár, mindennemű 
hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, 
utazók és üzérek számára, hasznos jegyzetekkel és 366 
üres lappal ellátva, irópapiron és kemény kötésben 
1 frt 20 kr. »A magyar nép naptára.« Szerkeszti itj. 
Tatár Péter. Képekkel. Fűzve 25 kr. »Uj fali naptár,« 
egész ív 20 kr. »Neuer Wandkalender, 1 egész ív, 20 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Szemelyi hirek. Dr. Csécsi Miklós makói ref. 
lelkész, a »Téli Ujság« buzgó szerkesztője, a napokban 
ülte meg lelkészi működésének 25-ik évfordulóját, egész 
csöndben, a legszűkebb családi körben. A jubiláris év-
forduló nyilvánosságra jutása után a derék lelkészt 
számos tisztelője és barátja üdvözölte. Mi is örömmel 
gratulálunk az ügybuzgó és tevékeny férfiúnak, kivánva 
neki, hogy áldásos működésében Isten kegyelme még 
sokáig támogassa. — Dr. Ormay Lajos a budapesti ág. 
hitv. evang. fögymnasium új rendes tanára f. hó. 21-éti 
tartotta székfoglalóját és igtattatott be hivatalába az 
iskolai elöljáróság, a tanárikar és tanuló ifjúság jelenlété-
ben. — Szeremley Sámuel, a hódmezővásárhelyi egyház 
egyik tudós lelkipásztora, megbizást nyert H.-M.-Vásár-
heíy törvényhatóságától a város történetének megírására ; 
a munka 100 nyomtatott ívre van tervezve. — Szász 
Károly püspök és Bachat Dániel evang. esperes köze-
lebbről fogják fölszentelni a Ludovica Akadémia protes-
táns imatermét Budapesten. 

* Lelkészválasztások. Az alsó-baranya-bácsi egyház-
megyébe kebelezett új-soóvéi németajkú reform, egyház 
lelkészi állomására, a debreceni theologiai tanárságra 
távozott Erdős József helyére, nov. 12-én egyhangúlag 
Wenetianer Sándor rohrbachi lelkészt választotta meg 
a gyülekezet. — A rédei ref. egyház lelkészévé három 
jelölt közül altalános szótöbbséggel Györjfy József taápi 
lelkész választatott meg. 

* A Protestáns Irodalmi Társasag pénztárába ujab-
ban a következő tagok fizették be tagilletményeiket: 
Beöthy Zsigmond rendes tag 6 frtot. Maróthy Emil rendes 
tag 6 frt. Kulcsár Károly rendes tag 6 frt. Báró Vay 
Miklós pártfogó 500 írt. Bács-szerémi ev. esperesség ala-
pítványi kamatúi 5 frt. Összesen 523 frt. — Zsilinszky 
Mihály ideiglenes pénztárnok. (Budapest, Szentkirályi-
utca 30. sz.) 

* Lelkészi értekezlet Tatán. A tatavidéki ref. egy-
házmegye lelkészei népes értekezletet tartottak Czike 
Lajos esperes elnöklete alatt Tatán. László József 
kócsi lelkész tiszteletbeli elnökön kívül jelen volt 
15 rendes, 2 helyettes, és 5 segédlelkész. A pénztárnoki 
és könyvtárnoki előterjesztések meghallgatása után Sz. 
Kis Karoly nagyigmándi lelkész olvasott fel egy » Vissza-
emlékezésed című értekezést, melyben a templomok 
ürességének okait fejtegette, a jelen voltak élénk tetszés-
nyilvánítása által kisérve. Majd gyám intézeti gyűléssé 
alakulva át a conferencia, ennek folyó ügyeit intézte el, 
tudomásul véve, hogy a »gyámoldá«-nak 11,256 frt 77 kr 
vagyona van, s ennek jövedelméből a mult évre 8 papi 
özvegy és egy árva között 754 frt 91 krt osztott ki. 
Az összejövetelt kedélyes társas ebéd fejezte be, melyet 
jól sikerült felköszöntők is fűszereztek. 



* A dunamel lék i egyházkerü le t rendkívül i köz-
gyű lése két napi élénk s részben zajos tárgyalás után 
befejezte tanácskozásait . Az első napról szóló részletes 
tudósí tás t mos t veszik olvasóink, a második napit jövőre 
adjuk. Zajos vitát keltet t a pesti egyházmegye indítványa 
a káplánok nősülése tárgyában, mely némi módosí tással 
mégis akként fogadta to t t el, hogy a rendszeresí te t t 
taní tókáplánok kivételével, a mely káplán jövőre meg-
házasodik, kápláni elhelyezésre többé igényt nem tarthat. 
F o n t o s ha tározatok hozat tak a budapest i theologiai akadé-
mia ügyében is, melynek teljesen újból való bú to rozá -
sára és felszerelésére 1840 fr t általány szavaztatot t meg 
a theol. pénztárból . A kerületben levő gymnás iumok és 
a nagykőrös i taní tóképezde is szép karácsonyi a jándékot 
kaptak, a mennyiben az eddigi aránytalan segélyezés 
megszünte tésével , jövőre mindenik gymnas ium egy teljes 
tanszék fenntar tását kapja a kerületi pénztárból , a t an í tó -
képezdében pedig az egyházkerület által fenn ta r to t t t an -
székek fizetése 1200 fr t ra emel te te t t fel. 

* A tiszántúli ev. re f. középiskolai t anáregyesü-
let által a folyó évi h . -m.-vásárhelyi közgyűlés határozata 
ér te lmében a következő pályakérdések tűzetnek k i : 1. 
»Fej tessék ki az egyetemes és különös számtan előadásá-
ban az alsóbb és középokta tásnál használni szokot t m ó d -
szerek (synthesis , analysis, genesis stb.) természete , mu ta t -
tassék ki azok befolyása, úgy általában az ér telem, mint 
kü lönösen a mathemat ikai felfogás ébresztésére, fejlesz-
tésére s erősí tésére ; végül állapíttassék meg, melyiknek 
lehetne elsőséget adni a többiek felett, hogy a m a t h e -
matikai tanítás ke t tős célja eléressék«. Jutalma 50 darab 
arany (a debreceni ev. ref. egyház adománya) . Beadási 
határ idő 1889. május 1. 2. »Mivel sokszor hangoz ta to t t 
dolog, hogy hazai ev. ref. középiskoláink szellemi és 
anyagi állapotában, kormányzat i és tanrendszerében még 
mindig sok gátoló körü lmény f o r o g fenn, a melyek a 
kor követel te nagyobb mérvű fej lődésükben, az á l lam-
iskolákkal való nemes versenyükben nem kevésbé akadá-
lyozzák : mutat tassék ki, hogy mily mér tékben és mily 
i rányban léteznek e bajok, mennyiben hárí thatók el 
nagyobb anyagi á ldozatok nélkül maguk által a tanári 
karok által, mennyiben követe lnének fen tar tó testületeink 
részéről nagyobb anyagi áldozatokat , vagy mennyiben 
volnának orvoso lha tók a prot . tanárképzés vagy más 
szervezeti r e fo rmok által ?« Jutalma 120 frt (a békési 
ev. ref. egyház és város adománya) . Beadási határ idő 
1889. május 15. 3. »A magyar pro tes táns tanárok érdemei 
általaban a tudományok , különösebben a magyarországi 
t u d o m á n y o s mívelődés körül a t udományok különböző 
nemeiben kezdet től máig, kritikai méltatásával azok i r o -
dalmi műveinek.« Jutalma 400 frank aranyban (a m.-szigeti 
ev. ref. lyceumi kormányzó tanács adománya) . Beadási 
határidő 1890. május 15. A pályaművek idegen kézzel, 
tisztán leíratva, beköt te tve és íapszámozva s szerző nevét 
rej tő jeligés levéllel ellátva, a ki tűzöt t határnapig az 
egyesület elnökéhez küldendők. Csak egyesületi tagok 
palvázhatnak. 

* A Protes táns Irodalmi Társaság ideigl . v é g r e -
hajtó bizottsága f o lyó hó 18-án Budapesten báró Vay 
Miklós e lnöklete alatt ülést tar tot t . Jelen voltak Arany 
László, Ballagi xMór, Bedő Albert, Beöthy Zsigmond, 
gróf Degenfe ld József , Hegedűs Sándor , Horvá th Sándor, 
Kiss Gábor, Kun Bertalan, Lukács Ö d ö n , Mocsári Lajos , 
Pap Gábor, báró P r ó n a y Dezső, Szász D o m o k o s , Szász 
Károly, Szőts Farkas, gróf Tisza Lajos, Zsilinszky 
Mihály, az utóbbi mint előadó és jegyző. A mult g y ű -

lés jegyzőkönyvének hitelesítése után érdekes t á rgyso ro -
zat rendjén , az előadó által készítet t e lőmunkála tok 
alapján következő tárgyakról folyt a tanácskozás. A 
pár t fogó és alapító tagok számára alapítványi levél-minta 
állapíttatott meg és pedig külön a magánosok és külön 
a testületek számára, egyúttal azt is elhatározván a b izot t -
ság, hogy e minták az alapszabályok és egy felszólító 
levél kíséretében minden egyes pár t fogó (500 f r tos ) és 
alapító (100 f r to s ) tagnak megküldessenek aláirás vagy 
az alapítványi tőke befizetése végett . A rendes (6 f r tos ) 
és pár toló (3 f r tos ) tagoknak az alapszabályok szintén 
megkülde tnek hasonló levél és egy el ismervény k ísére-
tében, melynek aláírására ezen tagok szintén felhivatnak. 
— F o n t o s tárgya volt az ülésnek a Társaság ügyrend-
jének megállapítása, mivel az ülés legtovább fogla lko-
zott . Az előadó javaslata alapján négy bizottság szervezése 
és munkaköre állapít tatott meg, melyek közöt t a T á r s a -
ság munkássága következőleg fog megoszta tni , r. Egyház-
történelmi emlék-gyűjtő bizottság, mely a Társaság 
egyháztör ténet i tevékenységét , az emlék- és fo r r á s -
gyűj tést s ezek feldolgozását és kiadását fogja vezetni . 
2. Szerkesztő-biráló bizottság, mely a társulat t u d o m á -
nyos és népies kiadványainak íratását, szerkesztését és 
bírálatát fogja végezni, s két albizottságban részint a 
t u d o m á n y o s (egyelőre a »Szemlé«-ben megje lenő) , részint 
a népies kiadványok (melyek apróbb füzetkékben látnak 
napvi lágot) előállításáról fog godoskodni . 3. Taggyüjtő- és 
könyvterjesztő bizottság, mely egyfelől minden erkölcsi 
m ó d o n arra fog törekedni , hogy a Társaság kötelékébe 
lehetőleg minden prot . gyülekezetet , egyházi hivatalnokot 
és művelt egyháztagot bevonjon, másfelől az lesz hivatása, 
hogy a főváros valamelyik könyvkiadójával szerződés-
szerüleg megál lapí tandó, központ i lag szervezendő és az 
egész országra ki ter jesz tendő colportage-xz. felügyeljen, 
azt erkölcsi és egyházhatósági erejével működésében 
támogassa s ez u ton a kiadványoknak minél szélesebb 
körű el terjedést szerezzen. 4. Pénzügyi bizottság, az ala-
pítványi pénzek és tagsági díjak beszedésére és nyilván-
tartására, de a pénzkezelés a Magyar földhi te l intézetre 
bizatik. — Végül beható eszmecsere után e lha tá roz ta-
tott , hogy f. évi december 18-án Budapesten ismét köz-
gyűlés fog tartatni , melynek tárgyaiul k i tüze t t ek : a 
Társaság végleges szervezése, az igazgató választmány és 
a társaság tisztviselőinek megválasztása, a Társaság m ű k ö -
dése megkezdésének elrendelése, melynek időpont jául 
1889. január i - j e van tervezve. — Az ülésen ura lko-
dot t hangulat , a felszólalásokban muta tkozo t t cselekvési 
kedv, az ország távoli vidékéről való megjelenésben 
nyi la tkozot t nagy fokú é rdek lődés : igen kedvező be-
nyomás t tet t a szemlélőre s je lentékenyen erősí te t te a 
Társula t é le tképességébe vetett bizodalmat. 

* Érdekes le leplezés . A »Magyar Zsidó Szemle« 
legközelebbi számában, mint a »Sárosp. Lap.tc irja, m e g -
döbbentően leplezi le valaki (?) Lövu Immánuel szegedi 
főrabbi i rodalmi szereplését s annak különösen Imád-
ságok zsidók számára (Szeged 1883.) című műve e lő-
állítása körül tanúsí tot t eljárását. E mű ugyanis, a mint 



a párhuzamos egybevetés kitűnően igazolja, négy protes-
táns Író imakönyvéből van készítve ; ezek Dobos, Tompa, 
Szász Károly és Székács József. Löw sokszor egészen 
átveszi az imákat, vagy csak oly részleteket hagy ki 
azokból, a melyek az Üdvözitő, Megváltó, Úr Jézus 
Krisztus, eredendő bűn, vagy hasonló speciális keresz-
tyén és protestáns gondolkodás kifejezői. Birálói szerint 
ez az eljárás oly nagy fokú sérelem a zsidó vallásos 
érzületen, a mely nyilt megtorlást követelne még akkor 
is, ha bárki volna annak elkövetője; de kétszeresen 
akkor, ha annak szellemi szerzője egy zsidó theologus. 
Szerintünk nemcsak a zsidó vallásos érzelem és önérzet 
van itt megsértve, hanem az irodalmi tisztesség törvénye ; 
mert például mi, prot. keresztyének, nem szégyeneljük 
a Dávid-zsoltárokat és a próféták örök-szép igéit ajka-
inkra venni, s azok zengése és imádkozása közben nem 
azt tekintjük: zsidó, pogány, keresztyén írta-e azokat, 
hanem azt : megfelelnek-e azok vallásos szükségeinknek? 
Löw ott hibázott és pedig igen megbotránkoztatólag, 
hogy szégyenelte keresztyén forrásait megnevezni és 
idegen tollakkal büszkélkedett. 

* Gyászhirek. Losoncion? / Bánffy Béla, a bánfly-
hunyadi választó kerület orsz. képviselője, a magyar kép-
viselőház alelnöke, a kolozsvári ev. ref. egyházmegye 
főgondnoka, életének >7-ik, boldog házasságának 20-ik 
évében, t. hó 18-án d. u. 6 órakor, hosszas szenvedés 
után szent-mihálytelki birtokán elhunyt. A politikai élet 
egyik kiváló és nagy tiszteletben álló alakja volt, ki 
mint politikus és iró egyaránt nyomós egyéniség volt. 
Földi részei f. hó 21-én d. u. 3 órakor kisértettek ki 
Kolozsvárt a belfarkas-utcai ev. ref. templomból Szász 
Domokos püspök szép könyörgése után a városi sír-
kertbe. Áldás emlékén 1 Béke porain 1 — A felső-lövői 
ág. hitv. evang. tanintézetek pártfogósága és tanári kara 
szomorodott szívvel jelentik Neubauer János úrnak, a 
helybeli tanintézetek igazgatójának, életének 51-ik, tanár-
kodásának 26-ik és igazgatói működésének r 3—ilc évé-
ben f. évi november 18-án délelőtti V29 órakor hosszabb 
szenvedés után bekövetkezett gyászos elhunytát. A boldo-
gultnak hűlt tetemei f. évi november 20-án d. u. 2 órakor 
tétettek a felső-lövői sírkertben nyugalomra. Felső-Lövő, 
1888. november hó 18-án. — Emlékezete legyen áldott 1 
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A dunamelléki ref. egyházkerületben levő külső-
somogyi egyházmegyébe kebelezett juthi reform, egyház 
lelkészi állomása lemondás folytán megürülvén, erre 
ezennel pályázat nyittatik. 

Ez állomás évi javadalma készpénz, termények, 
földjövedelem s stólában a hivatalos felszámítás szerint 
650 frt és így IV. osztályú. 

Kellőleg felszerelt pályázati kérvények 1889. évi 
január ro-ikéig nagytiszteletű Szalay Ferenc esperes 
úrhoz küldendők Nagy-Szokolyba (postaállomás). 

Budapest, 1888. november hó 21-én. 
S z á s z Z K Z á i r o l ^ , 

püspök. 

A tiszániuneni ev. ref. egyházkerületben, a gömöri 
egyházmegyéhez tartozó vályi egyház lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme 800 frt 27 krra van 
fölvéve és így a III. osztályba tartozik. 

Pályázati kérvények nt. Nagy Pál, gömöri esperes 
úrhoz (Tornallya) intézendők. 

Pályázati határidő f. é. december 20-ik napja. 
Miskolc, 1888. nov. 21. 

ZEfZ-O-n Bertalan, 
püspök. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nagy-szalontai 
egyházmegyéjében lévő mezö-sassi ev. ref. egyház lel-
készi állomására. 

Évi javadalom, egyházmegyei értékelés szerint: 
854 frt, mely is természetben adott életneműekből, 
földhaszonélvezetéből, széna, tűzifa és stóla illetmények-
ből és 32 frt 55 kr készpénzből kerül ki, úgy hogy 
ezen állomás III—ik osztályú. 

Elválasztott lelkész állomását 1889. ápril 24-ikén 
foglalja el és hivataloskodása első évében elődje özve-
gyének, kegyeleti átalányul 355 frtot fizetni köteles, 
valamint az egyházmegyei lelkészi gyámintézetnek is 
kötelezett tagja. 

A szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények 
f. évi december 31-ig, a n.-szalontai ev. ref. egyház-
megye esperesi hivatalához N.-Szalontára küldendők. 

Debrecen, 1888. november 16-án. 
ZESé̂ résiz; Bálint, 

tiszámuli ev. ref. püspök. 

P T D O K r 

Van szerencsém a nt. lelkész urak becses 
figyelmét a következő újonnan megjelent mű-
vekre felhívni u. m. 

Lévay Lajos : Egyházi beszédek. Egy csinos kiállitású 
füzet. Ára 1 frt 20 kr. 

Masznyik Endre : Evangélikus Dogmatika. Egy kötet. 
Ára 2 frt. 

Fukánszky Béla : Héber olvasókönyv% Akadémiai és 
magánhasználatra. Egy kötet. Ára 1 frt 40 kr. 

Szeberényi Lajos Zsigmond: Nazarenizmus. Egy 
csinos kiállitásií füzet. Ára 70 kr. 

Könyves Tóth Kálmán : Koporsónál. Halotti imák, 
2-ik bővitett és javított kiadás. Ára csinos fekete angol 
vászon kötésben 2 frt 40 kr. Arany vágással 3 frt. 

T f̂ST Egyes példányok megrendelésénél legcélszerűbb 
a kitett árt 10 krral megtoldva, postautalványon 
beküldeni, mely esetben a kivánt művet bérmentve 
küldöm meg. 

Budapest, 1888. október hó. 
Tisztelettel 

3 - 3 
KOKAI LAJOS, 

könyvkereskedése. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőt s Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet, Czettel és Deutsch Budapest . 



Harmincegyedik évfolyam. 49. sz. Budapest, 1888, december 2, 

PROTESTÁNS 
LA! LAP. 

SZERKESZTO-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. tar. Kínizsy-utca 29, sz. I. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. , 

WW Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. H Ü 

Fájdalomtól remegő szívvel, könnytelt szemekkel és reszkető tollal tudatjuk 
Lapunk olvasóival a református egyház és iskola újabb lesújtó gyászát, két első rendű 
tanárának tragikus halálát. 

DR BIHARI P É T E R 
budapesti reform, főiskolai rendes és egyetemi magántanár, a ritka szorgalmú és nagy-
tudományit philosophiai és paedagogiai iró, Budapesten a lipótmezei elmekórházban 
gyászosra fordult életének 48-ik évében nov. 28-án jobblétre szenderült. 

Alig törültem le a derék kartárs gyászos sorsa miatt szemembe tolult könnye-
ket, midőn az ország keleti részéből másik gyászhírrel döbbentett meg egy lesújtó 
távirat, szomorúan jelentve, hogy 

KERESZTES JÓZSEF 
nagyenyedi theologiai tanár, a kitűnő bibliai tudós, a nagyra hivatott exegeta és biblia-
fordító a nagyszebeni elmegyógyintézetben 42 éves korában szintén bevégezte szomorú 
életét, melyhez, míg messze világló fénynyel tündökölt, annyi jogos reményt fűzött a 
hazai protestáns tudomány. Ellángolt, kialudt ez is! 

Mindketten szegény sorsban születve, a fényes tehetség és ernyedetlen szorgalom 
emelő szárnyaival küzdötték fel magukat az anyaszentegyház előkelő szolgálatába, 
melynek a gazdag ismeret és tiszta jellem tiszteletet parancsoló hatalmával tanszéken 
és tudományos sajtóban tekintélyt és dicsőséget szereztek. A papképzés fontos posi-
tióján egyik a philosophia, másik az evangelium örök fényű szövétnekével világított a 
lelkesült tanítványok fogékony lelkei előtt; a tudományos irodalom magasabb piedes-
táljáról mindketten fölkent apostolokként hirdették ezreknek és ezreknek a tudomány 
és hit nagy igazságait. 

Egy vivásuak voltak, egyazon hivatásért lelkesültek, egyazon erőfeszítés szegte 
szárnyát fényes elméjüknek, egyazon nap lehelték ki elborult lelküket, melyet a tudo-
mányok olthatatlan szerelme emésztett föl. 

Megdöbbenve gondolok sötét koporsóitokra, elköltözött derék kartársak, és a 
szívemet elöntő komor érzések között csak a ti megváltatástok gondolatja nyújt némi 
enyhülést; de az anyaszentegyház és a tudomány mély gyászt ölt a ti halálotok fölött, 
mely annyi nemes törekvést, oly sok reményt, oly édes büszkeséget zárt veletek sírba. 

Nyugodjatok békében! Viraszszon felettetek a rokonok, barátok és a tudomány 
hálás kegyelete! Szőts Farkas. 



Falusi gondolatok a prot. irodalmi társaság felől. 
Nagy érdeklődéssel várjuk mi vidékiek is 

a »Prot. Irod. Társaság«-nak dec. hó 18-án tar-
tandó második közgyűlését, mely a társaságot 
véglegesen szervezni, tisztviselőit és igazgató 
választmányát megválasztani, s a mi legfőbb, a 
társaság várva várt működését megindtíani van 
hivatva. Érdeklődésünk a társaságra várakozó 
fontos hivatás iránti meleg szeretetből is, de 
különösen azon természetszerű mert az előz-
mények által indokolt kíváncsi várakozásból 
is táplálkozik, melyet egyszerűen így lehet ki-
íejezni : minő állást foglaljon a társaság a deb-
receni ellenzék iránt ? E kérdésre kívánok néhány 
igénytelen sorban reflektálni, úgy a mint az 
én egyszerű falusi eszemmel a dolgokat 1 s t o m. 
Érjen, a mennyit érhet, gondola tom; sőt azt 
sem bánom, ha ez egész elmefuttatásomat ko-
sárba dobja a nt. szerkesztőség.*) 

Mi az ellenzék baja, a miért a Társaságtól 
idegenkedik ? 

Ha jól értettem lapjaikból és a tiszántúli 
egyházkerület határozatából, a debreceni atyákat 
s az egyesülés többi ellenzőit a Társaságtól 
való idegenkedés tekintetében két csoportba 
lehet osztani. Némelyek feltétlenül ellenzik az 
unitáriusok bevételét s ezért egyáltalában nem 
akarnak a Társaságba belépni. Ézek az engesz-

telhetetlenek, a merev orthodoxusok, kiknek 
érzékeny dogmatikai lelkiismeretök sem a tudo-
mányos, sem a népies vallás-erkölcsi működés 
terén nem kivan közösséget más prot. hitval-
lással. Merev nézetű, kapacitálhatlan emberek, 
kik ha belépnének is, csak galibát csinálnának 
a Társaságnak, melytől bizonyára oly merev 
confessionális irodalmi működést kívánnának, 
mely az ágostai hitv. evang. testvérekre, sőt a 
liberálisabb reformátusokra nézve is megnehe-
zítené az irodalmi együtt működést. Legyen 
nekik az ő akaratjuk szerint. Talán jobb is lesz 
nekik kívül maradni ok, maguk között t ömö-
rülniük s ha van az ő merev hitüknek cselek-
vési ereje, mutassák azt meg külön irodalmi 
és egyesületi tevékenységben. 

Az ellenzék másik csoportja, mely úgy 
látom, számban és tekintélyben is erősebb az 
elsőnél, s melynek nemcsak a kálvinisták, hanem 
a lutheránusok, sőt az unitáriusok között is 
vannak bevallott párthívei: a feladatok kijelölése, 
illetőleg határozatlan kitűzése miatt akad fenn 
és foglal tartózkodó állást az Irodalmi Társa-
sággal szemben. Nevezetesen, azt még lehetőnek 

Kár volna! Az ily nyugodt és őszinte fejtegetésnek haszna 
szokott lenni a közéletben. Szerk. 

tartja, hogy a tudományos téren, pl. különö-
sen az egyháztörténelemnek előtérbe helyezett 
mezején kálvinista, lutheránus és unitárius kezet 
íogva együtt működjék ; az e téren való elté-
rések, melyek mindig merülhetnek föl, túlnyomó 
részben tudományos természetűek, s azért a 
szupponált confessionális torzsalkodásra ritkább 
és bizonyára könnyebben kiegyenlíthető alkalmul 
szolgálnak. Tudományos társaságban nem is jár-
hat minden embernek egy formán és egy nyo-
mon az esze. De azt már kifejezetten perhorres-
kálják e mérsékelt ellenzékiek is, hogy a népies 
irodalom terén együtt vessen és plántáljon a 
kálvinista meg a lutheránus, meg a mostanság 
ugyancsak rossz hírbe került unitárius. 

Nos hát bármint gondolkozzanak a különben 
igen tisztelt s általam is egyenként nagyrabecsült 
vezérei az Irodalmi Társaságnak, azt elvileg is 
el kell ismerniök, hogy a népies vallás-erkölcsi 
irodalomnak a nép felekezeti hittuddtá-
b a f l kell gyökereznie, különben útszélre vagy 
kavics közé hintett mag lesz a társulat minden 
népies vallási kiadványa. A nép, ez a mi jó ma-
gyar népünk, külön-külön annyira hol kálvinista, 
hol lutheránus typust öltött gondolkozással bir, 
hogy a mely irodalmi népies termék ezt vagy nem 
venné figyelembe, vagy színtelen általánossá-
gokkal kívánná jól tartani, annak ugyan semmi 
nemű hatása nem lenne az ő lelkére. Vegyünk 
hozzá még egy másik körülményt, melyre tud-
tommal ez ideig még senki sem reflektált. A 
magyarországi protestáns nép nem is kizárólag 
magyar ajkú, hanem helyenként nagy tömegek-
ben német és tót, melyhez a tisztán magyar 
nyelvű iratkák úgy sem találnának egyelőre utat. 
Magyar nyelvű a prot. népközönségből kizárólag 
csupán a református (az unitáriusokról később 
szólok). Ha most ama népiratkákkal igazán a 
nép szívéhez akarunk jutni, akkor azokat már 
ezen nyelvi vagy nemzetiségi tekintetből is első 
sorban magyar kálvinista szellemben és modor-
ban, a kálvinista nép szükségletét szem előtt 
tartva kell szerkeszteni, mert a várható fogyasztó 
közönség csaknem kizárólag, de minden esetre 
túlnyomó nagy többségben a kálvinista egyház 
köréből kerül ki Intő például szolgálhatnak az 
angol tractat-society magyar nyelven, de nem 
magyar szellemben irt népiratkái, melyek évtize-
dek óta tartó terjesztési kísérletek dacára sem 
tudnak népünknél meggyökerezni. 

Latba kell vetni egy másik körülményt is, 
mely szintén a tényleges viszonyokból támad, 
s a társulat népies irodalmi tevékenységére nézve 
első sorban irányadó fog lenni. S ez az, hogy 
immár mind az ágost. hitv. evangélikusok-
nak, mind az unitáriusoknak évek óta műkő-



désben van egy-egy tisztán olyan hivatásu 
egyesületük, milyennek munkásságát részben 
az írod. Társaság is célul tűzte magának. Az 
evangelikus »Luther-Társaság,« melynek már 
néhány értékes kiadványa van, és az unitárius 
»Dávid Ferenc-egylet,cc mely csekély anyagi 
erejéhez mérten nagy hatással dolgozik, már is 
versenytársaságot vélnek látni az írod. Társa-
ságban s tagjaik e miatt igen csekély támogatás-
ban részesítik azt, annyira, hogy azon tényt is, 
hogy az írod. Társaság eddig jelentkezett iooo 
tagja közül 900 református, én a magam részé-
ről első sorban ezen körülményből magyarázom 
meg. Annyi mindenesetre tény, hogy sem a 
lutheránusok, sem az unitáriusok a maguk ki-
próbált munkásságú és hitfelekezeti érdeküket 
híven szolgáló népies célú egyesületét az írod. 
Társaság kedveért feláldozni nem fogják ; ellen-
kezőleg mind a Luther-Társaság, mind a Dávid 
Ferenc-egylet, mint a tények mutatják, az írod. 
Társaság nyomásától való féltükben már is o J 
fokozottabb tevékenységre buzdultak, s tagjaik 
számát tekintve a folyó évben (tehát az egyet, 
írod. Társaság szervezkedési mozgalmai alatt) 
jelentékenyen megerősödtek. (A mit én egyál-
talában nem panaszképen, nem is helytelenítni 
akarva, hanem tisztán a helyzet ismertetése f J 
végett említek fel.) 

Ha már most az említett körülményeket 
figyelmesen összevetjük, azt hiszem, nem csa-
lódom, ha belőlük először is azt a tényt abstra-
hálom, hogy az írod. Társaságtól való húzó-
dozás és aggodalmaskodás igazi oka — a merev 
orthodoxok elvi anti-unitárius ellenzésétől el-
tekintve — a népies irodalmi programm hatá-
rozatlanságában van. A kálvinistaság egy része 
azért húzódozik tőle, mert félti a maga kálvi-
nista népét, hogy holmi se hideg se meleg 
szintelenséggekkel kívánják traktálni; a luthe-
ránusok nagy része azért nem melegszik fel 
iránta, mert tudományos programmját szeretné 
ugyan, de a népies működéstől félti szívében 
a maga Luther-Társaságát; az unitárius is csak 
ímmel-ámmal, épen a neveért, no meg azért 
iratkozik be a Társaságba, mert tőle a tudo-
mányos téren mégis remél valami hasznavehe-
tőt, s a protestáns hitfelekezeti solidaritás ez 
ujabb kötelékéből nem akar kimaradni. Mind-
nyájuk szemében pedig a népies irodalom a 
közös szálka, egyiknek azért, hogy nem kielé-
gítő tormában van felvéve a Társaság pro-
grammjába; a máskettőnek azért, hogy általá-
ban miért vétetett fel a Társaság munka-tervébe. 

Hic Rodus, hic salta! Mit tegyen most 
már az a két tüz közé szorított társaság? 

Nézetem szerint a kérdést nyíltan fel kell 

vetni, s most az indulás előtt úgy megoldani, 
hogy minden oldalról megnyugvást keltsen. 
Ágostai ev. és unitárius testvéreinket közgyűlési 
határozatban kell biztosítani a felől, hogy az Iro-
dalmi Társaság a maga népies kiadványaival 
sem a Luther-társaság, sem a Dávid F. egylet 
hivatás körébe nem vág, hanem a református 
egyház és nép szükségletét fogja szem előtt tartani. 
Teszi ezt azért is, mert tagjai kilenc-tized rész-
ben reformátusok; azért is, mert az evangéliku-
sok és unitáriusok a maguk szükségletét meg-
levő egyesületeik gondoskodása folytán házilag 
és hitfelekezeti érdekeiknek megíelelőleg ellát-
hatják ; azért is, mert az alapszabályok illető 
§-ának azon rendelkezése, hogy »a társaság 
munkakörébe a parokhiális könyvtárak szellemi 
támogatását és anyagi segélyezését« is felve-
hesse, csak ez alapon valósítható meg ; végül 
azért is, mert a református ellenzék aggodalma 
ez intézkedés által, mely a népies irodalom 
reform, hitfelekezeti szellemét feltétlenül bizto-
sítja, meggyőződésem szerint teljesen el íogna 
oszolni. 

A tudományos szakosztály működése iránt 
csak az engesztelhetlenek részéről támadt aggo-
dalom, mert a mérsékeltek a protestantismus 
alapját képző evangéliumban, s az azon felépült 
prot. theologiai tudományokban annyi közös, 
mindnyájunk által vallott alapigazságot tudnak 
és vallanak, hogy ezeken mint közös gyékényen 
teljes békességben megárulhatnak a theologiai 
tudományok piacán. Mert a ki — a speciális 
confessionalis differentiáktól eltekintve — a 
protestáns hitfelekezeteknek tudományos és egy-
háztársadalmi téren való solidaritásban lételét s 
ennek a nagy ellenség sorvasztó nyomásának 
ellensúlyozása végett égetőleg szükséges terv-
szerű és egységes fejlesztését belátni nem tudja, 
előmozdítását nem akarja : attól alkothatunk 
ugyan akár Luther-, akár Kálvin-társaságot, de 
ő istápolni azt sem fogja, mihelyt észreveszi, 
hogy a társaság nem az általa vallott dogmatikai 
irányban működik. Az ily merev orthodoxia arra 
is képes — a 70-es évek reform, mozgalmaira 
hivatkozom, midőn Debrecen Budapesttel nyilt 
harcban állott — hogy a saját egyháza körében 
alakult tudományos külön társaságot is szét-
robbantsa, mert lényéhez van forrva a türel-
metlen exclusiv szellem, mely társulati tömörü-
lésre a priori képtelen. 

A többi jelentéktelenebb aggodalmak, me-
lyek közöttünk itt falun gyakori eszmecsere 
tárgyát képezik, a Társaság tisztviselőinek és 
választmányának gondos összeállítása által köny-
nyen eloszlathatok. Tartassák meg lehető leg-
nagyobb mértékben a jelentkezett tagok hitfe-



lekezeti számaránya, mert a Társaságnak igazga-
tásában, kiadványaiban és mindenféle működé-
sében tagjai többségének akaratát kell szem 
előtt tartania s az irányadó befolyást ezeknek 
kell engednie. 

Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva, 
a Társaság életképességében és lassanként! fel-
virágozásában még lehet bizni ; különben pedig 
béna indulás után lassú tengődés és gyors sor-
vadás lesz sorsa ennek a Társaságnak is, mint 
több elődjének. Quod Deus avertat! 

Ajánlom e falusi, de őszinte és meleg ügy-
szeretetből származó gondolatokat a vezető fér-
fiak nagybecsű figyelmébe. 

Sóváradi G. 

A magyar református egyházalkotmány 
alapelvei. 

A debreceni alkotmányozó zsinat előzményei . 

A magyar ref. egyház meglehetős rendezetlen álla-
potban volt egészen a legközelebbi időkig. Különösen 
egységes szervezete hiányzott. Abban az időben, amikor 
lehetett és kellett volna szervezkednie, elmulasztotta 
a z t ; a 16—ik század folyama alatt tartott zsinatok mi 
érzékkel sem bírtak az egyházpolitikai s egyháztársa-
dalmi kérdések iránt, s még egy oly fényes, messze 
kimagasló egyéniség is, mint Melius, előbbvalónak tar-
totta a szentháromságtagadók elleni szenvedélyes vitat-
kozást, mint egyházának belső szervezését s ez által 
kifelé is megerős í tésé t ; sokkal több gondot fordítottak 
egyházunk régi vezérférfiai a tan tisztaságának megőr -
zésére, mint egyházunknak a nemzet alkotmányával való 
összeolvasztására, holott az idők rendkívül kedvezők 
valának arra, hogy a kath. magyar államot református 
állammá alakítsák á t ; a katholikus egyháznagyok maguk 
ajánlották fel mintegy az egyesülést, nem kívánván 
többet, mint hogy ők megtarthassák egyháznagyi állá-
sukat, s a katholicismus hierarchiai szervezetét fogadja 
be az új egyház, mint olyat, mely a nemzet alkotmá-
nyával szorosan össze volt forrva, s a keleti faj saját-
ságainak is jobban megfelelt, mint a puritán színezetű 
új egyház. De a protestantismus visszautasította a fel-
ajánlott jobbot, s így az előbb barátságos indulatú f ő -
papság ellenséggé vált, melylyel szemben a szervezetlen 
s belsőleg szétszakadozott ref. egyház csakhamar hat-
hatósan kezdte érezni gyengeségét . De midőn felébredt 
s belátta a veszélyt, mely őt szervezetlenségében fenye-
gette, már akkor késő v o l t ; hasztalan igyekezett most 
már szervezni önmagát a zsolnai, szepesváraljai, k o m -
játi, szathmár-németi zsinatokon, egységes szervezetet 
létrehozni nem tudott, részint az ország politikai szét-
szakadozottsága miatt, mely egyéb okoktól eltekintve, 
már maga három felé szakította a hazai prot. felekezet 
híveit; részint az új életre ébredt katholicismus ellensze-
gülése és ármánykodása miatt, mely egészen a jelen száza-
dig meg tudta akadályozni azt, hogy egységes magyar ref. 
egyház jöhessen létre és állhasson vele szembe, mert 
könnyebbnek látszott a protestantismust részenként le-
verni, mint egészében egyszerre megdönteni. Emiatt csak 
komjáti és geleji-féle kánonok nyertek olyan, amilyen ál-
talános érvényt, de ezeket is a kerületek tetszésök szerint 
változtatták, módosították s bár legtöbbször ezek szolgál-

tak kiindulási pontul, mégis a legeltérőbb szervezetek jöttek 
létre. Semmi határozottság, semmi állandó és törvénye-
sen biztosított rend nem vol t ; apáink kormányozták, 
igazgatták az egyházat, amint a lehetőség és szokás 
megszabták. így tengődött , sínlődött egyházunk — a 
kath. klérus nagy örömére — egészen az I79°/0 1 - iki 
budai zsinatig, amikor reményleni lehetett, hogy az 
országos törvények védelme alatt létrejöhet egy egysé-
ges alkotmányos szervezet ; de fájdalom, a kísérlet m e g -
hiúsult, és pedig épen magoknak a reformátusoknak 
viszálkodása miatt. A rendetlenséghez — úgy látszik — 
hozzá szokott s azzal megelégedő és a maga vajmi 
csekély értékű jogait kicsinyeskedve féltő papság csirájá-
ban elfojtotta a jó szándékot, oly zavarokat támasztván, 
amelyek miatt a király nem tartotta célszerűnek tö rvény-
erőre emelni a zsinat kánonait s így épen azok, kiknek 
fel adatuk s elengedhetlen kötelességük lett volna az 
egyház külső-belső megerősítésén fáradozni, önmaguk 
rántották ki egyházuk alól a létalapokat, melyeket gon -
dos kezek alá rakni igyekeztek. Ez a kicsinyeskedő, az 
egységben rejlő erő iránt kevés vagy épen semmi érzék-
kel nem viseltető papi szűk látkör volt megölője azon 
célszerű intézkedéseknek is, melyeket Péchy ímre lángel-
méje s vasakarata alkotott. Ő fel tudta fogni, hogy az 
egyesülés, az egységes nemzeti egyházzá szervezkedés 
mennyire életfeltétele az egyháznak, s mily óriási e r ő -
vel ruházná fel azt, mely szétszakadozott állapotában is 
oly bámulatos befolyást tudott gyakorolni a nemzet 
alkotmányos életére. Péchy nagy ereje egy kevés időre, 
minden akadályt leküzdve, meg is valósította az egysé-
get, s szervezni kezte egyházát egészben és részeiben ; 
de kidőlése után annál nagyobb erővel tört ki a vissza-
vonás tüze, s szétszaggatta újból az alig életre kelt új 
intézményeket. Azóta bár többször felmerült az óhaj, 
hogy egy egyetemes alkotmányozó zsinat tartassék, fo ly-
vást csak óhajtás maradt, majd a bekövetkezett zavaros 
politikai viszonyok közöt t gondolni sem lehetett reá, 
sőt magát a jogot is el akarta ragadni az absolutismus, 
s maga akart alkotmányt adni egyházunknak az 1859-iki 
pátensben. Az absolut kormány ezen törvényellenes 
rendeletének meg lett az a jó oldala, hogy a nemzet 
figyelmét a küzdő ref. egyház felé irányozta, s a n e m -
zet jobbjai a — klérust sem véve ki — hathatósan 
támogatták egyházunkat jogai visszaszerzésében ; másfelől 
épen a pátens hatása alatt magában az egyházban álta-
lanosabbá lett a szervezkedés ügye iránti érdeklődés s 
az egységes alkotmánynak szükségérzete. De csak az 
alk otmányos korszak visszaállítása után lehetett remény 
egy alkotmányozó zsinat tarthatására. Az 1860-iki egye-
temes konvent tette meg az első lépést a magyar ref. 
egyház egységes szervezéséhez, de intézkedései nem 
nyertek altalanos megvalósítást, s ezért folyvást fenn-
maradt a szüksége annak, hogy kötelező törvények 
alkottassanak. Ily körülmények között a szervezkedés 
ügye napi rendre került, az egyházi folyó iratokban, 
egyházkerületi s konventi gyűléseken élénk megbeszélés 
s vita tárgyává tétetett. Különösen nagy segélyére volt 
az egységre törekvőknek Erdély végleges egyesítése 
Magyarországgal, mely körülmény mindkét volt külön 
állam reformátusaiban felébresztette s folyvást ápolta az 
együvé tartozás vágyát és gondolatát, s mindkét részről 
hangosan nyilvánult, az egységes szervezkedés szüksége ; 
pl. Dózsa »Egyházjogtana« előszavában már 1865-ban 
azt mondja, hogy művét épen azért adta ki, hogy a két 
magyar egyház egységes szervezésére megadja Erdély 
részéről a szükséges történeti alapot, s a maga munká-
ját »szükséges közremunkálásnak« nevezi »a szervezés 



nagy munkájának megkezdhetésére s keresztülvitelének 
könnyí tésére;« remélve, hogy a magyarhoni testvér-
egyház tárgyavatottjai kísérletét »fehivásnak tekintendik, 
hasonló közremunkálási kötelesség teljesítésére.« S nem 
csalódot t ! Mert a magyarhoni ref. egyházban is érlelődni 
kezdett az ügy s 1877-ben a kerületek egyhangúlag 
elfogadták a tiszántúli egyházkerület javaslatát, egy t isz-
tán a zsinati előmunkálatok elkészítésére hivatott egye-
temes értekezlet tartására vonatkozólag, minek folytán 
1877. november 15—17. napjain összeült az értekezlet, 
bizottság által alkotmánytervezetet készíttetett, a követ -
kező években azt alaposan megvitatván, a zsinattartás 
ügyét teljesen előkészítette. N e m volt egyébb hátra, 
mint a felséghez folyamodni a szükséges engedélyért, 
ami 1880. december 27-kén megtörtént . S a király 
ajtaja nem záratott el a protestánsok kérelme elől, 
mint a lefolyt századokban oly számtalanszor. 179°/n 1 - évi 
26. tcikk kimondotta a protestánsok zsinattarthatási 
jogát, a felébredt alkotmányos szellem biztosította azr. 
Lelohadt a vallási fanatismus tüze, mely oly kínos 
emlékeket hagyott maga után országunk tör téne tében; 
az a lkotmányos király belátta, hogy nem tagadhatja meg 
a református egyháztól természetes joga i t ; belátta azt 
is, hogy a református egyház egységes szervezkedése 
az államra nézve ép oly fontos, mint magára az egyházra; 
valamint megértet te azt is, hogy a ref. egyház Magyar-
országon nem ellensége sem az államnak, sem az ural-
kodó dinasztiának, sőt ezeknek legerősebb támasza, ha 
jogaiba visszahelyeztetik s azok gyakorlásában nem 
gátoltatik, mert elve épen összeolvadni a népélettel s 
az állammal vállvetve előmozdítani a nemzet jólétét és 
virágzását. Ily felfogás mellett, midőn a ref. egyház az 
179°/ ( n . évi 26. tc. 4. §-a értelmében zsinattarthatásáért 
folyamodott , a válasz a legkegyelmesebb királyi enge-
dély lett, mety még az idézett törvénycikkben a király 
számára fenntartot t s biztos kirendelésre vonatkozó 
jogot sem tartotta szükségesnek érvényesíteni. (Miniszt. 
leirat 4724/81. szám.) 

Ez általános politikai viszonyokon, vagy inkább 
hangulaton kívül figyelembe kell vennünk azon theo-
logiai mozgalmakat is, amelyek a zsinat előtt közvet-
lenül foglalkoztatták egyházunk gondolkodó férfiait. E 
téren két párttal vagy irányzattal találjuk szemben ma-
gunkat, a conservativ és reformpárttal , vagy az úgy-
nevezett or thodoxokkal és a reformerekkel. Mindket tő-
nek neve megmagyarázza irányzatát is. A főszerepet 
egyfelől a pesti, nagyenyedi és pataki, másfelől a deb-
receni theologiai fakultások vitték. Amazok a reform 
eszméjét írván zászlójukra, a külföldi szabad theologiai 
irány szellemében kezdették meg működésöket s a 
theol. tudományok minden ágában a szabad vizsgálódás 
jogosultságát vitatták s úgy a dogmák, mint a biblia-
magyarázati elvek s egyháztörténelmi kérdések dolgá-
ban, jórészt szakítva a hagyományos nézetekkel, az 
újabb kor tudományosságának megfelelő elveket s néze-
teket hangoztattak. Ellenben az orthodoxok — élükön 
a nagytudományú Révész Imrével — a prot. egyház 
régi alapjait féltve az új szellem tagadhatlanul romboló, 
de egyszersmind építő munkájától, szenvedélylyel szál-
lottak ki a hagyományos nézetek védelmére. A meg-
indult vita, bar nem ritkán elment a »szeretetlenség ne 
továbbjáig,« mégis üdvös hatást szült. Az íróknak egész 
sora állott fel, úgy egyik, mint másik oldalról, s a 
theol. tudományok oly szép virágzásnak indultak, amilyen-
nel a magyar ref. egyház történetében — a XVI. szá-
zadot kivéve — nem találkozunk. — Élet, elevenség 
uralkodott mindenütt , mígnem a szervezkedési mozgal -

mak másfelé fordították a vezérférfiak figyelmét s a 
közöttük volt éles ellentéteket ha ki nem egyenlítették 
is, de egyidőre elhallgattatták. Bármily nagy volt is 
közöttük a különbség, egy dologban egyet értettek, 
hogy t. i. égető szükség szilárd alapot, egységes alkot-
mányt adni a ref. egyháznak hazánkban. De az alap-
gondolat egysége mellett volt mégis eltérés közöttük az 
egyházszervezeti kérdésekben is. A reformpárt tö rek-
vésein nagy mértékben észrevehető az 1865-ben alakult 
»Német Prot . Egylet« befolyása, úgy a gyülekezeti elv 
újabb követelményeinek, az egyház államhoz való viszo-
nyának meghatározásában, mint az azelőtt mintegy külön 
tartományi egyházakat képező egyházkerületeknek egy-
séges nemzeti egyházzá forrasztásának kívánásában. Egy-
házunk alkotmányát tehát teljesen ezen elvek alapján 
óhajtották megalkotni. Az or thodox párt sem kerülhette 
ki a fentebbi alapelvek hatását, miután azok épen az 
ősreformátori egyházalkotmányi elvek valának, megtisz-
tulva a századok küzdelmeiben. De ezek gyakorlati alkal-
mazásában s intézményekké valósításában meglehetősen 
eltértek ellenfeleiktől. A re form-pár to t e téren a viszo-
nyokkal való könnyebb megalkuvás, a célszerűség elvé-
nek a hagyományok fölé emelése s különösen az egy-
ség teljes megvalósítására irányzott törekvés jellemzi; 
míg ellenben az or thodox párt folyvást a történeti 
traditiókra, a törvényeken alapuló formákra hivatkozott 
s bár elvben törekedett az egységre, de a gyakorlatban 
a traditiók kedveért kész volt feláldozni azt, aminthogy 
Erdélylyel szemben tényleg fel is áldozta, s az egység 
orgánumát inkább csak a törvényhozó zsinatban, mint a 
kormányzó konventben akarta szemlélni, s csak nagy 
nehezen tudott megbarátkozni azon gondolattal, melyre 
már Péchy Imre törekedett , hogy a konvent legfőbb 
határozati joggal biró egyetemes kormányzó közeg 
legyen. Még akkor is, midőn zsinat tartására hívják fel 
az egyházkerületeket, a konventet csak ad hoc kívánják 
összehivatni az előmunkálatok elkészítése végett. (1877. 
debreceni egyházkerületi jegyzőkönyv 18. sz.) 

A régi traditió s az újabb kor követelménye kelt 
hát harcra egymás ellen az egyházszervezeti kérdések-
ben, különösen a zsinatot megelőzött években; de 
amely harc a zsinaton is éreztette, hol káros, hol jó té-
kony hatásá t ; amennyiben az egyik párt konzervatiz-
musa mérséklőleg hatott a másik radikális törekvéseire, 
s emennek a jelen kor követelményei iránt való élénk 
ragaszkodása meggátolta amannak túlságos konzervatív 
törekvései t ; ennyiben jótékony hatású volt a két párt 
küzdelme, de kártékony annyiban, hogy a béke kedveért 
számos célszerű intézkedésről le kellett mondani. Ez 
nyilvánul különösen abban, hogy a zsinat határozatai 
túlságosan az általánosságokban maradnak s igen sok 
eltérést megengednek az egyes intézményekre nézve a 
különböző vidékeken. 

Ily történelmi — bár csak fő vonásaiban vázolt — 
előzmények, s politikai viszonyok mellett, az érintett 
theologiai mozgalmak s egyházjogi viták hatása alatt 
ült össze a debreceni zsinat az 188r. év október 31-én 
s 25 napi együtt ülése, majd a királyi felség altal kívánt 
módosítások megtétele végett 1882-ben néhány napi 
ülésezése után megalkotta, a református egyház alkot-
mányos szervezetét, mely O Felsége által 1882. október 
11-kén megerősít tetvén, alkotja a magyar ref. egyház-
nak alaptörvénykönyvét, amelyre oly igen szükség volt 
már ősidők óta. E törvénykönyv alapján kívánom kriti-
kailag fölmutatni a hazai református egyházalkotmány 
néhány főbb pontját. 

Hamar Andor. 



T Á R C A . 

A D V E N T . 

A Messiás jön ! Hozsánna, hozsánna! 
Fogadd örömmel szívem a Királyt! 
A sokaság előtte és utána 
Egy szívvel-szájjal mind áldást kiált. 
Áldott legyen, ki jött az Úr nevében ! 
Áldott, örökké áldott a neve : 
Uj élet ébredt Benne földön-égen, 
Siralomvölgye Édenné leve. 

A Messiás jön ! Lába szent nyomában 
Virág fakad és áldás mindenü t t ; 
Népekre , a kik ültenek homályban, 
Az ő orcája fényessége süt. 
Világosságul jött O e világra, 
Nem ütközik meg az, ki Véle jár. 
A tűz megger jed t : a hit égi lángja, 
S ezt semmi többé el nem oltja már. 

A Messiás jön! Istennek remekje, 
Kiben lakott a teljes szeretet, 
Hogy a halandót Istenhez emelje, 
Ragyogva rajt ' a felsőbb eredet. 
A Szenvedő jön. Sebe rejtekébül 
Fájó szívekre harmatoz vigaszt ; 
Édes szavára a beteg felépül, 
Sötét síroknál szép remény viraszt. 

A Messiás jön ! Bűnös embereknek 
Békéltetője jön. Mily kegyelem ! 
Ha könnyeim a bűnért megerednek, 
Az angyalok is örülnek velem. 
O h drága Vendég, leborulva kérlek, 
Tedd hajlékoddá az én szívemet, 
S hálaadással áldlak és dicsérlek, 
A míg csak sírom hantja nem temet ! 

Sántha Károly. 

Símén Domokos élete és munkássága.*) 
Ezelőtt mintegy 60 évvel egy új korszak kezdődött 

Magyarországon. A nemzet, elvesztett jogai után való 
busongását megunta s kilépett a munka mezejére. A 
munka -— bármiféle legyen is — növeli az erőt, fokozza 
a kedvet s hevíti a cél megvalósítása után való vágyat. 

Hazánk politikai életében oly merész eszmék nyertek 
kifejezést most az ország házában, és pedig az erdélyiben 
ug}7 mint a magyarországiban, majd meg a hajnalodó 
hírlapirodalomban, a melyek megvalósításához szükség 
volt az európai egyes államok s köztük Magyarország 
forradalma kiütésére. 

*) Felolvastatott Kis-Kadácsban (Udvarhelymegye) szept. 9-én a 
Simén Domokos halála io-ik évfordulóján, a sir fölé közadakozásból 
emelt emlékkő leleplezése alka'mával. 

A magyar nemzeti szellemmel egyidejűleg kezdett 
röpkedni a szabadulni vágyó vallásos szellem is. Mily 
hoszszas alvás és sinlődés mind kettő életében ! Erdély, 
ezelőtt 300 évvel szabad és független ország s az egy-
házak előtt a vallásos meggyőződés szabad mezeje 
nyitva állott, hogy harcolják harcukat az isteni tökéletes-
ség keresésében. Az eredmény az lett, a mi sehol a föld 
kerekségén, hogy ebben a kis hazában négy vallás 
törvényesít tetet t . Igaz, hogy sehol sem volt annyiféle 
nemzet, mint itt, s az is igaz, hogy némely nemzetek-
nek meg van bizonyos örökölt hajlandósága bizonyos 
gondolkozás módra, bizonyos hit nézetre, de Erdélyben 
az egyházak alakulásában nem a faji hajlam döntött , 
hanem a szónoki és tudományos meggyőzés s az egyéni 
meggyőződés, mert különben hogyan lehetett volna az, 
hogy ugyanazon vidék magyarjai vagy székelyei közöt t 
gyökeret tudott verni a Luther, a Calvin és a Dávid 
Ferenc vallása? Én nem tudom szabadabbnak képzelni 
egy ország népeit annál, minthogy azok saját gondolataik 
igazsága kiderítése végett egy vagy más helyen össze-
gyűlhessenek, s ott nyíltan vitatkozhassanak. Minő é rde -
kes lehetett az, midőn Fejérvárt, Vásárhelyit vagy Váradon 
a tudós papok és tanárok nagy serege a fejedelem és 
főurak jelenlétében és részvéte mellett két táborra sza-
kadva síkra szállt, hogy egyik a mást legyőzze és m e g -
hódítsa. Bizony hevesek és tüzesek lehettek azok a 
vitatkozások, de a magyar műveltség büszkeségére, sem 
a vitatkozók, sem a tudósok nem éltek vissza a szabadsággal. 

Az idők tanuja s a minden titkok tudója ha meg-
mondhatná, hogy mivé lett volna hazánk és népe, ha 
mindez úgy halad, a mint megkezdődö t t ; de »nem a 
vezéreké a haladás.« S alig, hogy a szabadelvűségben 
páratlan fejedelem János Zsigmond meghalt, a szabad-
ság madara kalitkába záratott s kivált az unitáriusoknak 
oly szűk tért hagyott , hogy Kolozsváron s Tordán kívül 
zsinatot nem tarthatának. Ezután mintegy 30 évig a 
katholikus fejedelmek elhatalmasodása, követve a r e fo r -
mátusokétól, nemcsak hogy a kifelé való terjedést m e g -
gátolta, hanem az unitárius püspököt kizárta egyházai 
egy részéből Háromszékről, s az unitárius vallás tanait 
a szombatosság köpenyege alatt, s egy meg más ok -
ból egészen kiforgatta valódiságokból. Az ausztriai 
császárok kegyelme nem adott többet az egyháznak, 
mint a nemzetnek, s a vallásos szabadságnak gyenge 
barátja volt. 

Ezelőtt éo évig vagyis az új korszak kezdetéig a 
dolgok természete szerint, száz év szüleményeként tes -
pedés és zsibbadtság uralkodott a vallásos élet testén. 
A katholikus egyház semmit sem akar tudni arról, hogy 
a protestáns vele egy jogú a hazában. A szülő kény te -
len reversalist adni, hogy gyermekét katholikusnak neveli. 
A protestáns egyházon megkeményedet t a reformatio 
rárakta ósdi máz. Nézetei az égről és a földről éppen 
olyanok, mintha soha senki sem mondot ta volna meg, hogy 
a föld mozog. De mind a meljett is ez az idő hajnala 
volt a vallásos eszméknek is. Éppen akkor tájban, vagyis 
1842-ben indul meg az első protestáns lap »Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap« címmel a Székács József és 
T ö r ö k Pál szerkesztésében. Meg-meg pendítik a húrt, 
hogy hangot adjanak magukról s megmondják, hogy 
ők is tudomással bírnak arról, a mit a tudós világ s 
főleg Németország mivel. Egy egészen új korszak kez-
dődött , s ennek a korszaknak, bár mostanig csak hatvan 
év telt el belőle, oly gyors volt a haladása, s követke-
zőleg oly nagy volt az előidézett változás, hogy három 
időszakot különböztethetünk meg benne. Az első a 
kísérletezés ideje, mely tart 1825-től a forradalmig, 



mikor a törvényhozás azt a hatalmas lépést teszi meg, 
hogy az unitárius vallást Magyarországra is bevettnek 
mondja ki. Kell-e ennél szebb befejezés? A másik a 
szabadelvű munkásság ideje, mely az absolutismus alatt 
kezd jelentkezni, s akkor mint a nemzeti szellem kife-
jezője a magyar egyházakban az iskolák megmentése 
körül fejti ki erejét, a 6o-as évek végén irodalmi vitat-
kozásban nyilvánul s a 70-es években a Reform-egy-
letnek tervezett »Protestáns Egyletben« ölt határozott 
alakot. 

A harmadik időszak az, a melyet most élünk s a 
mely, ugy látszik, az irodalmi téren fogja dedarálni magát 
s eldönteni azt a kérdést, hogy vájjon Magyarországon 
a protestáns orthodoxismusnak vagy a liberalismusnak 
van-e jövője? 

Ezen három időszak két elsejére esett rövid élete 
kis-kadácsi Simén Domokosnak, a kiről megemlékezni e 
sorok feladata. Ez a becses élet az elsőben csak kezde-
tét vette, a zsenge gyermek évekkel s a harmadikot 
alig hogy megtekinté, tehát a középsőre szorítkozott. 

»En 1836-ban születtem julius 30-án Tarcsafalván 
— irja hátrahagyott emlék iratában — apám odavaló 
unitárius pap, Simén János, anyám Istvánfi Lidia az 
Augusztinovich Pal testvérének, Zsuzsáimának és Istvánfi 
Györgynek leánya.« Székely primori nemes család sarja-
déka, anyai ágon a Mátéfi és ennek során az Auguszti-
novich családdal volt rokon, mely családnak egyik tagja 
Augustinovich Pál, a hires consiliarius és az unitárius 
egyház kitűnő jóltevője, nagy atyja épen kadácsi pap 
volt. Atyja elődei szintén székely nemesek, kiknek egyike 
1812—14 mint lustráló szerepelt. Edes atyja, ki 1803-ban 
született, a keresztúri és kolozsvári unitárius iskolákat 
végezte. Papi hivatalát Ny.-Szt.-Lászlón kezdette meg, 
mint papi administrator, honnan kineveztetett borsodi 
pappá 1831-ben, s onnan Tarcsafalvára ment. Ot t szüle-
tett első fia Domokos, ki ugyanott az atya buzgó ellen-
őrzése mellett Márkos mester alatt a népiskolában tanulni 
kezdett, mit Alsó-Siménfalván végzett be. 

Ha az apa oktatója, az anya nevelője volt a gyer-
meknek. Benne az anyai gyöngéd szeretet párosulva 
volt józan Ítélettel és oly határozott szigorral, a melynek 
hatása nem szokott elmaradni a gyermeki életben. A 
székely-keresztúri unitárius gymnasiumba az apa vitte 
be, de az anya gondozta a tanuló gyermeket. A falusi 
papné különösen sokat adott arra, hogy fia tiszta és 
takarékos legyen. »Ha zsákból csináltok is ruhát — 
szokta mondani — arra vigyázz, hogy az álljon jól és 
csinosan.« Egyik keresztúri tanuló társa elbeszélése sze-
rint a papné egyszer lement egyik barátnéjával Keresz-
turra, s mikor a bolthoz értek, így szólt barátnéjahoz : 
»édes Borosné asszony, álljon meg itt, míg a boltba 
bemegyek. Mit vásárolt a tiszteletes asszony ? kérdé az 
útitárs — Én bizony egy tükröt vettem a fiamnak. De 
hát még az is kell? Hogyne édes Borosné asszony, 
hiszen ez többet ér egy rosz embernél, mert ez mindig 
igazat mond neki. Ebbe ha bele néz, látja magát, s ha 
valamije nem tiszta vagy nem áll jól, megtisztítja s meg-
igazítja, már pedig előmbe csinosan jöjjön az én fiam, 
mert én úgy szeretem.« 

Keresztúri tanulásáról Simén a következőleg ír 
már említett emlékiratában: »1842-ben, húsvét után 
apám a székely keresztúri gymnasiumba vitt. A 48-iki 
év azüiiban félbe szakította tanulmányaimat. Alig irta 
meg Petőfi : »Talpra magyar, hí a haza !«, mint viilany-
szikra terjedt el az ébresztő hang az országban. Minden j 
honfi ajkról ez zengett. - A keresztúri iskolában is ezt 
énekelte a deák-gyermek. Március vége feléig a nemzeti 

érzelmek zajlása már oda emelkedett, hogy a deákok 
egész enthusiasmussal mentek fel a városba leverni az 
egyetlen kétfejű sast a postáról. Ez események után 
nemsokára az ifjúság honvédnek állott. Az iskolai tanítás 
korán bevégződött. A tanulók haza mentek s a múzsák 
hajléka 2 évig nélkülözte szokott lakóit. 

A tanulók elszéledése után apám engemet is haza 
vitt. Mint 12 éves gyermek nem voltam elég erős arra, 
hogy honvédnek álljak, azonban nemsokára a nemzet-
őrség is szervezte magát a falvakban. Én a siménfalviak-
nak dobosa lettem, s ilyen minőségben voltam egy 
darab ideig. A szabadsag-harc befejeztével vissza-
mentem a keresztúri iskolába, s 1854 juniusában meg-
lehetős sikerrel végeztem iskolai éveimet. Ugyanezen 
év augusztus hó végén apám Kolozsvárra hozott. Itt 
megismertetett már az első nap Ürmösi Samu családjával. 
Oda voltunk híva az első napon vacsorára. De én 
bizony a szokatlan hoszszu utazás miatt el lévén fá-
radva, már az asztalnál dicsőségesen elaludtam.« 

A felső gymnasiumi tanulmányokat kitűnő ered-
mény nyel végezte el. »A három évi cursus elvégzése 
után — irja tovább — két évig theologiát hallgattam. 
E közben 3 évig köztanító voltam. Az E. K. Tanács 
még cursista koromban megtett rajztanítónak. T h e o -
logussá létemkor pedig a görögnyelv, szám- és mértan 
tanítását bízta rám, mit 3 évig vittem.« 

»Miután egy évet mint végzett theologus még 
eltöltöttem, 1860. nyarán a maros-vásárhelyi és szent-
királyi ekklézsia megbízottja, id. Jakab János által ünne-
pélyesen meghívott papjának. Én azonban már akkor 
azon forgattam eszemet, hogy a Paget által Londonban 
kieszközölt két 50 — 50 fontos stipendium egyikének 
elnyerhetéseért folyamodom az E. K. Tanácshoz, s meg-
nyerés esetén felmegyek a Manchesteri New Collegeba. 
Ennélfogva a meghívást megköszöntem, de el nem 
fogadtam, hanem készültem Londonba. Az angol nyel-
vet meglehetősen értettem és hogy semmi akadály ne 
legyen, a papi vizsgát 1860 nyarán letettem. Ennek 
megtörténte után a londoni stipendiumért folyamodtam. 
Ezt meg is adta oly kikötéssel az E.- K. Tanács, hogy 
segítségére ne számoljak ugyan, de adjak reversalist 
arról, hogy a statust fogom szolgálni. E különös felté-
telt elfogadtam.« 

Az emlékiratban e helyen egy kis tévedés van. A 
status a Simén ügyét tárgyalta s azt igérte, hogy ha az 
angolokkal a megkezdett viszonyt folytatja s az ígért 
segélyt megkapja, akkor Simént fogja az illető kötelez-
vény megadása mellett az alapítványra ajánlani. Ez meg is 
történt, mert abban az évben, alig két hónap multán az 
angolok a Kolozsvárit élő Paget János útján azt az 
ígéretet teszik, hogy egy ifjúnak 50 font sterlinget 
(500 fr t) adnak segedelmül, úgy hogy az még abban 
az évben októberre menjen fel Londonba. Az öszszeg nem 
szólott az uti költségre s nem volt teljesen elég arra 
sem, hogy egy magyar tanuló Londonban más segítség 
nélkül megélhessen belőle. Paget két ifjút akart felkül-
deni de úgy, hogy félköltséget az egyház fedezzen. Az 
egyház pénzügyi viszonya ezt nem engedte meg, de 
Siménnek küldött ^oo frtot. Az angolok a következő 
tanulóknak már 100 /ont sterling szép összeget adtak 
egy évre. 

»Engedélyem meg volt ugyan a Londonba mehe-
tésre — irja emlékiratában — csak pénzem nem igen 
volt, összes pénzem 150 frt lévén. Apámtól nem remél-
tem, mert neki sem volt. Dologhoz fogtam tehát. Leraj-
zoltam egy lapra azoknak az unitárius püspököknek 
képeit, a melyeket megkaphattam. E képet 1860 augusz-



tusában eladtam Stein János könyvkereskedőnek ioo írtért, 
a miből az első kiadásnál csak 425 példányt nyomatha-
tott. Ez már sokat emelte útiköltségemet. Ide járult az 
is, hogy Ürmösi Samu úrnak ércpénze levén, a jándéko-
zott 30 frtot , mint szintén br. Kemény Albert úr is 
50 fr tot . Ilyen formán úti költségem már elindulásom 
előtt 330 frt volt. Ez volt összes vagyonom. Sok ember, 
meglehet, vakmerőségnek nevezi oly kevés összeggel 
útra kelni idegen földre. Sok igaza lehet. De bennem 
több volt a vágy a tanulásra, minthogy ez vissza tar tha-
tott volna.« 

»Aztán volt még egy reményem. Ürmösi úr, a ki 
soha el nem hagyott , most is ezt mondot ta : bármikor 
forduljon hozzám éppen olyan bátran, mint szüleihez. 
E tudat tartott fenn külföldön. Hozzá fordultam szorult 
helyzetemben és soha sem csalódtam, 600 frttal segí-
tett külföldön létem alatt. 

» i86o . szeptember 19-én keltem útra Rafaj Ká-
rolylyal,*) ki Göttingába szándékozott menni. A Lász-
lóczki Dániel szekerével mentünk Váradig. Váradra 
21-én délre érkeztünk. 28-án Hamburgban voltam. Itt 
is, Berlinben is kissé szétnézve, szeptember 30-án esti 
12 órakor a »Neptun« nevű gőzössel Londonba indultam.« 

1860. október i - é n Simén Domokos az első magyar 
unitárius tanuló már Londonban volt. Simén egyelőre 
nem is sejthette, milyen felette nevezetes időszakot 
kezdett meg az angol és magyar unitárius egyházak tö r -
ténelmében. Ma már, szinte 30 évvel azután, mint tény-
ről szólhatunk egy olyan barátságról, a melynek erkölcsi, 
sőt anyagi értékét is alig tudja kellően méltányolni a 
mi számban kicsiny, s vagyoniíag gyenge egyházunk, s 
a mely egyfelől a magyar kultúrának, de másfelől a 
magyar nemzetnek is némi előnyt szerzett egy felől az 
által, hogy a magyar ifjak s a hazánkban gyakorta meg-
jelenő angolok ismertették viszonyainkat künn, másfelől 
pedig az angolul tudó tanárok terjesztették a gazdag 
angol irodalmat itt benn. 

Az összeköttetés, miről e helyen egy pár szót 
szólani talán nem lessz felesleges, már több mint 
60 éve hogy megkezdődött . Az angol unitárius egyház 
1825-ben szervezőzött, mert akkor alakult meg a »Brit 
és külföldi unitárius Társulat.« A társulatnak egyelőre 
nem volt semmi ingatlan vagyona, mire támaszkodhatott 
volna, nem volt örökös hivatala, melynek ha személyei 
változnak is, maga maradjon. Pénzta megalakulásra jelent-
kezett tagok mindig nyitott erszénye adott, állandósá-
got a jól választott titkárok s a buzgó elnökök biztosí-
tottak. Most hatvan év multán, bár a szervezet ugyanaz, 
vagyoni ereje, mely nagyobbára évi bevételeiből áll, 
határozottan nagy s állandóságának diszes jelképe az a 
közös épület, a melyet ez előtt két évvel a magyar 
unitáriusok fillérei hozzájárulásával építettek »Essex Hall« 
név alatt. 

A mikor legnagyobb a veszély, akkor van legköze-
lebb az isteni segedelem. Ez a közmondás példásan 
beteljesült a magyar unitáriusokon. A császári kormány 
iskoláink kellő tanerővel beállítását rendelte el. Pénz nem 
volt sem a közpénztárban, sem az egyes híveknél. De 
teremreni kellett s az unitáriusok erejöket meghaladó 
Ígéreteket tettek annyira, hogy a megszabadulás majdnem 
bizonyosnak volt vehető, de bizonyossá is lett csak-
hamar, mert Angliából az unitáriusok a fenyegető veszély-
ről értesülvén, jó barátunk Paget János útján 1859-ben 
több mint 13 ezer forintot küldöttek. Ez volt az első tete-

*) Jelenleg földbirtokos, s a székely-keresztúri unitárius a'gym-
nasium áldozatkész gondnoka. 

mes segítség s ezzel el volt hintve a magva a most is fenn-
álló kedves viszonynak. Hogy valódi testet öltsön, ahhoz 
hozzá járult a jeles tanár, Tagar t Edward és a Steinthal 
lelkész látogatása. Mikor ez utóbbi itt járt, akkor 1859 
tavaszán már két akadémitánk Ferencz József és Buzogány 
Áron ideiglenes minőségben, látogatás végett L o n d o n -
ban voltak s a magánosoknál és közgyűléseken ápolgat-
ták s melengették a csirát, mígnem aztán ugyanabban 
az évben elhatároztatott, hogy két akadémitának 50—50 
font sterlinget adnak, 

Simén, ki az egyik 50 font sterlinget kapta, nagy 
elszántsággal kezdette meg tanulását, s éber f igyelem-
mel kisérte az angol nép s köztük az unitáriusok éle-
tét. Már ugyanabban az évben levelet ír az éppen 
készülőben levő »Keresztény Magvető«-nek az angol uni-
táriusok szellemi tevékenységéről s anyagi áldozatairól. 
Ez a levél volt első műve, mely nyomtatásban m e g -
jelent (Ker. Magv. I.). 

Az angolokkal való barátság főértéke az a szel-
lemi kapocs, a mely a két nemzet egy hitű tagjait 
összefűzi, s az egyikbe úgy, mint a másikba több önbi-
zalmat önt. 

A teljesen idegen, s a nyelvet is kevéssé ismerő 
magyar ifjú meleg ot thont lel közöttük, s mi annyi 
utasnak nem sikerül, ő tárt ajtón léphet be magános 
házaikba is. Azok is, kik csak kevés időt töltöttek ott, 
mind kedves emlékekről beszélnek. Simén 18 esztendő 
multán így irja le é lményei t : 

»Sok kellemes időt töl töt tem tanuló társaimmal. 
Gyakran hívtak soireba az unitárius atyafiak; vasár-
nap pedig mindig Mednyánszky-ékhoz voltam hivatalos 
theára.cc 

Az első év eltelte után Simén meglátogatta Anglia 
nevezetesebb városait. Útközben, a hol lehetett s a módja 
is engedte, a megtalált unitárius könyvekből egyet-egyet 
megszerzett s a Manchesteri N e w College könyvtárában 
levőkről lajstromot készített magának. 

A két tanév szerencsés bevégzése után 1862. május 
24-én indult el Londonból. Útközben több várost m e g -
tekintett s Heidelbergben a hires theologus Hitzig elő-
adását a biblia magyarázatból a nyári időszakban hall-
gatta, s valamint Londonban, úgy itt is tanulmányait 

! igazoló bizonyítványnyal látta el magát. 
A szép reményekkel ekeit ifjú, mint tettre kész 

l ember tért vissza hazájába, s már hazajöttével azonnal 
| megválasztotta az egyházi főtanács Székely-Keresztúrra 

tanárnak, de a mint az egyházkerületi tanácshoz intézett 
kérelmében kifejezi, »hogy tanulmányait bevégezze« egy 
évre szabadságot kér, mit megnyervén, egykori jói-
tevője Ürmösi Samu házánál, mint nevelő töltött el 
egy évet. 

Tanári pályája 1863. őszén vette kezdetét. Székely-
Keresztúron a híres igazgató Koronka Antal meghalt. 
Simént az ugyanazon évi főtanács aug. 31-én megvá-
lasztotta Keresztúrra igazgató-tanárnak. A választás nem 
egészen történt kedve szerint, mert tanulmányainak 
megfelelőleg a kolozsvári theologiai akadémián szeretett 
volna működni, de mivel ugyanezt a tisztet már egyszer 
elodázta, most a bekövetkezett üresség miatt nem té r -
hetett ki előle. 

Munkakedvvel s ügyszerettei fogot t a még mindig 
szegényes állapotban levő, de neki is oly kedves inté-
zet vezetéséhez. Három évre terjedő igazgatói munkás-
sága alatt rendszeretetének s pontosságának meglát-
szottak nyomai ez intézeten, de ezt az állást csak á tme-
netinek tartotta, s már 1866-ban kérelmezett, hogy 
Marosi Gergelylyel cseréltessék ki, vagyis tétessék "át 



Kolozsvárra. Ez a változás mindkét intézetnek előnyére 
vált, mert Marosi ott, mint az iskola kibővítésének 
buzgó apostola, Simén itt mint a theologiai tudományok 
tanítója, mivelője és irója oly hasznos munkát fejtettek 
ki, a mely mindkettőjüknek tisztelt nevet biztosított. 

(Vége köv. ) Boros György. 

B E L F O L D . 

A dunamelléki egyházkerület rendkívüli köz-
gyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

A traktusok felterjesztései között élénk, sőt idő-
közönként izgalmas vitát támasztott a káplánok nősülésé-
nek korlátozása tárgyában a pesti egyházmegye által 
beadott következő indítvány. A káplánok nősülése sok 
tekintetben zavarok és bajok forrása lévén, úgy hogy 
mind az egyházkerület, mind püspök úr e miatt az egy-
házak szigorúan vett érdekeit alig képesek kívánt tekintet-
ben részesíteni; de meg maguk a segédlelkészek érdeké-
ben is óhajtandó lévén, hogy ne kötelezzék le magukat 
betölthetlen feladatokra, családfentartás kötelességére: 
mondja ki a főt. egyházkerület, hogy a mely segédlel-
kész ezután megnősül, eme ténye által a káplánok 
sorából kilépettnek tekintetik és a kerület segédlelkészei 
sorából kitörültetik. •— A kérdéshez sokan hozzá szól-
tak, miután Petri E. előadó annak az egyházmegyékhez 
való áttételét indítványozta. 

Szász Károly utal azon tapasztalati körülményre, 
hogy a nős káplánokat sehol sem választják meg, s így azok 
a kerület örökös nyűgei. Baksay Sándor hangsúlyozza, 
hogy némely tanítókáplánsághoz egyenesen hozzá van 
kötve a nősség, s ezen okból az indítványt napi rend-
ről levétetni kéri. Szőts Farkas az indítványt mind a 
gyülekezetek, mind az érdekelt segédlelkészek, mind 
az egyházi adminisztráció szempontjából nagyon fontos-
nak tartja. A káplánok nősülése oly fonák szokás, melyet 
lehetőleg korlátozni szükséges. Ezért pártolja az indít-
ványban kifejezett eszmét. De tekintettel arra, hogy van-
nak rendes díjlevéllel bíró, quasi rendszeresített tanító-
káplánságok, ezeket kivenni kívánná a rendszabály alól. 
Indítványozza tehát, hogy a rendszeresített tanítókáplá-
nok kivételével a többi káplánok ha megnősülnek, segéd-
lelkészi elhelyezésre igényt ne tarthassanak. 

Vörös Károly hozzájárul Szőts Farkas módosításá-
hoz. Báthory Dániel. Mindig azt olvasom •— úgymond — 
hogy a kath. papságnak épen azért nem engedik meg 
a nősülést, mert megbénítja munka kedvüket a család 
fenntartás gondja. Mi ezt az indokolást nem tehetjük 
magunkévá. A házasság mindenkinek tisztességes, ezt egy 
erkölcsi testület sohasem tilthatja el ; korlátozása volna 
ez az egyéni szabadságnak. Balogh Imre sohasem hitte 
volna, hogy megérje, hogy a hires protestáns autonomia 
ilyen indítványra ragadtathassék. A kérdést egyszerűen 
napirendről levétetni kivánja. Szász Károly indokolja a 
kérdésnek tárgyalásra kitűzését. Mert — úgymond — 
egy egyházmegye végzését, mely az egyházkerület elé 
terjesztetik, se az elnökségnek, se az egyházkerületnek 
nincs joga tárgyalás nélkül hagyni. Balogh Imre félreértett 
szavait magyarázza meg. Gózon Gyula elfogadja a pesti 
egyházmegye indítványát a Szőts F. módosításával 
Mészáros János beszéde így hangzik : Balogh Imre 
tanácsbíró úr a prot. szabadság szempontjából kívánta 
ennek az indítványnak mellőztetését: én pedig egyházi 

tételes törvénykönyvünk szabványai alapján azt akarom 
kimutatni, hogy ez indítvány törvénybe ütköző. Lelkészi 
jellegétől valakit megfosztani törvényeink értelmében 
csak fegyelmi úton lehet, de az ok, minek alapján a káp-
lán elvesztené lelkészi jellegét, egyáltalában nem olyan, 
hogy arra vonatkozólag a fegyelmi büntetések kiszabhatók 
lennének. Mert ez által botrányt nem okoz. Hozzájárul 
Baksay és Balogh Imre nézetéhez, s a kérdést napirendről 
levétetni kivánja. Szilágyi Benő szerint az indítvány nem 
vét sem a prot. autonomia, sem az egyéni szabadság ellen. 
Rámutat a következményekre, melyek a gyakorlati életben 
a káplánok megnősülését követik. Kápláni fizetésből csalá-
dot fenntartani nem lehet. Szép a phrasis — úgymond — 
de nehéz a gyakorlat. Papp Károly szintén az indítvány 
jogosultsága mellett foglal állást. Kálossy József kimerí-
tettnek látja a vitát. A felmerült nézetek — szerinte — 
meggyőzték a kerületet arra nézve, hogy itt administratio-
nalis intézkedés szükséges. Nem szeretné azokat a 
káplánokat, kik megnősülnek, a dislocatióból egyáltalában 
kizárni, csak azt mondaná ki, hogy azok a dislocatióra 
feltétlenül igényt nem tarthatnak. Koncz Imre felszólalása 
után, ki az indítványt szükségtelennek tartja, mert hiszen 
az egyházkerületnek a káplánok nős vagy nőtlen álla-
potát a dislocationál tekintetbe venni nem szükséges, 
Tisza Lajos gróf elnök Szőts Farkas módosítását figye-
lembe véve, ekként mondá ki a határozatot : A pesti 
egyházmegye felterjesztése alapján elhatározza a kerület, 
hogy jövőre oly káplánok, kik megnősülnek, segédlelkészi 
elhelyezésre igényt 7iem tarthatnak ; de e szabály a rend-
szeresített tanító-káplánságokra nem vonatkozik. 

A budapesti theologiai akadémia ügyei az intézet 
igazgató-tanácsa, az ugynev. »Theologiai Választmány« 
jelentésében és javaslataiban terjesztettek elő, melyeket 
a kerületi gyűlés egyhangúlag elfogadott, illetőleg tudo-
másul vett. — A theologusok tanképesitése tárgyában az 
elemi tanítói oklevél kötelező megszerzése már a mult 
évben kimondatván, a tanképesítő vizsgálat helyéül első 
sorban az egyházkerület nagykőrösi tanítóképezdéje je-
löltetett ki, de szabadság engedtetett az ifjaknak, hogy 
vizsgájukat bármely más nyilvános állami vagy refor-
mátus praeparandiában letehessék; feltétlenül csak az 
lévén kötelező, hogy az oklevél felmutattassék, különben az 
illető theologus a IV-ik évi tanfolyamra fel nem bocsát-
tatik. — A theologiai tantermek, lakó- és tanáriszobák 
újból való Jölszerelésére és bebútorozására kért 1840 frt 
átalány a bemutatott részletes költségvetés alapján egy-
hangúlag megszavaztatott, mely körülmény mindenesetre 
nevezetes esemény a theologiai intézet életében. 34-ik éve, 
hogy az intézet fennáll, s mai napig azon szegényes és 
a kijavíthatlanságig elviselt bútorokkal és felszerelés-
sel tengődött, melyeket szerény indulása idején számára 
innen-onnan beszereztek ; e mellett a gymnasium kiköl-
tözködése által felszabadult néhány új helyiség bútorzat 
nélkül maradt, ezek között a vizsgálati terem, a theo-
logusok olvasó-szobája és a tanári szobák. E két körül-
mény tette szükségessé az új felszerelést, melyből most már 
minden tanterem új iskola-padokat, új székeket, emel-
vényt, tanári asztalokat kap ; a lakó szobákba új ruha-
szekrények, mosdó asztalok, könyvpolcok és író-asztalok 
állíttatnak be, a tanári szobák bútorzata csinos könyv-
és irattárral egészíttetik ki, az ifjúsági olvasó szoba 
megfelelő bútorzattal fog elláttatni s végre egy minden 
órakor és i - s ő negyedben önműködőlég csengető vil-
lanyos óra állíttatik be az intézetbe. A kerületi gyűlés 
midőn a valóban csinos, célszerű s azért aránylag mégis 
jutányos fölszerelés költségeit a theologiai intézet pénz-
tárából egyhangúlag és nagy készséggel megszavazta, 



e tettével is fényesen bebizonyította azt, hogy van 
érzéke a papneveléshez, melynek bizonyára lényeges 
külső feltétele a jó és csinos benlakás is. Itt említendő 
fel azon végzés is, melyet a lakószobák újból búto-
rozása tett szükségessé, s melylyel a bennlakási bene-
ficium a theologián 40-ről 37-re szállíttatott le. E 
határozatot azon körülmény tette szükségessé, hogy a 
13 lakószoba közül 3 négyágyas szoba oly nagyon szűk, 
hogy bennök az ágyak számát 4- rő l 3-ra kellett leszállí-
tani, hogy mosdóasztalt és ruhaszekrényt lehessen betenni. 
— A convictus ügyében is figyelemre méltó azon szintén 
egyhangúlag hozott határozat, hogy az eddigi harmad-
évenként történt befizetés mellett, mely a szegényebb 
sorsú theologusokra nézve felette terhes volt, mostantól 
kezdve havonkénti fizetés is elfogadtatik az igazgató által. 

