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Millenniumi gondolatok. 

ügy nyomakodik lelkünkre az imént letűnt ezer 
esz tendő! Mikor az éjféli harangszó megzendült tor-
nyainkban. hogy hívogasson temetésre és há laadásra : 
olyan formán éreztük magunkat sokan, inint az a jó 
falusi asszony, a kit a szíve unszol arra. hogy szemébe 
mondja elhunyt kedveseinek az igazságot a kopor-
sójuk fe l e t t ; vagy úgy, mint az a tétova lélek az Arany 
János „Hídavatás"-kban, a ki az alatta elrohanó hullá-
mok közül alakokat lát kiemelkedni és hallja azoknak 
panaszát , siralmát, vádjait , intelmeit, hívogató, tiltó 
szózatát, a miktől maga is háborog végre, mint az a 
temérdek víz, a melyről azt írta egykor a kesergő 
köl tő: „Tán honom könyje vagy te nagy fo lyó?!" 

Emlékeztünk. A harangszó, mintha a bibliai vég-
ítélet harsonája lett volna, egy ezred év behantolt 
sírjait nyitotta fel előttünk s a lelki szemeink előtt 
elvonuló képekben átéltük e sok, kemény próbát ki-
állott nemzet első ezer esztendejét . 

A millenniumi ünnepélyeken bemutat ják majd e 
képekből mindazt, a mi tetszős, a mi erre vagy arra 
hízelgő, általában véve kellemesen tanulságos vagy 
bizonyos irányban hódolatot parancsoló . . . Mindent 
nem fognak bemutatni ! Az örömérzések ünnepi á r jába 
nem fogják belecsorgatni a keserú cseppeket, a fénybe 
nem igen sietnek majd belevegyíteni az á rnya t ; a dia-
dalmi zászlók mellé nem állítják ki a hóhérok pallosait, 
a rozsdás bi l incseket; a világverő hősök mellé az árulók 
szobrait s azokat a koronás koldusokét, a kiknek alig 
volt meg a mindennapi kenyerük; pedig egy nemzet 
véréből lakodalmaskodtak. 

Nekünk a millenniumi harangszóra felpattant sírok-
ezeket a sötét alakokat is megmutogatták. 

I. István palástja s Róma ajándékozta glór iá ja 
megett nekünk azok az idegenből behurcolt keresztyén 
papok is megjelentek, a kik olyan kitűnő mestereknek 
bizonyultak a mi nemzeti emlékeink megsemmisítésében. 
A Szent László hatalmas alakja mellett VII. Gergely 
kettős keresztjét, láttuk fenyegetőleg felmagaslani, a 
inelylyei nem tudtak megbirkózni a Lászlóhoz méltatlan 
utódok. A Mátyások és Nagy Lajosok mellett az eskü 
szegő fejedelmek Bora riasztott, a kik, mint a mese-
beli Saturnus — ették a sa já t gyermekeiket és lehe-

Lapunk jelen számához egy n e g y 

, tet lenné tet ték Árpád földén a tes tvéreknek egymás 
mellett való m e g m a r a d á s á t . . . 

Óh ti sötét képek, ti nehéz századok ! 
A Bocskayak, Bethlenek, Rákóczyak mellett a 

1 Barbiánók. Kobbok. Strazoldók, Kara í fák! A Lorantffy 
Zsuzsánnák mellett a Báthory Zsófiák; a Kopácsyak, 
Sztárayak, Dévayak mellett a Sámbárok, Kolloniehok; 
a politikai absolutizmussal szövetkezett s fejedelmi va-
gyonú érsekek és püspökök mellett azok a szegényen. 

1 is büszke p ro t gályarabok, a kiket nem bírt megtörni 
a kettős zsarnokság érc-igája s em! 

Te ezredéves magyar n é p ; ti vezérei ennek a mai 
Magyarországnak s gondoltatok-e arra a millenniumi 
harangszó elhangzásakor, hogy mi lett volna ebből az 
ezerféleképen megsanyargatot t hazából, ha ebben a 
protestantizmus termékeny talajra nem talál, vagy a 
rázúdúlt ellenségeknek megadja m a g á t ? ! . . 

Nézzétek! A sárospataki főiskolát elúzi a Berényi-
j rakta fészekből a Sámbár fekete l e lke ; de fe l támad 
i Debrecenben, fel Gyulafehérváron. Marosvásárhelyen, 
[ Gönczön, Kassán — és magyar marad. — Nézzé tek! 
I Az esküszegő fejedelmek és a kényelmében meghábo-

rított kath. egyház versenyezve eresztik reá vér-ebei-
ket az üldözött vadra, a hatalmas gyámolaitól meg-
fosztott prot. egyházra . . . és az. ezer sebből vérezve 
is, követeli az élethez való jogát és a nemzeti nyelvet 
eltiporni nem engedi! . . . Lehetett koldussá tenni, de 
katholikussá és német té soha és senkinek ! 

Gondolsz-e arra édes magyarom az új ezer óv 
küszöbén, hogy mi volnál ma, ha az Isten lelke úgy nem 
működik itt egyesekben, hogy a wittembergi ébresztő 
szózatnak itt visszhangja keljen ? ! . . . 

A pogány-ősök szent emlékeit megsemmisíthet ték 
) Róma papjai a Krisztus nevében, de a nemzeti nyelv 
! apostolain nem bírtak diadalmaskodni — Bécscsel kar-

öltve s em! 
Ha milliomszor szegényebbek volnánk is. mint 

vagyunk, az az édes, az a felséges tudat, hogy a hon-
foglaló Árpád nyelvét mi tar tot tuk itt meg, a szenteket 
avató s a hatalommal mindenkor kibékülni tudó róni. 
kath. egyházzal szemben: — elég jutalom nekünk a 
benső ember szerint és kibeszélhetetlen nagy gazdag-

I sága ez a mi szívünknek az uj ezer év hajnalán. 
De ini sein földúlhat tunk át az ú j ezer évre csupa 

i ilyen felemelő emlékekkel. A megnyílt sírok kikelt 
ed ív melléklet van csatolva. ""^ul? 2 
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alakjai felénk is rosszalólag intenek egynémely téve-
désünkért . A magyar Lutherek és magyar Zwinglik 
árnyai, mintha panaszt zokognának ellenünk is 
de uincs. a ki hal l ja! Igaz, hiszen mi még nem éltünk 
— mint felekezet — ezer esztendőt! 400 év kevés volt 
nekünk arra, hogy igazán testvérek iegyünk . . . . A 
múltat még nem bűnhödtük meg eléggé . . . . Ugyan 
miféle tűz fog bennünket összeolvasztani?! — A szen-
vedések, a csalódások tűze ? ! 

Nem gondoltatok-e arra ti hazai prot. egyházak a 
millenneurai harangszó megzendülésekor, hogy mi lehe-
tett volna belőlünk, ha várat nem építünk magunknak 
a betűből 3 ha az egy lélek által idejekorán egy testté 
kötöztetünk ? 

Nézzétek! Az ellenfél eltanulta fegyvereinket és 
harcba viszi ellenünk a maga javaér t . Az iskolákat, az 
egyleteket , a tudományt , a sajtót mind-mind siet virág-
zásra emelni és a maga szolgálatára kizsákmányolni . . . 
mi pedig megyünk kétfelé s a mit közösen kezdtünk — 
talán a világért, talán személyes barátságért — azt is 
hagyjuk elcsenevészedni a helyett, hogy az egység 
szálait kötözgetnék ! . . . 

Nem jól van ez így — azt búgja nekünk a millen-
niumi harangszó; azt kiáltják felénk azok a néma 
árnyak, a kik kibékültek a sírban. 

Nézzétek ! A kik köztetek arra vannak elhíva, hogy 
ápolják a nagy ősök szellemét, fogynak számban s 
talán erőben is A kiknek át kellene plántálniok a szent 
örökséget az ú j nemzedékek szívébe, kezdik megunni 
a régi oltárokat s apad belőlök a szent lelkesedés. 
Tanítóink, tanáraink, papjaink száma ijesztően lceves-
bedik: egész anyaszentegyházunkban, egész nemzetünk-
ben új lélek fuval, a mi aligha teljesen amaz Istenség 
lelke, a melynek mi szolgái tartoznánk lenni.Valami vásári 
zajt hallunk mindenfelé ; tánc és ének hangjait az arany-
borjú körül, mint az Isten hegyéről alászálló Mózes 
. . . Ha csak egyikünk vagy másikunk hallaná, de mind-
nyájan halljuk s még sem érkezet t el az idő arra , 
liogy összébb simuljunk s hogy közösen építsünk és 
közösen védekezzünk ? ! 

Á szegénység nagy baj, igen nagy baj , de nagyobb 
a megelevenítő, az egy akarat ra serkentő lélek h i ánya ; 
a tűz, az ihlet, a nagyot merni akarás meghanyatlása. 
Az anyagi hajon majd csak segít a felekezetek egyen-
lőségének diadalával büszkélkedő modern állam, mert 
segítenie is kell. ha multat és jövőt egyszerre feledni 
nem aka r ; de a másik, a nagyobb bajunkon csak ma-
gunk segíthetünk s egyesülten változtathatunk. 

Vigyázzunk és dolgozzunk, hogy az új ezer év 
harangja vádolólag ne kondujon majd a magyar 
protes tant izmusra! 

Követeljük jogainkat közösen, védelmezzük bás-
tyáinkat egyesülten és senki ne kicsinyeskedjék és ne 
res teskedjék közöttünk s — az Isten megsegí t ! 

Az általános elcsüggedós közepett. 
Az 1896-ik év öröm helyett, bánatot hozott a pro-

tes táns papság szívébe. Az özvegy-árva-gyáinintézet csak 
egy halovány csillag a teljes sötétségben. Mi lesz belő-
l ü n k ? ezt kérdezi mindenki. Nem ismerek lelkészt, a 
ki levert, csüggeteg ne lenne ; a nyomorult a maga sor-
sán, a jobb helyzetben lévő a magyar protestáns egy-
ház jövő helyzete felett. A második évezred küszöbén, 
a protestáns papság „nem leli honját a hazában". A 
befogadot t idegenekkel szemben jobb indulatot tanú-
sított István, az első; László a Kun, Béla, a IV ik. 

Bizony szomorú helyzet, száuandó államférfiúi bölcses-
s é g ; de vigaszta lódjunk: valamikor a protestáns pap-
ságra is sor kerü l ! . . . 

A magyar államot felülről építik lefelé, előbb jöt t 
létre a miniszteri nyugdíj intézet ; azután az állami hiva-
talnokok fizetés r endezése ; legvégül gondoltak a taná-
rokkal és tanítókkal. Oh szent bölcsesség! majd mikor 
az elfajult erkölcsök, s az elégedetlen nép rázni fogják 
az állam büszke épületeit, majd akkor meglátják a 
nagy urak a mi bibliánkat is. Tehá t csak vigaszta-
lódjunk ! 

És minek kárhoztatnék az államférfiakat, mikor 
a saját véreink sem igen gondolnak velünk. Politikai 
vezérembereink felemelkedtek a felekezetietlenség, az 
önzetlenség, az elfogulatlanság legmagasabb fokára. 
Nagyobbak ők Bethlen Gábornál, Gusztáv A d o l f n á l ! . . . 
Régen, még nem ujabban is, nem volt kisebb egy nagy 
ember, ha egy ügyet — volt légyen az felekezethez 
kötve — ha annak az ügynek hasznosságáról meg volt 
győződve, odaadással támogatott . Hja, ma más az állam-
férfiúi felfogás! A felekezetiségen felülemelkedett állam-
férfiúi bölcseség! ez, a mit ki kell ma vívni az igazi 
nagyságnak. 

De hát minek gyanúsítom én a poli t ikusokat? Ev. 
ref. egyházunk hivatalos képviselői sem tesznek a ref. egy-
házért annyit, amennyi t lehetne és kellene. Az általános 
elcsüggedes e korszakában a konventben,a ref egyházat 
képviselő eme fő-fő testületben sem akadt senki, a ki a 
ref. papság jobb sorsáért teljes férfiúi bátorsággal síkra 
szállt, volna és lökést kívánt volna adni fölfelé. Ez az, 
a mi elszomorító. A konvent egész eljárását jellemző 
tartózkodás vagy bátor talanság oka-e annak, hogy ez 
így tö r tén t ; vagy az a híres metamorfózis történik-e a 
konvent! képviselőkkel, hogy a politikai nagyságok lég-
körében ők is felemelkednek a felekezeten felüli világ-
fe l fogásra? — nem tudjuk. Ugy látszik, hogy a kon-
vent igézet alatt áll, a képviselők tehát igy gondolkoz-
nak: Ha a legmélyebb belátású hitfeleink sem mozdulnak 
meg fölfelé, annak valami nagy okának kell lenni; ha 
ők ebben az ügyben semmit sem tesznek, pedig csak 
az uj jokat kellene inegmozdítaniok: ne blamirozzuk 
tehát mi se magunkat , hogy nem vagyunk oly éles eszű 
politikusok, mint ők. így a konvent egy átláthatlan olym-
pusi ködbe burkolózva, negélyezi, mintha a gyógyító 
balzsamot magánál tar taná, de annak mikori, mikénti 
alkalmazását a halandóknak el nem árulja, ő a meg-
mondhatója, hogy mié r t? 

De még önmagunkat , a kicsinyeket is hibáztatom. 
Nem vagyunk eléggé életrevalók, tevékenyek, nem 
vagyunk gyakorlatiasuk, nem értjük a kor jelszavát. Ha 
mindenütt részvétlenség mutatkoznék is a protestáns pap-
ság, s általában a protestantizmus ügye i rán t : még mindig 
kezünkbe volna a sajtó. Az egyházi lapok szíves kész-
séggel szolgálnák ügyünket , a napi lapok közül is 
néhány. Nézzük m e g : mit tettek a közkatonák a sajtó-
ban, míg a tanárok és tanítók ügyéből lett va lami? 
Csak meg kellene kissé tagadni mindenkinek magát , 
csak 1—2 frtot áldozni, hogy az egyházi saj tó prospe-
ráljon ; aztán kissé élénkebben tárgyalni a saj tóban a 
protestantizmusnak a papsággal összefüggő ügyeit, 
é rdeke i t ; mert eddig egyik se igen tör tén t : so az anyagi, 
se a szellemi áldozat. Az általunk támasztott hullám-
gyűrük mind messzebb ter jednének, támadna részvét, 
érdeklődés a protestantizmus i rán t ; mert ki tudja, ha 
— így elemezve ezt a dolgot — nem mi vagyunk e köz-
vetett. okai, a felsők és távoliak közönyösségének i s? 