A kerületi számszék az előző gyűlésen nyert m e g -
bízatásából kifolyólag két fontos előterjesztést tett, melyek 
egyike a középiskolákat, másika az egyetemes egyházat 
közelről érdekli. Az egyházkerületben fennáló közép-
iskolákra vonatkozólag egy korábban elvileg és feltétele-
sen kimondot t határozat alapján, miután a számszék ki-
mutat ta , hogy az egyházkerületi allamsegélyi és közpénz-
tárak megbírják ez újabb megterhelést, elhatároztatott , 
hogy jövő évi januártól kezdve az egyházkerület fennha-
tósága alatt álló mindenik gymnasium egy-egy tanszék do-
tációt kap, még pedig az egyházkerületben érvényes tanár-
fizetési kulcs szerint teljes gymnasiumoknál a főváros-
ban 1800, a vidéken 1200, nem teljes gymnasiumoknál 
920 frtot . A dunamelléki egyházkerület eddig is segélye-
zett néhány gymnasiumot, u. m. a nagy-kőrösi t , kecske-
métit és gyönk i t ; de e segély részint nem volt arányos, 
részint nem terjedt ki az egyházkerület mindenik gymna-
siumára, úgy hogy pl. Budapest, Halas, Kunszentmiklós 
azon kis jótéteményen kívül, hogy az őket fenntartó 
egyházak a 2V2 kros iskolai adót nem fizették, semmi 
segélyt nem élvezett. Most eme segélyek arányosít-
tattak, s az eddigi kisebb engedmények betudásával 
mindenik gymnasium kap egy tanári fizetésre való segélyt 
az egyházkerület pénztárából. Az egyházkerület minden 
ellenzés nélkül készséggel elfogadta és határozattá emelte 
a számszék e propositióját. Kapnak tehát a jövő éven 
kezdve az eddigi segélyek beszámításával Budapest 1800, 
Halas, Kecskemét és N. -Kőrös 1200—1200, Kúnszent-
miklós és Gyönk 920—920 forint évi állandó segélyt. 
Megjegyzendő, hogy a kecskeméti jogakadémia 1, a 
nagykőrösi tanítóképezde 2 !/2 tanszékének eddigi kerü-
leti dotaciója tovább is megmarad, azon előnyös m ó d o -
sítással, hogy a praeparandiai tanszékek fizetése az 
eddigi ezer frtról 1200 frtra emeltetik. Az iskolák kerü-
leti segélyeinek ez arányosítása közel négy ezer frttal 
terhelte meg a kerületi pénztárt, melyből most már éven-
ként csaknem r2 ezer forint segélyt élveznek az egyes 
iskolák, a theologiai akadémiára fordított segélyt bele 
nem számítva. 

A számszék másik proposítiója azon kimutatást 
terjesztette elő a tavaszi ker. gyűlés megbizásából, hogy 
az egyházkerület kezelése alatt álló tőkék közül melyek 
volnának az egyet, konventnek az ismert tőkés segélye-
zésre fordítás céljából átadhatók ? A számszék az állam-
segélyi-, főiskolai-, theologiai- és közpénztárakból össze-
sen mintegy 184,262 frt 22 kr tőkét jelölt ki a konvent 
számára való átadás végett. 

Fontos tárgya volt még a közgyűlésnek a konventi 
képviselőkre való választás elrendelése, mely a duna-
melléki kerület eddigi gyakorlata szerint a prebyter iu-
mok szavazata által fog eszközöltetni. A szavazatok 
beadási határideje f. évi december 31-ike. 

Említésre méltó a személyi ügyek közül a k u n -
szentmiklósi gymnasiumnál 2 és a budapesti f ő g y m -
nasiumnál eszközölt 1 rendes tanár választásnak beje-
lentése, kik közül Francia Kiss Károly és az egyik 
kunszentmiklósi tanár választása feltétlenül, a másik 
szentmiklósi tanáré az oklevél bemutatásának feltétele 
alatt megerősíttetett . — Továbbá egy káplán fo lyamo-
dása alkalmából határozatilag kimondatot t azon méltá-
nyos kedvezmény, hogy a kik az i - s ő képesítő vizs-
gálatot az 1887 tavaszán tették, s a másodikat az új 
rendszer közbejötte folytán az 1888-ik év tavaszán 
nem, hanem csak a folyó évi őszön tehették le, s így 
segédlelkészi gyakorlatukba a tavasztól őszig eső néhány 
hónap nem volna beszámítható, minthogy a praxis 
számítása a II—ik vizsgálat idejétől kezdődik : az ily 
segédlelkészeknek szolgálati praxisa a minősítvény kiállí-
tásánál nem az idei vizsgaidőtől, hanem az 1888. évi 
junius 1 —tői számíttatik. Sz. F. 

R É G I S É G E K . 

Az ettyeki ev. reform, egyház története.*) 
Legrégibb egyházaink egyike a Vértesalján, mely 

több mint háromszáz éves múlttal dicsekedhetik. Már 
1579-ben lakott helység vala, a midőn Rudolf császár 
Jakusits győri várkapitánynak (protes táns) adományozta. 
Hogy lakosai református vallásúak voltak, bizonyítja az 
egyház irattárában levő följegyzés, melyszerint abban az 
időben, midőn „ a z országban felettébb való sok hada-
kozások, pártütések, vérontások és futások voltanak (t. i. 
1592—1607) már prédikátora van Udvardi Mátyás szemé-
lyében, ki esperességet is viselt 

A török uralom alatt sok hányattásnak vala kitéve, 
de szabad vallás gyakorlatát megőrizte Erdélyi Brassói 
Jakab (1627), Budai M. István (1630) , Keresztesi C. 
István (1632), Sajó-Szentpéteri Boldizsár (1652) idejében. 
A török uralom vége felé nagy pusztulás érte. ,,A tem-
plom a tötök világban elpusztulván — vallják az 1721-ben 
kihallgatott öreg tanuk — bizonyosan tudják és hitök 
után vallják, hogy a törököknek Bécs alatt való m e g -
verése után kezdettek az ettyeki helvétusok azon ettyeki 
templomban mindjárt akkor esztendőben (1683) járni, 
noha csak puszta kőfal közé ; nem merték a török mi itt 
megépíteni, csak náddal fedték be egy darabon belül.« 
Csakugyan alig jártak az ettyekiek pár évig ama nádas 
templomba, mert 1688-ik évben újra nagy pusztulás 
érte a helységet, a mit az egyház jegyzőkönyve Kazai 
István lelkipásztor (1794—1801) feljegyzése nyomán 
így ad elő : »Boldog emlékezetű Nagy Leopold Felséges 
Császár és Magyarországi Király az Úr Istennek sege-
delme által 1686-ban szabadította fel Buda várát és 
így Ettyeket is a törökök kemény járma alól. Az honnan 
emlékeznek még ma is az itt lakó öregek arra, hogy 
az ő szüleiktől tökéletesen hallották azt, hogy a sok futá-
sokban az itten közel a helységhez levő kőbányában és 
annak üregeiben laktanak prédikátor jukkái együtt mind-
addig, míg ezek a veszedelmes idők el nem multanak 
Ezen mi helységünket a Felséges Császár és Király a 
Révkomáromi Páter Jésuita Uraknak adta.« 

A török uralom megszűnte után azonban elkezdő-

*) Felhívjuk olvasóink figyelmét ez alapos tanulmányra és gon-
dos kidolgozásra való dolgozatra, melynek szerzője évek óta szorgalmas 
kutatásokat tesz a vértesaljai egyházmegye történetében. Az itt közölt 
részlet, mutatvány a szerző által tervezett monographiából, mely jó rész-
ben márkészen van: vajha minél élőbb találkoznék rá kiadó! Szerk. 



dött az ettyeki reformátusokra a még nehezebb idő, 
mely egy egész századon keresztül öntötte reájuk a 
keserűség tengerét s bizony csoda, hogy egyházukat 
végkép el nem törülte a föld színéről. Két adat szól a 
nehéz idő első évtizedeiről. Egyik az 1721-ik évi tanú-
kihallgatási jegyzőkönyv, másik az egyház régi jegyzö-
könyve. Amaz ekképen emlékezik : »A török elmenetele 
után az említett ettyeki helv. lakosok Földes urok hire 
nélkül nem kívántak a templomnak építéséhez fogni, 
hanem cum Consensu Dorn. Terrestrium, úgymint 
komáromi jézsuiták engedelméből megépítették praeeise 
1695—96-ban a helvelikusok, maguk költségén oly condítio-
val, hogy már el nem veszik soha tőlük ; a mely említett 
templomra hitivei meri a Fatens mondani, hogy circa 
600—700 forintokat költöttek, míg egészen felépítették, 
zsindelyezték, a mely summapénzt, kit maguk közt szed-
tek össze, kit pedig koldulással az országban; mindazóta 
szabatosan és békességesen követhették a helvetikusok a 
maguk exercitiumát a megnevezett szentegyházban usque 
ad ijió, a melyben megtiltották tovább való birodalmát 
és belejárását a helvétusoknak, ugyan maguk a földes 
urak komáromi jézsuiták és a válli parochiához pro 
filiali conferáltatott. A templomra fordított summájuk is 
odamaradot t ; haszontalan a templom is, csak üresen áll, 
néha-néha fordul el a válli plébánus misét szolgáltatni 
belé. A templomhoz tartozandó parochiát ugyan el nem 
vették, hanem actu is, mint annak előtte birják a helvé-
tusok, prédikátort tartanak benne.« A másik jegyzőkönyv 
így emlékezik: »A jézsuita atyák első superiora Páter 
Pahi úr után a második volt Páter Cserkó István úr. 
Ennek idejében foglaltatott el a mi Templomunk, T o r -
nyunk, Harangjaink és Prédikátor Házunk, de ez a jó 
Földes urunk a templom helyett, ismét más templom-
helyet, más prédikátori házat s oskolaházat kegyesen 
méltóztatott minékünk adni ; sőt oly atyai kegyességet 
cselekedett velünk, hogy a templomunk fáit Révkomá-
romban megvette, felfaragtatta s elkészítvén, a Dunán 
Budára leküldötte s onnan hordatták ki a mi Édes atyá-
ink. A prédikátori földeket, réteket pedig, úgy a tanító 
mesteri földeket és réteket békességben hagyta.« 

Világos ezekből, hogy a templom csakugyan elvé-
tetett. Elvétetett pedig akkor, midőn még katholikus-
ság nem is lakott a helységben, mert a külföldi kath. 
német telepítés csak az 1720-as években következett 
be. A templom vagy hasonló jogcímen foglaltatott el, 
mint sok egyebek, t. i. már a hitjavítás előtt is fenn-
állván, a később reformátussá lett lakosok által isteni-
tiszteleti célra felhasználtatott és bár átalakított és újra 
építtetett, de mégis „ e x fundamínto" jognál fogva vissza 
vétetett, vagy pedig ama földesúri jognál fogva foglaltatott 
le, (melyet büntetlenül lehetett gyakorolni) : czijus regio, 
illii/s religio. Bármelyik légyen a kettő közül a templom 
átvételének szűlőoka, tény, hogy attól az ettyekiek meg-
fosztattak 1716-ban, Pátkai István prédikátor idejében, 
kit (a fentiek után) Dobai Gergely (1700 körül) és 
Szőgyéni János (1712-ig) előztek meg. 

A szabad vallásgyakorlaton a templom elfoglalása 
által ejtett sérelmet követte amaz újabb méltatlanság, 
hogy a reformátusok adózni köteleztettek a plébánus-
nak. Ugyanis »négy esztendőtől fogvást — mondják a 
tanuk — a válli plébánusnak az ettyeki lakosok fizetnek 
évenként 6 forintot és 6 mérő búzát, jóllehet nékik 
nem szolgál, ilyen formán parancsolván a földesurak, 
hogy a prédikátor fizetéséből levonnák és a Páternek 
fizessék. Ők mindazáltal nem kívánván a Prédikátornak 
injuriát tenni, de toto szokás szerint megfizetnek. A parte 
a plébánusnak való pénzt meg úgy szedik be maguk 

között. Ha pedig valakit a válli plébánus dolgozáson 
kaphat a helységbeliek közül, minden engedelem és 
személyválogatás nélkül megbünteti bírsággal, a ki 
miképen egyezhetik meg vele. Magán tanún is a nem 
ünneplésért (t. i. valamely kath. ünnep meg nem ülé-
seért) 4 frtot, hogy dolgoztatott, vett ra j ta ; ugyanaz 
nap más emberen is 4 frtot, többeket is húzott már 
egyszer is, másszor is meg az ünnep nem tartása miatt, 
azt pedig maga auctoritásával követi, a Plébánus hol 
maga, hol kántorja által vigyáztat . . .« 

Fenti sérelmekért elégtételt, orvoslatot, bármerre 
fordulnak, sehol nem nyertek volna az etyekiek. Kevés 
számból is állt a gyülekezet. A török pusztítások, a 
Rákóczy-forradalom, melyről azt mondja Fejérmegye 
egyik akkori szolgabírói jelentése, hogy Ettyek a Rákóczy 
ze7iebona idejében annyira elpusztult, hogy sokáig népte-
lenül állott, nagyon megfogyasztották a lakosságot. Az 
1715-iki megyei összeírás 13 földm. jobbágy, és n zsel-
lér családot említ, az 1721-iki tanuk 33 ref. gazdáról 
és csak 4 kath. gazdáról emlékeznek, tehát a reformá-
tusok legjobb esetben is 200 lélekből állhattak. T e m -
plommal, prédikátorral s egyébb szükségesekkel ugyan 
birtak még a földesuraság kegyelméből, de oskolames-
terük ekkor aligha volt, mert 1721-ben a tanuk ilyen-
ről nem emlékeznek, míg ha lett volna, bizonyára 
nem mulasztják kijelenteni a hozzájuk intézett vallató 
kérdésre. 

Ujabb megpróbáltatás éri a gyülekezetet az 1720-ik 
évben, midőn prédikátoruk, Pátkai István, odahagyja 
kicsiny nyáját, mint a hűtlen pásztor és kath. hitre tér. 
A gyülekezet ennek helyébe hozza és beállítja Tatai 
István végzett és felszentelt akadémikust lelkipásztor 
gyanánt, be sem jelentvén e dolgot a földesuraknak, a 
jézsuita atyáknak. 

Mielőtt tovább mennénk, szóljunk röviden Pátkai 
István ettyeki pap áttéréséről. Ez következőleg történt. 
Pátkai, a parochiában együtt lakott édes anyjával, kivel 
egy izben összeszólalkozván, azt megverte. Kézlevágás-
sal fenyegettetett Pátkai e miatt, de ha pápistává lesz, 
kegyelmet nyer. A kegyelmet elfogadta és kitért. A 
jézsuita atyák azonnal megparancsolták neki, hogy már 
a következő vasárnapon pápista értelemben prédikáljon 
és a nép egytől-egyig, még a kisdedek is fölmenjenek 
a templomba. Egy részök azonban megtudván a dolgot, 
kivonult a szőllőhegyre és az ott levő — ép azon 
évben leszakadt — barlangban telepedett le. A másik 
rész megjelent a templomban és „midőn körühiézte 
magát, látta, hogy a templomnak egy szegletében egy 
feszült t áll, másikba egy szent kép ; látta, hogy az ajtó 
mellett német katonák állanak, kik a nép kimenetelét 
megakadályozni rendeltettek oda.:e 

A nép zsibongani, zúgni, sírni kezdett, s hogy 
végkép elkeseredjék, csak az kellett még hozzá — a 
mi meg is történt — hogy prédikátorát egészen ellen-
kező állapotban lássa s megfordított tanítását hallja a 
gyülekezet. El is kezdte az ő régi prédikáló székéből 
az evangéliumot így: „ E d d i g szerelmes juhaim! ez a 
Pásztor csak szalmázott titeket, semmit ne féljetek, már 
ezután szénázni foglak." Nem kellett, ennél több a bosz-
szus hallgatóknak »nem kívánták az Áment, törtek 
kifelé, az erősebb ifjak tapodták, teperték a földre a 
kevesebb számmal kimenetelt gátoló németeket, utat 
csináltak öreg szüleiknek, gyengébb gyermekeiknek, asz-
szonyaiknak. . .« A feszületet, kérte a nép a földes ura-
ságtól Komáromban, hogy vitesse ki a templomból, de 
a superior Cserkó így felelt: „ha nem nézhettek rá, 
takarjátok be gyolcscsalDe a nép még betakarva is 



nagy ellenszenvvel viseltetett a feszület és kép iránt, s 
miután azokat el nem távolíthattak, ők távolodtak el a 
templomból, nemsokára odahagyták azt, és a templom 
mellett építettek nádból egy kis hajlékot istenitisztelet 
gyakorlása végett. 

A földes Uraság, a jézsuita atyák, kiknek Pátkai 
áttérítésével hihetőleg az vala céljuk, hogy így utána 
többé rendes lelkészt nem engednek bevinni, megparan-
csolják a gyülekezetnek, hogy bocsássa el prédikátorát, 
Tatait, mert az nem az ő beleegyezésükkel állíttatott 
be. Ugy látszik sem a nép, sem a prédikátor nem en-
gedelmeskedett, mert a Kir. Helytartótanács 1724. május 
14-én következőleg utasítja latinul az ettyekieket: »az 
ettyeki helv. hitv. prédikátor, a ki ezen helyre a másik-
nak kath. hitre lett áttérése után a földes uraság tilta-
kozása ellenére, a lakosok által bevitetett, elmozdíttassék, 
a lakosok rendetlen cselekedete megrovatik, jövőre 
pedig a földes uraságnak előretudása és ajánlásával, 
másiknak keresésével ezen vallásnak papja a közelebbi 
kir. rendelethez alkalmazkodni köteles.« A gyülekezet 
még e felsőbb rendeletnek sem akart engedelmeskedni, 
a miért az elöljárók vasra verettek és Komáromban a 
földes uraság által börtönbe csukattak, és mindaddig 
ott szenvedtek, míg egy tehetős ember kétszer meg-
fordulván a Felséges Király előtt esedezésével, szabadon 
bocsáttattak, jóllehet a superior még ekkor is ijesztette 
őket, hogy fejvesztéssel lakolnak előbb-utóbb. Tatai 
letette papi hivatalát és eltávozott Abára, helyébe onnan 
egy ref. földes úr által Sallai Márton hozatott. 

Sallai Márton idejében, mely 1724--1762-ig terjedt, 
az egyház számban és erőben aláhanyatlott. A gyülekeze-
tet többrendbeli dögvészes nyavalyák, majd áttérítések fo-
gyasztották. Mindazonáltal papját, tanítóját igyekezett 
úgy a hogy eJrartani. Az ip^o-ik évről következő papi 
és tanítói conventionalis levél maradt fenn: Prédikátor 

fizetése készpénzben 23 frt. Öreg mérő búza 20. Őszi 
vetés háromszori szántásban 6 mérő. Tavaszi vetés 
4 mérő, az ekklesia feltakaríttatja. Három szekér széna. 
Sóra egy forint. 4 itce vaj. Fejés minden tehéntől. Juhos 
gazda egy sajt. Prebenda bor minden hordóból egy itce. 
Fa és őröltetés elegendő. S tó la : esketés helybelitől 
50 pénz ; külfölditől 1 frt. Halotti prédikátió 50 dénár. 
Tanító fizetése készpénzben 12 frt. Búza öreg mérő 12. 
Őszi vetés 4 öreg mérő, annak feltakaríttatása. Tavaszi 
szántás alá 2 mérő. Széna egy szekér nyilas egy maga 
kaszáitatása. Hús a coquiáért 50 font. Fagygyú 7 font. 
Só egy font. Bors félfont. Őröltetés és fa elegendő. 
Ha a harangozást ftlvállalja, egy pár csizma. Oskola-
mester gyanánt ez időről Torma András említtetik. 

Biczó Pál, 
(Folyt, köv.) pátkai reform, leike'sz. 

K Ü L F Ö L D . 
Néhány szó a brit- és külföldi biblia-

társulatról. 
A napokban kezembe került a nevezett társulat 

nyolcvannegyedik évi jelentése, egy majdnem 600 lapra 
terjedő vaskos könyv. Eleinte csak e jelentést akartam 
pár . sorban ismertetni, de azt hiszem, az olvasókat az 
is érdekelni fogja, ha egyet-mást elmondok alakulásá-
ról, fejlődéséről s küzdelmeiről e társulatnak, mely 
Magyarországban is már több év óta áldásosán működik. 

- Élt a jelen század elején Angliában egy Charles 
nevű buzgó lelkipásztor, ki nemcsak a felnőtteknek, 

hanem a gyermekekeknek is nagy örömmel hirdette az 
evangéliumot. Tanítványai közt volt egy szegény leány, 
a kinek ugyan nem volt bibliája — de a ki távolról 
is eljött az igét hallgatni vagy olvasni. Charles véghe-
tetlenül fájlalta, hogy az a leány, a ki, ha rossz idő 
akadályozta, nem láthatott az Isten beszédéhez, s vele 
együtt sok ezer ember nem birta a még akkor drága 
könyvet megszerezni. Történt , hogy egy alkalommal 
megjelent a keresztyén iratokat terjesztő társulat gyűlé-
sén s ott élénk színekkel rajzolta a szomorú helyzetet, 
melyben különösen a Wales hercegség lakói voltak, 
ahol alig lehetett embert találni, kinek bibliája lett volna, 
s azt indítványozta, hogy alakítsanak egy bibliaterjesztő 
társulatot Wales számára. A traktatus-társulat titkára 
Hughes József erre így kiáltott fel : „ H a Wales szá-
mára lehet, miért ne lehetne az egész világ számára?" 

A nagy eszme ki volt mondva, s a társulat az 
1804. év március 7-én megalakult. Elnöke Lord Te ign-
mouth, Jndia volt kormányzója lett. Az alakuló gyűlé-
sen körülbelől 300-an voltak jelen. A társulat céljának, 
megvalósításának, az Isten igéje terjesztésének nagy 
munkájában, Hughes, Owen, s egy Steinknopf nevű 
német lelkész buzgólkodtak az első időkben s pedig oly 
eredmény nyel, hogy rövid 8 év alatt Német- , Francia- és 
utóbb más országokban, sőt Amerikában is hatalmas segéd-
társulatokat szerveztek a hivők. A lelkesültség oly nagy 
volt, hogy a különböző keresztyén felekezetek baráti 
jobbot nyújtottak s a bibliaterjesztés nagyszerű ügye 
egyesítette őket. Még a quakerek is csatlako:zak, a kik 
pedig a rabszolgák felszabadításán kívül egyébb dolog-
ban nem egyesültek a többi felekezetekkel. Még a 
katholikusok közt is akadtak sokan, kik szellemi mun-
kával vagy anyagi áldozattal járultak a közös alap, a 
biblia terjesztéséhez. Közülök itt a jeles fordítót Van 
Ess-t nevezem meg. 

Fájdalom, a szent ügy nem maradt ellenzők nélkül. 
Némelyek azzal támadták meg a társulatot, hogy a 
régebben alakult Society for promoting christian Know-
ledge (a keresztyén ismeret gyarapítását célzó társulat) 
működését akadályozza. Mások attól féltek, hogy ha a 
bibliát magyarázatok nélkül adják ki, a nép félreérti s a 
biblia-társulat munkája nemcsak hogy hasznos nem, hanem 
épen káros lesz. Voltak, a kik azt kívánták, hogy a 
társulat az apokryph könyveket is adja ki. E kérdésben 
soká folyt a vita, de végre is az a nézet győzött, mely 
szerint az alapszabályokban megjelelt »holy scriptures« 
(szentiratok) alatt csak az ó - és új- testamentumot 
kell érteni. 

Mindezen tamadások dacára a bibliaterjesztő tár-
sulat növekedett és erősbödött, s mikor 1853-ban fél-
százados jubileumát ünnepelte, fényes eredményekre 
tekinthetett vissza. Az alapítók közül ekkor már csak 
Steinknopf élt, de az elhaltak helyébe új erővel léptek 
az új tagok, s ma a bibliaterjesztő-társulat a világ leg-
nagyobb társulata. Elvéhez: csak a bibliát terjeszteni, 
mindig hű maradt, de ezáltal valóban nemcsak a keresz-
tyénségnek, hanem a tudományosságnak is megbecsül-
hetetlen szolgálatokat t e t t ; a keresztyénségnek, mert 
a hittérítés nagy eredményei lehetetlenek lettek volna 
nélküle s a tudományosságnak, mert a különböző nyelvek 
s nyelvjárások megismerését a társulat azon törekvése 
nevezetes mértékben előmozdította, melytől vezérelve 
az a bibliát minden nép kezébe a maga nyelvén akarja 
juttatni. 

A nagy cél még nincs egészen elérve, de meg van 
közelítve s az előttem álló jelentés, valamint az a kis 
könyvecske, melyben egy bibliamondüs a társulat kiad-



ványainak megfelelőleg 286 nyelven van kinyomtatva, 
fenséges bizonyságai annak, hogy a hit még ma is 
hegyeket mozdít ki helyökből. 

A társulat tagjai közt szegények és gazdagok van-
nak egyaránt s ez meg arra int, hogy mindnyájan legyünk 
egyek a Krisztusban. A jelenlegi elnök Lord Harrowby. 
A követkzző helyeken vannak a társulatnak ügynökei, a 
kik a colportage-ra felügyelnek s a kik a nekik kijelelt 
körben lakó keresztyénekkel érintkezésbe lépnek : Paris, 
Brüssel, Utrecht, Berlin, Bécs, Elórenc, Madrid, Lissa-
bon, Kopenhága, Stockholm, Pétervár, Odessa, Kons tan-
tinápoly, Alexandria, Algier, Tangier (Észak-Afrika), 
Ispahan, Singapore, Shangai (China) Tientsin, Canton, 
Sydney, Melbourne, Tokio (Japan), Buenos Ayres, Rio 
de Janeiro és a Nyugot-Indiai amerikai szigetek. A 
mint láthatjuk, minden földrész képviselve van, 

A mi a pénzkérdést illeti, megjegyezzük, hogy a 
társulat az 1887. évben körülbelől 3 millió forintot veit 
be, s valamivel kevesebbet adott ki. Alakulása óta 
körülbelől 120 millió forintot költött el a biblia terjesz-
tésére. Mindazáltal, a mint a jelentés mondja »no reason 
for relaxing effort«, nincs ok arra, hogy kisebb legyen 
a buzgalom, mert habár az eddig elért siker azt m o n d -
datja velünk : „Hata lmas dolgokat cselekedett velünk az 
Úr, azért vigadunk", munkálkodnunk kell, „ m í g a föld 
bételik az Úr ismeretével." 

Mint a bibliaterjesztő-társulat minden jelentése, 
úgy a nyolcvannegyedik s az 1887. évben kifejtett mű-
ködést feltüntető is, nagy lelkiismeretességgel van össze-
állítva. Közli a tisztviselők névsora után az egyesület 
alapszabályait s a f. é. május 2-án tartott nagy gyűlés 
jegyzőkönyvét. Majd egy általános áttekintés után rész-
letesen tárgyalja az egyes ügynökségek munkásságát, 
szól a segitő társulatokról s végül felette érdekes sta-
tisztikai kimutatásokat ád. Meg kell még említenem, hogy 
csinos, a könyvbe foglalt térképek könnyítik meg az 
egyes colporteurok leírásában való eligazodást. 

A Magyarországban folytatott munkásságról Mil-
lard, a bécsi ügynök tesz jelentést. Itt meg kell jegyez-
nem, hogy az egyes ügynökök jelentéseit, melyek az 
1887. évre szólnak, több helyütt (lásd pl. a N é m e t -
országra vonatkozó részt) a londoni központi bizottság 
kiegészítette, hozzáfoglalván egyes, az 1888-ban tö r -
tént nevezetesebb eseményt. Egyúttal arra is figyel-
meztetem az olvasót, hogy Millard, a jelenlegi bécsi 
ügynök, fia annak az idősb Millardnak, ki sok éven ke-
resztül folytatott s leginkább a bibliaterjesztő-társulatnak 
szentelt munkásság után a mult évben helyét fiának en-
gedé át. Az ifjú Millard jól tud magyarul is, Debrecen-
ben tanulta meg nyelvünket. Atyja baptista, de ő nem. 

Rokonszenves hangon rajzolja a magyar viszonyo-
kat, elmondja, hogy a szent ügy mindinkább tért foglal 
Magyarországon is. Megemlékezik a vasárnapi iskolákról 
s közli amaz igen érdekes adatot, hogy selmeci prot. 
tanulók szegény gyülekezeteket bibliákkal látnak el évről 
évre. A nazarénusok »furcsaságait« (peculiarities) hely-
teleníti, de dicséri a román és szerb theol. intézeteket, 
melyek évről-évre több-több bibliát rendelnek meg. 

Elismeréssel szól arról, hogy kath. papok is sok 
jóakaratot tanúsítanak a társulat colporteurjei iránt. 
Erdélyre nézve Szász Domokos püspök buzgalmát emeli 
ki, melynek folytán sokkal több bibliát adott el a tár-
sulat, mint azelőtt. 

Az említett statisztikai kimutatások szerint Magyar-
országban a mult év folyamán 62,773 biblia vagy biblia-
rész fogyot t el. Ugyancsak e kimutatások egy másik 
pontja azt mutatja, hogy a társulat működése következ-

tében most már 286 nyelven jelent meg a Szent í rás 
vagy annak valamely, része. 

S ha tekintetbe veszszük, hogy a biblia s a vele járó 
ereje a keresztyénségnek népeket emelt ki a bűn és 
sötétségből pl. hogy egyebet ne hozzunk fel, megszün-
tette a Fidzsi-szigeteken az emberevést s más irtózatos 
szokásokat, úgy hogy ott most már a családi istentiszte-
letek közönségesek; s ha meggondoljuk, hogy a biblia-
terjesztés mily nagy segedelmére van az Úr szolgáinak 
mindenfe lé : kívánhatunk-e egyebet a társulatnak, mint 
azt, hogy crescat et floreat 1 Szabó Aladár. 

I R O D A L O M . 
Vezérkönyv a természettan népiskolai tanításá-

hoz. Irta Dr. Fodor Ferenc, átdolgozta Somogyi Pál. 
Ára r frt. A tiszántúli egyházkerület népiskolai tanügyi 
bizottsága már mondot t és pedig helyeslő bírálatot a 
nevezett mű felett, midőn azt elfogadta és jutalomra 
érdemesnek találta : bár a szerzőt művének átdolgozá-
sára hívta fel. E munkát, melyet a pályadíj nyertes iró 
betegsége s halála folytán nem teljesíthetett, tanártársa 
végezte s mi most a már átalakított műről mondjuk el 
ítéletünket. A könyv figyelmes átolvasása arról győzött 
meg, hogy az előszóban hangoztatott , helyes paedagogiai 
elvek mindenütt nagy gonddal vannak keresztűlvive. — 
A szerző vagy átdolgozó — már nem tudom melyiknek 
tulajdonítsam a nagyobb érdemet — le tud szállani a 
gyermek gondolatvilágához, nem előfeltételez semmit, 
csak a mit lehet (pl. IV. szakasz 5. pont ) , a legegysze-
rűbb, szemléleti példákból indul ki s úgy emelkedik a 
tünemény okának és törvényének megmagyarázására; 
sőt, a nélkül, hogy vallásos leckéket tartana, a mire 
természettan tanításánál nincs is szükség, az előszó 
Ígérete szerint utal oly tényekre, melyek »a teremtő és 
fenntartó bölcseségének és nagyságának csudálására 
vezetnek« pl. a levegő részeinek vagy a fülnek tárgyalásá-
nál. A nyelvezet is egyszerű, szabatos és világos. Csak 
pl. a 41. lap 9. sora, 38. lap 9. sora kifogásolható, mely 
utóbbiban a sok »súlyú« kikerülése végett állhatna »nehe-
zebb« »nagyobb súlyú« helyett. Sajtóhibáktól sem hem-
zseg a könyv csak a 165. 1. »töllkés« »tollkés« helyett. 
A rajzok csinosak, tiszták, a megjelelések pontosak. 
Csak azt szeretném, hogy a szem is le lenne rajzolva, 
legalább a főbb hártyák : sclerotica, coruca, choroidea, 
iris, meg a lencse. Hát a choroidea miért edényhártya ; 
nem jobbb,volna érhártya ? A felsorolt hibák apróléko-
sak; a könyv előnyei rendkívül nagyok s azért a legjobb 
meggyőződéssel ajánljuk. A könyv különben Hornyánszky 
nyomdájában diszes kiállításban jelent meg s Debrecen-
ben ifj. Csáthy Károly bizományában kapható. Sz. A. 

Szíves tudomásul. Mindazon helv. hitv. evangyé-
liumi protestáns testvéreimnek, olvasóimnak és jóakaró-
imnak, kik a Pozsonyban megjelenő „Evang. Egyház 
és Iskolát" nem olvassák, e Lapok útján is szíves tudo-
mására hozom, hogy Bölcsészet történetem II—ik vagyis 
modern része a pozsonyi theol. akad. tanári kar által 
kezdeményezett „ Theol. Szakönyvíár" című jeles válla-
latban még karácsony előtt megjelenik. A 9 — 10 ívet 
magában foglaló mű a kiállítás tekintetében teljesen az 
I. résznek mintájára készül, s árát 1 frt 20 kr-ban álla-
pítottam meg. Mindazon olvasóim tehát, kik e műre is 
előfizetni óhajtanak, ebbeli szándékukat velem, vagy köz-
vetlenül az Ev. Egyház és Iskola szerkesztőségével tudatni 
méltóztassanak, mely is a t. előfizetők névsoranak kimuta-
tását pontosan közli és nyilvántartja. Az I. részre vagyis 



a Görög Bölcsészetre, mely saját tulajdonomat képezi, 
egyenesen hozzám kérem intézni az előfizetéseket. Ugy a 
fővárosi, mint a vidéki sajtó s egyes szaktanárok részéről 
kedvezően fogadott kísérletemnek II. részét is olvasóim-
nak, főleg pedig a jogi és theol. akadémiák, egyházi és 
tanügyi hatóságok szíves figyelmébe és hathatós párt-
fogásába ajánlva, maradtam mély tisztelettel Eperjes, 
1888. nov. 23. Dr. Szlávik Mátyás. (Szlávik úr munká-
ját, mely több főiskolánkban a philosophia történetéhez 
kézi könyvül már a megjelent I-ső rész alapján tényleg 
bevétetett, melegen ajánljuk a bölcsészeti dolgokat 
kedvelő olvasóközönség nagybecsű pártolásába. Sztrkl) 

Értesítés. „Isten Országa" templomi és isk. beszé-
dek gyermekek és ifjak istentiszteletére és vallástanításokra 
című angol és holland források után átdolgozott, két 
kötetes munka első fele f. hó végén hagyja el a sajtót. 
A kik akár előfizettek, akár előjegyeztették magukat, 
azoknak az első kötet bérmentesen addig is megküldetik, 
míg a 2—ik kötet dec. 20-ika táján szintén könyvpiacra 
kerül. S egyszersmind tartozom azt ís kijelenteni, hogy 
az előfizetésben hirdetett 12—12 ív helyett egy-egy kötet 
azért fog 10— ro ívből (de a megigért számú beszédek-
ből) állni, mert az eredetileg tervelt kisebb oktáv 
(26—28 soros) ív helyett közép-nagyoktávon, 34 soros, 
tömött nyomással jelenik meg mind a két kötet, még 
pedig a munka célját mintegy programmszerüleg vázolt, 
terjedelmes előszóval. Az első kötet (egy forrás után) 
ára 1 frt., a második köteté (két forrás után) 1 frt 20 kr. 
A kik egyikre vagy másikra dec. 20-ig előfizetnek, 
azoknak postai bérmentesítéssel küldetnek meg az egyes 
kötetek. A bolti vagy bizományi ár esetleg nagyobb 
lesz. Sepsi-Szentgyörgy, 1888. nov. 27-én. Benke István, 
ref. gymn. r. tanár. 

„Jó gyermekek verseskönyve, karácsonyi és újévi 
ajándékulcc című könyve jelenik meg e hó 10-ike körül 
Budapesten, Légrádvnál Sántha Károly sárszentlőrinci 
költő-papnak, kitől mai számunk tárcája is egy szép 
adventi költeményt hoz. Képekkel kötve, díszes kiállítás-
ban ára r frt. Tar ta lma: Ajánlás. Gyermekszoba. Szabad-
ban. Állatvilág. Karácsonyfa. Húsvéti piros tojások. 
Pünkösdi rózsák. Hazaszeretet. Imádságok. Szülői szív. 
A jeles szerzőnek országosan ismert jó neve bizonyára 
följogosít arra, hogy ez újabb irodalmi kiadványától is 
csak jót várjunk ; ezen reményben előre is felhívjuk a 
könyvre olvasóink figyelmét. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hírek. Szász Károly dunamelléki püs-
pök az akadémia Kóczán-féle drámai pályázatján „Attila 
halála" című tragaediájával 14 pályázó közül egyhan-
gúlag megnyerte a 100 aranyos pályadíjat. Valóban nem 
tudunk eléggé csudáik ózni azon, hogy fáradhatatlan püs-
pökünk az ő rengeteg hivatalos dolgai között honnan 
vesz időt dráma-írásra is ?! Őszinte örömmel gratulá-
lunk ez ujabb költői diadalához! — Bauer Adolf tolna-
baranya-somogyi evang. esperest hidegkúti lelkészkeké-
sének 25-ik évfordulója alkalmából gyülekezete, va-
lamint egyházmegyéje papsága . egy-egy aranyozott 
díszbibliával lepte m e g ; a gyülekezet a maga ajándékát 
a templomban vasárnapi istenitisztelet alkalmával szép 
üdvözlő beszédek kíséretében adta át a mit sem sejtő 
szeretett lelkipásztornak. Mi is szívesen üdvözöljük a 
derék főesperest! — Szabó Mihály hódmezővásárhelyi 
földbirtokos és a »Faust« ismert fordítója a hódmező-

vásárhelyi egyház főgondnokává nov. 25-én újból meg-
választatott. 

* Pót érettségi vizsgálat a dunamelléki egyház-
kerület főgymnásiumaiban, Főtisztelendő Püspök úr a 
dunamelléki ref. egyházkerület főgymnasiumaiban a mult 
i887 /8 , tanév végén tartott rendes s a pesti főgymnasium-
ban a folyó tanév kezdetén tartott pót érettségi vizsgá-
latról elmaradt vagy felfüggesztett tanulók részére f. é. 
decemberben tartandó pót érettségi vizsgálat helyéül 
ismét a pesti főgymnasiumot, idejéül pedig, az írásbeli 
vizsgálatokra december 17. 18. 19. 20. és 21., a szóbeli 
vizsgálatra u. a. hó 22-ik napját tűzte ki, s az elnöklést 
ezúttal is magának tartotta fenn. 

* Templom-avatási ünnepély Gáloson. A moso-
nyí evang. egyházmegyébe kebelezett Gálos közelebbről 
szentelte fel templomát. Gálos mintegy 1800 lélekből 
álló vagyonos gyülekezet, mely közel 40,000 forintot 
gyűjtött tisztán önkénytes adakozásból temploma meg-
nagyobbítására és átalakítására. Az avató ünnepélyen 
díszes közönség, közte a megye fő - és alispánja, vett 
részt, kiket kellemesen lepett meg a templom csinos 
berendezése. A gyülekezet éneke után Ulicsnyi N. 
miklósfalvi lelkész mondott szép imát s ő olvasta fel a 
kijelölt biblia-verseket is. Az iskolás gyermekek csinos 
chorálja után Schuh Ágoston helybeli lelkész és esperes 
tartott, a püspök felhatalmazásából, kit betegsége tar-
tott vissza a megjelenéstől, egy kitűnő szerkezetű, eszme-
dús felszentelő beszédet, majd egy szép alkalmi beszé-
det, melyek mindenike nagy hatást tett a nagyszámú 
hallgatóságra. Az ünnepélyt barátságos társas ebéd 
fejezte be a paplakon. A templomi tárgyak és felszere-
lések mind az egyes gyülekezeti tagok ajándékából 
kerültek k i : óra (735 frt) , harangok (4150 frt), oltár 
(600 frt) oltárkép, csillárok a földműves gazdák aján-
dékai. Valóban dicséretes buzgalom és áldozatkészség ! 

* Hajnal Ábel arcképének leleplezése Békésen nov. 
hó 17-én kegyeletes ünnepélylyel ment végbe. A békés-
bánáti egyházmegye egykori kitűnő esperese nemcsak az 
egyházi kormányzásnak volt mestere, hanem társadalmi 
és humanitárius téren is nagytevékenységű férfiú. O ala-
pította Békésnek számos közintézete mellett azt a virágzó 
kaszinóját is, melynek lelkes tagjai most az alapító iránt 
érzett kegyeletüket azzal ís kifejezek, hogy a jóságos 
Hajnal Á. arcképét Jantyik Mátyás ifjú festőművésszel 
lefestetvén, a kaszinó dísztermében ünnepélyesen elhe-
lyezték. A dalkör szép éneke után Jancsovics Pál kaszinói 
elnök mondott hatásos beszédet, melyben Hajnal érde-
meit kítünőleg méltányolta. A dalkör éneke után dr. Hajnal 
István az elhunyt ünnepeltnek családja nevében mondott 
hálás köszönetet az ünnepélyt rendező bizottságnak. Az 
ünnepélyen- számos vendég volt jelen, köztük Szabó 
János a békés-bánáti egyházmegye hírneves esperese. 
Az ünnepélyt 180 terítékű bankét, ezt vidám táncmulat-
ság követte a városi bérház villanynyal világított dísz-
termében. 

* A hódmezővásárhelyi „Jótét" egyesület — mint 
a H.-xM.-Vásárhely írja — igen szép és megható ünne-
pélyt tartott nov. 23-án az ottani ref. főiskola díszter-
mében. Ugyanis ekkor adattak át ünnepélyes beszéd kísé-
retében a ref. egyház védnöksége alatti »Jótétcc egyesület 
által segélyezésre méltóknak itélt szegény árva gyerme-
keknek, számszerint 67-nek, azon ruhaneműek, összesen 
mintegy 111 darab, melyek részint egyes jóltévők kegyes 
adakozása folytán gyűltek össze, részint a »Jótétcc egye-
sület segélyezésre szánt alapítványával szereztettek be. 



Megható volt látni, midőn a ref. egyház tanítói által 
vezetett segél}*ezendő árvák, több oly tanulótársaik kisé-
retében, kik szülőik önkéntes adományai folytán a 
segélyezéshez nem kis mértékben járultak, a tanács-
terembe bevonulva, ott az egyháztanács képviselői, a 
»Jótét« egyesület több tagja és az árvák gyámjai jelen-
létében, a »Jótét« alapítója és elnöke Szeremley Sámuel 
felhívására, adattak át nékiek Molnár Ferenc egyesületi 
gazda által a keresztyéni szeretetből kifolyó »Jótét« 
adományai. Nem maradt kebel megindulatlanul, midőn 
az átadás megtörtént, s midőn a szegény árvák szemök-
ben az öröm kényeivel s a hála érzetétől áthatott kebellel 
fogadták az atyai gondoskodást, mit nekik atyjok helyett 
a »Jótét« nyújtott. A ruhaneműek átvétele után a segé-
lyezettek, elnöki felszólításra, öltözködés végett, taní-
tóik vezetése alatt, két külön terembe kivonultak, honnan 
öltözködésük után tanítóik által ismét a díszterembe vezet-
tettek, hol a «Jótét« egyesület elnöke : Szeremley Sámuel 
tartott hozzájok beszédet s a kicsinyek nyelvén érthe-
tőleg szólva megismerteié velők a »Jótét« egyesület 
keletkezését, célját s értésükre adá, hogy az átadott 
ruhaneműek a »Jótét« egyesület gondoskodása folytán 
s a jószívű emberek segítsége mellett gyűltek öszsze. 
Majd megköszöné Molnár Ferencnek, mint a »Jótét« 
egyesület gazdájának azon fáradhatatlan s csüggedést nem 
ismerő buzgóságát, mit a kicsinyek felruházása körül 
kifejtett s megköszöné a tanítói karnak, hogy tanítványai-
kat áldozatkészségre buzdították. Az elnöki beszéd bevég-
zése után az egyház nagyérdemű elnök-lelkipásztora, 
Mikloviez Bálint állott fel s a keresztyéni szeretet mele-
gétől áthatott szavakban tolmácsolá mind a maga, mind 
a jelenlevők érzéseit, mind a szegény árvák háláját a 
felebaráti szeretet eme magasztos ténye iránt s meg-
köszöné egyháza nevében nt. Szeremley Sámuel elnök 
urnák, mint a kinek kezdeményezése folytán a »Jótét« 
egyesület létre jött, szíves fáradozásait, mint a melynek 
következtében a »Jótét« egyesület már kezdetben is ily 
szép eredményt mutathatott fel. Megköszöné a nemes 
lelkű adakozóknak szíves áldozatkészségüket és a tanítói 
karnak e téren kifejtett buzgólkodásat. Végül a jelen 
volt hallgatóságot buzdítá a szeretet munkainak meg-
szűnés nélküli gyakorlására. Ezzel a megható ünnepély 
véget ért. 

* A sepsii ref. egyházmegye őszi közgyűlése, 
mint a »Székely Nemzet« irja, november 22-én tarta-
tott meg Sepsiszentgyörgyön.. A szép számmal össze-
gyűlt közgyűlési tagokat Lsiszér Gábor esperes üdvözöl-
vén, megnyitójában számot adott a közelebbi (áprilisi) 
közgyűlés óta végzett hivatalos működéséről. A hosszú 
és a hasonnemű ügyeket csoportosan feltüntető jelentés 
eléggé tanúskodik az esperesi hivatal teendőinek soka-
ságáról. Jött azután a jelentéseknek hosszú sora, mi a 
d. 11. 2 óráig nyúlt ebédelőtti gyűlést egészen igénybe 
vette. Felolvastattak ugyanis : a tárgysorozat, az esperesi 
jelentés a folyó évi vizitációról, a főjegyző jelentése az 
aldobolyi vizitációról, az egyházmegyei tanács működésé-
ről szóló jelentések, a számvevő jelentése az egyházi szá-
madásokról, a számadásvizsgáló bizottság jelentése. Nem 
emlékezem, hogy a tanügyi előadó referalt-e. A sok 
jelentésnek azonban meg van az az előnye, hogy elejét 
veszi a hosszas, nem ritkán meddő vitatkozásoknak. Azon-
ban tán még sem ártana, ha az illető urak rövidebbre von-
nák jelentéseiket, hiszen így megesik, hogy ugyanazon 
ügy háromszor kerül a gyűlés elébe: 1. esperesi jelentés-
ben, 2. az egyházmegyei tanács jelentésében, 3. mint 
tanácskozás tárgya. E terjedelmes jelentések közül két-
ségkívül legérdekesebb volt az esperesi jelentés a meg-

ejtett vizsgálatról. Ebből a jelentésből lehet ítéletet hozni 
az erdélyi kan. vizitáció régi rendszere felett. Ezen jelen-
tés szerint ugyanis több helyen a kamathátralék sok; 
a tőkék legnagyobb részben biztosítatlanok; van egyház, 
mely többszöri rendelet dacára, tőkéit váltókkal forgatja; 
1859-ben lett az anyakönyveknek rovatos íven való 
vezetése elrendelve, de azért egy egyháznak még ma 
sincs ilyen anyakönyve, stb. A szükséges intézkedések 
mindenütt megtétettek az újjáalakított vizitáció által. Az 
eredményben lesz az ó - és uj-rendszer feletti ítélet 
kimondva. Több örvendetes jelenséget is tüntet fel e 
jelentés, melyek közül felemlíteni kívánom azt, hogy 
t. Szabó Dávidné urnő Zalánban 100 frtot adván a 
templom bekerítésére, ez áldozat anynyira fellelkesítette 
a híveket, hogy maguk is kézzel, pénzzel hozzájárulván 
a munkához, ma a templom pompás kőkerítésben áil. 
Ilyenformán készült Árapatakon a papilak kerítése. Hét -
faluban a missziói egyház megalakult, stb. A jelentések 
felolvasása után a délelőtti gyűlés bezáratott, miután 
előbb a szavazatok beszedésére egy háromtagú bizottság 
neveztetett ki. Ebéd után a gyűlés megnyittatván, elnök 
jelenti, miszerint szavazattöbbséggel megválasztattak : 
Czeglédi János házassági törvényszéki ülnöknek, Benedek 
Árpád köztörvényszéki ülnöknek. Továbbá tanácsbiróknak 
egyhangúlag megválasztattak méltóságos Imecs Ernő és 
t. Rápolti Mózes urak. Végre aljegyzővé közfelkiáltással 
megválasztatott Vas Lajos. 

* A békési ev. ref. gymnasium tanárkara 1888. 
december hó 8-án a városi bérház dísztermében tánc-
vigalommal egybekötött felolvasó estélyt rendez, melyen 
Pőcz János tanár Madách: »Ember tragédiája« című 
művéről tart előadást. A rendező bizottság: Kabós BáLnt, 
Pőcz János, Veress Vince, tanárokból áll. A tiszta jöve-
delem a »Tiszántúli ev. ref. tanári egyesület« nyugdíj 
intézeti alapja javára fordíttatik. Felülfizetések a jóté-
kony célra köszönettel fogadtatnak és hírlapikig nyug-
táztatnak. 

* Gyászhirek. Dr. Bihari Péter haláláról a buda-
pesti ref. főiskola a következő gyászjelentést adta ki : 
A budapesti reform, főiskolai tanárkar mély fájdalommal 
jelenti szeretett kártársa dr. Bihari Peter reform, főis-
kolai rendes- és tud. egyetemi magántanárnak, élete 
48-ik, kiváló szorgalommal folytatott tanári pályájának 
20-ik évében, négy hónapi súlyos szenvedés után 1888. 
november 28-án történt gyászos kimultát. A megbol-
dogult hűlt tetemei november hó 30-án délutáni 3 óra-
kor a lipótmezei orsz. gyógyintézetben tartandó rövid 
halotti szertartás után a budai németvölgyi temetőben 
fognak örök nyugalomra tétetni. Budapesten, 1888. 
november 28-án. Béke lengjen porai felet t! Temetése 
nov. 30-án ment végbe a íipótmezei gyászházból, szá-
mos tisztelője, kartársai és a budapesti ev. ref. theo-
logiai ifjúság részvétele mellett. Ot t voltak a ref. theo-
logiai és főgymnasiumi tanárok testületileg, továbbá az 
egyetem részéről dr. Csíky Kálmán, az elhunytnak 
egyik legrégibb barátja, Bihari Kálmán szobosziói tanár 
a boldogultnak testvére, György Aladár, dr. Kiss Áron, 
Komáromi Laios, Király Pál, Öobay, Lobmeyer, a fő-
városi katekheták stb. A koporsónál, melyre a reform, 
theologia és gimnázium tanári kara, valamint a ref. 
theologusok is helyeztek koszorúkat, a theologiai ének-
kar gyönyörű gyászéneke után Laky Dániel ref. főgim-
náziumi tanár és tébolydai lelkész tartott az elhunyt 
érdemeihez méltó beszédet, mely után még egy szép 
éneket meghallgatva megindult a menet a németvölgyi 
temetőbe. A sírnál Szabó Aladár ref. theol. helyettes 
tanár, az - elhunytnak egyik legkedvesebb tanítványa, 



most hivatalbeli helyettese vett bucsut, szép beszédben 
a halottól. Már egészen besötétedett, mikor a reform, 
theologusok énekkara rázendítette az utolsó éneket. — 
Keresztes József haláláról a család és a theol. ifjúság 
külön-külön jelentést adtak k i ; a családi gyászjelentésen 
Keresztes Józsefné sz. Papp Valéria maga, gyermekei : 
Kálmán, József, Ödön és Valéria ; testvérei: Papp János, 
György és Gyula ; az elhunyt édes apja Keresztes József, 
testvére István nevében mély fájdalommal jelenti, hogy 
forrón szeretett férje Keresztes József a n.-enyedi ref. 
Bethlen-főiskola theologiai akadémiáján a szentirásmagya-
rázát felavatott tanára folyó hó 28-án, élete 42-ik, bol-
dog házasságuk 9—ik évében, bevégezte rövidre nyúlt, 
de áldott és áldást hozó földi pályáját. Kialudt az ér te-
lemnek az a messze ragyogó szövétneke, mely meg-
világítá előttünk az élet u ta i t ; kidőlt a háznak az a 
sziklaerős oszlopa, melynek oltalmában békességben 
boldogan lakozánk vala; megdermedt az a mélyenérző 
szív, mely minket a szeretet áldott melegével árasztott 
el! »Jaj most nekünk; elesett a mi fejünknek koronája ; 
megszűnt a mi szívünk öröme ; siralomra fordult a mi 
víg énekünk . . . Könyörülj rajtunk Uram, mert erőtele-
nek vagyunk; gyógyíts meg minket, mert igen meg-
háborodott a mi lelkünk . . . T e benned vetjük remény-
ségünket, mutasd meg a te szabadításodat, oltalmazz 
meg minket a te irgalmasságodért!« Az üdvözölt hült 
tetemeit folyó hó 30-án d. u. 3 órakor kisérjük ki a 
főiskoia sírkertjébe. Legyen nyugalma csendes, míg elbo-
rult szellemének újra fényeskedni fog amaz örök világos-
ság! — A másik gyászlapon a nagy-enyedi ev. ref. theol. 
akadémia ifjúsága fájó megdöbbenéssel, mélyen megren-
dülve tudatja, hogy szeretett tanára, az erdélyi ev. ref. 
anyaszentegyház egyik főbüszkesége, Keresztes József 
folyó év és hó 28-án délelőtt 11 órakor, súlyos szen-
vedés után, meghalt. Az ég elborult; a könnyező szemek 
hasztalan keresik a hulló csillagot; nincs biztató fény, 
mely bevilágítana a sötét éjszakába. Az ég elborult; a 
veszteség súlya alatt megrendült tanítványok siratják a 
mestert. Nincs többé! Megtért oda, »hol azok nyugosz-
nak, kik a munka miatt megfáradták !« Nincs többé ! Az 
ige elhívott apostola, a nagy eszmék buzgó harcosa 
pihenni tért. Örökálomba ringató kebelére hívta meg-
fáradott gyermekét az anyaföld. Azok pedig, kik őt 
siratják, kik többé nem hallhatják az ő ihlett ajkairól 
az örök igazság hirdetését, a fájdalom alágördülő köny-
nyeivel az Úrhoz fordulnak vigasztalásért és ama hitben 
nyugosznak meg, hogy az O halála halhatatlanság: mert 
»a bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége; azok 
pedig, a kik sokakat az igazságra visznek, mint a csil-
lagok, örökkön és örökké tündökölnek.« Legyen emléke 
áldott, nyugalma csendes! Nagyenyed, 1888. nov. 28. 

A D A K O Z Á S O K . 
A bonyhádi újra alakuló ev. ref. egyház részére 

adakoztak Mórágyon: Vámos Dániel, Müller Sándor 
5 frt, Vámos Dezső 2 frt, Papp István, Pfalzgraf Jakab, 
Kollep K., Glöckner Jakab, Schneider J., Mindum M., 
Salbach Péter, Rein János, Becker K., Kiefer J., Schei-
ning L., Dvorzsák Ferenc, Glöckner J., Kollep János, 
Hekkl Henrik 1 frt, Wiándt János, Frech K., Forster K., 
Glos J., Salbach M., Tett l Ignác, Kauder A., Forster J., 
Knittl P., Müller P., Simon P., Eiler P., Kollep J., 
Wild J., Müller J., Singer S., Kanda J., Kauder J., 
Forster }., Greifenstein H., Glöckner J., Glöckner Péter 

50 kr, Tallmann Jánosné, Tallmann Jánosné, Thüringer 
Péter 40 kr, Forster K., Mészáros S., Wonter Imre 
30 kr, Becker J., Glöckner J., Forster P., Hekkmann P., 
Scheinnig Dávidné, Kollep János, Rottenbiller P., Hinter J., 
özvegy Schneider Anna, Knittl J., 20 krajcár, Shwarter J., 
10 krajcár. Összesen forint 20 krajcár. — Duna-Szent-
Györgyön : Ifj. Eötvös Károly 5 forint, Perzselypénz 
2 forint 12 kr, id. Oláh Sándor, Ötvös Károly, Turi 
István, Joó Dömötör F., Dr. Bán János, Oláh György 
Parragh A., Horváth Ist., Hecsey Pál, Kaszász K., Joó 
Dömötör K., id. Dömötör S., Szűcs Molnár J., Molnár 
Pál, Joó Dömötör S., Ferenczi J., Pintér Istv., Dömötör 
Benő, Simon József, K. Oláh József, Dömötör András, 
1 frt. Oláh László 60 kr, László Istv., id. Ferenczi Lajos 
Dömötör Fer., Segesvári Gedeon, Ónodi Lajos, Ötvös 
Istv., Hajj Istv., L. Dömötör J., Oláh János 50 kr. 
Drugits Istv., Kecskeméti Dani 40 kr. Kacz Pál 30 kr. 
Összesen : 34 frt 32 kr, az előbbi 168 frt 10 kr összeggel 
együtt 202 frt 42 kr. — Bonyhád, 1888. nov. 26-kán. 
Sikó Ernő, ev. ref. h. lelkész. 

A magyar protestáns irodalmi társasag pénz-
tárába ujabban a következő tágsági díjak folytak be : 
Bocsor Lajos ref. leik. rendes tagtól 6 frt, Parragh Béla 
ügyvéd rendes tagtól 6 frt, Vasvári Sándor r. leik. alapító 
kamat. 5 frt, Cserna István ref. leik. pártoló 3 frt, 
Somogyi Kahjián ref. leik. pártoló 3 frt, Lampert Gyula 
ref. leik. pártoló 3 frt, Kálmán Gyula ref. leik. pártoló 
3 frt, Nagy Benő ref. leik. pártoló 3 frt. Bajó Sándor 
ref. leik. pártoló 3 frt, Miklós István ügyvéd pártoló 3 frt, 
Kovács Gábor ref. leik. rendes tagtól 6 frt, Csurgói ref. 
főgymnasium könyvtára rendes tagtól 6 frt. Azonkívül 
egyszer mindenkorra adakoztak : Füstös István ref. lelkész 
1 frt, Sörös István ref. lelkész 3 frt, Puskás János ref. 
lelkész 50 kr. Kazay Gyula birtokos 2 frt, Szabó Károly 
ref. tanító 50 kr. Összesen: 51 frt. — Zsilinszky Mihály, 
id. pénztárnok. (Budapest. VIII. Szentkirályi-utca 30. sz.) 

Az országos prot. árvaház részére : Boller Kollár 
a kassai ev. egyház gondnoka az egyház részéről 6 frt. 
— Asztalos Sándor h.-m.-vásárhelyi ref. tanító a con-
firmált növendékek részéről 6 frt. Túr i Lajos gyűdi ref. 
leik. a confirmált növendékek részéről 1 frt 30 kr. Szerk. 
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HIRDITESEK. 

A tiszáninnei ev. ref. egyházkerületben, az abauji 
egyházmegyéhez tartozó czéczei egyház lelkészi állomá-
sára pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme földben, rétben, ter-
ményben és készpénz fizetésben 571 frt 75 krt tesz és 
így ezen egyház IV. osztályú. 

Pályázati kérvények nt. Fodor Pál, abauji esperes 
úrhoz (Vilmány, u. p. Vizsoly) intézendők. 

Pályázati határidő december hó 31-ik napja. 
Miskolc, 1888. nov. 28. 

Z K Z - u . i l B e r t a l a n , 
püspök. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet, Czettel és Deutsch Budapest. 



Harmincegyedik évfolyam. 50. sz. Budapest, 1888. december 9. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX, ker. Kinizsy-utca 29, sz. I. em, 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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. — Bélyegdíj 

külön 30 kr. 

0 T Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. V 8 

Viszhang a falusi gondolatokra, a prot. irodalmi 
társaság érdekében, 

Nagy érdeklődéssel olvastam Sóváradi G. 
urnák falusi gondolatait; és mert azokban sok 
életrevalót találtam, indíttatva érzem magamat 
némely igénytelen észrevételek megtételére. Azt 
gondolom, hogy a tárgy nagy jelentősége meg-
érdemli, hogy minél több felől megvilágíttassék. 

Az élet hosszú tapasztalása arra tanított 
engem, hogy valahányszor egy életrevaló esz-
mének ellenségei támadnak, ennek okát ne az 
emberek roszaságában, hanem inkább azok töké-
letlenségében keressem. Ebből a szempontból 
ítélem meg a debreceni testvéreknek ellenzé-
kieskedését is a kétségtelenül életrevaló és szük-
séges protestáns irodalmi társulattal szemben. 

Valami nagy félreértésnek kell lenni ott, 
hol ilyen erős oppositió támad! 

Keressük csak a félreértésnek forrását. Mi 
is a prot. irod. társaságnak a tulajdonképeni 
célja? A kormányilag megerősített alapszabá-
lyokban ezt olvassuk: „ A magyar protestáns 
irodalmi Társaság célja: ugy a hazai protestáns 
tudományos irodalomnak, és pedig első sorban a 
protestáns egyháztörténelemnek művelése, vala-
mint a nép között az erkölcsi s vallásos irányit 
közhasznú olvasmányok terjesztése és egyházköz-
ségi könyvtárak létrejöttének előmozdítása. 

Már most az a kérdés: helyeslik-e a deb-
receniek e célt ? igen vagy nem ? Én eddig 
határozott ellenmondást és oppositiót a cél 
ellen nem olvastam. S mondhatom, hogy igen 
szomorú értelmi állapotot tüntetne fel, ha ezt 
a célt hitfeleink oly nagy tömege, mint a minőt 
a hatalmas tiszántúli ev. ref. egyházkerület képez, 
ellenezné. 

Keresem tehát a félreértés és az oppositió 
alapját tovább. Olvasom az ápril 30-tól május 
4-kéig tartott tiszántúli egyházkerületi gyűlés-

nek idevonatkozó 59—ik számú jegyzőkönyvi 
pontját, mely a debreceni álláspontnak mintegy 
hivatalos kifejezését foglalja magában. Olvasom 
Kiss Áron esperes urnák »a magyar prot. irod. 
társaság megalakulásáról szóló j e l e n t é s é t a , és 
abban fel is találom mindjárt az első óriási 
félreértést, melyet annál inkább kell sajnálnunk, 
mivel ezzel egy igen tekintélyes egyházkerület 
vezettetett félre. Nem mondom, hogy szándé-
kosan, vagy rossz hiszemüleg; de a tény tagad-
hatatlan. Mikor az alakuló gyűlés lefolyásáról 
szól, az alapszabályokra vonatkozólag szórul-
szóra ezt irja: »a címen az a változás tétetett, 
hogy abból a tudományos jelző kimaradt, azon 
az okon, mert jobbnak látták, hogy a theologiai 
tudományos iratok helyett inkább a népies ira-
tok s könyvek . .. létrehozására fordítsák műkö-
désüket. . 

Hasonlítsa össze bárki e szavakat a fen-
tebbi alapszabályi, pontozattal, s azt fogja val-
lani, hogy Kiss Áron esperes úr nagy tévedés-
ben volt, mert a theol. tudományos irodalom 
művelése egyáltalában nem lett kizárva és a 
népies iratok és könyvek létrehozása nem a 
tudományos iratok helyett, hanem azok mel-
lett vétetett fel. 

Esperes úrnak ezen tévedése — mondom — 
annál sajnálatosabb, mert ezzel félrevezette elő-
ször nagyérdemű püspökét, Révész Bálint urat, 
akinek képviseletében járt Budapesten, és má-
sodszor félrevezette az egész egyházkerületet. 
Hogy az egyházkerület az ő téves informatiója 
után indult, az kitűnik a benyújtott és elfoga-
dott határozati javaslat indoklásának következő 
szavaiból: »Tény, hogy a fentnevezett társa-
ság . . . az alapszabály tervezeten lényeges változ-
tatásokat tett; nevezetesen.. . a theologiai tudo-
mányos irodalom külön művelését feladatai 
közül mellőzte, a helyett egészen uj munka-
körűi felvette a népies irodalom ápolását stb.cc 



Ez egyszerűen nem tény. Ezt soha senki 
nem javasolta, soha senki el nem fogadta. Ennél 
fogva merem hinni, hogy a tiszántúli egyház-
kerületnek e részben félrevezetett tagjai teljesen 
meg fognak nyugodni abban, hogy a prot. iro-
dalmi társaság igenis a hazai protestáns tudomá-
nyos irodalomnak és pedig első sorban a protés-
táns egyháztörténelemnek művelését, tartja íőfel-
adatául; de emellett szükségesnek véli a népies 
vallás-erkölcsi iratok terjesztését is! így áll a 
dolog, és nem másképen. 

Már most nézzünk szemébe annak a változ-
tatásnak, mely tudtommal a debreceniek kíván-
ságára jutott be az alapszabály tervezetbe, és 
amely miatt most sokan feljajdulnak, nem azért, 
mintha a népies vallás-erkölcsi iratok terjeszté-
sét szükségtelennek tartanák, hanem azért, mert 
e téren a felekezetiség jellegét szigorúan fenn akar-
ván tartani, az unitáriusokkal együtt működni, 
vagy — mint a debreceni jegyzőkönyv mondja 
— »fogódzni« nem akarnak. 

Ezen kérdésben a »Ealusi gondolatokcc írója 
sok figyelemre méltó dolgot mond el; s e felett 
már lehet vitatkozni, véleményt mondani, eszmét 
cserélni, mert a tárgy fontossága megérdemli! 
Elfogadom azt az álláspontot, hogy a vallás-
erkölcsi népies irodalomnak a nép felekezeti 
hittudatában kell gyökereznie, s éppen azért haj-
landó vagyok a debreceni testvérek aggodalmai-
nak eloszlatása céljából egész odáig menni az 
engedékenységben, amíg lehetetlent nem kíván-
nak. Szivem mélyéből óhajtom, hogy kívánsá-
gaik, melyek — bár téves informatió alapján — 
az egyházkerület jegyzőkönyvében foglaltatnak, 
komoly figyelemben részesüljenek; mert nem 
tartom helyesnek, hogv félreértések idegenítse-
nek el bennünket egymástól oly kérdésben, 
melynek szerencsés megoldásához minden igaz 
protestáns embernek vállvetett komoly munkájára 
és áldozatkészségére van szükség! 

Ám vitassuk meg a kérdést minden oldal-
ról; hallgassuk meg a központi és vidéki véle-
ményeket türelmesen, mint ahogy a szabad 
gondolkodás híveihez illik ; fontoljuk meg, hogy 
a lutheránusoknak és az unitáriusoknak már 
voltaképpen van szorosan felekezeti népies iro-
dalmi társaságuk; vájjon nem lehetne-e, egy 
kis jóakarattal, megtalálni a módját annak, hogy 
a protestáns irod. Társaság elfogadott alapsza-
bályainak keretén belől, a népies iratok terjesz-
tésére egy külön irod. osztály állítassák fel, 
például Debrecenben? Ot t aztán nem lehetne 
félni az unitáriusok befolyásától. 

A dolog oly fontos, hogy megérdemli a-
bővebb megbeszélést; s reménylem, hogy a 

dec. 18-kán tartandó közgyűlés nem tog kitérni 
a jóravaló javaslatok elől. 

Én azonban megvallom, túlzásnak és egy-
úttal gyáva kishitüségnek tartom a csekély 
számú unitáriusoktól való félelmet. Hiszen a 
működés iránya és szelleme az igazgató választ-
mány szellemétől fog függni. Tessék ezt jól 
megválasztani, és aztán tessék Istenben s a 
protestantismus jövőjében vetett bizodalommal 
a régen várt komoly munkához erélyesen hozzá 
látni! Semmivel sem bizonvítanók be öntudat-
lanságunkat, tehetetlenségünket és elmaradott-
ságunkat világosabban, mint ha ily kérdések 
felett civakodván, a hazai protestantismus régi 
mulasztásának kipótlására hivatott oly intéz-
mény felkarolását és megvalósítását akadályoz-
nók meg, mint a minő a magyar protestáns 
irodalmi Társaság. 

Ne alapítsuk nézeteinket téves indokokra, 
félreértésekre és ellenszenvekre ; hanem az igaz-
ságra, a szeretetre és a méltányosságra. Ne zár-
juk el szemeinket és füleinket a korszellem 
áramlata előt t ; hanem értsük meg az időnek 
félreismerhetetlen jeleit, melyek a reformatió 
vívmányainak veszélyeit tüntetik elő. Az evan-
gyéliom örök igazságai csak szellemileg sülyedt 
nép közt homályosíthatok el; ez ellen harcolni 
s népünket megvédelmezni szent kötelességünk. 
Ha erősen meg vagyunk győződve arról, hogy 
egy prot. irod. Társaság fennállására szükség 
van: akkor haladéktalanul gvüjtsük össze erőin-
ket e közös cél megvalósítására. Ne keressük 
a végleteket, hanem a közös érintkezési pon-
tokat — a veszélyeztetett hazai protestantismus 
érdekében! Tiszavölgyi. 

A m a g y a r r e fo rmá tus egyháza lko tmány 
alapelvei. 

A református egyház v iszonya az államhoz. 

Egyházunk úgy 1881 előtt, mint most is, az egy-
házról való felfogásban Kálvinhoz csatlakozott. Szerin-
tünk is az egyház egyfelől Isten örök rendelésén alap-
szik, s a világ teremtése óta létezik a kiválasztottak 
üdvözí tésére; másfelől pedig az egyének szabad társu-
lása hozza létre, s enynyiben emberi alkotás is és alá 
van vetve a véges dolgok sorsának, tehát a változásnak 
és fejlődésnek. Tehá t egyházunk is megkülönbözteti az 
egyház fogalmában annak örök isteni és véges emberi 
jellemét, s kivonja ezen felfogásnak következményeit is. 
Egyfelől nem ellenzi, sőt kivánja, hogy az egyház 
embertársulati oldalára nézve összeolvadjon a nemzeti 
élettel és az állammal, s épen ezért, ennek hatalma alól 
nem vonja ki magát, sőt az államnak készséggel á t -
engedi a jogot, hogy az egyház államjogi helyzetét s 
más felekezetekhez való jogviszonyait szabályozza, s 
felette felügyeletet gyakoroljon, mert elismeri Pál apos-
tollal (Rom. XIII.), hogy minden felsőség Istentől van, 
s elfogadja az állam jóakaratú befolyását, az egyház 



külső, világi s így időszerű in tézményeiben; de más-
felől világosan megkülönbözteti az egyház és állam 
működési körét s a maga legsajátabb életkörére nézve, 
tehát a spirituális potestas körébe tartozó dolgokban 
teljes szabadságot kíván, s így magának kívánja fenn-
tartani a tanítás, egyházkormányzás, saját belügyeiben 
az igazságszolgáltatás és egyházi törvényhozás jogát. 
Ezekre nézve az államnak csak felügyeleti jogát ismeri 
el, a mennyiben az állam nem lehet közönyös a kebe-
lében élő felekezetek belélete iránt. Tehát elvi szem-
pontból is kívánja egyházunk, hogy az államétól külön-
álló szervezettel bírhasson a saját ügyeinek célszerű 
vezetésére. 

Egyházunk belszervezete kezdettől fogva független 
volt az állami szervezet től ; ilyenné alakult az azon 
politikai viszonyok hatása alatt, amelyek között egy-
házunk 300 éven keresztül élt a hazában. Csak a re for -
mátio első századában lett volna alkalma összeolvasz-
tani szervezetét az államéval, s hogy ezt elmulasztotta, a 
jó alkalom, melyről a régi meseíró mondja, hogy »Elap-
sum semel non ipse possit Juppiter repprehenderec, 
csakugyan többé elő nem kerülf, sőt az üldözések 
viharai épen kényszerítették rá, hogy alkotmányos 
intézményeit az államétól függetlenítse, sőt az állam-
tól merőbben függetlenné tegye, mit az 1647. évi 5. tc. 
akként formulázott , hogy az államhatalomnak, tehát sem 
ő Felségének, sem kormányának ne legyen joga rende-
leteket bocsátani ki a prot. egyház belügyeire vonatkozó-
lag, de nem igényiéit magának ily jogot az ország alkot-
mányos törvényhozó testülete sem. Ennek folytán az 
önállóság, autonomia gondolata oly erős gyökeret vert, 
a ref. köztudatban, hogy ezt tartotta századokon át leg-
drágább kincsének, s készebb volt szétdaraboltatni s 
meggyengít tetni magát számban és erőben, semhogy 
függetlenségéből legkevesebbet is engedett volna. Tűr te , 
hogy bábeli rendetlenség üsse fel fejét és uralkodjék az 
egyház beléletében, de az államtól szervezetet el nem 
fogadott , s minden ilynemű törekvést erélyesen vissza-
utasított , egy ízben II. Józseffel szemben épen kárára 
önmagának. Az 1859-iki pátenst is, mely nem épen 
rosz, s az addiginál bizonyosan jobb, rendezettebb alkot-
mánynyal akarta megajándékozni egyházunkat, de olyan 
forma függéssel az államtól, mint a német evang. egy-
házakban van, ezen 300 éves szabadság és függetlenség 
nevében utasította vissza. Az államtól való ezen függet -
lenséget ma már nem értelmezzük úgy, mint az elmúlt 
századok túlzása közt értelmeztetett , t. i. hogy az állam-
nak mi jogot sem engedünk át egyházunk felett, úgy véle-
kedni, hogy az államnak nincs egyéb feladata, mint ő r -
ködni vallásszabadságunk felett, s megszabni más felekeze-
tekhez való jogviszonyainkat, illetőleg biztosítani azokkal 
való jogegyenlőségét egyházunknak, anélkül hogy akár 
felügyeletet, akár törvényhozásában részvételt gyakorolni 
jogosítva volna. Ellenkezőleg, ma már elismerjük az állam 
természetes jogait is. Elismerjük, hogy nem az állam van 
az egyházban, hanem megfordítva, az egyház az államban 
s mint társulat, a szuverén állami hatalomnak alá van 
rendelve, s mivel az állam nem lehet közönyös a kebe-
lében élő egyházak s azoknak a népéletre gyakorolt 
befolyása iránt, mert létérdeke, hogy céljaival ellenkező 
vagy jogait csorbítani akaró társulat kebelében ne létez-
zék, elismerjük azon jogát, hogy felügyeletet gyakorol-
jon az egyháznak nemcsak más felekezetekhez való 
viszonyára, hanem belső életére tehát a tanításra, egyház-
kormányzásra s az ezekből folyó ügyekré is, s szükség 
esetén alkalmazhassa megtorlási jogát is, anélkül azon-
ban, hogy ezen határon túlterjeszkednék s semmi esetre 

sem fogadnók el, ha az állam rendeletek által akarna 
változást eszközölni az egyház belső életét képező 
tényezőkön. Az állam és a ref. egyház közötti viszonyt 
ezen felfogás szellemében az I79°/9 1 . évi XXVI. tc. 
4. §-a szabályozza, mely törvénycikk, amennyiben a 
legkésőbb keletkezettek csak a ref. egyháznak más fele-
kezetekhez való viszonyát szabályozzák, ma sem vesztette 
el hatályát. A törvénycikk azon szavaiban, hogy »a mind -
két hitvallású evangeükusok, a vallásra tartozókra nézve 
csupán saját vallásuk felsőségeitől függjenek,« és »a 
saját hitvallású zsinataik által a vallásra nézve alkotott 
kánonaik, melyek t. i. jelenleg használatban vannak 
és az ezután e törvény által meghatározott módon alko-
tandók, sem kormányszéki parancsok, sem királyi vála-
szok által meg ne változtathassanak stb.« Ki van mondva 
az államtól külön álló szervezet szabadsága; s bár az 
akkor folyt küriarchiai és hierarchiai küzdelmek miatt a 
király fenntartotta magának azt a jogot, hogy az egy-
házi felsőbbségekre nézve — az egyháziak és világiak 
közmegegyezésével — a rendet, tehát tulajdonképen az 
egyházszervezetet ő állapíthassa meg, de e jogot kirá-
lyaink soha sem gyakorolták, s miután ugyanazon §-ban 
a király részvétele a prot. egyházak törvényhozásában 
egészen más, méltányosabb alapokra fektettetett , el is 
vesztette jelentőségét és kötelező ere jé t ; s épen e m i a t t , 
midőn az absolut kormány e pontra támaszkodva 1859-ben 
alkotmányt akart adni egyházunknak, méltán hivatkoz-
hattak vezérférftaink arra, hogy az egyház törvény szerint 
csak maga adhat magának alkotmányt, s a királynak 
megerősítési, de nem törvényalkotói joga van, s még ez 
a jog is az alkotmányos, megkoronázot t királyt illeti, 
nem pedig az absolut uralkodót. 

Az állam ezen törvénycikk által a legnagyobb 
fokú szabadságot engedte egyházunknak; mindazáltal 
természetes jogait fenntartotta felette. Ezek között első 
a felségi jog, mely azonban hazánkban nem terjed túl 
azon, hogy a vallásszabadság mértékét meghatározza, s 
á felekezetek közötti viszonyokat szabályozza, s a linci 
béke a király jogának tartja a vallási sérelmek orvos-
lását is, mit azonban ma már nem maga a király, 
hanem törvényes kormányzó hatóságai gyakorolnak. A 
jus cavendit két irányban gyakorolja az állam egy-
házunkkal szemben, először is, mint megelőzési jogot, 
melyről az idézett törvénycikk részletesen intézkedik 
azon szavaiban, melyek elrendelik, hogy a protestánsok 
zsinattarthatására esetről esetre a fejedelemhez tartoznak 
folyamodni engedélyért, kijelölvén előre a zsinat helyét, 
tagjainak számát, idejét, s az általa tárgyalás alá veendő 
ügyeket, s az alkotott törvények, csak miután a királyi 
felülvizsgálaton átmentek és jóváhagyásban részesültek, 
nyerjenek kötelező e r ő t ; mely határozat által a meg-
koronázott király époly faktorává tétetett a prot. egy-
házi törvényhozásnak, mint a milyen az államiban, tehát 
jogában áll az alkotott törvényeket egész ter jedelmük-
ben elfogadni, vagy elvetni, esetleg az óhajtott m ó d o -
sítások megtételére a törvényhozó közeget felhívni, de 
nem áll jogában az alkotott törvényeken önkényüleg a 
legkisebb változtatást tenni. Másik ága az állam ellen-
őrzési jogának a legfőbb felügyelet, melyről a szóban 
íorgó törvénycikk csak annyit mond általánosságban, 
hogy érvényben hagyatik a királynak az ország törvé-
nyes kormányszékei által gyakorlandó legfelsőbb királyi 
felügyelésnek hatalma, (ugyanennyit mond a zsin. törv. 
4. §-sa is), de a gyakorlás mikéntjére nézve egyik sem 
ad utasí tást ; a gyakorlat az, hogy a kerületi s eonventi 
jegyzőkönyvek felterjesztetnek a vallás- és közoktatási-
ügyi minisztériumhoz. 



De fenntartotta az említett törvénycikk a többi 
királyi jogokat is, hanem ezeket igen röviden összefoglal-
hatjuk. Egyik a megtorlási jog, melyre nézve sem az 
állami, sem a zsinati törvények nem intézkednek rész-
le tesen; egyházunkkal szemben, miután ez sem a maga 
természetes s most már királyi megerősítést is nyert 
hatáskörét, sem az egyház államjogi helyzetére s más 
felekezetekhez való viszonyára vonatkozó állami tö rvé-
nyeket átlépni s megsérteni nem akarja, erre nincs is 
szükség. Amennyiben mégis egyes szabálytalanságok elő-
fordulnak, ezek orvoslására nézve a gyakorlat az, hogy 
a kormány utasítja az egyházat a törvények pontos 
megtartására s ezeknek megfelelőleg újabb rendelkezés 
tételére. Természetesen, ha az egyház a felhívás után 
sem változtatná meg intézkedését, s a kormány is ra -
gaszkodnék álláspontjához, az egyház lenne kénytelen 
engedni, esetleges sérelmének orvoslására nyitva állván 
előtte a törvényhozás ajtaja. 

Másik említésre méltó s még érvényben levő joga 
a magyar királynak egyházunkban az, hogy az erdélyi 
kerület püspökét megválasztatása után ő erősíti meg 
hivatalában, s ez iránta hűség-esküt tartozik letenni. E 
jogát azonban nem csak országos törvény, hanem a 
zsinati törvény 136. §-a is fenntartja. 

De egyházunknak is fontos jogai vannak az állam-
mal szemben. Mindenekelőtt megkívánhatja, hogy az 
állam őt vallásának szabad gyakorlatában ne háborgassa 
s bel egyházi ügyeibe be ne nyúljon. E jogát számos 
országos törvény és békekötés biztosítja, s különösen 
ez utóbbira nézve a zsinati törvény is nyilatkozik, midőn 
a 4. §-ban azt mondja, hogy »mindentéle egyházi és 
iskolai ügyeket a fennálló egyházi törvények és rend-
szabályok szerint, a jelen egyházi törvényben megállapí-
tott fokozatos képviselő testületek, kormányzó hatósá-
gok és bíróságok, úgyszintén a törvényesen választott 
egyházi tisztviselők intéznek,« és midőn a 9. §-ban, 
hogy a zsinat által alkotott törvényeket csak törvényes 
zsinat magyarázhatja, módosíthatja vagy töröli e l ; mely 
határozatokban is ki van fejezve, hogy az államnak 
nincs joga változtatást eszközölni az egyház alkotmá-
nyán. Ám ennyiben pedig vannak mégis esetek, melyek-
ben fogadni tartozik az egyház a kormány rendeleteit, 
nehogy ezek által alkalom nyíljék egyházunk törvényes 
szabadságán, autonomicus jogain csorbát ejteni, az 
53. §. h) a 61. §. a) d) és a 80. §. a) b) pontjaiban 
körül van irva a mód, melyszerint az egyház önvédelmi 
jogát gyakorolhatja. A mód az, hogy a sérelmes rende-
let végrehajtását felfüggesztvén, feliratot intéz kijelölt 
hatóságai által a kormányhoz, kérvén a rendelet vissza-
vonását, s ha ez nem használ, felírhat az országgyűlés-
hez és a királyhoz; de már ezek rendelkezéseinek ellene 
nem szegülhet. Régebben kénytelen volt egyházunk 
fegyverrel kezében védeni a maga jogait, de akkor is 
előbb megkisérlett minden törvényes eszközt sérelmei-
nek orvoslására, s csak miután ezek sikerteleneknek 
bizonyultak s a nyomás elviselhetetlen volt, nyúlt az 
utolsó eszközhöz, a fegyverhez. Ezt egyházunk ma már 
nem kénytelen megtenni, de természetes joga ez. 

Ugyanazon három fennebb említett pontja a zsinati 
törvénynek egy más irányú elmélkedésre is ad alkalmat 
A 53. §. h) pontja szer in t : az egyházkerület » felügyel 
az egyház autonomicus jogaira, intézkedik a kormány-
rendeletek végrehajtásáról, amennyiben azoknak végre-
hajtása jogkörébe tartozik, s azok egyházunk önkormány-
zati jogaival megegyeznek, ellenkező esetben indokolt 
feliratot intéz a kormányhoz, kellő felvilágosításokkal 
szolgál a kormányhatóságoknak, valahányszor szükségét 

látja, feliratot intéz az ál lamkormányhoz és országgyű-
léshez, átír a testvér egyházkerületekhez, felhívja figye-
lemre s közreműködésre , főleg oly ügyekben, melyek a 
magyar ref. egyházat egyetemesen illetik, annak békeköté-
sek és országos törvényekben biztosított jogait érintik 
vagy épen csorbítanák, a testvér egyházkerületeken kívül 
az egyetemes konventet és magát az országos zsinatot.« 

A 61. §. a) d) pontjai szerint a zsinat együtt nem 
léte esetén »a konvent képviseli a magyarországi ref. 
egyházat az állam irányában, minden oly ügyben, mely 
az egyházat egyetemesen érdekli«, és »a konvent az 
egyház törvényes jogait bárhonnan jövő támadások 
ellenében és sérelmi ügyekben védelmezi, azok elhárí-
tására nézve a szükséges intézkedéseket megteszi.« Végül 
a 89. §. 2. a) b) pontja szerint a zsinat »őrködik az egy-
ház jogai és önkormányzata, más hitfelekezetekhez való 
jogviszonyai fe le t t ; valahányszor szükségesnek tartja 
ezek tárgyában a kormányhoz, országgyűléshez vagy 
a koronás apostoli magyar királyhoz fölterjesztést tesz.« 

LIa figyelemmel vizsgáljuk e három rendbeli zsi-
nati határozatot, észre fogjuk venni azon sajátságos hely-
zetet, hogy ez alapon tulajdonképeu három testület, 
egyenlő jogokkal képviseli az egyházat kifelé, kü lönö-
sen az állammal szemben ; amely helyzetnek viszásságát 
igen könnyű kimutatni. Annak a rendkívüli fél tékeny-
ségnek kifolyása ez, amelylyel egyházunk autonómiáját 
őrizzük, s elárulása annak a — különben történeti leg 
igazolt — bizalmatlanságnak, melylyel az államkormány 
loyalitása iránt viseltetünk s bizonyos fokig annak a 
szűk látkörnek nyilvánulása, mely nem birt felemelkedni 
a valódi egység gondolatára s bár érezte annak szük-
ségét, gyakorlati teljes megvalósításától mégis idegen-
kedett. Különösen visszás az egyházkerületeknek adott 
nagy hatáskör e tekinte tben; az egyház autonomicus 
jogaira való felügyelés igaz, hogy hatáskörébe tartozik 
nemcsak a kerületeknek, hanem az utolsó s legkisebb 
egyházi hatóságnak, sőt minden egyes prot. embernek ; 
de a sérelmek orvoslása már egészen más kérdés. A 
zsinati törvények szerint jogában áll minden egyes egy-
házkerületnek az önkormányzati jogokat sértő kormány-
rendeletek ellen a maga nevében -felírni a kormányhoz 
s az országgyűléshez, még oly ügyekben is, melyek 
a magyar ref. egyházat egyetemesen illetik, annak béke-
kötések és országos törvényekben biztosított jogait ér in-
tik vagy épen csorbítanák, anélkül, hogy e ténykedésé-
ben a többi kerület tanácsát vagy részvételét igénybe 
venni tartoznék, mert törvény szerint csak felhívja 
figyelemre és közreműködésre azokat, de különben ö n -
állóan jár el, nemcsak a kerületektől, hanem a konven t -
től és zsinattól is függetlenül, mert ezeket is csak 
közreműködésre hívja fel. Tehát az egyes egyházkerü-
letek egyenjogú hatósággá vannak téve a konventtel 
és zsinattal, s a menynyiben a kezdeményezés joga őket 
illeti, még bizonyos tekintetben elsőbbségben is része-
sülnek, aminek absurditását nem kell sokáig fej teget-
nünk. Hiszen az egyházkerület csak egy alsóbb fokú 
hatóság, az egyház 1j5 részének képviselő testülete, s 
ha a törvényalkotó atyák egy kissé mélyebb belátással 
s kevesebb történeti elfogultsággal fogják fel a dolgot, 
be kellett volna látniok, hogy az egyház 1/5 része nem 
lehet illetékes az egyetemes egyházat érdeklő ügyekben 
intézkedni ; ez csak egyetemes hatóságnak jogköre lehet, 
ilyen pedig csak a konvent és zsinat. Az egyházkerü-
leteknek a dolog természete szerint nem kellene ide 
vonatkozólag több jogának lenni, minthogy némely 
esetekben, t. i. az olyanokban, amelyek magát az illető 
kerületet érdeklik^ felírhasson ; de még az ilyen esetekre 



nézVe is helyesebb, az egységnek megfelelőbb volna, ha 
a konvent által intéztetnék el, annyival inkább, mert az 
egyházunkban ejtett sérelmek legtöbbnyire olyan ter-
mészetűek, hogy az egészet érintik, de illeg az egység, 
a közösség eszméjéből kifolyólag az egyik kerületen 
ejtett sérelem iránt a többi séiii lehet közönyös, sőt 
Azoknak orvoslásában segélyére kell lenniök a megsér-
tettnek. Ez pedig sokkal könynyebben eszközölhető, ha 
közös ülésben targyaltatik az ügy, s közös feliratban 
terjesztetik fel az államkormányhoz. Es így a helyes 
intézkedési mód az lenne, hogy a kerületek a sérel-
mesnek talált kormányrendeleteket terjeszszék fel a 
konventhez s a konvent intézkedjék azoknak orvoslásá-
ról, úgy a mint ezt a Zsinati törvény 61. §. a) d) pontjai 
kötelességévé is teszik. Ha az egyházkerületektől e jog 
elvétetnék, még akkor is két, már valóban egyetemes 
közeg állana őrt egyházunk egyetemes jogai mellett s 
mindenesetre hatalmasabb, imponálóbb védői volnának, 
mint az egyháznak csak egy-egy részét képező kerü-
letek. A konvent és zsinat, bár egyenlő joggal vannak 
felruházva, megállhatnak egymás mellett, mert a kon-
vent csak az esetben van jogosítva a sérelmi ügyek 
orvoslására szükséges lépéseket megtenni, ha zsinat 
nincs, míg ha a zsinat együtt ül, legméltóbban az 
állhat szembe az állammal; de ennek nem léte esetén 
az egyetemes magyar ref. egyházat egyedül az egyete-
temes convent competens képviselni. S hogy mégis 
nagy mérvű jogkör van fenntartva a kerületek részére 
e tekintetben, ez világosan mutatja, hogy a zsinati atyák 
nem tudtak éles különbséget tenni az egyetemes egy-
házat és a csak egyes kerületeket érintő kormányrende-
letek között s nem tudtak megszabadulni a régi gyakor-
lat hatásától, s készek voltak a kerületeknek •— ebbeli 
régebben kétségtelenül őket illető, jogait az egység 
rovására fenntartani — holott ebből csak zavar, s az 
egyetemes konvent, de nem kevésbé egész egyházunk 
tekintélyének csökkenése származik, ami egyátalán nem 
lehet érdeke egyházunknak. Szerencse, hogy a gyakorlat 
sokszor eltérhet az irott törvények helytelen korlátaitól, 
mert így remélni lehet, hogy idővel a kerületek nem 
fognak túlterjeszkedni természetes hatáskörükön, s az 
egyetemes egyházat érdeklő ügyeket átengedik jogos 
intézőjüknek, az egyetemes konventnek. 

Egyházunknak még egy jogáról kell megemlékez-
nünk, s ez a jus advocatiae, mely röviden kifejezve abban áll, 
h ogy az egyház igénybe veheti az állam segélyét, cél-
jainak megvalósításában. E jogot a zsinati törvény 4. §-a 
következőleg formulázza : a mennyiben az egyházi testü-
letek saját körükben hozott rendszabályaikat, határoza-
taikat s ítéleteiket, önhatóságilag nem foganatosíthatnák, 
miután az egyház önkormányzati joga, intézményei és 
törvényei az állam oltalma alatt állanak, azok végrehaj-
táza végett jogosítva vannak a jelen egyházi törvényben 
kijelölt esetekben, az állam közigazgatási hatóságainak 
segélyét és eljárását igénybe venni.« És a következő 
§-ban kivannak jelölve az esetek is, amidőn az ugyanott 
megjelölt polgári hatóságok segélye igénybe vehető, 
valamint a törvénykezési rendtartásban, illetőleg a zsinati 
törvény további folyamában gyakran történik erre hivat-
kozás. 

Itt azon sajátságos helyzettel találkozunk, hogy az 
egyház ezen joga soha országos törvényben megállapítva 
nem volt s a zsinatnak kellett azt kodifikálni; tehát 
mintegy az egyház alkotott az állami hatóságokra is 
kötelező törvényt, mert hogy ez azokra is kötelező, az 
kétségtelen miután királyi szankcióban is részesült. De 
elismerte ezen jogát egyházunknak kifejezetten is az 

államhatalom, a zsinati törvények első felterjesztésére 
tett megjegyzéseiben, csakhogy nem minden esetben 
igérte meg karhatalmát, hanem kijelöltetni kívánta, hogy 
míkor kérhető ez tőle. Innen ered az a megszorítás, 
hogy csak a zsinati törvényekben kijelölt esetekben 
vehető igénybe az állami hatóságok segélye, de ezekben 
aztán azok a végrehajtásban való segédkezést meg nem 
tagadhatják. Igaz, hogy a század eleje óta soha sem is 
tagadták meg, de kötelezve reá positiv törvény által 
nem voltak ; a zsinati törvényhozás érdeme tehát, hogy 
egyházunk ezen jogát positiv alapokra fektette. 

Ezekben ki is merítettük az egyház és állam közötti 
viszony lényegesebb kérdéseit. 

Hamar Andor. 

I S K O L A Ü G Y . 

Külföldi tanügyi mozzanatok. 
A fiúk kézügyességi oktaiása. 

1. Ausztriában. Valamint Németországban a tanító-
ság tartózkodó állást foglalt el ezzel a kérdéssel szem-
ben : úgy Ausztriában is csaknem halva született gyer-
meknek lehetett a kézügyességi oktatásnak kérdését 
tekinteni. 1883-ban a kézügyességek tanítása a népisko-
lákban a fiúk számára mint nem kötelezett tantárgy 
hozatott be. Ekkor nemcsak tanügyi szaklapok, hanem 
a napi sajtó és a birodalmi gyűlés is foglalkozott a 
kérdéssel. Az országgyűlésben Exner tanár és udvari 
tanácsos a lombfűrész epidémiáról és kéregpapír járvány-
ról hírhedtté vált szavakat mondotta ki. Méltán lehetett 
ezen szavakat hírhedteknek nevezni, mert meg nem 
érdemlett módon lettek jelszavakká azok szájában, kik 
azt vélték, hogy Exner velők a kézügyességi oktatást 
akarta gúnytárgyává tenni és így az alig született esz-
mét mindenkorra eltemetni. így fogta fel ekkor a „N ue 
Freie Presse" is a dolgot, s egyik cikkében a kézügyes-
ségi oktatást reactionarius tünemény gyanánt tüntette 
fel, mely a népnek egész fejlődési menetét akadályozza 
és károsítja. Annyira vitték a gyanúsításokkal és ferdí-
tésekkel, hogy maga Exner kénytelen volt félre magya-
rázott szavainak értelmezésére és védelmére sorompóba 
lépni a „Mittheilnngen des technologiseheu Gezverbe-
mnzeums" 1884. ápr. 15. és máj. 15. számaiban. Egy 
hosszabb cikkben állást foglal ugyan, még pedig teljes 
joggal, a kézügyesség tanításának egyes irányai és ki-
növései ellen; kijelenti egyszersmind, hogy eddig csak 
philosophusok és paedagogusok szólaltak fel ennek az 
oktatásnak az érdekében, de maguk is igen kevés vagy 
semmiféle kézügyességgel nem bírnak, sőt a meglevő 
tanerők közt sem talál szakembereket. Ez azonban nem 
felel meg teljesen az igazságnak, mert a bécsi és ber-
lini ipartanfolyamokban iparosok is tanítanak; ugyan ez 
áll a budapesti tanítóképző és polgári iskolai tanítóképző 
intézetekről. További fejtegetésében szemrehányást tesz 
a népiskolának, hogy a rajzoktatás a könnyen elérhető 
mögött messze elmarad, és még távolabb all a lehetőtői 
dacára annak, hogy ezen ügyesség a lehetőleg legna-
gyobb jelentőséggel bír valamennyi iparos pályán, a 
miért több gondot kellene a rajzoktatásra fordítani. 
Ausztriában tehát már panaszkodnak, hogy a népiskolai 
rajztanítás, tehát a tényleg meglevő, nem mutat fel kellő 
eredményt ; nálunk ez ellen nem lehet panasz, mert a 
népiskolai rajzoktatás ismeretlen; a mi kevés van is, 
csak elvétve található, és inkább játék, mint komoly 



rendszeres tanítás, vagy csak a törvény kedvéért szere-
pel a — tantervben. A népiskolának egy másik felada-
tául tűzi ki Exner a test edzését a tornázás által. Csak 
ha a rajzolásban nagyobb mérvű ügyességet szerzett a 
fiú és a tornázás által a testi erők fejlettek, csak akkor 
teljesítette a népiskola a kötelességét, előkészítette a 
fiút valamennyi életpályára. Minthogy mégis feltehető, 
hogy némely városi népiskola ennek a feladatának ele-
get tesz, és így talán elegendő időt is nyer oly intéz-
mény meghonosítására, mely ethikai és gyakorlati tekin-
tetben olyan fon tos : megmutatja, milyennek képzeli ő 
azt. E szerint a kézügyesség tanításának célja: r. a 
szemmérték gyakorlása a rajz oktatás kiegészítése cél-
jából, mert a rajzolás által csak alsó fokú ügyesség ér-
hető e l ; 2. a kézügyesség emelése azokon a határokon 
túl, melyeket a rájzolás és irás által el lehet érni, mert 
a kar a rajzolásnál támaszra szorul és csak egy síkban 
működik, s így az erő fejlesztés egyoldalú és csekély. 
A kézügyességnek ez irányban való elérésére eszközül 
kínálkozik a viasz, agyag és fa. E szerint tehát nem 
volna szabad csak egyetlen egy iparágat kiválasztani, a 
mint az pl. nálunk is nem csak képezdékben, de nép-
iskolákban is gyakorlatban van, ahol egyetlen egy ipar-
ágat mívelnek, mint pl. kefekötést, kosárfonást, szalma-
fonást stb., hanem a nyers anyagnak és annak feldol-
gozásának egymásutánisága teljesen függetlennek kellene 
lenni meghatározott iparágak gyakorlatától. Csakha mind-
ezt szem előtt tartják, hiszi Exner, hogy a kézügyesség 
oktatása lényeges értékkel fog bírni a népiskolára és az 
állampolgár nevelésére nézve. 

Ugyanekkor Cblumeczky volt miniszter is felszó-
lalt a »Volks\virtschaftliches Wochenblatt« című folyó-
iratban, a melyben az első alsó-bécsi iskolai műhelynek 
megtekintése után, az ott tapasztaltak alapján a kéz-
ügyességi oktatást a legjobb izgató eszköznek tartja arra 
nézve, hogy a 8 éves iskolai kötelességet behozhassák. 
Kijelenti tovább, hogy a kézügyességi oktatással tett 
kísérletek teljesen kielégítették a várakozást, és hogy 
elvi ellenzékeskedés kedvéért nem kell ellene állást 
foglalni. 

Eitelberger udvari tanácsos és az osztrák ipar- s 
művészeti muzeumnak igazgatója már évek előtt a kéz-
ügyesség oktatás érdekében működött. Mintán Bécsben 
1884. jul. hó i6--án az „első bécsi iskolai műhely" ala-
píttatott, Bruhns Alajos vezérlete alatt, nemsokára Eitel-
berger több szakember és ügybarátból álló tanácskoz-
mányt hivott össze (Chlumeczky, br. Dumreicher osz-
tálytanácsos, dr. Wolf udvari tanácsos, Riss országgyű-
lési követ, Sitté a bécsi felsőbb állami ipariskola igaz-
gatója, Gugler tanfelügyelő, Lustig bécsi községi tanácsos 
és Bruhns) ; melyben elhatározták, hogy felolvasások és 
hírlapi cikkek által a nagy közönség figyelmét és érdeklő-
dését ez ügy iránt felhívják és felébresztik. És csakugyan 
három e nembeli előadás tartatott a művészet és ipar-
muzeumban, melyeken Rainer főherceg is jelen volt, ki 
a bécsi ingyenes fiúfoglalkozó-intézet alapítására és 
fentartására keletkezett egylet (Verein für Gründung 
und Erhaltung unentgeltlicher Knabenbescháftigungs-
Anstalt in Wien) protektorátusát is elvállalta. De Eitel-
berger nem sokára meghalván, halála után megszűnt a 
művészeti muzeum által megindított mozgalom. A meg-
szakadt fonalat felvette a közoktatási minisztérium, és 
dr. Gautsch lovagnak miniszterré történt kinevezése után 
Alsó-Ausztria és Csehország tartományi iskolai tanácso-
sai rendeletet kaptak, melyben meghagyatik nekik, hogy 
a kézügyességi oktatás terén történő mozgalmakat tőlük 
telhetőleg előmozdítsák és az iskolai műhelyek alapítá-

sára irányuló törekvéseket, ha az iskolai törvények köz-
egeszségi és pa edagogiai követelményeknek megfelelnek, 
támogassák. Egyébiránt ezzel a rendelettel várakozó 
állást foglal el a minisztérium, és a kezdeményezést 
a népre bizta ép úgy, a hogy más országok kormányai 
ezen kérdéssel szemben tesznek. 

A tanítóság, mely első sorban érdekelt fél volna, 
de conservativ jellemvonásánál fogva tartózkodó sőt 
ellenséges állást foglalt el Ausztriában ép úgy mint 
Németországban, lassanként kedvezőbben kezdett gon-
dolkodni a kézügyességi oktatásról. Mert az »Ingyenes 
fiúfoglalkoztató-intézet alapítására és fentartására kelet-
kezett egylet« által a fiúk-kézügyességi oktatásban való 
kiművelésére Bruhns vezérlete alatt megnyitott tanfolyam-
ban az első tanévben ( i 8 8 4 / 5 ) 28 tanító vett részt, kik 
közül csak egy maradt el évközben; a második évi 
tanfolyamra ( i 8 8 3 / 6 ) mintegy 60-an jelentkeztek, de hely 
szűke miatt csak 28 vétetett fe l ; a harmadik évi tan-
folyamba ( I88 6 / 7 ) ismét annyi vétetett fel. így az érdeklő-
dés a tanítóság között ezen rövid időben nem csök-
kent, hanem növekedett. És hogy a közönség és ható-
ságok is végre komolyan és behatóan kezdenek e kér-
déssel foglalkozni, a következő tények bizonyítják: a 
felső-ausztriai tartományi tanítógyülés 1886-ban elhatá-
rozta, hogy a hatósághoz folyamodik egy kézügyesség-
oktatási tanfolyam berendezéseért tanítók számára Lincz 
városában; a cseh tartományi iskolai tanács ugyan abban 
az évben elhatározta a kézügyességi oktatás kísérleti 
behozatalát egy prágai polgári iskolában; a reichenbergi 
kereskedelmi kamara több tanítónak ösztöndíjat adott 
egy kézügyesség-oktatási tanfolyam látogatására; •— az 
olmützi városi iskolai tanács megbízta Nowak tanárt, 
hogy iskolai műhelyet szervezzen; Neulerchenfeldben 
(Úrban igazgató vezetése alatt) a minisztérium jóvá-
hagyásával szünidei tanfolyam tar ta tot t ; Bécs városa több 
tanítótestülete már nyilatkozott e kézügyességek tanításá-
nak behozása mellett és erre vonatkozólag határozatokat 
is hoztak ; mult évben alakult Bécsben a kézügyességek 
tanítása barátjainak és tanítóinak Egylete egész Ausztria 
számára, melynek már több, mint 50 tagja van Ausztria 
minden tartományaiban. 

így várható, hogy a kézügyesség tanítását Ausz-
tria lassacskán kellőképen fogja méltatni és annak cél-
szerű továbbfejlesztésében részt fog venni, a minthogy 
már több helyen behozatott, különösen Bécsben és kör-
nyékén két iskolai műhelyben, és három új iskolai mű-
hely felállítása iránt a mult tanévben már intézkedések 
is történtek a IX. és X. kerületi fiúfoglalkoztató-inté-
zetekben, a cs. kir. árvaházban, a Hohenwarti vakok-
intézetében, Simmeringben, Zillingsdorfban, a Bécs-újhe-
lyi fiú-menhelyben, Biedermannsdorfban, Pottszhachban, 
Penzingben, Neulerchenfeldben, Döbl ingben; Reichen-
bergben (Csehországban) már van iskolai műhely ; Prága 
és Olmütz hasonlókat fognak kapni ; a bielitzi és t rop-
paui tanítóképzőkben már régóta tanítják a kézügyes-
ségeket. 

Az irodalmi téren is iparkodtak a kézügyességek 
tanításának kérdését tisztázni, tovább fejleszteni és iránta 
érdeklődést ébreszteni. E tekintetben jelentékeny mű-
vek is jelentek meg, u. m. Úrban, May, Bauhofer és 
Kreibich: Der Handarbeitsuntericht für mánnliche Ju -
gend ; Bruhns : Die Schulwerkstátte in Verbindung mit 
dem theoretischen Unterrichte, a modelirozó, kéregpa-
pir, gyalu- és eszterga munka tanfolyamokra; Petzel : 
»Die Geschichte des Handfertigkeits unterrichtes« a 
»Volksschule« cimű folyóiratban és külön lenyomatban. 
Legjelentékenyebb valamennyi közt, Kick cs. k. kor -



mánytauácsos és a cs. kir. prágai német műegyetem 
nyilv. rend. tanárnak: Studie über Handfertigkeits oder 
Werkstat t -Unterr icht (1887), melyben ezt a kérdést 
szigorúan tudományos alapon tárgyalja, és az idegek 
mozgását s azok működését a kézügyességeknél kimutatja, 
a minthogy ezeket a tüneményeket minden tanterv-
nek tekintetbe kell vennie. 

2. Svédországban. Itt a kézügyesség tanításának 
a fejlesztésére a legtöbb befolyást gyakorolja Salomon 
igazgató, a ki elvitázhatlanul igen érdekes egyéniség és 
habár legtöbbet tesz ez irányban, az ő rendszere nem 
kizárólag használtatik; de ő nem is követeli azt, más 
véleményekkel és más rendszerekkel szemben csak nem 
határtalan türelemmel viseltetik, a mit nem lehet egy-
szersmind tanítványairól elmondani. Mindenkire, kivel 
érintkezik, átragad az ő lelkesedése a kézügyességek 
tanításáról. Gazdag és független ember lévén, nézetének 
kellő nyomatékot is adhat mindenütt, és elősegíti az 
óhajtott célt. Igy ipjával Abrahamsonnal kézügyességeket 
tanító seminariumot (slöjd tanítóképző-intézetet) ala-
pított, ki erre az intézetre mintegy l/4 millió koronát 
(egy korona 75 kr.) ajándékozott, és több európai nagy uta-
zasai alkalmával, melyek Bécsig terjedtek, nézeteit ter-
jesztette, és folytonos összeköttetésben áll tanítványaival 
egy általa kiadott és szerkesztett folyóiratban. A kéz-
ügyesség tanításának kérdését magas szempontból fogja 
fel. Igy egyebek közt azt irja a brémai „Arbei ter fretmd" 
(Munkabarát) című folyóirat egyik cikkében : »Igen sokat 
beszélnek nagy kérdésekről, de ez alatt tulajdonképen csak 
az adó-ügy és hadsereg szervezetének reformját értik.« 
»Csak egy kérdést lehet a szó teljes értelmében nagynak, 
életkérdésnek nevezni, és nem is egy, hanem minden 
időre: s ez a nevelés — mert a jövő az ifjúságé.cc »Egyike 
ezen kérdéseknek bizonyára az is, amely a nagy közön-
ség figyelmét nem csekély mértékben magára vonta, a 
slöjd kérdése t. i. a testi munka az iskola szolgálatában. 
Kétségtelenül téves véleménynek kell tartani, ha ezen 
előtérbe nyomuló tanügyi kérdés más szempontokból 
Ítéltetik meg és nem a többi paedagogiai jelenségekkel 
való összhangzásban.« S minthogy ezen kérdés felé most 
általános figyelem irányul, különösen »paedagogiai szem-
pontból óvakodni kell, hogy a slöjd-oktatási mozgalom-
nak más jelentőséget adjunk, mint a milyent joggal 
követelhet ; s ez nem más, mint az általános tanításreforni 
egyik ága, és azért más szempontból nem tekinthető, nem 
tárgyalható«, különben »könnyen meg történhetik, hogy 
az egész kérdés súlypontja máshová helyeztetik át, és a 
slöjd vagy munka kevésbé az iskola szolgálatában, mint 
iukább az iskola a munka szolgálatában fog állani.« 
Ezen állítás igen nagy horderejű. Németországban, külö-
nösen Szászországban helyesen fogták fel az iskolai 
munka kérdését, mert ott a tanulói műhelyeken kívül, 
illetőleg mellettük léteznek házi-ipariskolák, melyek cél-
juk és feladatuknál fogva a testi munka nevelő hatását 
és befolyását csak mint mellékcélt karolják fel és a 
fősúlyt a szerzeményre fektet ik; holott a tanulói műhe-
lyek a munkát a nevelés eszközének veszik, ez irányban 
működnek és a pénzszerzés nagyon is mellékes szem-
pont. »Az iskola be akarja hozni a slöjdet az iskolába, 
nem a munka előmozdítása kedvéért, hanem mert arról 
van meggyőződve, hogy az iskola ezen szak által töké-
letesen és a lehetőleg sok oldalúan a növendék fejlő-
désére hat.« Ekkép védelmezi Salomon a kézügyességek 
tanítását az iskolában. Es tökéletesen igaza is van, az 
iskola nem műhely, a mint azt sok helyütt nálunk értel-
mezik, mely az iparnak kész munkásokat neveljen, vagy 
mely a gyermeki kedélyt, testi szellemi erejét a mun-

kában elemészsze; a munka nem cél, hanem eszköz 
a nevelésben; mihelyt megszűnik ez lenni, elveszti 
paedagogiai jogosultságát; a gyermek szelleme mellett 
a testi erők is fejlődjenek testi munka által, hisz az élet 
is munka, nem — betűrágás. 

Salomon tudósításai szerint a slöjd-oktatás közel 
1000 svédországi iskolában honosíttatott meg. A tanítás 
három különféle rendszer szerint történik : mint paeda-
gogikus slöjd-oktatás, mint házi-ipar, és mint kézipar. Az 
első rendszer a Náás-ben meghonosodott Náás-rendszer 
napról-napra több tért hódít. A slöjd-iskolák általában a 
községek által tartatnak f e n n ; de az állam is támogatja 
az egyes iskolákat évenkénti 75 koronával egyenként 
(mintegy 43 frt) ; legnagyobb részt tanítók tanítanak, 
s az ott még működő iparostanítók mindinkább kiszo-
rulnak a munka iskolákból, mert a tapasztalás azt bizo-
nyította, hogy a paedagogiai, sőt a háziipari munka 
oktatást csak paedagogilag képzett tanítók vezethetik, 
ha az céljának, hogy a munka nevelő hatással bírjon, 
meg akar felelni. 

Mily nagy elterjedésnek örvend a gyermeki kéz-
ügyesség tanítása Svédországban, mutatja az is, hogy 
az upsalai tudomány egyetemen is ilyen slöjd-műhely 
nyittatott; melyet számos egyetemi hallgató örömmel 
látogat ; sőt a svéd kormány a mult évben javaslatot 
terjesztett be, hogy három tanítóképző-intézetbe vezet-
tessék be állami költségen a slöjd-oktatás. 

Mind ezekből kitűnik, hogy Svédországban a kéz-
ügyesség tanításának paedagogiai oldalát mindinkább 
érvényesíteni iparkodnak, és a gazdasági szempontot, 
mely sok helyütt kiinduló pontul szolgált és célját képezte 
a munkának, mindinkább háttérbe szorítják. (Paed. Jahr-
buch. Wien, 1888.) 

Gamauf György. 

T A R C A. 

Símén Domokos élete és munkássága. 
(Folytatás és vége.) 

Simén ez új téren mohó vágygyal fogott munkához. 
Alig tiz évre terjedő kolozsvári tanársága az újnál újabb 
kísérletek s szebbnél szebb sikerek színtere. A gymna-
siumban a philosophiai s a papnöveldében a bibliai tár-
gyak tanítása bízatott kezére. Ennyi munka egy ember-
nek bőven elég lett volna, de az egyház és iskola viszo-
nyai szerint sok más hivatalt kellett, hogy magára 
vállaljon. Ugyanaz az egyházi főtanács, a mely Kolozs-
várra áttette, kolozsvári másod pappá nevezte ki. Simén-
nek a paposkodásra nem volt elhívása, a mint azt már 
akkor megmutatta, a mikor papjelölt korában egy ekklézsia 
felszólítását nem fogadta el. A hivatalt hiven betöltötte, 
három évre terjedő papsága alatt. Főképpen két alkalmi 
beszéde érdemel különös figyelmet. Az egyiket Alsó-
Siménfalván tartotta 1864-ben az unitárius templom és 
orgona felszentelése alkalmával, a másikat Tordán 
1868-ban a 300-as zsinat alkalmával. Az elsőn érzik az 
ifjúi hév, de azon is, mint a másikon túlsúlyra emelkedik 
a szónok felett a historikus és a kritikus. Vallásaban, 
már mint ifjú feltételenül bízik, s mint theologiai tanárt 
az egyház, s az egyesek gyászos történelme sokszor 
keservre ragadja a sok csapás, s az annál több méltat-
lanság miatt. Imái szépek, mert jól vannak szerkesztve, 
de hogy ha hatásuk van, azt sok költői és egyházi ének-
rész idézésének kell tulajdonítani. 



Simén magas termetű, csinos külsejű, tehát szó-
székbe termett alak volt, de a kolozsvári nagy templom-
hoz mérten igen gyenge szervezetű arra, hogy papos-
kodását sokáig folytathassa. Ehhezképest 1869-ben beadta 
lemondását és felmentetett . Ez a felmentés rá nézne új 
és az eddiginél nagyobb tevékenység kezdetét jelezte. 

Európaszerte kezd ekkor csillapodni a már húsz év 
óta tartó politikai forrongás. Magyarországot Deák 
Ferenc bölcsesége kibékítette az uralkodó házzal. Az új 
alkotmányos élet megkezdődött , s a reformok seregen-
ként szállottak ki a minisztériumokból. Ámde az, a mi 
hivatalosan csak 1867 után nyilvánul, magán úton, s 
legfőképpen a sajtóban, már régóta for rong és hullámzik. 
A magyar menekültek állandó éberségben tárták a magyar 
nemzetet , s a külföldön és pedig főleg N é m e t - és 
Franciaországokban nyilvánuló szabadelvű tudományos 
áramlat rendkívül kedvezett a magyar közszellemnek. A 
mindig és mindenben szabad lenni szerető magyar szel-
lem megunta volt már az absolutismus nyűgeit, s bá tor-
ságot vett magának nemcsak arra, hogy hazáját, hanem 
arra is, hogy vallását szabadítsa meg tőle. 

A magyar protestánsok jelesei az 1842-ben aggo-
dalommal, de erős hittel megindított »Prot. Egyh. ísk. 
Lap« című heti egyházi lapot 1848-ban dec. 31-én bezár-
ták a szerkesztő Török Pál eme hazafiúi nyilatkozatá-
val : »A haza veszélyben van. Nemzeti önálláságunk, 
szabadságunk, sőt létünk is fenyegettetik. I lyenkor a 
magánérdekeknek háttérbe kell szorulniok, a magánjogot 
követelő szózatoknak el kell némulniok. A haza minden 
előtt. Épen azért el is hallgatunk és az »Egyh. és iskolai 
Lap«-ot megszüntetjük jobb jövőig, mikor a haza, annak 
szabadsága s polgári léte mentve leendettek.« A lap 
megszűnt. 

De az új idők követelményeinek engedve, újból 
fel kellett hogy vegyék most már ifjabb és merészebb 
kezek. Ballagi Mór, a magyar protestáns szabadelvűség 
ezen valóban jeles harcosa, áll a lap élére, mely 1858-ban 
újból megindul. Ezzel egy idejüleg a protestáns tudo-
mányos irodalom első orgánumát a »Sárospataki fűzete-
ket« már 1857-ben megindí t ják: Erdéiyi János szer-
kesztésében. 

Ez a szellem nagyon kedvezett az unitáriusoknak. 
Alig hogy befejezték az iskolák megmentése óriási munká-
ját az 50-es évek három utolsójában, már 1860-ban 
gyűléseznek Kolozsvárt, hogy indítsanak meg egy folyó 
iratot, habár egyházi beszédek közlésére is. A »Keresz-
tény Magvető« a Kriza János és Nagy Lajos szerkesz-
tésében erős anyagi küzdelmek árán megindul 1861 -ben 
s már 1867-ben az új szerkesz tők: Buzogány Áron és 
Ferncz József alatt biztos haladást vesz s a külföldi, főleg 
az angol unítárismus gazdag szabadelvű eszméjét szórja 
szét a hazában. A protestánsok az unitáriusokat több, 
meg több figyelemben részesítik, mert már 1858-ban 
Parker Tivadar, kiválóan szabadelvű beszédeit ismerteti 
Ballagi, holott Angliában némely tar tózkodó unitárius 
egyházakban harminc esztendő multán sem engedtetik 
meg, hogy a közkönyvtárak számára megvétessék. 

Simén Domokos nem volt érzéketlen azok iránt, a 
mik körülöt te történtek. Kolozsvárt mőködése első évei-
ben csak fordításban közöl egyet-egyet a Parker és 
Channing beszédeiből. De már 1879-ben nyilvánosság 
elébe lép, mint kritikusa a Zombori Gedő »Korszerű 
egyházi beszédeinek.« Érdekes volt a fellépés. Zombori 
a szószékre vitte a szentháromság dogmáját, de a mint 
észre vehette, rossz időben, mert nemcsak az unitáriusok, 
hanem saját hitfelei a reformátusok is túl voltak már 
azon, hogy azoknak rájok hatások lehessen. Szeremlei 

Sámuel református pap, mint egyik bírálója azt mondja : 
»Ujolag nyilvánítom abbeli meggyőződésemet , hogy az 
egyházi háromsági hitnézetet sem Jézus Krisztus, sem 
az új testamentumi írók nem tanították.« A régi felfogás 
szerint sem az Istent nem lehet helyesen megismerni, 
sem a Jézus Krisztust nem lehet követni. »A régi idő-
ben a görög és római műveltség fennállásakor, korszerű 
lehetett Krisztus istenségét hirdetni, mert az antik pogány 
világ, mely az emberek közt élő istenekhez, fél is tenek-
hez volt szokva, jobban hitt Krisztusban, ha istenképpen 
magasztaltaték előtte. De adjuk meg a magáét korunk-
nak is, mely Istenről, s a természet törvényeiről alapo-
sabb nézetekkel birván mint a régi világ, jobban meg-
nyerhető Krisztusnak, ha ő, mint ember emberileg 
állíttatik elébe, s ha a róla terjesztett tulcsigázott foga l -
mak által az Isten egységéről való képzet meg nem 
zavartatik.a (Prot . Tud . Szemle 1870. 8. 1.) 

Alig kívánhatná bárki is, hogy a »modern theolo-
giának« ennél határozottabb kifejezést adjon még unitá-
rius iró is. Ballagi Mór már a jelzett téren s önálló 
tanulmányokban, Kovács Albert s vele együtt az ifjabb 
nemzedék hosszú sora, a leghatározottabb nyíltsággal 
akarják keresztül vinni Magyarországon azt, a mit Schleier-
macher, De Wet te , Straus, Baur, Hase s velők együtt 
számosan már diadalmaskodtattak Németországban s azon-
túl. A magyar theologusok nem tagadták, s nem is tagad-
hatták, hogy az inspiratiót a külföldről vették, de az az 
érdemök meg volt, hogy honi viszonyainkhoz alkal-
mazták. 

Simén Domokos tanulni szerető ember lévén, az 
új theologia termékeit megszerezte, tanulmányozta, tanít-
ványainak tanította, s már 1869-ben mint a Zombori 
beszédei birálója megmutat ta , hogy a szabadelvűség kriti-
kai fegyverét jól tudja forgatni. Kritikájában az elméleti 
okoskodással nem elégedett meg, hanem a keresztyén 
theologia főforrását a bibliát, alkalmazta, értelmezte és 
boncolta. A bibliára nézve fő elve az volt : »a bibliát 
nem Isten csinálta, nem szent lélek diktálta, hanem 
emberi mű, a melyben éppen az emberek tévedése és 
szándákos hibája miatt sok olyan van, a mi nem fogad-
ható el alapelvül.« 

A közelben letelt néhány év az eszméket oda 
érlelte Magyarországon, hogy a hírlapokban újból meg-
tétetett az 50-es években már csirájában elfojtott indít-
vány egy reform, egylet alakítása iránt. Az unitáriusokat 
is meghívták az egyletbe, s nemcsak, hanem tért nyi to t -
tak a tevékenységre. Ferencz József, Nagy Lajos, Derzsi 
József és Simén jelen vannak az alakulásnál 1871-ben, 
részt vesznek a gyűlésen elékerült disputákban. Simén 
Domokos már 1872-ben felszólítást kap, hogy a köz -
gyűlésen felolvasást tartson. »Én a felhívásnak t e rmé-
szetesen, engedtem — írja atyjának 1872. okt. 9-éről —• 
főleg azért is, nehogy majd azzal vádoljanak protestáns 
atyámfiai, hogy mi tőlük visszahúzódunk.« A felolvasás 
tetszéssel fogadtatott , mivel »A szabad keresztyénség állá-
sát, előnyét és teendőit« élénken, hiven és erélylyel 
tárta fel a nyilvánosság előtt. A régi dogmák elavultak 
s a régi fogalmak kora lejárt, a miért bátran szemébe 
kell nézni az igazságnak. »A keresztyén vallás nem fo r -
mulázott rendszer, nem speculativ hi tforma, hanem szel-
lem és élet. Oly szellemi rúgó, a mely az embert fo ly to-
nos haladásra készteti.« 

A »Szentháromság« és általában az orthodoxia 
egyes tanai ellen ter jedelmes tanulmányokat adott ki a 
»Prot. tud. szemle« 1870—71-beli folyamában, s ugyanott 
élénk irodalmi harcot folytatot t Kozma Ferenccel a 
vallás és a tudomány viszonya felett. Siménnek eleitől 



kezdve legnagyobb hajlama a theologiai kriticára volt. 
Már 1872-ben egy önálló könyvvel, a »Szentháromság 
eredetének és kifejlődésének történetével« lepi meg a 
magyar tudományos közönséget. Tár t karokkal, s sok 
méltánylással és elismeréssel fogadták. Az unitáriusok 
magán levelekben s hivatalos okmányokban adnak ki-
fejezést örömüknek azért, hogy többre is biztassák. 
Érdekes jele a szellemi élet iránt való élénk figyelem-
nek az, a mit az udvarhelyi unitárius egyházkör tanú-
sít, midőn Varga Zsigmond indítványára jegyzőkönyvi 
köszönetet szavaz Siménnek a folyóiratokban s önállóan 
megjelent munkáiért. 

A »Szentháromság eredete és története« méltó 
figyelmet keltett fel nemcsak az unitáriusok, hanem a 
protestánsok és katholikusok között is. Azóta, hogy 
megjeient (1598) az Enyedi György unitárius püspök 
műve wExplicationes locorum veteris et novi Testament i , 
ex quibus trinitatis dogma stabiliri solet« nemhogy kritika, 
de sőt tudományos jellegű munka sem jelent meg az 
egész háromszáz esztendő alatt a Petrichevich Horváth 
István Apologiáján kívül (1701), ha ilyennek nem 
mondjuk a »Summa Universae Theologiaet« és Székely S. 
wUnitaria vall. tört. Erdélyben.« 

A protestánsok liberalisai éppen ilyen természetű 
munkára vágytak, s a nem liberálisok éppen az ilyentől 
irtóztak. A napi sajtó munkaköre természete szerint 
röviden, de méltánylólag szólott róla. Simént a könyv 
megjelenése után úgy kezdették tekinteni, mint a ki 
szorgalma, és bátor fellépése által representativ szerepre 
van híva. 

Simén nagyon szeretett felhasználni minden alkalmat 
arra, hogy a külföld jeles tudósaival személyes ismeret-
séget kössön. Erre kitűnő alkalomnak ígérkezett a német 
Protestáns Egylet, melyre már régóta vágyott.*) Az egylet 
1873. aug. 12—14-re Lipcsébe hirdette 7-ik közgyűlését. 
Angliából Fretwell, Magyarországról Simén jelentek meg 
mint az unitáriusok követei. Eretwel, e kitűnő barátja 
minden liberális mozgalomnak, éppen ekkor volt tevé-
kenysége hevében. Mindig szép és nagy tervei voltak, 
s ezekhez nagyon talált az, hogy Európa liberális tudósai 
összetartozandósága és öszszetartása nyilvános kifejezést 
nyerjen. 

A 7-ik gyűlés tekintélyes volt. Elnöke Dr. Hol tz-
man egyetemi tanár, alkalmi szónokok: Dr. Baumgarten 
tanár és Lang Henrik zürichi lelkész s a jelenlevők a 
legelsőbb rendű theologusok. Simén megismerkedett a 
jclesbekkel s így elérte azt a célját, hogy figyelmöket 
felhívja az unitárizmusra. Az eszme, mely Simén szeme 
előtt lebegett, szép és jelentőségteljes volt, mert arra 
célzott, hogy az európai szabadelvű vezérférfiak között 
az irodalom terén meglevő rokonsági kapcsot megerő-
sítse a személyes ismeretség hozzá járulásával. Ennek 
ismét az lett volna üdvös célja, hogy az eszmeáramlat 
egyoldalúsága némileg valtóztassék meg, vagyis ne csak 
mi vegyük fel a kívülről jövő eszméket, hanem a kül-
föld is ismerje meg azt, a mi nálunk terem. 

Minthogy — igen természetesen —• Siménben a 
honfi nem volt kissebb semminél, a practicus Fretwellel 
a theoria teréről átlépett a gyakorlati térre s szorgos 
levelezést folytatott vele abban a nemzetgazdaságilag 
nagyon fontos kérdésben, hogy miként lehetne Magyar-
ország nyers terményeit (bort , hizott állatot) a külföld 
piacán megismertetni s azoknak ott tért hódítni. Ere t -
wel ez a törekvés tetemes mértékben elősegítette azt, hogy 
országunkat jó oldaláról is ismerjék meg a külföldiek. 

*) Ker. Magv. VIII. 294. 

Simén már 1870-ben megkezdette »Uj testamentomi 
Bibliai tanulmányai« közlését. Ugyancsak 1870-ben a 
Prot . egyh. Eigyelmezővel szemben védi az amerikai 
unitáriusokat s 1872-ben Shuller Libloy nyilatkozatát 
határozattan visszaveri. 

Ezekhez hasonló polemikus cikke van ugyanott 
1873-ból Frecska Lajos ev. lelkésznek Prot. Figyelmező-
ben megjelent s a Prot . Egyletben tartott felolvasására 
vonatkozó cáfolatára. A lelkész cikke egyik nyilatkozata 
volt annak az ellenszenvnek és remegésnek, a melylyel 
hazánk némely protestáns papja a Protestáns egylet 
szabadelvű mozgalmát figyelemmel kisérte. Már az ala-
kuló gyűlésen, midőn felvettetett, hogy az egylet nevében 
reform vagy a protestáns szó legyen-e benn, jó részt 
lehetett látni, hogy ebből zivatar lesz végül. Már a 
második évben, mint azt a Frecska cikke megmutatta, 
nyíltan kifejezték az iránti aggodalmukat, hogy az egylet 
liberalismusa az unitárizmusnak túlságosan kedvez. Az 
ellenséges áramlat élét most Simén, majd Ferencz Józset 
igyekeztek lesimítni az irodalomban, de biz az egylet 
kebelében a zavart megteremtet ték az or thodoxusok, 
elanynyira, hogy egy pár év multán az unitáriusok teljesen 
visszavonultak az egyletben való nyilvános szerepléstől. 

Simén munkásságát az ilyen incidensek nem lazí-
tották, mert új könyvét a közönség kellően pártolta s 
tehát mint iró megkapta a kellő ösztönt a tovább m u n -
kálásra. 

Már 1875-ben egy új önálló művel lépett fel »az 
evangeliumi csodákkaU A könyv terjedelmileg kisebb, 
mint a másik, de éppen olyan korszerű mint az. Kovács 
Albert már 1869-ben kifejezte a magyar irodalomban 
is, hogy »a csudák nem illenek be a modern theologia 
rendszerébe.« »A csodát oly rendkívüli eseménynek 
tekintik, a mely a természeti dolgok rendjével egészen 
ellenkezik s annak törvényeit felfüggeszti.« (Csodák J. 1.) 
így pedig az isteni bölcs működés s az emberi buzgó 
törekvés mind megsemmisülnek egy perc alatt, vagyis 
mihelyt a természeti rend megbomlik. Az evangelium 
csodái, vonatkozzanak akár Jézus életére s tetteire, akár 
másokéra, ellenkeznek Jézus szellemével s magát Jézust 
megsemmisítik ránk emberekre nézve. Csoda, a szó 
szoros értelmében, nincsen, s az, a mit a bibliából annak 
mondanak, nem volt, s nem is lehetett az. Ezt mutatja 
ki Simén a tudós theologusok vélekedése s saját bírá-
latai alapján s következőleg egy igen hasznos és cél-
szerű könyvvel gazdagította irodalmunkat. 

A biblia tanulmányozásában folyton haladt tovább 
annyira, hogy 1876-ban már készen volt az »Uj-test . 
magyaráza táva l s hasonlóan az ó- tes tamentuméval is. 
Az elsőnek egy része megjelent a »Ker. Magvető«-ben, 
melynek 1876 óta egyik szerkesztője. Az ó-test . részből 
nem adott ki semmit. Hihetőleg önálló könyv gyanánt 
akarta kiadni s az kétségtelen, hogy akkor nyereség 
lett volna az irodalomra, mert érvényesítve volt benne 
a legújabb theologia vívmánya, s különösen Baurnak az 
új és Ewaldnak az ó- tes tamentumi részen észrevehető 
a befolyása. Dolgozatainak fő érdeme a rendszeresség, 
habár főképp az apró fejezetekre felosztást nem tartjuk 
előnyösnek. Hat-hét év munkája gyanánt ítélve meg azt, 
a mit említénk, s a mit még ezen kívül írt, azt kell 
mondanunk, hogy Simén Domokos rendkívül sokat 
végzett. 

De hiszen nemcsak ebből állott az ő munkássága. 
A még Székely-Keresztúron elkezdett könyvgyütjést 
szakadatlanul folytatta s az összes unitárius írók művei-
ből olyan könyvtárt állított elé, a melynek párja nem 
volt. A könyvszerzésben nem csak kedve telt, hanem 



egy igen szép, s az unitárius egyházra nézve rendkívül 
fontos terve az »Unitárius egyháza wUnitárius irók« 
és »Az unitárius eszmék« történelmének a megírása lebe-
gett folyton szeme előtt. Ehhez a munkához is hozzá 
fogott és pedig legelőször is n}7omtatott felhívást inté-
zett a magyar s úgyszintén az angol unitáriusokhoz, 
hogy az általok ismert unitárius írók életéről s irodalmi 
munkásságáról értesítsék s kellő adatokkal lássák el. A 
felhívás 1875 végén bocsáttatott ki s eredménye csak a 
Simén élete rövidsége miatt lett kevés, mivel papjaink 
közül Vitális Mihály, Szentmártoni Kálmán, Koronka 
Antal s mások készséggel hozzájárultak a gyűjtéshez. A 
mű éppen csak a kezdet kezdetéig jutott el. Ereje nem 
volt elég, s egészsége a nagy munka miatt nem lehetett 
virágzó s még állandó sem. 

A munkakedv és kedélyhangulata mondhatni zárkó-
zott élethez szoktatták. Tanári lakásán, a tantermen és 
az Ürmösi házon kívül csak különös alkalmakkor jelent 
meg. A tanári lakban bőv szórakozást nyújtott a theolo-
giai művekben gazdag könyvtár tanulmányozása, s nem is 
maradt eredmény nélkül. 

A tanteremben különös kedve telt, mert a tanítást 
szerette. Ritka embernél van meg az a kimért pontosság, 
a mit ő követelt tanítványaitól, s a mivel ő végezte 
tanítását. Közte mint tanár és tanítványai közt ritkán 
fejlett ki baráti viszony, de a tisztelet és ragaszkodás 
mindig meg volt iránta. Mint mindig tanuló ember, nem 
tudta tűrni a resteskedőket, shogy a tanulni nem aka-
rókat elejtse, attól éppen nem volt idegen. Theologiai 
facultásunk új korszaka össze van fűződve az ő életével. 
1859-ben a zsinat meghatározza, hogy ezentúl ne a 
zsinati vagy főtanácsi üléseken tartassanak a papi szigor-
latok, hanem az egyházi képviselő tanács kiküldött 
biztosa s az igazgatóság és a tanári karból alakult vizs-
gáló bizottság előtt tétessenek le. 

Ugyanakkor tétetett a theologiai cursus három 
évessé, s az ő tanársaga alatt a már addig is tanított 
tárgyak szaporíttattak s pedig különösen a dogmatör t é -
nelemmel, melyhez,*) valamint a hittanhoz kézikönyvek 
készítését vette munkába. 

Mint az Ürmösi Samu kolozsvári ügyvéd fiai 
nevelője kezdette meg önálló pályáját, s ebben a minő -
ségben megmaradt mind végig. Ö t derék fiúnak adott 
kitűnő nevelést. Ritka az a vonzalom és tisztelet, a 
melyben e tanítványai részesítették. A nevelőség jöve-
delme erősen jól fogott a szűkös tanári fizetés mellett 
s e nélkül bizonynyal nem állíthatott volna oly becses 
könyvtárt . Legjobb jóltevője s barátja Ürmösi Samu 
meghalt, hátrahagyván magas míveltségű és köztisztelet-
ben álló nejét és öt gyermekét, kik közül kettő még 
kiskorú volt. Simén 1876-ban nőül vette az özvegyet, 
de a házas élet örömeit sem sokáig élvezhette, mivel 
neje, már egy hónap múlva meghalt. 

A többféle csapás és a sok munka megrázta ideg-
zetét s különben is gyenge ereje lankadni kezdett s a 
végzetessé vált betegség a tüdővész annál inkább kez-
dette környékezni, mivel a munkában szünetet tartani 
nem tudott. 

»Betegen húztam át az 1877-ik év nyarát, irja 
ismét emlékiratában. Még nagyon beteg voltam, mindőn 
az ez évi szept. 2-án tartandó főtanács bekövetkezett. 
E főtanács egyházi főjegyzőnek választott. Én e választást 
megköszönve, lemondot tam kétszer is, de a főtanács 
lemondásomat nem fogadta el, sőt azt határozta, hogy 
mindaddig pótoltassék helyettes által, a míg egészsége-

met visszanyerem. Ugyané főtanács egyúttal felmentett 
a könyvtárnokság alól, s azt Pap Mózsira ruházta. A 

; főtanács alatt s általán egész szeptemberben nagyon 
gyenge voltam, mind a mellett határozott szándékom 
volt rendes előadásaimra feljárni. Azonban e határoza-
tomat egy körülmény meghiúsította. Ugyanis tanártársaim 
tudtom nélkül egy szeptember elején tartott, igazgatósági 
gyűlésen, irántami való jó indulatok által vezettetve, t an-
tárgyai mat, a zsidón kívül, egymás közt felosztak és 
tanítani kezdették. Miután Kolozsvártt, rajtok kívül is, 
majdnem minden unitárius ember tiltakozott előadásra 
járásomellen, kénytelen voltam sorsomba bele nyugodni.« 

»Valóban oly megható volt reám nézve tanár tár-
saim figyelme, hogy megindulás nélkül ma sem tudok 
reá gondolni. így tanítottak ők a szüreti szünidőig. A 
szüreti szünidő után, november elején, már annyi javu-
lást éreztem, hogy megköszönve jóságukat, magam is 
megkezdettem az előadást. Ezt főleg azért is tettem, 
hogy miután a zsidó nyelvet egyik sem vállalta el, 
nehogy ebben tanítványaim hátramaradást szenvedjenek.® 

Egy kis derű meglátszott homlokán még egyszer, 
de ez az őszi nap halvány sugara volt. 

»Már azt hittem, hogy a csapások elmultak, írja 
emlékirata végén — és egészségem lassanként helyre 
áll. De a sors könyvében másként lett megírva. Egész-
ségem helyre nem állt. Azonkívül 1878 január elsején 
újabb csapás ért. Apám Simén János, alsó-siménfalvi 
pap, e hó 2-án 70 éves korában meghalt. Még nagyobb 
fájdalmamra betegségem is akadályozott, hogy utolsó 
tisztesség tételén jelen legyek. Bár hosszas betegeske-
dése és az orvosok véleménye bekövetkező halálát már 
előre sejtették, mindazonáltal az eset mégis nagyon 
megrázott . Hiszen gondos, jó apát veszték el.« 

A mit ő, apját illetőleg, előre sejtett, azt róla már 
ekkor kezdették sejteni tanártársai s kik közelében vol-
tak. Az erő meg volt törve s a munkás férfi meg kellett, 
hogy elégedjék a már többször említett emlékirat össze-
állításával s kedvenc tárgya, az unitárius eszmék tö r té -
nelme, irogatásával. Ez a munka keseríthette leginkább, 
mivel a Dávid Ferenc halála évfordulója 1879 közelgett 
s ő akkorra a nagy reformátor életét szerette volna 
megírni. 

1878 nyarán a gyógyfürdőkbe vetett bizalommal 
Korondra ment, de onnan végzetes állapotban hozták 
haza ide *) az édes anya gondos karjai közé. Csupán 
egy néhány nap kellett már, éppen ma tiz éve, a jeles 
tanár, a kitűnő theologus és a köztiszteletben álló iró 
nem volt többé az élők között. 

Ritka közember halála kelt fel oly általános részvé-
tet, mint a még csak 42 éves unitárius tanáré. A sajtó 
méltánylással sorolta fel sokféle munkásságát, tanár 
társai és tanítványai küldöttsége itt e helyen mondot t 
neki Isten hozzádot, de nem temette el örökre. Ez a 
nap, ez az emlék jele annak, hogy mi nemcsak az é lő-
ket, hanem a holtakat is meg tudjuk becsülni 

1878-ban egy unitárius magyar ifjú volt L o n d o n -
ban ugyanazon theologiai akadémián, a melyen először 
Simén tanult. Szept. 18-án egy gyászjelentés akadt 
kezébe, és az a gyászjelentés vészt és óriási veszteséget 
tárt fel előtte, mely az egész unitárius egyház veszte-
sége volt, s melyet az ifjú naplójába ilyen szavakkal 
irt be : »Rajta pihentem évek óta. Példánykép volt 
előttem. Oly boldognak, oly biztosnak hittem a jövőt 
csak rá gondolva is, habár oly távolban voltam tőle. 

*) Csak a 3 első száz. tört. készült eh 
*) Célzás Kis-Kadácsra, hol az emlékkő felállíttatott folyó évi 

szept. 9-én. 



Az idő a tért kissebbítni ígérte. Biztatott, hogy a sok-
féle megkísértő dolgokban, ő az annyit küzdött, tanács-
adóm lesz. O, ki mindent csak azért tett, hogy egy egyház 
alapigazságait kikutassa, a biblia titkos homályos oldalait 
érthető és látható alakban tárja elé, hogy egy felekezet 
eltemetett gyászlapjait felforgassa s oda tárja azok elébe, 
a kiknek ilyenből kell tanulni ; ő a rendesség, a csinos-
ság, a pontosság mintaképe szüntelen szemem előtt 
lebegett.« A mintakép Simén Domokos volt, az ifjú, ki a 
fajdalomszülte eme megjegyzéseket irta, ugyanaz volt, a 
ki a jeles férfi élete és munkássága emlékét ezekben a 
halvány sorokban felújítani megkísérté. 

Kolozsvár. Boros György. 

B E L F Ö L D . 
Az egyetemes nyugdíjintézet kérdéséhez. 

lizen becses lap 48-ik számában elmondottak felett 
akarok kissé szincerizálni. 

Ha személyemre nem hivatkozott volna a cikk 
írója, nem reflektálnék e kérdésre, melyet az egész ref. 
egyetem — és nem a papság — immár megítél tenek; 
de nehogy qui tacet consentire videtur, elmondok itt 
egyet-mást különös felvilágosításul. 

Bizony igen fájdalmas dolog lenne az, ha az egész 
ref. papság — X. kivételével — csupa önzőkből állana, 
a kiket ideál nem vezet, csak a rideg én. 

Én ezt nem hiszem, tudom cikkíró úr se hiszi. 
De hát hiba az, ha a lelkészi kar a javára célzó gyáminté-
zetet felkarolja, az esetleg ártalmas nyugdíjintézet mel-
lett ped ig ovatosan tovaballag ? 

Vagy talán jobb lett volna benső meggyőződés 
ellenére, belemenni a nagyon is valószínű veszedelembe ? 

Ez az eljárás lehetett volna önzetlen, de a fenti 
praemissával helyes semmiesetre sem. 

A lelkészi kar, még ha a saját érdekeit tekintette 
is elsősorban eme kérdés elbírálásánál, akkor is helye-
sen járt volna e l ; mert az ő érdeke is t. i. hogy az 
erkölcsi függetlenség eddigi mérvben megőriztessék; 
mert a nyugdíjba helyezést tekintve, nincs az a potentát, 
a ki úgy tudná a feltételeket megszerkeszteni, hogy az 
esetleg veszélyes, a függetlenséget fenyegető eszközzé 
ne fajuljon. 

Egyes felsőbbek részéről mi várhat a kissebbekre, 
mutatják az indirect példák; mikor egy egész kerület 
összes tractusainak egyhangú véleménye, nem is cardi-
nális, de huszadrendű felfújt kérdésben, esetleg semmi 
egykét vezéregyéniség akaratával szemben. 

A nyugdíjintézetért lelkesedés mellett elfelejti az 
igen tisztelt cikkíró úr, hogy az ő rémlátásai, a munka-
képtelen lelkészeket és azok egyházait tekintve, nélkü-
lözik a reális alapot; mert az administrátori intézmény 
által e tekintetben van jól gondoskodva. 

De még ha elvi szempontból mind megállana is, 
mit cikkíró úr előád, még ha az eszme helyes, a konvent 
által kontemplált nyugdíjintézet a kor követelménye 
lenne is ; de épen nem érett meg az aratásra. 

Fájdalom bizony nem ! Nem csak elvi, hanem finán-
ciális okokból sem, mert csakugyan vannak egyes 
kivételek, mikor az a teljes nyugdíjba tétel vajmi kívá-
natos lenne. 

A pesti egyházmegye véleményében volt egy igen 
fontos, igen megszívlelendő eszme, melyet senki a kerü-
leti tárgyalásnál érdeme szerint nem méltányolt. Köszö-
nettel tartozom cikkíró úrnak, hogy alkalmat ád ezt most 

| széles körben újra hangoztatni, s ezzel egyúttal állás-
pontunkat is rektifikálni. »E nemű terveknek csak egy 

! biztos basisa van, egyetlen egy, mely nélkül az egész 
munkálat légbe épült vár, s ez a s tat is tik a." 

Mi ezt kértük először záros határidő alatt az 
egész országra nézve elkészíttetni, mert ez a dolog 
sine qua nonja ; mert az általános statistikai táblázatok 
a mi viszonyainkra nem quadrálnak ám : p. o. a hazai 
első biztosító társaság, sőt a Brune-féle egyházi halálozási 
táblázat már csak a dunamelléki statisticával sem egyező. 

Egyházmegyénk messze első sorban látta szüksé-
gesnek a gyámintézetet, s mikor e tekintetben egy ki-

j számítást tett, s látta hogy a konventi javaslat mellett 
, még ha minden erőt ez egy cél szolgálatába állítunk is, 

az eredmény siralmas, proponálta már ez egy célra is 
a nagyobb erő kifejtést, a belépési díj 10%-ra felemelését. 

Tessék csak egy hozzávetőleges számítást tenni, 
minden erőt a gyámintézet szolgálatára combinálva. 

Megjegyzem, hogy számításunk alapját csakis a 
dunamelléki egyházkerület, nt. Sípos Pál esperes úr által 
készített e nemű statisticai megbízható adatai képezik, s 
minden forrást erre a kerületre számítottam vissza, s 
ennek viszonyaira alkalmaztam. 

Bevételek: 1. domestikai bevételek io°/0-a. Ha a 
jövőben bízva nem a jelenlegi 71,000, hanem 100,000 
forintot veszünk is bázisnak, ebből leütve a már fixiro-
zott 50()/0 kiadást, 50,000 frt 10%-a lessz 5000 forint. 
A dunamelléki kerület az egyetemnek egy ötöde és 
H/u-eáe levén, lélekszám tekintetében esik ebből erre a 
kerületre évente 862 frt. 

2. A belépési 2°/0, a kerületi összes lelkészi 
fizetés 272,824 frt 48 kr levén, kereken 5456 frt tőkét 
képvisel, ennek évi kamatja 5°/0-al 272 frt 82 kr. 

3. Az 1 °/0 kitesz 2728 frt 24 krt. 
4. A kegyeleti átalány — úgy se valami nagy 

summa — az olvasottak után aligha vehető számításba. 
5. Az egyházak a fentartott lelkészi állomások után 

fizetnének átlag 10 forintot, többet alig lehet kívánni is, 
ez 253 lelkészi állomás után kitesz 2530 frtot. 

6. Az alapítványok stb. forrást mint ösmeretlen, 
s nagyon kétes mennyiséget, kihagyom a figyelemből, 
dús kárpótlás ezért az 5. sz. a. felvett jövedelem. 

Az egész kerületben lenne így a bevétel 6393 forint 
6 krajcár. 

Ebből ellátását várja 81 özvegy, 16 apa- és anya 
nélküli, 43 anyás árva. A konventi javaslat alapján az 
árvák számát átváltoztatva özvegyi jogszámra, lesz kerek-
szám 100 az osztó szám. A közép segély-összeg tehát 
63 frt 93 kr. Es a mennyivel a szolgálati idő kulcsa 
szerint egyiké több, annyival a másiké meg kevesebb. 
Sőt az az abnormitás is létre jön a proclamált elv sze-
rint, a kulcsot magát úgy látszik nem is tudták meg-
állapítani, a mi igen természetes is a fentiek szerint, 
hogy mivel a domesticai segély alapszabályszerűleg kiosz-
tandó, ezért kezdetben a kevés számú élvezők tetemes 
osztalékot kapnak, míg ha a segélyezendők száma eléri 
a kimutatott normális magasságot, a segélyösszeg a 63 írt 
93 kr körülivé devalválódik. 

Ez aztán már igazán nem sok egy vasúti őr özve-
gye és árvái eltartására sem. 

Természetesen a tőke alapszabályszerűleg és több 
utón módon eszközölhető megtakarítások, talán ado-
mányok stb. utján lassanként növekedvén, a gyámintézet 
működése is hatásosabbá válik. Csakhogy ehhez idő, 
nem kis idő kell. 

Vigyázzunk ! a ki sokat markol keveset szorít. A 
segédlelkészi rendszer — nem olyan elítélendő valami, 



az élet által igazolt intézmény az. Fordulnak elő alkal-
mazásánál bajok, nagyon természetesen; de látot t-e 
már valaki olyan institutiót, a melynek egy vagy más 
tekintetben, egy vagy más viszonyok között és embe-
rek kezében, árnyoldalai is ne lennének ? 

Én — és több hason megyőződésű kartársat ösme-
rek — részemről soha egy főnököm vagy főnökném-
mel se súrlódtam, pedig jó soká élveztem a káplánság 
gondtalan, kellemes kenyerét , (nem gúny, benső meg-
győződés mondatja velem) s pedig voltam olyan helye-
ken is, hol káplán elődeim közül többnek külön ter í tet-
tek, s hol evő próbákat tartottak a főnökkel. 

Ne feledjen el az ifjú ember soha egy kis önmeg-
tagadást, s tartsa meg az í rás t : »az öreg ember előtt 
felkelj és annak orcáját megbecsüljed^, s tartsa t iszte-
letben azt, ki néki főnöke, bármily magas önérzet dobog-
tatja is, vagy épen fölény érzet, az ifjú kebelé t ; s »nem 
levén susárló, megszűnik a susárlás.« 

A végmegoldásból különben úgy látom, hogy 
cikkíró úr se akarja olyan forrón etetni meg velünk a 
levest, mint azt tálalni kezdte, s a konventi javaslat 
mellett velünk együtt elballag irgalmatlan lévitaként, s 
a munkaképtelenné vált lelkészek modus vivendijére 
nézve oda lyukad ki, a hová mi. 

Fájdalom, az erdélyi kerület véleménye az én 
véleményem is, hogy a két kérdés •— illetve azok közül 
az égetőbb a gyámintézet is — nem érett meg az ara-
tásra ; de erre nézve itt az idő a vetés eszközlésére. 

Frappans illustrátiója cikkíró úr nyugdíjintézeti véle-
kedésének az utolsó odavetett mondata, melyben azzal 
biztatja magát is, meg az olvasó lelkészi kart is, »hogy 
a nyugdíj a jövendő papságra szól.« Tehá t ő is bort 
akar inni, vizet csak prédikál. 

Engedjen meg az általam — ideális álláspontjáért 
— teljesen méltányolt cikkíró úr, ha szíves emlékébe 
idézem az aranyrégulát : 

A mit nem kivánsz magadnak, 
Te se tedd embertársadnak. 

Vácz. Vörös. 

Szóljunk hát hozzá. 
X úr e becses lap 48-dik számában, mint valami 

gyász vitéz, lobogót emel a nyugdíjintézet mellett, és 
csodálkozik, hogy Izráelben nem találtatott csak egy is, 
ki meggyőző érveit felemelte volna a nyugdíjintézet 
mellett. 

Pedig szerinte, az ügy fontos. Fon tos az a papság 
előtt is. Csakhogy míg az egyik rész a lelkészi kar 
romlásával, a másik annak megélhetésével óhajtja azt 
összehangzásba hozni. 

Köszönjük az olyan nyugdíjt, melyet magunk, 
szerény fizetésünkből hozunk, vag}' p a r d o n ! hoznánk 
létre, csak azért, hogy mikor már épen gyermekeink 
elhelyezéséről, tán taníttatásáról, vagy épen leányaink 
férjhez adásáról lenne szó, akkor szép csendesen nyug-
díjaztassunk csekély fizetésre, és azért mert testi bajunk 
ese t t : a láb gyenge, a szem meghomályosult , a szó nem 
érces, leszálljunk megszokott , úgy is kevés fizetésünk 
harmadára, és legyen velünk az egész család szerencsét-
len és koldus. 

Es itt — nem tehetek róla — megdöbbenésemet 
kell kifejeznem azon közöny miatt, mely X úrék sá to-
rából felénk hidegít. Sehol szó a lelkészi hivatal nap-
számosai mellett, minden csak ellene ! Mert az ország 
a tanítóknak, tisztviselőinek nyugdíjt ád, az egyes tes tü-
letek önmaguknak, ám de itt nem az egyház akar maga 

azért egyházi nyugdíjt teremteni, hanem teremtsen maga 
a lelkészi kar, a kinek úgy is szíve vérzik az özvegy 
lelkésznők és az árvákért. 

Van-e széles Magyarországban bizonytalanabb sors-
nak kitéve a mívelt nő és árvák, mint a a reform, lelkészi 
család?! A ki egykor még, férje életében némi jólétet 
élvezett, az férje halála után 50—100 forint segély 
kenyerét egye egész családjával ?! 

S ha az annyira óhajtott nyugdíj bejő, legyen 
meggyőződve X úr, hogy azok a szegény özvegyek 
még szegényebbek lesznek, mert nem marad egy dinár 
sem a férj életéből. Ma marad, segíti azt a káplán rend-
szer, és ez áldott in tézmény! Ez oka, hogy özvegyeink 
nem járnak kérő íveikkel aj tóról-aj tóra, hanem otthon 
szép csendben élnek boldogult férjeik kevés hagyo-
mánya után. 

A modern kort én is szeretem, de csak úgy, ha 
nem követeli életemet. Már pedig X úr szerint a süket 
és vak papnak nem lehet a káplán füle, szeme, és így 
haljon meg éhen (nem szó szerinti értelemben ér tem) 
inkább, mint a modern kor követelése szenvedjen. 

Lassan a testtel X ú r ! Az a kápláni rendszer nem 
épen oly rossz. Lássa, azok az ifjak ma tesznek alap-
vizsgát, szereznek tanítói oklevelet, tesznek két papi 
vizsgát, van pár évi gyakorlatuk, néha 5—10 évi, és 
ezekről merné ön állítani, »hogy a káplán csak a legszük-
ségesebb teendőket végzi, de az initiativák, a teremtés, 
a javítás, a hibák megszüntetése munkakörébe be nem 
léphet. A káplán csak papoló gép, semmi más.« 

Én úgy tekintem a káplánt, mint a ki ténykedéseért 
felelős, úgy tekintem, úgy tar tom, hogy principálisává! 
egyezve javítani, teremteni is hivatott, köteles a hibákat 
megszüntetni, szóval a káplán szerintem pap és nem 
maschina. Azután meg furcsa fogalma van némely főnek 
a 60 éven túli református papról, ha káplánt tart. Hiszen 
édes X úr, nem egészen a süketség, vakság, sántaság 
hívja ám elé a káplánokat, hanem az, hogy az egyház-
megyén, kerületen azok a papok közhivatalnokok, tanács-
birák, jegyzők, pénztárnokok, számvevők, esperesek, püs-
pökök és ezekről állítja X úr, hogy szolgálatra teljesen 
képtelenek, és nem nézhetnek a dolognak utána. 

N e m is hiszem, hogy ily administratió mellett az 
egyház gépezete megrozsdásodjon, mert bizony m e g -
olajoztatja azt az egyházmegye, az esperes meg a püs-
pök ki helyezi a káplánokat, felügyeli, és mindig azon 
van, hogy az egyház szellemileg alá ne szálljon. 

Mikor X úr a káplánokat jól kiporolta, akkor meg-
szánja az irgalom, és sajnálkozik helyzetükön, ellátásu-
kon, cselédiességükön. 

l l isum teneatis ! A káplán cseléd! Ne higyje X úr. 
Kedves, házi tag az, édes fia a papnénak, és pedig nem 
azért, mert — mint ön mondja — »sok esetben meg-
fizethetetlen előnyökkel jár« — (nem házasságot ért 
alatta?) — ott léte, hanem mert minden okos pap és 
papné tudja, hogy ez az igazi és valódi nyugdíj. Ne is 
féltse X úr a jó kedvű, fiatal káplánt, örömmel m u n -
kálódik ő a lelkészi család mellett, jó kosztja, ellátása 
és 60 forintja mellett, mert tudja »ma neked, holnap 
n ekein.« 

És most X úr szerint : 
A nyugdíj mellett nem kell káplán, hanem a képe-

sített káplán azonnal hivatalba lép. Ugy de ha a segéd-
lelkészekeddigi gyakorlatuk mellett is — 1—8—9 és — 
csak papoló gép volt a képesített, ugyan mondja meg, 
rá merné-e ön 1000-—2000 egyháztag gondozását bízni 
egy ma képesített fiatal emberre, mikor a mi káplánunk 
is csak » Maschina « ?! Nem uram, nem merné, legalább 



jó lélekkel nem. Elismeri, hogy gyakorlat kell minden-
hez, úgy a lelkészi hivatalhoz is, és így kellenek káplá-
nok, ergo nem kell nyugdíj. Nagyon kérem ezt m e g -
figyelés alá venni, midőn én a pesti egyházmegye és a 
dunamelléki egyházkerület ez irányú intézkedését üd-
vözlöm. 

Sok megfigyelni való van a Duna mellett, de most 
csak ezért legyen felette lelkész-családaink hálája, melyet 
én ime nyújtok is feléje dunántul ró l ! 

Végre X úr, ne váljunk el egymástól haraggal. 
Azt m o n d o m : 

1. A korhelyek, használhatatlanok számára állítson 
fel az egyház egyeteme valami nyugdíjt, kiket magyarán 
mondva, meg kell fegyelmi uton fosztani hivatalaiktól, 
ezt nem bánom, de ne a lelkészek, hanem a gyüleke-
zetek, kiknek javára történnék ez. 

2. Ezen hibákban nem leledző korosuk lelkészek 
mellett viruljanak a káplánok továbbra is, és adjanak 
nekik nyugdíjt. . . . 

Jó lesz-e így ? 1 Dunántuli esperes. 

R É G I S É G E K . 
Az ettyeki ev. reform, egyház története. 

(Folytatás.) 

Csordultig telt a keserűség pohara az 1763-ik év-
ben, midőn a prédikátor elhalálozott. Sejtette már előbb 
a gyülekezet, hogy öreg lelkipásztorának halála alkalmul 
szolgáland ujabb megpróbáltatásra, de hogy oly kelletlen 
dolgok következzenek be, minőket megérniök kelle, soha 
nem remélte. Fejérvármegye levéltárában meg van amaz 
okmány, mely részletesen előadja az eseményeket Sallai 
Márton halála és eltemettetése alkalmával. Hadd álljon 
itt emlékezet okáért amaz okmány másolata. 

^Tekintetes Nemes V á r m e g y e ! Erdemünk felett 
való kegyes Pátronus Uraink! 

Mély alázatossággal és egyszersmind siralmasan 
kényteleníttetünk a T . N. Vármegyének kegyes könyörülő 
színe eleibe terjeszteni, mely hallatlan eset történt velünk 
a közelebb mult pünköst ünnepében. Tudniillik minek 
utána Szombat estve azon ünnep előtt meghala prédi-
kátorunk, Hétfőn a második napon lassan-lassan készül-
gettünk annak temetéséhez, a midőn reggel ránk izene 
helybeli plébánus uram, hogy ő kegyelme halottunkat 
maga kívánja eltemetni és prédikállani. Azért magunktól 
vagy prédikátorainkkal, kik közül a bialis pátyi vagy 
gyúrói, szeritpéteri prédikátorral, ki a megholtnak édes 
fia és még egy más Fábián nevű Prédikátorságra 
menendő, most pedig Bicskén tartozkodó ifjú emberrel 
nagyobb tisztességtételre szokás szerint megjelentek, 
semmiképen eltemetni ne merészeljük. Mely izenetét 
értvén O Kegyelmének, elsőben egynehányan eskütteink 
közül bémentek O Kegyelméhez, de véle semmit nem 
végezhetvén, hirt tettek az iránt, fentemlített Prédikátor 
Uraiméknak, kik is a biali, hasonlókép a temetésre átjött 
nótárius Törpén i Jósefet újra küldötték O Kegyelméhez 
Veroni Pál plébánushoz, a ki megkérdezné micsoda 
hatalommal vagy ki rendeletéből kívánna O Kegyelme 
oly dologba bocsátkozni, a mely még eddig Isten 
kegyelmességéből és Uralkodó Felséges Királynő Asz-
szonyunk anyai irgalmasságából, nem különben földes 
uraságunk kegyes jó voltából közöttünk fentlevő isteni-
tiszteletünk közönséges gyakorlásának ily világos prae- 1 
judiciumára és megrontására célozna? Melyre Ő Kegyelme j 

a mint értettük, nevezett követünktől, azt felelte, hogy 
sem a Felséges Királytól, sem a vármegyétől , sem a 
földes uraságtól nem volna ugyan parancsolatja, mind-
azonáltal a T . Káptalannak instruktiójához tartaná magát, 
melynek bizonyítgatására némely levelet is mutogatot t 
előtte. Ezen nevezett Nótárius négy ízben fordult meg 
ezen dolog iránt O Kegyelménél és utoljára oly izene-
tet vitt, hogy ha épen a prédikálástól el nem akar állani, 
inkább csak énekszóval közönséges módon fogják temetni 
a halottat. Melyre aztán egyebet nem szólott Plébánus 
uram, hanem ha ugy van, maga is el fogja kisérni. Azon-
ban a templomban kihirdette hallgatóinak, hogy számo-
san a halotttas házhoz megjelenjenek és még a kvártély-
ban levő német katonákat is ez iránt megszólította, 
így szólt a plébánus : „megholt a kálvinisták csikósuk, 
de majd mi temessük el, adjatok hirt a más falubeli 
németeknek is." Ez alatt pedig midőn látták volna a 
a részünkről való esküttek, hogy a kath. részen való 
Magyar Biró házánál csoportoznak a német lakosok, 
kvártélyos katonákkal elmentek egynehányan a helység-
béli Ispán Úrhoz, kérdezvén okát azon sok nép felgyüle-
kezésének és egyszersmind kérvén, hogy O Kegyelme 
mint az Uraság Tisztje parancsoljon a Jobbágyoknak, 
hogy valami helytelen dolgot ne cselekedjenek. Melyre 
Ő Kegyelme hivatott bennünket, hogy semmi olyas ellen-
kezéstől nem tarthatunk, mindazon által hozzátette, hogy 
Plébánus ur dolgában nem akar avatkozni, mivelhogy 
ő neki nem parancsolhat. Azonban délután elérkezvén 
a temetés ideje, mihelyt a mi embereink elvégezték volna 
az első harangozást, mindjárt a kath. uraimék harang-
jaikat is elkezdették megvonni, melyet ugyan mindnyájan 
nem rendes harangozásnak, hanem lármázó félreverés-
nek tartottunk. E közben megindult maga is Plébánus ur 
a házfelé, kétfelől a két kath. Bírótól és Mestertől kí-
sértetvén, egyszersmind pedig a sok nép is mindenfelől 
német katonákkal együtt oda tódult. Plébánus uram 
egyenesen a koporsóhoz ment és papi fejér gyolcs ru-
háját mestere kezéből elvévén, magára venni kezdette, 
egyszersmind pedig a véle való nép kezdette elnyomni 
a fejér népet a test mellől, a koporsót körül állotta. 
Mely dolgot látván a mi elöljáróink és azt Ítélvén, jobb 
lészen inkább a testet addig tartani, míg az iránt a fö l -
des uraságnak hirt nem tesznek, vissza akarták a házba 
vinni a testet és azon szándékjukban, a midőn a ko-
porsóhoz nyúltak volna, Plébánus ur azt m o n d o t t a : 
Aló ! és mindnyájan a felgyűlt nép különb különbféle 
kézben való eszközökkel reájuk rohant és minden i r-
galmasság nélkül agyban főben ütöttek vertek minde-
neket, valakit csak értek a vallásunkon levők közül. 
Ezt látván a jelenlevő Prédikátorok, kérték elsőben 
Plébánus uramat, hogy csendesítse meg a népet, aztán 
az nem használván a magunk feleit, hogy ők semmi 
erőszakot senkin ne tegyenek, és azzal megijedvén, ki 
egy, ki másfelé közülök elszaladtanak. Gyúrói prédikátor 
uram fentemlített Fábián nevű ifjúval együtt szaladott 
a mészáros házahoz. Ezalatt a lármázó nép a koporsó 
alá készített vivő fákat és a kirakott székéket szélyel 
kapkodtak, a katonák fegyverei is villogtattak. Egy 
német lakos a megholtnak Prédikátor fiát torkon, fogta 
és ha meg nem szabadították volna mások, kevésbé 
mult, hogy meg nem fojtotta. Mások mesterünket a 
földre leütötték, másokat is sokakat a földig levertek 
vérben fagyban és holt számban hagytanak. Sokaknak 
fejét több helyen betörték. Maguk is a fentemlített két 
Birák egyaránt verték a népet, sőt a magyar Biró egy-
nehány izben kiáltozta, hogy a biali Nótáriust verjék 
agyon, mivelhogy ő volt volna a prókátorjuk. Kovács 



András és Szaki István biali lakosokat földig vervén, 
annakutána a kalodába hurcolták és sok ideig ottan tar-
tották. Sőt még az asszonynépek sem kedveztek, kik 
közül kettőnek a fejét beverték, másnak kezét leütötték, 
sokakat véreresztéssel öszevertek kínoztak, kik közül 
némely megveret tetet t és véreztetett személyek itt jelen 
vágynák és hogy azok nézettessenek meg, aziránt aláza-
tosan esedezünk. Mindezekben pedig a mieink közül 
senki egyéb erőszakosságot tudtunkra nem tett, hanem 
hogy a testet csakugyan a tusakodások ellen is a házban 
visszavitték. Mely meglévén, Plébánus ur teljebb és alább 
járt az utcán a bolyongó néppel keresvén a biali nó tá-
riust és a Prédikátorokat és a szaladó népet kergetvén. 
Megtudván pedig, hogy a mészáros háznál vagyon a két 
prédikátor oda ment a házból és rajtuk akart menni, de 
valami jurista atyafia levén a gyúrói prédikátorral, az a 
mészárossal együtt a bczárlott ajtón kívül állottanak és 
protestáltak s ugy menthették meg nagy nehezen, hogy 
az ajtót bé nem törték. Onné t visszamenvén a Paróchia 
házhoz Plébánus úr, seregével együtt, reákiáltott a még 
ott talált elöljárókra, hogy már csak vinnék, senki nem 
bántaná őket. De azok azt felelték, hogy ha előbb oly 
akadályt tett plébánus uram, már addig nem temetik, 
míg a földes uraságnak hirt nem tesznek. Arra a Plébá-
nus úr, jelenlévén Ispán úr is, bényitotta az ajtót és a 
testet kihozatta, melyet asztán négy, ott talált vallásunkon 
levő legényekkel felvétetvén, maga seregével kivitt és 
eltemetett. 

T . Nemes Vármegye! Jóllehet az ily vallásbeli 
exercitiumunk eltörlésére célozó tilalmas cselekedetnek 
egyedül dicsőségesen uralkodó Felséges koronás királyné 
aszonyunk lehet voltaképen megítélő Bírája, mindazáltal 
az ily dolgokban eleitől fogva emanalt kegyes Resolu-
tioknak ugyan eleitől fogva a Felséges Udvartól a Nemes 
Vármegyék rendeltettek őrizőinek. Ázonban ez oly tör té -
net, mely magával hozza a közcsendességnek megron -
tását, melyet a Nemes Vármegye Magistrátusának mind 
coerceálni mind meg is büntetni lehet, sőt szükséges is. 
Mert ha a T . N. Vármegye bennünket nem protegál, 
még házainkban sem lehetünk a felbuzdult német lako-
soktól bátorságosak. Azonban Plébánus úr, a lárma után 
ránk izent, hogy harangoztatni a szokott könyörgések re 
ne merészeljünk, mert különben a harangozót földig 
levereti. Mindezekből azért, hogy netalán még lárma is 
és nekünk szegény veretteknek többről több sérelmünk 
ne következzék : alázatos térdhajtással instállunk a T . N. 
Vármegyénél és könyörgünk, méltóztasson ezen példátlan 
szomorú esetet szivére venni és elsőben is bennünket 
többször mondot t Plébánus uraimnak további hatalmas-
kodásai ellen exercitiumunknak gyakorlásában protegálni, 
annakutána a megirt esetet voltaképen a mi meghallgat-
tatásunkkal investigálni, annak egész seriesét ezen aláza-
tos instantiankkal együtt Felséges Királyné Aszszonyunk-
nak 1 epraesentálni, azalatt is pedig a megirt kath. lako-
soknak megparancsolni, hogy semmi alkalmatlanságot 
vallásunk gyakorlásában tovább-tovább tenni és rajtunk 
erőszakoskodni ne merészeljenek ugy szintén a kvár té-
lyosok tisztjeinek is a dolgot tudtára adni, hogy azok-
tól is továbbá mint ellenségeknek félelmünk ne légyen. 
Mely kegyességeért és gratiajáért holtig hű engedelmes-
séggel és készséggel maradunk 

A Tekintetes Nemes Vármegye alázatos Szegény 
szolgái az etyeki helv. Conf. levő lakosok.« 

Biczó Pál, 
(Folyt, köv.) pátkai reform, lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A Luther-társaságból. A társaság végrehajtó 

bizottsága az októberi közgyűlés határozata alapján 
pályázatot hirdet a magyar reformáció koréból merített 
erkölcsképző és hitfejlesztő 3—4 nyomt. ívre terjedő 
elbeszélésre. Pályázhatni magyar, német, sőt tót nyelven 
is. A pályanyertes, absolut becsű munka a társaság tulaj-
donába megy át és ívenként 15 frttal fog díjaztatni. 
Pályázati határidő 1889. május vége. A jeligés levélké-
vel ellátott pályamunkák a társaság alelnökéhez, Dolcschall 
Sándor lelkészhez küldendők Budapestre. 