| . Az 1896-ik év teljen el nemes tervezgetésekben, 
csatározásokban. A protestáns egyház nincs megalkotva, 
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nincs beillesztve a modern viszonyokba. 400 éves mul-
tunk a lét-jogunkért vívott harcokban telt el, most az 
ideje, hogy szervezetünket korszerűvé tegyük. Az özvegy-
árva gyámintézet tel egy lépést tettünk, előre, ez is a 
közóhajtásból f a k a d t ; mennyi van még h á t r a ? Renge-
teg a teendő. A lelkészi fizetéseknél egy t isztességes 
minimális összeg kivívása, biztosí tása; különösen a 
néppel szemben való fizetéseink korszerűvé tétele. 
Tüntessük el azt a közvetlen fizetési rendszert , meg-
szégyenítő a z ; azt a százféle alakban való adózást. 
Megtehetne annyit az állam, hogy az egyházi adókat 
ő szedné be. A gondnokoknak marad úgy is elég gond-
juk. Mi pedig megszabadulunk a követelés, majd az 
executió gyűlöletes teendőitől. Én meg vagyok győződve, 
hogy minden bajunknak a szegénység s ez a mostani 
fizetés rendszer az oka. Az egyházközségekben itt-ott 
mutatkozó bajok legnagyobb részét én mind innen szár 
maztatom. 

Nem lehel olt belmissiót folytatni, a hol a lelkésznek 
a híveivel perelnie kell!! Pedig egyházunkat ebben, a 
ránk következő felekezeti versenyben csak az ta r tha t ja 
meg, ha a pap igazi atyja lehet a népnek, ha a gon-
doktól ném'leg menten, az evangyélioranak élhet. Hiszen 
csak Isten csodája, a többi felekezetek aluszékonysága 
ós a 68 iki törvény az oka, hogy felekezetünk még él. 
Most a többi versenytársak felébredése után, mai viszo-
nyaink között, a régi anyagi állapotok mellett, meg nem 
maradhatunk. Ismerjünk magunkra, míg nem késő ! 

Péter Mihály. 

ISKOLAI ÜGY. 
A tankönyvek hivatalos engedélyezése. 

Az újabb időben alig merült fel még egy olyan 
általánosabb természetű iskolaúgyi kérdés, a melynek 
eldöntése iránt annyira érdeklődtek volna a tanügy em-
berei, mint tankönyvek hivatalos engedélyezése. Sokan 
érezték, hogy az az eljárás, melyet eddig a könyvek 
engedélyezésénél követtek, nem volt egészen helyes s 
tudták, hogy az országos közoktatási tanácsot leginkább 
a tankönyvek bírálatanál tanúsított nem teljes megbíz-
hatósága tet te gyűlöletessé. A tanács eljárása ellen min-
dig erősebben hangzó panaszok jogos voltát végre magok 
a közoktatásügy miniszterei is elismerték, mert belátták, 
hogy az az ítélet, melyet egyik-másik szerzőnek nyom-
tatásban megjelent műve felett hozott, igen sok esetben 
igazságtalan s méltán visszatetsző volt, a mi aztan több, 
igazán hivatott írót is visszatartott a tankönyvkészítéstől. 
Az a gyanú, hogy egyes szerzők, bírálók és könyvki-
adók között a pajtáskodás, a cliquek alakítása honosodott 
meg, mindig mélyebb gyökeret kezdett verni a dolgok 
folyását figyelemmel kísérő emberek lelkében, mert hiszen 
példák bizonyították, hogy némelyik szerző művének 
utolsó lapján még talán meg sem száradt jól a tinta, 
midőn a könyv már megnyerte a hivatalos engedélye-
zést, s viszont arra is több példát tudtak felhozni, hogy 
olyan műveket, a melyeknek első kiadását a megbízott 
szakbírálók egészen jóknak tartottak, a második kiadás-
ban, a tanács uj bírálói már mint teljesen hasznavehe-
tetlent mutatták be. Arra is nem egy eset volt, hogy 
az új bírálók épen azokat a javítasokat, módosításokat 
kifogasolták a műben, a melyeket a könyv szerzője az 
előbbi kiadás bírálóinak kívánatára eszközölt. É s a köz-
oktatási tanácsnak ezekre a szembeszökő ellentétekre 
nem volt semmi megjegyzése, sőt határozottan kikötötte 

azt is, hogy a közoktatasi miniszter utján ertesitetí szer-
J zőnek, illetőleg kiadónak sem szabad nyilvánosán semmi-

féle megjegyzést tenni a műve felett hozott téves íté-
letekre, még abban az esetben sem, ha művét a bírálók 
egyike teljesen sikerültnek, a másika pedig egészen haszna-
vehetetlennek nyilvánította. Ilyen eljárás mellett, nagyon 
természetesen, a nyomtatásban mar megjelent tanköny-
vek hivatalos bírálatáért irodalmi úton soha senki fele-
lősségre vonható nem volt s a tanács megbízottjai bár-
kinek a szellemi termékéről mondhattak jót vagy rosz-
szat, a mint nekik tetszett s kényük-kedvük szerint 
kiálthattak anathémát a leghasználhatóbb tankönyvre is. 

Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni 
azon, hogy különösen a középiskolai tanársag kíváncsian 
várta annak az értekezletnek az eredményét, melyet a 
vallás és közoktatási miniszter még a múlt év október 
22-ikén hívott össze az iskolai könyvek bírálata és enge-
délyezése tárgyában. Még kevésbbé lehet csodálkozni 
azon, hogy fokozódott érdeklődéssel varta annak a három 
tagú bizottságnak a munkálatát, melyet a miniszter egy 
concret javaslat készítésével bízott meg. Igen, mert az 
értekezletre meghívott szakférfiak a miniszternek arra a 
kérdésérc nézve, hogy fentartandó-e a tankönyvbirálat 
általában, vagy csak az iskolák némely fajára s ha 
fentartandó, melyik közeg s mi módon végezze a bira-
latot ? — nem tudtak egyező véleményre jutni. Voltak a 
kik a hivatalos bírálatot ezután is szükségesnek tartották, 
de voltak olyanok is, a kik a szabad verseny elvét 
tartották helyesebbnek. Abban azonban mindnyájan 
megegyeztek, hogy a bírálatot a személyes felelősség 
elvére kell alapítani s a bírálatokat a bírálók névalá-
írasával közzé tenni. A miniszter az Alexander és Pauer 
véleményét tar tot ta legcélravezetőbbnek, a mely szerint 
az új könyv behozatala végett az illető szaktanár indo-
kolt felterjesztést tesz a minisztériumhoz s ezt a felter-
jesztést vizsgaitatja felül a miniszter bizalmi szakem-
bereivel. 