* A Prédikátori Tár pályázaljainak eredményét 
most közli Szász Gerö szerkesztő a Prot. Közlönyben. 
A biráló bizottság a beérkezett 110 művet figyelemmel 
átolvasván, következő eredményt konstatálta. A közönsé -
ges egyh. beszéd (jut. 60 frank) nyertese Kis Albert 
ilyefalvi pap ; az ünnepi beszéd (jut. 60 frank) nyertese 
Cseresnyés Ödön buzás-bocsárdi lelkész; az esketési 
ágenda (jut. 40 frank) jutalmazottja Révay Lajos sár-
szentgyörgyi p a p ; a keresztelési ágenda jutalmát 
(szinten 40 f rank) Csekme Ferenc gernyeszegi pap 
nyerte el. — Gratulálunk a jutalmazottaknak, de szívesen 
üdvözöljük a jutalmazót, Szász Gerő szerkesztő urat is, 
nemes buzgalmaért és szép áldozatkészségéért! 

A protestáns irodalmi társaság pénztárába u jab-
ban a következő tagok fizették be tagdíjaikat: Csikay 
Imre ev. ref. lelkész alapitv. kamat 5 frt. Szemes László 
ev. ref. lelkész alapitv. kamat 5 frt. Szász Károly ref 
püspök alapitv. 100 frt. Több felől érkezett tudakozó-
dásokra van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy az 
eddig befizetett tagsági díjak és kamatok csak a jövő 
1889-dik évre szólanak; azon egyszerű oknál fogva, 
mert a Társaság tulajdonképeni működése is csak akkor 
kezdődik. De hogy a kezdet minden tekintetben sze-
rencsés lehessen, már most figyelmeztetnek az eddig 
jelentkezett t. tagtársak, hogy tagdíjaikat a jövő új év 
első hetében lehetőleg pontosan beküldeni szíveskedje-
nek. — Zsilinszky Mihály, id. pénztárnok. (Budapest. 
VIII. Szentkirályi-utca 30. sz.) 

* Tanítói jubileum Nyíregyházán. Nagy számú 
és diszes közönség volt jelen ez év november 24-én 
Nyíregyházán a vármegyeháza dísztermében a szabolcs-
vármegyei általános tanítóegyesület nyíregyházai járás-
körének rendkívüli gyűlésén, Gdovin János nyíregyhá-
zai tanitó 40 éves jubileuma s a tanítói pályáról való 
lelépése alkalmából. Ez ünnepélyen —• mint a »Bud. Hirl.« 
irja — a járáskör tagjain kívül, a városi tanács, a h i t -
községek és a helybeli főgimnázium képviselői, az ünne-
peltnek családja, számos tisztelői és barátai, örömtöl 
eltelve voltak tanúi a valósággal megható el ismerések-
nek és üdvözleteknek. Minekutána a nyíregyházai dalkör 
megnyitó éneke elhangzott, Lukács Ödön , Szabolcs vár-
megye népnevelési választmányának elnöke, elfoglalta 
az elnöki széket s nagyszabású beszédével megnyitot ta 
a gyűlést, egyszersmind felhívta Szénfy Gyula, Sesztay 
János és Szabó Endre tanítókat, hogy az ünnepeltet a 
gyűlésbe kisérni szíveskedjenek. Pár perc múlva megér-
kezett Gdovin János, ki szives éljenzéssel fogadtatva, 
elfoglalta a gyűlés elnöke által neki felajánlott elnöki 
széket. xMost a járáskör elnöke, Orsovszky Gyula, meleg 
hangú üdvözlő beszéd kíséretében a kartársak tisztelete, 
szeretete s ragaszkodása jeléül egy diszes ezüst-serle-
get nyújtot t át. Szénfy Gyula tanító a nyíregyházai 
ág. evang. tanítótestület nevében, Stoftan Lajos tanitó, 
mint az ünnepelt tanítványai a tanítványok nevében s 



végül Velkey Pál kir. tanfelügyelő üdvözölték a jubilánst, 
ki meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, kik 
a jelen alkalommal irányában a szeretetnek és elismerés-
nek oly szép jelét adták. Ezután Werner Gyula tanitó 
foglalta el az előadói széket s érdekesen ismertette az 
ünnepelt életrajzát; majd Porubszky Pál főgimnáziumi 
tanár szavalta el hatásos alkalmi költeményét s végül az 
ünnepet a nyíregyházai jeles dalárda éneke fejezte be. — 
Az ünnepnek folytatása volt az aznap este rendezett 
tanítói bálban, melyen a tanítókon kívül mintegy 120-an 
vettek részt. 

* A dunántúli egyházkerület pápai iskolájában 
az 1888—89. tanévben a következő pályakérdések van-
nak kitűzve : I. A főiskola részéről: 1. Péczely-díjra. 
11. Endre keresztes hadjáratának okai, lefolyása és követ-
kezményei. A legjobb munka jutalma 33 frt 33 kr. — 
2. Deáky-díjra. a) Hittani szakból: Fejtessenek ki a keresz-
tyénnek, mint egyháztagnak kötelességei a római levél 
12. rész 3—21. versei alapján, b) Jogiszakból: A XVI-ik 
századbeli magyar reform, zsinatok végzései nyomán 
adassanak elő református őseink nézetei az egyházalkot-
mány- és kormányzat felől, c) Bölcsészeti szakból; 
Fejtessék ki a tragicum fogalma, s mutattassék föl 
Shakespeare Julius Caesárjának és Katona Bánk-Bánjá-
nak tragicuma. Jutalmuk: a legjobb munka a szerző 
javára a főiskola költségén kinyomatik. — 3. Nagy 
József-díjra, a) Természet tanból : A meteorologiai meg-
figyeléseknél használt eszközök leírása és az észleled 
adatok átszámításánál használt elméleti képletek lehozása. 
A legjobb munka jutalma 33 frt 33 kr. b) Lélektanból: 
Kívántatik értekezés az unalomról és elűzésének eszközei-
ről, lélektani és neveléstani szempontból. A legjobb 
munka jutalma 33 frt 33 kr. A pályaművek idegen kéz-
zel irva, lapszámozva, s jeligés levéllel ellátva 1889. év 
május 1 —ig a főiskolai igazgatósághoz beadandók. II. Á 
theologiai önképzötársulatban: 1. Exegetika th. köréből : 
A római levél célja. Jutalma 15 frt. 2. Egyháztörténetből: 
Adassanak elő azon okok és körülmények, melyeknél 
fogva Pázmány hittérítői munkássága a főurak körében 
oly nagy eredményeket ért el. Jutalma 10 frt. 3. Gyakor-
lati theologia köréből: c<) Egyházi beszéd írandó Pál 
ap. Galatákhoz irott levele 5. r. 1. v. alapján. Jutalma 
10 frt. fi) Évet bezáró imádság. Jutalma egy arany. 
y) Szónoklati versenyre kitűzetett Tompa Mihálynak 
Máté ev. II. r. 28. v. alapján irott. „Az evangeliom mene-
dekhely" c. egyházi beszéde. Jutalom 10 frt. A pálya-
művek idegen kézzel leirva május 15-ig adandók be. 
III. Az „iffűsági képzőtársulat" pályakérdései következők : 
1. Népdal. Jutalma 10 frt. 2. Óda Jutalma 2 arany. 
3. Ballada. Jutalma 12 frt. 4. Festő költemény vagy idyíl. 
Jutalma 12 frt. 5. Műfordítás (görögből, melynek szövege 
még nincs megállapítva.) Jutalma 10 frt. 6. Egyházi 
beszéd írandó Máté ev. 6. r. 20 — 30 versei alapján. 
Jutalma 12 frt. 7. Beszély. Két jutalom van, 3 és 2 arany. 
8. Történet i értekezés. ( T é t e l : II. József reform, eszméi, 
hatásuk és eredményük.) Jutalma 20 frt. 9. Irodalmi 
értekezés. ( T é t e l : Hasonlíttassék össze Vörösmarty és 
Arany epikai költészete.) Jutalma 25 frt. 10. Komoly 
szavalati versenyre 6 és 4 frt. Víg szavalati versenyre 
szintén két jutalom 6 és 4 forint. 

* Keresztes József temetése, mint az ottani »K—k« 
irja, nagy részvéttel ment végbe N.-Enyeden. Délután 
2 órakor a főtanoda és a theol. akadémia ifjúsága kivo-
nult a vasúti indóházhoz, fogadni és behozni a N.-Szeben-
ből érkező koporsót, mely az elhunyt tanár hamvait 
zárta magába. Makkai Domokos rector professor és 
Szilágyi Gyula főgymnasiumi tanár hozták el szeretett 

pályatársukat. A harangok zúgása között indult meg az 
impozáns menet. A testet ravatal,ra helyezték professori 
szállásán, melyet a bold. csak néhány hét előtt hagyott el. 
Özvegye, árvái, ősz atyja fájdalmát kitudná leirni ? A 
theol. dalkar éneke után Hegedűs János theol. tanár 
mondott a fájdalom kitörésétől többször megszakasztott 
beszédet. A dalkar ujabb éneke után tanítványai vállaikra 
emelték a koporsót, s a menet megindult a temető 
felé. A koszorúkat a gyászkocsi vitte fel az őrhegyre, 
hol a külön tanári sírkertben ástak számára sírt. A sír-
nál dr. Bartók György lelkész tartott megható gyászbeszé-
det, majd Vajda Ferenc theol. ifjú búcsúzott el tőle 
egy szép beszédben a tanítványok nevében; végül a volt 
tanuló-társak részéről Kerekes Sámuel tanár mondotta el 
végső búcsúként hatásos költeményét. — Szép vonása a 
kegyeletnek, hogy K. tanítványai hat hétig gyászt viselnek. 

* Ballagi Károly temetése. Lapunk legközelebbi 
mult számára már elkésve kaptuk a megboldogult tan-
felügyelő temetéséről s a családja iránt minden felől 
nyilatkozó részvét kifejezéséről szóló közelebbi tudósí-
tást. Ezt most a következőkben kívánjuk közölni : A 
boldogult elhunyta az egész városban és Borsodmegyé-
ben s ismerőseinek, barátainak nagy körében számos, 
őszinte részvétről tanúskodó nyilatkozatokra adott alkal-
mat. Táviratok és levelek nagy száma, az ország min • 
den részéből, mutatta, hogy a boldogult mindenkiben, 
akivel akár hivatalos, akár magán utón gyakrabban érint-
kezett, barátságos, szelíd és őszinte modorával csak kel-
lemes emlékeket hagyott hátra. 

A temetés óriási részvét mellett ment végbe, koszo-
rúkat küldtek : a miskolci polgári iskola tanári kara, a 
polgári leányiskola, a fiúiskola, a kereskedelmi iskola 
ifjúsága, Tó th Pál és a tiszáninneni kerületi leánynövelde, 
az izr. iskolák, a diósgyőr-vasgyári állami iskola tanítói 
kara, az izr. iskolaszék, az izr. anyahitközség, a magá-
nosok közül özv. Szathmári Király Pálné, Kozma Andor, 
Csáthi Szabó István és számosan. A szertartást Kun 
Bertalan ev. ref. püspök végezte. Emelkedett szellemű 
beszédéből álljon itt néhány részlet: 

»Kevesebb van köztünk egy hű munkással, ki élet-
hivatását lelkesen felfogva, a közjó oltáránál áldozta 
életerejét, egészségét, testi lelki rugékonyságát, s kifá-
radván úgy aludt el, mint mécs, melynek olaja lassan-
ként elégett, s világa véglobbot vetett.« 

»Ez-e az ember rendeltetése, hogy munkában kifá-
radva, megtörve, ráboruljon a halál éjszakája ? s mint 
hulló csillag tűnjék le azon körből, melyben pályafutása 
ki vala mérve? A nagy és tartós küzdelmeknek nem 
volna-e más, mint sötét koporsó a jutalma ?« 

»Isten óvjon még csak a gondolatától is az efféle 
kétkedésnek! A gondviselés magasabb pályát, dicsőbb 
munkakört mért ki a halandó embernek, melyet a ki 
híven, s lelkiismeretesen betölt, s annak határai közt, 
Istentől nyert erőinek bölcs felhasználásával forgolódik, 
élő erkölcsi képe gyanánt marad az fel a teremtő 
remek alkotásának, az embernek; még akkor is, midőn 
mulandó porrésze az anyaföldnek adatott vissza; mun-
kálkodik 'az, mint szellemi erő, mint maga után vonzó 
példa, akkor is, mikor már csak mint dicsőült szellemi 
alak él az emberek emlékezetében. 

»Kérditek, miért van hát mégis, hogy minden 
koporsó látása mélyen megillet bennünket? Részint 
azért, mert mulandóságunkat jelképezi, részint mert 
szeretett kedveseinket zárja el előlünk. Hanem azért, ha 
jól meggondoljuk, ha szivünk sugalmára hallgatunk, azt 
kell valóban éreznünk, hogy fájdalmunk nem minden 
koporsó mellett egyforma. Erősebb fájdalom borítja szi-



vünket azon koporsó mellett, mely kiváló, érdemes 
ember hamvait fedezi, olyanét például, ki mind a család-
ban, mind az egyházban, s a társadalomban pótolhatat-
lan veszteséget, hiányt hagyott maga után. Ez az érze-
lem s fájdalom különbsége észrevehetőleg bizonyítja, hogy 
földi, nemesebb munkásságunkban, s erőnk bölcs fölhasz-
nálásában, bizonyos neme van számunkra rendelve a 
halhatatlanságnak, mert ezen erők bölcs felhasználása 
által töltjük be igazán emberi rendeltetésünket, ezek által 
öltjük magunkra az Isten képét, gyarlóságainkkal neme-
sen megküzdött földi harcainkban.« 

»Ily, halhatatlanságunkra emlékeztető, érzékenyebb 
fájdalom borítja szívünket e gyászkoporsó mellett, mely 
néhai Ballagi Károly jeles polgártársunknak, a tudomány 
s a köznevelés, oktatás híres bajnokának, a példás hűség-
gel szolgált tisztviselőnek nemes hamvait zárja el előlünk.« 

A temetés utáni napon a polgári és kereskedelmi 
iskola egész tanári kara, az igazgató, Gálffy Ignác, veze-
tése alatt megjelentek a boldogult özvegyénél, egyrészt, 
hogy részvétüknek szóval is kifejezést adjanak, főleg 
azonban, hogy engedélyt kérjenek arra, miszerint az el-
hunytnak kiben nemcsak hivatali föllebbvalójukat, de min-
den ügyes-bajos dolgukban önzetlen gyámolítójukat vesz-
tették, hogy neki hálájuk és tisszteletük jeléül sírjára 
emlékkövet állíttathassanak. Mondanunk sem kell, hogy 
eme gyöngéd és megtisztelő figyelem, amily jól esett 
a boldogult családjának és bátyjának : ép annyira dicsé-
retére válik a tanári karnak, melyről különben az elhunyt 
nem egyszer nyilatkoztatta ki, hogy büszkeségét képezi. 
A közrészvétnek emez impozáns nyilatkozása szolgáljon 
vigasztálására az elhunyt kiváló férfiú hátra maradott 
családjának, s nekünk is jól esett, hogy még e néhány 
sorral adózhattunk a boldogult szép emlékének. 

* G y á s z h i r e k . A mult héten a magyar tudományos-
ságnak három nagy halottja vo l t : Lenhossék J., Henszl-
mann I. és Hunfalvy János, kik közül a két utóbbi a 
protestáns egyházhoz tartozott. — Henszlmann Imre 
(1813 —1888) a kitűnő régiségbtivár és műtörténész első 
rendű és európai hírű tudós volt a maga szakjában. O 
vetette meg hazánkbun a műtörténelmi irodalom alapját, 
számos szakmunkájával és egyetemi előadásaival. Poli-
tikában és egyházban nem szerepelt, de tudományos 
működésével maradandó érdemeket és nagy hirnevet szer-
zett. — Hunfalvy János (1820—1888) a nagyhírű föld-
rajzíró-, egyetemi tanár- és prorektorban szintén első 
rendű tudóst vesztett el nemzetünk. Professionatus p ro -
fessor, ki tanítása művei által egész földiró iskolát nevelt 
maga körü l ; ki a hazai tudományos geográfiának a szó 
teljes értelmében megteremtője volt és a külföld előtt is 
tiszteletet szerzett neki. Egész lélekkel a maga szak-
tudományának élt, hazafias szellemben működött , val-
lása iránt törhetlen hűséggel viseltetett. Mult évi egye-
temi rektorsága korszakalkotó a magyar kultura tör té-
netében, mert ő volt a budapesti tudomány-egyetem 
első p>otestáns rektora. Nyugodjanak békében mind-
kettőnek porai, emléküket őrizze meg az utókor hálás 
kegyelete! — A m.-szigeti evang. ref. egyház tanácsa 
az egyház közönsége nevében, a legőszintébb fájdalom 
érzésével tudatja, hogy az egyház felvirágzásáért éveken 
keresztül oly buzgó odaadással, s nemes lelkesedéssel 
munkálkodott főgondnoka, Héder Lajos, e f. hó 27-én 
éjjeli 12 órakor, rövid szenvedés után élte 43-ik évében 
megszűnt élni. Az életpalya iránti hűség, az önfeláldozó 
tevékenység, s az eredménydus munka áldozatát siratjuk 
ő benne. Egyike volt ő, azon keveseknek ki megtalálta 

azon boldogító forrást, melyből a köz és egyéni üdv 
fakad, megtalálta az igaz emberi élet ama szép útját, 
melynek mutató fáján egyik felől ez van írva: munkás-
ság ! másik felől ez : becsület! A legnemesebben folyta-
tott élet fonalát tépte ő nála össze a kérlelhetetlen 
halál, benne a legjobb fiú, a leggyöngédebb férj, a leg-
szeretőbb édes apa, s a közügyéit leghívebben munkáló 
egyén dőlt ki. Az elköltözött nemes lélek földi marad-
ványai mult hó 29-én d. u. 3 órakor, előbb a ház-
nál, azután a templomban tartott gyász szertartás után 
adattak át az anya földnek. Kelt M.-Szigeten, 1888. nov. 28. 
Aludjál csendesen! Yirasszon álmaid felett a szelíd emlé-
kezet. 
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Karácsony i a j á n d é k o k ! 

IFJ. NAGEL OTTO 
könyvkereskedésében 

Budapesten, muzeum-körut a „nemzeti 
színház" bérházában kapható 

Képeskönyvek 2 — 3 éves gye rmekeknek . 
Képes versek a kicsikék számára. Elpnsztithatlan szines 
képekkel. Ára I frt 60 kr. — Kicsinyek világa. Nagy, 
elpusuithat lan képeskönyv színes képekkel a szemléleti ok-
tatásra. Ára 2 frt 60 kr. — Verses állatképek. Magyar 
remekírók műveiből az ifjúságnak átalak. összegyűjtötte 
Kalocsa R. Szines képek. Ára 80 krajcár. — Oktató 
képek kisdedek számára. Ára csinosan kötve, 2 frt 60 kr. 

4 — 6 é v e s g y e r m e k e k n e k i könyv, irta Lajos bácsi. 
Képes versek, szines képekkel. í frt . — Gyermekek öröme, 
kép;s könyv sok vers és szines képpel. Irta Szabó Antal. 
Ára I frt 20 kr. — Gyermekek mulatsága, képes könyv, 
csinos szines képekkel és olvasmánynyal, Irta Szabó Antal. 
Ára I ftt 20 kr. — Gyermekkerti csokor. Dalok, sza-
valmányok és társasjátékok kis yerinekek számára. Ára 
keménykötésb-n 70 kr. — Kedvencz könyvem, mesék, és versecskék 
kis gyermekek számára, irta Faylné Hentaller Mariska. Szép színezett képek-
kel és fametszekkel. Ára elegáns kiállításban I frt 60 kr. — JErdössy. 
Gyermekmesék szines képekkel. Csinos kötés 60 kr. — Walter. Regekunyhó, 
rövid mesék és elbeszélések kis fiuk és leányok számára. Szines kép és 
fametszekkel, csinos kötés, frt 1.20. — Robinson Vrusoe. Az ifjúság S2a-
mára irta Sándor M. Szines képekkel. Ára I frt 60 kr. — Hazai állatok 
és azok használata. y _ _ | Q é m gye rmekeknek . ' m n d ( r m e -
Ára 2 frt . 20 kr sék, tlmeséli 
Tóni bácsi. Nagy szines kopekkal. Ára I frt 20 kr. Kalocsa. Igaz törté-
netek és mesék. Az ifjúság számára irta a tanitóncni. 18 szines képpel és 
számos fametszettel. Ára csinos kötésben i frt 40 kr. — Tündérkert, leg-
szebb, legujabb tündérmesék és elbeszélések gyűjteménye, kis é? nagy 
gyermekek számára összeállította Kalocsa Róza, sok fametszvény és 18 szi-
nes képpel. Ára csinos kötésben 2 fit 40 kr. diszkötésben 3 frt 20 kr. 
Kis mesék. Népmesék és elbeszélések gy rmek^k számára, irta Faylné 
Hental l . r Mariska. S 'ámos szines kétip 1 és fametszettel. Ára csinos kötés- j 
ben I frt 80 kr. — íeányvilág 1886. 1884—1885 kötve 1—1 4 f r t . — 
Gulliver utazásai. Irta Scliift J . I frt Ujdons. — Világszép mesék. 
Újdonság. Az ifjúságnak elmeséli Benedek Elek. Szines képek és nietszvé-
nyekkel. Ára diszes vá<zonköté*ben frt 3 .60. — Münchhausen báró, cso-
dálatos kalandjai. Újdonság, elmeséli Sándor A. szin. képekkel kötve I. frt. 

1 2 — 1 4 é v e s g y e r m e k e k n e k . retterjcsziő olvasmányok földrajzi és 
természettudományi alaoon. Sok fametszettel. Ára kemény csinos kötésben 
I fr t 20 kr. — Haadi Firuz keleti tündérregek. Az arab és török rege-
y i ág gyöngyeinek irodalmunkban eddig k i 'da t lan gyűjt ménye, 5 szines 
képpel, diszesen kötve 2 f i t . — Mondafilzer. Különböző népek őskorából 
a lovagok korából és az újkorból; a magyar ifjúság számára irta Clio. 6 szi-
nes s 40 fametszésü képpel. Ára csinos kötésben 3 frt 60 kr. — A fehér 
sas. Mexikói történet Í frt 50 kr. U jdonsá j . 
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E l ő f i z e t é s i á r a : 
H e l y b e n há.zhozhordással s v i d é k r e postai küldessél 
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. — Bélyegdíj 

külön 80 kr. 

I P ™ T e l j e s s z á m ú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

O l v a s ó i n k h o z . 
A »Protestáns egyházi és iskolai Lap« 

nagyérdemű szerkesztője es kiadó-tulajdonosa, i 
dr. Ballagi Mór, 31 évre terjedő fáradhatatlan 
munkásság után, az egyházi közügynek nagy 
kárára s bizonyára olvasóinknak is őszinte sajná-
latára, folyó év végével teljesen visszavonul és j 
e Lap szerkesztését és tulajdonjogát — mint 
ezt az utolsó számban közzé teendő búcsú-
szavában ő maga is ki fogja jelenteni — a jövő 
[889-ik évi január i -én kezdődő hatálylyal 
mindenestől alólirottra ruházza át. Midőn a 
nagymultú Prot. Lapot, mint kiadó-tulajdonos 
és felelős szerkesztő, egykori kedves tanáromtól, 
tanszékemen elődömtől s jelenlegi szerkesztő- j 
főnökömtől a felelősség nagy súlya által támasz-
tott nem csekély aggodalmak között szorongó 
kebellel, de Istenbe vetett erős hittel átveszem : 
a szerkesztői programul kifejtése előtt kedves 
kötelességemnek tartom, hogy e Lap átruházá-
sával irántam tanusítottt nagybecsű bizalmáért 
Ballagi Mór úrnak itt a nyilvánosság előtt is 
hálás köszönetet mondjak és ünnepélyes Ígéretet 
tegyek az iránt, hogy a rám ruházott »nyilván 
szép örökség«-et, Székács-Török-Ballagi e drága 
hagyatékát, lelkem szerint megbecsülni és a 
hazai protestantismus közjavára értékesíteni tel-
jes tehetségem szerint igyekezni fogok, habár 
jól tudom, hogy ama fényes nevű elődöknek 
legfölebb a jó igyekezetben és a szent ügyért 
való lelkesedésben léphetek nyomdokaiba. 

A Prot. Lap jövőre is követni fogja azon 
vezérelveket, melyeket második megindulásakor 
e szavakkal irt zászlójára: »Az alap, melyre 
építenünk kell, Jézus Krisztus, az emberiség 
megváltója A Krisztusba vetett szeretetben 
munkás hitet, a hol hiányzik, előmozdítani, a 
hol meghanyatlott, új életre ébreszteni s ez 
által az egyházat minden viszonyaiban újjá-

születésre segíteni : ez a végcél, ez a fő fel-
adat. . . . Az Istentől e szent cél elérésére rendelt 
egyháznak önálló és minden idegen befolyástól 
ment intézménynek kell lennie; s minthogy 
protestáns hitelvünk szerint hiendőink és teen-
dőink egyedüli biztos zsinórmértéke az Isten-
igéje : az egyházépítés körüli teendőkben is 
egyedül ezt veszszük szabályozóul.« (Prot. Lap 
1858., évf. 1. sz. 1. lap). 

Ámde mivel épen az a cardo rei, hogy 
emez örök érvényű hitelvek teljes érvényben 
tartása miként egyeztethető ki az idők és körül-
mények gyakorlati követelményeivel : a Prot. 
Lap szükségesnek tartja amaz elvek alkalmazá-
sára nézve következő részletesebb értelmezést 
is adni. 

Hiszi és vallja, mert tapasztalat bizonyítja, 
hogy az a dogmatikai doktrinalismus, mely 
az idők és körülmények aktualis követelmé-
nyeivel számot vetni vagy nem tud, vagy nem 
akar, hanem e helyett a hitigazságok bizonyos 
időbeli formulázásánál csökönyösen megáll : 
mély és nehezen gyógyítható sebet ejt az anya-
szentegyház testén, mert az evangeliumi sza-
badság és tökéletesedés elvi megtagadása mel-
lett oly megcsontosodott orthodoxiát teremt, 
melynek rideg formalizmusa bedugja és kiszárítja 
az evangelium éltető nedvét. Az ily élettelen 
orthodoxiát, mely kenetes szájjal csak türel-
metlenséget szít, de az egyház építés nehéz 
munkájára kezet tenni vagy nem tud, vagy nem 
akar: e Lap nemcsak istápolni nem fogja, hanem, 
ha építő munkájának útjában találja, egész ere-
jével ostromolni is kész, mert többre becsüli a 
munkát, még ha oly verejtékes is, mint a 
kényelmes semmit tevést. — De viszont azt is 
vallja és hirdeti, hogy az a hittani latitudina-
rizmus, mely az evangelium örök igazságait 
lomtárba dobva vagy önkényesen megmásítva, 
saját egyéni tetszése szerint alkot magának 



vallást, evangéliumot és Krisztust s e selejtes 
valamit protestáns keresztyénség gyanánt hir-
detgeti : a ker. vallás-erkölcsi életet olv belső O . 
sorvadásba juttatja, mely először az élő hitet 
emészti fel, azután az egyház iránti közvetlen 
érdeklődést dermeszti meg, s végül oly elvtelen, 
hitközönyös apathiát támaszt, mely nemcsupán 
az eleven hitéletet semmisíti meg, hanem a 
hinni és lelkesedni tudás kioltása által a jövendő 
felgyógyulás reményétől is megfoszt. Az ily 
kóros áramlat ellen, bárhol találandja, a Prot. 
Lap teljes lélekből küzdeni íog, mert erős meg-
győződése, hogy a vallás-erkölcsi életnek mind 
megújulása, mind áldásos fenntartása egyes-
egvedül az isteni erőket tartalmazó krisztusi 
evangéliumtól várható. 

Vallja és hirdeti, hogy az evangelium Isten-
nek ereje minden hivők üdvösségére, s ezért a 
vallás-erkölcsi életnek evangéliumban gyökerező 
megújítását az irott szó hatalmával elősegíteni 
szent kötelességének ismeri. Erre ható eszközök-
ként az énekügy rendezése, a liturgia szabályo-
zása, a vallástanítás tökéletesebbé tétele, a bei-
misszió felkarolása, a papság képzését és önképzé-
sét elősegítő intézkedések megbeszélése : állandó 
tárgyát képezi e Lapnak, mert sokszoros tapasz-
talat által megerősített igazság az, melyet soha 
sem volna szabad az egyházban szem elől tévesz-
teni, hogy a jól teljesített lelki gondozás, s 
különösen az ezt végző papság hitszilárdsága, 
műveltsége és erkölcsi-anyagi függetlensége az 
anyaszentegyháznak legerősebb oszlopa. 

Vallja és hirdeti, hogy az evangelium igaz-
ságainak lélektani és történeti szükségen alapuló 
tanszerű formulázásai vannak a hitcikkekben és 
a hittani rendszerekben, melyek a vallás-erkölcsi 
és egyházi életnek egyfelől nélkülözhetetlen 
nyilvánulatai, másfelől első rendű nevelő esz-
közei. Ezért a theologiát s a vele rokon val-
lásphilosophiai és paedagogiai tudományokat a 
Prot. Lap, mint a gyakorlati egyházi életnek 
szolgáló sajtó-közeg, bár szakszerűen művelni 
nem fogja, de ezek nevezetesebb mozgalmai és 
fontosabb vívmányai felől illetékes szakférfiak 
ismertető cikkeiben mindig tájékoztatni fogja 
t. olvasóit. Evangeliumi alap, szabadon vizsgá-
lódó szellem, határozott prot. irány és eszméi-
tető modor lesz e téren is irányadója. 

Vallja és hirdeti, hogy az evangéliumon 
alapult egyház bár benső elve szerint isteni 
üdvintézmény, mely az igazságnak oszlopa és 
erőssége; de külső nyilvánulatában, mint látható 
egyház, az evangéliumnak s az ezen alapuló 
keresztyén hitnek oly társadalmi organizmusa is, 
mely történeti viszonyok által létrehozott emberi 
oldallal, jelesen jogi, anyagi, felekezetközi, kul-

turális, egyesületi stb. mozzanatokkal bír, s ezek-
kel illeszkedik be az állami és nemzeti közélet 
nagy organizmusába. Az egyházi életnek eme 
történeti szervei egyfelől a belső isteni erőnek 
külső életnvilvánulatai, melyek a külső társada-
lommal az egyház vallás-erkölcsi nevelő befolyá-
sát közvetítik ; másfelől oly felfogó szervek is 
egyszersmind, melyeken át a közélet külső beha-
tásai az egyház belsőjébe felvétetnek. E kettős 
életfolyamat egészséges kölcsönhatásából szár-
mazik a külső egyházi élet virágzó folyása s e 
kölcsönhatásokat, a mennyire emberi észnek és 
akaratnak lehetséges, normális működésben tar-
tani : ez a célja az egyházpolitikának, melyre a 
Prot. Lap kiváló gondot kíván fordítani. Vezér-
elve itt az, hogy a prot. egyház minden idegen 
befolyástól ment független intézmény, mely az 
evangeliumi igazságok szerint az országos tör-
vények által biztosított törvényes keretben ön-
jogulag szabja ki törvényeit, függetlenül intézi 
ügyeit és szabadon kormányozza önmagát. A 
protestáns s közelebbről református egyháznak 
eme sarkalatos jogát, az egyházi autonomiát, 
felfelé és lefelé tiszteletben tartatni és bölcs 
használatát elősegíteni, szent kötelességének te-
kinti e Lap. De midőn ezt teszi, sem azt a 
minden áron való ellenzékeskedést nem helyesli, 
mely az állam bármily törvényes és üdvös inten-
tióját az autonomia nevében bizalmatlansággal 
fogadni protestáns erénynek tart ja; sem azt az 
egyházi opportunizmust nem vallja, mely poli-
tikai vagy magán érdekből könnyű szerrel alkuba 

[ bocsátja az egyház örök igazait és nehéz küz-
delmek árán kivívott jogait. Ellenkezőleg, sza-
bad, független, önkormányzati szellem fogja 
vezérelni a külső egyházpolitikában is, melynek 
kérdéseit az anyaszentegyház jól felfogott örök 
érdeke szerint kívánja szellőztetni és ha szük-

átja, bírálni is. 
A belső egyházpolitikában szintén az egy-

ház örök érdekeit tartja szem előtt, ezeknek 
szellemi és anyagi tényezőire kivan fejlesztőleg 
és emelőleg hatni. Ref. egyházunknak a debre-
ceni zsinat által megvalósított és király ő fel-
sége által szentesített jogi egységét az alsóbb 
egyházi testületek eljárásában és a köztudatban 
bensőleg erősíteni, különös gondjai közé sorolja 
e Lap, melynek a részek szabad mozgását biz-
tosító, erős, magyar református egyház lebeg 
szemei előtt, amelyben a kerületek, traktusok 
és gyülekezetek, autonomikus jogaiknak szabad 
gyakorlatát élvezve, magukat egy hatalmas egye-
temes egyház tagjainak érezzék lélekben és bizo-
nyítsák eljárásukban, hogy a magyar református 
egyház tömörített erejével benn nagyobb sza-
basú vallás-erkölcsi akcióra képesíttessék, kívül 

seget 



pedig tiszteletet parancsoló tekintélyre emelked-
jék. Ezért a jogi összetartozás kapcsainak lazí-
tására vonatkozó, bárhonnan jövő törekvéseket 
törhetlen erővel ellensúlyozni; az egyház anyagi 
egységének már is impozáns erőt mutató kife-
jezőjét, az országos közalapot, féltékeny gon-
dossággal ápolni: a Prot. Lap oly hivatásának 
tartja, melyre központi helyzeténél fogva első 
sorban utalva van, s melyet némely egyház-
kerületeknek sajtóban és hatósági intézkedések-
ben fel—felújuló pártikulárisztikus tendentiája 
egyenes kötelességgé tesz. 

Tanügyi kérdésekben az illető országos 
törvények keretén belül a nép- és középiskolák 
szellemi és anyagi emelésére hatni egyik fon-
tos részét képezi a Prot. Lap hivatásának, mivég-
ből iskolaügyi rovatját az eddiginél sokkal telje-
sebbé kivánja tenni. A régi prot. jelszót : »az 
iskola az egyház veteményes kertjecc, s az egyházi 
törvény elvi kijelentését: »az iskolák mindenes-
től az anyaszentegyház testéhez tartoznak^, a 
szó valódi és teljes értelmében kivánja venni 
és érvényesíteni. Ennélfogva arra igyekszik hatni, 
hogy egyházunk elemi- és középiskolái az állani 
hasonló intezeteivel nem csak paedagogiai és 
didaktikai tekintetben kiállják a versenyt, hanem 
igazi evangeliumi protestáns szellemben nevel-
jék az ifjúságot; mert az egyházi s közelebbről 
prot. egyházi iskolának épen az adja meg sajá-
tos szinét, jellegét és létjogosultságát, ha álta-
lános nevelés-oktatási versenyképessége mellett 
az őt fenntartó egyház vallás-erkölcsi szellemét 
öntudatosan és erőteljesen visszatükrözi. Az 
iskola egvházias szellemének fokozott ápolására 
napjainkban elemi fokon a nép gondolkozás-
módjának helyes irányítása végett, közép fokon 
azért van égető szükség, mert a prot. intelligencia 
egyházunkhoz való erkölcsi kapcsolásának — a 
vallási élet családi és társadalmi meghanyatlása 
miatt — maholnap csak a középiskola az egyet-
len nyomós tényezője. De midőn az iskolával 
szemben ily követelést formál e lap, ugyan-
akkor egész erélylyel sürgetni kivánja azt is, 
hogy iskoláinknak a fokozottabb igények kielégí-
tésére szükséges szellemi és anyagi eszközök 
előállításában az anyai gondozást teljesítő egy-
ház se legyen vonakodó vagy szűkmarkú. Gon-
dos tanító-képzés határozott egyházias szellem-
ben, protestáns tanárképző-intézet felállítása, a 
tanítói és tanári javadalmazások korszerű javí-
tása : szükségképi gyakorlati folyományai a 
kimondott elvnek; mert tengődő egyházi iskola, 
meghasonlott kedélyű vagy épen egyháziatlan 
tanítószemélyzettel, többet árt a protestáns ügy-
nek, mintha egyáltalában nem volnának fele-
kezeti iskoláink. Tanügyi programmunknak egyik 

sarkalatos pontját képezi a leánynevelő-intéze-
tek felkarolása is. 

Az interconfessionalis kérdésekben álta-
lában véve a keresztyén türelem elvére helyez-
kedik a Prot. Lap, mely még szóval sem kiván 

j senkit üldözni, ha valamit lát benne a Krisz-
| tusból. Különösen barátságos viszonyt akar tar-

tani a testvér protestáns egyházakkal, melyeknek 
I ügyeit, dolgait testvéries szeretettel és ügye-
1 lemmel kisérve, azok előtt hasábjait készséggel 

megnyitja és törekvéseiket rokonszenvvel kisé— 
rendi. Ágost. hitv. evangelikus testvére irányá-
ban őszinte szeretettel fenntarja a százados 
államjogi, tudományos és társadalmi solidari-
tást, azt az eszményi uniót, melyet vele a refor-
mátus testvér a közös szenvedések és keservek 
idejében kötött, a közös felszabadulás örömei-
ben élvezett s melyre a jelenkori összeszede-
lőzködés és erőfejlesztés törekvéseiben a hitelvi 
rokonság, államjogi közös alap, az egyesületi 
közös működés szüksége és a szívek együtt-
érzése által mindkét fél oly anynyira utalva van. 
A Prot. Lap folyton érezhető és szüntelen emlé-
keztető köteléke kiván lenni a hittársi bizalmas 
viszonynak és szeretetteljes gondossággal kivánja 
előmozdítani eddigi közös intézményeink (pl. 
Országos árvaház Irodalmi társaság) felvirágoz-
tatását. 

Ily elvek zászlaja alatt indul útjára most 
harmadik szerkesztőjével a Prot. Lap, mely két 
izbeli pályafutása alatt immár annyi borulatot, 
de oly sok derűt is látott a hazai protestantis-
mus egén. Milyen kimenetelű lesz eme harma-
dik időszaka ? fog-e látni annyi vihart ? íog-e 
hozni annyi áldást, mint elődei? azt csak a 
mindentudó nagy Isten tudhatja. Én bizom a 
jó Isten megsegítő kegyelmében, hogy áldást 
és virulást adand azon jeles dolgozó-társak 
munkájára, kik e lap köré azon elhatározással 
csoportosultak, hogy igaz szolgálatot tegyenek 
a magyar protestáns ügynek. Mert Baksay Sán-
dor, dr. Bartók György, Bierbrunner Gusztáv, 
Bitay Béla, Bognár Endre, Deák Gerő, Eötvös K. 
Lajos, Fabriczy János, Farkas Józset, Fülöp 
Géza, Garzó Gyula, Gamauf György, Gyurátz 
Ferenc, Hamar Andor, Horváth József, Kecs-

; keméthy István, Kenessey Béla, Kiss Kálmán, 
Kovács Albert, dr. Kovács Ödön, Láng Adolf, 
Lázár István, Lévay Lajos, Makkai Domokos, 
Papp Károly, Petri Elek, Poszvék Sándor, Révész 
Kálmán, Sántha Károly, Szabó , Aladár, Szalay 
Károly, Szász Károly, Szilády Áron, dr. Szlávik 
Mátyás, Szőts Sándor Thúrv E., Zsilinszky M., 

I Weber Samu stb., kik munka-társakul Ígérkeztek, 
j a hazai prot. irodalom oly előkelő irói, kik 
j iránt teljes bizalommal lehet minden prot. ember. 

IOl* 



A lap terjedelme, kiállítása és előfizetési 
ára marad a régi. Beosztásában csupán azon 
két változás történik, hogy »Gyakorlati lelké-
szet « cím alatt a lelkipásztorkodás körébe vágó 
eszmecseréknek is tér nyiland, melyek veze-
tésére egyik kiváló gyakorló lelkésztársunkat 
voltam szerencsés megnyerni; továbbá, hogy 
az irodalom rovat ezután minden hónapban 
legalább egyszer rendes Lapszemlét fog adni, 
melynek vezetését Kenessey Béla úr volt szíves 
elvállalni. A Külföldi rovatot dr. Szlávik Mátyás 
úr látja el havonként egyszer írandó szemlével, 
mely különösen a német prot. egyházi életet 
kivánja állandó figyelemmel kísérni. A többi 
rovatok közül is majd mindeniknek állandó 
munkatársai lesznek, kiknek neveit itt külön 
fölsorolni nem tartjuk szükségesnek. 

Végre, hogy a gyakorlati szükségnek is 
lehetőleg eleget tegyünk, készséggel jelentjük, 
hogy a szokásos pályázati hirdetéseken kívül is, 
bármely prot. püspöki vagy esperesi hivatal 
közérdekű hivatalos kiadványainak örömest tért 
nyitunk; mire nézve a dunamelléki püspök úr 
igéretét bírjuk, hogy oly — közérdekű, az egy-
ház és iskola ügyére vonatkozó — rendeleteket 
és intézményeket, melyek különben csak az egy-
házkerületi közgyűlések jegyzőkönyveiben éven-
ként egyszer szoktak köröztetni, e végre nyi-
tandó Hivatalos rovat-ban fog időnként közre 
adni, a mi által a lap, az egyházi közigazgatás 
különböző ágait illetőleg kétségkívül nyerni fog 
tartalmasságban s érdekességben s mód és alka-
lom nyílik egyes idevágó kérdésekhez a hozzá 
szólásra. 

Az előfizetési pénzek — egész évre 9 írt, 
félévre 4 írt 50 kr — a Lap uj szerkesztő- és 
kiadó-hivatalába, (Budapest, VIII. Szent-
királyi Utcza 39. SZ.) alóíirottnak címezve 
küldendők. 

Budapest, 1888. dec. 12-én. 
Szőts Farkas, 

mint a »Prot. egyh, és isk. Lap« uj szerkesztője 
és kiadó-tulajdonosa. 

A magyar református egyházalkotmány 
alapelvei. 

A gyülekezet , mint a ref. egyházalkotmány alapja. 

Fennebb már említve volt, hogy egyházunk saját ma-
gáról való dogmatikai felfogásában Kálvinhoz csatlakozott. 
Ugyanezt mondhatjuk az egyházkormányzati elvekről is, 
mert egyházunk mindjárt kezdetben a kálvini egyház-
szervezetet fogadta be fővonásaiban s több-kevesebb 
változtatással ennek mintájára volt szervezve kezdettől 
fogva egész mostanig. Kivételt képezett az erdélyi ref. 
egyház, mely sajátszerű politikai helyzeténél fogva nem 
a kálvini, hanem az inkább lutheránus consistoriális szer-
vezetet vette be. De újabb fejlődése ennek is a kálvini 

egyházszervezet felé irányul s .bár a debreceni törvények 
9. §-a alapján újabb alkotmány szervezetében tartott 
még fenn magának a régi alkotmányból is egyes részle-
teket, mindamellett csak idő kérdése, hogy az erdélyi 
ref. egyház külső intézményeire nézve is véglegesen 
beolvadjon az egyetemes magyar ref. egyházba, amennyi-
ben ennek alapelveit jórészt elfogadta, az intézmények 
pedig, melyeket fenntartott magának, legnagyobb rész-
ben ellenkeznek az alapelvekkel s így előbb vagy utóbb 
romba kell dőlniök az új alapokon épülni kezdő egész-
séges intézmények hatalma alatt. 

A kálvini alapelvekből kifejtett egyházszervezetek 
közül egyházunk újabb fejlődése a zsinat-presbyteri rend-

: szer megvalósítására irányult, s a debreceni zsinat is 
I ezt tette az alkotmány vezérelvévé, kimondván a 2-ik 

§-ban, hogy »a magyarországi ref. egyház zsinat-pres-
byteri rendszer szerint igazgatja és kormányozza magát.« 

| Ha tehát egyházunk alapelveit s azoknak a debreceni 
zsinat előtti s utáni megvalósításait akarjuk vizsgalat alá 
venni, nem kell egyebet tennünk, mint, ezen rendszer 
elveit részleteznünk, s egyházunk alkotmányát azokkal 
összehasonlítanunk. Ez elvek pedig a következők : 

1. Minden egyházi jognak s hatalomnak forrása 
a gyülekezet. 

2. A gyülekezet a saját belügyeit függetlenül intézi 
mind az államtól, mind a felsőbb egyházi hatóságoktól 
egész azon határig, amíg ezt az együvé tartozás gondo-
lata megengedi. 

3. De a gyülekezet nem közvetlenül gyakorolja az 
j egyházi jogokat, hanem fokozatosan berendezett, válasz-

tás útján alakított hatóságai által. 
4. A kormányzás, törvényhozás s igazságszolgálta-

tás jogát nem egyes egyénekre, hanem testületekre ru-
házza, melyekben az egyházi és világi elemnek egyenlő 
jogokat ad (paritás). 

5. A magyar korona alá tartozó ref. egyházközsé-
geket egy egységes nemzeti egyház tagjainak tekinti, s az 
egység kifejezésére és megvalósítására egyetemes tö r -
vényhozó (zsinat) és kormányzó hatóságot (konvent) 
alkot; oly módon azonban, hogy az alsóbb fokú ható-
ságoknak történelmileg kifejlett autonom jogai érvény-
ben hagyatnak azon határig, amig az egység eszméjét 
nem sértik. 

Ezen egyházkormányzati elveket kell hát sorba 
vennünk, s megnéznünk, mennyire helyesen és telje-
sen voltak s vannak azok megvalósítva egyházalkotmá-
nyunkban. 

Midőn a debreceni zsinat összeült, már minde-
nütt el volt fogadva szervezkedési alapul az ős - re fo rma-
tori gyülekezeti elv, melyszerint minden egyházi jog és 
hatalom a gyülekezettől származik, s az összes egyházi 
hatóságok ettől nyerik a felhatalmazást. Senki a gyüle-

j kezetek előleges beleegyezése nélkül nem gyakorolhat 
hatalmat az egyházban. 

Minden gyülekezet egy magában teljesen bevégzett 
egyház s ilyennek tekintetnék akkor is, ha más gyüle-
kezetekkel nem állana jogi viszonyban. De a ref. egy-
háznak nem tartozik lényegéhez az, hogy ily szétforgá-
csolt congregatiókra oszsza erejét, sőt, azon elvénél 
fogva, hogy mindenütt összeolvadni törekszik a nemzeti 
élettel, mintegy utalva van arra, hogy egy nemzet 
határain belül egységgé alakuljanak a gyülekezetek s 
létrehozzanak oly magasabb hatóságokat, melyek az egy-
ház egységét fokozatosan kifejezzék és megvalósítsák. 
Ez az elv — az egységre törekvés elve — meg volt s 
meg van a magyar ref. egyházban is, de a gyülekezeti 
elvből kifolyólag a gyülekezeteknek van fenntartva a 



felsőbb hatóságok alakításának joga, mit a zsinati tö r -
vény akként valósít meg, hogy a magasabb egyházi 
hivatalnokok, kormányzó s törvényhozó testületek tag-
jainak megválasztását a gyülekezetekre bízza s ezek, mint 
a gyülekezetek képviselői és megbízottai végzik teen-
dőiket. Sőt a magyar ref. egyházban úgy a régibb gya-
korlat, mint a zsinati törvény a gyülekezeteknek nagyon 
is nagy mérvű jogot ad, reá bízván az egyházmegyei, 
egyházkerületi hivatalnokok nagyobb részének, az egy-
házmegyei, legtöbb helyütt a konventi és zsinati tagok 
választását, mely széleskörű jog egyházunk egy másik 
alapelvébe, a képviseleti rendszerbe ütközik, illetőleg 
annak következetlen kifejtése, amint ezt később részlete-
sen is látni fogjuk. 

A gyülekezet egy magában teljesen bevégzett 
egyházat képezvén, saját belügyeire nézve független 
mind az államtól* mind az egyházi felsőbb hatóságoktól. 
S e tekintetben a magyar ref. gyülekezet oly széleskörű 
önállóságot élvez, amilyennel talán egy nemzeti egy-
ház gyülekezetei sem bírnak. A vallás-erkölcsi életre 
saját kebelében felügyel, az egyházi fegyelmet a viszo-
nyokhoz mérten önmaga gyakorolja, őrködik az isteni 
tiszteleti cselekmények és eszközök jó rendben tartása 
felett, iskoláit a törvények határozatai között maga kezeli, 
az egyház vagyoni ügyeire vonatkozólag a kellő gond-
viselés és idejekorán való intézkedés, valamint a saját 
hivatalnokainak, lelkészeknek, tanítóknak, f ő - é s a lgondno-
koknak, presbytereknek, s minden egyébb szolgálattevő 
személyzetének megválasztási joga egyedül és kizárólag 
a gyülekezetet illeti. Mindezen ügyekben a gyülekezet 
a saját körében intézkedik, anélkül, hogy kötelezve volna 
elfogadni a felsőbb hatóságok rendeleteit vagy tanácsait. 

A gyülekezet ezen jogain a debreceni zsinat nagyon 
keveset változtatott , sót annyiban még adott hozzá, hogy 
birói jogokkal is felruházta a gyülekezeteket, illetve ezek 
törvényes képviselő testületeit, a presbyteriumokat. Némi 
megszorítást mégis tett, különösen a lelkész-választásra 
vonatkozólag, mely azelőtt teljesen korlátlan volt, azóta 
azonban a gyülekezet kénytelen elfogadni lelkész-jelölte-
kül az egyházmegyei hatóság közreműködésével kijelölt 
egyéneket. De az együvé tartozás gondolatából önként 
foly az is, hogy a gyülekezet belügyei felett a felsőbb 
hatóságoknak felügyeleti joga legyen; mi két alakban 
nyilvánul; először is a felsőbb hatóságoknak joga van 
előlegesen tudomást szerezni a gyülekezetben készülő 
fontosabb mozzanatokról , s előre megakadályozni az 
esetlegesen felmerülő helytelen, s az egyház kárával 
járó, vagv törvényeivel ellenkező áramlatok káros munká-
ját, amit azáltal eszközöl, hogy jelenlétével őrködik ; 
még inkább pedig történik e felügyelet azáltal, hogy a 
gyülekezet összes belügyeiről utólagosan tudomást szerez 
rendes felügyelő — egyházlátogató — közegei által, s 
a fontosabb intézkedések csak az ő jóváhagyása után 
foganatosí thatók. Korlátokat szab a gyülekezet önállósága 
elé különösen az egyházi törvényhozás, melynek törvé-
nyeit a gyülekezet elfogadni s azok szerint eljárni 
tartozik. 

Az egyházi felsőség ezen felügyelés! és megerősí-
tési joga felette szükséges és nagy fontosságú, mert ez 
kapcsolja leginkább a gyülekezetet a nemzeti egyházhoz, 
miután ez azon gondolatot is magában foglalja, hogy 
ami egyik gyülekezetnek ügye és érdeke, az az egyete-
mes egyház ügyét és érdekét is képez i ; ezáltal míg 
egyfelől feláldozza a gyülekezet szabadságának egy részét, 
másfelől törvényes jogainak gyakorlásában biztosíttatik 
s valódi érdekei magasabb védelemben is részesülnek. 
Ezért lényeges dolog az, hogy míg egyfelől a gyülekeze-

| teknek megadatik az önkormányzati jog, másfelől azok 
felett a felsőbb hatóság, az egyetemes egyház érdekei-
nek szem előtt tartása mellett, s azok megóvása végett 
felügyeletet gyakoroljon. 

De a gyülekezet a részére biztosított jogokat 
legnagyobb részben nem közvetlenül gyakorolja, hanem 
az általa saját kebeléből szabadon választott képviselő 
testület által, mely presbyterium név alatt ismeretes. Ez 
megfelel a Kálvin-féle kiválasztás gondolatának, s egyik 
lényeges ismertető jele lett a ref. egyházszervezeteknek 
s egyszersmind megalapítója az újabbkori nép-képvisele-
ten alapuló alkotmányos állami életnek. 

Maga a gondolat , kapcsolatban az előbb említette* 
t. i. hogy minden jog a hivő közönségtől származik, a 
legcélszerűbb szervezetet hozza létre ; mert visszaadja a 
népnek természetes jogát, hogy önmagát kormányoz-
hassa, de egyúttal gátat vet a vak tömeg-uralomnak, 
mely igen könnyen tulságokra s az emberi szenvedélyek 
korlátlan kielégítésére ragadtatnék. Az emberi természet-
nek azon őskövetelménye van e két gondolat s azoknak 
gyakorlati alkalmazása által kielégítve, melynélfogva 

, megkívánja, hogy felette, mint öntudatos szellemi lény 
felett csak azok uralkodhassanak, akikre ő jogait átruházza. 

Ez az elv egyházunkban úgy korábban, a XVI—XVII . 
századokban, mint jelenben a hazai alkotmányos élet 
formái szerint volt megvalósítva. Régebben sem a tömeg 
kormányzott nálunk, de nem is választott képviselő 
testület, hanem az akkori állami élet szerveinek meg-
felelőleg a papság és a nemesi osztály, mely tekintélye 
s gazdaságánál fogva született törvényhozónak tekin-
tette magát az államban s született kormányzónak, igaz-
gatónak az egyházban. Legfeljebb a gyülekezet legbel-
sőbb ügyeire nézve, vagy inkább az anyagi viszonyok 
rendbentartása végett volt a gyülekezetnek presbyteriuma, 
mely feleit is azonban a földesúr — ahol ilyen volt — 
tetszése szerint rendelkezet t ; s a gyülekezet legtöbb-
ször nem annak, hanem a földes úrnak rendeletét volt 
kénytelen teljesíteni. Képviseleti alapon egyébb szerve-
zett egyházi felsőbbség nem létezett. A felsőbb egyházi 
hivatalnokok választása nem a gyülekezetek joga volt, 
hanem a zsinatoké, és egyébb gyűléseké, amelyek szin-
tén nem a nép képviselőiből alakultak, hanem a papság-
ból s a tekintélyesebb földes urakból és nemesekből. 
Amily mértékben fogyot t azonban a prot. nemesek 
száma s minél inkább volt érezhető a szabatos szervez-
kedés szüksége, oly mértékben nyerte vissza a nép is 
a maga jogait s a kiválasztási elv is azonnal alkalma-
zásba vétetett s folyvást nagyobb tért hódítván magának, 
már a debreceni zsinat előtt jóval általános elterjedésnek 
örvendett , különösen a szorosabb értelemben vett magyar-
országi ref. egyházban. A debreceni zsinatnak egyébb 
feladat nem jutott, minthogy rendezze s kodifikálja a 
választási eljárást, mely eddigelé rendezetlen és igen sok-
féle volt, valamint törvényesen megállapítsa a kormányzó 
s törvényhozó testületeket, melyek a választási s kép-
viseleti elv alapján eddigelé is jórészt kifejlődtek. Fájda-
lom, azonban a zsinat csak kodifikált, de nem rendezett, 
amennyiben csak írásba foglalta az addigi gyakorlatot, 
anélkül, hogy komolyabban megbírálta volna annak az 
elvvel való öszhangzását. Véleményem szerint a válasz-
tási elv azt hozná magával, hogy a gyülekezet válaszsza 
meg papját s presbyteriumát, a presbyterium szavazzon a 
közvetlen felette álló egyházi hatóságra, az egyházmegyei 
tisztviselőkre s az egyházmegyei közgyűlés tagjaira, de 
azután a felsőbb ha tóság : az egyházkerület tisztviselői-
nek választására ne legyen befolyása, hanem azokat, 
valamint az egyházkerületi közgyűlés tagjait válaszszák 



az egyházmegyei közgyűlések; épígv alakítsák a kerüle-
tek a konventet. Ezt követelné mind a választási elv 
fokozatos keresztül vitele, mind a célszerűség, mert így 
az egész kormányzó gépezet a gyülekezetek kifolyása 
lenne anélkül, hogy a hosszadalmas eljárás által nehéz-
kessé tétetnék az. 

S mégis egyházunkban mit lá tunk? Azt, hogy a 
presbyterium szavaz az összes felsőbb kormányzó szemé-
lyekre és testülelekre, kivételt egyedül az egyházkerületi 
közgyűlés választott tagjai, de itt is csak az » egyházi 
és világi képviselők«, képeznek, kikre nézve a zsinati 
törvény fenntartja az egyházmegyei közgyűlés válaszéi 
jogát. »Sőt Erdélyben még ezeket is azon egyházközsé-
gek s nem az egyházmegyei közgyűlések választjak. 
(Erd. Törv . 28. §. 12.) A konventi tagokat pedig, habár 
a zsinati törvény megengedi, hogy az egyházkerületi 
közgyűlés által választassanak, amennyiben sehol világo-
san ki nem fejezi, hogy a presbyteriumok választják őket, 
sőt az 56. §-ban ez általános és tágértelmű kifejezést 
használja: a konvent tagjai »28-an az egyházkerületek 
által tör ténő választás alapjámc s később: ^mindegyik 
egyházkerület még póttagokat is választ a szükséghez 
kép est,« de a választás módját nem irja körül, még is 
csak a tiszántúli és erdélyi egyházkerületben választja a 
kerületi közgyűlés, egyébütt a presbyteriumok. 

A zsinati tagokra nézve a törvény (68. 69. §.) 
különösen hangsúlyozza, hogy a gyülekezetek presby-
teriumai altal választatnak. Ez ellen nem lehet kifogá-
sunk, mert a zsinat nem felsőbb fokú kormányzó ha tó-
ság, hanem törvényhozó testület, s mint ilyen csakis a 
nemzeti egyházat alkotó elemek küldötteiből ál lhat; a 
nemzeti egyházat pedig nem a kerületek alkotják, miként 
a magyar állam nem megyék szövetsége, hanem a polgá-
roké,-a magyar ref. egyház pedig a gyülekezetek szövet-
sége, (nem a hiveké, mert azok magukban nem alkot-
nak egyházat, hanem csak ha egyesülnek, egyesületük 
pedig a gyülekezet), s így a törvényhozó zsinat tagjait 
csak is a gyülekezetek, illetve egyházunk alapelveinek 
megfelelőleg, a presbyteriumok választhatják. 

Épen ezért helytelenítenünk kell az erdélyi ref. 
kerüiet által a zsinati törvény 68. illetve 69. §-án tett 
azon módosítását , mely szerint az erdélyi kerület zsinati 
képviselőit nem a gyülekezetek presbyteriumai, hanem 
az egyházkerületi közgyűlés választja. (L. Az Erdélyi ev. 
ref. Ék. törvényeinek Tára 124. 125. §). Ez nemcsak a 
fentebb jelzett elvvel, hanem a zsinati törvény világos 
és erősen hangsúlyozott rendelkezésével is ellenkezik. 
S e pontra nézve semmi esetre sem állhat a Zs. T . 9—ik 
§-ban fentartot t speciális jog, mert hiszen ez a kerület-
nek nem »autonom belügye« (Zs. T . 9. § - a ) ; nem állhat 
azért sem, mert az egyetemes zsinat az erdélyi kerületre 
nézve is új intézmény, azelőtt annak alkotmányában sem 
szerepelt ilyen, következőleg erre nézve köteles lett 
volna elfogadni a Zsin. T . rendelkezését, miután a 9. §. 
b) pontja világosan kimondja, s az erdélyiek is elfogadtak 
azt, hogy »E törvénynek az erdélyi egyházkerület alkotmá-
nyától el nem térő részletei, ez egyházkerületet is kö te -
lezik;« mivel pedig a zsinatra vonatkozó rendelkezésnek 
nincs mivel ellenkezni, köteles lett volna az erdélyi 
kerület alioz tartani magát. Jelen rendelkezése által 
tehát az erdélyi kerület megsértet te mind a képviseleti 
elvet, illetőleg annak kifejtésében ellenkező túlságba 
esett, mind az egyetemes egyházi törvényt, melyet kellő 
figyelembe venni elmulasztott. Vájjon mit tenne az 
erdélyi kerület, ha egy legközelebbi egyetemes zsinat — 
a debreceni törvényekre támaszkodva — megtagadná 
az erdélyi kerület nem törvényes úton választott képvi-

| selőinek igazolását ? amit nézetünk szerint, meg is tehet 
1 s meg is kell tennie, ha nem akarja teljesen feladni 

törvényhozói jogát az erdélyi kerületre nézve, s ha nem 
akarja tűrni, hogy az erdélyiek befolyjanak oly törvé-
nyek alkotásába, melyek csak a többi kerületbelieket, 
de őket nem kötelezik. Ekkor vagy ki kell az erdélyiek-
nek lépni a magyar ref. egyházból teljesen, amire —- a 
közösségből rájuk háramló, főként anyagi előnyök 
miatt — bizonyosan nem határoznák magukat, de hihető, 
hogy az állam is ellen mondana ; vagy fel kellene 
adniok jogtalan jogaikat. Hiszem, hogy ez utóbbi be is 
fog következni. 

Sajátságos következetlensége az az erdélyi kerü-
letnek, hogy míg a kerületi képviselőket az egyházköz-
ségek által választatja, addig a törvényhozásba ezeknek 
mi befolyást sem enged 1 Hjah 1 Persze 1 Vigasztalhatják 
magukat az egyházközségek azzal, hogy a zsinat úgy 
sem alkothat rájuk nézve is kötelező törvényeket, az 
erre hivatott törvényhozó testületnek, a ker. közgyűlés-
nek tagjait pedig maguk válaszstják 

A fennebb elbírált valasztási rendszert , a kormányzó 
hatóságok tagjaira vonatkozólag, azért sem helyeselhet-
jük, mert ez Kálvin gondolatával sem egyezik meg, 
amiről meggyőződhetünk, ha összehasonlítjuk a francia 
egyháznak Kálvin befolyása alatt, vagy talán épen általa 
létesített választási eljárásával. Itt a gyülekezeti consis-
torium felett álló tartományi zsinatnak tagjai a lelkészek, 
mint a gyülekezetek természetes képviselői, és mindenik 
mellett egy presbyter, természetesen a presbyiterum által 
választva; a generál zsinat tagjait (két egyházi és két 
világi képviselőt) azonban már nem a presbyteriumok, 
hanem a tartományi zsinatok választják. De a magyar 
egyházban a kiválasztás elve nincs ily következetességgel 
s fokozatos egymásutánban kifej tve; itt a konvent nem 
az egyházkerületeknek, hanem a presbyteriumoknak kifo-
lyása, minek folytán azaz eset áll elő, hogy az alsóbb 
hatóság választ a maga felsőbb hatósága fölé egy még 
magasabb rendű hatóságot, ami természetellenes. 

A kiválasztás elve annyiban sincs keresztül vive a 
magyar reform, egyházban, amennyiben a gyülekezetek 
részére fenntartatnak bizonyos jogok, melyeket a gyüle-
kezetek tagjai közvetlenül vannak hivatva gyakorolni, 
amelyeket Kálvin genfi alkotmányában nem a nép gyako-
rolt. E jogok a lelkész, gondnokok, presbyterek válasz-
tása s az egyház nagyobb vagyoni ügyeiben, különösen 
az új teher vállalás kérdésében hozandó határozat. Bár a 
dolog természete szerint csak az utóisóba lehetne a nép -
nek beleszólása, a választások pedig az egyházi felsőség, 

j legfeljebb a prebyteriumok, jogkörébe tartoznék, mind-
| amellett — tekintetbe véve a magyar nép faji sajátságait, 

melyeknél fogva sohasem tudna belenyugodni abba, hogy 
tisztviselői az ő hozzájárulása nélkül állíttassanak be hiva-
talaikba — ezen jogok fenntartását szerencsésnek kell 
mondanunk, mert ezek gyakorlása által ébren tartatik a 
hívekben az egyház ügyei iránt való melegebb érdek-
lődés, amire a magyar faj vallási közönyössége miatt 
felette szükség van. Zavar és kellemetlenség a mai viszo-
nyok között inkább csak a papválasztásnál fordulhat elő, 
melynek elvétele a néptől felette kívánatos volna ; ha a 
régi gyakorlatról és megszokásról le lehetne szoktatni 
népünket. Egyébiránt annyi megszorítással, mint a 
mennyit a zsinati törvény tett a lelkészválasztási eljárá-
son, meg lehet tartani a nép e jogát, mert ez eljárás 
mellett mind a nép óhajtása, mind az egyház érdeke 
kielégíttethetik, csak a közreműködő közegeket ne vezesse 
személyes vonzalom vagy ellenszenv, sem egyéb mozgató 

j ok, hanem egyedül csak Isten országának magasztos érdeke. 



Nem lehet azonban helyesnek és elvszerűnek mon-
danunk az egyházközségi gyűlések jog- és hatásköré-
nek olyaténképen való kiszélesítését, mint azt az erdé-
lyi kerület legújabb törvényhozásában (?) látjuk. Kétség-
telen tény ugyan, hogy minden egyházi jog magát a 
gyülekezetet illeti, de a képviseleti elv meg azt követeli, 
hogy a gyülekezet tagjai jogaikat ne személyesen, hanem 
választott képviselőik által gyakorolják. Ehelyett az 
erdélyi kerület a kormányzás súlypontját az ősgyülésekre 
fekteti, a presbyteriumot alig tekinti egyébnek, mint az 
egyházközségi közgyűlés határozatai végrehajtójának, az 
anyagi munka végezőjének s önálló jurisdictíóval nem 
ruházza fel. A presbyteriumnak csak kötelességei van-
nak, de jogai az egyházfi és harangozó megválasztásán 
kívül (!!) nincsenek. Jó szerencse, ha az egyházközség 
oly kicsin}', hogy nincs 200 kepefizető tagja, mert akkor 
az egyházmegyei és kerületi képviselők választásába is 
befolyhat a presbyterium. Egyébként minden jog az 
egyházközségi közgyűlést, s ahol ilyen van, a képviselő 
közgyűlést illeti. Ez mintegy második forumot képez, j 
mely a presbyteriumot megszámoltatja, annak utasitáso- ; 
kat ad, az egyház vagyona felett rendelkezik, az egyház 
tisztviselőit választja, és a többi. De mi szükség van 
arra, hogy az egyházközség ily közvetlenül befolyjon 
az egyházi ügyek intézésére? Semmi, bizonyára semmi! 

A presbyterium keze meg lévén kötve, nem működ-
hetik oly sikeresen, mint anélkül, egész működése meg-
bénul s hasonlóvá lesz egy élettelen test működéséhez, 
melyet egy külső mozgató erőnek kell tevékenységbe 
hozni. S a közgyűlés vagy képviselő testület sem felel 
meg egy célszerűen működő kormányzó hatóság fel-
adatának; nem felelhet meg már nagy számánál fogva 
sem, mert köztudomású tény hogy minél több fej akar ! 
kormányozni, a kormányzás annál rosszabb és hossza- I 
dalmasabb. De meg nem felesleges-e az egyházmegye 
és presbyterium közé egy harmadik forumot is állítani ? 
S ezáltal csak a munkát s a szót szaporítani s a drága 
időt felcserélni? A számadásokat mi szükség háromszor 
felül vizsgáltatni, először a presbyterium, aztán az egy-
házközség, végül az egyházmegye által? 

S hol van itt megvalósítva a kimondott »zsinat-
presbyteri« kormányzatnak egyik alkateleme, a presby- i 
teri kormányzat? Ha a presbyterium csak végrehajtó 
közeg, s a határozás joga az egyházközséget illeti, akkor 
a rendszer minden másnak, csak presbyterinek nem 
mondha tó ; ha pedig ennek nem nevezhető, akkor kálvi-
nistának sem tarthatjuk, mert hiszen a kálvini egyházaknak 
főkormányzati elve: a kiválasztási, másként presbyteri. 
S az ily rendszer logikai következetességgel a demagó-
giára vezet, melyben minden avatatlan jogosítva érzi 
magát arra, hogy az egyházat kormányozza, ugy amint 
sajat érdeke diktálja. Hamar Andor. 

T Á R C A . 

Dr, Bihari Péter emlékezete. 
A bölcsőtől, mely a biharmegyei Zsadány község 

leánytanítójának szegényes hajlékában az elsőszülött fiút 
1840. február 5-én ringatni kezdte, a lipótmezei orszá-
gos tébolyda bús ravataláig, melyen 1888. november 
utolsó napjaiban dr. Bihari Péter hült tetemeit kiterítve 
láttuk, egy sokat igérő, folyvást emelkedő, mindegyre 
szélesbedő, végül pedig gyorsan aláhanyatlott, elsötétült 
s fájdalmas részvétet keltő életpálya fekszik. A földi | 

vándor, ki e pályát megfutotta, fényes tehetségekkel, 
szellemi és physicai erővel megáldott ember vala ; küz-
delmeit sikerek kisérték ; munkálkodása kora ifjúságától 
fogva soha nem szűkölködött elismerésben; szeretett 
dolgozni, és tudott örülni az élet nemes örömeinek; 
jó szíve, tréfákat kedvelő kedélye, szikrázó élcei annyi 
barátot szereztek neki, a hány ismerőse vol t ; a sors 
incselkedéseit philosophiai nyugalommal tudta tűrni ; 
boldognak nem érezte ugyan magát, sőt a boldogság 
érzetét csak az együgyű emberek osztályrészének m o n -
dotta, de lelke bírt azzal az egyensúlyival, mely az 
elért jó birtokában nem áhítozik el nem érhető javak 
után; de nem is adja föl a jövőt a jelen pillanat törek-
vésének apró kudarcai miatt. 

Méltán lehetett volna hinni, hogy egy ily tulaj-
donokkal és előnyökkel fölruházott ember győzelmesen 
fogja kiállani a lét harcait, és a közszeretet és tisztelettől 
környezett derült öregséget nyer pályabérül. És mégis 
egészen másként történt. Élete delén semmisült meg ; 
de nem egy váratlan vihar döntötte le : egyéniségének 
legbecsesebb alkotó részeit ádáz kegyetlenséggel szedte 
ki belőle a sors ; összezavarta a lélek jól egyensúlyo-
zott óraművének kerekeit, fölcserélgette az összhang-
zatos kedély hárfájának húrjait. És hogy betetézze a 
szegény halandó boldogtalanságát: most adta ajkaira a 
boldogság, az önelégültség dicsekvő szavait, melyeket 
nem ismer akkor, midőn jogosan érezhette volna. For-
tuna saevo laeta negotio, et ludum insolentem ludere 
pertinax ! 

E tragikus életpályára kívánok, a t. szerkesztőség 
fölhívása folytán, visszatekinteni e sorokban. Harminc 
éven át ismertem Bihari Pétert. Nem voltam ugyan 
tanulótársa, mert ő három osztálylyal feljebb járt nálam; 
de barátság kötött bennünket össze már tanulókul a 
debreceni kollégiumban; mint ifjak együtt lelkesedtünk 
Berlinben, Hollandia városaiban és Parisban a külföld 
kultúrájának csudáin ; és később mint férfiak együtt 
működtünk a fővárosban: a ref. főgymnasium és a 
tudományegyetem falai között. Ha ezért az ő életrajzá-
nak vázolása közben nem a távolból szemlélőnek hideg 
tárgyilagossága, hanem az egyéni közvetlenség és a 
subjectiv érzelem vezetné tollamat : bocsássa meg a 
szíves olvasó. Amúgy művésziebben lehetett volna alak-
ját kidomborítani ; így igazabbak lesznek az egyéni 
vonások. 

Midőn 1858. őszén a debreceni főiskolában- első 
éves deákul (azaz a VII. gymn. osztályba) beiratkoztam, 
Bihari Pétert már mint a tanuló-ifjúság egyik első rendű 
nevezetességét ismertem volt meg. A pár évvel későb-
ben — kétségtelenül a magyar költői irodalom nagy 
veszteségére — elhunyt Kovács Gyulának volt ő osz-
tálytársa, legbensőbb barátja és versenytársa a költői 
hírességben is, noha e téren Kovács Gyula föltétlenül 
sokkal nagyobb — igazi — tehetség volt. Együtt emle-
gette őket az ifjúság, egyformán kegyelte a tanárkar és 
a város közönsége. A kitűzött pályadíjakat, ha a ver-
senyben részt vettek, ők nyerték e l ; a főiskola, az egy-
ház vagy a város életében előforduló nevezetes alkal-
makra őket szólították föl, hogy költői kifejezést adjanak 
a közérzelmeknek. A debreceni vasút megnyitása, a 
pátens-küzdelmekben szereplő főemberek érdemeinek 
dicsőítése, Kazinczy százados emlékünnepe, egy-egy 
fővárosi vendégművésznő szereplése, mind oly esemé-
nyek valának, melyeknél az egyik, vagy a másik fiatal 
költő elmondhatta lantjahoz a horatiusi fölhívást: pos-
cimur. De ezzel koránt sem akarom azt mondani, hogy 
költészetök csupán az alkalmiság oltáránál gyuladt föl. A 



főiskolai önképző-kör az ily alkalmakon kívül is élénk 
szintere volt irodalmi tevékenységűk és sikereiknek. 

Ez ifjúi kísérleteknek, melyek különben főleg 
Kovács Gyula részéről az e nembeli munkálatok szín-
vonalánál jóval magasabbra emelkedtek, becsét és helyi 
értékét nem szabad kicsiny leni. Egy százakból álló éret -
tebb korú ifjúság szellemirányának és gondolkozásának 
voltak azok kifejezői és nyomjelzői egyaránt. Az a jó 
debreceni polgárság és a városi kaszinóban tömörülő 
intelligentía pedig, mely .1 Csokonay és Nagy Imre 
cultusában nőtt föJ, ismerte és méltányolta az ilyen 
i f jakat ; buzdította, csaknem tenyerén hordozta ő k e t ; a 
maga körébe vonta ; megkönnyíté és kellemesebbé tette 
anyagi exsistentiájokat. Nem tudom, hogy valamely más 
főiskolánk életében voltak-e ily korszakok ; de azt 
merem állítani, hogy a debreceni kollégiumban azon 
hét év alatt, melyre az én vissszaemlékezésem vonat -
kozik, az olv költői szellemű ifjak működése, a milyen 
Bihari is kiválólag volt, határozottan szelídítette és 
csiszolta az ifjúságnak egyébként meglehetősen érdes 
erkölcseit, és egy kedves köteléket font a tanulóság és 
a polgárság között. 

Biharinak irodalmi tevékenysége egyébiránt felsőbb 
tanulói évei alatt sem szorítkozott már a főiskola falai 
közé. Verses és prózai munkái jelentek meg úgy az 
ottani lap hasábjain, mint külön kiadásokban is. Az 
1862. évben közrebocsátá barátjának Kovács Gyulának 
hátrahagyott költeményeit , az elhunyt költő életrajzával 
együtt. Azokat a magasröptű dalokat, melyek e kis köte t -
ben olvashatók, egy 18—19 éves gyermek-if jú köl töt te ; 
az a szép életrajz pedig, melynek tömör stylusa mái-
megállapodott jelleggel bir, melyben annyi komoly tanul-
mány és ismeret van lefektetve, egy 22 éves ifjúnak 
igazán becsületére válik. 

A debreceni főiskolaban nem csak elvégezte a 
theologiát Bihari, hanem még évekig működöt t ott mint 
köztanító, esküdt-felügyelő, contrascriba és senior, hogy 
megszerezze a szükséges pénzeszközöket a külfödi egye-
temek látogatására. De nem papi pályára készül t ; a 
tanári pálya volt eleitől fogva kitűzött életcélja, s erre 
irányozta tanulmányait is. Kiváló jártassággal bírt a 
mathematicai tárgyakban, kedvelte a görög és római 
classicusokat; Horatiust már ez időben csaknem egészen 
lefordította magyarra ; tanulmányozta a német irodalmat 
i s ; Schiller drámáiból példányszerű fordításokat eszkö-
z ö l t ; bölcselő eszének pedig tanúságait szolgáltatják 
azok az epigrammszerű sententiák, melyekben minden 
nap számot adott magának élettapasztalatairól, vagy föl-
bukkant eszméit fejezte ki, és a melyekből — tudo-
másom szerint — egész kötetre valót írt lassanként 
össze. 

Már contrascribai hivatalának elfoglalása előtt egy 
félévre kiment a bécsi egyetemre, hol bölcseleti tanul-
mányokkal foglalkozott vala. Seniori hivatala bevégezté-
vel pedig, az 1866. év tavaszán hosszabb ideig tartó 
külföldi útra indult. Ekkor kereste föl e sorok iróját 
Berlinben, honnan aztán együtt utaztunk tovább Hambur-
gon és az északi tengeren keresztül Hollandiába, mely-
nek városait az Utrechtben hozzánk csatlakozott Tó th 
Sámuel és Szász Béla társaságában bejárván, míg én 
Rotterdámból Németországba tértem vissza, hogy a 
heidelbergi egyetemen iratkozzam be a második félévre : 
addig ők hárman a nevezett város kikötőjéből Londonba 
hajóztak át. Itt csak pár hónapot időzött Bihari, s azután 
Párisba ment, hol két féléven át halgatta a Sorbonne-
ban az előadásokat. Majd az utrechti egyetemen nyer-
vén stipendiumot, ott is két félévet töltött el, s haza-

jövetele előtt még néhány német egyetemet is m e g -
látogatott. . 

Harmadfél, sőt a bécsi egyetemen már előbb eltöl-
tött idő beszámításával három évi egyetemi tanulását 
kitűnő szorgalommal értékesíté Bihari a maga ismeretei 
gyarapí tására; a nagy kulturai nyelvek birtokában meg-
ismerkedett ezek irodalmával, s különösen alapos tanul-
mányokat tett a philosophia összes vidékein. Jogosan 
lehet mondani, hogy a külföldi főiskolákat látogató 
ifjaink közül csak kevés jött haza oly széles körű és 
mélyreható tudományos készültséggel, mint a milyennel 
Bihari az 1868. év őszén elfoglalta a szatmári kis gymna-
siumban tanári állását, melyre őt ez iskola elöljárósága 
megválasztá. Sőt bizonyos, hogy e munkatér kerete 
nagyon szűk vala az ő tudományos egyéniségének, s 
nem elégíté ki ambitióját, 

Es mégis a Szatmáron töltött öt év — a mint erre 
vonatkozó beszélgetéseiből meggyőződni alkalmam volt 
— viszonylag legboldogabb szakát képezte az ő életé-
nek. Bár tudott , mint előbb a külföldön s később a 
fővárosban is, hónapokig csöndes munkásságban vissza-
vonulva élni ; mégis kedvelte a társas életet, és sok 
élvezetet talált azon szórakozásokban, melyeket egy 
kisebb város társadalma napról-napra kinál. Női és férfi-
körök egyaránt szívesen látták maguk közt a szellemes 
fiatal tanárt. Alapjában véve lágy és sensitiv kedélyének 
húrjait rokonszenvesebben érintette a nők társasága, 
mint a férf iaké; míg emezeket viszont ő tudta élces 

I ötleteivel, csapongó jókedvével vonzani és megnyerni 
Említeni is szükségtelen, hogy a magasabb értelmiségű 
emberek nagyra becsülték őt tudományos műveltségeért 
is, melyet pedig fitogtatni egyátalában nem szokott. A 
társas élet kultiválása s tanári kötelességeinek pontos 
és lelkiismeretes teljesítése mellett folyvást gyarapította 
tudományos ismereteit i s ; rendezte jegyzeteit, aesthe-
tikai tanulmányokon dolgozott , és mindezen kívül szer-
keszté a »Szamos« című helybeli lapot, melynek gyakran 
egész számát maga irta tele. 

Itt kell megemlékeznem arról, hogy gyermeki 
kötelességeinek is mily nemesen tett eleget. Edes any-
ját korán elvesztet te ; atyja — később berek-böször-
ményi tanító — még Biharinak debreceni tanulósága 
idején halt el, második nejét számos kiskorú gye rme-
kekkel hagyván hátra. Ez időtől kezdve s még pesti 
tanárkodása első éveiben is, Péter folyvást segélyezte 
mostoha anyját és tes tvérei t ; s e kedves kötelességé-
nek nemesen és panasz nélkül való teljesítése majdnem 
állandó forrását képezte az ő anyagi zavarainak; bár-
mily egyszerűen és takarékosan élt is ő maga. 

Midőn 1873-ban szegény D ö m ö t ö r János eltávoz -
tával a budapesti ref. főiskola bölcsészeti tanszéke meg-
ürült, Bihari fővárosi barátainak figyelmeztetése folytán 
őt hívta meg T ö r ö k püspök e tanári állásra. Örömmel 
fogadta a meghívást egy oly tanszékre, melylyel a gym-
nasium két felső osztalyában a bölcsészeti elő tanok, a 
theologiaban pedig a bölcsészet és neveléstan — az ő ked-
velt stúdiumainak — előadása volt összekötve. És itt 
kezdődik Bihari tevékenységének leggazdagabb, egyúttal 
leghizasabb korszaka. Zaklatott tizenöt év, melyet meg-
erőltető tanári foglalkozásán kívül sokfelé terjengő i ro-
dalmi működés, s kezdetben az ambitio, későbben a 
kereset beteges vágya által véresre sarkantyúzott mun-
kásság tett oly gyászos kimenetelűvé. 

A fővárosba történt átköltözése után, az 1874. év 
végén, bölcsészettudori szigorlatot tett az egyetemen 
s magántanárrá habilitáltatta magát. De nemcsak a g y m -
nasiumban, a theologián és az egyetemen tartott e lő-



adásokat, hanem tetemes óraszámmal tanított az »Orsz. 
Nőképző-egylet(c tanintézetében, s még egyes főúri 
házakban is adot t magánórákat. Egy ily mérvű tanári 
foglalkozás, a 'hozzá szükséges előkészületekkel együtt , 
magában véve is bőven elegendő arra, hogy egy em-
bernek összes erejét igénybe vegye. Bihari messze túl 
ment ezen. Eleinte dolgozó társa volt a »Pesti Napló«-
nak, melybe az akadémia és az irodalmi társaságok 
üléseiről irta a jelentéseket; azután állandó munkatársa 
lett a »Néptaní tók Lapjáw-nak; a különböző folyóira-
tokban egymást érték paedagogiai, bölcseleti és m ű v e -
lődés történeti ér tekezései ; közben s főleg az utóbbi 
néhány év alatt több önálló terjedelmes — vastag kö te -
tekre menő — munkák jelentek meg tőle. 

Ez irodalmi művek szerzőjének széles körű tudo-
mányos ismereteit , önálló fölfogását, mélyreható ítéletét 
senki sem tagadhatja. T ö m ö r stylusán mintha csak füle-
inkkel hallanók a logikus ész erős lépése i t ; az ó -kor i 
és a modern világnézetben egyaránt tájékozott tudóssal 
egyesül a nemzeti zamatú író tulajdonsága. De minél 
közelebb jutunk életének kataszt rófá jához: annál inkább 
homályosulnak mindezen tulajdonok és jellemvonások. 
Kuszált gondolatmenetekben akadunk fö l ; kis jelentőségű 
mozzanatokat látunk a legfontosabbakkal egyenlő polcra 
állítva ; tudása cserben hagyja a sze rző t ; a tárgyiasság 
komoly méltósága alanyias naivságok előtt kénytelen 
meghátrálni. Mintha vásári munkát akarna végezni az 
i ró ! A fo ly tonos hanyatlás éveken át szemmel k isérhető; 
de nem a könnyelműség, nem az elbizakodottság, nem 
is a korral együtt járó szellemi gyöngülés jelei ezek, 
hiszen ő még élete délpontján állott, hanem az elhara-
pódzó lelki kór symptomái. A túlfeszített húr — el 
nem pattant — meglazult. 

írói egyéniségének szaporodó fogyatkozásaival pár -
huzamosan szembetűnővé lesznek külső életének vál to-
zásai. Tanár i erélye megszűnt az egykori lenni ; a barát-
ság és társadalmi összeköttetések régi kötelékeit mintha 
szándékosan akarta volna kezeiből k ibocsátani ; szellem-
szikráinak hajdani élénk sziporkázása mintha tűzben 
emésztődő nedves fának sustorgásává sülyedt volna a lá ; 
derült humora helyét ismeretlen v e n d é g : az öntetszés 
foglalta el ; mintha egykori szigorú önismerete tévutakra 
kalandozott volna e l ; saját értéke mérlegelésében mintha 
nélkülözné a szerénységnek azt az egyensúlyát, melyet 
előbb bölcsen és nemesen a lkalmazot t ; mintha kedvelt 
Horatiusának e lvé t : probam pauperiem sine dote — elfe-
ledte volna, s törekvéseit az anyagi javak hajhászására 
i r ányozna ; mintha ő, ki azelőtt évekig tudot t asztal-
fiókjában oly dolgozatokat rejtegetni, milyeneket mások 
sietnének a h i r - és pénzszerzés piacán értékesíteni, most 
aprólékos hiúságok emberévé változott volna át, ad 
merces turbam qui cogit emendas. 

Nem, ezek a jellemvonások nem voltak Biharinak 
természetes sajátságai; növekvő lelki és testi be tegségé-
nek penészei voltak azok, melyek elfödték az ő egy -
szerű, nemes és rokonszenves egyéniségének kristály-
lapjait. Ez a t é n y ; és ez adja utólagos magyarázatát 
számos oly dolognak, melyet akkor sokan nem értettek, 
sokan pedig félreértettek. 

Kérdezni fogják azok, kik a boldogulttal az utóbbi 
években nem állottak többé összeköttetésben, hogy mi 
idézte elő lelki világának elsötétülését ? A túlfeszített 
szellemi munka kétségtelenül egyik oka volt be tegségé-
nek ; hogy ezen kívül még minő physiologiai és psy-
chologiai hatások nyertek befolyást a kór támadására 
és lefolyására: azt talán csak a mindenek látója tudná 
megmondani . Lelki baja, melynek, mint mondók évek 

óta ezerféle s mindegyre szaporodó tünetei merültek 
íöl, a mult augusztus hó folytán öltött oly mérvet, 
hogy az országos tébolydába kellett a szerencsétlen 
embert szállítani. Itt a meg-meguju ló rohamok lassan-
ként megbontot tak testi , szervezetét, az utolsó pár hét 
alatt ágyba döntötték a beteget ; mígnem a mult hó 
28-ik napján a halai megváltotta szenvedéseitől. 

November utolsó napjának délutánján a lipótmezei 
tébolyda halottas kamarája előtt gyűltek össze a bo ldo-
gultnak egy testvére és számos barátai, megadni az 
utolsó tiszteletet a jobb sorsra és hosszabb életre .méltó 
féfinak. A természeti szépségekkel pazarul megáldott 
táj hegyeinek és völgyeinek késő őszi he.rvadásban 
borongó melancholiaja oly jól illett a szomorú jelenet-
hez. Könnyes szemekkel állottuk körül a koporsót , mely-
ben a hű barát, a ref. egyház tanügyének nagyérdemű 
munkása, a jeles iró, a tudományok derék bajnoka végső 
álomra hajtá megfáradt fejét. De a könnyeken keresztül 
engesztelő fénysugár gyanánt tört át az a vigasztaló hit, 
hogy a halál, mely föloldotta a test kötelékeit, egyúttal 
a lélekre nehezedő ködöt is elűzte, és újra tisztán ragyog 
az a szellem, melyet szerettünk, melyre egykor büszkén 
tekinte t tünk; mely tudott az eszményekért hevülni, tudott 
szépet alkotni, nemesen cselekedni, termékeny meleget 
árasztani maga körül, és sokak útjára hinteni kalauzoló 
sugárt. Áldás emlékére! Cs iky . K á l m á n . 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 

A koporsónál. Halotti imádságok. Irta Könyves 
Tóth Kálmán. Második javított és bővített kiadás. 
Budapest. 188 ej. Kiadja Kokat Lajos. Ára vászonkö-
tésben 2 frt 40 krajcár; díszkötésben J fi t. L— VIII + 

1—304 lap 8°. 

»Ha valamely mű emeli lelkedet, ne keress más 
szemponto t megi té lésére; jó az kétségtelenül és írója 
mester«, mondja La Bruyére. Es valóban végig olvasva 
K. Tóth Kálmánnak halotti imádságait a lélek emelkedett , 
a szív átmelegült, az ész gondolatokkal gazdagodot t és 
bizonyságot tesz a mellett, hogy jók ezek és hogy Író-
juk nemcsak magát az életet, az emberi lélek és szív 
mozdulásait, ennek gondolatait és érzéseit ismeri, hanem 
mint búvár le is szállott ezek mélységeibe s hogy annál 
többet hozhasson elő kincsesházából, bele hatolt még az 
örök életnek ama könyvébe is, mely egyedül ad erőt, 
ihletet, felszárnyalást, mélységet és magasztosultságot a 
léleknek, s a melyen kívül semmiféle emberi szó vigasz-
talást nem képes adni a halál, az enyészet lesújtó, bo r -
zasztó gondolatával szemben. Az iró mester ; különösen 
az irály mestere. Költői képek, szónoki alakzatok egy -
mást váltjak fe l ; ízléssel, kerekdeden, természetességgel 
és könnyedséggel állíttatván egybe. A formaban is van 
valami zengzetesség. Nyelvünknek azt a sajátos s a szép, 
választékos prózában is lüktető rhytmikusságát jól ki 
tudja éreztetni, a .nélkül hogy célzatosan keresné ; sőt 
i t t -o t t az előadás szinte vers alakot ölt, tisztán csak a 
széphangzatra való figyelés következtében. Ugy hogy 
nagyon csodálkozunk a felett, hogy egy ilyen jó stylista 
miként nem töröl te ki a már javított kiadásból az efféle 
szavakat: »öngyengeségünk« »önszivök«, »érzemény«, 
»kötelemcc, búforraltacc stb., melyek részint nehézkes, 
részint pedig egyenesen rosz képzésű szavak. 

A külső, szép forma alatt szép gondolatok, mély 
érzések vannak. Szerző, mint teljesen öntudatos iró, ki 
tisztában van azzal, mit akar, az előszóban igen helye-



sen mondja : »hogy csaknem minden imáján egy vezér- »hogy a szűzi ártatlanság példányképének emlékezetére 
eszme vonul végig s e körül csoportosulnak a többieket fonjon koszorút.cc Igen kíméletes hangon szól, még ha 
és hogy »az imák elmélkedő részeinél az egyénítés re j különben ismert cégéres bűnösök vagy öngyilkosok 
törekedett , kiterjeszkedve a sajátos alkalmakra.« A célt, felett imádkozik is. Teljesen keresztyéni álláspont. (61. k 
mit szerző így maga eié tűzött, el is érte imáinak leg- 285 ; 288. 1.) Néhol az elmélkedő rész azonban kelle-
nagyobb részében, úgy, hogy majdnem mindegyikben ténél nagyobb tért foglal el s ez bizonyos prózaiságá-
van oly közvetlen, alkalmi gondolat, vagy vonatkozás, val kirí az ima hymnikus hangjából. Különösen feltűnő 
a mely miatt még pl. a teljesen általános c ímű : »gyer- ez a 156.1. 1 kikezdésében; míg a szerencsétlen halál-
mek felett,« »ifjú felett« stb. imák sem mondhatók lal kimúló ifjú fölött tartott imában túlságos hosszú a 
tökéletesen úgy el, a mint meg vannak irva, hacsak az i fajdalom és kétkedés festése a vigaszhoz képest, melyre 
élet változatos kaleidoskópjában megint egy tökéletesen aztán az átmenet is meglepőleg gyors, nincs semmivel 
megfelelő kép nem fordul a parentáló lelkész elé, s ha előkészítve. Általában egy olyan iró, mint K. Tóth Kál-
sokszor csak egy-egy szóban vagy mondatban kell is mán, a kinek szép gondolatai és mély, igaz érzései 
változtatást tenni, de e változtatás okvetlen szükséges, vannak, miért fordul az olcsó hatásnak, színfalszagga-
niert a koporsó lakója, az elhunytnak lefolyt élete családi tásnak oly eszközeihez, mint a minőket használ a 11 —ik 
s egyébb viszonyai adták mindég a szerző ajkára az 30. 45. (2. kik.) 126. (2. kik.) és 138. (1. kik.) Iapo-
imát. S ez imákat éppen az teszi jókká, hogy az általa- k o n ; mikor úgy aesthetikailag is mégkapóan, mint psy-
nos vallás-erkölcsi gondolatok mindég alkalmiakká tétet- chologiaiiag is igazán tudja a fájdalmat, a halállal szem-
nek a különböző esetek által. A dolog természeténél ben támadható kételyeket festeni, mint a 48. (1 kik.), 
fogva sem a halotti beszédek, sem az imak nem mozog- 55. (1 kik) 64. (1 kik.), 70, 79, 100. 123. és 256. lapo-
hatnak valami széles, nagy terjedelmű gondolatkörben. kon. És minek használ ily semmitmondó f ráz is t : »óh 
A koporsóra van szegezve minden szem, minden gondo - ne róvd fel azt bűnül minékünk, ha ilyenkor a halai 
lat és érzés a gyászolók és a résztvevő közönség részé- úgy áll mi előttünk, mintha Kain bélyegét viselné h ő m -
r ő l ; ehhez van kötve a lelkész is. Innét nem szabad el- lokán« (62. 1.) Joggal kérdhet jük: mit tesz e z ? ! Nem 
kalandoznia. Hogy halottjukkal foglalkozzék a lelkész, következetes kép: »Várva vár a puha ágv, takaród a 
tőle épen ezt várják a gyászolók, s ez esik jól nek ik ; föld rideg hantja lesz« (13. 1.). Valamint egyáltalában 
de másfelől míg az ő könnyező szemeik eltakarják elő- nem harmonizál a 148. lapon levő ima e két mondata : 
lök az eget s önmaguktól nem tudnak a fájdalom terhe »Kimondhatatlan szenvedések között bezárt életpálya 
miatt oda felemelkedni: addig neki kell révedező tekin- véghatáránál stb. és később mégis : Áldásokban gazdag 
tetüket az égre emelni, hogy ne keressék a holtak között volt a pálya« stb. 
az élőt. Tehát a koporsótól az égig — ez az a k ö r ; 1 És végül még egy dologra kívánom felhívni a t. 
ennek határait túl lépni nem szabad, különben célt szerző figyelmét. Csak a száraz tényeket kívánom par-> 
téveszt. A legfelségesebb gondolalok férnek el e kö rbe ; huzamosan egymás mellé állítani, a következtetések kivo-
de ezeknek változatosságot csak az alkalmazás ad. nását ő reá bizom s még csak azt sem akarom meg-

K. Tóth Kálmán is így fogta fel a lelkész felada- említeni, hogy íme mit tesz az, hogy „hitelveinkhez 
tát a koporsónál és mindenik alkalomhoz megtalálja a P*dig feltétlenül ragaszkodunkA Helvetica confessio 
jellemző gondolatokat s ebben kereshetjük annak okát, VIII. 1. §. és XX. 2. §.~a ezt m o n d j a : »Es a milyenné 
hogy az imakönyv, aránylag rövid idő alatt, második lett az eset után (t. i. az e m b e r ) : olyanok mindnyájan, 
kiadást ért meg, vagyis a gyakorlat, az élet is igazolta kik tőle származtak, azaz : bűn-, halál és különféle 
eljárása helyességét. Bámulatos ügyességgel alkalmazza nyomorúságoknak alá vetettek® és i smé t : »Mert mind-
a bibliai találó helyeket és hozza kapcsolatba a bibliá- nyájan bűnben születünk és haragnak fiai vagyunkcc stb. 
ban szereplő egyének viszonyait az elhunytakkal, a kik K. Tóth Kálmán pedig így imádkozik : »Ki. tiszta volt 
felett imádkozik, vagy az élőkkel, a kiket a gyász alkal- í és ártatlan, minő az első par ember az eset előtt« stb. (8. 1.) 
mával is tanítani akar. E részek a legtartalmasabbak s j vagy »E kisded is, míg élt itt alant, az ártatlantág tiszta 
legszebbek imáiban. Csak egy-két példát igazolásul. A ! jelképe vo l t ; a bűnt nem engedéd bölcsejéhez közel, 
kórházból haza vitt katona felett így imádkozik : »Hadd nem tapadhatott az lelkéhez« (17. 1.) stb. 
hallja meg, midőn mennyei seregedbe lép, szentirásod j Ugyancsak a Helv. conf. V. 3. §. ezt m o n d j a : 
emez igéit hozzá intéztetni : »Kösd fel oldaladra a te j »Következéskép a mennyei szenteket, vagy megboldogulta-
fegyveredet, erős vitéz, a te dicsőségedért és ékessé- kai sem nem imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segít-
gedértcc, hogy az, ki nem lehetett földi királyok har- ségül nem hívjuk, sem az Atya előtt az égben szószólóink-
cosa, hadd legyen Krisztusának, a hit fejedelmének hű I nak s közbenjáróinknak el nem ismer jük;« és ismét 
szoIgája« (60. 1.). Gyermektelen férfi fe le t t : »Ha bánat j XXVI. 3. §. »Mert mi azt hiszszük, hogy a hívek a testi 
érte őket s könnyek ragyogtak szempilláin, mint haj- halál után egyenesen a Krisztushoz mennek és így az 
dan Elkána így vigasztalta nejé t : miért sirsz ? micsodán ! élőknek a holtakért való könyörgéseikre, esedezéseikre 
kesergesz a te szívedben ? nemde nem jobb vagyok-e én j és egyébb ily féle szolgálatukra szükségök nincsen.« 
néked tíz fiadnál is ?« stb. (Továbbá 24. I. 33 1. 2. kik. Szerzőnk meg ekként imádkozik : »E kicsinyke pedig, ha 
36. 40 60. 63. 67. 98. 115. 165. 168. és 281. lnpok.) majd ártatlanság hófehér leplében, t rónod előtt imádva 
Változatosan, sokszor költőileg szépen tudja jellemezni j téged megjelen, hallgasd meg őt, ha Jézus által kéri 
a halált s ennek munkáját. Egyik legszebb ilyen jellem- tőled esdve fohászában, hogy földön élő testvéreit hagyd 
zés az 58. és a 163. lapon. I t t -ot t azonban i smédé- j meg a szülőknek vigasztalásuk (15 1.) »Imádkózzál, 
sekbe is esik, mintha megszerette volna a már használt 1 esedezzél atyádhoz!« (16. 1.) »s onnan könyörög Jézus 
képeket s önmaga is szépeknek találván, jónak látja által szülőire aldást« (31. 1.) »Ki érettök Jézus által ott 
más alkalommal is használni őket. így 101. 1. h. ö. is imádkozik« (83. 1.). »De ha Eszter királyi trónján 
58. lappal; 102 h. ö. 20. 1. és 136. 1. h. ö. 128 1. Egy- j övéiről megemlékezett , hiszszük, Uram, hogy e leányka 
szer-másszor a kegyelet túlzásokba is ragadja, így a í is fényes t rónod előtt Jézus altal áldásodért esedezik, 
175. 1. 1 kik. és 238 1. Ez utóbbi helyen egy 70 éves ; hogy szent lelked áraszszon le vigasztalást amaz áldott 
hajadon felett mégis csak kissé furcsa így szólani : | jó lelkekre, a kiknek ö mindenök volt s ezután is övék 



leend« (90. 1.) » O h ! mi üdvösségünknek Is tene! ha ez 
ifjat most az örökkévalóság hazájában jó atyja majd 
átöleli s ketten néznek alá itt e földön hagyott kedve-
seikre, hallgasd meg imádságukat, midőn Jézus által 
reájuk áldást könyörögnek« stb. (94. 1.) »S ha majd 
testvérével összeölelkezik, egyesítsék testvéri szent imá-
jokat az Úr trónja előttit (104. 1.) »És mi hiszszük, hogy 
te, ki meghallgatád a földről hozzád emelkedő fohászt, 
mely az oda költözött hű nőnek s jó anyának örök 
boldogságaért esdekel, meghallgatod az égi lélek imádsá-
gát is, mely e földön hagyott kedvesekre tőled vigaszta-
lást és áldást könyörög.« (139- 1.) »Ha most már a 
kiszenvedett édes atya trónod előtt hű nejével együtt 
imádkozik, hallgasd meg őket s tedd boldoggá a jó 
leányt« stb. (151. 1.) »Te pedig férjeddel egyesült imá-
ban Jézus által küldj áldást reájok« (155. I.). »A jobb-
létre szenderült édes anya trónod előtt emlegeti, könyö-
rögvén reájuk amaz áldásodat, melyben a hű gyermeke-
ket már e földön részelteted.« (237. 1.) 

Teljesen tudom méltányolni azon, a szülői végte-
len szeretetből fakadó s abban gyökerező felfogást, mely 
gyermekét ártatlannak tartja. De vagy az eredendő bűn 
szigorú dogmája, vagy a szeretetnek édes sejtése; mert a 
kettő így egymás mellett nem állhat meg. Ismerem s értem 
ama psychologiai jelenséget, a mely szerint az ember magát 
élő közösségben szereti tudni azokkal, kiket e földön sze-
retett s az üdvözült lelkeket az Ur trónja előtt tudván, 
szereti azt képzelni, hogy azok könyörögnek éret te; 
hiszen a róm. katholicismus az emberi gyengeségeket 
és lélektani mozzanatokat nem hagyta tekintet nélkül 
dogmái megalkotásánál, különben már rég elmosta volna 
az egész institutiót az idő. Azonban, ha mi is e primi-
tív nézeteknek adunk kifejezést, míg féllábbal a romanis-
musba lépünk át, addig saját confessiónknak. épen egy 
speciális felfogásához leszünk hűtlenek, mely felfogás 
pedig ép e kérdésnél a tiszta bibliai nézet. Én magam 
nyíltan és őszintén, teljes lelkemből annak az elvnek 
vagyok híve, mit a Helv. conf. előszavában maguk a hit-
vallás készítői is kifejeztek, ekként : azoknak, kik Isten igé-

jéből minket üdvösbekre tanítanának, készek vagyunk helyet 
engedni s hálásari engedelmeskedni az Úrban, a kinek legyen 
dicséret és dicsőség" — és »Csak azt ismerjük el a szent-
írás helyes és sajátképeni magyarázatáúl, mely magából 
a szentírásból vétetik (t. i. azon nyelv természetéből, melyen 
íratott, a körülményekből és más hasonló vagy külön-
böző, több és világosabb szentírási helyekből magya-
ráztatik, mely a hit és szeretet szabályával megegyez 
és az Isten dicsőségére és az emberek üdvére kitűnő 
hatással van« (Helv. conf. II. 1. §.); és e mellett fel-
tétlenül fenntartandónak hiszek és vallok minden spe-
ciális, jellegző kálvinista institutiót, sőt meggyőződésem, j 
hogy ennek van igazi jövője. Ez a hitem ez a meg-
győződésem azonban nem kényszerít bele oly követ-
kezetlenségbe, minőbe sokszor belekerül a nálunk exclu-
sivitását minden áron fenntartani akaró hitelviség. Mit 
beszélünk „hitelviségrőlmikor következetes dogma-
tikai hittudat sincs kifejlődve, hanem egyik kérdésben 
orthodoxok, a másikban a modernnél is modernebbek 1 

vagyunk ?! Tisztelettel hajlok meg a hitelviség, a con-
fessiókhoz való feltétlen ragaszkodás előtt, ha az követ-
kezetes s vele élő hitet tud támasztani és viszont nem 
rokonszenvezek a modernismussal, mihelyt ez követke-
zetlen s a hitet rontja le. Ennyit e kérdésben elfoglalt 
álláspontom tisztázására, nehogy félreértessem! Sapienti 
pauca! 

A második kiadáshoz adott előszóban azt mondja 
szerző, hogy miután az első kiadásnál »egyes költői 

képek ellen némelyek dogmatikai tekintetben tettek ki-
fogást, ezeket másokkal cserélte föl« — engedje meg 
szerző, hogy most én lehessek az »a nén;ely«, a ki kérje, 
hogy egy következő kiadásnál a fentebb megjegyzett 
helyek másokkal helyettesíttessenek, s ne engedje magát 
elragadtatni az, a ki oly felséges imákat tud irni, mint 
a világtalan öreg, a nyomorék, az öreg tanító, a buzgó 
egyháztanácsos, a tanár, a szülésben elhalt ifjú nő, a 
vizbefult ifjú és a jótékony elmebeteg, úri nő felett 
mondottak. 

A művet melegen ajánljuk a lelkészi kar becses 
figyelmébe. Kenessey Béla. 

B E L F O L D . 

N y i l a t k o z a t 
a Protestáns Irodalmi Társaság ügyében.*) 

A magyar református egyház Egyetemes konventje 
1886-ban (októberi 66. sz. végzés) azon elvet fogadta 
el, hogy egy protestáns irodalmi társaság létre jöttét 
„a két testvér evangelikus felekezet közreműködésével 
kívánatosnak tartjaA debreceni református egyház-
tanács és egyházmegye közgyűlései hasonló tartalmú 
határozatot hoztak. És mégis, mindezen egyházi ható-
ságok ellenére, az Irodalmi Társaság első alakuló gyűlése 
Budapesten (1888. ápr. 16.) túllépve a megbízatás körét, 
a két testvér evangelikus felekezethez nem tartozó 
unitáiiusokat is felvette a társaság tényezői közé. A köz 
öröm és lelkesedés tüze azonnal elaludt, az egyház 
öntudata felébredt. 

A közmegdöbbenés közepett a sértetlen alapelve-
ken nyugvó egyházi öntudatnak a tiszántúli református 
egyházkerület debreceni gyűlése (1888. máj. 1.) adott 
világos és határozott kifejezést, midőn a konvent 
álláspontjára helyezkedve, végzésileg kimondta, hogy 
a) »saját híveinek, lelkiismereti aggodalmainak megnyug-
tatására az unitáriusokkal együtt működést elvileg nem 
helyesli, b) ezen nyilatkozatát az irodalmi társaság vég-
leges szervezésekor kellő figyelembe kivánja részesíttetni, 
és c) további elhatározását e nyilatkozat eredményétől 
teszi függővé. 

Azóta hónapok teltek el, s az elvi állásponthoz 
ragaszkodók megnyugtatására mi sem történt. Mély 
érdeklődéssel tehintettek tehát az Irodalmi Társaság 
ideiglenes végrehajtó bizottságának f. é. nov. 16-án, 
Budapesten tartott ülésére, de az semmi tájékozást és 
világosságot nem lövellett e tekintetben szét, mert a 
lapok egyhangú tudósítása szerint, az égő elvi kérdés-
ről nézetét közre nem adta, felállította ugyan a decem-
ber i8 - ra egybehívandó véglegsen szervező gyűlés sor-
rendét, de ez elvi kérdés abban említve nincs. 

A nyugtalanság tehát nőttön nő. A zárkózottság, az 
az a nyiltság hiánya mereven ellenkezik a református 
egyház természetével, mely a szabad szónak és egye-
nességnek barátja. Hogy tehát a csendes várakozás és 
türelmes hallgatás félre ne magyaráztassék és a divatossá 
válni kezdő, bevégzett tények érve ne vettessék ellenünk, 
a szervező gyűlés megnyílása előtt, mintegy az utolsó 
óra közeledésekor, a hit és jog elévülhetetlen és elnyom-
hatatlan érzelmének nyilt és egyenes hangot adni e uyi-

*) E szomorúan érdekes Nyilatkozatot, mint a jelenkor egyházi 
események egyik jellemző adatát közli a Szerk. 



latkozat által kötelességünknek tartjuk, elvtársaink tájé-
koztatása végett is. 

Kinyilatkoztatjuk tehát, hogy mi a tiszántúli vég-
zés minden pontjához hajlít hatatlanul ragaszkodunk, mert 
meggyőződésünk szerint, anya szent egyházunk hitelve, 
békéje, jövője és összes érdeke annak megtartásához 
van igen sok részben fűzve. Hasonló magatartásra kérjük 
elvtársainkat is. 

A református egyház szilárd elveken nyugvó intéz-
mény, sem önkormányzatát, sem sarkalatos hit elveit 
fel nem adhatja. Hitvallási alapjait az 1881 —82-iki orszá-
gos zsinat »egészen érintetlenül« hagyta. (Egyházi tör-
vény 10. §.) — Hitvallásunk pedig az Isten lényegéről 
és személyeiről, és az Isten fiáról, mindenféle unitárius 
értelmezést elvet. (Helvét Hitvallás III., 4. XI., 2.) Ugyan 
így tesznek a külföld minden nagy református egyházai, 
a hol még az urnák lelke vagyon. — Egyházunk fő hi t -
elvéhez való ragaszkodás megtiltja a hittanilag ellentétes 
felekezettel szövetkezést egyházi, vallásos irodalmi célra. 
Ma már nemcsak a templom és szószék, hanem az iro-
dalom is egyik hatályos eszköze a hitelvek és hitesz-
mék terjesztésének, és épen ezért is képtelenségnek 
tartjuk közös célra együtt működését két ellentétes irány-
nak és elvnek. E gyászos kísérlet jót, üdvöst és hiterő-
sítő müveket nem hozhat létre egyik félre nézve sem. 

A protestántismus elvéből kifolyólag, mi más fele-
kezetek szabad fejlődésének útjába akadályokat gördíteni 
nem akarunk; de másfelől a magunk egyházát idegen 
elemek vegyítésével gyengíttetni vagy feladni nem enged-
hetjük ; a mely egyház lemond vérébe átment és jel-
lemző elveiről és tanairól: jövőjét, létérdekét kockára 
teszi. Ily vállalathoz, sem anyagilag, sem erkölcsileg nem 
járulhatunk. 

Hogy egyházunk hívei a mindig sulyosodó állami 
terhek mellett, összes egyházi és iskolai szükségleteiket 
elhordozhassák : békére és egységre van szükségük. A 
hitelvek és kötelességek megingatása mindenkor rom-
lást és viszályt készít elő ; a szakadás megbénítaná ösz-
szes erőinket, melyre pedig felette nagy szükségünk van. 
Az egyház-ellenes szövetkezést nem helyeselni: egyhá-
zunk jól felfogott békéje és érdeke egyaránt parancsolja. 

Azért mi mindnyájan, a szent irás szavai szerint, 
»a mozdíthatatlan országot felvevén, tartsuk meg a 
kegyelmet, melynek általa ugy szolgáljunk Istennek, hogy 
neki kedvesek legyünk. — (Zsid. 12, 28.) 

Kelt Debrecenben az 1888-dik év, december 2-án 
tartott értekezletünkből. 

Révész Bálint a tiszántúli ref. egyházkerület püs-
pöke. Könyves Tóth Mihály debreceni ev. ref. lelkész, 
Némethy Lajos debreceni ev. ref. lelkész, Kiss Albert 
debreceni ev. ref. lelkész, Könyves Tóth Kálmán debre-
ceni ev. ref. lelkész, Szűcs István a debreceni ev. ref. 
egyház főgondnoka, Beke Mihály a debreceni egyház 
gazdasági tanácsának elnöke, Somogyi Pal tanár és a 
debreceni egyház főjegyzője, Menyhárt János nyug. hi t-
tanár, Balogh Ferenc hittanár, Csiky Lajos hittanár, 
Dicsőji József hittanár, Erdős József hittanár. 

I R O D A L O M . 
Az ember kötelességei és jogai. Marion Henri 

után részben fordította, részben hazai viszonyainkra 
tekintettel átdolgozta Péterji Dénes. A fordító s átdol-
gozó az előszó szerint a felserdült ifjúságnak szánta e 
könyvet, azoknak, »a kiknél a fejlődő öntudat, az ébredező 
itélő tehetség, a nyiió ész már más természetű olvas-

mányokban is tud gyönyörködni, mint tündérmesékben 
és történetekben.« Fordító szerint azonban nemcsak 
olvasmányul szolgálhat e munka, hanem »módjával tan-
könyvül is hasznaiható s mindenesetre azok, kik ismétlő 
iskolásokat tanítanak, igen jó hasznát vehetik.« Átolvas-
ván e 11 r lapra terjedő művecskét, készséggel ismerjük 
el Péterfi úr emez Ítéletének igazságát; de hangsúlyozzuk, 
hogy módjával és csak az iránt forog fenn némi kétsé-
günk, hogy a műnek az általános erkölcsi elvekről szóló 
első részét csakugyan megérteni, és élvezni is tudná az 
az ifjúság, mely alig nőtt ki a mesékből és tör ténetek-
ből. Ennek számára igen kemény eledel még ez. Oly 
tömör, philosophiai s ethikai meghatározások vannak e 
részben, hogy azok megértéséhez bő magyarázatok volná-
nak szükségesek és sokkal több szemléltetés, mint a 
mennyi itt van. Azonkívül a tárgyalás alatt levő erkölcsi 
nagy elvek látszólag oly laza külső összefüggésben 
soroztatnak egymás után, hogy ugyancsak erős és komoly 
elmélődés, utángondolás szükséges, hogy a szerves, benső 
egybefüggést a már képzettebb elme is közöttük megtalál-
hassa. Nekünk elég szellemes az a tömör, szinte dogma-
tikus tárgyalás ; de nem az a mélyebb reflexiókhoz és a 
logika szabályaihoz még nem szokott agynak. És a mel-
lett, hogy bölcselkedik ott, hol erre nincs épen feltétle-
nül szükség s hamarabb célt érne, ha szemléltetne, 
franciás könnyedséggel, hogy ne mondjam, felületesség-
gel siklik el oly rendkívül fontos, az egész erkölcsi 
életet alapjában érintő és minden erkölcsi lényt a leg-
nagyobb mértékben érdeklő kérdés felett, a minő az 
erény és boldogság viszonya s az erkölcsi törvény szente-
sítése. Másfelől az erkölcsi életet mintegy leszakítja éltető 
talajáról: a vallásról. A gyakorlati vagy alkalmazott 
erkölcstani részben az egyház iránti kötelességekről s az 
egyházi életben való jogokról merőben hallgat s még az 
állatok iránt tartozó kötelességekről is előbb szól, mint az 
Istenhez való viszonyunkról s az iránta való kötelessé-
gekről. Nincs ugyan semmi lényegesebb kifogásom a 
gyakorlati erkölcstan ama beosztása ellen, hogy előbb a 
család, majd a haza, azután az emberiség és az önmagunk 
iránti kötelességeket tárgyalja, hogy legvégül, mint legfőb-
ről, legmagasztosabbról az Isten iránt való kötelességekről 
szóljon ; de akkor beszéljen ezekről, az ezeket megillető 
teljes komolysággal, mélységgel, bizonyos lelkesítő emel-
kedettséggel. Keresztyén vallásos, nem csak komoly de 
philosophiai állásponton is nemcsak pusztán társadalmi 
lény az ember, hanem Istennek gyermeke, Istenországá-
nak tagja; hiszen ha nem az, akkor mi alapon beszé-
lünk az emberiség. mint felebarátaink, testvéreink iránt 
tartozó kötelességekről; akkor az irgalmas samaritánus 
egész helyesen jart volna el, ha ő is ott hagyta volna 
azt a szegény jeruzsálemi zsidót az uton vérben fagyva 

i Ha fokozatosan (bár a fokozat nem egészen logikus 
! egymásutánt követ) kívánta feltüntetni a mind nagyobb és 

nagyobb körre kiterjedő kötelességeket, legalább érez-
tette volna is, hogy az Isten iránti kötelességekkel a 
legmagasabb régiókba ért fel; de mikor a felosztásban 
elő sorolván egyébb kötelességeket, csak úgy oda veti : 
»Ezeket fogjuk tehát sorban tárgyalni, ismertetni és aztán 

; azokat a nem nagy számú, de azért elég fontos (sic 1) 
kötelességeket, melyeket értelmünk az állatok iránt 
parancsol és végül a vallási kötelességeket«, tökéletesen 
azt a benyomást teszi arra a fiatal emberre, hogy hat 
ezek csak appendixek. Tisztán egy kathegoricus impe-
rativusra építt.etik fel az egész erkölcsi é le t ; de e kathe-
goricus imperativus adója s ennek szentesítője, éltető 
ereje csak egy rövidke §. keretében van meglehetős 

; rationalistikus módon, hidegen felmutatva. 



Most veszem azonban észre, hogy a munkát magát 
bírálom, pedig nem eredeti művel, hanem fordítással van 
dolgom s a fordításról kellett volna szólnom. E téve-
désbe maga fordító ejtett, mert oly kifogástalan magyar-
sággal, szabatos folyékonysággal, egyöntetű szép nyel-
vezettel fordított, hogy szebben az eredeti sem irathatott 
meg és azokat a részeket, a melyek hazai viszonyainkhoz 
alkalmazottai! szólanak a polgári kötelességekről, a melyek 
tehát saját munkája, úgy beleolvasztotta az egészbe, hogy 
annak összhargjat egy pillanatra sem zavarjak meg. Mint 
fordítónak is, mint eredeti irónak is, Péterfi úrnak tel-
jes elismeréssel adózhatunk. Egyetlen provincialismusra 
kivánom csak szíves figyelmét felhívni, hogy a „lépu 

ige az irodalmi nyeivben nem hasznaltatik mint ikes 
lépik. Fordító mindenütt így hasznalja. A mű ára i g e 

70 kr. Kapható Márton Kálmán könyvkereskedőnél 
Kolozsvartt. Ajánljuk az érdeklődők b. figyelmébe. K. B. 

Isten orszaga. Templomi és iskolai beszédek gyerme-
kek és ifjak istentiszteletére és vallástanítására. Vaughan 
Jakab brightoni angol hitszónoknak 1878—1881-ig 
elmondott s Londonban 1881-ben megjelent V-ik beszéd-
gyűjteménye után átdolgozta Benke István ev. ref. gymn. 
rendes tanár. I. kötet. Jogosított magyar kiadás. Átdol-
gozó sajátja és kiadása. Sepsi-Szentgyörgyön kapható. Ára 
1 frt. A gyermekistenitiszteletek lelkes barátja által átdol-
gozott eme 10 ívre terjedő kötetben tizenöt egyházi 
beszéd van, melyekkel a szép eszme gyakorlati megva-
lósításához kivánt eszközöket is adni a lelkészeknek és 
vallástanároknak kezébe az egyház kicsinyeiért érdek-
lődő, buzgó tanár. A munka Dr. Ballagi Mór úrnak 
van ajánlva »tanítványi hálás megemlékezésül«. Az átdol-
gozó előszava szerint »e beszédek főjellemvonása pó-
riasság nélküli nemes egyszerűség, bibliai erős alapon, 
úgy hogy nemcsak a gyermekek és ifjak, hanem bármely 
korú érett emberek s kivált a szoros értelemben Vett 
»nép« előtt is elmondhatók. Ezenkívül becses anyagul 
szolgálhatnak számos beszéd kidolgozására. Végül foly-
tonosan vonatkozással vannak az iskolai és a nevelői 
viszonyokra s a didaktikai mozzanatok szerencsésen 
egyesülnek a paedagogikai szempontokkal akképen, hogy 
nemcsak a lelkész s a hitoktató, hanem általában, véve 
minden tanár, tanító és nevelő sikerrel használhatja.« 
Addig is míg részletesen ismertetnénk és megbírálnánk 
a munkát, tekintettel az átdolgozónak irodalmilag már 
ismert jó nevére, nemes intentiójára és magának az úttörő 
munkának szép feladatára, szívesen ajánljuk azt olvasóink 
b. figyelmébe, hogy ez érdeklődéssel tegye lehetővé 
közönségünk a mar sajtó alatt levő második és a kilá-
tásba helyezett harmadik kötetnek kivanatos megjelenését 
s emelje az átdolgozó és kiadó buzgóságát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
E lap jelen számát mutatványul és az nj szer-

kesztő programmjának minél szélesebb körben való 
megismertetése végett számns lelkész-társnak és elő-
kelő protestáns hitsorsosunknak megküldötte a kiadó 
hivatal. Tisztelettel kérjük mind ezeket, mind régi 
előfizetőinket s általában e Lap baráíjait, hogy anyagi 
és erkölcsi pártolásukkal e fontos hivatású egyházi 
vállalatot előmozdítani szíveskedjenek. 

* Lelkesz választas. A felsőbaranyai egyházmegyébe 
kebelezett Tésenfa egyházközség lelkészi állomására f. hó 
9-én egyhangúlag Horváth Gyula ottani adminisztrátort 
választotta meg a gyülekezet. — Szívesen üdvözöljük ! 

* Lelkészjelölések. A pesti egyházmegye lelkész-
jelölő bizottsága f. hó 11-én tartott ülésében következő 
candidátiókat végezte. 1. Alsó-Némedire a hét pályázó 
közül kijelöltettek: TörőLnjos rákoscsabai, Vargha László 
sz.-monostori, Csilléry Lajos szadai, Bajó Sándor lápa-
fői és Márton Tamás c^oóri lelkészek, (veszprémi tractus.) 
2. Kis-Orosziba pályáztak 13-an. Kijelöltettek: Szabó 
Nándor k.-oroszi h.-lelkész, Dobos Ferenc a.-némedii 
h.-lelkész, Benedek Ede d.-bogdányi h.-lelkész, Szűcs 
Sándor iregi h.-lelkész, és Kuthy István d.-földvári 
h.-lelkész. 

* A prot. irod. társaság köréből, Tagdíjaikat, 
illetőleg alapítványaikat ujabban, a következő t. tagtársak 
fizették be : Szász Domokos erdélyi ev. ref püspök 100 
frtos alapítványát 500 frtos pártfogói összegre emelte, 
és az első évi kamat fejében 25 frtját beküldötte. Mol-
nár Sámuel, v.-ladányi ev. ref. lelkész p. tag 3 frt. Szél 
Kálmán ev. ref. esperes 100 frtot, a nagyszalontai ev. 
ref. egyházmegye kamat fejében 5 frt. Hegedűs Sándor 
orsz. képviselő kamat fejében 5 frtot. Soltész László ev. 
ref. lelkész alapítványul roo frtot. Szilágyi József ev. 
ref. tanár kamat fejében 5 frtot. Szercmley József ref. 
esperes r. t. 6 frt. Babóczy János ev. ref. lelkész r. t. 
6 frt. Baltha Barnabás ev. ref. leik. r. t. 6 frt. Miklós 
László szabolcsin, főjegyző p. t. három évre 9 frt. — 
Zsilinszky Mihály, id. pénztárnok. (Budapest, VIII. Szent-
királyi-utcza 30. sz.) 

* A Szent-László tarsulat közgyűlésén S.chlauch 
Lőrincz püspök, a római kérdésről tartott beszédet. 
Kísérlete volt ez az ultramontán politikának hazánkban 
is megszólaltatására, mit a kath. püspökök most Európa 
szerte gőzerővel megindítottak, s minek célja a pápa 
világi hatalmának visszaállítása. Katholikus püspöktől ki 
Rómában járt, természetes dolognak találjuk, ha ultra-
montán elveket hirdet s a mi prot. szabadság-tiszteletünk 
ez eljárást még akkor sem veszi rossz néven egy pápista 
praelatustól, mikor jól tudjuk, hogy Magyarországon sem 
a népnek, sem a kormánynak egy csöpp kedve sincs az 
ultramontanizmushoz. Magyarországon az ultramontaniz-
mus politikai lehetetlenség, s már ezért sem veszedelmes. 
De intő jel az óvatosságra egyházban és államban, mert 
ime e beszéd is nyiitan hirdeti, hogy »a vallási türelem 
nem keresztyén erény« s hogy a romanizmusnak nem 
annyira az emberiség üdve fekszik szivén, mint inkább 
saját uralmának terjesztése! 

* A nagyszaloki ev. egyház száz éves jubileuma 
a helybeliek és vidékeik meleg érdeklődése s részvétele 
mellett folyt le. Az ünnepély Bartal Andor batizfalvi lel-
kész antiphoniajaval vette kezdetét, mire a gyülekezet szép 
choral-éneke, majd a fungáló lelkészek collectája követ-
kezett a szokásos textus olvasással. A szentelési beszé-
det Székely Gyula esperességi jegyző és a beteg espe-
res helyettese tartotta, ezután meg Schőnviszner János 
helybeli lelkész és alperes mondott kitűnő alkalmi 
beszédet, felolvasva egyszersmind a nagyszámú adako-
zók névsorát, kiknek buzgalmából körülbelül 1200 frt 
ünnepi ajándék gyűlt össze. — A szép ünnepélyt ke-
délyes közebéd követte, számos lendületes felköszön-
tővel. 

* Fegyelmi vizsgálat alatt állott tanárok. A tiszai 
evang. egyházkerület folyó évi augusztus havában tar-
tott közgyűlése Fabriezy János és Gamauf György eper-
jesi tanítóképző-intézeti tanárok ellen hivatalból, Zsarno.-
viczky István tanár ellen pedig az utóbbinak saját kérel-
mére fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A fegyelmi vizsgalat 
elrendelésének eredeti oka a tanítóképző-intézet tanári 
karában fenforgott viszály volt, a melyből kifolyólag 



Gamauf György és Fabriczy János eljárásuk által a 
protestáns egyházi autonomiát, s illetve közzétett több 
rendbeli hirlapi cikkeikben (»Sárospataki Lapok« és 
»Prot. Egyházi és Isk. Lap«) a püspököt és az egyház-
kerületet is megsértették. Á fegyelmi vizsgálat a VI 
szab. kir. város esperességének törvényszéke előtt folyt 
le, mely ez ügyben a végtárgyalást f. évi december hó 
6-ik napjára tűzte ki. A biróság vegyesen világi és egy-
házi személyekből alakult m e g ; elnökei voltak : Sztehló 
János főesperes és Brósz Jonathán kassai ügyvéd, jegyző-
ként Kovácsy János eperjesi ügyvéd szerepelt. A vád-
hatóságot Kleffner Gyula eperjesi ügyvéd képviselte, 
míg a vádlottakat, és pedig Gamauf Györgyöt dr. Glück 
Lipót, Fabriczy Jánost Urbán Károly s Zsarnoviczky 
Istvánt dr. Sztehló János eperjesi ügyvédek védelmezték. 
A végtárgyalás d. e. V210 órakor kezdetét vévén, a 
vádlevél felolvasása után Kleffner Gyula, mint ügyész, 
azt az indítványt tette, hogy mielőtt a biróság az ügy 
érdemleges tárgyalásába bocsát kőznék, a kiegyezést kisért-
sék meg. Erre dr. Glück Lipót védence nevében kijelen-
tette, hogy elfogadja a kiegyezés eszméjét s egyszersmind 
előadta a kiegyezési formulát. A többi védő ügyvédek 
hozzájárultak dr. Glück Lipót kiegyezési szövegezéséhez, 
mire a végtárgyalás zárt üléssé alakult át, melyben a 
biróság d. u. 1 óráig tárgyalta a kiegyezést. A végtárgya-
lás d. u. 3 órakor újra megkezdődvén, a kiegyezés a 
dr. Glück Lipót által előadott szövegezés értelmében 
létrejött. E szerint Gamauf György és Fabriczy János 
kijelentik, hogy hirlapi közleményeik és leveleik által 
sem a püspököt, sem az egyházkerületet sérteni nem akar-
ták, de mivel az utóbbiak azok által sértetteknek talál-
ták magukat, készek egy hónap lefolyása alatt mindkettő-
től ünnepélyes bocsánatot kérni. Ezen kiegyezés folytán 
a további fegyelmi eljárás a harmadik vádlott ellen is 
megszűnt, ki hasonló szellemű nyilatkozatot tett. A mint 
a fennebbiekből kiderül, az alaptalan vádaskodás és az 
autonómia megsértése miatt Fabriczy János és Gamauf 
György ellen emelt vád alaptalansága miatt nem is 
feszegettetett, hanem egyszerűen elejtetett. A midőn a 
fölötti örömünknek adunk kifejezést, hogy az esperes-
ségi törvényszéknek, a tiszti ügyésznek és a védőknek 
tapintatos eljárása és közreműködése folytán ezen odio-
zus, kelleténél több port felvert ügy, az öszszes érdekelt 
felek megelégedésére jogerejűen elintéztetett, elismeréssel 
kell adóznunk Fabriczy János és Gamauf György tanárok-
nak is, a kik a püspök úr és az egyházkerület iránti tiszte-
letből és a béke érdekében készeknek nyilatkoztak a 
kívánt elégtételre. (»Felvidéki Szemle«). 

* Százéves templom jubileum. Szarvasról irják, 
hogy az ottani ág. hitv. ev. egyház tegnap ünnepelte 
temploma szádados fennállásának évfordulóját. A templo-
mot erre az alkalomra teljesen újjáalakították, a mennyi-
ben a tornyot új réz-tetővel látták el s a belsejét is 
újra festették. Ezenkívül a templom berendezése még 
egy nagyobbszerű csillárral is gazdagodott. A templom, 
mely 1788-ban épült 3 meglehetős nagy, a mai igények-
nek mar alig felel meg, mert a szarvasi ev. egyház hívei-
nek a száma meghaladja a 18,000-et. A százados jubileum 
alkalmáb ól az egyházban ünnepélyes isteni tiszteletet 
tartottak, a melyen Áchim Ádám ev. esperes tartott 
beszédet. Este a »Népkör« helyiségében fényesen sikerült 
bankét volt. Csak az az egy a szomorú, hogy a szarvasi 
ev. egyház több mint szaz éves fennállása után ma is 
tótajkú, holott már rég magyarrá válhatott volna. 

* Templomszentelés Felső-Nyárádon. Az újonnan 
épült felső-nyárádi (Borsodm.) ref. templomot novem-
ber 25-én szentelték fel. A templomot az ez év május 

! 30-án kitört nagy tűzvész pusztította el. A község kitűnő 
esperes lelkésze, Debreceni Gábor, nagy buzgalommal 

i látott hozzá a templom újraépítéséhez s a tűzvész által 
1 különben igen nagy kárt vallott lakosokat szép módjával 

rá tudta bírni az adakozásra. S buzgóságának eredménye-
l ként ma már a régi templom helyén egy uj, a régit 

diszességre nézve jóval felülmúló templom emelkedik, 
mely immár a község legfőbb ékességét képezi. Az új 
templomot november 25-én szentelte fel Kun Bertalan, 

• a tiszáninneni ref. egyházkerület püspöke. Az ünnep 
magasztosságát növelte az, hogy a főpásztor maga is e 
faluban született, annak templomaban kereszteltetett meg, 
ott végezte első iskoláit s a község temetőjében nyu-
gosznak szülőinek hamvai. Miután a templomot meg-
nyitotta, átadta az istenitiszteletnek és a legnagyobb 
meghatottság hangján mondta el beszédét. Utána a nép-
szerű esperes-lelkész szólott a hívekhez, azután ped.g 

| több környékbeli lelkész. Az ünnep után a vendégsze-
rető házigazda házánál gyűltek össze az intelligencia 

1 tagjai kedélyes lakomára. 
* Hunfalvy János temetése nagy részvéttel és 

[ gyászpompával ment végbe f. hó 8-án. A ravatalt, mely a 
budavári ev. templomban zöldelő bokrok közt volt fel-
állítva, szebbnél szebb koszorúk borították, melyek közül 
különösen kiváltak: az akadémia, az egyetemi tanács, 
a bölcsészetikar tanártestülete, a műegyetemi tanárikar, 

I a paedegogium tanárikara, a földrajzi társaság és a 
budai evang. hitközség koszorúi. A temetés a magyar 
közélet és tudományos világ oly impozáns részvételével 
ment végbe, minőt igen kevés alkalommal lehet látni. 
A gyász-szertartást Seholtz Gusztáv ev. lelkész végezte, 

! megható szavakban emlékezve meg az elhunyt nagy 
érdemeiről, jelleméről, tudományáról és példás egyházias-
ságáról. Utána Htinrich Gusztáv bölcsészetkari dékán 
búcsúzott az elhunyttól. Vázolva a veszteséget, mely 
Hunfalvy János halálában az egyetemet érte, egyebek 
közt ezt mondá: »Helyét betölteni lehet ugyan; de őt 
magát pótolni teljesen, lehetetlen.« S a tudós méltatása 
után így szólt: »De szivünkhöz legközelébb nem a 
és tanár állt, hanem az ember Hunfalvy János ; és ez 
az ember talpig becsületes, lelkének legfélreesőbb zugáig 
derék ember volt, igénytelen és szerény, megbízható és 
áldozatkész, jó barát és jó akaró. Hisz egyéniségének 
apró, szeretetreméltó gyarlóságai is mind onnan szár-
maztak, hogy olyan határ nélkül jó ember volt, hogy 
még ősz haja alatt is ifjúi tűzzel dobogó szive nem 
egyszer megvesztegette a nyugodtan ítélő és hidegen 
számító értelmet.« Harmadiknak aztán a bölcsészegylet 
alelnöke: Liska János mondott a tanítványok nevében 
áldást az elhunyt emlékezetére. Ezután a koporsót halot-
tas kocsira emelték s a fáklyát vivő egyetemi ifjak 
hosszú sora közt kisérték a németvölgyi temetőbe, 
hogy a megboldogultat egykori szerettei mellé temessék. 
A sírnál még Berecz Antal búcsúzott el az elhunyttól, a 
földrajzi társaság nevében. 

* Kápolna-avatás a Ludovica akadémiában. 
Az év folyamán a Ludoviceumban kápolnát építettek s 
rendeztek be a protestáns növendékek számára. Mult 
vasárnap volt a fölavató ünnepély, melyen a honvéd 
főparancsnokságot Clair Gyula ezredes képviselte, a 
honvédelmi minisztériumot pedig Bihar Ferenc alezredes. 
Ot t voltak még : Thaly Kálmán orsz. képviselő, Szve-
tics József ezredes intézeti igazgató s a prot. tisztek. 
Szász Károly ref. püspök mondott lendületes fölavató 

I beszédet s imát, utánna pedig Bachát Dániel ev. esperes 
beszélt. Aztán ref. és ev. urvacsora-osztás volt. T e m -
plom után pedig dejeuner. 



* Angyelics Germán szerb patriarcha halála, mely 
e hó 8-án következett be Karlovieon, mélyen sújtja 
nemcsak a szerb egyházi életet, hanem a politikai vilá-
got is. Jó hazafi s a magyar állameszme lelkes bajnoka 
volt a délvidéki nemzetiségi mozgalmak között. Angye-
lics kemény harcok közt ugy állta meg helyét, hogy 
panasz ellene nem igen lehetett. 1822-ben Karlovieon 
született mint az ottani görög-keleti lelkész fia s a 
gimnáziumot szülővárosában, a bölcsészeti tanfolyamot 
Budapesten elvégezvén, a jogot Sárospatakon hallgatta. 
1845-ben ügyvéd lett s aztán Gyurkovics udvari taná-
csos oldalán volt gyakorlaton. De a jogi pálya nem 
felelt meg hajlamainak s 1848-ban pappá lett. E pályán i 
aztán gyorsan haladt előre, 1861-ben már protopópa 
volt, 1864-ben archimandrita, 1870-ben bácsi püspök. 
A Miletics-féle szerb omladina ellen már 1861-ben meg-
kezdte a harcot, s midőn Masirevics patriarcha maghalt 
és Stojkovics püspök vezette ideiglenesen az ügyeket, , 
az uralomra vergődött Miletics-párt ellenében, mely nem-
zetiségi üzelmekre zsákmányolta ki az egyházi vagyont és 
befolyást, Angyelics a kisebbség élén erélyesen védte 
az állam és az egyház ügyét. Midőn a gyönge Ivácskovics 
patriarcha 1879-ben nyugalomba vonult, Angyelics lett 
a patriarchatus adminisztratora. 1881-ben a szerb egyházi 
kongresszus Stojkovicsot, majd Zsivkovicsot választotta 
patriarcháva, de a korona egyiket sem erősítette meg s 
Miletícs-pártja nem tágítván, a korona azzal vetett véget 
a kérdésnek, hogy kinevezés utján Angyelics Germánt 
ültette a patriarchai székbe. Azóta Angyelics kemény 
harcokat vivott ellenfeleivel s ha megoldásra nem tudta 
is juttatni a sok bonyodalmas ügyet, erélyével legalább 
csöndet teremtett s megtörte az omladinisták befolyását. 
A király 1882-ben az első-osztalyu vaskorona-renddel, 
1886-ban a titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki. 
Mint a felsőház tagja Angyelics több izben tagja volt a 
delegációnak is. Néhány év óta sokat betegeskedett s az 
utóbbi időben ismételten hírlett, hogy le akar mondani 
patriarchai méltóságáról. Senki sem gondolta, hogy az 
ősz főpap betegsége annyira súlyos. Csak néhány nappal 
ezelőtt tért faluról vissza karlovici palotájába s innen 
váratlanul érkezett hirtelen halála hire. 

* Gyászhirek. Őszinte részvéttel tudatjuk olvasóink-
kal azon gyászesetet, mely egyik szeretett kartársunkat 
érte. Petri Elek theol. akadémiai tanár és neje Török 
Irma és fiuk Pál, valamint özv. Török Palné és a nagy-
számú rokonság fájó szívvel jelentik szeretett kis fiuk-
nak, a jó kis testvérnek, unokának és rokonnak Petri 
Elek-Józsefnek, f. hó 9-ikén, életének 3-ik évében, egy-
heti kínos szenvedés után bekövetkezett halálát. A bol-
dogult drága kis halottnak földi maradványai folyó hó 
11-ikén délelőtt ro órakor Szász Károly püspök által a 
gyászhajlékban tartott ima után a kerepesi-ut melletti 
temetőben tétettek örök nyugalomra. A sirnál Papp 
Károly mondott rövid búcsúztatót az iszonyú ragálynak 
ily korán áldozatul esett kedves gyermek felett. Áldás 
hamvaira ! — A szatmár-németi ev. ref. gimnázium igazgató 
tanácsa és tanárkara mély fájdalommal jelenti, hogy Nagy 
Árori Géza a magyar- és latin nyelv rendes tanára, életé-
nek 65—ik, tanári működésének 35-ik évében, rövid szenve-
dés után folyó évi december hó 7-én meghalt. A bol-
dogult földi részei folyó hó 8-án d. u. 3 órakor fognak 
az ev. ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra 
kisértetni. Nyugodjék csendesen! 

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

HIRDETÉSEK. 
é \ Z j /^u ' J_'-

A tiszántúli evang. reform, egyházkerületben, az 
ér melléki egyházmegyéhez tartozó alsó-ábrányi lelkész-
tanítói állomásra, a melyhez még a Monus-petrii leány 
egyház lelkészi gondozása is tartozik, palyázat hir-
dettetik. 

Ezen állomás évi jövedelme pénz, szántóföld, ter -
mény, és tűzifa illetmény, palástdíjakból 400 forintra 

zaniitható, és így 4-ik osztályba tartozik. 
A palyázati kérvények a folyó év december hó 

2 5-ik napjáig, Szőke János esperes úrhoz Rr-Mihály-
falvára küldendők. 

Kelt Debrecenben, 1888. december hó 6-ikán. 
Bévész Bálint, 

tiszánuili ev. ref. püspök. 

I F 5 - ^ U T Z * ^ . !Zi ̂  T . 
A nagy-károlyi egyházmegyébe kebelezett géresi 

ev. ref. egyház lelkészi allomására pályázat nyittatik. 
Evi fizetés, mely termény, pénz, tűzifa, földbaszon-

élvezet és stólából áll, 623 frt 60 krra van felvéve s 
így ezen egyház a tiszántúli egyházkerületben fenálló 
osztályozás szerint, III—ad osztályú. 

Pályázati határidő 1889-ik január 10-ike bezárólag, 
amikorra a szabályszerűen felszerelendő pályázatok 
nagyt. Segesvári József esperes úrhoz Kántor-Jánosiba 
(Szathmármegye) küldendők. 

Debrecen, 1888. december 10. 
Révész Bálint, püspök. 

Karácsonyra tömeges szétosztásra alkalmas! 
A nagyin, m. kir. va l lás - és közoktatásügyi minisztérium, 
a m. kir. közoktat, tanács és Budapest főváros tanácsa 

által iskoláknak bevezetésül ajánlva 

Vorses erkölcsi és illemszabályok 
RUTTKAY SÁNDOR. 

TARTALMA: 
Egészség i szabályok : I. Levegő. II. Lakás. III. Ruha. 

IV. Eledel. V. Ital. VI. Alvás. VII. Tisztaság. VIII. Indulatok. 
IX. Gyógyítás. 

Erkölcsi szabályok: Vallás. Isten. Haza. Szülők. 
Testvér. Embertársak. Önmagad. Ártatlanság. Hallgatagság. 
Igazság. Rend. Szorgalom. Tanulás. Takarékosság. Elégedettség. 
Szerénység. Jellemszilárdság. Bátorság. Önuralom. Pihenés Rész-
vét. Könyörület. Hála. 

I l lemszabályok: I. Templomban. II. Reggel. III. Utcán. 
IV. Iskolában. V. Asztalnál. VI. Este. VII. Látogatás. VIII. Tár-
saságban. Ara 6 kr. 

Postai bérmentes küldéssel ára I példánynak 8 kr. i o péld. 
75 kr. 20 péld. 1 frt 45 kr. 30 péld. 2 frt 10 kr. 40 péld. 
2 frt 80 kr. 50 péld. 3 frt 40 kr. 60 péld. 4 frt. 70 péld. 4 frt t | 
65 kr. 80 péld. 5 frt 80 kr. 90 péld. 6 frt. 100 péld. 6 frt 70 kr. « 
200 péld. 13 frt. 300 péld. 19 frt 50 kr. A pénz előleges be-
küldésével kapható. 

Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedésében 
Budapest, Muzeum-körut 

a nemzeti szinház bérházában. 

rasüsrapönffi^^ 



EGYETLEN 
MAGYAR KÖNYVÁRUS, 

K I AZ 1885. 
ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON 
A KB VÉS S Z Í M C (110) LKONA-

GYOBB KITÜNTETÉSSEL : 

A NAGY 
D Í S Z O K L E V É L L E L 

IiKTT M E G T I S Z T E L V E . 

R Á T H M Ó R 
K Ö N Y V K I A D Ó - H I V A T A L A É S K Ö N Y V K E R E S K E D É S E 

B U D A P E S T , 
GIZELLA-TÉR, A HAAS-PALOTÁBAN. 

A MŰVELT NYELYEK IRODALMÁNAK GAZDAG RAKTÁRA. 

E G Y E T L E N 
M A G Y A R K Ö N Y V Á R U S , 

k i AZ 1873. 

V I L Á G - K I Á L L Í T Á S O N 
A KBVÉS s z A m ú l e g n a g y o b b 

K I T Ü N T E T É S S E L : 

A L E G F E L S Ő B B 
E L I S M E R É S S E L 

L E T T M E G T I S Z T E L V E . 

Arany János összes munkáit. Arany János hátra-
hagyott iratai és levelezése illustrált díszkiadását, számos 
melléklettel, ü íij arc/képpel stb. Br. Eötvös József összes 
munkáit. Shakspere színműveit több mint 600 illustrá-
tióval. Deák Ferenr.z emlékezetét (Gondolatok, Levele-
zések, Életrajzi adatok) Tóth Kálmán összes költemé 
nyeit. Gróf Benyovszky Móricz életrajzát és saját 
emlék irata i t , számos képpel és facsimilékkel. Jókai Mór 
Életemből, Örök emlékek, Igaz történetek, Humor, Út-
leírás czímíí művét. Horváth Mihály Huszonöt év Magyar-

ország történelméből, 1823—1847. és A függetlenségi 
harcz története czímíí műveit. Br. Bozóky Alajos Római 
vi lág , művelődéstörténeti rajzok a császárság fénykorából 
(számos képpel) czímű művét. To l sz to j Háború é s béke, 
világhírű nagy történelmi regényt. Dr. Holub Emil világhírű 
Afrikai útleírását. Benvenuto Cellini emlékiratait, és a 
Renaissance műtörténetét, számos képpel. ̂  Br. Hübner 
Séta a világ körűi cz. nagyhírű képes útleírási művét, egy 
most meginduló nagy Földrajz i és Népi smei művet sok száz 
képpel, tervrajzzal stb. 

"Megtekintésre és részletfizetésre élőleges megegyezés után szívesen szolgálunk magyar és külföldi művekkel a v idékre is. 

Fe le lős szerkesztő és k iadó- tu la jdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-fé le műintézer , Czet tel és Deu t sch Budapes t . 
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A fentebbi nagyhírű, több mint 30 év óta közbizalomban részesülő könyvkereskedés és könyvkiadó-hivatal — Buda-
pesten tartózkodásuk alatt Ő F e l s é g e a. k i rá lyné és magas kamarája , Mária Valér ia f ő h e r c z e g n ő ; magyar nyelvre nézve 
Károly Tivadar Bajor kir. herczeg, Ő Fensége József főherczeg és családja, Koburg berezeg és herczegnő, a Budapesti 
m. k. Egyetem, m. t. Akadémia, országos Nemzeti Múzeum, Országgyűlés, Földhitelintézet, Budapesti Lloyd-tár-
sulat, Budapesti Egyetemi joghallgatók segélyegylete, Egyetemi és Műegyetemi Olvasókör és számos központi nagy 
o r s z á g o s és néhány száz vidéki Akadémiai , Gimnáziumi , Reáltanodai, egyéb felsőbb és alsóbb Iskolai, Közművelődési, Kaszinói, 
Olvasó-Egyleti könyvtárak , a születési és szellemi arisztokraczia, a politikai és tudományos élet legtöbb kitűnőségeinek stb. 
könyvárusa*— ezentúl is fokozott buzgósággal fogja főczéljának tekinteni, ez általánosan nyilvánuló népszerűséget fentartani. 

Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és a lehető legjutányosabban eszközöl. Minden 
bárhol és bárki által hirdetett bármily nyelvű művek a megrendelés napján beszereztetnek és bérmentve, 
lehetőleg postafordultával expediáltatnak. . 

Nép-, ifjúsági, tanodai könyvtárak, Önkápző-körök, Kaszinók, Olvasó-egyletek stb. a lehető támogatásban 
r é s z e s ü l n e k . -250.000 forintot meghaladja az eddig is általunk elajándékozott kiadásaink értéke — és sok s z á z r a mennek 
az elismerő- és hála-okmányok, melyek az évek folyamában a minisztériumok, tanodai igazgatóságok, egyletek (Kis-
fahuly-táisáság) stb. részéről hozzánk érkeztek. 

Saját nagyszabású kiadásaink különös figyelembe a j á n l t a t n a k ; ezeknek, a magyar irodalom legjelesebb termékeinek, 
igen számos dlszműnek, úgy a niás kiadók által közrebocsájtoft művek jegyzékei bérmentve ingyen megküldetnek. Számos 
f ü z e t e s j u t á n y o s kiadásaink megkönnyítik a legjelesebb ú j művek beszerzését. Ezek közül megemlí t jük: 

A CSALÁDI (HÁZI) KÖNYVTÁRT, mely díszes kiállításban, rendkívül o l c só á ron : csupán azon műveket fogadja keretébe, 
melyek érdekes és nemesítő olvasmányt nyú j tanak és e l é v ü l e t l e n értékkel bírnak, tehát a házi k ö n y v t á r megalapí-
t á s á r a k ü l ö n ö s e n a lkalmasak. Eddig közel 100 kötet, vagy 350 füzet jelent meg. Az egyes teljes művek külön, 
és díszesen kötve is megszerezhetők. Minden füzet 40—50 kr. Minden kötet 80 kr. — 2 frt. Minden 10 kötetre egy 
kötet ingyen adatik. Továbbá : 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

SZERKESZTO-
és 

K I A D Ó - H I V A T 
IX. ker, Kinizsy-utca 29. sz. I. 

A L 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 akiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. 

W 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI L A P 5J 

1 8 8 9 é v i harminckettedik f o i y a m á r a 

A mult számban kifejtett programm alapján, tekintélyes munkatársak közreműködése 
mellett szerkesztendő ^Protestáns egyházi és iskolai Lap«-ot ajánlom a m. t. közönség becses 
figyelmébe. 

E l ő f i z e t é s i d . i j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 frt 
25 kr . A z e l ő f i z e t é s i p é n z e k a lap ú j k i a d ó - h i v a t a l á b a (VIII. ker. Szentkirályi-utca 39-dik szám) 

alól Írotthoz címezve küldendők. 

Budapest, 1888 december hóban 
S z ő t s F a r k a s , 

laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

A leányzó nem ha l t m e g ? . . . 

Mikor a csókák egymás szemét készülnek 
kivájni, megsokalván a hullán tett anatómiai 
tanulmányaikat: rossz telet, de még rosszabb 
tavaszt méltán várhatnak az emberek. S ha 
míg a csóka-had egymást felfalni tör, a hullá-
nak vélt tetszhalott ismét összeszedi erejét s 
sírásóit maga emészti föl: lehet-e sajnálnunk 
az összeveszett vármegyének gyászos pusztulá-
sát!? Ily sántikáló hasonlatot faragtatott vélem 
tépelődő képzeletem, míg a prot. irodalmi tár-
saság közelebbi gyűlésére fakóimon lassan kocog-
tam a főváros telé. Mert leszámítva az öreg 
emberre nézve kétszeresen terhes s hozzá ten-
gelyen való téli utazás kellemetlenségeit, az 
utóbbi napokban a napilapokba átvitt halál-
madár-féle sikongások mindennél inkább nyug-
talaníták lelkemet. Feltűnt előttem egy szebb 
jövő sokat igérő s azokat be is váltó képe, a 

mikor e kis haza lelkiismereti szabadságért küzdő 
harcosai nyilt sisakkal lépnek sorompóba a 
római Moloch ellen, s nem az erőszak, nem a 
tömeg, nem a pártviszályok árán, hanem az igazi 
keresztyénség és felvilágosodás nevében s aegise 
alatt fognak törekedni az embereket a testvéri 
viszony élénk tudatára ébreszteni, az Isten igaz 
ismeretére vezetni. De feltűnt lelkem előtt a 
kép másik, sötét oldala is, hol Lucifer, kezében 
a bibliával, az Ur szeme közé vigyorog, nevetve 
mutatva dicső művére, az emberre, mely oly 
tökéletlenül volt képes kinyilatkoztatását meg-
érteni; mely Őt, az örök bölcseséget annyira 
szegény alakban képes fölismerni; a Husz mág-
lyájának lángjait véltem nyaldosva csapkodni 
körülöttünk, de a melyet most testvéri kezek 
gyújtottak föl, bőven gondoskodva tápláló olaj-
ról hozzá; hallottam a gúny kacajt elleneink 
ajkáról pokoli örömmel felharsogni s míg téve-
dező elmém a »jó pásztorcc-t keresé, ki meg-



zavart nyáját ismét jó útra vezeti: alig pislo-
gott felém egy hamvadó sugárka is, mely a 
kétségek éjjeléből biztos révbe vezetne. Aztán 
leszállottam képzeletem vessző paripájáról az 
élet szélesre vert országútjára, s mintha egy 
gondviselő kéz szeliden lesimította volna homlo-
kom redőit, a holnap esélyeivel kezdek számol-
gatni; áldani Istenemet, hogy e napot meg-
engedte érnem, melyen ifjúkorom egy sze-
retve dédelgetett eszméjét, vágyát élő testté válni 
megláthatom; szinte láttam szeretve egymásba 
fogódzani a baráti kezeket, melyek századok 
mulasztását lesznek hivatva helyrehozni; hallot-
tam a lelkes beszédeket, melyek a félreértések-
ből eredő gátló akadályokat szép csendesen 
elegyengetik s megszünetik a Krisztus öröksége 
felett való kikiáltási áron alóli licitatiót. Hideg 
északi szél süvöltött végig a téli takarót nél-
külöző tájon, s engem emez utóbbi gondolat 
úgy felmelegített, hogy farkasszőrúmet alighogy 
eltűrték vállaim; s ha véletlenül egy nyúl bal-
ról át nem csap kocsim előtt nem messze ép 
a fővárostól egyik torzsásról a másikra, s a 
szt. Gellért felől néhány bús kuvik sikitás meg 
nem csapja füleimet (régi tapasztalatom, hogy 
ezek bizony mind rosz ómenek), még bizony 
nyugodt éjszakám lett volna az éjszaka is m o -
tozó, zugó-zajgó fővárosban. Mint később kide-
rült, a prot. irodalmi társaság felől, bizony alhat-
tam volna is nyugalmasan. 

Megírnám e nap történetét, már tudniillik 
ha volna története; így azonban legfölebb a 
»Dicséretek« eme sorait mondhatom el: »Paran-
csolá az Augusztus császár, számláltatnék meg 
e széles világ« s tb . . v . úgy is épen adventi alka-
lomra való szavak. Es valóban összehivatának 
a nép vénei és íiatalai, »Syriában számlálást kez-
dénekcc.. . mintha bizony nem tudták volna 
előre is, hogy hányan lesznek jelen Izráel fiai. 
A „ m e d d ő d e nem »elvtelen opportunismus« 
szétoszlatá a synedriumot azon reményben, hogy 
a nagy hiányt később talán helyre íehet ütni, 
a kálomista Rómát be lehet kebelezni, melynek 
felmordulásai miatt tudvalevőlevőleg, bár agyon-
hallgatva, a gyűlés elnapoltatott. Adja Isten, 
hogy e hitükben ne csalódjanak az intézők, de 
én nem sokat bízom hozzá. 

Azon meddő opportunismus, mely ez alka-
lommal clhalasztá a társaság végleges szerve-
zését, keservesen megadhatja árát emberi lélek 
ismeretét nélkülöző jóhiszeműségének; mert 
eltekintve a huzás-halogatásban rejlő demoráli-
sáló, elkedvelenítő hatástól, épen ez által mér-
gesítheti el a félve kerülgetett vér-kelést, mely 
előbb utóbb is »ense recidendum, ne pars sincera 
trahatur.cc Más szavakkal : azt hinni, hogy a 

Helvetica conlessio s a Meliusi igazhitűség körül 
táncoló dervisek nem hogy a lutheránus testvé-
reket, de a saját hitfelekezetökbeli, esetleg más 
theologiai nézponton állókat is annyira meg-
szeretik, hogv velők egy gyékényen készek lesz-
nek árulni, ha csak egy rövid ideig is : igazán 
vakmerőség. Az orthodox tábor, mely igaz-
hitüségében annyira elfogult, hogv a protestantis-
mus keretéből semmikép ki nem zárható uni-
táriusokat még segítő társnak sem fogadja el azon 
téren, hol, ha a kocka úgy fordul, tisztességes 
fegyverekkel a hitelvek terén is megmérkőzhet-
nek egymással, esetleg egymáshoz közeledhetnek: 
e nép, ne higyjétek, hogy egy hamar jába kezet 
nvujt a közös munkára még akkor is, ha amaz 
incriminált testvért, csakugyan kizártátok is körö-
tökből. Saját elvökhöz lennének hűtlenek eme 
választottak, ha aztán a sort előbb lutheránus, 
aztán saját felekezeti, de eltérő állásponton álló 
testvéreikre nem kerítenék. Erre legfölebb a 
szégyenkezés bírhatná rá őket egyideig. Kár azért 
a már meglevő híveket a politikai életben o t tho-
nos fogásokkal kiugratni így is keveset számláló 
körünkből, mert kérdés, nyerünk-e helyettök a 
számon kívül egyébben is ponderáló pót eleme-
ket ? Vigyázzanak az intéző körök, vegyi egye-
sülés helyett keveredést ne csináljanak, mert 
tudhatják, hogy az olaj bár lassanként, de előbb 
utóbb elválik a viztől. Ekkor pedig esetleg az 
is kiderülhetne, hogy amaz opportunismus elvtelen 
is volt csakugyan, mert nem vetett számot 
eleve a napnál világosabb eshetőségekkel. 

De nem folytatom tovább. A ki nem látja 
be, mennyire inog lábaink alatt a talaj feleke-
zeti, hitelvi vacillálásaink miatt, azt jelen sorok 
úgy sem fogják erről meggyőzni. A theologiai 
liberalismus elve a szabadság kell, hogy legyen, 
ezt kell megvalósítania úgy a tudományos, mint 
a gyakorlati vallás-erkölcsi eszmék körében. Az 
igazhitűek ne feledjék el, mikor a vallásos s 
erkölcsi újjászületés lehetőségét a dogmák föl-
tétlen elfogadtatásától teszik függővé, hogy ez 
egy jelentőségű az emberi értelem lábbaltapo-
dásával s sok tekintetben az erkölcsiségnek is 
megölő ellensége lehet. Nekünk nagyon meg 
kell becsülnünk még a netalán kissé extravagáló 
elemeket is, ha velünk közös törzsből sarjadzot-
tak fel, mert ezek mégis jobb barátaink a római 
pápáknál s a józan értelem nyelvén kapacitál-
hatok. 

Ha nem bíznám az észszerű protestantis-
mus gondviselésszerű örökéletében ; ha Jézusunk 
magasztos elveit csak a Helv. confessio s Melius 
tudták volna igazán megérteni, úgy hajlandó vol-
nék azt mondani, hogy a leányzó bizony örökre 
meghaláloza! Agricola. 



A magyar református egyházalkotmány 
alapelvei. 

A társas intézés és paritás elve. 

A képviseleti rendszerrel van összefüggésben egy 
másik jellemvonása egyházunknak, az nevezetesen, hogy 
ügyeit nem szereti egyes emberek joghatósága alá adni, 
hanem testületekre bízza azoknak elintézését, a testületek 
elnökeinek csak anynyit enged meg, hogy gyűlésen kívül 
vezessék ügyeit, de intézkedéseikért felelősségre vonja 
őket, illetőleg gyűlésein jelentést kiván azokról s jóvá-
hagyását vagy rosszalását nyilvánítja felettök. Ez a kor -
mányzó gépezetnek minden fokán szigorúan keresztül 
van víve; a presbyterium elnöke már kénytelen minden 
legkisebb ügyben gyűlést hívni össze, s csak a gyűlési 
határozat után intézkedhetik abban maga a végrehajtást 
illetőleg. Ugyan így van az egyházmegyén, kerületen, 
konventen, melyeknek elnökségei csak oly ügyekben 
járhatnak el közgyűlési felhatalmazás nélkül is, melyekre 
nézve a fennálló törvények előre megszabják a gyűlés 
helyben hagyását. De minden ténykedésük azért felül-
birálat végett a gyűlés elé vihető, s a kormányzó hivatal-
nok tetteiért a közgyűlésnek felelős. Sőt annyira megy 
az egyház féltékenysége e tekintetben, hogy a gyűlésen 
kívüli intézkedéseknél is fontosabb ügyekben, mindkét 
elnök részvételét teszi szükségessé, tehát ott is már a 
társas intézkedést kivánta meg. 

Ez még inkább előtérbe lép az erdélyi kerület szer-
vezetében, hol az elnökség hatásköre igen szűkre, m o n d -
hatni semmire szorul össze, amennyiben a kormányzás 
minden fokán szűkebb körű kormányzó hatóságok van-
nak szervezve. Ilyenül tekinthetjük már az egyházköz-
ségeknél a presbyteriumot, mely csak végrehajtó közeg, 
s bár nincs kimondva, de tényleg áll erre is, hogy 
»egyik közgyűléstől a másikig« kormányozza az egyház-
községet s világosan is ki van mondva, hogy minden 
ténykedéséről első sorban az egyházközségi vagy képvi-
seleti közgyűlésnek felelős. Tehá t — mint már fennebb 
említettük — tulajdonképeni kormányzói joggal nem a 
presbyterium van felruházva, hanem ez csak szűkebb 
körű bizottság a folyó ügyek intézésére. Még inkább 
áll ez az egyházmegyei és kerületi tanácsról. Ezek, amint 
hatáskörüket a Erdélyi törvénytár 55. illetve 91. §-ai 
megszabják, tulajdonkép azért vannak szervezve, hogy az 
egyházmegyei és kerületi elnökségek teendőit végezzék; 
mindaz, amit a magyarországi gyakorlatban az esperesek 
és püspökök, néha elnöktársaikkal egyetértőleg legtöbb-
ször egyedül végeznek, Erdélyben a nevezett testületekre 
van bízva, az egyes hivatalnokok csak ezen testületek 
határozatait hajtják végre s önállólag csak a leglényeg-
telenebb folyó ügyeket intézhetik, s a lelkészválasztás 
körüli teendőket végezhetik, de minden ténykedésükről 
a megfelelő igazgató-tanácsnak felelősek. Ennyire össze-
zsugorítani a hivatalnokok hatáskörét ismét nem helyes ; 
eltekintve attól, hogy az ily megszorítás útját szegi min-
den nemesebb ambitiónak, az a veszély is jár vele, hogy 
rendkívül hátráltatja az eljárás gyorsaságát, mert az 
elnökök önjogulag nem intézkedhetvén, kénytelenek a 
fontosabb ügyekben — bármily sürgősek, bevárni a m e g -
felelő igazgató-tanács határozatát ; emellett ez nagyfokú 
bizalmatlanságot árul el a kormányzó hivatalnokok képes-
sége és jó akarata i ránt ; általában egy alapjában helyes 
elvnek túlságba vitele, s mint minden túlságot, úgy ezt 
sem tarthatjuk helyesnek. 

Az intézkedési joggal biró gyűlések s általában a 
kormányzó, sőt a törvényhozó s bíráskodó hatóságok 
szervezetében ismét egy sajátos vonásra bukkanunk, a 

paritásra, t. i. az egyházi és világi elem egyenjogú s 
lehetőleg egyenlő számú részvételére a kormányzás min-
denik fokán. E gondolatot nem a debreceni zsinat, s 
nem is a magyar ref. egyház régi tudós férfiai találták 
fe l ; benne van az már a fennebb is említett francia 
egyházszervezetben, hol a tar tományi zsinatnak minden 
lelkész mellett egy presbyter is jogosított tagja volt, s 
a generál zsinatba két egyházi mellett két világi képvi-
selőt is küldöttek a tartományi zsinatok. A magyar ref. 
egyházban csak a bodrogkeresztúri konvent óta van gya-
korlatban, amikor egyházunk védelmezésének szüksége 
indította a prot. nemességet arra, hogy a püspökök, 
majd az esperesek mellé, gondnokokat válaszszon. Annyi-
ban régebben is megvolt, hogy a zsinatokon a nemes-
ség is részt vett, de ezt nem szívesen tűrte a papság. 
Az elv kimondatván, mind nagyobb tért hód í to t t ; a jelen 
század első felében még nagy szenvedélylyel folyt a 
hierarchia es küriarchia áldástalan harca, de az utóbbi 
évtizedekben elhallgatott, miután a világi elem bevette 
a hierarchia várait s felépíthetlenül lerombolta. Az 1860. 
évi konvent által adott szervezetben már minden p o n -
ton keresztül van víve a paritás s a debreceni zsinatnak 
nem volt egyéb feladata, mint törvénybe iktatni s rész-
letesen kifejteni. 

Nincs talán egy alapgondolata sem egyházunknak, 
mely oly részletes és következetes megoldást nyert volna 
a zsinati törvényhozás által, mint ez. A szervezet minden 
fokán egyenlő joggal s csaknem egyenlő számmal látjuk 
szerepelni az egyházi és világi elemet. Minden maga-
sabb fokú testület elnöksége, tisztviselői, tanácsbirái, s 
a képviseleti alapon választott tagjai egyenlő számban 
határoztatnak választatni; a végeredmény igaz, hogy a 
világi elem javára kedvező, mert az egyházi tisztviselők 
mint lelkészek többnyire különben is tagjai volnának a 
gyűléseknek, míg a melléjök választott vilagiak n e m ; 
(ez áll különösen az egyházmegyei közgyűlés tagjaira 
nézve), de ez a békés működést nem zavarja, mert azon 
fikció, hogy a paritas lényege nem az egyenlő számban, 
hanem az egyenlő jogban van, kiegyenlít mindent. A 
presbyteriumban is ezen elv mellett, meg van a paritás, 
mert ott csak egy lelkészi egyén ül ugyan számos világi 
mellett, de ép oly joggal van felruházva, mint azok 
együtt véve, amennyiben jelenléte nélkül a presbyterium 
nem határozat képes, s jogában áll vétója által meggátolni 
a presbyterium valamely határozatának érvényre emelke-
kedését. S emellett a legtöbb helyen szellemi felsősége 
és szakavatottsága által egy maga vezeti az egész tes tü-
letet s annak határozataira döntő befolyással bír. A maga-
sabb hatóságokon látszólag zavarják még az összhangot 
az iskolák képviselői, de csak látszólag, mert ezek époly 
mértékben egyházi férfiak, mint világiak s épúgy számit-
hatók az egyik, mint a másik elemhez. 