Ez a miniszter által is helyeselt vélemény uralkodik 
abban a tervezetben, melyet a kiküldött bizottság .,Sza-
bályzat a középiskolai tan- és segéd-könyvek engedélyezése 
tárgyában" cím alatt 14 pontban állított össze. E szerint 
a tervezet szerint a tankönyv engedélyezése iránt elő-
terjesztést az a szaktanár tesz, a ki a tankönyvet hasz-
nálni óhaj t ja , köteles lévén kimutatni, hogy az ajanlotí , 
de még eddig a kormány által nem engedélyezett mű 
a tudomány szempontjából megfelel a középiskola igé-
nyeinek, továbbá a tanterv követelményeinek minden-
ben eleget tesz ; terjedelmében meg van a kellő mer ték ; 

! nyelvezete megfelelő; erkölcsi és allami szempontból 
nem esik kifogás alá s kiállítása megfelel az egészségi 
követelményeknek. Az így megokolt indítvány a tanár-
értekezleti jegyzőkönyvvel, a mű 3 példányával s az 
adóhivatalnál a kiadó által fizetett 25 frt bírálati díjról 
szóló nyugtával együtt a tankerületi főigazgató útján 
terjesztetik fel a miniszter elé. A miniszter az összes 

! ügyiratokat felülvizsgálat végett egy szakembernek adja 
! ki s ha ennek véleménye alapján a könyv a kérelmező 

intézet részére engedélyezhető, akkor úgy a felterjesztő 
1 tanárnak, mint a szakme?bizottnak bírálatát a miniszter 

" o 
' hivatalból közzéteszi, ellenkező esetben pedig a nem 
| engedélyezésről az illető tanártestületet értesíti. A szak-
' megbízóit véleménye alapján nem engedélyezett könyvek 

más intézetek által sem hozhatók javaslatba engedélyezés 
végett. A tervezet tehát a tankönyv engedélyezésért a 
felelősséget ráhárít ja a szaktanárra, illetőleg a miniszter 

1 felülbírálójára, a kiknek véleményét nyilvánosságra is 
j hozza s ezzel gondolja a rossz könyvek elterjedését 

megakadályozhatni, a jókét pedig előmozdítani, a mit 
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a közoktatasi tanács bírálata alapjan történt általanos 
engedélyezés mellett nem lehetet t elérni. 

A bizottság tervezetét a tanarvilag nem találta 
teljesen megnyugta tónak s épen azért, különösen a 
középiskolai tanáregyesület közlönyében többen tettek 
reá hosszasabban indokólt észrevételeket. A felszólalók 
a tervezetnek csak is azt az egy intézkedését talaltak 
mindnyájan e l fogadhatónak, hogy a bíráló, illetőleg 
felülbíráló véleménye közéteendő, hogy így a felelős-
ség érzete lelkiismeretesebb munkára kényszerítse az 
illetőket. Ar ra a kérdésre nézve azonban, hogy kiter-
jeszsze fel az új könyvet engedélyezés végett, s ki eszkö-
zölje a bírálatot ? már nagyon eltérők a vélemények, i 
A felszólalók többsége nem ta r t ja helyesnek a bizott-
ság ajanlatát , nem pedig különösen azért, mert az a 
szaktanar, a ki a tervezet kívánsága szerint az új könyv j 
a jánlására vallalkozik, nehezen fog megszabadulni attól ; 
a gyanútól , hogy a szerzővel s méginkább a kiadóval ' 
»tárgyalásokat folytatott«, midőn a bíralati díj kifizeté-
séről szóló nyugtat magának felterjesztés végett elkül-
dette. Rombauernek ezt az aggodalmat mindenesetre 
méltányolni lehet, valamint azt az észrevételét is, hogy 
a szemérmetes szerző s a kevésbbé élelmes kiadó, a ki 
nem indult el a janlásra vallalkozó emberek keresésére, 
lehet, hogy évekig hasztalan várakozik minden tekin-
tetben jó könyvének felterjesztésére, mert hiszen a fele-
lősség érzete s a felülbíráló eset leges túlszigorú bírálata 
sok ember t visszatart a könyv első ajánlásától. Szerinte 
az volna a leghelyesebb eljárás, ha a művet a kiadó 
terjesztené fel a minisztériumhoz s a miniszter két tan-
intézet tanári karát kérné fel a bírálatra s a tanari kar 
tagjai szavazattal döntenének a felett, hogy a bírálatra 
kötelezett szaktanar véleményét elfogadjak-e ? A minisz-
ter aztán a tanari karok véleménye alapján döntene a 
mű sorsa felett. Ennek a javaslatnak a legnagyobb 
ba ja mindenesetre az, hogy egyik-másik intézet szak-
tanarat kényszerítené az ítélet k imondásara s esetleg 
kitenné annak a véletlen esetnek, hogy véleményét 
leszavaznak a tanári testület nem szakképzett tagjai. 
Ezeknek a felmerülhető ba joknak a kikerülése végett 
Balogh P- azzal a tervvel állott elő, hogy a könyv 
tula jdonosa je lentse be művét megjelenése után a mi-
nisztériumnak, mellékelvén a megszabott bírálati díjat is 
s aztan, ha valamelyik intézet szaktanara az új könyvet 
hasznalni óhaj t ja , ezen óhaj tasat jelentse be a tanári 
testületnek, a mely a könyv átvizsgálására egy bíráló 
bizottságot nevez ki, melynek a szaktanáron kivül egy 
elismert paedagogus és a magyarnyelv tanára legyen 
a tagja . Ezeknek a véleményét terjeszsze aztán minden 
megjegyzés nélkül a miniszter elé, a ki azt egy szak-
emberével felűlbíráltatja s ezzel a bírálattal együtt az 
összes iratokat újra visszaküldi az illető tanártestület-
hez, hogy most már készítsen előterjesztést az engedé-
lyezésre, vagy tudassa vele az ajánlás megtagadása t . 
Ha a miniszternek a tanári kar véleményével szemben 
kétségei vannak, abban az esetben a könyv engedé-
lyezését függőben tartja, míg egy más intézettől nem 
érkezik hozzá felterjesztés. A Balogh által a jánlot t mód, 
az én véleményem szerint, minden hosszadalmassága 
mellett sem biztosítja a jó tankönyv e l te r jedésé t ; mert 
esetleg a testületi szavazás annak behozatalát könnyen 
megakadályozhat ja . 

Dr- Hcinrich Gusztáv, a volt közoktatási tanácsnak 
egyik legtekintélyesebb tagja, szintén készített egy 
rövid javaslatot , a melyben azt ajánlja, hogy a szerző 
maga terjeszsze fel könyvét a vallás- és közoktatasi 
minisztériumhoz s egy jelentésben fejtse ki, hogy műve 
miben és miért tér cl az azonos célú s már előbb 

engedélyezet t tankönyvektől . A miniszter aztán a 
benyúj tot t könyvet a szerző jelentésével együtt kiadja 
megbíralas végett egy kiváló szakférfiúnak s annak 
kedvező véleménye alapjan engedélyezi ; ha pedig a 
vélemény nem kedvező, a bírálatot kiadja a könyv 
írójának, hogy arra észrevételeit megtehesse s csak a 
bíráló ellenészrevételei utan dönt a mű engedélyezése 
vagy elvetése felett. A Heinrich véleménye, mint lát-
szik, nem sokban külömbözik a bizottságétól s annál 
csak annyival e lőnyösebb, hogy a könyv megbírálha-
tását könnyebbé teszi. 

Ha csak ezt a négy véleményt hasonlítjuk is össze, 
látjuk, hogy azok úgy a bizottság véleményétől, mint 
egymástól is többé-kevésbbé különböznek a tankönyv 
felterjesztése és bírálati módjara nézve. Épen ilyen 
eltérő a vélemény a felett is, hogy a jónak bizonyúlt 
mű általánosan engedélyeztessék-e vagy csak annak a 
tanintézetnek a részére, a mely azt kérelmezte ? A fel-
szólalók többsége a bizottság véleményével szemben 
az általanos engedélyezést tar t ja helyesebbnek, mert 
a miniszternek arra a nyilatkozatára is hivatkozva, 
hogy a tankönyvek helyes megvalasztasat és lelkiisme-
retes megbírálásat tekintve, teljesen bízik a középisko-
lák tanáraiban, minden szaktanarról fel kell tételezni 
annyit, hogy az engedélyezet t könyvek közül azt fogja 
kiválasztani, a melyik az ő tanintézetében a legcélsze-
rűbben használható. 