E pontnál ismét egy sajátosságával tatálkozunk az 
erdélyi kerületnek. Ez kormányzó hatóságaiban a kettős 
elnökséget mindenütt kizárja, de azért nem lehet m o n -
dani sem azt, hogy lelkészi, sem azt, hogy világi el-
nöklet alatt tartatnak a gyűlések, mert egyik gyűlésen 
lelkészi, a másikon világi egyének elnökölnek. Például 
lelkészi elnöksége van az egyházközségi hatóságoknak 
általában, kivéve a 9 püspöki vizsgálat alatt álló egyhá-
zat s az olyan gyülekezeteket, melyeknek egyházkerületi 
közgyűlés által választott gondnokaik vannak, ezekben 
a gondnokok elnökölnek. De veszedelmes hiánya az 
erdélyi új szabályoknak, hogy a pap kezéből kiveszik 
azon jogot, melyszerint nála nélkül az egyházközségben 
határozatképes egyházi gyűléseket tartani nem lehet. 
Hogy vállalhatja el a pap a felelősséget a gyülekezeté-



ben történtekért , ha nincs jogában és hatalmában azokra 
döntő befolyást gyakorolni, sőt az ő tudta s megkér-
dezése nélkül is jöhetnek létre határozatok, pedig hát 
talán csak a pap felelős első sorban gyülekezetének 
anyagi és szellemi jólétéért vagy nem ? 1 

Továbbá lelkészi elnökség alatt tanácskoznak az 
egyházmegyei kormányzó és bíráskodó hatóságok kivétel 
nélkül, s az egyházkerületi bíróságok, de már a ko r -
mányzó hatóságokban a főgondnokok elnökölnek, a püs-
pök a kerületi gyűlésen épen nem, az igazgató-tanács-
ban csak akkor elnököl, midőn ő a legidősebb főgondnok. 
Ezáltal a püspök kormányzói hatásköre a lehető leg-
szűkebbre szorul össze ; teendőinek legnagyobb részét az 
állandó igazgató-tanács végzi, részére alig marad fenn 
egyébb, mint a felügyelet és e l lenőrzés; jelentéseket is 
kívánhat be az alsóbb fokú kormányzó hatóságoktól, de 
csak azért, hogy azokat az igazgató-tanács elé terjeszsze 
intézkedés végett. N e m említve hogy a fizetett igazgató-
tanácsosok fenntartása mily nagy terhet ró a különben 
is szegény kerületre, kérdem, a gyakorlat nem azt 
mutat ja-e, hogy a püspökök maguk, legfeljebb elnök-
társaikkal egyetértve, a legszebben, fennakadás nélkül, 
sőt legtöbb esetben gyorsabban végzik a kormányzás 
teendőit, mint az erdélyi igazgató-tanács. S vájjon nem 
a püspöki tekintély csorbítására szolgál-e az, hogy őt 
csak egynek tekintik a főkormányzó hivatalnokok közül, 
sőt alárendelik oly egyéneknek, kik fegyelmi tekintetben 
alatta állanak ? Bizony a magyarországi hosszas gyakor -
lat megtaníthatta volna az erdélyieket arra, hogy feles-
leges egy ily szűkebb körű kormányzó testülettel az 
időt és pénzt vesztegettetni, s hogy valami nevetséges 
nagyzás 20 egyénre bízni azt, amit különben kettő 
is elvégezhetne. 

A hatóságok szervezetében is az erdélyi kormány-
gépezet a paritást nem a zsinati törvény által letett 
alapokon hozza létre, s a világi elemnek a kormányzat 
minden fokán túlnyomó súlyt enged. Az első sajátság 
alatt ér tem azt, hogy az erdélyi kerület mi tekintettel 
sincs arra, hogy az egy címet viselő gyűlési tagok az 
egyháziak és világiak közül egyenlő számban választassa-
nak, ellenkezőleg a legtöbb esetben egy bizonyos címre 
vagy csak világiakat, vagy csak egyháziakat választ. Pl. 
a jegyzők, közügy-igazgatók csak lelkészek lehetnek, az 
igazgató-tanácsosok csak világiak. Az utóbbi alatt pedig 
értem azt, hogy az egyházi tagok mellett a világiak 
számbelileg óriási túlsúlyban vannak a kormányzó köze-
gek mindegyikében. Csak egy pár példát ! Az egyház-
megyei igazgató-tanácsban egyházi tagok az esperes, 
jegyző, közügy-igazgató, tehát há rom; világiak : két taná-
csos és az egyházmegyei gondnokok, kik minden egyház-
megyében többen vannak kettőnél, tehát legalább 5, de 
esetleg 7 —10 is. A kerületi közgyűlés egyházi tagjai : a 
püspök, esperesek, főjegyző és egyházmegyei jegyzők, 
közügy-igazgató, az állandó igazgató-tanács s az egyház-
megyék választott képviselőinek egyházi tagjai, circa 
6 0 — 9 0 ; világiak : egyházkerületi főgondnokok (5), az 
állandó igazgató-tanács s kerületi képviselők világi tag-
jai, az egyházmegyék, kollégiumok gondnokai (egy-egy 
helyről legfeljebb 4 ) ; a püspöki vizsgálat alatt álló egy-
házak egy-egy gondnoka, a kollégiumok rendes tanárai 
(7 intézet legalább 100 tanárral), a néptanítóknak egyház-
megyénként egy-egy képviselője, az oly egyházközségek 
egy-egy küldötte, melyek 3 tanítóval ellátott népiskolát 
tartanak fenn, összesen mintegy 250—280 egyén 1 Tehá t 
60—90 egyházi mellert 150—280 világi! (Valóban impo-
záns gyülekezet! !) S még mindez nem elég! Ezeken 
kívül a kerületi gyűlés — bizonyára, hogy magát kiegé-

szítse (!) — még tetszés szerinti számban választhat be 
érdemdús egyéneket. Tessék most ezt a sok képviselőt 
útiköltséggel, napi díjjal ellátni! I s t enem! nem jobb 
volna-e ezt a sok drága pénzt azoknak a szegén}' gyüle-
kezeteknek felsegítésére fordítani, melyek Ínségtől elcsigá-
zott szemeiket kétségbe esve ' emelik fel az Egyetemes 
Egyházhoz, kérve, hogy mentessenek meg a beszéddel 
igen, de tettel segíteni nem tudó kerületi gyűlés pénz és 
időfecsérlő sallangjaitól ! Bizony nem szerepelne az erdélyi 
kerület oly busás összegekkel a közalaphoz folyamodók 
kérvényeiben, ha nem ret tegne a régi idők haszontalan 
cifraságait leszórni magáról, s kevesebb ékességgel, de 
annál több munkaerővel, kevesebb beszéddel és hivata-
lokkal, de annál nagyobb buzgósággal vezetné az egyház 
kormányzását . 

Ha már most bírálatot akarunk mondani e rend-
szer felett, (értvén természetesen csak magát a paritas 
gondolatát, tekintet nélkül annak az erdélyi kerület által 
való helytelen felfogására,) első sorban ki kell emelnünk 
azon jótékony hatását, hogy a világi elem bevonása 
által az egyházi élet vezetésébe, híveinknek egy igen 
tekintélyes és műveltebb része kapcsoltatik szorosan az 
egyházhoz s annak érdekeihez, minekfolytán az egyházi 
ügyek iránt érdeklődés, azoknak virágoztatására való 
törekvés kiváló mértékben ápoltatik s elő segít tet ik; 
emellett egyházunk mindenik fokon tanult, a ko rmány-
zás alaki ügyeiben járatosabb s befolyásos egyéneket 
nyer, kik oly forumok előtt is támogathatják egyházunk 
ügyeit, hol különben az egyház kevés jót remélhetne. 
Attól, hogy a hierarchia és küriarchia harca újból meg-
indul, nincs mit tartanunk, mert hiszen a lehetőségig 
el van fojtva minden papuralmi törekvés, nemcsak az 
intézmények, hanem főként a közgondolkozás által, mely 
már a kathol. hierarchiát is természetellenesnek, s m e g -
szüntetendőnek véleményezi ; más oldalról pedig a világi 
elem sem akar magához ragadni minden jogot, sőt szí-
vesen elismeri az egyházi férfiaknak hivatottságát az 
egyház ügyeinek vezetésére. Összeütközések legfeljebb 
a kettős elnökségből származhatnának, mert nem levén 
körülírva, hogy mely tárgyakban elnököl egyik, s melyek-
ben a másik, az egész elnökséget az ügyesebb és esze-
sebb ragadhatja magához, ami könnyen heves versen-
gésekre vezethetne. Itt az egyetértés csak az illető e lnö-
kök személyes jó tulajdonságaitól s jó akaratától függ, 
ha ezek meg vannak, a dolgok vezetése a legékesebb 
és legjobb rendben történhetik, s mint a tapasztalás 
mutatja, történik is. 

Egyébként is azonban a súrlódások nem fokozód-
hatnak annyira, hogy az egyház kárát val lhatná; ez ellen 

í óvszerül szolgál az a gyakorlat, hogy gyűlés nem léte 
I esetén a kormányzás gondját inkább az egyházi elnök 
! viszi s csak fontosabb ügyekben kéri ki elnöktársa taná-

csát s helybenhagyását; továbbá óvszerül szolgál azon 
észszerű gyakorlat, hogy gyűléseken az elnökség csak 
egy szavazattal bír s ha nincsenek egyező véleményen 
az elnöktársak, nem szavaznak, hanem az ügy levétetik 
a napi rendről. 

' A kettős elnökségből származható bajoknak az 
erdélyi kerület eleitől fogva elejét venni igyekezett, s 
régi gyakorlatát, mely a kettős elnökséget minden foko -
zaton kizárja, hanem e helyett a gyűlések némelyikének 
egyházi, másiknak világi elnökséget rendel, legújabb rend-
szabályában is fenntartotta, dacára a zsinati törvény 
világos rendelésének, mely a paritásból folyó kettős 
elnökséget különös jellemvonásává, mintegy ismertető 
jelévé tette a magyar ref. egyháznak. Kénytelen vagyok 
kimondani, hogy az erdélyi kerület rosszul értelmezett 



törvényhozói (?) jogával itt is túllépte a neki helytele-
nül megadott szabadság határát, mert bár a Zs. t. 9. §. 
b) jegy alatti pontja alá szorosan véve nem lehet bevonni 
a kérdéses dolgot, mégis, mivel oly jellemzetes vonássá 
tette a Zsinat a kettős elnökséget egyházunkban, az 
erdélyi kerületnek kötelessége lett volna ahhoz alkalmaz-
kodni, annyival is inkább, mert ennek keresztül vitele 
épen semmi nehézséggel sem járt volna, s még talán 
egyéb dolgokban a változtatás nehézsége okúi szolgál-
hatott az egyöntetűség keresztülvitelének feladására, bár 
ez sohasem lehet elég ok, s mindég kényelem-szeretetre 
mutat. A kettős elnökség feladását csak is a régihez 
való conservativ ragaszkodás, az egyetemes egyház által 
felállított elvekkel való nem törődés, ezeknek nem res-
pektálása magyarázhatják ki. S még ha észszerüleg s követ -
kezetesen volna keresztül véve Erdélyben az egyes elnök-
ség, talán kevésbbé lenne oly visszatetsző ; ha — a mint 
kellene — mindenütt egyhá zi elnökseg volna, még 
meg tudnám bocsátani az eltérést, de amikor a legfur-
csább tarkaság, melynek történelmi alapja és szülő oka 
régen megszűnt, változatlanul van fenntartva, nem tudom 
mit gondolják erdélyi atyánkfiainak gyakran emlegetett 
bölcs belátásáról. 

A tarkaság abban áll, hogy a püspök az egyházke-
rületi főgondnokok mellett elnöklés tekintetében nagyon 
háttérbe van szorítva a kormányzó hatóságok ülésein, 
amennyiben csak az állandó igazgató-tanácsban elnököl-
het, de csak akkor, mikor hivatalára nézve valamennyi 
főgondnoknál (pedig van ö t ) idősebb, ami tekintve, 
hogy nem mindig oly fiatal püspök választatik, mint a 
mostani , talán sohasem következik be ; az egyházkerü-
leti közgyűlés elnökségéből pedig teljesen ki van zárva, 
ott egyéb funkciója nincs, mint hogy a gyűlést alkalmi 
imával megnyissa. 

Kétségkívül e gyakorlatnak réges-régi alapja van. 
Erdélyben, tudjuk, hogy a nemzeti fejedelmek korában 
az országgyűlés egyúttal az egyháznak is törvényhozó 
hatósága volt, s a fejedelmi tanács kormányozta az egy-
házat i s ; a püspök pedig a dolog természete szerint 
csak egyik tagja, de nem feje volt, a nevezett tes tü-
leteknek. Az önállóság elvesztése után az osztrák ural-
kodó háznak volt annyi politikai belátása, hogy a nemzeti 
fejedelmekről reá szállott ezen jogát nem adta fel, m e g -
követelte, hogy az egyház főkormányzói a legmagasabb 
állami hivatalnokok, az úgynevezett status kurátorok 
legyenek, a püspököt pedig csak ezek egyikéül ismerte 
el. Természetes , hogy ily körülmények közt az elnöklés 
joga is a világi gondnokra szállott s ezek gyakorolták 
is e jogot, mint az államhatalom képviselői egészen az 
ujabb időkig ; sőt mikor meg szűntek is az állam kép-
viselői lenni s kizárólag az egyház szabad választása alá 
eső egyházi hivatalnokokká lettek, az erdélyi kerületnek 
nem volt bátorsága megvonni tőlök e jogot, mely mint 
fejedelmi jog szállott reájuk. De épen, mivel ez fejedelmi 
jog, ma már midőn a fejedelem feladta e jogát, mi értelme 
sincs annak, hogy a világi gondnokok lefoglalják azt a 
maguk részére, s a kerület természetes fejét, felvigyázó-
ját s kormányzóját kizárják az őt illető jogókból, míg 
természetesen a munka súlya azért az ő vállára nehezke-
dik. Másik furcsaság az erdélyi kerületben e tárgyra 
vonatkozólag az, hogy míg egyébb egyházközségekben 
csak lelkészi elnökségről lehet szó, addig a püspöki 
felvigyázat alatt álló 9 egyházközségben csak a világi 
gondnokok elnökölhetnek. Megvallom, nem vagyok egé-
szen tisztában a nevezett egyházak kivételes helyzetének 
jelentőségével, s nem tudom, mi kényszerítette az erdélyi 
kerületet arra, hogy e kivételes helyzetet továbbra is 

fenntar tsa ; de még kevésbé vagyok tisztában azzal, hogy 
miért vannak itt a lelkészek megfosztva egyik legszebb 
joguktól, az egyház kormányzásától, miért kell nekik 
saját gyülekezetük egyik tagjának, ki a lelkiekben minden-
esetre alatta áll, e ki felett szükség esetén egyház fegyel-
met gyakorolhat, itt a kormányzás terén alárendelve 
lenni ? Oly kérdések, melyekre feleletet adni nem tu -
dok, de hogy nem egészen rendén vannak, valami súgja 
nékem! 

De tovább menve, a paritás elvének méltatásánál 
[ s indokolásánál nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
1 azt sem, hogy a világi elem méltán megkövetelheti , 
) hogy azon terhekért , melyeket az egyház irányában 

magára vállal, bizonyos jogokat is nye r j en ; és hogy 
róla-nélküle ne határozhassanak. Egyházunkat, nem a 
papság, nem egy kiváltságolt rend képezi és képviseli, 

, hanem a hivők összessége; s az egyházi hatalom alapja 
nem a csalatkozhatlan pápa, hanem a gyülekezet ; ebből 
folyólag azt minden egyházi jogból, közelebbről a k o r -
mányzásból kirekeszteni nem lehet ; ezzel épen egyhá-
zunknak egyik sarkalatos kormányzati elvét, a gyülekezeti 
elvet tagadnók meg. De a papi osztályt sem lehet az 
egyház kormányzásában mellőzni, mert épen ez van első 

! sorban hivatva őrködni afelett, hogy az egyházban, úgy 
fent, mint alant, mindenek ékesen és szép renddel t ö r -
ténjenek. A megoldás nem lehet más, mint mindakét 
félnek egyenjogúsítása az egyház kormányzásában. 

Az itt jelzett ok, a világi elem iránti méltányosság, 
azonban nem hozza azt magával, amit az erdélyi kerü-
let hatóságainál fennebb bővebben láttunk, hogy t. i. a 
világiak oly aránytalan többségben vegyenek részt az 
egyház közigazgatásában. Ez ismét egy kelletlen s szük-
ségtelen maradványa a régi jó (?) időknek, amikor 
Erdélyben jóformán minden jobb kabátú ember jogosítva 
volt az egyházmegyei és kerületi gyűléseken részt venni, 
tanácskozni és szavazni; amikor a gróf és inasa egyenlő 
jogú tagjai voltak az egyház legfőbb törvényhozó és 
kormányzó hatóságának, a kerületi közgyűlésnek. Úgy 
látszik, az erdélyiek még most sem tudják e boldog 
időket felejteni, bár tapasztalni kezdik azon triviális ugyan, 
de találó példabeszédnek igazságát, hogy »sok bába közt 
elvész a gyerek,« még sincs bátorságuk eltávolítani 
különben beteg •— majdnem halálos beteg egyházuk 
kórágyától a kuruzslókat, kik szakértelem nélkül — 
többnyire csak önérdekeiket tartva szem előtt lerontják 
azt a kis javulást is, mit a betegen a néhány ügyes, 
tapasztalt s ahhoz értő orvos gondos keze eszközölt. 
Elégedjünk meg kevesebb szóval, kevesebb tanácskozás-
sal és ülésezéssel, de aztán annál többet munkálkodjunk, 
áldozzunk s akkor nem kell félteni egyházainkat, Isten 
és saját jóakaratunk kimutatja az utat, melyen a sokszor 
égető bajon segítenünk lehet. Cselekednünk kell s nem 
tanácskoznunk, mert meglehet, míg mi a szót szaporí t-
juk, addig a beteg kilehelheti lelkét, s mire az orvossá-
got kitaláljuk, nem lesz, aki bevegye 1 

Hamar Andor. 

T Á R C A . 

Karácsonyi fohász. 
Örvendve nyílik hálaszóra ajkunk, 
Oh szeretetnek áldott Istene ! 
Beteljesült az igéret mirajtunk, 
Eljött a Jézus s az üdv Ővele. 



Megnyílt az Éden bezárt ajtaja, 
Örömöt hirdet a menny angyala. 
Zengjük fohászban, zengjük énekekben : 
Dicsőség Néked, Isten, az egekben ! 

A csillagos menny a szent éjszakában 
Megreszketett a nagy öröm mia t t ; 
Megreszket a szivünk is hála-lángban, 
Hogy földre szállott egyszülött Fiad. 
Oh hajnalcsillag, éltünk éjjelén, 
T ê vagy nekünk a biztató remény, 
Ki síron innen édesen vigasztal, 
S a sír ölén is megnyugasztal. 

Feltűnt a csillag s véle tündökölve 
Fényt s meleget szétárasztó napunk. 
Az Egyszülöttel Isten jött a földre, 
A kiben élünk, mozgunk és vagyunk. 
Ki látja hittel az Isten Fiát, 
Az ismer Téged, Isten, az imád. 
Bölcsektől elrejtett titkát a hitnek 
Kérünk, jelentsd meg nékünk, gyermekidnek ! 

Gyermeki hittel borulunk le arcra 
Atyánk, Előtted, nagy szerelmedért. 
Oh adj erőt nekünk a földi harcra, 
S a harc után adj győzelmi bért! 
Oh tartsd meg azt, mi elveszett vala, 
Az Igazért, Fiadnak általa, 
Törd meg a bánat, sír és bűn hatalmát, 
Mutasd a béke s élet diadalmát! 

Itt már a béke, itt a boldog élet, 
S az emberekhez a jó akarat ; 
Bár zápormódra hull a köny, nem éget, 
Nem roskadunk le a kereszt alatt. 
Fel Iáten népe, üljünk ünnepet, 
Leszállt a földre a nagy szeretet. 
Zengjük fohászban, zengjük énekekben : 
Dicsőség Néked, Isten, az egekben! 

Sántha Károly. 

Alsókálcli Káldy Gyula emlékezete. 
Küzdöttem, mielőtt e sorok Írásához fogtam, küz-

döttem önmagammal. Az a kegyeletes érzés, melynek 
tárgya feledhetlen Káldynk, harcra kelt szivemben saját 
maga ellen. Ismerem s a kegyelet parancsolja, hogy 
tiszteljem, végakaratát: »senki engem ne dicsérjen!« De 
ismerem a hála kötelességét is s ugyanazon kegyelet 
prancsolja azt is, hogy teljesítsem. Az utóbbi diadal-
maskodott az első felett. Hisz amaz igénytelen kő, 
melyet elhunyt jelesünk alig behantolt sírjára állítok, 
nem annyira emlékszobor az érdem magasztalására, mint 
inkább útmutató, mely az élő nemzedéket a dicső cél 
felé vezető ösvényre figyelmezteti. S ez a megdicsőült 
szellem akaratával bizonyára nem ellenkezik. 

Ha a tekintély, a conservativ eszmét képviselő 
katholicismus főtámaszai leginkább az arisztokratia, a 
főnemesség palotáiban keresendők, úgy a protestantismus, 
a haladás szellemének faja, kezdettől fogva a társadalom 
közép rétegeiben talált termékeny talajra. Városokban a 
polgárság, a megyékben a középnemesség, az az osz-
tály, mely értelmi s anyagi erőre támaszkodva, elfo-
gulatlan Ítélete, független önelhatározása, szabad cse-
lekvésénél fogva a demokrat eszmék szövetségeséül 
van praedestinálva, magyarhoni protestáns egyházunknak j 

természetszerű patronatusa. Minden kerületben vannak 
családok, melyeknek neveihez a történelem géniusa 
egyházi közéletünk legfontosabb mozzanatainak emlékét 
fűzte. Gazdag ilyenekben dunántúli ev. kerületünk, évköny-
veiben ott ragyognak az Ostffy, Vittnyédy, Vidos, Art-
ner, Matkovich, Káldy, Radó s Berzsenyi-k nevei. 

Drága ereklyekint őrzi a Káldy-család ősrégi nemes 
levelét. Szövege két lapra terjed. Az elsőnek tartalma: 
a hős tettek méltó jutalmának, a nemesi jogok és kivált-
ságoknak örök időkre szóló, fejedelmi szóval való bizto-
sítása. Századok pora borítja ezt ; irása majdnem olvas-
hatlan, tartalma már-már érthetetlen, a családi levéltár 
emléke, a régészettel foglalkazók kutatásának tárgya. 
Másik lapján tiszta az irás, határozott, világos ennek 
értelme. Tartozásról szól, melynek pontos fizetésérc 
örök időkre köteleztetnek a családtagok, tartozásról, 
melynek a közügy javára való lefizetésére önként köte-
lezték magukat. A család traditiója folytán lett a nemes-
levélből adóslevél, kiállítva a haza s az egyház javára. A 
születés nemességének jelvénye jelvényévé vált a lélek 
nemességének, a családi címernek egyetlen feirata: 
»noblesse obiige!« 

Alsókáldi Káldy Gyula született 1836. októb. 29-én 
Sopronmegye Tompaháza községében. Abban a szép 
korban látott napvilágot, midőn a nemzeti élet génusá-
nak hatalmas szárnycsattogása minden téren élénk visz-
hangot keltett. Azt az úri családot, melynek hajléká-
ban bölcsőjét ringatták, a vallásos és hazafias szellem, 
a hit és míveltségnek nemes összhangja tette köztisztelet 
tárgyává. E szellemet örökölte szülőitől Káldy. Nagy-
atyja, Káldy János nyolc évig állott mint felügyelő 
az egyházkerületi kormány élén. Atyja Káldy József 
1 / i századon át volt a soproni alsó egyházmegyének 
közkedvességű felügyelője, a megyei közigazgatás terén 
kifejtett hazafias buzgalmáért pedig elnyerte a legszebb 
jutalmat, éveken át volt Sopronmegyének tekintélyes 
alispánja. A légkör, melyben Káldynk nevelkedett, szel-
lemi fejlődésére a lehető legkedvezőbb volt. A dicső 
ősök, a köztiszteletben álló atya példája nem maradha-
tott ébresztő hatás nélkül, ,kettős célt tűzvén ki fogé-
kony lelke elé : tenni a hazáért, élni az egyháznak! A 
lelkesedés szikráját, mely a családi tűzhelyről esett 
kebelébe, lobogó lánggá éleszté az a tiszteletre méltó 
hatalom, melynek neve: anyai szeretet. Anyja, született 
Cheinel Cecilia, gyermekeit gyengéden szerető, isteni 
félelemben nevelő nő, anya volt a szó legnemesb értel-
mében. Csak családjának élt, gyermekeinek gondos neve-
lésében kereste életcélját, gyermekei boldogságában egye-
düli örömét. Meg is áldotta Isten kegyelme jó, hálás 
gyermekek áldják emlékezetét. 

Káldy előkelő, vagyonos, nagy tekintélyben álló 
szülőknek volt egyetlen fia. Azt a veszélyt, mely az 
ily viszonyok közt nevelkedő gyermeket köztapasztalás 
szerint fenyegeti, a szülőknek szeretettel párosult böl-
csesége háritá el. Fiokat el nem kényeztették, egy 
vonást sem fedezhetünk fel jellemében, mely erre val-
lana. Az a nemes önérzet, mely e családnak sajátos jel-
lemvonása', ismeri kötelességét, távol tart magától min-
dent, mi az igazság, a becsület, a tisztesség tekintetében 
kifogás alá esik. Szerencsésnek mondhatjuk az élénk 
szellemű, korán fejlődő gyermeket, hogy épen azokat 
az éveket töltötte ily környezetben, melyek a későbbi 
fejlődésre döntő befolyással szoktak lenni. A szülői ház-
nál plántálták kebelébe azon nemes jellem csiráját, mely-
nél fogva mint férfi köztiszteletet vívott ki magának; 
mely jellemének fővonásai: az egyenesszívüség, az igaz-
sághoz szóval-tettel való ragaszkodás s az a szíves fele-



baráti részvét és nyájasság, melylyel minden tisztességes 
ember iránt viseltetett, a nélkül azonban, hogy bensőbb 
baráti viszonyba lépett volna azokkal, kiknek jellemét 
teljesen nem ismerte. 

Életének 13—ik évéig gondos házi nevelésben része-
sült. Bölcs szülők, lelkiismeretes nevelők vezérlete alatt 
az ép testben lakozó lélek örvendetes fejlődésnek indult. 
Gyámkodva felette, önállóságra nevelték s szabadságot 
engedve neki szoktatták a legnehezebb kötelesség, az 
önkorlátozás gyakorlására. Nyugodtan bocsáthatták el 
karjaik közül a szép reményekre jogosító gyermeket, 
midőn magasb szellemi képzettség elsajátítása végett 
1849-ben a soproni lyceum növendékeinek sorába vétet-
ték fel. A Sopronban kezdett, Pápán folytatott gymna-
siumi tanfolyamot Szombathelyen végezte be jó sikerrel. 
Mindig hálával emlékezett meg azon tanárairól, kik vele 
a tudományokat nemcsak megismertették, de meg is 
kedveltették, s halála napjáig megőrizte a meleg baráti 
indulatot azon társai iránt, kik vele együtt nyelték az 
iskola porát. 

A legkedvezőtlenebb időben kezdte s folytatta 
gymnasiumi tanulmányait. A politikai mozgalmak árja 
átcsapott a tantermekbe is, a szabadságharc hullámai 
magukkal sodortak mindent s mindenkit, a tettek s nem 
a tanulás ideje volt az, inter arma silent musae. Az erre 
következő évek meg épen nem voltak alkalmasok arra, 
hogy egy a haza, szabadság s nemzeti nyelv, a minden 
jó és szépért lángoló ifjúra ébresztő, fejlesztő hatást 
gyakorolhattak volna, nevezetesen oly ifjúra nem, kiben 
az igazság iránti érzék s a szabadságért való lelkesedés 
benső szövetsége elnyomhatlan hatalommá erősbült. Fél-
teni lehetett azokat a tanuló ifjakat, kik a Bach-korszak 
fojtott levegőjét szítták, a gyenge jelleműeket attól, hogy 
a gonosz rendszer vak eszközeivé engedik magokat 
idomítatni, az erőseket attól, hogy az erkölcsi pessimis-
mus áldozativá válnak. Az aggodalom azonban, hála 
a gondviselés bölcs intézkedésének, alaptalannak bizo-
nyult. 

Sajátságos, hogy ép azok sorából, kik e szomorú 
időben »csendben« végezték tanulmányaikat, a hazai, az 
egyházi közügynek viszonylag sok derék bajnoka került 
ki. Tán épen azért, mert ők saját szemeikkel látták a 
nagy veszélyt, mely a szabadság ügyét fenyegette. A 
hazafias érzület ápolása és nyilvánítása, mit akkor főben-
járó bűnnek bélyegeztek, volt az a tiltott gyümölcs, 
melyhez az ifjú, biztatva azoktól, kiket tisztel és szeret, 
legszívesebben nyúlt. A mit elmondani nem volt szabad 
a tanteremben, elmondtak azt akkor a tanárok az ifjakkal 
való magántársalgás alkalmával. Ehhez járult, hogy külö-
nösen előkelő középosztályt! családaink hajléka nem 
ritkán gyűlhelyévé lett azoknak a nemes honfiaknak, 
kik leszorítva a köztérről, magánösszejöveteleik alkal-
mával tanácskoztak a haza sorsa, az ennek javítását 
célzó teendők felett. Tompaházán, jelesünk szülői házá-
nál is nem egyszer gyűltek össze a »vendégek«, kik a 
vendégszerető gazda asztalánál megbeszélték a hazai 
ügygyei szoros kapcsolatban levő napi kérdéseket. Szó-
val az élénk társadalmi élet ellensúlyozta a közélet tes-
pesztő hatását. A nemzeti martyrok korszaka a jobbakra 
nézve a hazafias lelkesedés, eszmékért való lángolásnak 
volt nevelő ideje. 

Nem csuda, hogy Káldynk úgy a Thún-rendszer 
szerint szervezett középiskolában, mint utóbb a bécsi s 
budapesti egyetemen a mellett, hogy tanulmányaiban jó 
előmenetelt tett, mindig első volt azok között, kik tün-
tetőleg tettek bizonyságot a nemzeti ügyért lángoló 
eszményiségükről, azon eszmének elmaradhatlan diada-

láról, mely a buzgó honfiak és lelkesült protestánsok 
szívét dobogtatá. 

Tanulmányai végeztével átvette a nagy ősi birto-
kot Alsó-Káldon Vasmegyében, mely birtokhoz a tisz-
teletre méltó család neve fűződik. Atyja nem bízhatta 
volna jobb, méltóbb kezekre. Ez időtől fogva nemes 
lelke egész erélyével igyekezett megközelíteni a célt, 
melyet élete feladatául tűzött ki. Két eszmény meg-
valósítására szentelte évei t : boldogítani a családot és 
sikerrel szolgálni a közügyeket. Mind két célt Isten segít-
ségével el is érte. 

1867-ben vetette meg családi tűzhelyének alapját. 
Méltó neje, született Peregi Lujza úrhölgy s három 
gyermeke körében találta azt a boldogságot, melyet a 
világ zajában hiában keres a férfi. A nagy kiterjedésű 
birtokon való gazdálkodás gondjait édesíté a tudat, hogy 
nem hiában fárad. Híven osztozott gondjaiban a mívelt 
lelkű s gyengéd kedélyű jó nő ; az élettársaknak egy-
máshoz való szeretete s kölcsönös tisztelete, a jól nevelt 
gyermekek részéről folyton nyilvánuló hálás ragaszko-
dás, szóval a lelkek összhangzata béke templomává avatá 
hajlékát. 

Ha áldott volt a kis családi körre nézve a fárad-
hatatlan munkásság és gyakorlati ügyesség, melyet Káldy 
birtokának gyümölcsöztetése érdekében fejtett ki, áldás, 
ezrekre nézve vált áldás kútforrásává az a nemes buz-
góság és szent lelkesedés, melylyel a közügyet karolta fel 
és szolgálta. Vasmegyében, mely annyi jeles munkaerő-
vel dicsekedhetik, alig merült fel két évtized óta fon -
tosabb kérdés, melynek megoldásához szóval-tettel hozzá 
ne járult volna. E megye közgyűlésein, közigazgatási s 
egyéb bizottságok, a gazdasági egyesület ülésein kiváló 
súlylyal bírt e független férfiúnak nyílt, mély igazság-
érzékből fakadó, a meggyőződés erejétől áthatott szava. 
Nem a külső dicsőség utáni vágy volt szereplésének 
titkos rugója, azért nemcsak a megye fényes termében 
adott kifejezést egészséges, a közjóra irányuló meggyő-
ződésének, azon kis község ügyeiért is, melynek kebe-
lében tartózkodott, önzetlenül fáradt, szívesen áldozott. 
Nem keresett hálás közönséget, hanem alkalmas tért, 

, hol bölcs tanácscsal, buzgó tettel társai javára közre-
működhetett. Az elnöki tiszt, melyet a kemenesaljai 
tanító-testület osztatlan bizalma folytán évek hosszú 
során át íi tanügy felvirágoztatása érdekében viselt ; a 
lankadatlan tevékenység, melyet mint [községe tűzoltó 
egyesületének parancsnoka, e leginkább egyszerű föld-
mívelőkből álló nemes célú kis intézmény szervezése s 
vezetése körül kifejtett, eléggé igazolják ezt. 

De az a tér, hol a legmélyebb nyomok jelzik 
I sikeres működését, az egyházi közügyek tere. Jó érzék 

jellemzi népünket. Keresi emberét, meg is találja. Keresni 
kellett Káldyt is, ki szolgálatát soha sem kínálta ; elő-
térbe csak akkor lépett, ha a bizalom hatalma szólította 
ki magányából. Az egyházi közvélemény már akkor 
emlegette nevét, midőn kiváló egyéni tulajdonait községe 
határin túl még nem érvényesíthette. Mint felügyelője 
a hegyes-kissomlói gyülekezetnek, melyhez Alsó-Káld 
leányegyház tartozik, vonta először magára a figyelmet 
az egyházkormányzat terén. Megfordulván néhányszor 
az egyházkerületi gyűlésen, talpraesett felszólalásaival s 
— jegyzőnek helyettesíttetvén — ügyes tollával csak-
hamar igazolta a felőle alakult kedvező közvéleményt, 
mely szereplését megelőzte. Ez időtől fogva a közbiza-
lom embere lett. Mintha sejtette volna az egyház, hogy 
Káldy nem lesz hosszú életű, s hogy mielőbb kell mun-
kásságának s tehetségeinek megfelelő tért biztosítani, 
gyülekezet, egyházmegye s egyházkerület nemes ver-



senyre keltek egymással, hogy a jeles fiatal férfiút 
magukhoz kössék. 1873-ban a középvasi egyházmegye 
választotta meg felügyelőjévé, ugyanazon évben a dunán-
túli egyházkerületi gyülekezetek bizalma folytán elfog-
lalta e kerület világi jegyzői hivatalát. 1877-ben közfel-
kiáltással világi főjegyzőjévé lett egyházkerületünknek. 
E tisztségéről i88o~ban, hivatkozva ingadozó egészségi 
állapotára, lemond, de a hálás kerület osztatlan ragasz-
kodásának adván kifejezést, a lemondást el nem fogadja 
s csak a következő évben enged közkedvességü főjegyzője 
ismételt kérésének azon reményben, hogy ez egészsége j 
helyreálltával azon kerületnek szentelendi ismét nagy- j 
becsű tevékenységét, mely őt oly nehezen nélkülözi. A 
kerület feltevésében nem csalódott. 1881 —1883. jegyzői 
tolla nyugodott ugyan, de felügyelői szava nem egy 
kerületi gyűlési kérdés tárgyalásának jelelte ki a helyes 
irányt. S midőn 1883-ban az egyetemes felügyelővé lett 
b. Prónay Dezső kerületi felügyelő utódának megválasz-
tatása került szőnyegre, a választás eredménye fényesen 
igazolta, hogy a kerületi közvélemény még nem tért 
napi rendre Káldynak az egyházkerületi bizalmi állásról 
való lemondása felett. A legnagyobb megtiszteltetést, 
mely egyházi téren protestáns világi embernek osztály-
részül juthat, a kerületi felügyelői hivatalt a gyülekeze-
tek közbizalma a derék Káldynak szánta. A választás ered-
ménye senkit sem lepett meg, kivéve a megválasztottat. A 
bizalom ily nyilatkozatai előtt meg kellett hajolnia. Elfog-
lalta magas állását s a feléje irányult s az óta folyton 
fokozódó bizalmat és szeretetet azzal viszonozta, hogy 
egész lényét bocsátotta rendelkezésére az egész egyház-
kerületnek s végpillanatáig híven szolgálta közügyeit. Ez 
áldásteljes, de — fájdalom ! — csak öt évre terjedő mun-
kásságának jellemzése végett kiemelek néhány vonást. 

Az a székfoglaló beszéd, melylyel jelesünk az 1883. 
aug. 8-án Sopronban tartott kerületi gyűlés alkalmával a 
felügyelői hivatalt elfoglalta, előnyösen üt el a közhelyek-
kel bővelkedő, schematikus alakok közt mozgó szokásos 
programmbeszédektől. Az önálló Ítélet, a férfias meg-
győződés, a független jellemszilárdság enunciatiója volt 
az. Határozott vonásokkal jeleli ki az álláspontot, melyet 
az egyház fontos napi kérdéseivel szemben foglal. A férfi 
elveit ifjúi lelkesedés hangján hirdeti; az eszmény fényé-
vel világítva meg a reális élet jelenségeit, követeli az 
eszménynek az életben való realisálását. Rámutatva a 
kórjelenségekre, megnevezi az orvosszereket, melyek-
nek alkalmazását elodázhatlan kötelességének ismeri. 
»Már ifjúságom eszméidévé lett a szabadság és igaz-
ság ; — ezek szavai — azok maradtak férfi koroméi 
i s : az egyiknek megvalósítása, a másiknak megvédése 
képezte s képezendi jövőben is életemnek feladatát.« S 
e két eszmény magaslatáról bírálja meg az egyház jelenét 
s körvonalozza feladatát. Autonomistának vallja magát, 
az önkormányzatnak tulajdonítván, hogy a »magyar 
protestantismus sem el nem világiasodhatott, sem a 
hierarchia benne ki nem fejlődhetett.« Mint az egyház 
önkormányzati jogainak őre, de a modern eszméknek 
is igaz híve, síkra száll a protestáns tanintézetek szep-
lőtelen felekezeti jellege mellett, de azokat a legnagyobb 
áldozatokkal is, oly karba kivánja hozni, hogy a nagy 
versenyharcban méltóképen állják meg helyüket. Mert 
a magyar állameszmének feltétlen híve, felemeli férfias 
szavát azok ellen, kik az egyház önkormányzatát haza-
fiiatlan üzelmekkel compromittálják, de wjoggal megkí-
vánja, hogy a hazaárulókat necsak mindig a Luther-palást, 
hanem a reverenda viselői közt is keressék.« Nem kiván 
s nem remél elismerést, csak azt óhajtja, hogy ha 
egykor helyéről távozik, nemcsak öntudata sugallja, de 

minden elfogulatlan hitfele is elmondhassa: megtette köte-
lességét. 

Szándékosan idéztem néhány részletet e remek 
beszédből. Azok jobban jellemzik a nemes férfit, mint 
az én szintelen vonásaim. Óriási hatást keltett e szék-
foglaló beszéd azon körben, melyhez intézve volt, sőt 
a távolban, tágabb körökben is élénk viszhangot ébresz-
tett. Hangot adott a többség véleményének s ebben rej-
lik mély hatásának titka. Egytől tartottunk azonban, 
attól, hogy igenis nagy a foglaló, melyet nyújtott, igenis 
sokat igért s ha majd ifjúi lelkesedéssel tett igéretét a 
tényleges viszonyok akadályai közt beváltani nem lesz 
képes, ez bénítólag fog visszahatni erélyes munkás-
ságára. 

De ez aggodalmunk alaptalannak bizonyult. A mit 
ifjú lelkesedéssel fogadott, azt férfias tetterővel meg is 
tartotta. Lázas tevékenységgel fogott a komoly munká-
hoz, lankadhatlan buzgalmat fejtvén ki különösen azon a 
téren, melyen egész erejét összpontosítani igérte, a tanügy 
terén. A kerület féltett kincse, a soproni főtanoda volt 
felügyelői gondjainak kiváló tárgya. A tanév megnyitása 
alkalmával ott állt mindig az igazgazgató mellett, hogy 
a tanárokhoz és ifjúsághoz néhány buzdító szót intézzen. 
Nem volt érettségi, gymnasiumi vagy tanítóképző-inté-
zeti osztályvizsgálat, melyet buzgó elnöktársával együtt 

; kezdettől végig ne vezetett volna. Megszerezte a hasz-
nálatban levő Tankönyveket, hogy azok alapján az elő-
adásokat és vizsgálatokat ellenőrizhesse s a tanárokkal 
érdekes értekezletet tartson. Ismételten meglátogatta a 
kerület két szélén fennálló bonyhádi s felső-lövői tan-
intézeteket is, mindenütt építve, buzdítva, lelkesítve, nem 
kiméit sem időt, sem munkát, sem költséget ; egész 
lényét kötötte le, hogy szavát beváltsa. 

E fáradhatlan buzgóság a mély vallásos s egyházias 
indiilat tiszta forrásából származott. Kimondhatatlan jól 
esett, különösen nekünk egyháziaknak, az ajkairól hang-
zott kegyeletes szó, melylyel dicsőité az igaz vallásos-
ságnak megszentelő hatalmát. Az »egyetemes papság« 
igéjének, egyházunknak e sajátos bibliai alapeszméjének 
megtestesülését üdvözöltük benne, midőn székfoglalásakor 
megemlékezvén »kicsiségéről« »erős hittel s bizalommal« 
tekintett fel ahoz, »kitől jő a világosság és erő.« S az 
a kenetteljes szó, melylyel szeretve tisztelt főpásztorunk 
50 éves lelkészi jubileuma alkalmával tolmácsolta a köz-
hangulatot, még folyvást cseng füleinkben. »Ezen emlék — 
e szóval nyújtá át a jubiláns főpásztornak a hálás egy-
házkerület szeretetadományát —• nem fénylő érc, nem drága 
kő, hanem az, a mi ezeknél fényesebb, ragyogóbb, mert 
a szellem fényével bevilágítja a tudatlanság setérségét, 
felderíti a vakhit homályát, ez a mi szent könyvünk, a 
biblia 

E vallásosság dicső tettekben, különösen nemes 
áldozatkészségben nyert méltó kifejezést. A középvasi egy-
házmegyének tekintélyes összeget bocsátott rendelkezé-
sére egy tanitóképzőintézeti szegény tanulónak tanítta-
tása céljából. Mint egyházkerületi felügyelő egyetlen 
egyszer sem maradt el a közgyűléstől s egyetlen egy-
szer sem nyitotta meg anélkül, hogy az egyház oltárára — 
a soproni tanári nyugdíjintézet, a bonyhádi gymnasium, 
a gyámintézet s gyámolda javára — 400 — 500 forintra 
rugó évi áldozatát le nem rakta volna. A Káldy-testvé-
rektől még 1883-ban kapott a bonyhádi középtanoda 
1000 frtos alapítványt. Adományainak becsét emeli a 
közteher nagysága, mely nálunk dunántúl, gyülekezetekre 
s ezektől az egyes hívekre vettetik ki. E kivetés, t isz-
tán egyházkerületi szükségletekre, meghalad évenként 
15,000 frtot. Az egyházmegyék és gyülekezetek és ház-



tartások fenntartását illetőleg, ugyanazon forrásra, a hívek 
áldozatkészségére vannak utalva. S a közteher oroszlán-
része az ingatlanra, a birtokos osztályra nehezül. Azért 
tisztelet s meleg elismerés azoknak, kik nemcsak »jó 
kedvvel« megadják az egyháznak azt, a mivel tartoznak, 
hanem ezen felül is szívesen meghozzák azt az áldoza-
tot, mire a szeretetben munkás hit indítja! 

Káldynkban a nemes előkeld önérzet puritán egysze-
rűséggel párosult. Büszke is tudott lenni — büszkén 
távol tartván magától azt, mi jellemével, a kötelesség s 
tisztességről alkotott nézeteivel össze nem fért. De e 
nemes büszkeséggel jól megegyezett az a szeretetteljes, 
leereszkedő, nyájas modora, azon — különösen a nép 
sorsa iránt nyilvánuló meleg részvét, melylyel annak sze-
retetét és tiszteletét oly hamar nyerte meg. Néhány év 
óta főrendiházi tag volt — az igénytelen »tekintetes« 
úrból lett »méltóságos« úr. A cim változott, de egyé-
nisége azért ki nem vetkőzött puritán egyszerűségéből, 
ő az maradt, a mi volt, jóakaró barátja azon szerény tár-
sadalmi állású lelkésznek vagy tanárnak, kihez az ifjúság 
emlékei fűzték vagy kiknek fáradozásait és jellemét 
senki nála jobban nem méltányolta. 

S e nemes élet napja, alig hogy elérte a delelő 
pontot , leáldozott. Már az 1887-ki kerületi gyűlésen 
aggódtunk, egészsége állapota annyira hanyatlásnak in-
dult, hogy féltve bocsátották el körükből tisztelői. Álla-
pota javult s ismét rosszabbra fordult. Sem szeretteinek 
gondos apolása, sem az orvosok tudománya nem bírta meg-
akasztani a nyavalyának fejlődését, melynek férge, szíve 
gyökerén rágódott. Testben megtörve, de lelke élénksé-
gét megőrizve jelent meg a f. é. kerületi gyűlésen. Fájt 
szivünk, midőn vele találkoztunk, midőn szavát hallot-
tuk. Sejtettük, hogy az a néhány, alig érthető szó, mely-
lyel szokott évi adományát letette a gyűlés asztalára, 
hattyúdala annak a köztiszteletben álló férfiúnak, kinek 
örömében bánatában mindnyájan osztozhatunk. Setét 
sejtelmünk megerősödött , midőn szeptember elején 
megnyitottuk a tanévet, megtartottuk az érettségi vizs-
gálatot az ő jelenléte nélkül. Uj reménysugárként vettük 
a hírt, hogy állapota jobbra fordulván, eljő a november 
14-én Sopronban tartott tanárválasztó gyűlésre. De ő 
el nem jött. Jött helyette a lesújtó hír : Káldy novem-
ber 15-én jobb létre szenderült! 

Meghalt, meghalt nyugodtan. Látta ő a halál angya-
lát, a mint bekopogtatott hajlékába. Hónapokig ott látta 
állni Íróasztala mellett, ágya szélén, meg nem rémült, 
de megértette néma szavát: »rendeld el házadat!« A 
legkisebb részletekre terjedtek végintézkedései, családját 
még az utolsó nehéz gondtól is meg akarta kímélni, hűlt 
tetemeinek eltakarittatása iránt is intézkedvén. 

Kikísértük a szép fekvésű alsó-káldi sírkertbe. Ott 
összeolvadtak a család könnyeivel a nép ezreinek, a 
minden rendű és rangú gyászolóknak könnyei. Áldást 
mondtunk a hűlt tetemekre, Istenhozzádot az elköltözött 
léleknek. 

Szíve megszűnt dobogni, emléke él köztünk. Meg-
dicsőült szelleme letekint az égből, örül, ha jelszava 
hangzik a földön: tegyük meg kötelességünket! 

Tegyük meg, s áldott lesz köztünk az igaznak emlé-
kezete ! 

Poszvék Sándor. 

B E L F Ö L D . 

A protestáns irod. társaság közgyűlése. 
Az ág. hitv. ev. egyház dísztermében ugyanott, hol 

a protestáns irodalmi társaság annak idején alakuló 
gyűlését tartotta, kellett volna f. hó 18-án tiz órakor a 
szervezkedő közgyűlésnek végbe mennie. A társaság 
pártoló, alapító és rendes tagjai közül összesen 93-an 
gyűltek össze. Báró Vay Miklós elnökölt, kit midőn a 
terembe lépett, éljenzéssel fogadtak. Ot t voltak még 
Kun Bertalan, Szász Károly, Szász Domokos püspökök, 
báró Prónay Dezső, gróf Tisza Lajos, báró Vay Béla, 
Ballagi Mór, Ivánka Imre, gróf Dégenfeld József, Móricz 
Pál, Hegedűs Sándor, Mocsáry Lajos, Várady Károly, 

j Várady Gábor, Bóné Géza, Szilád! Áron, Arany László, 
Bachát Dániel, Papp Károly, Tisza István, Szél Kálmán, 
Illyés Bálint, Begedi István, Láng Adolf, Körmendy Sán-
dor, Horváth Sándor, Schneller István, Farkas József, 

; Batizfalvi I., Bancsó Antal, Szlávik Mátyás, Varga László, 
Masznyik Endre, Veres József, Gzelder Márton, Derzsi 
Károly, Szilágyi Benő, Vörös Károly, Hamary Dániel, 
Kenessey Béla, Szalay Károly, Szabó Aladár stb. 

A közgyűlést rövid beszéddel báró Vay Miklós 
nyitotta meg, elmondván, hogy a társulat alapszabályait 
a miniszter tudvalevőleg megerősítette, s hogy azok az 
alakuló közgyűlés rendelése szerint kötelező aláírás és 
beküldés végett széjjel küldettek. Most a szervezkedésre 
kerülve a sor, a közgyűléstől függ, hogy eziránt mikép 
rendelkezik. Báró Vay végül hangoztatja, hogy a létező 
akadályok lehetőleg szelíden intéztessenek el. A jegyző-
könyv vezetésére Zsilinszky M. és Szőts Farkas tagokat 
kérte fel. 

Tisza Lajos g ró f : Nagyméltóságú elnök úr ! Tisz-
telt közgyűlés. Ugy hiszem, a tisztelt jelenlevők egy-
hangú akaratát tolmácsolom, midőn mélyen tisztelt elnö-
künknek — a ki, ezen a magyar protestantizmus érde-
kében oly fontos irodalmi társaság létesítése körül 
megindított mozgalmat, a nála megszokott buzgalommal, 
tapintattal és kitartással, az általa éppen most bejelen-
tett eredményre vezette —• fáradozásaiért hálás köszö-
netünknek adok kifejezést. Az alakuló gyűlés, mely az 

; alapszabálytervezetet megállapította, csak a folyó év 
tavaszán tartatott meg és ime ma azon helyzetben va-
gyunk, hogy a társaság már a felsőbb jóváhagyással 
ellátott alapszabályok birtokában végleg szervezkedhetik. 
Ezen szabályok értelmében, mint tudjuk, a közgyűlés 
választja meg az elnököket, titkárt, ügyészt és az 50 tag-
ból álló igazgató-választmányt, hogy ezek azután kézbe-
vevén a társaság ügyeinek igazgatását, vagyonának keze-
lését, a beérkezendő munkálatok megbirálását és kiada-
tását, a társaság nevében, annak anyagi erejével ren-

' delkezve, hat éven át végezzék a társaság legfontosabb 
teendőit. Más szóval, az alapszabályok megerősítése után 
tartott legelső közgyűlés hivatva van közvetve intéz-
kedni végérvényesen a társaság működésének mily irány-
ban való megindítását illetőleg. Nem vélek csalódni, ha 
azt állítom, hogy nagy időn belül ez az első, a társa-
ságnak a legfontosabb közgyűlése. Mert attól, hogy 
kiket sikerül megnyernünk az első esetben a társaság 
tisztségeire, hogy fog megalakíttatni azon 50 tagból 
álló igazgató-választmány, mely hivatva lesz -— ügyren-

| dét megállapítva —- megindítani a társulat tevékenységét 
— függ a térsaság jövője. Nagyon kívánatos tehát, 

j hogy ezen első közgyűlésben a társaság tagjai mentől 
I számosabban vehessenek és vegyenek részt. Megvallom, 
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azon remény kecsegtet, hogy tagjainknak száma éppen 
a legközelebbi jövőben, midőn már a megerősített alap-
szabályok mindenkinek kezei közt lesznek, s így min-
denki meg fog róla győződni, hogy nem egy, majd csak 
Isten tudja, mikor életbe lépendő társaság iránt vállal 
kötelezettséget, tetemesen szaporodni fog. En ezen most 
belépendő tagok előtt nem szívesen zárnám el annak 
lehetőségét, hogy a szervezkedő közgyűlés érdemleges 
tanácskozásaiban és az egyúttal oly fontos határozatok-
ban részt vehessenek. De ha nem csalódom, még azok 
soraiból is, kik elejétől fogva buzgólkodtak a. társaság 
létrehozásában, sokan hiányoznak. Sokakat, kikre egy-
házi teendők várnak, visszatartott a megjelenéstől az 
ünnepek küszöbön volta, másokat talán a téli időben 
való utazás különböző esélye, általában talán az idő is 
rövid volt arra, hogy a jogérvényes alapítólevelek kiállí-
tása iránti felhívások és a közgyűlési meghívók minden-
kinek a kellő időben kezeihez jussanak. 

Mielőtt tehát ezen, szerintem annyira fontos köz-
gyűlés megtartásába bocsátkoznánk, szükségesnek tar-
tanám, hogy győződjünk meg arról, hogy a közgyűlés 
szavazatképes alkotó elemeiből, a pártfogó, alapító és 
rendes tagok soraiból mily számmal vagyunk jelen. 

Mert ha még arról is meg kellene győződnünk, 
hogy az eredetileg jelentkezett tagoknak is csak elenyésző 
csekély része van ma itt jelen, az esetben már éppen 
kénytelen volnék indítványozni, hogy a közgyűlés ezúttal 
tárgyalásokba ne bocsátkozva napolja el magát, felkér-
vén az elnökséget, hogy kedvezőbb időben, talán a jövő 
tavasz folyamán legyen szives a közgyűlést ujabban 
összehívni. Egyúttal azonban kimondandónak vélném, 
hogy az akkoron összejövendő közgyűlés azután a meg-
jelent tagok számára való tekintet nélkül hajtsa végre 
a szervezést és megindítja a társaság alapszabályszerű 
működést. Az elnökség és az ideiglenes végrehajó bizott-
ság pedig felszólítandó volna, hogy addig a társaság 
folyó ügyeit intézze, a befizetett összegeket kezelje. 

Mielőtt azonban ezen irányban a formaszerű indít-
ványt megtenném, kérem annak konstatálását, hogy a 
társaságnak hány szavazetképes tagja van jelen. 

Erre szót emelt Papp Károly, azon kezdve, hogy 
ha eddig aggodalmai is voltak, melyeket a »Prot. egyh. 
és isk. Lap« hasábjain is kifejezett, most már kijelenti, 
hogy tagja akar lenni a társulatnak. Mert imminensebb 
a veszély, mely másfelől fenyegeti a protestantizmust, 
mint azok az aggodalmak, melyeket táplált. A protes-
tantizmus alapja a szabad szellem, a szabad vizsgálódás, 
mely ha megdől, az egész épület ledől. Ez elv ma már 
nemcsak a protestantizmus elve, de azért a protestantiz-
musnak nagy missziója van a harcban azok ellen, kik a 
tizenkilencedik századot vissza akarnák vezetni a közép-
korba. Föl kell emelni a zászlót. Szóló, habár mint köz-
legény, ott akar lenni a harcban. 

E nyilatkozat után dr. Masznyik Endre szólalt fel 
Tisza Lajos indítványa ellen. Az ideiglenes választmány 
azokat az akadályokat, hogy t. i. tél van s az ünnepek 
küszöbön allanak, épp úgy tudta akkor, mikor a köz-
gyűlést a mai napra tűzte ki, mint tudja most. »Mi szegén)7 

emberek vagyunk — folytatja a szóló — mi a magunk 
zsebéből fedezzük a költségeket, melyekbe a fővárosba 
való utazás kerül. Semmi érdemleges okot nem látok a | 
közgyűlés elnapolására. Kik jelen vagyunk, képezzük a 
társaságot. Mondják ki a jelenlevők, hogy a protestáns 
irodalmi társaságot most végleg megalakítani és szervezni 
kívánják. Szász Domokos Tisza Lajos nézetét pártolja s 
szükségesnek tartja, hogy a jegyzők a jelenlevők számát 
megállapítsák. 

Báró Vay Miklós erre felhívja a jegyzőket a létszám 
megállapítására, mert ebben sem az benn nem foglalta-
tik, hogv az ülés elnapoltassék, sem az, hogy megtar-
tassék. 

Zsilinszky Mihály Szőts Farkas helyettes jegyzővel 
együtt felolvasta a tagok névsorát s azok, a kik ott vol-
tak »jelen« kiáltással adták tudtul. A szám megállapításá-
nak folyamán gr. Degenfeld indokolva, hogy a tiszántúli 
kerületből mért jöttek oly kevesen, azt mondotta, hogy a 
legtöbb tag, nem tudni minő okból, nem kapta meg az 
alapszabályokat és a tagsági aláírási ívet. Szőts Farkas 
összeírván a jelenlevők névsorát, kihirdette, hogy 
összesen 17 pártfogó, 34 alapító és 42 rendes tag jött 
el a közgyűlésre. 

Erre ismét felszólalt Tisza Lajos s konstatálta, 
hogy jogérvényes kötelezvényét eddigelé 181 tag kül-
dötte be. A gyűlésre azonban mindössze 93 tag jött el. 
Ezek alapján teljesen indokoltnak tartja elébb felho-
zott aggályait, tehát most formaszerüleg is megteszi 
indítványát, bogy a közgyűlés a jövő tavaszra napoltas-
sék el. 

Masznyik Endre újból felszólal Tisza indítványa 
ellen, mert okát nem latja. Mért nem mondják meg 
egyszerűen az igazi okot, a helyett, hogy egy hónapról 
a másikra halasztják a gyűlést ? Megállapították az egybe-
gyűltek számát. Nem számra, de lélekre van szükség. 
Szóló tiltakozik az ellen, hogy a társulat az elvtelen 
opportunizmus álláspontjára jusson. Ki biztosít arról, 
hogy tavaszszal többen lesznek jelen ? A kik jelen van-
nak, érvényesen határozhatnak. A ki pedig nem akar 
belépni, az maradjon távol. 

E szavak után Tisza Lajos némi hévvel jegyezte 
meg : Hiába fáradoznám azon, hogy a mit Masznyik ur 
meg nem ért, azt neki megmagyarázzam. Visszautasítom 
az ily inszinuációkat, hogy az igazi okot meg nem 
mondtam, hogy az elvtelen opportunizmus álláspontján 
volnánk. 

Kun Bertalan azon kezdi, hogy kerületéből 150 tag 
iratkozott alá s mégis ő maga jött el. Oka ennek az az 
egyenetlenség, mely sokakakat visszatartott, kik kése-
delmeskednek szavukat beváltani. Ezért tartja célszerű-
nek Tisza indítványát, mert ki habét tempus, habét vitám. 

Masznyik Endre : Köszönöm, hogy nekem igazsá-
got szolgáltatott! 

Prónay Dezső elfogadja Tisza indítványát. Elvi 
dologban maga is ellensége az opportunizmusnak. Csak-
hogy itt technikai akadályok miatt halaszják el a gyű-
lést. S ily körülmények közt szóló barátja az oppor-
tunitásnak. 

Miután még Szász Karoly is ily értelémben nyilat-
kozott, szavazásra került a sor. Masznyik indítványa mel-
let csak néhányan szavaztak. 

Tisza indítványa elfogadatván, Szász Károly javas-
latára az elnökség, fölhatalmaztatott arra, hogy az 
ügyeket a végrehajtó bizottsággal a jövő közgyűlésig 
tovább vezesse, s a szükséghez képest a bizottságot ki-
egészítse. Ivánka Imre be is választatott a végrehaj tó-
bizottságba. Erre az ülés feloszlott. 

A budapesti vasárnapi iskolák karácsonyi 
ünnepélyei. 

Igazán örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy 
miután egy ideig hallgattam vagy legalább nem írtam a 
vasárnapi iskolákról, most már nem csak, mint most 
öt éve, mikor a magyar vasárnapi iskoláknak első ily-



nemű ünnepélye után oly nagy volt a lelkesültség, e lmé-
letileg meggyőződve, hanem a tapasztalat által is igazolva, 
ismét hirdessem azok létjogosultságát és a keresztyén 
evangeliomi nevelés előmozdítása szempontjából való 
szükségességét. Annyira már haladtunk az utóbbi néhány 
év alatt, hogy a vasárnapi iskolák eszméje nem kelt oly 
ellenszenvet, mint mikor először igyekeztünk azt m e g -
valósítani, de a gyakorlatban most sem vagyunk sokkal 
előbbre, mint 5 évvel ezelőtt. Épen azért, nem elég-
szem meg annak leírásával, miképen mentek végbe az 
ez évi budapesti önnepélyek, hanem hivatkozva a vasár-
napi iskolák százéves történetére, s rámutatva arra, hogy 
azok megalakulások után nemsokára nemcsak a ker. 
oktatásnak képezték kiváló eszközeit, hanem az angol 
nevelésügy kifejlődésére elhatározókig hatottak, a mint 
Kis Áron, jeles neveléstani irónk mond ja : „Az angot 
közoktatási mozgalmat Raikes Róbert, gloucesteri nyom-
dász indította meg, ki a vasárnapi iskolákat, az angol 
népnevelés alapját kezdeményezteelmondjam, minő 
módon tehetünk valamit azok által vallásos életünk 
emelésére. 

Budapesten már látható is azok jótékony hatása, 
bár még nem oly mértékben, mint kivánni lehe tne ; 
mert még oly rendszeressé tenni a gyermekistenit iszte-
letek tartását, mint azt külföldön láthatjuk, különösen 
Angliában és Amerikában, eddig nem lehetett. Mindaz-
által haladást jelezhetünk, mert eltekintve attól, hogy 
sok jó mag hullott a szivekbe, mely gyümölcsöket , ha 
később is, de bizonyára terem, csak arra utalunk, hogy 
hogy innen elvitték az eszmét máshova is, másfelől a 
fővárosban évről-évre több ünnepélyen »szerez magának 
az Úr a kicsinyek szájából erősséget.« 

A mesterutcai, madáchutcai s városligeti iskolák 
kisebb ünnepélyein kívül a budai és a pesti to rna-
csarnokban, amott e hó 15-én d. u. 4 órakor, itt 16-án 
vasárnap d. u. 3 órakor, gyűlt össze nagyszámú érdek-
lődő közönség és pár százra menő gyermeksereg. 

Budán a gyermekek éneke s Kontra János segéd-
lelkész imája, valamint a theologusok karéneke után 
Szász Károly püspök mondot t hatalmas s a jézusi vilá-
gosság erejét hirdető beszédet, melyet majdnem egész 
terjedelmében itt közlünk : 

Volt a világnak egy setét éjszakája, melynél soha-
sem volt setétebb — vagy talán csak az utána következett 
nagy világosság tünteti fel oly setétnek. Az volt a világ-
nak — nem csak legsötétebb, de leghosszabb éjszakája 
is. Teljes négyezer esztendeig tartott — az első ember-
pár büntetésétől fogva, az Isten által nekik megígért 
megváltó születéseig. Századról-századra egyes csillagok 
tűntek föl ez éjben : a megváltás Ígérete teljesedésének 
lassú közeledtéről szóló hírek : _ egy Mózes, egy Dávid 
— a próféták, egy Illés, egy Ézsaiás, egy Dániel fe l-
feltűnő alakjai. S a mint egy-egy pillanatra feltűntek és 
megvilágították köröskörül a setétséget, oly hamar 
eltűntek ismét, s a setétség ismét elborított mindent és 
éjbe vonta a világot. 

A négyezer éves éjszakának az utolsó négyszáz év 
volt a legsötétebb része. A Mózes sátora s a Salamon 
temploma összeomlott , a hit és Istenhez vágyás énekei 
elhallgattak, a próféták elnémultak, a világ elfelejette a 
megváltás felől vett ígéretet — s akkor volt a legkeve-
sebb sejtelme annak közeledtéről, mikor az legköze-
lebb volt. 

Soha sem volt a világnak setétebb éjszakája, mint 
a legutolsó, e négyezer éves hosszú éjszakában : mikor 
már annyira elborította az éj az egész földet s az emberi 
sziveket — hogy egy szegény názáreti leányzó, ki éjnek 

idején érkezett ősei szülővárosába, a Jeruzsálem melletti 
kis Betlehembe, ámbár nekie percei súlyosan közeledtek 
— a setét utcákon, a setét hívek közt bolyongva, nem 
talált egy házat, egy kis szobát, egy kis zugot, a hova 
bevonulva terhét l e tehesse ; még a vendégfogadóba sem 
fogadták be, s nem akadt egy ember szív, mely meg-
nyílt volna előtte, mely megértet te vagy megsejtette 
volna, hogy a világ üdvét hordozza szíve alatt, s azt 
mondta volna neki, jöjj be szegény asszony, a ki áldott 
vagy az asszonyok közt. 

O h milyen sötétség a világban — az elmékben. 
S egyszerre — messze-messze napkeleten, kigyúl 

egy csillag, melyet az előtt senki sem látott s kezdi hin-
teni fénylő sugarait — királyok, bölcsek indulnak utána, 
követve a fényvonalt, melyet a setét éjszakában ír le... 

S egyszerre, a betlehemi mező felett megnyílik az 
éj sötét kárpitja, angyalok éneke zeng, fény özönli el a 
halmokat és völgyeket s a pásztorok szívébe besüt a 
a mennyei világosság. 

De a csillag keleten, mely után bölcsek indulnak, 
s az angyali fény az égen, melyen pásztorok buzdulnak 
f e l : bár egy pillanatra eloszlatták a hosszú éj sötétségét 
— ismét ellobbantak volna s tűntökkel még setétebb lett 
volna a setét éj — ha egy örök világosság lángja nem 
lobbant volna fel, azon az éjszakán, a betlehemi istáló 
jászolában. 

Képeken látjuk a kis Krisztust — a mint homloká-
ból fény lövell ki s fejét sugár koszorú övedzi. Képe-
ken látjuk a Krisztus szívet a mint forró lánggal ég. 
Gyarló ábrázolásai az eszmének — de az eszmében 
örök igazság van. Jézus tana örök fényt hint a setét-
ség éjjelébe; Jézus szeretete öröklánggal ég a világban. 

A ma született gyermek fejéből kilövellő világos-
ság nekünk is megmutat ja az üdv útját •— mely égbe 
veze t ; az ő szívéből kilövellő lángok minket is égő, 
soha el nem hamvadó szeretettel melegí tenek. . . 

E karácsonyfa apró lángócskái is ez örökláng 
sziporkái; s a szívek, melyek azokat szeretetből meg-
gyújtották, ugyanabban az örökkévaló szeretetben égnek. 

Oh ne is hamvadjanak el e lángok soha ! 
A nagyhatású beszéd elhangoztával következett az 

ajándékok (vallásos iratok, ruhaneműek, stb.) kiosztása, 
melyeknek megszerzésében a budai nő-egylet fáradozott . 

A pesti ünnepély a theologusok szép éneke s 
Szász Károly püspök imájával kezdődött . Majd a kará-
csonyi evangelium felolvasása után a gyermekek szívre-
ható éneke hangzott fel, melyet T ö r ö k Zsigmond kate-
cheta gyakorolt be. 

Ezt követte Szőts Farkas theologiai tanár rövid, 
de gondolatokban gazdag s nagyfontosságú beszéde, 
melynek tartalma a következő : 

Hatodik izben gyűltünk össze szeretet-ünnepélyre 
e díszes csarnokban, mely rendesen a testi erők és 
ügyességek gyakorló-helye, de ilyenkor a lelki élet 
egyik legszebb virágának, a szeretetnek és jótékonyság-
nak tárlata. Mikor most 6—ik éve először szólottam e 
helyen a vasárnapi iskolák első ily ünnepélyén, még 
némi aggodalom, sőt félelem vegyült az ö röm ünnepi 
érzései közé : vájjon meg fog e gyökerezni a vallás-
erkölcsi nevelés ez uj intézménye hazánkban? vájjon 
nem fog-e elhervadni a hazai idegen talajban ez eddig 
ismeretlen növény? 

Örömmel konstatálom a megnyugtató tényt, hogy 
a vasárnapi iskolák és gyermekisteni tiszteletek eszméje 
évről évre hódít, terjed és lassanként gyökeret ver a 
szívekben; örömmel tehetek tanúságot arról, hogy a 
főváros példáját vidéken is több helyen követik, mind 



többen és többen melegülve föl az krisztusi intőszavakra: 
engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, ne tiltsátok el 
őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa; örömmel 
jelenthetem, "hogy az ország távol keleti részén, a bérces 
kis haza reform, gyülekezeteiben számos helyen m e g -
honosí tot ták már a gyermek-isteni tiszteleteket. 

Ez örvendetes tényben lehetetlen Isten áldását 
nem látnunk, ki immár annyiszor igazolta az apostoli 
szép szó igazságát: az evangelium Istennek ereje min-
den hivők üdvösségére. Igen, a gyermekistenitiszteletek 
ápolása istenes munka, Istentől való dolog, mert ha 
emberektől lenne, ez óta már semmivé lett volna, de 
mivel Istentől vagyon, ember azt fel nem bonthatja. 

Istentől vagyon e dolog — a gyermekek lelki szük-
ségét tekintve. Jó és rossz hajlamokkal felruházva szüle-
tik a gyermek, kit hogy lelkében a jó hajlamok meg-
erősödjenek, hogy belőle igazi istenképmása fejlődjék, 
állandóan a jónak és nemesnek behatása alatt kell tar -
tani, a mi a nevelés által történik. S kérdem, van-e a 
nevelésnek összes eszközei között jobb, szentebb, istenibb 
tényező, mint az Isten tökéletes erőit és hatalmát vissza-
tükröző evangelium ? S van-e, volt-e valaha nagyobb szük-
ség ez Isten szerint nevelő munkára, mint napjainkban, 
midőn a család és közélet a régi jó erkölcsök m e g -
lazulásáról oly méltán panaszkodik ? midőn maga az 
isteni igazságok letéteményese, az anyaszentegyház is 
erkölcsi és vallásos gyengülés kórtüneteit mutatja? Bizony 
Istentől van e munka, mert az Istenországát terjeszti a 
gyermeki szívekben. 

Istentől vagyon e dolog, a vezetők munkásságát 
tekintve. Mert kik a vasárnapi iskolák vezetői ? . . . Lelkes 
hívei az evangéliumnak, fiatal T imotheusok , kik szere-
tetben munkás hittel, nem parancsszóra és nem kisza-
bott kötelességből, hanem szivök benső buzgalmából, az 
Úr dolgainak olthatatlan szerelmétől indíttatva követik 
a krisztusi in tés t : ne tiltsátok el tőlem a gyermekeket 
stb.; kik a gyermekelméhez mért evangeliumi magyará-
zat, a kisdedek lelkéhez alkalmazott imádság és a gyer -
mekhymnusok és szenténekek segítségével nevelnek az 
u rnák hívő sereget. E hitből származó szeretetmunka, mely 
a gyermeklelkek evangelizálására törekszik, kérdem : nem 
Istentől való d o l o g - e ? ! 

Istentől vagyon e dolog, a pártfogók jótékonyságát 
t ek in tve . . . . A vasárnapi iskolák barátjait a jótékony 
szeretet lelkesíti; az a szeretet, melynek jótékonysági 
munkáját ma oly sokféle és örömmel szemlél jük; mely 
kenyeret ad az éhezőnek, felruházza a mezítelent, hajlé-
kot épít a hajléktalannak, a testi szükséget és nyomor t 
oly sokféle módon segít enyhíteni s a szegénynyel, ha 
csak pillanatra is, feledteti nyomorúságos helyzetét. Fen -
séges dolog ez, melyre méltán lehet büszke a jelenkor, 
melynek divatos erénye a jótékonyság. Oh de mennyi -
vel fenségesebb munkássága a szeretetnek az, mely lel-
keket nevel és lelkeket ment meg az Úrnak ?! Lelkeket 
megmenteni: ez még nagyobb jótékonyság, mint a test 
szükségeiről gondoskodni stb. 

Különösen ez utolsó mondator , mely a hi t - és 
erkölcstan tanárához oly méltó enunciatió volt, tar tom 
nevezetesnek. A társadalomban él a szeretet, de a 
szeretet munkája nem teljes addig, míg a kórtüneteket 
gyökeresen nem akarjuk a lelkeknek a Krisztushoz való 
vezérlésével orvosolni. Még csak azt jegyzem meg, hogy 
a theologusok, Kenessey Béla theol. tanár magasszárnya-
lásu imája előtt, a gyermekek pedig az ima után még 
egyszer és époly szépen, mint első ízben, énekeltek. Az 
ünnepély az ajándékok kiosztásával ért véget. 

Szabó Aladár. 

R É G I S É G E K , 
| 

Az ettyeki ev. reform, egyház története. 
(Folytatás.) 

Ekképen adja elő a Vármegye elé terjesztett irat 
emez igazán hallatlan esetet, mely bizonyára párját r i t-
kítja. Még magyarországi protestántok által 1764. évben 
a királynőhöz felterjesztett sérelmek között is hangsú-
lyozva említtetik, h o g y : »Ettyeken . . . a lelkipásztoruk 
temetésére öszszegyülteket a helybeli plébánus róm. 
kath. híveivel »armis et fustibus instructus« megrohanta, 
az odagyült híveket szétkergette és a hullát eltemetni 
ő gondoskodott .« Vájjon nyertek-e orvoslást a tyáink? 
A megyéhez benyújtott folyamodvány hátlapjára az van 
irva, hogy a szolgabiró utasíttatik, miszerint „komolyan 
intse meg az ettyeki róm. katkolikasokat, hogy a reformá-
tusok vallásgyakorlatát ne akadályozzák és a dolog a 
helyt, tanácsnak bejelentendőEz szigorú vizsgálatot ren-
delt el, de az nem következett be, mert időközben két 
oly dolog adja elő magát, mely a vizsgálat megtar tásá-
nak útját bevágja s ezt feleslegessé teszi. Az egyik ez. 
Az egyház elöljárói Révkomáromba mennek a földes-
urasághoz, hogy ez engedné meg nekik egy uj prédiká-
tornak beállítását az 1754-ik évben kiadott kir. rendelet 
értelmében. Folyamodványukra Ribits X. Ferencz házfő-
nök vagy Superior (kit néhány hét múlva a borzasztó 
komáromi földrengés sújtott agyon) ily választ ada: 
»Mivelhogy a megholt öreg ettyeki prédikátornak elta-
karíttatásakor azon Helységben lakozó Pápista és Kál-
vinista jobbágyaink között megesett becstelen versenygé-
sek és hallatlan verekedések a publicumot illetik és a 
mint hallottam, a T . Vármegye azokról a felsőbb In -
stántiákat is informálta. Azokáért miglen onnét a Vár -
megyének nem lészen válasza, én azon dologban maga-
mat nem keverhetem, következendőképen az uj Prédiká-
tornak behozását (kire való engedelmemet ezen instan-
tiátokban hamisan beíratni és hazugsággal reám kenni 
merészlettétek) sem nem engedtem, sem nem engedem, 

| de nem is ellenzem és tilalmazom, kívánván, hogy 
í mindenekben a V. Ispány urunk és a N. Vármegye ér-

demes magistrátusa directiójához tartozó engedelemmel 
ragaszkodjatok. Végtére kemény büntetés alatt parancso-
lom, hogy a helységben csendességben legyetek és uj 
veszekedésre semmi okot ne adjatok. Költ K o m á r o m -
ban 1763. jun i y A második siralmas dolog ez. Az 
1764. év elején fejérvármegyei Pázmándról (hol szintén 
a komáromi jézsuiták egyik fészke volt) két ember : 
Gulner Mihály tiszttartó és Gál Ferenc kasznár Ettyekre 
jővén »az öregeket veréssel, kegyetlen tömlöcöztetéssel 
és a faluból való kiveréssel fenyegetvén és rettentvén, 
erőszakosan arra vették az öregeket, hogy egy különös 
kontraktust csináltak az akkori Tiszelendő Plébánus 
Player Imre úrral és több Tisztelendő Plébánus urakkal, 
vagy akarták vagy sem, azt írták reájuk, hogy többé nekik 
prédikátor nem kell, hanem aztán a Tisztelendő Plébánus 
urnák fognak adózni és annak fogják a prédikátori föl-
deket és réteket mivelni'." A kontraktus pedig így hang-
zik : »Mi alább nevezett ettyeki Reformata Religion 
levő lakosok adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik 
ez levelünknek rendiben : hogy mivel már annyira meg-
fogyatkoztunk Religionkon, hogy már tovább éppensé-
gesen elégteleneknek látjuk magunkat a Prédikátor tar -
tására, a mi abból is nyilvánságosan kitetszik, hogy 
meghalt Prédikátorunkat sem tudtuk fizetni, innend P r é -
dikátorunknak megmaradot t özvegye mai napig is sum-



más fizetést az elmúlt esztendőkre rajtunk követel. Arra 
való nézve további Prédikátor tartására elégtelenek lévén, 
hogy terhünk könnyebbednék, a több ettyeki cath. lakos 
társainkkal egyetértvén Cath. Plébánus urunknak juris-
dictiója alá magunkat teljességgel ajánlottuk és adtuk. 
Kiknek is atyai és lelkipásztori gondviseléseért és szol-
gálatjáért az alább megnevezett módszerént esztendőről 
esztendőre szokott fizetést Ígértünk : I. Minden pár 
ember esztendeig fog fizetni 25 denáriust. II. Minden 
pár ember fog adni fél pozs. m. búzát. III. Minden esz-
tendőben Plébánus urunknak osztály földei közül egy hol-
dat őszi alá, másikat tavaszi alá fogunk szántani, bévetni, 
melyekbe Plébánus ur maga fog magot adn i ; ugyan-
azokat betakarítjuk és behordjuk. IV. A mely két osz-
tály rétet prédikátorunk birt, ugyanazokat ajánljuk Plé-
bánus urunknak és az ő Kegyelme részére kaszálni, 
felgyüjteni, behordani tartozni fogunk. V. Mivel ennek-
előtte a kath. részre Főtisztelendő Plébánus urunknak 
esztendőnként adtak 14 öl tűzre való fát, most hogy 
azon 14 öl 20 ölekre felmenjen, rá állunk, hogy mi is 
ezen 20 öl fának megszerzésére, hordására a több katho-
likusokkal együtt kötelesek leszünk. VI. A Reformata 
Religio részéről esztendőnként Plébánus Urunknak Ígé-
rünk az Malomba, hogy vigyen őrölni való búzát, egy 
szekeret vagy kocsit. VII . A szokott stóla végett is, 
hogy valami könnyebbségünk lenne, ily végezést te t -
tünk Plébánus urunkkal : »A kereszteléstül Ígértünk egy 
már iás t : Béavatástól egy petákot. Öreg temetéstől 10 
garast. Gyermektemetéstől 5 garast. Helybeli esküvöktől 
ha házasodnak, egy forintot. Ha a leányt kivinnék a 
helységből, két forintot. Hirdető cédulától a Mesternek 
egy petákot. Mely meglett csendes egyezésünkről, szabad-
akaratunkból alább coramizált személyek előtt adtuk 
ezen contractuális levelünket, szokott pöcsétünkkel és 
nevünk aláírásával, ugy kezünk keresztvonásával m e g -
erősítvén. Sig. in Possessione Ettyek Anno 1764. 2 januar. 
Kálmán János f T ó t h Pál f Gárdonyi János f Pap Ger -
gely f Poda János és a többi közönségesen (L. S.) 
Coram me Stephano Balassa Parocho Csákváriensi et clis— 
trictus Albertis V. A. Diacons mp. (L. S.) Coram me 
Michaele Gulner Provisore Domini Pázmánd mpr. (L. S.) 
Coram me Ignatio Krosinger Parocho Valleuti mpr. 
(L. S.) Coram me Emerico Pláyer Parocho Ettyeldensi 
mpr (L. S.). Coram me Francisco Gál frumentario 
Domini Pázmánd mp.« 

Ezt a contractust , melynek minden sora a kér -
lelhetetlen helyzet szüleménye s szinte az egekre lát-
szik kiáltani elégtételért, csakhamar követte egy másik 
conventio — »erőszakkal a nyomorul taktól kitekert k o n -
ventio« — melyben az egyház elöljárói a tanítómester 
által végzendő teendőkre nyilatkoznak s a mely így 
hangz ik : »Mi alább megirt ettyeki reformátusok ezen 
levelünknek rendiben adjuk tudtára, a kiknek illik, hogy 
mivel Uraságunk méltóztatott megengedni részünkről 
való mestert bizonyos conditiók alatt t. i. hogy a nekünk 
teendő Imádságon, gyermekeink tanításán és harangozá-
son kívül semminémü funkciót ne tégyen. Azért magun-
kat és mesterünket ezen nevezett punktumokon kívül, 
akármi névvel nevezendő, sőt Ftdő Plébánus Urakat 
illető functióknak végbenvitelétől teljességgel zabolázván 
tartoztatni fogjuk. Ha pedig mesterünk akár maga tulaj-
don praesumtiójából, akár pedig a mi ösztönzésünkből 
a megirt három punktumokon kívül magát terjeszteni 
kivánná, azonnal a Tekintetes Uraság törvényes szigora 
szerént minket és mesterünket büntessen. Ettyek 2± apr. 
1764.. Törvénybi ró Kálmán J. Esküt tek: T ó t h P. Gár -
donyi J. Pap G. Közemberek : Tó th János, Vitéz János.« 

Mindezen okmányokból világosan kitűnik, hogy az 
ettyekiek sérelme nemcsak nem orvosoltatott , de sőt 
vallásuk gyakorlatának szabadsága a legnagyobb mér -
tékben megnyirbáltatott. Ugy látszik, mintha ők maguk 
lettek volna okai annak ? Mert miért adtak kontraktust ? 
Miért mondtak le jogaikról? A szegén}^ erőtelen, meg-
félemlített embertől a kényszer mindent kicsikarhat. 
Földhözragadt szegény jobbágyokból álló gyülekezet, 
alig 200 lelket számlálva, kath. ellenséges érzelmű nép-
tömeg közé ékelve, félszázados háborgatásnak, n y o m o r -
gatásnak kitéve minden téren, erőszakot szenvedve a 
szeretet és türelem isteni mesterének szolgáitól, ha 
végezetre elalél, megtörik és átadja magát a hatalom-
nak, ki fog rajta csudálkozni szerfelett ? kicsoda ítélné 
el keményen ? Ama fentebbi kontraktust Gulner Mihály 
jézsuita tiszttartó magával vitte a vármegye gyűlésre és 
midőn ott a kir. helytartó tanács leirata, mely az ettyeki 
ügyben vizsgálatot rendelt el, felolvastatott s egyúttal a 
küldöttek is már-már kineveztettek volna, előállott Gul-
ner Uram diadalmasan, hogy felesleges immár a vizs-
gálóit, mert az ettyeki reformátusok önként aláadták 
magukat a plébánus jurisdictiója alá — bizonyítja a 
kontraktus — s ha volt is sérelmük, most már meg-
szűnt. S csakugyan elmaradt minden vizsgálat, minden 
orvoslat 1 

Mert bár egyházmegyénk jegyzőkönyvében egy-
korú bejegyzés ezeket m o n d j a : »Azt vallották a con-
ventiónak aláirt emberek, hogy ő tőlük csak Albát ké r -

i tek plébánus és Ispán urak, osztán maguk irtak ezeknek 
I megegyezésük nélkül, a mit irtak. Elég boldogtalanok 

voltak szegények, át nem látván, mi lappang a fűben. 
Ezzel vesztették el osztán a prédikátor kívánására való 
jussokat, melyet különben a Felséges Király megengedett 
nekikde mégis ezen utóbbi állítás, hogy t. i. prédi-
kátor hívását a Felség megengedte volna, ne)n lehet való, 

í mert előbb vizsgálat rendeltetett el. Vizsgálat pedig, 
! melynek alapján ez ügyben kir. rendelet intézkedett 
I volna, nem történt , mint fentebb láttuk. 

A jézsuita atyák diadala teljes volt. Kövér András 
superior idejében (1764) már alig mutatta valami külső 
jel, hogy Ettyeken reformátusok is laknak. Lelkipász-
toruk nincs, Isten igéje nem hallatszik többé, az Uri 
szent vacsora után hiába óhajtozik a lélek, keresztel, 
esket, temet a plébánus, ennek adóz mindenki, ezé a 
prédikátori föld haszna, csak egy lévitát szabad tar ta-
mok, a kit a földes uraságnak kijelölni tetszik, s a ki 
aztán , , imádkozhat ik , taníthat — és harangozhat." 

* 

Lévitai minőségben előbb Dávidhazi Ferenc, majd 
Mádi István 1764-től fogva, a midőn a conventio lé tre-
jött, Lepsényi Mihály szolgáltak. Ez utóbbinak halálakor 
(1769) az elöljárók »Komáromban mentek instálni a 
Földes Urasághoz, hogy engedjen mást béhozni és ilyen 
válaszszal jöttek haza ; »Az belől megirt Instánsoknak 
kérése annyiban megengedtetik a földes uraságtól, hogy 
az Ao. 1764. apr. 24. az Uraságnak ezen dologban adott 
Reversalis Conventionak minden cikkelyei megtartassék 
és előre a választott személy az Uraságnak approbat ió-
jára praesentáltassék. Komárom 1769. apr. 5. Johan. 
Bapt. Búzás, Resid. S. J. Comaromiensis Superior mpr.« 
Ugyanily eljárás követtetett a későbbi léviták (Kirá l y 
Mihály, Német Ádám, Tatár András) beállításakor is. 

Bíczó Pál, 
(Vege köv.) „ pátkai reform, lelkész. 



I R O D A L O M . 

Kókai Lajos kiadásában megjelent új könyvek : 
Nazarenismus, irta Szeberényi Lajos Zsigmond. A naza-
rénusok tanait, életét és tör ténetét öleli föl a jelen dol-
gozat, abból indulva ki, hogy ha a nazarenismussal siker-
rel akarunk megküzdeni, mindenekelőtt megkel l ismer-
nünk ezt az ellenségünket. Mert ilyenfajta irányok és 
mozgalmak ellen a protestáns egyház, ha alapelveihez 
hű akar maradni, csak egy fegyverrel küzdhet, és ez a 
szellem fegyvere. Szeberényi úr sorra ismerteti a re for -
mációt megelőző időszak szektáit, az anabaptistákat, a 
baptistákat, s úgy tér át a nazarenismusra, melynek 
előbb külföldi, azután hazai történetét irja meg, ez u tób-
biban természetesen itteni lelkészek adataira, különösen 
Szőllősi Antal makói lelkipásztornak részint lapunkban 
megjelent cikkeire, részint »A nazarenusokróKc irt önálló 
füzetére támaszkodva. A 96 lapra terjedő füzet ára 70 kr. 
— Jó gyermekek verses könyve. Karácsonyi és újévi aján-
dékul irta Sántha Károly. Képekkel illusztrált könyvecske, 
melynek tartalmáért eléggé kezeskedik írójuk ismert 
neve. Ára 1 frt 20 kr. B. A. 

A zemplónmegye i orvos-gyógyszerész egylet ki-
adásában megje len t : Franciaország hatása Európa műve-
lődésére. Irta, és Sátoralja-Ujhelyen, a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egylet ismeretterjesztő estély én 1888. 
nov. 11-én előadta Ballagi Aladár. A Budapesten, a Frank-
lin-társulat nyomdájában Ízlésesen kiállított füzet 34 
lapra terjed. 

Evangyel iomi lelkészi tár. Ünnepi és közönséges 
egyházi beszédek. Szerkeszi és kiadja Czelder Márton, 
előbb hittérítő, jelenleg kecskeméti ev. ref. lelkész. Kilen-
cedik évfolyam. A 26 nagy ívre terjedő kötetben 66, 
különböző alkalmakra írott egyházi beszéd van. Szerzőik 
neveit a szerkesztő nem közli, »hogy a szigorú bírálat-
nak a nevekkel útját ne állja.« A nevek majd csak a jövő 
évfolyamban közöltetnek. Annyit azonban elárul a szer-
kesztő, hogy „a szerzők elsőrendű elismert egyházi irók 
Belenyugszunk egyelőre a szerkesztő eme bírálatába; de 
titkolózása a neveket illetőleg nem indokolt, mert a 
szerzők megnevezésével a »szigorú bírálat« egyáltalában 
nem vesztegethető meg, ennek ítélete nem praeoccupál-
ható. A jó és hivatása magaslatán álló bírálatnak személy 
válogatás nélkülinek kell úgyis lennie, s az okos és 
öntudatos iró sem félhet sohasem a megjegyzésektől, 
mert az ilyen, egy még magában véve talán csekély 
értékű bírálatból is csak tanulni szeret. Ha azonban nem 
így veszi a bírálatot, hanem benne csak őt boszantó 
szőrszálhasogatást lát, ezzel elárulta egyfelől nagymértékű 
hiú önteltségét, másfelől azt, hogy nem öntudatos iró. 
A mű részletes ismertetésére különben mielőbb sort 
kerítünk. A megrendelési ár most is 3 frt, mely össze-
gért Sziládi László nyomdatulajdonos s az »Ev. leik. 
tár« kezelője a könyvet bérmentve küldi meg. A régi 
vállalat különösebb ajánlást már részünkről nem igényel. 

Előfizetési felhívás. Boross Mihály kitűnő népies 
írónk következő előfizetési felhívását melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. >>1889. január 9-én lépek életem 
75-ik évébe.: tehát egy. lépéssel közelebb a sirhoz, de 
nem akarok meghalni addig, mig Börtöudalaimat, szívem 
ez örrökké sajgó sebeit honfitársaim kezébe nem nyúj -
tom. A mű meg fog jelenni jövő január hóban 50 kr ár 
mellett. Szives gyűjtőimnek minden 5 példány után egy 
tiszteletpéldánjmyal kedveskedem. Kérvén az iveknek 
újév előtti beküldését, hogy a nyomatandó példányok 
száma iránt magamat tájékozhassam.« Kelt Sárbogárdon 
(Fehérmegyében) 1888. dec. 3. — Boross Mihály. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Lelkészjelölések. Az alsó baranya-bácsi egyház-
megyébe kebelezett pacséri egyház lelkészi állomására 
kijelöltettek : Vinczi Gyula bellyei, Szendi Lajos vejtii, 
Józan Dániel keöi rendes- , és Barsy Miklós pacséri, 
Tatay Lajos kopácsi helyettes lelkészek. A választás 
1889. január hó 13-án leend. — A felső-baranyai egyház-
megyébe kebelezett nagytótfalui egyház lelkészi állomá-
sára kijelöltettek : Czúcz Lajos szavai, Borbély László 
ipacsfai, Beregszászi Gusztáv oldi, Baksay László sámodi, 
és Kovács Bálint aderjási rendes lelkészek. — Az orbai 
egyházmegyéhez tartozó papolczi ref. egyház lelkészi állo-
mására 11 folyamodó közül ki jelöl tet tek: Véres Károly 
s .-szentgyörgyi juratus, Józsa Sándor kisborosnyói, 
Balogh Sándor örboldogfalvi, Tamó Gyula tordaszent-
lászlói és Kelemen Győző kézdi-mátisfalvi rendes lelké-
szek. 

* A protestáns irodalmi társaság pénztárába 
ujabban a következő tagok fizették be tagdíjaikat és ala-
pítványaikat. B. Vay Béla és neje gr. Teleki Zsófia 
500 frt. Szaíay Károly ref. tanár kamat fejében 5 frt. 
A tiszáninneni ref. egyházkerület kamatul 25 frt. Kun 
Bertalan ev. ref. püspök kamatul 5 frt. Láng Adolf ev. 
lelkész alapítvány fele 50 frt. Papp Károly r. tagsági 
díjul 6 frt. Dr. Hamary Dániel a budai ev. ref. helyi 
bizottság számára 6 frt. Kis Gábor r. tag 6 forint. 
Bodola László kamatul 5 frt. Iglói ev. tanarikar r. t. 
6 frt. Schneller István theol. igazg. tanár kamatul 5 frt. 
Ezeken kívül a héten ötvennél több alapító kötelezvény 
érkezett be, melyeknek beküldői a végleges megala-
kulásnak minél elébb való keresztülvitelét óhajtják. — 
Zsilinszky Mihály, id. pénztárnok. (Budapest, VIII. Szent-
királyi-utca 30. sz.) 

* A protestáns irodalmi társaság közgyűlése, 
melynek a társulatot most szervezni kellett volna, a 
megjelent tagok csekély száma miatt, semmi érdemleges 
tárgyalásba nem fogott, hanem tavaszig elnapolta magát. 
A százakra menő tagokból mindössze 93 jelent meg, s ez 
okon történt , legalabb hivatalosan, az elhalasztás, mi az 
adott viszonyok között kényszerűség kifolyása is volt. 
Most nagyon fel voltak korbácsolva a szenvedélyek, 
talán az elhalasztás majd tisztázza a helyzetet és nyu -
godtabb felfogásnak enged helyet. A debreceni »Nyilat-
kozat«-ra dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. tanár tett 
részletes ellenindítványt forti ter in re, acriter in modo, 
mire Balogh Ferenc írt hasonló élességű viszonválaszt. 
E közben Ferencz József unitárius püspök is nyilatko-
zott, bejelentvén, hogy kilép a társaság kötelékéből. 
Mindezek a mult héten a világi lapokban folytak le, 
melyek tele voltak a protestáns irod. társaságra vonat-
kozó nyilatkozatokkal és indítványokkal. Ha nyilatkoza-
tokkal intézményt lehetne fundálni, akkor ezóta már 
fényesen működnék az a várva-várt irod. társaság ; de 
hogy ez a mi visszavonásra hajló természetünk mikor 
fog együttes működésre összesimulni és meghiggadni ? 
annak a jó Isten a megmondhatója. Annyi bizonyos, 
hogy a protestáns közönségre intra et extra muros nagyon 
deprimálólag hat ez a meddő vajúdás, a külső ellenség 
pedig markába nevet a prot. tehetetlenség fölött, melyet 
most már még csak szépítgetni sem lehet. 

* Az országos protestáns árvaház igazgató-vá-
lasztmánya f. hó 18-án baró Kochmeister Frigyes elnök-
lete alatt ülést tartott , melyen jelen voltak Ballagi Ala-
dár, Ballagi Mór, Háberern Pál, Kenessey B., Kovácsy 
Sándor, Liedemann Károly, Perlaki Elek, Stephany L. 



Szilassy Aladár, Szöts Farkas, Takács Lajos, Váradi 
Károly stb. A tárgyalt folyóügyek között örömmel vette 
tudomásul a választmány az árvaházi naptár leszámolási 
ügyét az utolsó négy évről, mely idő alatt a naptár 
Farkas József kezelésében aránylag elég szép jövedelmet 
hozott az árvaháznak, miért a választmány a kiadó-szer-
kesztőnek jegyzőkönyvi köszönetet és elismerést szavazott. 
A szokásos karácsonyfa ünnepély az árvaházban í. hó 
23-án vasárnap délutánra határoztatott, alkalmi beszédek 
tartására Dolesehall Sándor és Kenessey Béla vá!. tagok 
kérettek föl. Bejelentetett néhány jótékony adomány is, 
ezek között Schneider E. és Saxlehner úrnők 100—100 
frtja és Fuchs Gusztáv 1000 frtos hagyománya. A szoká-
sos karácsonyi gyűjtések pénzben és természeti adomá-
nyokban, melyek beszerzése körül az elnök és a női 
választmány fejettek ki nagy buzgalmat, az idén is szé-
pen sikerültek. De van is szükség rájok, mert 90 árva-
gyermek kitartása és nevelése sok költségbe kerül Buda-
pesten. 

* Advent a budapesti ref. egyház körében. Élve-
zetes adventi napokat élt át a budapesti ref. templomba 
járó közönség. A három első advent-vasárnapon három 
kitűnő beszédet hallott, melyeknek mindenikén valami 
apokalyptikus hang vonult át. Dec. 2-án Kenessey Bda 
theol. tanár prédikált a Jel. könyve 22. r. 20. versében 
levő e néhány igéről: Jövel azért, Uram Jézusi Egy 
fenséges kép után, melyben az ég titkaiba pillantó s 
annak tökéletessége után sóvárgó Jánost tüntette fel, 
kifejtette, hogy annak imája, mily sokat mondó, termé-
szetes és jótékony imádság. — Dec. 9-én Papp Károly 
lelkész az apostol felhívó szózatát intézte a gyülekezet-
hez : Az éjszaka elmúlt; a nap elközelget; vessük el azért 
a sötétség cselekedeteit és öltözzünk fel a világossághoz 
illő öltözetbe. Különösen kiemelkedő része volt beszédjé-
nek, midőn a menny fényességét, a bűnös vétkeinek s ; 

ha meg nem tér, büntetésének rettenetes voltát festette. 
— Dec. 16-án pedig Szász Károly igazi lelkipásztori 
tapintattal a Jel. III. r. 20. verse e szavait: „ Ime az 
ajtó előtt állok és zörgetek" úgy állította elénk, mint az 
Idvezítő feleletét az elhangzott imára : „ Jövel azért I 
Uram Jézus!" Elmondta azután, hogy az Úr kopogtat 
1) házunk ajtaján, megkérdezvén, rendben van-e min-
den 2) szívünk ajtaján, hogy igyekezünk-e megszaba-
dulni a bűnből s épen ő általa 3) a világ ajtaján, mely 
még most sem alakult át az ő akarata szerint. Ez utolsó, 
különösen megrázó, a világ bűnösségét ostorozó rész 
után az a határozott szó zárta be a hatalmas beszédet, 
hogy a világ bajaiból egy kivezető út van : a Krisz-
tus. Vajha minél többször örvendezhetnénk hasonló 
»nagv buzgósággal való bizonyságtételeknek !« (Cselek. 

í v . v : 3 3 ) . c 

* Szíves kérelem. „A nők tényleges rendeltetése" 
című művemből még néhány példány nyal rendelkezem. 
Felkérem e becses lapok t. olvasóit, kik e kiválóan nők 
számára irt és több tekintélyes bíráló által méltatott 
művet, főképen most a közelgő ünnepek alkalmából 
családjuk nő tagjai számára megszerezni óhajtják, hogy 
becses megrendéléseiket egyenesen hozzám intézzék. A 
mű ára 1 f r t ; ezen összegnek nevemre küldése után 
bérmentve küldöm meg mindenkinek. Mint alkalmi ajándé-
kot a családok fiatalabb nő tagjai számára, különösen 
ajánlom művemet a lelkész, tanár és tanító urak becses 
pártfogásába. Foktő : Kalocsa mellett.*) — Feleki József\ 
ref. lelkész. 

*) A hazai egyházi lapok kéretnek e sorok szives közlésére. F. J. 

* Templom avatás Gyomán. A gyomai evang. 
templom fölszentelését e hó első vasárnapján hajtotta 
végre Áchim Ádám békési esperes, Dax György és i f j . 
Jeszenszky Károly mezőberényi lelkészek segédlete mel-
lett. Az »Erős várunk« eléneklése s az oltár előtti szo-
kásos collecta elhangzása után Áchim esperes nagyhatású 
beszéd kíséretében avatta fel a sok viszontagságon 
átment gyülekezet templomát, mely 50 év óta immár 
negyedszer épült újra, s mely legközelebb is tűzvész 
martaléka lőn. Az erre következett ének után, Dax 
György mondott hatásos német beszédet, míg a magyar 
alkalmi szónoklatot ifj. Jeszensyky K. tartotta lelkes 
hazafias szellemben. A helyi lelkész által kiszolgáltatott 
urvacsoraosztássai s a rákövetkezett gyülekezeti ének-
kel véget ért a szép ünnepély. 

Nemeslelkű adomány. Szentmiklósi és óvári 
Pongrátz Gyula jenkei (Ungmegye) földbirtokos, a jen-
kei ev. ref. egyháznak egy háromszáz évesnél régibb 
ezüst keresztelő medencét és keresztelő poharat, azon-
kívül egy szép aranyozású ezüst kelyhet és ötliteres 
urvacsorai kupát adott ajándékba, mely tárgyak értéke 
meghaladja a 400 frtot. A kisérő levélben egyszers-
mind azt az ígéretet teszi, hogy örököse nem lévén, 
a maga és neje halála után jenkei 150 holdból álló 
birtokát a lelkész és tanító javára fogja hagyni. 

* Az ujbánovcei imaház javára tavaly megkezdett 
gyűjtést az idén pártolás hiányában csak két egyházköz-
ségben folytattam. E két egyház Német-Nagyszékely és 
Nérnet-Gyönk, mindkét helyen október hó 14-én végez-
vén az istentiszteletet is, még pedig d. e. Nagy-Székely-
ben, d. u. Gyönkön nagytiszteíetü Keck Endre s Szilá-
gyi Béla urak, e két egyház lelkészei mindent elkövet-
tek, hogy anyagi sikert biztosítsanak. S nem is tettem 
hiába a nagy utat. Teli templom hallgatta ugy Székely-
ben, mint Gyönkön a missziói intézmény megismerteté-
sét s a hirdetett igének nem csak hallgatói, hanem cse-
lekedői is voltak. Nagy-Székely adott 30 frtot, fuvart 
Gyönkre s kétszer a vasúthoz; Gyönkön a templomban 
kitett perselybe 20 frt 66 kr gyűlt. — Nem várt ered-
mény. Az itteni híveket nem kötötte rokonság a slavo-
niai kivándorlottakhoz, mint a bácskaikaikat. Adomá-
nyuk tehát kétszeres értékű. Fogadják innen is, e két 
gyülekezet s nagytiszteletű lelkész urai szívből jövő 
köszönetét alólirottnak a bánovcei ref. missziói egyház 
nevében. wlsten ne felejtkezzék el a ti cselekedetekről!« 
Uj-Banovce, r 888. dec. 12-én. — Keck Zsigmond ref. 
missziói lelkész. 

* Dr. Bihari Péter emlékézetét meleg szívből 
fakadt találó szavakkal kívánta megörökíteni a tanítvá-
nyi hálás kegyelet György László hidasi h. lelkész tol-
lából. De mint olvasóink tudják, a lelkes tanítványt meg-
előzte a jó barát szép megemlékezése, melyet e Lap 
mult száma közölt. Erkölcsi elismerésünk mellé mégis ide 
iktatunk egy részletet, mintegy mutatványul a sikerült 
nekrologból. A tudós, a philpsoph és a paedagogus jel— 
jemzése után a tanárt e szavakkal méltatja. »Nekem s 
nekünk mégis a tanár volt benne a legkedvesebb. Soha-
sem fogom elfelejteni, a miket tőle tanultam. Mielőtt 
megismertem őt, volt ugyan már fogalmam a szép, jó 
és igaz örök eszméiről ; de lelkesedni azokért lelkemnek 
egész lángjával töle tanultam meg. S ez oly kincs, mely-
nek birtokában mindig boldognak fogom érezni maga-
mat. Mindig azon volt, mindig arra törekedett, hogy 
tanítványai tudjanak lelkesülni az ideálokért. Jól tudta, hogy 
a csalódásokból úgyis megtanuljuk a pessimismust; az 
élet reális bajai, szenvedései és nyomorai tigy is majd 



levonnak bennünket az ideák boldog világából. »Szeren-
csétlen ifjú az — nem egyszer monda — ki magasabb vá-
gyakat nem hordoz keblében, ki ifjú létére csak a föld porá-
ban érzi jól magát. Repülj bátran, merészen, minél maga-
sabbra! Ne törődjél vele, ha lebukol is ; kezd újra, ha leestél! 
Légy elkészülve mindig a csalódásokra, szenvedésekre 
a fájdalmakra; mert ezek nélkül sohasem lehetsz jellem, 
s jellem nélkül pedig sohasem leszesz férfiú !« Mindig 
kedvesen emlékszem vissza világos, szép folyékony, 
nyomon járó és mindenütt élettapasztalataival átszőtt 
előadására. Gyönyörűség volt hallgatni. Hogy gyuladt 
ki ilyenkor arca, hogy ragyogtak jóságos szemei a lel-
kesedés- és meggyőződésnek szent lángjától; hogy foly-
tak ajkairól azok a felséges gondolatok, miknek halla-
tara megállott szemünk s szánk s csak bámulva csudál-
tuk lelkének erejét, midőn merészen vizsgálta a dolgok 
s »a megismerhetetlennek« elrejtett mélységét. De nem-
csak bámultuk, nemcsak tiszteltük, de szerettük is őt. 
Szerettük, mert nemcsak tanárunk, lianem atyánk is volt. 
Nemcsak tudományát osztotta meg velünk: de szí-
vét is ide adta. Ezért marad ő előttünk feledhetetlen 
örökre!«. .. 

* A népiskolaügy háromszékmegyei állapotáról 
szóló jelentésében érdekes adatokat közöl Eötvös K. L. 
tanfelügyelő az általa kezdeményezett foglalkoztató tan-
mód meghonosodásáról. Tapasztalati példákkal mutatja ki, 
hogy a tanítók nehezen bontakoznak ki az alaki, deduk-
tív tanításból. Ez a tapasztalat igazolta — folytatja tovább 
— annak az intézkedésemnek szükségét, hogy egy-egy 
vidék tanítóit az iskolai belélet induktív fejlesztésében a 
foglalkoztató tanmódban instrukciók közlésére összehív-
jam. Örömmel jelenthetem, hogy kísérletem bevált : 
Kovásznán és K.-Vásárhelytt egybegyűlt (mintegy 70) 
állami és községi iskolai tanítóimat 3— 3 óra hosszat tar-
tott értekezleten tüzetesen kitanítottam az induktív foglal-
koztató taniránv meghonosítására vezető fokozatos intéz-
kedések felől. A közvetlen megbeszélés, a nem értett vagy 
félreértett tételek kifejtése, a fölvetett kérdések gyakorlati 
példákkal megvilágítása tetemesen megkönnyítette a lec-
kéztető alaki tanítás kiküszöbölését népiskoláinkból. Ha 
az ily gyakorlati tanirányt kultiváló munkásság havonként 
megállapítható eredményéről az iskolák pontosan bekiil-
dendik instrukcióm szerinti kimutatásaikat, módomban lesz 
az iskolák életrevaló fejlődését nyomról nyomra irányozni. 
A jelzettem 9 munkanapon át e két tanítói értekezleten, 
a két iskolarendezésen és a két épületvizsgálaton kívül 
megvizsgálás tárgyát képezte a fentebbiek szerint 12 köz-
ség 15 iskolájának 35 osztálya. Hivatalom irodai ügy-
forgalmának adatai pedig következők : Iktatómra érke-
zett a mult hóról átszállt 14 ügydarabhoz 297 beadvány; 
elintéztetet 290 ügyszám 638 kiadványnya.l Ehhez járult 
a mult ülésen előadott 68 közig. biz. ügydarab leíratása, 
a november hóban kiosztott 17 közig. biz. ügy elnöki 
referálása és expedícióra előkészítése, végre a még érke-
zett 41 közig. biz. előadványnak a mai ülésre vélemény-
nyel ellátása. A beérkezett összes tanterveket, tanmene-
teket és módszeres eljárás-leirásokat kellő megjegyzések-
kel és módositásokkal visszaküldve, iskolalátogatásaim-
nál már bírálatom zsinórmértékéül alkalmaztam; ekként 
biztosíthatni vélem egyrészt a tanításnak megyeszerte 
egyöntetűségét, másrészt a tanítók egyéniségének az 
iskolában érvényesülését. A mult hóban kibocsátott »jegy-
zékív«, a foglalkoztató tananyagról legtöbb iskolából 
átdolgozottan beérkezet t ; e munkálatok nagy tömege 
még feldolgozásra vár ugyan, de már az első áttekintés 
megnyugtatott , hogy meglehetősen teljes összeállítását 

fogom nyerni min dazon iskolai foglalkoztatásoknak, 
melyek tankerületünk iskoláiban meghonosíthatok. Eddig 
a jelentés, melynek a tanítók helytelen tanmódjára vo-
natkozó passusa miatt a kézdivásárhelyi tanítók panaszt 
emeltek a megyénél. 

* Szász Domokos erdélyi püspök adományai a 
folyó évben is szép összeget tesznek ki. A prot. irodalmi 
társaság részére 500, piskii templomépítésre 100, dicső-
szentmártoni templom építésére 100, m.-láposi egyház 

1 alaptőkéje javára 100, a domokosi egyházközség javára 
' 50, az Emke javára 200, a segesvári egyháznak évi 

járulékul 100 frt, összesen 1350 frt. (Magában is tekin-
télyes összeg, de még szebb egy prorestáns paptól, kinek 
tudvalevőleg nem sok adatott a földi javakból!) 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot. árvaház részére: Bajcsi Lajos 

dunamocsi ref. leik. az iskolások részéről 3 frt 35 k r . — 
Ritter Károly somorjai ev. leik. egyháza részéről 2 frt. — 
Zeke Lajos siklósi ref. lelkész 14 frt 16 kr. (Ehhez járul-
t ak : Bonnyád Vilmos 10 kr. Doba István 15 kr. Szent-
királyi Ferencz 10 kr. Baka Sándor 10 kr. Csányi Sán-
dor 10 kr. Mészöly Endre 10 kr. Náray Pál 15 kr: Garsi 
Sándor 10 kr. Pataki József 10 kr. Nagy József 12 kr. 
Főző Jolán 10 kr. Csányi Katalin 10 kr. Pataki Juliánná 
10 kr. Denke Katalin 10 kr. Kun Juliánná 15 kr. — 
Vajda Mari 10 kr. Szép Mari 15 kr. Varga Juliánná 10 kr. 
Máté Katalin 10 kr. azaz a Confirmandusok az árvaház 
részére küldenek 2 Irt 12 kr. Főző Sándor irnok, volt árva-
házi növendék 40 krt. Szűcs Dániel tanitó 50 k r t ; akis 
iskolások vizsgájakor a tányérokon találtatott : 0-82 kr. 
a nagy iskolások közvizsgájakor 205 frt. a miben 1 frt 
ismét Kun Juliánná adománya, 27 kr pedig délutáni ada-
kozás, tehát egy összegben: 6 Irt 16 kr, alapítványom 
évi kamata 8 f r t ) Szerk. 

A budapest-budai ref. templom építésére újab-
ban következő adományok folytak be : Tisza Kálmánné 
védasszonyunk által Várady Károlytól 20 frt. Persely 
pénz 25 frt 30 kr. Biró Pál 3 frt. Kovács Gyula 2 frt. 
Boros István, Demjén Sándor, Édes János és Basa Bálint 
hajdu-bagosi lelkész 1— 1 frt. Ezen összegekkel együtt 
41,563 frt 72 kr van a pesti hazai első takarékpénztár-
ban elhelyezve. Budapesten, 1888—ik évi december 14-én. 
— Szőts Albert, pénztárnok. 

A bonyhádi újra alakuló ev. ref. egyház részére 
adakoztak Pakson: Hagymássy Károly, Madarász Jenő 
5 frt. Spiez apát, Szeniczey, b. Jeszenszky Kálmán 3 frt. 
Molnár Sándor, Molnár Antal 2 frt. László Károly, 
Huszár Pál, Kurcz Ur Pepi, Horváth S., Parragh S., 
Dr. Singer, ifj. Szarka Zs., Hajpál Benő, Kis András, 
Szikora Marika, Döme Istv., Egy valaki, Varga József, 
Mácsik Lajos 1 frt. László Lajos, Szűcs Jánosné 60 kr. 
Györy János, Szalay J., Gipelei J., ön Dömötörné, 
Baksay György, Zanotay J., Kopasz S., Takács Györgyné, 
Gulyásné, Rókász Péterné, Szabó István, Marosi Ferenc, 
50 kr. Dömötör Fer., Szarka János, Patkós S., Katona L. 
40 kr., ör. Simon Józseí 25 kr., özv. Kovács Józsefné, 
Török Istvánné, Szőke Istvánné, Paczolay János 20 kr. 
Összesen : 47 frt 35 kr, az előbbi összeggel együtt 249 frt 
77 kr. — Bonyhád, 1888. dec. 4-kén. Sikó Ernő, ev. ref. 
h. lelkész. 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet, Czettel és Deutsch Budapest. 
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PROTESTÁNS 

SZERKESZTŐ-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. ker. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. em. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
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 
m i n d e n k i n postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

I P " Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk. ""HKS 

B ú c s ú s z ó . 
Midőn a több mint három decennium óta 

fennálló »Prot. Egyházi és Iskolai Lap« kiadói 
és szerkesztői gondját ezennel leteszem, hadd 
mondjam el röviden, mi indított engem arra, 
hogy be nem várva a természet rendje szerint 
bekövetkezendő véget, ezt megelőzőleg szakít-
sam meg egyházirodalmi pályafutásomat. 

A nehéz idők, melyek hatása alatt e Lap 
megindult, a közügyek terén működött másod-
rendű tényezőktől is oly munkát követeltek, 
mely történelmi jelentőségűvé volt válandó. Ha 
erről akkor világos tudatunk nem volt is, de 
sejtettük foglalkozásunk jelentőségét a felada-
tok nagyságából, s sejtenem kellett azt különö-
sen nekem, mint a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 
szerkesztőjének, ki a vallás szentélyén belül 
menekült hazafisággal a garázdálkodó hatalom 
gyanakodását lépten-nyomon felköltöttem és 
személyem ellen zúdítottam. 

Szerencsére a zaklatások, mondhatnám, 
üldözések, melyeknek folytonosan ki voltunk 
téve, nem hogy csökkentették, inkább fokozták a 
szent ügy iránti buzgalmunkat, és tetemesen 
emelték szavunk hatásat, a mikor s a mennyi-
ben közreadhattuk. 

A valláserkölcsi eszményi igazságok, me-
lyeknek hirdetésére, s a humanisticus szent 
célok, melyek létesítésére vállalkoztunk, oly tér 
volt, a hová a Protmanok nem férkőzhettek 
és működésünket nem gátolhatták. Mi tehát bát-
ran hirdettük az evangyéliomi szabadság igéjét. 

Kit izgató szavunk megnyerni nem tudott, 
azt ellenzésre ösztökélte, minden esetben a tes-
pedő közönyre hajlókat fölrázta s az egyház 
élő tagjaivá tette. így is amúgy is a vallási 
eszmék és a humanisticus célok iránti érdek-
lődés fokozódván, Isten országának eljövetele 
mozdíttatott elő. 

Az egyházi állapotok akkori meddősége 
közepett ez tagadhatatlanul jótékony hatású 
volt; mert szellemi és anyagi megújhodásra ser-
kentett és az egyházi és iskolai ügy belső ren-
dezését siettette. 

Ez volt a Lapnak általános jellege az első 
évtizedben, melynek elejét a pátensi mozgalom 
diadalrajutása, közepét a közéletnek a nem-
zeti passiva resistentia következtében nem kö-
zönséges pangása foglalta el és csak vége felé 
csillámlott fel a nemzeti regeneratio korszaka, 
mely midőn egyházpolitikai magunktartásának 
új irányt szabott, egyúttal figyelmünket első 
sorban egyházi életünk belső viszonyaira te-
relte. S a Lap felismerve mind a két tekintet-
ben hivatását, bátran síkra szállt a gyászos 
múltból örökségképen ránk maradt particula-
rismus és kölcsönös féltékenykedés ellen, mely 
az erők tömörülését gátolta, valamint sokaknak 
azon fonáksága ellen, mely a nemzeti kormány-
nyal szemben folytatni akarta a törvénytelen 
hatalom iranyában századokon át megszokott, 
mindenben kelepcét gyanító s ezért mindenben 
akadékoskodó oppositiót. 

Mind ez hirlapirói pályám töviseit nem kis 
mértékben szaporította. De másfelől a jó Isten 
kegyelme azt az elégtételt engedte megérnem, 
hogy az általunk évtizedeken át sürgetett nagy 
alkotások (zsinat, convent, domestica, missio-
iigv rendezése stb.) egymásután létesültek és 
prot. egyházunk szebb jövőt igérő alapokra fek-
tettetett. 

Azóta az új alkotásokon belül napról-napra 
új feladatok támadtak, melyek megoldására nézve 
én nem találom ' fel többé sem lelkemben a 
kellő tüzet, sem agg korom parancsolta vissza-
vonultságomban a hatályos cselekvéshez meg-
kívántató rugókat. 

Ennek tudatában nem akarok botorul úgy 
cselekedni, mint a galatiabeliek, hogy slélek-
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kel kezdve testtel végezzek,« alkura lépvén az 
egyházunk terére is rendre rendre átszivárgó 
lazult erkölcsű közszellemmel, mely szeges ellen-
tétben áll minden oly természetű és irányú 
tevékenységgel, a minőnek az én egyházirodalmi 
működésem évtizedeken keresztül szentelve volt. 

Igen jól tudom, hogy ily viszonyok közt 
lapszerkesztőnek mi a kötelessége. Hisz éle-
tem java részét a költő imez intelme követésé-
ben töltöttem : Tu ne cede malis, sed contra 
audentior ito !« Csakhogy e bátorítás nem 74 
esztendős embernek, nem olyannak szól, ki 
hanyatlott ereje tudatában az ár ellen való úszásra 
nem való, s épen azért nem is igen hajlandó rá. 

Pedig az én irói multam határozottan tilta-
kozik pályám oly körülmények közt való folyta-
tása ellen, a hol és a mikor a székire hangoz-
tatott »simuljunkcc jelszót kellene követnem. 
A4ert hiába, ha az ember egy hosszú életen át 
valamit megszokott, rátart a természete még 
akkor is, ha hiányzik hozzá az erő. 

Szóval, multam, egyetemes célokra irányult 
munkásságával, nem találván többé az ujabbkor 
sokfelé ágazó törekvéseihez, mind jobban meg-
győződtem arról, hogy ujhodó egyházi életünk 
nagy jelentőségű részletteendői közepett hiba 
volna tőlem tovább elfoglalni a tért, hol erős 
küzdelmekkel járó új feladatok munkabíró fris 
erőket követelnek. 

Szőts Farkas urat, mint a jelen nemzedék 
szülöttjét retrospectiv tekintetek nem feszélye-
zik. O ismeri a mai kor törekvéseit s ennek a 
jövő biztosítására célzó jogos igényeivel már 
eddig is sokat foglalkozott. Másfelől tőle, az 
előbb tanítványom-, később a svstematica-
theologia tanszékében utódomtól, ki most már 
jó idő óta a Lap főmunkatársa, bizton várhatni, 
hogyha mindenre nézve nem is, de lényegileg 
abban a szellemben fog szerkesztői működésé-
ben eljárni, mely e Lapot évtizedeken át éltette. 

Ehez képest bizonyára rajta lesz, hogy a 
már törvényesen megszabott korlátok közt 
mozgó egyházban összebékítse a fennálló rendet 
az evangyéliomi szabadsággal, mint a protes-
tantismus éltető lelkével, a melytől egyedül vár-
ható, hogy ellenállhassunk úgy a kívülről jövő 
megtámadásoknak, mint a belső megoszlás 
okainak. 

Mi módon fog a nem könnyű feladat meg-
oldatni, erre nézve Szőts Farkas úr, mint a kire 
a Lapnak tulajdonjogát és felelős szerkesztői 
tisztét átruháztam, az 51. számban közzétett 
programmjában elég részletesen nyilatkozott, és 
tekintve eddigi működését biztosra foghatni, 
hogy ő ura lesz szavának és nem fog tágítani 
az egységre törekvés sürgetésében sem, mint a 

mitől jövőnk boldogabb fejlése úgy általános 
hazai,, mint különösen egyházi tekintetben függ. 

E11 pedig midőn ezennel-búcsút veszek t. 
olvasóimtól és több mint 30 éves hírlapírói 
pályámtól, legmélyebb hálával emlékezem meg 
mind arról, mi működésem hosszú ideje alatt 
annak mindig actuális súlyt kölcsönzött és kiváló 
diszeül szolgált; megemlékezem nevezetesen 
arról, hogy a protestáns egyháznak 1858 óta élt 
és részben ma is élő papi és világi előkelőségei 
majdnem kivétel nélkül dolgozótársaim voltak, 
és ezek közül legtöbbnek szíves jóakaratával, 
barátságával dicsekedhettem. Ez fáradalmimnak 
és netaláni szolgálatimnak mindennél becsesebb, 
egyetlen igazi jutalma. 

Ballagi Mór. 

Nyílt levél a szerkesztőhöz, 
Tisztelt Barátom ! 

Midőn lapod szerkesztésétől három évtized 
kitartó, hű munkája után megválsz, s közön-
ségednek és munkatársaidnak búcsút mon-
dasz, engedd meg, hogy azok egyike, kik e 
három évtized alatt nem csak lapod hú olva-
sói, hanem munkatársaid is voltak, bucsúzá-
sodra egy néhány szóban meleg és mélyen 
átérzett visszhangot adjon. 

Visszatekintve lapod harmincegy évfolya-
mára — az időre, mely alatt a magyar protes-
tánsságnak egyik szellemi vezére valál, kinek 
zászlója alatt egymásután két nemzedék sora-
kozott, melynek nagy része büszkén vallotta 
magát tanítványodnak: ma, az utolsó órában, 
a búcsú e megható pillanatában őszintén ki-
mondom, hogy nem csupán nagy tudományod, 
melylyel a theologiai s különösen a bibliai 
tudományokban mindnyájunk fölött álltál, s 
mintegy természetes vezérünkké lettél, sőt nem 
is főleg ez, hanem egy másik tulajdonod az, 
a mi az én becsülésemet megnyerte s neked 
akkor is biztosította, mikor a tieidtől talán 
ellenkező nézeteket tápláltam. S ez a te valódi 
protestáns szellemed, mondhatnám — ha a szó 
annyira elkoptatott nem volna s azzal annyian és 
annyiszor vissza nem éltek volna — igazi szabad-
elvűséged\ épen az ellenkező vélemények irá-
nyában is. Te ezeknek mindig készséggel nyi-
tottál tért, engedted szóhoz jutni saját házadban, 
még ha ellened nyilatkoztak is. Nem tértél ki 
sem a különböző nézetek, sőt elvek vitatása, 
sem a személyes megtámadások elől. Sokan 
ezért latitudinarismussal sőt elvtelenséggel is 
vádoltak; de én mindig úgy éreztem, hogy az 
egyes és részletes elvek fölött van egy maga-



sabb elv, a protestantismus legfőbb elve: az 
igazságnak őszinte és elfogulatlan keresése; nem 
az, hogy nekem van-e igazam vagy neked, hanem 
hogy mi az igazság ? Az igazságot pedig csak 
a vélemények nyilvánításának teljes szabadsága 
utján lehet megtalálni; s az, a ki az ellenvéle-
mények iránt türelmetlen, a ki azokat nem 
akarja meghallgatni vagy épen ledorongolja, az 
csak a maga igazát keresi, nem az igazságot. 
A protestantismus abban különbözik a katho-
licismustól, hogy elvetette a tekintélyek ural-
mát s a szabad vizsgálódás elvét tűzte zász-
lajára; a szabad vizsgálódás pedig múlhatatlanul 
vezet nézet-különbségekre, mert minden dolog-
nak két és több oldala van. Kényelmes dolog 
azt mondani: a római pápa ezt vallja, tehát 
mindnyájan ugyanazt tartozunk vallani, minek 
vitatkoznánk telette, minek is gondolkoznánk 
s törnők a fejünket rajta ? 

Most megválsz e laptól, lelépsz e térről, 
melyen 31 esztendeig a szabad vitatkozás, a 
vélemények harca és az őszinte igazságkeresés 
elvét vallottad és követted. Vidd magaddal azt 
a megnyugtató öntudatot, hogy sok igazság 
szikráját segítetted kipattanni, az acél és kova 
kemény összesúrlódása által. 

Fáradt és törődött vagy; fiatalabb erőkre 
bizod a munka folytatását; bizol bennök, mert 
a magad nevelése, a te tanítványaid. Es pedig 
jeles tanítványaid, a kik — a te gamálieli 
lábaidnál — kétségkívül sokat tanultak. Vájjon 
megtanulták-e a bibliai s theologiai tudományok 
mellett azt a protestáns szellemet is, a türelem-
nek és az ellenkező nézetek meghallgatásának 
s méltánylásának ama protestáns elvét is, mely 

ha veled együtt eltávoznék e laptól, még 
inkább fájlalnám, mint a Te visszavonulásodat. 

Reménylem, hogy az nem fog eltávozni 
veled; ámbár meg kell vallanom, hogy az utóbbi 
időben, mióta gyakoribb gyöngélkedésed miatt 
lapodra oly gondot, s a vezetésben oly határozó 
befolyást nem gyakorolhattál, épen e részben 
(csak is ebben) némi aggasztó jelenségeket lát-
tam föltünedezni s csak legközelebb is, a negye-
dik advent vasárnapján, úgy szólva karácson 
szombatján, nem épen karácsonyi hangok ütöt -
ték meg a fülemet. »A földön békesség és az j 
emberekhez jó akarat« visszhangjai nem igen 
csendültek meg azokban a közleményekben, 
melyek az idézett számban a Prot. írod. Társa-
ság alakulásáról szólanak. 

» A leányzó nem halt meg ?« című vezér-
cikk, enyhítve némit a nagyon is sértő »elvte-
len opportunismusoncc — »meddő opportunis-
musnakcc nevezi azt a mérsékletet, melylyel a 
Prot. írod. Társaság december 18-ki közgyűlése 

a végleges szervezkedést elhalasztotta s jósolja, 
hogy az emberi lélek ismeretét nélkülöző 
jóhiszeműségének keservesen megadhatja az árát. 
Kemény ítélet. Vájjon az emberi lélek ismeretét 
csak azok nem nélkülözik, a kik az elhalasztás 
ellen voltak? Vájjon őszfejű, az egyház szol-
gálatában megvénült emberek, a kik hosszú 
életpályájokon a gyülekezettel és annak embernyi 
ember tagjaival érintkeztek, kevesebb ember-
ismerettel bírnának, mint néhány fiatal tanár 
kik 5—10 éves pályájokon csak könyveikből s 
az iskolai fiatalsággal való érintkezésből tanul-
ták az emberismeretet ? Kár a fiatalságnak ennyire 
elbizakodni a maga »kizárólagos« emberisme-
retében s ily kicsinylőleg Ítélni mások élettapasz-
talatai felől. 

Opportunismus? — Vájjon opportunismus-e, 
egy nehéz és fájdalmas kérdésnek a megol-
dását, egy bonyodalomból a kibontakozást, 
türelemmel keresni s nem emlegetni mind-
járt az első kísérletnél az »ense reciden-
dum«-ot? Bizony, ha »vérkelés«, próbálgatjuk 
először csillapító szerekkel eloszlatni. S vájjon 
oly bizonyos-e, hogy a kísérlet »meddőcc lesz ? 
Nem is említve, hogy az idő és a meggondo-
lás sok — első felhevülésben kimondott — 
bántó szót megorvosolt már (s ez is az emberi 
lélek ismeretéből van véve): de hát nem lát-
ják-e azok a mindjárt (némely orvosok mód-
jára !) vágni és amputálni akaró urak, hogy 
itt egy illetékes egyházhatósági határozattal, a 
tiszántúli egyházkerület egy határozatával van 
dolgunk, mely egy konventi határozatra (talán 
tévesen) hivatkozik — s a konventnek még 
nem volt alkalma nyilatkozni (még illetékeseb-
ben): vájjon tévesen vagy nem tévesen interpre-
táltatott-e az ő nyilatkozata ? No, ezt már csak 
meg kellene várni, mielőtt »ense recidendumotcc 
kiáltanánk, mielőtt az ezt bizalommal és béké-
ben várókat »meddő opportunismussalcc gúnyol-
nók, mielőtt lélektani tapasztalatlanságukat 
keserves megbánással fenyegetnők s mielőtt 
egy protestáns lapban a »Helvetica confessiórók 
és a »Meliusi igazhitűségrőlcc oly kicsinylőleg 
és megvetőleg nyilatkoznánk. Ez ugyan nem 
»opportunismus(( — de félek, hogy »meddőbb«, 
mint amaz. 

Mert, kérem, mit akarunk s mi a célunk? 
Gondolom: az egyesülés, az erők egyesítése 
egy közös célra. Differentiák választanak el. 
Debrecen ellenzi az unitáriusokkal való »fogódz-
kodást« (a mint nem igen diplomatikusán 
fejezi ki) ; sem indokait sem érveit nem helyes-
lem; még kevésbbé azt, hogy e miatt kilép s 
mint Achilles duzzogva sátrába vonul, a helyett, 
hogy belépne s elveinek a közös téren igye-
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keznék diadalt szerezni. - Erre a nem meddő 
opportunisták, hanem kizárólagos emberismerők 
anathemát kiáltanak a debreceniekre a miért 
azok oly elfogultak, oly szűkkeblűek, oly sepa-
ratisták és külön húzók. Mivel jobbak ezek, 
amazoknál? Amazok határozattal és paragra-
fussal akarják kizárni az unitáriusokat; emezek 
eltaszítják magoktól a debrecenieket, meg sem 
akarják velők próbálni az egyértelemre jutást, 
be akarják zárni előttök végkép az ajtót, mi-
előtt mód nyújtatott volna a megegyezésre, talán 
a konventen, talán a capacitatió terén! Amazok 
hitelvi különbség miatt (legalább azt mondják) 
taszítják el az unitáriusokat; emezek egyszerű 
nézetkülönbség miatt a debrecenieket. Melyik 
jobb? Kárhoztatjuk a debrecenieket, hogy ők 
egy (bármily fontos) dogma-kérdés miatt nem 
akarnak látni magok és az unitáriusok közt, a 
protestáns élet és tudomány terén száz meg 
száz közös érintkezési pontot; — s magunk 
egy sokkal csekélyebb jelentőségű — egy pusz-
tán eljárási vagy taktikai kérdés célszerű vagy 
nem célszerű volta miatt, oly hamarosan, oly 
könnyen, meggondolás és szívfájdalom nélkül 
készek vagyunk arra, hogy százezer vagy még 
több szoros hitbeli testvérünkkel szemben »ense 
recidendumot<c emlegessünk, elszakadni készek 
legyünk s még azokat is, a kik ezt nem akar-
ják oly hamarosan, hanem még alunni akarnak 
rá egyet, mielőtt ezt tennék, majd elvtelen — 
majd meddő — opportunismussal gúnyoljuk. 
Lassabban a testtel, uraim! Vannak ugyan, vol-
tak is, lesznek is, testvérek, a kik ennél cse-
kélyebb okok miatt is összevesztek s halálos 
ellenségekké lettek; de vannak s remélem lesz-
nek, a kiket ennél nagyobb okok sem birtak 
egymástól elszakítani. Persze, ahoz egy kis 
türelem, békülékeny szellem, mindenek lelett 
pedig egy jó adag Krisztusi szeretet is kell 
— a mi némely kizárólagos emberismeretnél 
többet ér. 

Ám legyen még egy kis ideig )>meddő vajú-
dása (ez a lap másik közleményéből vett idé-
zet) a mi jó igyekezetünk; de az épen nem 
bizonyos, hogy»a protestáns közönségre, intra et 
extra muros oly nagyon deprimálólag hatnacc a mi 
dec. 18-kán történt ; sőt vannak bizonyságaim 
épen az ellenkezőre; hanem a már bizonyos, 
hogy ha »a külső ellenség markába nevet a 
protestáns tehetetlenség fö löt tcc — még inkább 
markába fog nevetni a protestáns szakadás 
fölött, melyet mind a két oldalról oly buzgó-
sággal mozdítanak elő, hogy ezt már aztán 
igazán nem lehet »még csak szépítgetni sem.« 

Bocsáss meg, Tisztelt Barátom, hogy búcsú-
levelembe tőled (e téren) ily keserűség is vegyült. 

Ismered őszinteségemet. Tőled tanultam baráta-
inknak is megmondani, ha kell — még a kelle-
metlen igazat is. De hisz én ezeket, hozzád 
intézve bár, nem neked mondtam. Lányomnak 
szólok, menyem értsen belőle. Vajha értsen fiatal 
utódod is! a kit, fiatal lelkesedésével s érett 
tudományos szellemével nagyra becsülők, s a 
kit — ezt ígérem Néked — mindig örömmel 
fogok támogatni valahányszor a szeretet lelké-
től vezérelve, egyházunk építésén, körfalainknak 
nem bontogatásán, hanem erősbítésén fog dol-
gozni. 

Es most Isten veled! Kívánom, hogy a 
nyugalomban még sokáig élvezhesd hosszas 
munkálkodásod gyümölcsét, egyházunk felvirág-
zásának boldog szemlélésében azzal a tudattal, 
hogy abban neked is részed van, s nem az utói-
sók között. 

Budapest, 1888. december 27 
a sírig hű barátod 

Szász Károly. 

A magyar református egyházalkotmány 
alapelvei. 

Az egyház egysége s ennek organumai 
A kormányzati alapelvek tárgyalásánál szólanunk 

kell még egyházunk egységéről s az egység határán 
belül az alsóbb hatóságok autonómiájáról. Fennebb m o n -
dottuk, hogy a ref. egyháznak nem tartozik lényegéhez 
az, hogy egy magasabb egységbe össze ne olvadjon. 
De bármennyire óhajtandó és szükséges lett volna egy-
házunknak egységes szervezkedése, ez egészen 1881 /2-ig 
nem sikerült, bár többször megkísérhetet t . Péchy Imre 
vaskarja a konvent intézményében egy ideig fenntar tot ta 
a négy magyarországi kerület belső egységét, de utána 
ismét a régi szétszakadozottság ülte uralmát. Egységet 
egyházunk csak az állam és a kath. egyház irányában 
tudott muta tn i ; ennek kifejezője volt az országgyűlése-
ken szereplő status evangelicus azaz a jelenvolt ágost. és 
helv. hitvallású evangelikus karok és rendek testülete, 
mely magát egy oszthatlan jogi s erkölcsi személynek 
s a kath. féllel, sőt magával a koronás királylyal egyen-
jogú félnek tekintette. De nem ilyen egységre lett volna 
szüksége egyházunknak, hanem egységes alkotmányra, 
mely belsőleg is összefűzte volna a különböző vidékek 
reformátusait . Ilyen azonban sohasem jöhetett létre. 
Végre az I79°/9 1 . évi 26. t. c. 4. §-a megadta a p ro tes -
tánsoknak a törvényes jogot, hogy egygyé alakítsák a 
hazában levő prot. gyülekezeteket, amennyiben m e g e n -
gedte a nevezett §., hogy a protestánsok egyetemes zsi-
natokat tarthassanak s azokon az egyházat egyetemesen 
kötelező kánokokat alkothassanak. Áz ezen törvénycikk 
alapján tett egyetlen számba vehető lépés, a budai zsi-
nat azonban eredménytelen, s az egység továbbra is csak 
pitim desiderium maradt, mignem az 1877. évi konvent 
a zsinati előmunkálatokat készítő bizottságnak utasítá-
sul adta, hogy tervezetét oly módon készítse, miszerint 
»az egyházszervezet alkalmas módot nyújtson a magyar 
ref. egyházat közösen érdeklő minden ügyben egysége-
sen intézkedni.« Tehá t végre törvényhozás tárgya lehe-
tett az egység megállapítása. 



S a zsinat ez elvnek az egyetemes konventről és 
a zsinatról szóló fejezetekben adott is olyan-amilyen meg-
valósítást. Olyan amilyen megvalósítást mondjuk, mert 
amint a zsinati törvény a konvent és zsinat hatáskörét 
s azoknak az egyházkerületekhez való viszonyát meg-
szabja, másfelől pedig amint a kerületek autonómiáját 
túlságos mértékben fenntartja, nem tekinthetjük a neve-
zett alkotmányos intézményeket az egység valódi kifeje-
zőinek. Itt lehet igazán sajnálnunk, hogy a történeti 
traditiók túlságos mértékben dominálták a kedélyeket, 
s emiatt »az egyház kerületeknek századokon át kifejlett 
és üdvösnek bizonyult intézményei és autonom jogai« 
kelleténél több kíméletben részesültek. Tény , hogy a 
kerületek a maguk körében célszerűen kormányozták s 
kormányozzák a területükön fekvő egyházakat s eléggé 
őrködtek egyházunk jogai felett, s intézményeik is a 
századok folyamán eléggé megszilárdultak ; de nem lett 
volna szabad feledni, hogy autonómiájuk csak azért fej-
lődött oly magas fokra, mert a magasabb egység hiánya 
arra kényszerítette őket, hogy egymástól függetlenül 
szervezkedjenek, s mintegy tartományi egyházakká ala-
kuljanak, s a maguk körében teremtsenek egységet, a 
melynek természetesen nem lehetett más kifejezője, mint 
a kerületi közgyűlés, mely a dolog természete szerint 
mind azon jogokat élvezte, amelyekre az egység orgánu-
mának szüksége van. S nem lett volna szabad feledni, 
hogy egy magasabb egységgé társulásnál mindegyik tag-
nak fel kell adni valamit a maga jogaiból, mert külön-
ben a célba vett egység csak illusorius. Mindennek dacára 
kerületeteink oly széles körű autonomiát gyakorolnak, 
amilyennek egykor volt, de ma már nincs értelme. Egy 
nem őket illető jogról már szállottunk az egyház és 
állam közötti viszony tárgyalásánál, ahol láttuk, hogy a 
kerület époly állást foglal el az állammal szemben, mint 
a konven t ; hasonló joggal intéz feliratokat az ál lamkor-
mányhoz még az egyetemes egyházat illető kérdések-
ben is, holott ez csak a konventnek lehet joga és kö-
telessége. 

Részletekbe menve már magának a »konvent«-nek 
meghatározása a törvényben olyan, amely épen nem 
alkalmas arra, hogy a konventet az egység méltó kife-
jezőjévé és a kerületek felett álló hatósággá emelje. Azt 
mondja nevezetesen az 55. §. : »Az egyetemes konvent 
a magyar ref. egyházat egyetemesen érdeklő ügyek elin-
tézésére hivatott testület.cc Mennyivel más meghatározás 
ez, mint például, az egyházkerületé, melyben ki van 
fejezve, hogy az »az egyházi közigazgatás, kormányzás 
és rendtartás céljából« alakult felsőbb ha tóság! Miért 
nem ez a konvent is, miért csak testület s nem is ko r -
mányzó és rendtartó, hanem csak intéző tes tüle t? Hisz 
a gépezet fokain felebb emelkedve természetszerűleg 
»felsőbb hatóságot« kellene találnunk, mely hivatva van 
számos ügyet kezdeményezni, azokat rendelet alakjában 
az alsóbb hatóságoknak végrehajtás végett leküldeni; 
hivatva volna az egyházkerületek felett felügyeletet gya-
korolni s az összes kerületeket érdeklő ügyekben szabály-
rendeleteket alkotni stb. egyszóval gyakorolnia kellene 
mindazon jogokat, melyek egy valódi felsőbb, sőt zsinat 
együtt nem léte esetén, legfelső hatóságot méltán meg-
illethetnek. Én úgy óhajtanám tekinteni egyetemes kon-
ventünket, mint a magyar ref. egyház minisztériumát, 
mely legfelső fokon őrködik a kormányzó gépezet min-
den mozdulata felett, benne egyesül annak minden szála; 
épen ezért jogában kellene állani jelentéseket kívánni az 
egyházkerületektől s nemcsak azon dolgokról szerezni 
tudomást , amelyeket az »egyházkerületek hozzá együt -
tesen vagy külön föl ter jesztenek;« mely határozat egé-

szen az egyházkerületekre bízza annak megállapítását, 
hogy mely esetben forduljanak az egyetemes konvent -
hez; de a koúventnek nincs joga esetleg valamely ügyet 
a kerületek feltet]esztése nélkül tárgyalás alá venni. Sze-
rintem a Zsinati törvények magyarázása is a konventet 
illetné, nem a zsinatot, épúgy, mint az országos törvé-
nyek magyarázása nem az országgyűlésnek, hanem a 
minisztériumoknak feladata s épenúgy, mint az országos 
kormányzatban a minisztereknek, úgy itt is a konvent -
nek kellene jogában állani elsőfokon szabály rendelete-
ket alkotni minden oly ügyben, mely az egész magyar 
ref. egyházat érdekli ; a kerületek pedig csak a zsinati 
törvény és a konvent rendeleteinek körén belül gyako-
rolhatnának statutum alkotási jogot és csak a maguk 
legsajátabb belügyeikben, amelyek más kerületekéivel 
semmi összefüggésben nem állanak. De mihelyt olyan 
természetű ügy merül fel, mely bár eddig a kerületek 
jogkörébe tartozott , de érdekli a többi kerületet is, arra 
nézve azonnal meg kell szűnni a kerületek intézkedési 
jogának, mert az már a konvent körébe tartozik. I lye-
nekül tekintem én a többek között a lelkészi vizsgála-
tokra, minősítésekre vonatkozó szabályokat, valamint az 
összes egyházkerületi egyházi és iskolai alapítványok és 
közpénzek kezelésére való felügyelet stb. Hogy különö-
sen az elül említettek valóban érdeklik az egyetemes 
egyházat, az kitűnik azon számtalan méltatlanságból és 
visszásságból, mely a más kerületekből pályázók minő-
sítésénél előfordul, s melynek oka egyedül a kerületek 
eltérő intézkedése. Továbbá lehetnek s vannak is oly 
ügyek, amelyek sürgős elintézést kívánnak, de a zsinat 
számára vannak fenntartva, ezekre nézve is jogában kel-
lene állani a konventnek, hogy a zsinat utólagos jóvá-
hagyása reményében intézkedjék. 

Mindebből azonban alig van meg valami! Önálló-
lag csak az egyetemes egyház tulajdonát képező alapít-
ványok és közpénzek kezelését vezet i ; az egyházkerü-
letek felett csak a tanügy terén gyakorol oly felvigyá-
zatot, milyennel a közigazgatás minden ágában bírnia 
kellene, de amelyek közül csak azon egyes esetek tar-
toznak hatáskörébe, amelyeket a kerületek oda adni 
akarnak. Ily megszorítás mellett a konvent alig több, 
mint ^barátságos értekezlet,« amilyen volt 188 '/a e lő t t ; 
az egyedüli szerencse az, hogy bár megcsonkítot t alak-
ban és körülnyirbált jogkörrel, de mégis be van illesztve 
az alkotmány gépezetbe, s bizonyosan el fog jönni az 
az idő, amikor megnyeri mindazon jogokat, amelyek a 
dolog természete szerint megilletnék, s lesz egykor való-
ban legfőbb kormányzó hatósága a magyar ref. egyház-
nak s lesz az az összekötő kapocs, mely az egységet 
megteremti s erőt ad egyházunknak mind önmagában, 
mind a rajta kívül eső felekezetekkel és az állammal 
szemben. Érre nézve a csiránál valamivel több van meg 
a zsinati törvény által szervezett egyetemes konventben, 
de annak erős terebélyes fává növekedése még hátra van. 
Előbb le kell vetkeznie egyházunknak a szűk látkörű 
municipalis felfogást, mely az egyházkerületeket nyakára 
engedi nőni az egyetemes egyháznak, s megzsibbasztja 
annak működését és egészséges fejlődését. A jövő nem-
zedék feladata, hogy jól felfogván egyházunk érdekeit, 
haladjon a megkezdett uton tovább s megtisztítván egy-
házunkat az előítéletektől, hozza helyre a hibákat, melye-
ket a régi légkörben felnőtt atyáink féltek kiigazítani. 
Nem kell nekünk attól tartanunk, hogy a konvent hatás-
körét kiszélesbítve, azt absolut hatalommá emeljük, mely 
súlyával bénítólag fog nehezkedni az alsóbb ha tóságokra ; 
mert rendelkezési joga csak oly ügyekre terjedne ki, 
melyek az egyetemes egyházat érdeklik, és mert eljárá-



sáról s működéséről a zsinatnak kell, hogy felelősséggel 
tartozzék, épúgy, mint a minisztérium felelős az ország-
gyűlésnek. 

Még az alkotmány utolsó tagjáról, a zsinatról kell 
szólanunk, mint az egység képviselőjéről. Ennek egész 
szerkezete újonnan van beillesztve alkotmányunkba, s 
hivatása ugyanaz az egyházban, ami az országgyűlésé 
az országos kormányzatban, t. i. törvényhozás és leg-
főbb intézkedés. E helyen nem tartozik feladatunkhoz 
összeállításának megbirálása, itt egyedül csak mint az 
egység orgánumát kell vizsgálat alá vennünk. Mint ilyen 
csak I88V2 óta létezik valósággal, azelőtt csak a jog 
volt meg hozzá. 

De vájjon a zsinat nz »egyetemes« magyar ref. 
egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete-e ? 
A feleletet a zsinati törvény "9. §-a adja meg, hol az 
mondatik, hogy »az erdélyi egyházkerületnek az AC. 
és CC. 1 részeiben és az 1691. évi Leopoldinum dip-
loma 2. 3. pontjaiban biztosított joga és a több száza-
zados különállás folytán kifejlett a lkotmányos szervezete 
érintetlenül hagyatik és részére fentartatik, hogy alkot-
mányát jövőre is a képviseleti rendszer elveivel ösz-
hangzóan tovább fej leszthesse; kötelessége lévén a 
teendő módosí tásokat az egyetemes konventnek, illető-
leg a zsinatnak bejelenteni. Önként értetik, hogy a) ez 
a fentartás az erdélyi egyházkerületnek csakis belügyei 
au tonom intézésére vona tkoz ik ; b) e törvénynek az 
erdélyi egyházkerület alkotmányától el nem térő részletei 
ez egyházkerületet is köte lez ik ; c) az 5. egyházkerületet 
egyetemesen érdeklő ügyekben a zsinat, az erdélyi egyház-
kerületre nézve is törvényhozó testület.« Valóban 
érdekes határozat ! Az erdélyiek hozzászámítják magu-
kat az egyetemes magyar ref. egyházhoz, résztvesznek 
annak egyetemes alkotmányozó gyűlésében, de fenntar t -
ják maguknak a jogot, hogy alkotmányukat a kifejlett 
tör ténet i gyakorlat alapján maguk szervezhessék, csak 
annyit engednek meg, hogy a zsinati törvénynek az 
erdélyi egyházkerület alkotmányától el nem térő részle-
tei az egyházkerületet is köte lezik; s az alárendeltséget 
csak annyiban ismerik el, amennyiben a teendő módosí -
tásokat a konventnek, illetőleg a zsinatnak bejelenteni 
kötelesek. Tehá t tényleg fenntartják külön állásukat, 
csak névleg csatlakoznak az egyetemes egyházhoz s 
élvezik a csatlakozás előnyeit, jogait, annak terhei és 
kötelezettségei nélkül. Hol van itt az egység és v iszonyos-
ság? Én nem látom sehol. A zsinat itt tényleg m e g -
szűnik az erdélyi kerületre nézve törvényhozó testület 
lenni, s egyúttal megszűnik egyetemes jellege is, mert 
az nem lehet egyetemes hatóság, mely alól az egyete-
mes egyház egy része — épen a legfontosabb dolog-
ban az egységes alkotmányt megállapító törvényhozás-
ban — emancipálva van. Mit használ az, hogy a fentartás 
az erdélyi kerületnek csak belügyei au tonom intézésére 
vonatkozik, ha a belügyek közé tartozik az alkotmány 
megállapítása is ? s mi értelme van annak, hogy az öt 
egyházkerületet egyetemesen érdeklő ügyekben a zsinat 
az erdélyi egyházkerületre nézve is törvényhozó testület, 
ha az egyetemes egyházat érdeklő ügyek közül az erdélyi 
kerület alkotmánya kivétetik s megengedtet ik, hogy a 
zsinati törvénynek az erdélyi egyház akotmányától eltérő 
részletei azon kerületet ne kötelezzék? 

Es hogy mennyire kár volt ily Pythia modorában 
fogalmazot t határozatot hozni, s hogy mennyire m e g -
megtámadja ez a magyarországi ref. egyház egységét, azt 
igen világosan és meggyőzően mutatja az erdélyi kerü-
let legújabb kodifikacionális munkáját átlengő szellem 
és felfogás. Csak egy futólagos átolvasása az erdélyi [ 

kerület 11. n. Törvényeinek , meggyőz bennünket arról, 
hogy erdélyi atyánkfiai a zsinat említett határozatának 
a legszélesebb körű magyarázatot adták s abból oly jogo-
kat olvastak ki a maguk számára, amelyeket megadni 
bizonyára nem volt intentiója a zsinatnak. Én úgy látom, 
hogy a zsinat az erdélyiek egyesülési óhájának őszinte-
ségébe vetett erős bizodalmának esett aldozatául és azon 
hitében, hogy Erdély helyesen értelmezendi a neki adott 
jogot s nem él vissza vele, mennyite csalatkozott, annak 
immár kézzel fogható tanújelét látjuk az erdélyi u. n. 
egyházi tö rvénykönyvben! Legelső visszaélés ebben 
maga a »törvény« elnevezés. A kerek ég alatt mindenüt t 
azt a szabályt nevezik »törvénynek« (értve itt t e rmé-
szetesen csak a külső emberi cselekvés szabályait), a 
melyeket egy általánosan legfőbbnek elismert szuverén 
hatalom, legyen az akár testület, akár egyes egyén, hoz 
létre s tesz a fenhatósága alatt álló egyének, testületek 
stb. cselekvésének és működésének szabályává; az alsóbb 
hatóságok e »törvények« határain belül csak »szabály 
rendeleteket« »státutumokat« alkothatnak s semmi körül -
mények között nem tekinthető ^ törvény«-nek az, ami a 
legfőbb egységnek csak egyes részeiben keletkezve, 
csak azon részre nézve kötelező, a mely azt alkotta. 
Már ha ez általános szempontból nézzük az erdélyi 
kerületnek újabban kodifikált szabályait, lehetetlen azokat 
törvényeknek tekintenünk. A közgondolkozásban azelőtt 
is, a debreceni zsinat óta pedig valósággal az országos 
zsinat van kijelölve egyházunk szuverén, tehát »törvény« 
alkotási joggal felruházott hatóságának, ezt jelenti a Zs. t. 
9. §.-ának ezen kifejezése: az egyházi törvényhozás jogát 
az országos egyházi törvényes zsinat gyakorolja, s ezt az 
erdélyi kerület is elismeri, midőn a zsinat ezen határozatát 
minden változtatás nélkül becikkelyezi; épen ezért és 
mert »Törvényei« 1. §-ában a Zs. törvénynek megfe -
lőleg a m. orsz. ref. egyházhoz számítja magát, nem 
kellett volna ama fenhéjázó címmel látni el rendszabá-
lyainak foglalatát. Valamikor, amidőn az erdélyi kerület 
nem volt szerves kapcsolatban a magyarországiakkal, 
hanem egy külön álló egységes tar tományi egyházat 
képezett , nevezhette volna így, mert akkor nem állott 
felette egy általánosabb »törvény«, de ma, az egyesülés 
után úgy a többi kerületben, mint az erdélyiben, csak 
»rendszabály« alkotásról lehet szó az egyetemes » tör -
vények« határain belül. S ehhez járul hazánkban egy 
közjogi felfogás, mely csak azt a szabályt nevezi » tö r -
vénynek, amely a szabályszerű törvényhozó testület által 
alkotva, királyi szentesítést n y e r t ; minden egyéb csak 
»szabályrendelet.« E szempontból tekintve, amaz erdélyi 
»törvényeket« csak az tekintheti »törvénynek«, ki nincs 
tisztában e fogalommal, vagy aki szeret sütkérezni a 
puszta név hamis fényében. 

De visszaélt az erdélyi kerület a zsinat bizalmával 
annyiban is, hogy az azáltal felállított s keresztül vitt alap-
elvekkel mit sem törődve, a maga kénye-kedve szerint 
tartotta meg vagy vetette el a zsinat által behozni cél-
zott intézményeket . Mintha nem is csak egy része volna 
az egyháznak, hanem egy önálló, a magyarországival 
egyenjogú, s a zsinattal nem subordinált, hanem coo r -
dinált viszonyban álló testület, nagylelküleg becikkelyezi 
a saját törvényei közé a zsinati törvényekből azt, ami 
neki tetszik, s úgy, ahogy neki tetszik, változatlanul 
avagy tetszése szerint módosí tva s minden aggodalom 
nélkül kitörli belőle azt, amit magára nézve terhesnek, 
avagy »több százados különállás folytán kifejlett a lkot-
mányos szervezetétől« valami csekélsyégben is e l térő-
nek talál, féltékenyen őrködve, nehogy valami csorba 
essék a régi időknek ma már gyakran időszerűtlen 



maradványain s nehogy valami új becsúszszék az ódon 
kövek közé. N e m megyünk messze a teljes igazságtól, 
ha azt állítjuk, hogy az oly nagy apparátussal, végtelen 
sok idő és szó vesztegetéssel létrehozott »törvénykönyv« 
egy lépéssel sem vitte előbbre sem az erdélyi egyház 
alkotmányát, sem a hazai ref. jogtudományt. Amazt nem, 
mert jóformán változtatás nélkül meghagyta azt, amit 
talál t ; emezt nem, mert fejlődés helyett visszaesést 
jelez egy többé vissza nem hozható kor felé. Csak egy 
példát ez utóbbi állítás bizonyítására. A zsinati törvény 
s utánna az erdélyi kódex kimondja az elvet, hogy az 
egyház zsinat-presbyteri elvek szerint kormányozza 
magát, amit a zsinati t. úgy értelmez, hogy az egyház-
községekben a kormányzás súlypontját a presbyteriumokra 
helyezi, s az egyházközségi gyűlésnek csak annyi jogot 
ad, amennyi elkerülhetlenül szükséges, s Erdély mégis 
visszaálítja az ősgyüléseknek régi hatáskörét, s a pres-
byteriumokat alig tekinti egyébnek, mint végrehajtó s 
az anyagi munkát végző közegeknek. Ez nem haladás, 
hanem visszaesés, s megtagadása egy speciális kálvinista 
elvnek, mely elv mélyen benne gyökerezik egyházunk 
dogmatikai felfogásában. S lehet-e haladásnak tekinteni azt, 
a hosszadalmas eljárást, mely lehetővé teszi, hogy a 
presbyterium határozatai 5 mondd öt hatóság kezén 
menjenek keresztül, míg végre jogerőre emelkednek! 
Mert így áll a dolog, nem minden ügyre nézve az 
igaz, de mégis vannak olyanok, melyek felebbezés utján 
a képviseleti közgyűlés, egyházmegyei tanács, egyház-
megyei közgyűlés, egyházkerületi állandó igazgató-tanács 
s egyházkerületi közgyűlés elé kerülnek. Szerencse, hogy 
a presbyterium határozatait a konventhez s zsinathoz 
nem lehet már felebbezni, mert akkor bizony 7 fórum 
előtt is megfordulhatna valamely ügy, pedig már az 5 
fórum is homlokegyenest ellenkezik minden ujabb köz-
igazgatási elvvel és gyakorlattal. 

Mindent fontolóra véve, méltán feltehetjük a kér -
dést, helyes dolog vol t -e az erdélyiektől ily széleskörű 
magyarázatot adni a zsinati törvény mindenesetre nagyon 
homályos s sokfélekép magyarázható szavainak ? Helyes 
vol t -e ennek folytán a magyarországitól oly léuyegesen 
eltérő szervezetet adni kerületüknek s ezáltal a valódi 
egyesülést beláthatlan hosszú időre megakadályozni ? 
Avagy talán az egyesülés nekik gondolatjukban sincs ? 
Mindenesetre úgy látszik, hogy nem érzik többé oly 
mélyen az egyöntetűség szükségét, s elégnek tartják az 
egyesülésre, ha oly dolgokat, mikbe ot thon már bele 
tört a bicskájuk, a konvent és zsinat elé terjesztenek, s 
eleget vélnek tenni az egység fentartására, ha követei-
ket elküldik a testvér kerületek gyűléseire, hogy ott 
azok, de csak azok számára törvényeket alkossanak. 
Szüntelen előttem lebeg a kérdés, vájjon van-e szüksége 
Erdélynek az egyetemes zsinatra s gyűlésre ? Mert 
ugyan mire való volna ott a törvényhozó országos 
zsinat, hol egy másik törvényhozó testület van, ugyan 
olyan jogokkal felruházva, (vagy legalább úgy gondolva) 
mint a zsinat ? s mi értelme van az egyesülésnek ott, 
hol ily szuverénnek tartott főhatóság van ? hiszen ez 
maga lehetetlenné teszi a valódi egyesülést. Olyan konc-
leső — politika-félének látszik előttem az erdélyi egy-
ház egész magatartása, amennyiben csak azért látszik 
közösségben állani a magyarországi kerületekkel, hogy 
az ezek által közös erővel kivívott előnyöktől el ne 
essék, de különben igen jól érzi magát nélkülök sziklás 
bércei köz t ! 

Hamar Andor. 

T A R C A. 

Enyészet sírjába... 
Enyészet sírjába hull ez év is tőlünk, 
E néhány órát is elviszi e lőlünk; 
Ki van faragva már fekete fejfája, 
Fehér betűkkel vájj' mit irunk reája ? 

írjuk rá bűnünket, hadd jusson eszünkbe, 
Hányszor szálltunk a mi Istenünkkel szembe; 
Hányszor bántottuk meg végtelen jóságát, 
Hányszor cselekedtük a test és vér vágyát. 

Vagy Istenre bízzuk a rossz felrovását, 
Kinek nem találjuk irgalomba' mássát. 
Vallom, hogy az Isten felét se rója fel, 
Mit a bűnös ember valóban érdemel. 

Én rád bízom, Uram, egész életemet, 
Vezető karoddal vígyT tovább engemet! 
A mit a mult évben ellened vétettem, 
Ne tarts Ítéletet mindazért felettem ! 

Hozzád térek, Atyám, bűnömet megbánván, 
Váltsd meg azt Temagad, szent Fiad halálán; 
A jövendő utján add, Véled haladjak, 
Életben, halálban a Tied maradjak! 

Tóth István. 

B e v e z e t é s 
az egyházi »Közigazgatás Kézikönyven cimíí munkához. 

Ezt a könyvet, melyhez a Bevezetés megírására 
fölkérettem, s melyben a törvényesen bevett, vagy a 
szabad gyakorlat által egyenjogosítot t különböző vallású 
hitfelekezetek közigazgatását tárgyazó intézmények sorol -
tatnak fel, olyannak tekintem, mint egy rendezett park 
erdőségét, melynek egyes fái természetökben s alakjok-
ban különböznek ugyan egymástól, de együttes össze-
ségükben a rendszer összhangzó szépségét képezik. 

E bevezetés lehetett volna egy önálló mű is, 
például egyházjogi vagy egyházpolitikai cikk, melyek az 
eszmék rokonságánál fogva magának a bevezetett m u n -
kának szellemével összhangzásban lehettek volna. Én 
azonban úgy gondoltam, hogy helyesebb s a munka fő 
irányának megfelelőbb leszen egy felől az állam és egy-
ház között i viszonyról, s másfelől arról értekeznem, 
mennyire szükséges a különböző hitfelekezeti egyházi 
intézményekre vonatkozó törvények pontos és lelkiis-
meretes administrativ végrehajtása, hogy a különböző 
egyházak közötti béke, a törvény által k imondot t s az 
állam hatalma által megóvandó egyenlőség s lelkiisme-
reti szabadság alapján teljesen biztosítva legyen. 

Az állami feladatok egyik legnehezebbike : a sza-
badság s a minden jogot egyenlő mértékkel biráló igaz-
ság alapján meghatározni azt a viszonyt, melynek az 
állam és egyház közt egymás sérelme nélkül kell fenn-
állani. 

Az állam politikai hatalom, mely törvényei által 



alkotó s végrehajtó befolyással bír az egyéni jogok és 
kötelességek egyensúlyban tartása mellett a társadalom 
szabadságára, rendjére s mindazon viszonyokra is, melyek 
a társadalomban élő egyének közmivelődésére vonatkoz-
nak. Ezek a befolyások és jogok azonban messze túl-
haladják az egyház hatáskörét, mely csak a lelkiekre s 
azon dolgok és viszonyokra terjed ki, melyek a vallást 
s azokat a culturális irányokat érintik, melyeket az egy-
ház a maga szellemében való nevelés által kiván fejlesz-
teni. És ezen irányzat különbség nélkül minden egyes 
hitfelekezetnek annyira hagyományos, történelmi, s vallása 
autonomiájához tartozó sajátja, hogy kész annak meg-
óvásáért minden megengedhető fegyverrel küzdeni. 

És épen ebben rejlik ama féltékenység, melyet az 
egyház — hitfelekezeti különbség nélkül — az állam 
politikai s úgy nagyobb súlyú hatalmával szemben táplál. 
A veszély pedig, a mely ezt a féltékenységet előidézi, 
annál nagyobbnak látszik, minél elfogultabbak az egyház 
fogalmai arról a hatáskörről, melylyel rendelkezik, mely-
nek kiterjesztése azonban az állam hatalmával való 
egyenlősítésig ép az állam érdekében lehetetlen. 

Azoknak az eredeti viszonyoknak meghatározására, 
melyek az állam és egyház alakulásakor keletkeztek, nagy 
befolyással voltak ama tényleges közreműködések és 
segélyek, melyek az egyház gazdasági szervezkedését az 
állam részéről anyagi tekintetben támogatták. Ennek a 
körülménynek kisebb vagy nagyobb mértéke határozta 
meg az állam befolyását az egyházra, melynek függe t -
lensége e miatt nem egyszer szenvedett rövidséget. Ot t , 
hol valamely egyház állami javakkal gazdagíttatott s e 
gazdagodás révén még nevezetes politikai jogokkal is 
felruháztatott, s az uralkodó vallás jellegét öltötte fel, 
az egyház absolut függetlenségéről az államról szó sem 
lehetett. De az a kitüntető helyzet, melyben valamely 
egyház uralkodó vallása részesült s a különféle kedvez-
mények és kiváltságok, melyek az egyház helyzetét 
kényelmessé s majdnem hatalmassá is tették, az állam-
tól való függetlenség hiányát nagyban könnyítették. 

Szemben azonban az uralkodó vallással, bármely 
hitfelekezetű egyházé lett légyen is az, más hitfelekezetű 
egyház szigorúbb figyelemmel és szívósabb erélylyel köve-
telte függetlenségét az államtól, s abban a mértékben, 
a milyenben létezett valamely egyház fentartásánál az 
önsegélyezés eszméje és alapja, fejlődött s erősödött a 
függetlenség érzete is, melynek lelke az úgynevezett 
autonomia volt. 

Az alkotmányos rendszerű államokban azonban, 
hol a politikai jogok egyenlősége érvényesült, s a lelki-
ismeret és vallásgyakorlat szabadsága törvénynyé vál t : 
az uralkodó vallás gyakorlati eszméjének értelme meg-
szűnvén, minden egyház különbség nélkül kezdett tért 
foglalni az államtól való függetlenség kérdésében. 

A felügyeleti jogot, mely Magyarországon alkot-
mányunk közjoga szerint különben is a fejedelmet illeti, 
s melyet ez alkotmányos minisztériuma által gyakorol, 
nem szívesen látták az egyházak az államhatalom növe-
kedése érdekében terjesztetni. És e pontnál merülnek föl 
a külegyházi ügyekre vonatkozó felségjog kérdései szem-
ben a belegyházi ügyekre vonatkozó autonomicus egyház-
jog kérdéseivel. Mind régibb, mind újabb törvényeink 
ezen kérdésekre nézve bőven és határozottan rendel-
keznek. De az 1848-iki törvények alapján változtak a 
viszonyok, melyek a vallásegyenlőség követelményei sze-
rint alakultak, de változott az alak is, mely nem a haj-
dani, felelősséggel nem tartozott kormányszékek, hanem 
az államnak is felelős alkotmányos minisztérium képében 
nyer kifejezést. 

Az alkotmányos és felelős minisztériumok pedig 
nemcsak a felügyeleti jog alkalmazásának egyes esetei-
ben, de az állam erkölcsi erejének fejlesztésére i rány-
zott kérdésekben is, úgy joguk, mint kötelésségök foko -
zott arányában, s felelősségöknek is súlyos érzetében 
nagyobb erkölcsi bátorsággal kezdettek eljárni mindama 
kulturális ügyek körül, melyeknek irányozása s fejlesz-
tése az állam jogai s kötelességei közé tartozik. Egyike 
ezeknek többi közt, s legeminensebb is, a közoktatás 
ügye, melynek országos rendezése, az állam erkölcsi 
feladatainak megfelelő arányokb.an való terjesztése és 
egységesítése ritka mozgalmat s csaknem az ellentállásra 
kész elkeseredést szült az egyházak belügyi életében. 

Nevezetes és feljegyzésre* méltó példa erre az 
a nagy hullámokat vert mozgalom, melv az 1868—iki 
XXXVIII . tcikkre s különösen az annak végrehajtása 
tekintetében kelt miniszteri rendeletekre indult meg a 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 1869. évi augusztusban 
tartott közgyűlésében. Az a határozat, melyet a köz-
gyűlés a jelzett népiskolai közoktatási törvény s minisz-
teri rendelet folytán alkotott, kiemelte többi közt, 
hogy a magyar protestáns egyház saját iskoláira vonat -
kozólag a teljes autonomiát a legújabb időkig a szabad 
vallásgyakorlat egyik elengedhetetlen feltételének és oly 
egyházi belügynek tekintette, amelyre vonatkozólag az 
egyház körén kívül álló és az egyház által törvényesen 
nem választott egyénnek, hatóságnak, testületnek, tehát 
az ország törvényes fejedelmének és törvényhozó tes-
tületének is : törvényhozási, törvénykezési, rendelkezési 
s a legfőbb felügyelet természetes és törvényes gya-
korlat szerinti körén túlterjeszkedő, s az egyes lelké-
szekkel és gyülekezeti hatóságokkal az egyházi főhatóság 
kikerülésével közvetlenül érintkező rendszeresített és 
folytonos felügyelési jogát soha el nem ismerte, sőt az 
ellen folyvást tiltakozott stb. S mindezek alapján őszin-
tén, határozottan s ünnepélyesen kijelenti a közgyűlés, 
hogy az említett törvényt s különösen az annak végre-
hajtása iránt intézkedő miniszteri rendeleteket a prot. 
egyházra nézve sérelmeseknek s iskoláinak nemcsak sza-
badságát, hanem lételét is végpusztulással fenyegetők-
nek tartja és tekinti. 

Ez a határozat viszhangot keltett nemcsak a prot. 
egyház egyéb kerületeiben is, de még a katholiküs egy-
ház sajtója is támogatta azt, s épen a prot. és kath. 
egyház hangulatának ezen találkozása indokolja azt a 
véleményt, hogy az egyházak felekezeti különbség nél-
kül perhorreskálják az állam beavatkozását úgy az egy-
házi, mint az iskolai ügyekbe egyaránt. 

A mult századokban elkövetett sérelmek emléke-
zete felfoghatóvá teszi ugyan a prot. egyház fél tékeny-
ségét s az ennek befolyásával keletkezett fentebbi hatá-
rozatot, s különösen a hagyományos és törvények által 
is támogatott fogalom, mely különben a prot. egyházi 
alkotmány egyik sarkelve, hogy t. i. a prot. egyház és 
iskolája az autonomia megbonthatatlan egységét képezi ; 
azonban tekintettel arra a számot tevő nevezetes körül— 

; ményre, hogy megváltoztak azok a közjogi viszonyok, 
melyek a rendi alkotmány értelmében fennállott hajdani 

"törvényhozás idejében léteztek, míg ellenben a mai 
törvényhozás az összes nép közvetett befolyása alatt 
á l l : nem lehet elzárkózni amaz eminens jog elől, mely 
a népképviselet alapján, tehát a mindnyájunk által e l fog-
lalt közalapon álló törvényhozás törvényeiben működő 
államot megilleti ama kérdésekben, melyek az ország 
szellemi jólétét, erejét s nagyságát előmozdító közokta-

i tás fejlesztésére, általánosítására s egységesítésére vonat -



koznak, anélkül, hogy egyes egyházaknak törvény által 
biztosított közjogi és antonomikus hatáskörét sértenék. 