A tankönyvek újabb kiadásánál követendő eljárásról 
a bizottság nem emlékezik meg. Erre nézve dr. Heinrich 
a mű felterjesztését és atnézetését, Rombauer pedig mint 
új könyvnek egész bírálatat óhaj t ja . Az időnkénti tan-
könyv revíziót minden felszólaló szükségesnek tar t ja . 

Igaz, hogy a bizottság munkálatának első pont ja 
szerint, a mely következőleg hangzik : »A vallas és köz-
oktatasi m. kir. minisztérium rendelkezése és vezetése 
alatt alló középiskolákban, a középiskolai törvény 8. 
§-a értelmében csak oly tankönyvek használhatók, me-
lyeket e célra a miniszter engedélyez« — ez az egész 
szabályzat kizarólag az allami és községi iskolakra vonat-
koznék ; de a miniszternek abból a nyilatkozatából, me-
lyet az előzetes értekezleten tet t , hogy t. i. „ezentúl az 
autonom intézetekkel kötendő szerződésekben az iskolai 
könyvekre nézve is lesz gondoskodás"', azt kell következ-
tetnünk, hogy ev. ref. gtninaahrmainkban is rendelkezni 
szándékozik a tankönyvek használata felett. A minisz-
ternek erre a nyilatkozatára mindenesetre jó lesz vissza-
emlékezni az egyetemes konventnek az államsegélyes 
iskolák szerződésének megerősítése alkalmával. Azok 
pedig, a kik befolyással lehetnek a bizottság munkála-
tának javításara, célszerűen tennék ; ha azon a szerzők 
érdekeinek megóvása végett némi módosítást eszközöl-
nének ki. 

Én a tankönyvek bírálatanak s engedélyezésének 
a módját úgy látnám a leghelyesebbnek, ha megjelent 
művet, a könyv szerzője a kiadó által fizetett bírálati 
díjról szóló nyugtával együtt ter jesztené fel a minisz-
térium elé. A miniszter aztan az előre felkért szaktaná-
rok közül kettőt bízna meg a mű megbírálásával. Azon 
esetben, h a mind a két bírálat kedvező, a mű általá-
nosan engedélyeztetnek; ha pedig a bírálók alaposabb-
nak látszó kifogást tennének a benyúj tot t mii ellen, azon 
esetben bírálatuk közöltetnék a könyv szerzőjével, 
hogy azokra eset leges észrevételeit megtehesse. Ezek 
a vélemények adalnanak aztan ki egy felülbírál ónak, a 
kinek a véleménye alapján döntene a miniszter a mű 
engedélyezése vagy elvetése felett. A bírálatok, a bírá-
lók névalaírasaval ellátva, mindenesetre közzéteendők, 
nem csak azért, mert a nyilvánossággá! szemben vállait 
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felelősség érzete lelkiismeretesebb munkara fogja ösztö-
nözni a bírálókat, hanem azért is, mert az így készült 
a laposabb bírálatokból esetleg okúihatnak a tankönyvek 
írói, a tninek ha tása rövid idő alatt meg fog látszani 
középiskolai tankönyveink fokozatos javulásán. 

Buza János . 

TÁRÓ A. 
Adalékok a ösefaországi ev. ref. egyházak 

történetéhez. 
Motto : „A mult csak példa legyen most." 

(Folytatás.) 

Még súlyosabb lett a cseh protestánsok sorsa, midőn 
Tílli hadai 1622 május és július havában fényes győze-
delmeket arattak, melyek folytán a prot. fejedelmek szö- I 
vétségé feloszlott és Fridiik másodszor is földönfutóvá lett I 
országából. Most már nem ismert többé határt a győzelmes ' 
ellenreformatió kíméletlensége. Július 6-án, Husz János 
halála évfordulat napján, Csehországban minden eretnek 
templomok elzárattak; a huszita nagy arany kehely a steini 
templomból Ziska kardjával együtt elkoboztatott ; kik a 
róm. kath. egyház kebelébe visszatérni nem akartak s a 
halálos Ítéletet elkerülték, száműzetéssel, jószágvesztéssel 
büntettettek. Októberben valamennyi prot. pap kiűzetett; 
azontúl egy birtok sem állhatott a telekkönyvben, mint 
protestáns sajátja s egy eretnek sem ülhetett a városi 
hatóság tanácsában. 

E kegyetlen intézkedések folytán 30,000 protestáns 
család hagyta oda Csehországot, köztük gróf Thurn és 
számos más tekintélyes cseh főúr, kik Erdélyben kerestek 
menedéket s nagyban befolytak arra nézve, hogy a nikols-
burgi béke feltételeinek elegettenni vonakodó Ferdinánd-
dal elégedetlen Bethlen az edictum restitutionális által 
fölrezzentett prot. fejedelmekkel szövetkezzék. 

A háború tovább folyt, de a nyert győzelmek nem | 
könnyítettek a cseh protestánsok sorsán. 1624-ben egy | 
ú jabb rendelet adatott ki a prot. papok ellen, mely szám- I 
űzte őket az egész országból; a kik azonnal nem enge-
delmeskedtek, vagy azt nem tehették, fogságba hurcol-
tattak, s az elűzött vagy legyilkolt prédikátorok helyébe 
tudatlan és erkölcstelen barátokat hoztak Lengyelország-
ból, kik a jezsuitákkal 3—4, sőt olykor 12 helységben 
is helyettesítették a plébánost- Ugyanezen évben egy másik 
rendelet megtiltotta a protestánsoknak a kereskedést, ipar- ; 
űzést, a protestánsok javára történő végrendelkezést, i 
maganházakban a gyermekeknek taníttatását; megparan- j 
csolta a böjtöt, a misékre járást, a gyermekeknek minden j 
faluban és városban összeírását és papista iskolába jara-
tását ; a szegényeknek és nyomorúltaknak — ha csak 
mindenszentek napjáig pápistává nem lesznek — a köz-
kórházakból kiűzetését stb.* 

Hogy a térítést tömegesen lehessen végrehajtani, egy ; 
„reformáld bizottmány" alakíttatott, mely a német vértes I 
es horvát dragonyos katonaság fedezete mellett helységről- i 
helységre j á r t ; a megtérni vonakodó protestáns családhoz | 
20-30 katonát szállásoltak be, kiknek feladatuk volt azokat j 
minden kigondolható módon kínozni, gyötörni, hogy „az j 
elviselhetlen nyomás az eretnekeket meggyőződésre hírhassa." | 

Königratzben a horvát katonák kivont karddal ker-
gették a prot. népet a misére, a makacsokat börtönbe j 
hurcoltak, s a védtelen nők és szüzeken gyalázatos erő-

i 
* A 15 pontból átló rendeletet lásd: Bod. P. Hist. Hirng. ecetes. ! 

11. 17 — 18. 

szakot tettek. A faluk lakosai, meglettkorúak és gyerme-
kek, korbácsütésekkel kényszerítettek a misére s addig 
kínozták őket, míg vallásukat esküvéssel meg nem tagad-
ták, el nem átkozták és a kelyhet leköpvén, lábbal nem 
tiporták. Hasztalan könyörögtek hóhéraiknak a szeren-
csétlenek, hogy vessenek inkább végett életüknek, vala-
szúl azt nyertek, hogy a császár nem vérüket szomjuzza, 
hanem lelkük üdvösségét kívánja. 

Az agyon gyötrött cseh és morva testvérek az elle-
nükben egyre-masra kiadott és a legkegyetlenebbűl fogana-
tosított rendeletekből belátván, hogy ha vallásukhoz ragasz-
kodnak, nem lesz sokáig otthon maradásuk, 1525 ben ki-
küldték a fulneki predikátorságból elüldözött és Sadovvszki 
bárónál tartózkodó Comenius Amost Lengyelországba, hogy 
ott nézzen körű! letelepedési hely után, miután a fele-
kezet, hogy el ne enyészszen, lehetőleg tömegesen akart 
új lakóhelyére is vonulni. A szomorú kénytelenség már 
ket év múiva be is következett. 1627 július 31-én, éppen 
Loyola Ignác ünnepe napján, egy császári parancs téte-
tett közé, hogv egyedül kath. alattvaló türetik meg Cseh-
országban. a minek folytán minden vallásához híven 
ragaszkodó protestánsnak hat hó lefolyása alatt ki kellett 
költözködni. 

Ekkor 30,000 prot. család hagyta el Csehországot. 
Egy rész a cseh morva testvérek utolsó püspökével Come-
niussal Lissa lengyel városban telepedett meg 1628-ban, 
mások Németalföldre, Brandenburgba, Angol-, Szász- es 
Magyarországba költöztek. Az 1630-ik évben 185 báró 
és mágnás, 100 prédikátor ette a száműzetés kenyerét, 
s hogy a köznép, mily tömegesen hagyta oda hazaját, 
mutatja az a körülmény, hogy Csehország 4 millió lakos-
sága ama 20 év alatt, míg Ferdinánd uralkodott és pusz-
títá a Krisztus igaz egyházát, 4 millióról 700,000-re olvadt 
le. Nemcsak elnéptelenűlt pedig, hanem ősi nemzeti jelle-
gét is nagy részben elvesztette, mert a meghalt vagy 
menekült főurak javai róm. kath vallású olaszoknok, spa-
nyoloknak, németeknek és pápistává lett cseheknek ado-
mányoztattak. Ferdinánd, ezernyi-ezrek kiontott vére es 
feldúlt boldogsága árán ugyan, elérte célját és teljesült 
vágya, melyet a csehek iránt nagyobb kíméletet javasló 
Kiesel bibornoknak adni szokott feleletében kifejezett: 
„Malo regnum desolatum, quam damnatum" ; és éppen 
vágya és céljai szerencsés megvalósulásaért akart hálákat 
adni, midőn a bécsi Agoston-rendi barátok templomának 
lépcsőinél elbukott, minek következtében aztán néhány 
napra meg is halt. 

Fia, III. Ferdinánd kissé mérsékeltebb vallási buz-
galommai és élénkebb igazságérzettel vette át országai kor-
mányzatát , de az ekkor már teljesen letiprott cseh protestán-
sok szomorú sorsában nem történt változás és nem hozott 
nekik vigasztalást a 30 eves háborúnak 1648-ban véget 
vető osnabrucki béke sem, mivel az abban megjelölt 
normális év — 1624 — a protestánsok szabadságát Cseh-
országban már elnyomva találta. Mire nézve a kik a foly-
tonos nyomás alatt ki nem vándoroltak, csak magánhá-
zaikban és titkon tisztelhették istenüket, vigasztalást ke-
resve legfőbb kincsükben a bibliában és féltékenyen őrzött 
vallásos könyveikben, kitartásra buzdítva bujdosó prédiká-
toraik által, kik a fenyegető veszélyekkel nem gondolva, 
meg-megjelentek árvaságra kárhoztatott nyájaiknál, hogy 
erősítsék őket a Krisztusi hitben ; és elmerülve az apoka-
lyptikus várakozásokban, melyeket a nehéz idők által 
szült prófétáik: a sziléziai Kotser, a lengyel Ponja towszka 
Krisztina, s a hazánkba menekült s itt oly szomorú véget 
ért drahotusi volt cseh pap, Drabik Miklós jóslatai ger-
jesztettek bennük. Majd pedig, midőn sajat prédikátoraik 
elhaltak, a Magyarországon 1673-ban megkezdődött s a 
múlt század közepéig húzódó vallási üldözések által bu j -
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dosásra kényszeríted református es lutheránus, magyar 
és tót prédikátorok élesztgették bennünk az evangyéliumi 
valláshoz való ragaszkodás t : s aztán a hernhutiak küld-
ték el közéjük missionáriusaikat. kik, mint a londoni és 
berlini biblia-társaság megbízottjai, bőven elláttak őket bib-
liával és más vallási könyvekkel. 

Bármily gondosan leplezték es titkolták azonban 
vallási meggyőződésüket, folyton ki voltak téve a szívet-
leiket keserítő háborgatásoknak. A jezsuiták kitűnő kémek 
voltak ; a mit fülgyónás által ki nem puhatolhattak, azt 
pénzen fogadott bérenceik segélyével tudták meg. s éppen 
ezért mi sem maradhatott előttük titokban. Ha nyomába 
jöttek annak, hogy valaki vallásos buzgóságból bibliát 
olvasni, vagy huszita énekeskönyvéből (Libskissen Kan-
zonal Halb lisanskeho Kanzionalku) csaladjával énekelni 
mert : rögtön poroszlókat s az általuk fanatizalva nevelt 
tanulókat küldték a házba, kik a bibliát s minden más, 
a prot. vallásra vonatkozó könyveket elkoboztak, s a 
vallásához buzgón ragaszkodó békés és jámbor polgárt 
börtönbe hurcolták.1 Ez volt sorsuk a hazatérni merész-
kedett bujdosó prédikátoroknak, valamint a missionári-
usoknak is.2 

Ha sokára is. de végre még is ütött a megváltás 
órája. 1781 okt. 13 án megjelent József császár türelmi 
parancsa, s az egész ausztriai birodalomban kihirdettetett. 

„Öröm nap volt ez — írja Végh János — az eddig 
oly sokat szenvedett protestánsokra nézve mindenfelé: 
mégis talán legnagyobb hatása volt ennek Cseh- és Morva-
országban, holott ámbár még 1620 ban II. Ferdinánd alatt 
tiltatott meg a protestánsoktói a nyilvános istentisztelet 
tar thatása: az ősi prot. valláshoz való ragaszkodás mind-
azáltal még igen sok kebelben élt. S mintha lett volna 
a poraiban is áldott emlékű fejedelemnek szava magának 
az Isten szent lelkének újonnan kiömlése. szazankint, 
ezrenkint nyilatkoztatták ki magukat sok csehek és mor-
vák a prot. valláshoz. S eként mintegy a porból támadt 
ú j gyülekezetek rendezvén maglikat, oaook után óhaj-
toztak."5 

Nem volt azonban könnyű a szervezkedes munkája. 
M ár maga az a körülmény, hogy a magokat evangéliomi-
aknak vallóknak hat heti exament kellett kiállaniok, sok 
vexaltatásnak veté őket a lá : e mellett egyes földesurak 
sem nézték jószemmel, sőt itt-ott akadályozták és bün-
tették is jobbágyaiknak a kath. egyházból kiválását. Aztán 
kezdetben ők magok is csak azt tudták biztosan, hogy 
nem pápisták, de azzal nem voltak tisztában, hogy volta-
képen melyik prot. felekezethez tartoznak és csatlakoz-
zanak. Majd midőn a helvét irányhoz kezdtek hajolni, 
részint ígéret és fenyegetés, részint csábítással igyekeztek 
őket attól eltéríteni. Egyfelől a lutheránus papok kínálták 
magukat , s akartak őket elhódítani azon ígérettel, hogy 
úgy fognak nekik szolgálni, valamint kívánják; másfelől 
a róm. kath. urak s plébánusok is csak a lutheránusokat 
recommendáltak nekik, sőt azzal is biztatták, hogy nem 
fognak úgy haragudni rájuk, ha lutheránusokká lesznek, 

1 Igv panaszolja Csiha Mátyás, miIniki lakos 1762-ben a fel-
séghez beadott folyamodványában egyebek közt, hogy Lohacsek János 
missionárius Prágában elfogatván, 11 drb. könyvét elvették s 2 év és 
3 hónapig fogságban tartották. O maga pedig 58 frt értékű vallásos 
könyveitől — melyeket elő is sorol — fosztatott meg. Dunamelléki 
egyházkerület levéltára. B. e. b. e. B. köteg. 