És épen ez okból lehetett súlyt fektetni az egy-
házak kebelében akkor hangoztatot t s csaknem közjogi 
sérelemnek tekintett panaszra, hogy az állam tö rvény-
hozása az egyház meghallgatása nélkül intézkedett olyan 
ügyben, melyet mint a fennforgó népiskolai szervezke-
dés ügyét, a prot. egyház saját hitfelekezeti viszonyain 
belül, az autonomia értelmében önmaga rendezhet csak, 
vagy melyet az állam legalább is az ő meghallgatásával 
rendezhet. Ez a felfogás azután minden egyházat hasonló 
gondolkodásra és követelésre jogosítana, mi ha minden 
hitfelekezeti egyházra nézve érvényesülne, úgy a nép-
képviselet alapjára fektetett törvényhozás souverein m ű k ö -
dése s függetlensége könnyen illusoriussá válhatnék; 
holott figyelemre méltó tanulságul helyesen mondta 
Robespierre, hogy a szabadság abban áll, hogy engedel-
meskedjünk azon törvényeknek, melyeket magunk alkot-
tunk, az arisztokrácia pedig az az állapot, melyben a 
polgárok egy része felségi jogokat gyakorol s a másik 
engedelmeskedik. 

Ezekből látható, hogy kölönbözők a viszonyok, 
melyek valamely államot a maga jogainak az egyházzal 
szemben való gyakorlásában szabályozzák azon közjogi 
helyzethez képest, mely az állam alkotmányában létezik. 
Szoros értelemben vett alkotmány szerint pedig, mely-
nek törvényhozása s kormánya a nép akaratából fej lő-
dött, s az által is tartatik fenn, minden egyház, bármelyik 
hitfelekezetet képviselje is az, az állam beavatkozása 
nélkül szabadon kell, hogy intézze belügyei t ; s jogosult 
csak az esetben lehetne az állam • beavatkozása, ha vala-
mely egyház belügyei kormányzatában oly intézkedése-
ket tenne, melyet az állam létérdekeivel jöhetnének 
összeütközésbe. Ellenben kötelessége másfelől az állam-
nak nem tűrni s nem engedni meg oly dolgokat, melyek 
akármelyik egyház jogait, szabadságát s függetlenségét 
sértenék. S ezt joga is van minden egyháznak a törvény 
értelmében követelni. De míg egyfelől az állam nem 
érintheti az egyháznak belügyi intézkedésekben törvény 
szerint gyakorolt szabadságát, vonatkozzanak azok akár 
a vallás, akár a vallásos oktatás gyakorlására, addig 
másfelől jogosult az állam törvény útján is felügyelni 
arra, hogy úgy az állami mint a hitfelekezeti iskolákban, 
ezek egyházi hatóságaik s alapítványaik érintetlen hagyásá-
val úgy legyen szervezve s vezetve a közoktatás, hogy 
ez az állam kulturális s állami érdekeinek teljesen meg-
feleljen. 

Hangsúlyoztam bevezető cikkem kezdetén, hogy 
az egyenlőség, méltányosság és közbéke érdekében meny-
nyire szükséges az állam részéről szigorúan gondoskodni 
a különböző vallásfelekezetek egymás közti viszonyaira 
vonatkozó törvények végrehajtásáról. Az 1868: XLVIII . 
és 1868 : L I I I : tcikkek beható intézkedéseket tesznek 
azon a társadalmi viszonyokat illetőleg, melyek a pol -
gári együttélés kölcsönös jogait érintik. A társadalmi 
élet legfontosabb viszonyaira terjednek ki ezek az intéz-
kedések. Az ellenszenv és féltékenység, habár alaptalanul 
s nem minden elfogultság nélkül, de mégis lappanganak 
a hitfelekezetek tagjainak kedélyében, e jogtalan befo-
lyásolás által, melynek forrása most nem kérdés tárgya, 
nem ritkán a családok békéjét is képesek megzavarni. 
A törvények, melyeket idéztem, szabályozzák egy felől 
a vegyes házasságok válópereinek lebonyolítását, más-
felől azon eljárásokat, melyek az áttérésnek gyakorlati 
keresztülvitelére, a különböző hitfelekezetűek házassági 
egybekelésének szabályaira, s a különböző hitfelekezüek 
házasságából származott gyermekek vallása és nevelé-

sére stb. vonatkoznak. Mindezek a viszonyok, melyek az 
idézett törvények által rendeztetnek, a társadalmi és 
családi élet legkényesebb mozzanatait képezik, s azok 
megóvása kell, hogy az állam leggondosabb figyelmének 
tárgyát alkossa. 

Az 1848. XX. tcikk 2. §-a határozottan kimondja, 
hogy a hazában törvényesen bevett minden vallásfele-
kezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség 
és viszonosság állapíttatik meg. Ennek a törvénynek a 
közélet minden viszonyaira kiható gyakorlati részlete-
zése azonban még maig sincs végrehajtva. És ez, kita-
gadhatná, Magyarország közjogi életének nevezetes héza-
gát képezi. Azonban a közjogi hézag társadalmi és 
politikai súlyát nagy mértékben enyhíthetné az 1848: 
XX. tcikk szellemében alkotott 1868: XLVIII . és LIII. 
törvénycikkek rendelkezéseinek szigorú és pontos végre-
hajtása. Mert vannak ott jogok jelezve, melyek idegen 
beavatkozások, vagy visszaélések által megsérthetők, 
s vannak kötelességek, melyek ,megszegése vagy köz-
igazgatási vagy büntető hatósági megtorlás alá ta r -
tozik. Jogokat csak törvény értelmében s annak kor -
látai között lehet gyakorolni, s minden túlkapás, mely 
a törvényen kívül terjeszkedik, különbség nélkül bün-
tetendő. Ez esetben pedig a büntetésnek annál ke -
vésbé szabad elmaradni, mert a büntetés elmaradása 
csak a visszaélések ismétlésére bátorít, s megzavarja a 
jogrendet és egyenlőséget a jogok és kötelességek 
gyakorlásában. Á visszaélések és jogsértések eseteiből, 
melyek gyakoriak, s az állam és törvény tekintélyét 
csökkentik, nem akarok egyes példákat felsorolni; de 
azok orvoslása annak a végrehajtó hatalomnak körébe 
tartozik, melyet az állam minden vallásfelekezettel szem-
ben különbség nélkül képvisel. S bizonyára a tö rvény-
nek minden konkrét esetben eszközölt pártatlan végre-
hajtása által azok a súrlódások, melyek elfogultságból s 
alaptalan gyűlöletből keletkeznek, s melyek a kedélye-
ket a családok szentélyében is izgalomban tartják, lassan-
ként megszűnnének, s a kölcsönös jogok kölcsönös 
tisztelete csakhamar előidézné azt a békét, melynek 
létesülésével a társadalmi erők összhangzatos, és a haza 
jólétét elősegítő munkálkodása nyerhetne áldásos gyara-
podást. 

Kelt J lév-Komáromban, 1888. december 7-én. 
Beöthy Zsigmond, 

főrendiházi tag. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Isten országa. Templomi és iskolai beszédek gyerme-
kek és ifjak istentiszteletére s vallástanítására. Vaughan 
Jakab titán átdolgozta Benh'e István ev. ref. gymn. 
r. tanár. I. kötet. Sepsi-Sz entgyörgy, 1888. Átdolgozó 

sajátja és kiadása. XI-\-147 l. kis 8°. Ára I frt. 
A gyermek- s illetőleg ifjúsági isteni tiszteletek 

tartásának eszméje lapunk t. olvasói s általában az egész 
magyar prot. közönség előtt lényegében nem új fogalom, 
a mint erre a fentebbi cím alatt megjelent műnek á tdo l -
gozója is igen helyesen rámutat az előszóban, utalván 
a ref. collegiumok régebbi tantervére és szervezetére, 
a melyekben az ily isteni tiszteletek szerves kiegészítő 
részét képezték a vallás-erkölcsi nevelésnek és oktatás-
nak. Az ilynemű vallásos gyakorlatok csak akkor kezdet-
tek collegiumainkban háttérbe szorulni s i t t -ot t lassan-
ként egészen kiveszni, midőn iskoláink is mind jobban 
alkalmazkodtak az állami tantervekhez és szervezethez 
s részint a felhalmazott tananyagban, részint pedig a 



közös-, határozott felekezeti jelleggel nem biró iskolák-
ban e fontos nevelési tényezőnek nem jutott hely. A 
hatvanas évek végének és a hetvenes évek elejének, 
tehát mintegy 10—12 évnek erősen rationalistikus, hogy 
ne mondjuk atheistikus iránya, a mikor a tudománynak 
oly iparlovagjai szédítették el a világot, mint egy Büch-
ner, Vogt stb. s a fejlődő természettudományok épen 
ilyen emberek kezében abban tetszelegtek, hogy a val-
lást és egyházat támadják: egyáltalában nem kedvezett 
semmiféle oly intézménynek, a mely meg a legelső 
sorban arra lett volna hivatva, hogy a fiatal nemzedék-
ben erős vallásos tudatot ébreszszen s belőle az egy-
háznak buzgó híveket neveljen. S valóban azt kell mon-
danunk, hogy, mint hajdan az Egyptomból kijött nemze-
déknek ki kellett halnia, hogy az utána következő új 
sarj elfoglalhassa Kanaánt, az igéret fö ldé t : úgy ennek 
a nemzedéknek helyére is egy újnak kell lépnie, hogy a 
vallás-erkölcsi nevelés a maga rendkívüli fontosságából 
kifolyólag méltó helyét megint elfoglalhassa s illetve 
jelen fáradozásainak sikerét arathassa. Hála a Gondviselő 
kegyelmes vezetésének, ma már a komoly tudomány 
is, a hivatása öntudatának magaslatán álló államkormány 
is nemhogy csekélylené, sőt inkább határozottan elismeri 
magának a vallásnak s az egyháznak, mint institutiónak 
létjogosultságát, nemcsak, de rendkívüli fontosságát is. 
Figyelemmel kisérvén úgy a tudományos, mint a napi 
sajtót és a kormányok intézkedéseit, ma már csak igen 
ritkán találkozunk azzal a felületes, hogy ne mondjam, 
léha felfogással, a melyben csak a nem rég mult is élt 
s a mikor az általános közöny tört meg minden egy-
házias jellegű törekvést. Igaz, hogy még ma sem beszél-
hetünk valami kiváló érdeklődésről, valami égő lelkese-
désről, a társadalom minden rétegében élő s azt átható 
keresztyénségről; de legalább nem vet a köztudat 
egyenesen gátat törekvéseink elé. A speciális dogmák 
iránt igaz, hogy nem bír érzékkel e kor, s ma már 
nincs az a szellemi óriás, mely pl. egy jota vitát képes 
volna provokálni (mert nincs is rá semmi szükség) és 
szinte lehetetlenség volna egy confessiót alkotó zsina-
tot összehívni; de mind erősebb és erősebb lesz az az 
áramlat, mely kész az egyháznak, mint a legfontosabb 
társadalmi intézménynek a maga méltó helyét újra meg-
adni. F kijelelt helyet kell elfoglalnunk és azon igyekez-
nünk, hogy a társadalom életét megnemesítsük, az élet 
harcát megkönnyítsük, azt a humanitárius irányt, mely hála 
Isten mind inkább erősbödik, felhasználjuk, neveljük, neki 
evangeliumi alapot adjunk és a bibliával kezünkben a lelki 
életnek eme forrásával tápláljuk. Ez a cél. És hol hatha-
tunk e tekintetben a leggyümölcsözőbben ? Bizonyára a 
fogékony gyermekeknél, a kikből várhatjuk ama harco-
sok előállását, kik erős hittel fúván meg az evangelium 
harsonáját, ledöntsék majdan a még fennálló közönynek, 
felületességnek és erkölcsi léhaságnak jerikói falait. 

Az állam az új tantervekben több órát jelelt meg 
a vallástanításra. Az egyház mind jobban gondoskodik 
katechetái által az alaposabb, jobb oktatásról. Ha csak 
Budapestet veszem tekintetbe, itt még 1883-ban is csak 
két ev. ref. katecheta vol t ; sőt azelőtt csakis egyetlen-
e g y ; ma már a főváros területén, a 10 kerületben 10 
rendes segédlelkész s csaknem ugyanannyi ifjú papnöven-
dék működik hetenként 2—2 órán foglalkozva vallás-
tanítással. E mellett i88 2 / 8 3 -ban csak egyetlenegy vasár-
napi iskola volt a prot. a rvaházban, hol egyik vasárnap 
a külföldi ilynemű iskolák tanrendszere szerint tanít-
tattak a gyermekek, míg a másik vasárnap meg formá-
lis istentisztelet tartatott velük rendes prédikációval, 
mely tejnek italával igyekezett őket táplálni; ma már 

van ilyen iskola 10—12, melyekben a papnövendékek 
foglalkoznak nagy lelki örömmel. A katechizatióuak 
most már eléggé jól szervezettsége mellett lassanként 
e vasárnapi iskoláknak át kell alakulniok gyermek isteni-
tiszteletek helyévé, bár elismerem, hogy e gyermek — 
kultus nem pótolhatja teljesen a vasárnapi iskolát, mert 
hiányzik a kultusnál a kikérdezés, a mely pedig egye-
dül alkalmas arra, hogy tisztába jöjjünk azzal, vájjon 
mennyi sikere volt tanításunknak. É hiányt azonban 
könnyen pótolhatja a vallástani órákon a jó katecheta. 
Es még eg}r dolgot a fővárosi viszonyok közül. A 
Berecz Antal-féle állami felsőbb leányiskolában a mult 
iskolai év óta hetenként rendes gyermek isteni tiszte-
letek tartatnak, valamint újabban a Ludovica-Akademiá-
ban is, melynek imaháza csak a napokban avattatott 
fel. Ime az újabb idők fejleményei s ha még ezekhez 
hozzávesszük, hogy a vidéken is, az ország legkülön-
bözőbb helyein s épen Sepsi-Szentgyörgyön és kör-

- nyékén szintén mennyi történik az ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésének emelésére: csak igen alkalmasnak mond-
hatjuk az időt, a melyben Benke István úr a gyermek 
isteni tiszteletekre szánt e beszédgyüjteményét kiadta. 

Hogy igazságosan ítélhessük meg e beszédeket, 
mindenekelőtt tekintetbe kell vennünk azt a célt, a mely 
az átdolgozó előtt lebegett. Erről az előszóban ő maga 
ekként ad számot : »Az átdolgozásnál igyekeztem ugyan 
a szószerinti fordítást mellőzve, kihagyni, vagy átala-
kítani mindazt, mi a saját viszonyainkra nem tartozik s 
illetőleg mi a Bibliában nem oly jártas ifjaink előtt 
részint érthetetlen, részint kevésbé jól felfogható lett 

I volna. Másfelől azonban tartozom azt is kijelenteni, 
hogy nem térhettem el a szószerinti szövegtől annyira, 
hogy az eredeti forrás ízét egészen elvegyem, vagy 
más szóval, hogy az eredeti beszédek zománcát formai 
és tartalmi szempontból letörölhettem volna. Mert eme 
beszédeknek a magyar közönség elé hozatalával épen 
azt céloztam, hogy megmutassam : ime így beszél 
vagy prédikál az angol pap vagy a hitoktató a gyer-
mekeknek és if jaknak; itt van hát egy példatár amaz 
ország egyházi irodalmában, melyben legtöbb erőt és 
időt szentelnek a vallásos-erkölcsi nevelésre« stb. 

Ha kettős célt akar valaki elérni, rendesen az egyi-
ket sem valósítja meg teljesen. Egyik felé nézni és a 
másik felé meg vágni : ép szemmel soha sem sikerül. 
Egyfelől kihagyni, vagy átalakítani' mindazt, mi a saját 
viszonyainkra nem tartozik, másfelől meg mégis azt cé-
lozni, hogy az eredeti beszédek sem formai, sem tar-
talmi szempontból zománcukból, sajátos jellegükből ne 
veszítsenek : egyszerre elérni lehetetlen. Lehetetlen pedig 
azért, mert két egymástól merőben különböző vallásos 
egyéniség, jellem az angol és a magyar s mindket tő-
jüknek a maguk individualitásának megfelelőleg kell hir-
detni az örök és mindenek lelki táplálására való evan-
géliumot. Vagy teljesen a mi egyéniségünkhöz alkalma-
zottan kellett volna feldolgoznia e beszédeket, (mint pl. 
Révész J. Robertson beszédeit) vagy pedig lefordítani 
azokat szórói-szóra, minden kihagyás nélkül: mind a 
két dolog külön-külön értékesebb lett volna. így most 
megmaradt e beszédekben nagyon sok oly elbeszélés, 
aneedota, vonatkozás és magyarázat, amely a mi gyer -
mekeink és népünk vallásos felfogásához, kedélyéhez 
absolute nem talál u ta t ; mert sokkal kevésbé ködös ez, 
semhogy a mysticismusban, a pietismusban és a metho-
dismus oly sokszor túlhajtott előadásában, eszméiben 

í gyönyörködnék, sőt ezek, a helyett, hogy megragadnák, 
| egyenesen visszatetszést szülnek benne. Másfelől azonban 
j miután mégis bizonyos fokú átdolgozást is óhajtott 



Benke úr végezni, ezáltal néhány beszéd annyira töre-
dékessé lett, hogy bennök a gondolatok csak mintegy 
mozaikszerűleg soroztainak egymás mellé, a kellő szerves 
összefüggés helyett. Több anecdotának vonatkozása nem 
világos, épen a kihagyások miatt és csak nagyon kevés 
beszéd az, a melyben a maga valódi művészi szerkeze-
tével az igazi Vaughan áll előttünk. És még egy hiba, 
a mely szintén a kettős cél szem előtt tartásából szár-
mazott, az t. Í. hogy a nyelvezet a míg egy helyütt 
könnyed, világos, magyarosan zamatos és élvezhetően 
szép : addig más helyütt meg nehézkes, homályos, ide-
genszerű, teljesen hatása alatt áll az angol mondatszer-
kesztésnek és bántólag hat a magyar fülre. S hogy e 
legutóbbival végezzek leghamarább, az átdolgozónak szi-
ves figyelmébe ajánlom az efféle kifejezéseket és monda-
tokat : »Szép arcot a jó magaviselet, rút kinézést a rosz 
dolgok véghezvitele csinál mindenkinél« (4. 1.) »Isten 
nekünk védő-fal lesz« (6. 1.). »Ekkora emberről idáig, 
rajta kívül, sehol sem lehet hallani« (12. 1.) »Egy anyá-
nak nagyon rosz természetű Endre fiával gyűlt meg a 
baja« (19. 1.). »Jól találta magát« (65 . ) ; »le van ülve« 
(70. 1.); »lehet gondolnia (87 stb.); »úgy lehet kép-
z e l n i (93 . ) ; »nem sokat csinált az evésből és az ivás-
ból.« Mit tesz e z : »hirleléssel járó mozgalmasság« 
(130. 1.)? vagy : »Máskor meg egészen jól talál a gyer-
meknek is, ha azt mondják : kell?!" (a XIV. b.) »Nem 
kell senkiről hallani utána való tudakolás nélkül« (126. 1.). 
A »már« helyett gyakran használja, elég helytelenül, a 
»még«-et (»említém még egyszer« stb.). Néhol kiteszi a 
névelőt, ott hol nincs rá szükség, másutt meg elhagyja, 
hol okvetlen alkalmaznia kellene. (»A kis Anna a beteg 
nagybátyját ápolta« (112.) »Dániel a gyermekkorában« 
stb. »De a ki Jézusra nem gondol, adventtel sem tö rő -
dik« (50.I . ) Néhány rosz képzésű szó: »szenvedelmek« 
(82.), »rokonérzet« (124), »kockázat« (62.) stb. 

A mi már most, ez általános jellegű megjegyzések 
után, az egyes beszédeket illeti, azokról a következőket 
mondhatjuk : 

Az I. igazi angol zamatú beszéd. A fordítás ugyan 
it t-ott nehézkes, az átmenetek igen gyorsak, de a jel-
lemrajz kitűnő. A Lavaterből vett példa nincs eléggé 
kifejtve, azonban annál szebbek egyébb példái, elbeszé-
lései. Gyönyörű gondolata pl. »A régi Rómában volt 
egy u. n. »Tisztelet templom« és ebbe csak az Erény-
templomán át lehetett bejutnia stb. (4. 1.) Teljesen hű 
képet ad az angol nevelésről a 6. és 7. lap s élénken 
tünteti fel az angol egészséges felfogást a test és lélek 
harmonikus fejlesztéséről. Egyszerű természetességgel 
tér rá a kiválasztás nagy gondolatára, s oly megnyerő 
modorban, világosan teszi fel a kérdést : »mit gondol-
tok, vájjon Isten választ-e ki bennünket, vagy mi vá-
lasztjuk ki magunknak Istent ? Melyik történik először ? 
Isten választ ki először minket s aztán O szívünkbe 
oltja azt az érzelmet, hogy mi is keressük Ot.« (9. 1.) 
és igen találó az erre következő kis elbeszélés. 

A Il.-ban gyönyörű symbolika van a II. lapon: 
»Dávid juhai között volt különösen egy, melyet jobban 
szeretett, mint a többit együttvéve. S tudjátok melyik 
volt az ? A melyiket kiragadott az oroszlán és a medve 
karmai közül? Hát Jézus kit szeret legjobban? Azt a 
bárányt s illetőleg azt a jó keresztyént, a kit megsza-
badított a gonosztól« stb. Kiválóan találó annak a 
királynak a története, ki szeretné megsemmisítni azt a 
várost, melynek népe legelőször ment háborúba; de 
figyelmeztetik taanácsosai, hogy azt nem rombolhatja le, 
mert ez az emberi szív. Nagyon szépen alkalmazza 
Dávidnak és Góliátnak harcát a bűnök, hibák, rosz szo-

kások ellen folytatott harcra s még az öt sima kőnek 
is éleselmű jelentőséget tulajdonít. »Az öt kő : az isten-
dicséret, a szent elhatározás, az Istenigéje' és a Jézus 
példája szerint való cselekedet.a »És a pari t tya: az 
Istenbe vetett hit és bizalom.« (19. 1.). A szemléltetésül 
alkalmazott elbeszélés Chrysostomusról is kitűnő. 

Kedves naiv hangú beszéd a III. s ez egészen az 
evangelium egészséges mysticus légkörében mozog s 
találóbbnál—találóbb elbeszélések, adomák váltakoznak 
benne. A gyermekies előadást nem kellett volna meg-
zavarni az ilyen »kemény eledel«~lel: »Még egy példát 
a léleknek a testhez való viszonyáról,« lehetett volna 
itt más átmenetet is alkalmazni (26. 1.). Igen szép a 
befejezése. 

Egyike a legszebb beszédeknek a IV. »Mit kérje-
lek az Istentől?«, melynek tárgyát I. kir. 3 : 5 képezi. 
A gyermeki gondolkozás világához van alkalmazva s 
mégis magas, emelkedett sphaerában mozog és vele 
még az egész gyűjteményben csak a VIII. b. 2-ik része 
a X., a XIII. és különösen a XI. hasonlítható csak össze. 
Ez utóbbi valóságos példányul szolgálhat, a bevezetése 
(a 98. lapon értem, mert itt kezdődik tulajdonkép a beszéd) 
gyönyörű, tárgyalása kitűnő és az átdolgozás is jól 
sikerült. »Láttátok-e u. n. prismát, vagy háromoldalú 
üveghasábot ?« kérdi a többek között. Ezt ha az asztalra 
leteszitek s úgy nézitek, az üveglapon kívül semmit 
sem láttok. De ha a világosság felé tartjátok a szivár-
vány színei fognak benne ragyogni. így vagyunk a bib-
liával is. Ha a bibliát az asztalon betéve, vagy a könyv-
szekrényben tartjátok egy csillagot sem fog mutatni ; de 
ha a mennyei világosság elé tartjátok, akkor csillag 
lesz előttetek, mely utakon elvezérel egészen a meny-
nyeknek országáig« stb. (102. 1.) 

Az V. beszéd eleje jó, a vége felé nagyon fárasztó 
s a 48—49. lapok sok tekintetben ellenkeznek a psy-
chologiával és a tapasztalatokkal, a melyek szerint a 
hiba elismerése már fél megjobbulás. Itt pedig az ellen-
kező taníttatik. 

Az angol prédikátorok szeretnek erősen szemlél-
tetni s benső lelki dolgokat részint valósággal megtörtént, 
részint pedig költött elbeszélésekkel illustralni. Ezek a be-
szédek is telve vannak ilyenekkel, melyek között igen 
sok csakugyan jó is, szép is. De aztán beszélnek el 
olyan obscurus dolgokat is, mint itt az 53. és 91 —ik 
lapokon, a miket az átdolgozó tapintatának csakugyan 
el kellett volna hagyni, hogy ne botránykoztasson. Nem 
említem a nehézkes fordítást, de a tartalmat. Egy asszony 
panaszkodik a papnak, hogy ő mennyire bűnösnek érzi 
magát. A pap ekkor az asszonyt arra hívja íel, hogy 
mondja utána: Jézus! s e szót háromszor ismételteti vele 
mindig nagyobb nyomatékkal és érzéssel és az asszony »e 
pillanattól kezdve boldognak kezdte magát érezni.« Hát 
a Jézus puszta neve ex opere operato hat ?! Mikor még 
csak nevét hallotta Saul Jézusnak, üldözte annak követői t ; 
de mikor szelleme hatott rá akkor Pállá lett s mig Jézus-
nak nevét ismerte csak az a wittenbergi augusztinus 
szerzetes, addig kolostora falai között vonult meg ; de 
mikor szellemét, tanításait megértette, akkor felgyújtotta 
velők a világot. Psychologiailag lehetséges, hogy a Jézus 
egyetlen igéje is képes metanoiát előidézni valakinél; 
de nem az üres név. S hogy egyik szavamat a másikba 
öltsem : az a helyhez és bizonyos meghatározott idő-
ponthoz kötött újjászületés is, a melyről e gyűjtemény-
ben többször van szó, bizony meglehetősen ellenkezik 
minden egészséges lélektannal. »Valamikor egy ember-
től azt kérdezték: Hol született ? Azt felelte : két helyen 
szület tem: testileg N. N.-ben, de lelkileg Y. Z.-ben.« 

IOÓ* 



(79O v a g y : »Egy nagyon öreg embertől — a ki 83 
éves volt — valaki azt ké rd i : mennyi idős? H á r o m ! 
volt a felelet. Hogy lehet a z ? ! Tes tem — felelt az 
öreg — nyolcvanhárom éves ugyan, de a lelkem csak 
három« stb. (97. 1.) 

A VI. beszédben sok különálló, szép gondolat van, 
átdolgozásában és egész tartalmában, összefüggésében 
egyike a leggyarlóbbaknak. A helyett az Ízléstelen athenei 
történet helyett sokkal találóbb és sokkal szebb lett volna 
Jézus szava Mát : X : 29—31-ből . »A gyermek Dániel« 
(VII. 1.) című beszédben jó gondolat , hogy »az élet 
olyan, mint egy könyv, a melyben egyik fejezetet vagy 
szakaszt, ha elolvassuk, nem értjük meg addig, míg a 
következőket is el nem olvas tuk; úgy, hogy a leg-
többször a következő rész szokott magyarázója lenni 
az előbbinek« stb. (59. 1.). Szép hasonlat a 60. lapon : 
»01vastam, hogy némely helyen szokásban van, hogy 
május i - é n kora reggel a nép a szabad természetbe 
rándul ki s a füvek és virágok harmatával mósdik meg, 
mert a közfelfogás szerint a harmat az arcot megszépíti. 
Ily reggeli, szépítő harmatot találtok a biblia lapjain 
mindenütt« stb. De annál kevésbé világos és található a 
61. lapon levő adoma. A 62. lap 2. és 3. kikezdése közt 
nincs kellő összefüggés s furcsa gondolatokat támaszt 
a 2. kikezdés vége : »Nézzétek Dánielt, a ki nem gon-
dolt az evésre és ivásra : s ez tette őt nagygyá.« Vala-
minek itt ez egész beszédből okvetlen ki kellett marad-
nia, mert lehetetlen, hogy a szerző esze így összevisz-
sza kalandozott volna, mint itt. A 62. 1. 2. kik. elején 
a gyermekeiket kényeztető szülők ellen kezd szólani s a 
végén már a gyermekek követelőzése ellen int. A gyermek 
bizony követel, a míg engednek neki. Majd felveszi azt 
a gondolatot , hogy Dániel követte lelkiismeretét; de 
hogy miben ? s hogyan ? erről nem szól s egészeu e rő -
szakolt a folytatás, hogy »ne menjetek közel a kivált-
ságok örvényéhez« (63. 1.). Ellenben igen szép két kis 
elbeszélés a 64. 3. kik. és a 65. lapon levő. 

Gyönyörű jellemzés a VIII. b. eleje és geniális a 
felosztása, hogy Dániel az oroszlánok barlangjába a jó 
lelkiismeretet, az imádságot és az Isten iránti hitet és 
bizalmat vitte be. Szép : »A h i t : Az Isten keblére hajló 
fej.a De rendkívül erőszakolt ez : hogy a Jézus Krisztus-
nak, mint Isten lelkének és szellemének jelenlétét vitte 
be Dániel a barlangba. Hajánál fogva van csak oda-
húzgálva a 70. 1. 4. kikezdésben felhozott példa s nincs 
is belőle az alkalmazás kivonva. A beszéd II. része azon-
ban igen jó, a gyermeki körből van véve s ahhoz alkal-
mazva. A IX. beszédben a szt. léleknek bennünk való 
munkásságáról még a gyermekek előtt is sokkal köz a 

vetlenebbül lehet szólani, mint a hogyan itt beszél a 
szerző. Utal ugyan ő maga is arra, hogy mik szolgál-
nak a szt. lélek bennünk való munkálódásának jeléül, 
midőn m o n d j a : »A kicsiny boldogító érzetek jelül szol-
gálnak, hogy lassanként az egész mennyei királyság bir-
tokunk lehet, ha akarjuk. Legyen gondotok az ily szent, 
boldogító dolgokra, mert ezek a mennyország foglalói 
szoktak lenni« (84. 1.) ; de csak épen rájuk mutat ezekre, 
holott e gondolatokat fejtegetni építőbb hatású lett volna. 
Nagyon jó példa a 86. lapon levő és különösen szép 
a befejezés. 

Nagyon kedves beszéd a X-ik. Egyik szép hason-
lat és példa a mást váltja fel. »Az imádság hasonlít a 
nyílhoz. A nyílvessző a szent fogadás ; az ív idege: a 
h i t ; a kéz, mely az ideget megvonja : ti magatok« 
(88. 1.). »Midőn imádkoztok, beszívjátok a kegyelmet, s 
ha megnyertétek ezt, kilehelitek a h.álaadást« (94.1.). »A 
rövid fohászok mind megannyi röppentyűk az Isten 

egébe szállítva, hogy onnan számtalan, minket megvi-
lágító és megörvendeztető fénysugarakban vagy csilla-
gocskákban szálljanak vissza felénk.« Csak ne zavarná 
meg a benyomást azzal a két értéktelen históriával a 
végén (95.) ! Ezek elmaradhattak volna. 

Kivéve a 110. a 113. 2. kik. és 114. lapon levő 
anecdotákat, valóságos beteges pietismus terméke a XII. 
beszéd, mely tökéletesen távol áll a mi gondolkozás és 
érzés világunktól ebben a formában. A 113. lapon levő 
elbeszélés (1. kik.) a hibás fordítás folytán igen nehezen 
érthető m e g ; a jelentő mód jelen idők helyett, óhajtó 
módot kellett volna fordítni (»innád«, »ártana« és »hasz-
nálna«). A. XIV. beszédben, melyben különben sok jó 
gondolat, szép alapeszme van, több kifogásolni valót is 
találunk. Mi értelme van e mondatnak : »S miért m o n d -
juk, hogy Jézus gyermek volt ?« A felelet nem lehet reá 
más : azért mert tényleg gyermek is volt. Azután minő 
túlhajtása ez annak a gondolatnak hogy Jézus a mi 
pé ldányképünk: »Láthatjuk az evangéliumokból, hogy 
mily korán fölkelt O ; mily későig munká lkodo t t ; mily 
serény volt a dologban; alig érkezett még enni ís« stb. 
(129.) Akár csak a XVII. századbeli orthodoxiát halla-
nók prédikálni, hogy »Jézus a legjobb kalapos.« Igen 
jó példázat a gyorsan alázuhanó kis patakról szóló, 
mely nem ér rá befagyni (129. 2. kik.). Émelygős 
elbeszélés azonban a 133. lapon lévő, mely szerint a 
játékhelyet ott hagyja egy fiú azért, mert szokott imád-
ságát elmulasztotta, holott előbb már minden scrupulus 
nélkül kiment pajtásaival oda és — teszi hozzá az iró — 
»e nemes magaviselettel vetette meg alapját a későbbi 
nagyságának és fényes helyzetének.« Végül a XV. beszéd-
ben a míg igen találó kis mese van a 136. lapon és 
igen szép gondolat a 141. lapon : »a biblia lapjait Jézus 
által Isten váltja be nekünk, aranynál, ezüstnél drágább 
ér tékre: a földi boldogság és a mennyei üdvösség ér té-
kére« : addig másfelől visszataszítóan émelyítő ez a 
m e s e : »Egy istenitisztelet végeztével egy kis fiú így 
szólt a perselytartó egyházíihoz : Tar tsa kérem egy kissé 
lejebb azt a perselyt! Miért — kérdé az egyházfi — tán 
bizony te is, fiam, valamit adakozni akarsz? Igen — 
feleié a gyermek — magamat szeretném a perselybe tenni, 
hogy magamat adnám oda Istennek. Nem szép kíván-
ság volt ez attól a jó kis fiútól?« — Bizony furcsa vo l t ! ! 

Bocsánatot kérek a t. olvasótól ezért az aprólékos-
ságokba menő s talán untató részletezésért; de tet tem 
ezt magáért az ügyért, a gyermekistenitiszteletek ügyé-
ért és a műért való meleg érdeklődésből, hogy mintegy 
pontról-pontra , apróról-apróra mutassak reá, hogy mit 
tartok jónak, használhatónak, milyen szellemtől várok 
eredményt a mi viszonyaink között s mi az, mi tőlünk 
idegen, mit mi nem tartunk egészen magunk számára 
megfelelőnek. Reá akartam mutatni arra, hogy a II.*) és 
III. kötetben minő eljárást óhajtanék az átdolgozó részé-
rő l ; hogy minő természetű dolgokat vegyen át s miket 
hagyjon el. De épen e részletezésből másfelől arról is 
meggyőződhetet t a t. olvasó, hogy a jelen gyűj temény-
ben nincsen egyetlen olyan beszéd sem, melyből gazdag 
anyagot ne meríthetne magánák akár a bibliát magya-
rázó katecheta, akár gyermekeknek, sőt magának a nagy 
közönségnek is prédikáló lelkész. A methodus meg épen 
rendkívül sok tanulságosat foglal magában. Az az egy-
szerű, közvetlen, folytonosan szemléltető és az érdeklő-
dést mindég ébren tartó előadási mód, bármely egyházi 
beszédben is csak épitő hatású lehet. Úgyis, mint azzal 

*) Erre ugyan már elkésve jelenik meg e birálat, mert épen a 
correctura alatt jutott kezemhez a Il-ik kötet. K. B. 



a sajátos angol prédikáló modorral megismertető m u n -
kát és úgyis, mint a vallástanításhoz és a népszerű p ré -
dikációkhoz kiválóan alkalmas forrás m ű v e t : igen mele-
gen ajánljuk azt a t. olvasók becses figyelmébe és ö r ö m -
mel várjuk a II. és III. kötet megjelenését, őszintén 
kívánva, hogy az ébredni kezdő egyháziasság erősítésére 
e mű is szolgáljon hathatós eszközül minél nagyobb 
körben, hogy igy meg legyen a buzgó átdolgozó erköl-
csi legfőbb jutalma is. Kenessey Béla. 

R E G I S E G E K . 
Az etíyeki ev. reform, egyház története. 

(Folytatás és vége.) 

A jezsuita-rend eltöröltetése után (1773) Ettyek 
a kir. kamara birtokába jutott. A reformátusokra a vál-
tozás jobb időt épen nem hozott , négy év múlva pedig, 
midőn a f f érvári káptalan lőn a földesúr, Gtubanovits 
Zsigmond nagyprépost által utolsó darab földjüktől is 
megfosztat tak. Nevezetesen 1780-ban a helység határá-
nak felmérése alkalmával úgy a prédikátori föld (melyet 
ugyan már előbb is a plébánus használt) mint a lévitai 
föld felosztatott, elvétetett s semminemű ingatlannal nem 
kárpót oltatott. 

A nyomorul t egyház még ez utoljára maradt keserű 
poharat is kiürítette, talán sejtvén, hogy nem sokára 
majd csak elvétetik már tőle végkép. S csakugyan, bár 
lassanként, egyik jog a másik után jött vissza. 1784-ben 
tudomására jutván az egyház a Felség ama kegyelmes 
rendeletének, mely némileg feloldozá az elnyomottak 
bilincseit, előimádkozót állít be Németi Ádám személyé-
ben, ki már anyakönyvet is kezd vezetni s 1794-ben 
rendes lelkipásztori minőségben folytatja hivatalát a 
baracskai super. gyűlés rendeletéből. A hívek továbbá 
1786-ban beszüntetik a plébánusi földek művelését és az 
adózást, majd 1796-ban Kazai István prédikátoruk által 
könyörögnek a földes uraság előtt, hogy a régi elvett 
papi és rektori földek helyett valamivel kárpótol tassa-
nak. Négy rendbeli siralmas kérvénynyel járult a gyü -
lekezet a káptalan elé, míg végre — nyertek is nem 
is — földet, imigyen válaszolván 1798-ban a káptalan : 
„a ti segítségetekre most az idén adok valamit, de pré-
dikátorotoknak semmit nem adok, a jövő esztendőben 
pedig ha kaptok instantiátokra valamit, jó, ha pedig 
nem, elmaradtok tőle, azt is pedig csak ugy adom, 
mint másnak, harmadába.« Ekkor a gyülekezet a kir. 
helytartótanácshoz folyamodot t ágens Szemere Ferenc 
által, mely folyamodványban kifejtetvén, hogy a fö ld-
elvétel semmi törvényes alappal nem b í r ; az i79°/ , - iki 
26-ik törvénycikk jelen esetre nem tartozik, mert a föl-
des Ígérgette, hogy adni fog földet s ezzel elismerte 
kérésük jogosul tságát ; a törvény 12-ik pontjában emlí-
tett Jelenleg letezö birtokállapot (status possessionis 
actualis) fenntartandó" kifejezés sem szól e l ienök; a 
jobbágyok engedelmessége és hűsége földes uraik iránt, 
ezektől nem ily büntetést, de sőt pártfogoltatást érde-
mel ; az elvett földeket azelőtt háborítlanul bírták ugy 
a jézsiuta atyák, mint 'a kir. kamara idejében ; az egy-
háznak így nagy kára van, papjukat alig fizethetik s tb. ; 
kérték a helytartótanácsot, hogy vagy a régi földek 
s legelők, vagy azokkal egyenértékű ingatlan adomá-
nyozására a káptalant utasítsa. A helytartótanács vizs-
gálatot rendelt el. Egy hosszadalmas szó- és iratváltás, 
mondhatni jogi-per keletkezett, melyben az egyház, 

régi jogára, a káptalan az 179%. 26. tc. 12-ik pon t -
jára hivatkozott, s mely iratok az egyház levéltárában 
láthatók. Az egyháznak joga a földekhez nyilvánvalóvá 
lőn. Mielőtt azonban ez kihirdettetett volna, a káp-
talan, mint korábban a jézsuita atyák, egy nyilatkozatot 
terjeszte az egyház elöljárói elé, melyszerint ezek elis-
merik, hogy azokat a földeket soha nem birták. Az 
elöljárók közül e nyilatkozatnak senki alá nem irt, sőt 
ellenmondottak ünnepélyesen a prédikátorral együtt, de 
azért neveik a káptalan megbízottai által a nyilatkozatra 
felírattak. Dacára, hogy e nyilatkozat a püspökség levelé-
vel együtt a helytartótanácsra is felment, még sem lón 
sikere. Hihető, hogy már ekkor vagy bizonyos volt a 
káptalan, miszerint elveszté perét, vagy félt, hogy ama 
hamis nyilatkozat miatt baja lesz, mindenesetre pedig, 
hogy ne láttassék felsőbb parancsra cselekedni, hanem 
jó szántából, jó indulatból, engedékenynyé lőn és az 
Ettyeken egy ujabb vizsgálat ügyében megjelent vár-
megyei küldöttség előtt kijelentette, hogy fog adni 
szántóföldet és rétet az egyháznak a régi helyett, de 
ugy, hogy azon földek hat ref. vallásit gazda földjeiből, 
(melyek azoknak az urbárium bejövetelekor adattak) 
mérettessenek ki. Ez utóbbi intézkedés ellen, úgy szin-
tén, hogy a nyerendő földekkel semmi jobbágyi terhek 
ne járjanak, valamint a mesteri elvett földek is kárpó-
toltassanak, folyamodnak az egyház elöljárói a kápta-
lanhoz. Két izbeni ismételt könyörgő folyamodásra 
»lágyult meg a földes uraság szíve«, akkor is úgy, hogy 
a legkeményebb sziklás-talajon (a kőbányák körül) akarta 
kiméretni a földeket, de az egyház elöljárói el nem 
fogadták. Utolsó folyamodványuk orvosolta meg végre 
a 20 év óta vérző sebet. De ekkor is még előbb egy 
nyilatkozatot kelle adniok, melyben elismerik, hogy a 
földeket az Uraság önként adja ingyen való kegyelmé-
ből, hogy ahhoz a földhöz mindig meg lesz a káptalan 
joga, hogy attól kilencedet-tizedet vehet stb. Még ezen 
megaláztatást is elviselték, Írásba tették az egyház elöl-
járói, csakhogy már célt érjenek. 

A nyilatkozat igy hangzik: »Alább is irt Helv. 
Confession levő Ettyek Helységbeli egész község adjuk tud-
tára mindeneknek, a kiknek illik és a kiket a jelen való 
dolog most vagy jövendőben akármi móddal és tekintet-
tel illetne és illethetne. Hogy minekutánna a mi Te t t es 
Földes uraságunkhoz alázatos kérésünkkel a Prédikáto-
runknak és mesterünknek élelmére való földeknek és 
réteknek megnyerése végett folyamodtunk volna, azonban 
pedig abbeli kérelmünket a Felséges Helytartó Tanács 
eleiben terjesztvén, onnét a T . N. Vármegye által vég-
benvitetendő megvizsgálás kegyesen rendeltetett volna, 
annak előtte hogy végsőképen leendő Felséges elintézést 
bevártuk volna, tekintvén T. Uraságunknak hozzánk 
vonszó Atyai Kegyelmét és azt jobbágyi háládatosággal 
inkább viszonozni, hogy sem engedetlenkedni óhajtván : 
mai napon önként és minden erőltetés nélkül azon ingyen 
való kegyelmét, most és örökké, következésképen akár-
mely esetre is megmásolhatatlanul elvállaltuk légyen, t. 
i. hogy emiitett prédikátorunknak, kiben most az iskolai 
Rektorság is foglaltatik, élelmére kegyesen ajánlott fél 
colonicalis sessiónak, mely tizenegy hold szántóföldeket 
foglal magában kiszolgáltatásával, a Rétek helyett pedig 
három holdaknak, végre a kukorícza földeknek kipótolása 
végett egy holdnak és igy öszvességesen az 3 kalkatu-
rában 15 holdaknak kimérésével azon kender, káposzta 
és krumpli földeknek, melyeket prédikátor Urunk m o s -
tanság is bir és használ, meghagyása mellett megeléged-
jünk és abban megállapodjunk, a minthogy meg is elé-
gedünk és állapodunk, még pedig olyan formán, hogy 



semmivé tevén mindekkoráig fentforgó kéréseinket, sem 
azokat tovább ne folytathassuk, sem pedig soha akár 
Prédikátor urunknak akár pedig mesterünknek részére 
való keresetnek szine és fogása alatt, semmi praetensiót 
vagy keresetet (egyébb hogy az iránt a T. Uraság 
kegyességéhez folyamodhassunk) akármely úttal-móddal 
és helyen is ne indíthassunk és a következendő időbeli 
hivek se indíthassanak. Valamint pedig említett Prédi-
kátor urunk ezen fél sessiót birni és használni fogja, 
mely mai napon főszolgabíró és adjunctus esküttjeinek 
nem különben a T. Uraságtól is kiküldetett Deputationak 
és ettyeki elöljáróknak jelenlétekben minden fogyatkozás 
nélkül az általunk elvállalt helyeken voltaképen ki is 
mérettetett és birtokába által engedtetett, ugy mindenek-
ben a T . Uraságnak azon földek eránt való jussa, min-
denkor tökéletesen hogy tovább is fent maradjon és 
csak a szokott törvényes kilenezed és tized alatt a pré-
dikátor ur és successorai által birattathassék; az három 
réti földeket kivévén, az többeknek nonáját pedig, ha 
esztendőnként esedezni fognak, a T. uraság szabad tet-
szése szerint elengedhesse, sőt a T . Uraság azon földe-
ket fel is válthassa, más hasonlókkal reá állunk és abban 
is teljességgel megállapodunk, sőt örökös hiv jobbágyi 
alázatos köszönettel elveszszük ezen kegyes atyai Sege-
delmét T. földesuraságunknak. Hogy pedig ezen kegyes 
ajánlásnak mivolta örökre fentmaradjon és minden kér-
dések és kételkedések jövendőre is megelőztessenek, 
melyek az egymásiránt való bizodalmat, t. i. a T. Földes-
uraságét mihozzánk és az iránt a miéinket megsérthet-
nék, azon 15 holdaknak fekvése és kiterjedése ide is 
beiktatik a mint következik. Az első a zsámbéki üti cal-
caturában az u. n. eskütt földekből álló 5 jugerum 1200 
quadrat ölek, melynek hossza 216 széle pedig 2S'"Vti ölet 
tesz, az felső részéről az Bódi határral, az alsó részéről 
pedig az esküitek földeivel határozódik. A második 
calcatura pedig a hármas határi dűlőben, melynek hossza 
240 öl, szélessége pedig 25 öl jugerumból álló föld, 
melynek mind alsó mind felső szomszédjai az Uraság 
censualis földje. A harmadik calcaturában a szöllők mel-
léki régi muhar földekből az út mellett 5 jugerum fél 
jugerum melioratióval együtt 130 széliben pedig 45 s /6 
ölek. Ezek igy tökéletességre menvén, következésképen 
minden praetensióink, kéréseink és további instantiáink 
cassáltatván semmi szin és kifogás alatt Prédikátor urunk 
élelme végett semmi keresetünk fenn nem tartatik, ugy a 
mester eránt sem. Melynek is nagyobb erejére és való-
ságára mi az egész Helv. Confessioti levő Hívek, egy-
szersmind ezen megnevezett Sz. Ecclesiának Lelkipász-
tora e jelen való reversalis levelünket, nevünk aláiratta-
tásával és tulajdon kezünk keresztvonásával megerősítve 
kiadtuk. Költ Ettyeken 1801. esztendőben januarius 
20-dik napján Nagy János f Apostagi János f Pap 
Sámuel f Kurátor Farkas János f Körösi János f Szabó 
András f Botzor István egész község mindnyájan helv. 
Confessioti levők. Stephanus Kazay mpr Ecclae H. C. V. D. 
M. (L. S.) In unseren Gegenwar t : Franc Schwab Richter f 
Ruprecht Aug f Franc Teller f Joseph Gautzt y als 
Zeige, geschworner der Ettyeker Gemeinde (L. S.) Coram-
me Joane Pázmándy mpr. I. Cottus Albensis Ordinario 
Processuali Judlio, quo ad actum Deputationis specia-
liter exmisso (L. S.). Coram rae Francisco Vinczenty 

mpr. ejusdem I. Cottus Adjuncto Jurassore (L. S.) 
* * 
* 

Ime a százados küzdelem, mely annyi vérző sebet 
ütött az egyház testén, ép a jelen század első napjaiban 
ért véget. Birodalmak pusztulnak, nemzetek enyésznek 
el ily hoszszú idő alatt, az ettyeki maroknyi reformá-

tusság, bár megfogyva és törve, de életben maradt. 
Kazay István lelkipásztor (1795—1802) igen nagy szol-
gálatot tett az egyháznak, midőn annak elvett ingatla-
nait visszaszerzette. Ha ő nincs, ki semmi fáradalmat 
nem ismerve minden követ megmozdítot t e czélra, 
nagyon hihető, hogy az egyház — anyagi erő hijjával — 
végkép felbomlik. Az egyház rövid jegyzőkönyvében 
különben ő róla (latinnyelven) a következőket olvashat-
juk : O az, ki a kir. Helytartótanácshoz közvetlenül inté-
zett kérelem által, az ettyeki egyháznak hajdan Sallai 
Márton esete folytán elidegenült javait, földjeit visszaszer-
zette. Mely emlékezetes cselekedete által utódainak sokat 
nyert, magának pedig nem keveset ártott, mert a földes-
uraság kegyéből kiesett és azon időtől fogva különböző 
ürügy alatt onnan elmozdittatását munkába venni az 
meg nem szűnt. Azért innen a superintendentia őtet 
megszabadítani akarván a hivatalos vexálás alól, elren-
delte . . . »Az ő idejében (1796) építettek a régi sörény-
falú oratórium mellé (melyet még az ősi templom elvé-
telekor emeltek 1720. körül) kőtornyocskát. Az ora to-
rium alacsony, mélyen a földbe építve vala, falai ki és 
bedüleztek, időnként javítgatták felsőbb engedélyivel, de 
költség hiánya miatt fel nem emelhették, valóságos pince 
forma alakja vala, midőn 1839-ben uj templom építtetett 
helyén. 

Kazai eltávozása után (1802) Kun Péter prediká-
roroskodott, ki három év múlva a fejérvári káptalan által 
Sukoróra vitetett. Az ő idejéről jegyezve van : »minde-
nek jól igazgattattak« a Tiszteletes Prédikátor és a lokale 
Presbyterium által. Kassája van, de ki vagyon adva, mely-
nek fundusa a persely és a lélekbúzából megmaradt rész-
nek eladása. Az oskola magának a prédikátornak gondvi-
selése alatt levén, jóllehet kicsiny és gyenge, de csak-
ugyan ugy igazgattatik, hogy a mennyiben lehet, a supe-
rintendentia rendelésének megfeíeljen« Utána DöcziPéter, 
majd 181 i -ben Obernyik László jött lelkipásztornak, 
kinek idejében Báthori püspök vizitálván, a következőket 
jegyzette fel : »Van az egyháznak egy régi harangja 
1736-ból, másik 1809-ből ; egy urvacsorai cinkannája 
1792-ből újítva, a »melyet az ekklesia még 1660-ban 
szerzett.« Czinpohár 1792. kanna 1792. keresztelőtál és 
kanna. A presbyterek rendesen választatnak, feleskettet-
nek. A »bűnösök, botránkoztatok megpálcáztatnak míg 

jajt nem kiáltanak." Rendes felesküdött kurátora van. 
Minden év végén számot ád. Jövedelme jóformán semmi, 
a papnak járón felül. Lelkek száma 260. Rektor nincs. 
A pap tart praeceptort a maga költségén. 20—-25 gyer-
mek van. Csak téli iskolát t a r t ; irás, olvasás, ének, imád-
ság. Uj zsoltár használtatik és a szentek hegedűje is. 
Harangozó 3 mérő búzáért, s adómentességért szolgál. 
Régi pecsétje: egy biblián kiterjesztett szárnynyal álló 
madár, mely csőrében egy irótoüat tart. Egy nagy A berű 
és egy olvashatlan betű. Körül virágok.cc 

Az egyház ujabbkori élete (László Görgy 1821—24 í 
Horváth István (1857) ; Salamon István (1860) s Rumek 
Gábor lelkészek idejében) a lét és nemlét közötti küz-
delem korszaka. Az egykor tiszta magyar református lakos-
ság, mely a török idejében fenn tudott állani, most a 
kath. németségtől körülvéve szegényedik vagyonban, 
fogyatkozik számban (1801-ben 347 ; 1815-ben 2 6 1 ; 
1842-ben 200; 1869-ben 127; 1886-ban 109, a hozzá-
tartozó bóthi pusztával együtt 200-ra tehető) s egyháza 
bizonyára megszűnt volna már, ha egyetemes egyházunk, 
egyházkerületünk, egyházmegyénk, testvéri jobbját gyá-
molitására évenként ki nem nyújtaná. 

Biczó Pál, 
pátkai^reíorm. lelkész. 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az orsz. prot. árvaház karácsonyfa ünnepélye 

f. hó 23-án d. u. 4 órakor tartatott meg nagy számú s 
előkelő közönség körében, melynek soraiban ott láttuk 
7zí za Kálmánnét, br. Kochmeister Frigyesnét, özv. Szé-
kács Józsefiét, özv. Habétem J.-nét és Dániel Ernönét 
a vezető hölgyek közül ; a férfiak között pedig Dr. 
Ballagi Mórt, Biberauer Tivadart, Busbach Pétert, Cséry 
Lajost, Giczey Samut, Illyés Károly curiai birót, Perlaky 
Eleket és Szilassy Aladárt stb. Két nagy teremben három 
szép karácsonyfa fényesen kivilágított ágai hintettek 
fényt az asztalokon összehalmozott ajándékokra, melyek-
kel a nemes emberbarátok kívánták meglepni az árvákat. 
Az apró játékoktól el a hasznos és szükséges ruhaszöve-
tekig, élelmi szerekig és taneszközökig tömérdek ado-
mány gyűlt ez évben is össze, mintegy igazolásául és 
bizonyítékául annak, hogy a keresztyén humanismus mind 
szélesebb körökben terjed s a szeretet nem kérdezi, 
hogy minő vallású, mely felekezethez vagy nemzetiséghez 
tartozik valamely jotékony intézmény, hanem segíti azt 
tisztán csak azért, mert jótékonysági intézet. Az adako-
zók között minden rendűek és rangúak, felekezetűek 
és nemzetiségűek képviselvék s nem egy nagyobb ado-
mányt köszönhetünk még izraelitáknak is. Csak a sze-
retet hatalmas egyedül a közbevetett válaszfalakat leron-
tani. Az egybegyűlt közönséghez és az árvákhoz Kenessey 
Béla theol. tanár és Doleschall Sándor ág. ev. lelkész 
intéztek beszédeket, közben az árvagyermekek énekkara 
zengett néhány szép, vallásos zsolozsmát. Ama jó kívá-
nattal hagyta el mindenki e folyton fejlődő és nagy 
missziót teljesítő intézetünket, hogy az a mindenható 
szeretet, mely ezt életre hívta, tartsa fenn és növelje 
továbbra is, gyújtson iránta minél több szívben meleg 
érdeklődést, hogy ő maga meg minél nagyobb körre 
terjeszthesse ki jóltevő munkásságát. Adja Isten, hogy 
úgy legyen ! 

* Czékus István tiszai evangelikus püspök a 
napokban töltötte be 70-ik évét, minek tiszteletére szép 
ünnepélyt rendezett Rozsnyón a felvidéki protestánsság. 
Nagyszámú küldöttségek, egyházi és iskolai hatóságok 
képviselői, számtalan levélbeli és távirati üdvözletek 
fejezték ki a megérdemelt tiszteletet és elismerést az 
evangelikus egyház e nagybuzgalmú és törhetlen erélyű 
főpásztora iránt, ki folytonos munka közben felejti a 
70 év nehézségeit s az ifjú erő rugékonyságával végzi 
püspöki és lelkészi teendőit. Az üdvözlő szónokok lel-
kes szavakkal mutattak rá Czékus nagyszámú alkotásaira 
a rozsnyói egyházban, a gömöri esperességben, az egy. 
gyámintézetnél és a tiszai ev. egyházkerületben, melyek-
ben virágzó intézmények hirdetik a vasszorgalmu püspök 
hatalmas alkotó erejét. Az ünnepély lefolyásáról bekül-
dött eredeti tudósítást a jövő számban fogjuk közölni, 
itt pedig engedje meg a tisztelt főpásztor, hogy mi 
is üdvözölhessük e fontos évfordulati alkalomból s 
nagyszámú tisztelőivel együtt kívánhassuk: ad multos 
annos ! 

* Néhány szó Tiszavölgyi úr viszhangjára a protes-
táns irodalmi társaság érdekében. Tiszavölgyi úr a »Prot. 
Egyh. és Isk. Lap« dec. 8-iki 50. számában az én »óriási 
félre értésem«-nek s ennek folytán az én »félrevezeté-
sem«-nek tulajdonítja, hogy a protestáns irodalmi társulat 
ellen, a tiszántúli ev. ref. egyházkerületben oly »erős 
oppositió« támadt s irja, hogy e hibát akkor követtem el, 
midőn a prot. irodalmi társulatról tett jelentésemben a 
többek közt ezt mondottam : »a címen az a változás té te-

tett, hogy abból a »tudományos« jelző kimaradt, azon az 
okon, mert jobbnak látták, hogy a theologiai tudományos 
iratok helyett, inkább a népies irányú iratok s könyvek 
létrehozására stb. fotdítsák működésüketcc és a társaság alap-
szabályaiból demonstrálja, hogy a jelentésben nem »a tudo-
mányos iratok helyett" hanem a tudományos iratok mellett 
kifejezésnek kellett volna állani. Lana caprina ! »Oriási« 
felfuvása annak a helyett szócskának, mely mellett pedig 
közvetlenül ott áll a felvilágosító inkább. Nem irtani én 
hogy »csupán népies iratok s könyvek létrehozására 
fordítsák működésüket« hanem irtam, hogy »a tudomá-
nyos iratok helyett, inkább a népiesekre, hogy így ezek 
legyenek az elsők, a fők és nem a tudományosak ; mert 
hogy épen e célból hagyják ki a »tudományos« jelzőt, 
azt talán Tiszavölgyi úr sem tagadandja. Ne tessék azért 
se félreértőnek, se félrevezetőnek nevezgetni, mert saját 
szavaimat így értettem, így értették a Debrecenből jelen 
volt számos tanár urak is, kik közül csak egy is meg 
nem cáfolt avagy állítólagos hibámat, tévedésemet ki nem 
javította. Különben ha talán »víszhangja« elhangzásáig 
nem is, az óta már egy ujabb okiratból is meggyőződhe-
tett Tiszavölgyi úr, hogy nem az én helyett szócskám az 
oka annak az »erős oppositió«-nak, melyet sem az ön 
által helyesebbnek állított mellett szócskával, sem a hasonló 
»Viszhang«-okkal megszüntetni nem lehet, hanem egy 
magasabb szempont, melynek ellenében így kicsinyes-
kedni, egy »nagy érdemű püspököt, ki számos más refe-
renseket is meghallgatott, egy kiváló egyházkerület köz-
gyűlését, egyetlen szócskával oly könnyedén félrevezet-
hetőknek nyilvánítani — minden alap nélkül, s legfeljebb 
azzal az eredménynyel, hogy belőle egy parányi névre 
némelyek előtt tán valami homály vonulhat — gyarlóság ! 
— Kiss Aron, esperes. 

* Gyászhír. Az Úrnak egy öreg, megfáradt szol-
gája tért nyugalomra a napokban, Zolnay Dániel ritt-
bergi nyug. lelkész személyében, élete 87-ik évében. 
Nyugodjanak békében porai! 

Az országos prot. árvaház részére: Horváth 
Mihály lepsényi ref. lelkész karácsonyfára 1 frt. Sajó szent-
péteri ref. egyház 1 frt. Szerk. 

HIRDETESEK. 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
nagyhalászi egyház lelkészi állomására. 

Ezen egyház évi javadalmazása pénzértékben 
1400 forint, mely áll 106 hold szántóföld, 14 hold 
erdő s egy hold + 800 • öl belső gyeptelek-kert 
jövedelméből, 100 köböl élet és 125 forint 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 az 1889-ik év január hó 20-dik napjáig bezá-
rólag nt. lAikács Ödön felső-szabolcsi esperes úrhoz 
Nyíregyházára lesznek küldendők. 

Debrecen, 1888. december. 
Révész Bálint, püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
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A Bányakerület közgyűlése. B. G. 1300. 1328* 
A belső-somogyi egyházmegye őszi közgyűlése-

Egy gyűlés alkotó tag. 1138. 
A beregi egyházmegye közgyűléséből. Sütő 

Kálmán. 1201. 
A beregi egyházmegye lavaszi közgyűlése. Sütő 

Kálmán. 501. 
A békés-bánáti egyházmegye közgyűléséről. 

Garzó Gyula. 758. 
A bonyhádi ev. ref. egyház százados ünnepe. 

György László 1430. 
A Dávid-Ferenc egyletből. Dézsi Mihály. 273. 
A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. Sz. F. 

7 1 8 . 7 5 1 . 
A dunamelléki egyházkerület rendkívüli köz-

gviilése. Sz. F. 1521. 1553. 
A febő-baranyai egyházmegye rendkívüli köz-

gyűlése Morvay Ferenc. 1302. 
A fő endiház új elnöke és clericális sajtó. 183. 
A gömöri ev. ref. eggházmegye közgyűlése. 

Mészáros József. ' 199. 
A kecskeméti egyházmegye őszi közgyűlése, 

Egy jelenvolt. 1333. 
A komáromi ev. ref. egyházmegyéből. Onody 

Zsigmond. 695. 
A lelkészi congrua ügye. Sz. F. 240. 
A mármaros-ugocsai egyházmegye közgyűlése. 

Biki Ferenc. 537. 
A máramaros-ugocsai egyházmegyéből. Biki 

Ferenc. 1166. 
A munkácsi misszió. Sütő Kálmán. 914. 
A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. Vörös. 536, 

A pesti egyházmegye papságának véleménye 
a családkönyvek kérdésében. 1012. 

A pesti ref. egyházmegyéből. Vörös. 1390. 
A pestmegyei evang. esperesség közgyűlése. 

1040. 
A protestáns irodalmi társaság alakuló gyűlése. 

53°- 565. 
A protest. irod. társaság közgyűlése. 1650. 
A budapesti vasárnapi iskolák karácsonyi ünne-

pélyei. Szabó Aladár. 1652. 
A solti ref. egyházmegyéből. Feleki József. 

1 2 9 5 . 
A soproni evang. theologiai önképző kör 29-ik 

működéséről. Straner Vilmos. 1080. 
A szatmári egyházmegye közgyűlése. Filep 

István. 568. 
A szatmári egyházmegye közgyűlése. Filep 

István. 1202. 
A Szász Domokos-féle indítvány tárgyalása. 

Apostol Pál. 20. 50. 
A szerb patriarcha 40 éves jubileuma. B. G. 

757-
A székely-udvarhelyi collegium örömünnepe. 

Aliquis. 1371. 
A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése. 657. 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. Z—y. 

5 9 6 . ^ 6 3 0 . 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. Z—y. 

1 2 2 8 . 1 2 6 9 . 
A tót-moráczi filiális egyház szerzeménye. Czi-

pott Rezső. 1462. 
A XIII városi evang. esperesség közgyűlése. 

Weber Samu. 979. 
A vértesaljai egyházmegye rendkívüli köz-

gyűlése. Lévay Lajos. 1265. 
A vértesaljai egyházmegye közgyűlése. Lévay 

Lajos. 565. 
Az alsó-baranya-bácsi egyházmegye közgyűlése. 

Y—r. 1 2 3 3 . 
Az alsó baranya-bácsi egyházmegye közgyűlése. 

- s — f . 6 5 5 . 
Az aszódi ev. algymnasium százados jubileuma. 

8 8 3 . 
Az ágostai evangélikusok egyetemes gyűlése. 

1 3 3 4 . 1 3 6 6 , 
Az egyetemes nyugdíjintézet kérdéséhez. Vörös. 

1 5 8 9 . 
Az erdélyi ág. hitv. evang magyar gyámintézet 

közgyűlése. Justus. 469. 
Az erdélyi egyházkerület közgyűlése. 1321. Sz. 
Az evang. tiszakerület közgyűlése. Dr. Szlávik 

Mátyás. 1042. 
Begedi István esperesi beköszöntő beszéde. 

1/39-
Batizfalvi I. utolsó szava Thúry E. testvéréhez 

az úrban. Batizfálvi István. 855. 
Egy hazafias tett és szó a panszlavismus ellen 

Ifjabb Jeszenszky Károly. 1261. 
Egy kedves ajándék töténete. Sz. B. 311. 
Egy és fél százalékkal vagy 2 és 2 4 * 0 0 0 % _ a l 

törlesztendő kölcsön. M—ö. 1428. 
»Egy kis -kibővítésre « egy kis kényszerített 

helyreigazítás. Dr. Szlávik Mátyás. 1204. 
Egy kis jubileum. X. 1142. 
Erdélyi egyházkerületünk és a papi fizetések 

emelése. 314. 
Esperességi közgyűlés. Bierbrunner Gusztáv. 

8 1 8 . 
Levél Felső-Baranyából, Darab F. 626. 
Levéi a szerkesztőhöz Szikszay Pál. 1077. 
Levél Felső-Baranyából. Aliquis. 1078. 
Lelkész beiktatás Ácson. D—n. 917. 
Lelkészminősítési szabályzat a dunamelléki 

egyházkerületben. 981. 
Nyilatkozat a Prot irod. Társaság ügyében. (A 

d e b r e c e n i e k é ) 1622'. 
Papi értekezlet. Sütő Kálmán. 852. 
Dr. Sommerville az ellennézetek tüzében. Garzó 

Gyula. 231. 
Dr. Sommerville úr Túrkevében. Révész 

Mihály. 429. 
Sommerville az Alföldön. 213. 
Sommerville az Alföldön. 276. 
Sommerville az Alföldön. Kálmán Farkas. 

245-

V P . 

y y 

Szójunk hát hozzá! Dunántúli esperes. 1591. 
Szabad-e a vásár? Simkovitz János. 211. 
Tájékozás Batizfalvi J. válaszáról. Thúry Etele. 

7 8 5 . 8 2 0 . 

» Utasítás* a dunamelléki egyházkerület missziói-
ban alkalmazott lelkészek, lelkész-tanítók és 
iskolatanítók számára. 944. 

VI. Régiségek. 
A felső-eörsi ev. ref. egyház múltjának rövid 

rajza. Thúry Etele. 22. 54. 88. 115. 149- y 
1 8 5 . 2 1 5 . 2 4 6 . 

A mit akarsz cselekedni, jól cselekedjed. Szalay 
Károly. 570. 600. 

,.Y A protestáns várlelkészség. II. szám. Wéber 
Samu. 1526. 

VAz ettyeki ev. reform- egyház története. Biczó 
,y Pál. 1 5 5 6 . 1 5 9 3 . 1 6 5 6 . 1 6 8 9 . 
j \Az utrechti és leideni egyetemeken járt ifjak 

* V1- névjegyzéke. Antal Géza. 2 7 8 . ^ 2 . 437. 
•jCzeglédi István kiadatlan levelei. Koncz József. 
A 8 2 2 . 8 5 6 . 

Egy ágostai lelkész beiktatása 1658-ban. 
"J^Weber Samu. 1081. 
/Egy vallási vita a XVII. századból. Fülöp 

(sA "^fátim. 1432. 
•^Epilógus polémiáé. Zoványi Jenő. 119. 
(. Még valami a Bornemisza Péter vallásfeleke-

zeti álláspontjáról. Thúry Etele. 1235. ^ 
Római katholikus papok visszaélései a mult 

században. Czékus László. 948. 983. 
•s^ibolti Demeter. Szőllősy Antal. 1108. 1133. 
• \ I I 6 9 . 
Vázlatok Sybolthy Demeterről. Ónody Zsig-

mond. 885. 
Viszonzásul Szalay Károly urnák. Antal Géza. 

6 3 2 . 

y 

VII. Külföld. 
A Gusztáv-Adolf egylet röpirata. Láng A. 

1304-
A katholicismus és protestantismus az amerikai 

egyesült államokban. Szőts Gerő. 376. 
A mohamedán népek evangelbatiója. Szőts 

Gerő. 502. 
A prot. pap képzés jelen állapota Francia-

országban Szőts Gerő. 343. 
A spanyolországi misszió köréből. Láng A. 

8 8 . 1 4 9 1 . 
Az olaszországi misszió köréből. Láng Adolf. 

2 2 . 6 5 9 . 6 9 7 . 1 2 0 7 . 
Jakobi tanár emlékezete. Dr. Szlávik M. 825. 
Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. 58. 152. 

2 8 0 . 3 1 4 . 4 4 1 . 4 7 1 - 7 2 3 - i o 4 S - " 7 2 . 1 2 7 1 . 
I394- 1528. 

Néhány szó a brilt és külföldi biblia-társulatról. 
Szabó A. 1559. 

Orosz secták. Pap 1. 474. 
Riehm E. emlékezete. Dr. Szlávik M. 633. 
Vilmos császár Rómában. Dákai Miklós. 1487. 

VIII. Irodalom. 
Állandó rovat, csaknem minden számban. 

Nagyobb közlemények a következők: 

Antal G. Die Hollandische Philosophie in XIX. 
Jahrhundert. 604. 

dr, Ballagi G. Politikai irodalom Magyaror-
szágon. 284. 

Batizfalvy J. Keresztyén erkölcstan 1338. 
Bod P. művének első kötete. Szalay K. 727. 
Carpcnter-Derzsi. Palesztina a Jézus korában. 

58. 
Czelder Márton. Evangy. lelkészi tár. 1659. 
Cserna J. Egyházi beszéd. 952. 
Döllinger. A keresztyén egyházak egyesítése. 

1497. 
dr. Duka Tivadar. Első benyomások Kelet-

Indiában. 477. 



Dúzs S. Protestáns Naptár . 1531. 
Eötvös K. L. Az egyházi közigazgatás kézi-

könyve. 379. 859. 1210. 1306. 1436. 
Fodor Ferenc. Vezérkönyv a természettan taní-

tására. 1562. 
Gamauf Gy. A fenséges. 827. 
Goerth A. A tanítás művészete. 1113. 
Gönczy P. Tanulmányok. 662. 
Gyurátz J. Luther Márton életrajza. 316. 
dr. Hegedűs J. A halhatatlanság kérdése a 

classikus irodalomban, (y.) 220. 
Incze L. Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyház-

kerület számára. 59. 
Kapi Gy. Összhangzattani gyakorlókönyv. S. G. 

952-
Kenessey B. Új évi egyh. beszéd. Sz. 284. 
Kerékgyártó E. Magyar nyelvtan. 1495. 
Kiss J . Ünnnepnapok. 1435. 
Korda J. Stilistika és verstan. 729. 
Kozma Gy. Világtörténelem. 1175. 
Lapszemle. Figyelő. 1047. 
Makiári Papp M. Olvasókönyv. 1339. 
Marion-Péterfi D. Az ember kötelessége és 

jogai. 1623. 
dr. Masznyik E. Luther élete. Kenessey B. 282. 
Molnár L. Kazinczy emlékezete. 789. 
dr. Öreg J. Erkölcsiség szabadakarat nélkül. 52. 
dr. Öreg J . A francia középoktatás és tanár-

képzés. 1209. 
Péterfi, Lakits, Komáromy, képes olvasókönyv. 

1 2 1 0 . 

Roboz J. A szemléltető oktatás. 1400. 
Sántha K. Buzgóság könyve. 380. 
Sebestyénné Stettina I. Gazdaságtan. 1373. 
Stern M. Israel énekei. 1465. 
Scholz G. és Farkas J. Prot . Népkönyvtár. 121, 
Szász K. Konfirmációi káté. 445. 
Dr. Szeberényi G. Kis kézi Agenda. 1112. 
Szeberényi Lajos Zs. Nazarenizmus. 1659. 
Dr. Szlávik M. Bölcsészet történet. 25. 
Szuhai B. Zengő bokor. 1306. 
Váli B. Kuthy L. élete és munkái. 1211. 
Vaughan J. Benke J. Isten országa, 1625. 
Zalm A. Abriss einer Gesch. der evang. Kirche 

etc. 1 2 1 . 

Zoványi J. Tanulmányok stb. 444. 

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

egyénekre vonatkoznak : 

Ácsi 30 éves találkozás. 1177. A kongrua 
rendezéséhez. 1469. A miskolci ref. főgymna-
sium államsegélye. 223. Angyelics Germán 
halála. 1629. A pápa encyklikái. 924. A 
salgótarjáni egyház kérelme. 126. A tanítók 
az egyházmegyei gyűlésen. 1020. 1054. A 
vasadiak karácsonja. 28. Az erdélyi evang. 
egyház köréből. 1469. Az oroszországi keresz-
tyénség jubileuma. 1018. A népiskolaügy 
háromszékmegyei állapotáról. 1663. 

Ballagi Károly temetése. 1598. Balogh Ferenc 
külföldi utja. 1148. Békési egyház köréből. 
Szegedi K. 254. Báró Kemény Gábor teme-
tése. 1405. Budai ref. egyház köréből. 157. 
Budapesti theolog. akadémia : igazg. választ-
mányi gyiilés. 185. Theol. előadások. 222. 
Évzáró vizsgálatok. 828. Alap- és lelkészi-
vizsgák. 1212. Budapesti német reform, egy-
házból. 1500. 

Czelder Márton fegyelmi ügye. 542. 732. Dávid-
Ferenc-egylet. 1176. Debreceni convictus 
tárgyában indítvány. 1115. Debrecen város 
adományai kulturális célokra. 1311. Duna-
melléki tanári gyámegyesület. 700. közgyű-
lése. 1175. 

Dr. Bihari emlékezete. 1662. 
Egyházi jubileum Tiszaföldvárott. 1500. Szi-

rákon. 1440. Szarvason. 1626. N.-Szalókon. 
1626. Bonyhádon. 1468. Ebrard professor 
halála. 1244. Evang. egyet, gyámintézet köz-
gyűlése. 1374. Egyházmegyei közgyűlések: 

Abauji ref. 478. Veszprémi ref. 702. Győri 
922. Pápai 922. Kézdii 922. Soproni felső 
956. Pestmegyei evang. 1308. Budapesti 
evang. 1309. Tolnai ref. 1309. Sepsii ref. 
1565. Emléklap a csermői leányegyházból. 
1276. Eötvös-alapról, 1019. jótéteményeinek 
kiosztása. 1149. Egy megtért lélek ára. 
1054. Erdős József lelkészi kibucsuzója. 
1176. Érettségi vizsgálatok: Debrecenben 
891. Miskolcon 891. Pápán 891. Szarvason 
891. Az erdélyi ref. főgymnasiumokban 1085. 
gyelmi vizsgálat alatt állott tanárok. 1626. 

Felekezeti tanárok sérelme. 1176. Foktői egy-
ház köréből 791. Franciaország öngyilkos-
sági statisztikája. 1117. 

Gergely-ének. 701. Gyász-hirek: majd minden 
számban, Gyermek-istenitiszteletek Három-
széken. 384. 

Hajnal Abel arcképének leleplezése. 1564. 
Hagyaték a sárospataki főiskolának. 988. 
Házassági dispensatiók statistikája 187. 
Hetessy Viktor kibucsuzása Drávafokról. 862. 
Helyettes és segédlelkészek elhelyezése. 730. 

Iskolai ünnepélyek: Népiskolai ünnepély Sikló-
son 60. Avatás Nyíregyházán 91. Hangver-
seny Budapesten 123 Hangverseny Buda-
pesten. 348. Gönczy-jubileum. 605. Avatás 
Ujverbászon. 1501. Ivánka Sámuel sírkövé-
nek leleplezése. 1403. Jótétegyesület H.-M. I 
Vásárhelytt. 1564. 

Karácsonyfa a tiszaker. árvaházban. 60. Királyi 
adományok. 286. 380. 761. 1114. 1467. 
Keresztes József temetése. 1597. Kiewi ünne-
pély és acanterburyiérsek 1401. Közalapi segé-
lyezés módja. 9^ 7. Kiss Gusztáv-ösztön díj I 
1214; az alapítvány á tadása; 1403 ; az egy-
háztanács köszönete. 1404. 

Lelkész beikta tás : Dézsy Mihályé Bián 606. 
Takács Józsefé Cegléden 1051. Földes 
Györgyé Zabolán 1083. Lelkész-értekezlet 
a pesti egyházmegyében 955. a sepsii egyház-
megyében 1499. Tatán 1532. Lelkészek minő-
sítése 955. Lelkészjelölések: Panyolán 122. 
Csúzán 221. Bián 251. Kisorosziban 604. Ó-
Kécskén 828. Turonyban 953. Kis-Csány-
Oszrón 958. Jászkiséren 1018. H.-Nánáson 
1114 Pándon 1212. T.-Szelén 1212. Alsó-

Némedin 1626. Kis-Oroszin 1626. Pacsérra 
1660. Nagytótfalura. 1660. Papolczra 1660. 
Lelkészi jubileumok: Thébusz János Zólyom 
446. Kemény János Kis-Körös 572. Bachát 
Dániel Budapesten 1437- Lelkészképesítő 
vizsgálatok: vizsgálati tételek a dunamelléki 
kerületben 890. a tiszai evang. kerületben 890. 
Budapesten 1212. Pápán 1241. Sárospatakon 
1241. N.-Enyeden 1241. Lelkészválasztás: 
Bián Dézsy Mihály 346. Csúzán Hetesy Viktor 
380. Panyolán Kovács Lajos 445. SzuhafŐn 
Keresztúri Károly 445. Kis-Oroszin Dobos 
Ferenc 828. Miszlán Kovács Ferenc 1018. 
Kiscsány-Oszrón Dányi Gábor 1050. Jászkisé-
ren Fejes Dániel n 14. H.-Nánáson. Benkő-
Lajos 1242. Drávafokon Toronyay József 
1275. Pándon Benedek László 1307. Tápió 
Szelén Bányay Géza 1307. Esztáron Biber 
József 1340. Hegyköz-Kovácsin Szokolai 
Béla 1340. Nagy-Váradon Sulyok István 
1436. Ui-Sóovén Wenetianer Sándor 1532. 
Rédén Győrfi József 1532. Tésenfán Horváth 
Gyula 1625. Luther-társaság 1887-ik évi 
működése 414 ; közgyűlése 1340; pályatételei 
1 5 9 6 . 

Magyarósi Ferenc temetése. 1147. Menyhárt 
János alapítvány. 1468. Menyhárt János 
kibucsuztatása. 1439. Micsinay Pál tanitó 
jubileuma. 1310. Miskolci felsőbb leány-
nevelő-intézet. 954. 

Nagyenyedi theol. akadémia áthelyezése. 1018. 
1085. 1405. Nem-katholikus tanuk kihall-
gatása és a szentszékek. 1402. Nyilatkozatok: 
Fördős Dezső Czelder ellen 62. Czelderé 
Fördős D, ellen 92. Fördősé Czelder ellen. 
159. Szügyi Józsefé 1405. Czelder M. Ferencz 
József ellen. 1501. 

Orgona-avatás Tótvázsonyban 1468. Országos 
prot. árvaház köréből : Karácsonyest 26. 
Karácsonyi gyűjtések. 158. Schncider József 
hagyománya. 413. Közgyűlés. 762. Választ-
mányi ülés 763. Választmányi ülés. 8 29. 
Választmányi ülés. 1438. 1660. Karácsonyest. 

Pánszlávizmus : Szalva Károly ügye. 27. Nyitra-
megye a pánszláv tanítók ellen. 125. Szalva 
Károly elitéltetése. 666. Szalva K. 924. 
Pápai főiskola köréből. 1242. Presbyteri szö-
vetség londoni gyűlése. 925. 986. Protestáns 
irodalmi Társaság: Tagsági jelentkezések. 
6 0 . 1 2 3 . 1 8 5 . 2 2 1 . 2 5 1 . 2 8 5 . 3 1 6 . 3 4 6 . 3 4 8 . 
380. 413. 477. 505. Végrehajtó bizottságá-
nak tagjai. 540. Végrehajtó biz. ülése. 540. 
1533. Alapszabályainak megerősítése. 860. 
Tagsági díjak befizetése. 635. 1374. 1532. 
1568. 1596. 1626. 1660. Advent a buda-
pesti ref. egyház körében. 1661. Püspöki 
látogatás: Czékus István Brassóban 732. 
Hétfaluban 761. Ferencz József Háromszéken 
920. Ferencz József Sepsi Szt.-Györgyön 
986. Pap Gábor Losoncon. 1375. 

Reformáció emlékünnepe 1436. Református 
segélyegyesület Hód-Mező-Vásárhelytt 158. 
Rittbergi egyház esdő szava. 318. Röck 
Szilárd hagyományai 1402. Rövid h í r ek : 
majd minden számban. 

Sárospataki főiskola köréből : tanárok nyugdíj-
intézete 159, indítvány a tápinté^et ügyében 
1084. Sepsiszentgyörgyi Mikó-kollegium 186. 
763. Símén Domokos sírkövének leleplezése. 
1212. Személyi h i rek : majd minden számban. 
Dr. Sommerville visszatérése 62; látogatásn 
Debrecenben 124. Mező-Berényben 349. 
Beszédei magyar nyelven 507. 

Tanácsbirák választása: a dunamelléki kerület-
ben 221. 635. Tanárválasztások: Debrecen-
ben Erdős József 604. Pápán Horváth József, 
Antal Géza és Borsos István 761. Hódmező-
vásárhelyen 860. Zilahon 1175. Az erdélyi 
főgymnasiumokhoz 1307. Tanügyi mozga-.-
mak. Évzáró vizsgálat Budapesten 792- Ar: 
országos középiskolai egyesület közgyűlése 
921. Tanügyi mozgalmak: Eötvös-ünnepély 
Budapesten 187. Gönczy-jubileum 252. 635. 
Tiszántúli tanáregyesület 830. Tiszántú i 
tanáregyesület közgyűlése 921. Közoktatási 
reformok Franciaországban 1116. De Gerandó 
a nőnevelés reformjáról 1178. Tankönyv-
monopolium eszméje 1242. Tiszántúli tanár-
egyesület pályakérdései 1533. Tanügyi statis-
t ika : Háromszékmegyéből 1888. Temető-
avatás: Ó-Budán 606. 636. Templomavatás: 
Debrecenben 790. Klopotiván 1052. Tisza-
Kíirtön 1308. Gáloson 1564. a Ludovika aka-
démiában 1628. Felső-Nyáráclon 1627. Gyo-
mán 1660. Theol. akadémiai eléadások : 
Budapesten 222. Pápán 222. Eperjesen 223. 
Pápán 1178. Sárospatakon 1213. Budapesten 
1241. Debrecenben 1341. Theologusok és 
a tanári pálya. I I47 . Tiszántúl a nőnevelé-
sért 1275, Trefort a kivándorlás ellen 956. 
Trefort átirata a nagyszombati képezde ügyé-
ben. 1 0 8 6 . 1 5 0 3 . 

Vallás-erkölcsi állapotok a nagyszalontai egyház-
megyében 923. Vallásos elmélkedések Buda-
pesten 61. Vallás-erkölcsi felolvasások Buda-
pesten : Szász Károly 252. dr. Ballagi Aladár 
285. dr. Pulszky Ágost 316. György Aladár 
347. Péterfi Sándor 381. Szalay Károly 413. 
Verseci fiók-egyház 1177. 

X. Nekrologok. 
Bálint József. Kálmán Farkas. 795, 
Deák György. Garzó Gyula. 509. 
Katona Endre. Gyöngyössy L. 702. 
Liszkay József. V. F. 667. ——""" 
Szakács István, Fazekas F. 765. 
Szoboszlay István. Király Gyula. 188. 
Veresmarthy József. Dobos F. 1179. 

Fe le lős szerkesztő és k i adó - tu l a jdonos : Dr. Bal lagi Mór. D E U T S C H M.-féle műintézet , Czet te l és D e u t s c h Budapest . 
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