* A háborgatások egész a század végéig eltartottak. Még az 
1770— 81-ig terjedő évekből is számos cseh és német nyelven írt 
panasz-levél van a dunamelléki egyházkerület levéltárában, melyek 
írói sírva beszélik el, hogy miként fosztatnak meg u földes urak, mint 
p. o. herceg Lobkovicz Auguszta által azért, mivel a szent könyvet 
olvassák, hajlékaiktól, földjeiktől, vallási könyveiktől és üldöztetnek ki 
még községeikből is. 

3 Sárospataki Füzetek 1860 f.. 1.40. 1., .-;.,•. 

mert — úgymond — „atyafiasok vélünk, nekik is vágynák 
pátronusaik, mint nekünk, de annak a ti vallástoknak 
az egy Istenen kívül semmi patrónusa nincs." 

Az ígéreteknek és fenyegetéseknek volt is némi hatásuk, 
mert eleinte csakugyan ágostai hitvallású lelkészeket kezd-
tek alkalmazni; de csak rövid időre, mert a husziták 
puritán utódai a lutheránus lelkészek által végzett isteni-
tiszteleteken sok nekik nem tetsző és pápistákhoz hasonló 
cerimoniákat észlelvén: majdnem egy szívvel-lélekkel 
Kálvin hitéhez állottak s mindenképen azon voltak, hogy 
református papokra tehessenek szert.4 

(Folyt, köv.) Földváry László. 

K Ü L F Ö L D . 
A v a l l á s o k h a r c a . 

(Folytatás). 

A mi a különböző vallások hittanat illeti, Indiában 
van egy atheista vallás: ajainismus (mintegy 1.500,000 
hívővel), egy agnostikus vailas: a buddhismus, vannak 
theisták és bálványimádó szekták. É s mégis, »mind e 
sugarak egy közös központ felé törekesznek.« A hin-
duk szerint a szellem mindenüvé szétáradt; minden 
lélek olyan, mint egy kör, melynek kerülete nincs se-
hol, de a melynek központja a testben fekszik; a 
halál nem egyéb, mint valamely test központjának egy 
másikba való átmenetele. A lélek isteni iényegű; az 
egymásutáni létezések által megtisztulva, megszabadul 
az anyagtól s tökéletessé válik. A teljes boldogságot 
akkor éri el, mikor nyomorúlt egyéniségét levetkezve, 
az egyetemes öntudathoz jut. Ekkor egygyé lesz az 
élettel. Miért lakik a szellem testben, a hindu nem 
törekszik ennek okát adni: ez tény. Az isteninek szét-
áramlása, a lélek újabb megtestesülése és az isteni 
élethez való fölemelkedés, — ezek a lényeges igazsá-
gok. Az emberből vonni ki Istent, íme a szabály. 

A buddhismus nem fogad el teremtő Istent. Az ő 
tana a fejlődési (evolutio) tan, corollariumával, az ok 
és okozat törvényével együtt. Ez a nagy törvény kor-
mányozza a világegyetem minden részecskéjét, az emberi 
élet minden cselekedetét. Testi egészség, gazdagság, 
lángelme, szenvedés, — ennek egyenes kifejezései. Az 
evolutionismus és a monismus, a melyek a hindu gon-
dolat fundamentomai, idegenek a keresztyénségre nézve, 
a mely személyes és teremtő, a világtól különböző Istent 

í hirdet, a lelket egyéninek és szabadnak tekinti, s e 
tételekre alapítja a bűnről és büntetésről szóló tanát. 
Itt találkozik az izlamma); de beleütközik a hindu gon-
dolatba, a mely szerint a személyes Isten nem egyéb, 
mint az anthropomorphismus bálványképe. Sem a bűn-
nek nincs a hindu számára az az absolut értelme, se a 
büntetésnek az a szabálya, mint a keresztyén számára. 

De a keresztyénség központi, jellemző eszméje a 
megváltás, egy oly Isten eszméje, ki megváltja a vilá-
got, megbűnhődve a világ vétkeiért s azt tanítja az 
embereknek, hogy használják fel az isteni vér által 
való e megváltás jótéteményét. E hit a többi vallasok 
szelleme előtt a legbefogadhatatlanabb. »A ti vérmér-
sékletetek, mondá egy tudós brahmán, különbözik a 
miénktől. Azok a dolgok, a mik titeket megindítanak, 
minket nem indítanak meg. Azok a példázatok, a 

4 A dunamelléki egyházkerület levéltárában eredetiben meglevő 
s cseh nyelven 1783-ban kelt 10 drb díjlevél mindenikében ott v a n : 
„a kenyérrel és borral áldozó keh. h.'Ua láeúak prédikátorának évi 
fizetése.'' stb. 
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melyekben' ti annyi szépséget fedeztetek fel,.a megváltó 
ama szavai és tettei, a melyek nektek e legendő veze-
tőknek látszanak az élet szamára s különösen a helyet-
tesítő megváltó szükségességébe vetett hit. a mely a 
ti hitetek sarkpont ja , számunkra nem egyebek puszta 
szónál.« Azok nem bírnának minket sem megindítani, 
sem meggyőzni. 

A megváltás dogmája a muzulmánoknál nem keve-
sebb megütközést kelt. Nem képesek felfogni a Krisz-
tus szentélyére, tisztére és művére vonatkozó hitünket. 
Istennek Krisztusban való iiicarnatiója előttük istenká-
romló, képtelen és érthetetlen dolog. A Korán tagad ja 
a háromságot , Krisztus istenségét és elveti a sacramen-
tumokat . Ez az izlamot némi előnynyel ruházza ugyan 
fel azon keleti orszagokban, a hol a vallásos hegemó-
nia felett a ker. missionariusokkal versenyez. De mind-
amellett , minthogy duaiismusa folytán távol áll a hindu 
gondolat tól , úgy tűnik fel azok előtt, mint egy egysze-
rűsített , a nehéz metaphysikától megszabadí tot t keresz-
tyénség ; s csakugyan számolni kell azzal a ténynyel, 
hogy az izlam, ha kevésbbé művelt környezetben szü-
letett is, a keresztyénségnél történeti leg mégis későbbi. 
Hogy a ker. egyházak valaha feladják a megváltás dog-
máját , kevéssé valószínű. Rietschl, kétség kivül, ném 
akar t abban egyebet látni symbolumnál s Krisztust oly 
embernek vette föl, kiben az isteni élet l egmagasabb 
kifej lődésére j u to t t , de az ő iskoláját sokan veszélyes-
nek tart ják s megbélyegzik. Sokkal ügyesebbek a mis-
sionariusok, a kik elhallgatják a theologiát. hogy csu-
pán az evangyéliumot hirdessék s a keresztyénség fő 
vonzóerejé t Jézus személyébe helyezik. 

E szép alak képezi a keresztyénségnek az izlam 
feletti igazi előnyét. A legtöbb muzulmán elfogadja 
Mahomete t ideális, isten-szerette embernek, s az a fel-
fogas, melyet az ő életéről magoknak alkottak, követ-
kezéskép je lentékeny befolyást gyakorol az ő gyakor -
lati erkölcsiségükre. Ámde Mahomet nagyon különbö-
zik az evangyéliumok Krisztusától. A hagyomány oly 
tényeke t tulajdonít neki, a melyek nem igen férnek 
meg a tiszta ker. erkölcsiséggel. Mahomet positiv jel-
leme alkotja benne a népvezér nagyságát , de egyúttal 
az isteni próféta gyöngeségét . Buddha és Jézus alakját 
a legenda jobban feldolgozta; azok az irraelitas és esz-
mény oly fokára emelkedtek, a mely a legerősebben 
ha t az emberek képzeletére. Ok elvont és költői typu-
sok, míg Mahomet tiszta történeti alak marad s ez 
által az izlam megőrzi a nemzeti vallásnak azt a bé-
lyegét, melyet Mózes személyisége hasonlóképen rányo-
mot t a judaismusra . 

Felhozták a keresztyénség javára azt is, hogy 
több erőkifej tésre ösztönzi az egyént , míg a keleti val-
lásokat tét lenséggel vádolták. Azok az egyénben egy-
szerű tüneményt l á tnak : ő a végtelen lényből szárma-
zik, mint a szikra a tűzből ; elítélik a létezést, mint 
egy bajt . Az izlam elfogadja, hogy a bűnt Isten böl-
csesége akar ta s ez a tan fatalismussá fajúit, dacára 
sok muzulmán theologus erőteljes ellenzésének. A mu-
zulmán assiminálja a vágyakat az akara t t a l : így inkább 
kikerüli a kísértést, mint sem ellenáll annak. A meg-
térésről ker . ér telemben képzete sincs, úgyszintén a 
szív megváltozásáról és az érzékek feletti győzelemről. 

Azonban a buddhisták azt ve thetnék ellen, hogy 
a tét lenségnek és a pessimismusnak a ker. szellemben 
is akad némi viszhangja. A lemondás, az engedelmes-
ség vagy Istenbe való elmerűlés, nem csupán a keleti 
vallások sajátjai . A muzulmánoknak szintén nem kerülne 
fáradságukba némi fatalista vonást fedezni fel a keresz-
tyénségben. »Ki mit vet-, azt arat«, tanítá B u d d h a ; e 

szép elv nem all ellentétben a cselekvéssel. De hatá-
sát megbéní tot ta a hinduknak a belső szemlélődésre 
való háj lama. A keleti ember az eget vágyakodással 
akar ja elnyerni, s nem akara t t a l ; a hindu szellem 
többet elmélkedett az ég, föld s alvilág felett, mint 
minden más nép. De azokat befelé fordult szemmel 
néz te ; a képzelet és elvonás képességei, a melyek leg-
kevésbbé folyamodnak a külső tanúbizonysághoz: a 
legerősebbek nála. Egyébiránt a buddhismus a japán 
szellem befolyása alatt, á talakulóban van, positiv ér téke 
növekedik. Ugyanez áll az izlamról i s ; az más hatás-
sal volt Turkcsz tanban s mással Spanyolországban a 
népre. D e ugyanezt látjuk a keresztyénség körében is ; 
a kegyelemről szóló viták majd a praedest inat io t , 
majd a szabad akarat tanát tették ura lkodóvá; voltak 
idők, midőn életben és i rodalomban egyaránt a mys-
ticismus, az élet megvetése s a halálvagy uralkodott . A 
ker. t anban nagyon heterogén elemek keringenek ; 
ezek közül némelyek ere tnekségbe csaptak át s kikü-

i szöböltettek, mások bensőleg összeolvadtak vele. 
A kongresszus némely tagjai, e ker. igazság mellett, 

a ker. nemzetek sikereit is fölemlítették. Annak a val-
lasnak végre is győznie kell a többiek felett, mely a 
legmagasabb színvonalú kormányzatot s a legjobb 
átlagos embert mutat ja fel, — mondák. Ámde az még 
nincs bebizonyítva, hogy a keresztyénség minden te-
kintetben fölötte áll akár a buddhismusnak, akár az 
iz lamnak; a brahmánok és buddhisták phi losophiája , 
némelyek szerint, közelebb áll a tudományos felfogás-
hoz, mint a ker. tan. s ez utóbbinak határozot tan 
fölötte áll abban a tekintetben, hogy nem fél a tudo-
mánytól. Egyébiránt egy faj felsőségéből még nem 
következik mindig vallásának felsőségc, s az is lehet-
séges, hogy valamely nép uralkodó vallása nem min-
dig pontos kifejezése az ő szellemi fej let tségének. De 
meg az európai , illetőleg ker. népeknél más tényezők 
is hozzájárultak e felsőség kivívásához; így első sor-
ban az ó kortól kapot t gazdag ö rökség ; aztán a föld-
rajzi helyzet, éghajlat , — szóval egy csomó kedvező 
körülmény, a melyek példáúl már nem jö t tek javára 

! később az a raboknak. S ha tudományos téren Európa 
nemzetei előbb állanak is, nem lehet tagadni, hogy 
értelmi fejlődésük, Galilei óta, összeesett a keresztyén-
ség gyors gyengülésével, s az egyház kebelében, a 
keletről e redő eszmék hanyatlásával . A nyugati népek 
gyakorlat i lag módosítot ták, a tevékenységüknek legin-
kább megfelelő módon, azt a vallást, melyet az előző 
korszakoktól örököltek, s melynek sem dogmat ika i 
épületet nem tudták tel jesen felforgatni, sem szellemét 
egy csapással átalakítani. De egyre törekednek e r r e ; 
törekednek, mert mélyen érzik annak a szükségét, 
hogy a korábbi idők vallasát a mai tudomány színvo-
nalára emeljék. 

(Folyt, köv.) R. L . 

IRODALOM. 
* Az „Adalékok Zemplén vármegye történetéhez" 

című folyóirát bírálatához. Nagytiszteletű szerkesztő ű r ! 
A „Sárospataki Lapok" 1896. évi 1-ső számában „Sz." 
barátom. „Adalékok Zemplénvármegye történetéhez" című 
havi folyóiratról szólva, azt jegyzi meg, hogy a „zemp-
lénvármegyei kihalt főúri családok"-ról írt dolgozatom-
ban sok téves adat van. Lehet ! Megtörténik ez a 
leghivatottabb történetíróval, történettudóssal is : én pedig 
csak egyszerű műkedvelő vagyok. Nem állott rendelke-
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zésemre nagy könyvtár. Dolgozatom nerr. is az ..Adalé-
kok" számára volt irva, történelmi kútfőnek. Akkor még , 
e vállalat talán tervben sem volt. Készült, mint törté- ] 
nelmi korrajz, a millennaris „Zemplén naptára" szamára, j 
Eszembe sem jutott , hogy valaki úgy megjárja vele, j 
hogy történelmi kútfőnek nézi. A hol közölve van, a j 
„tárcát" nem is vehetni ilyennek. Annak . vállatnak nem | 
csak olyan tudós olvasói vannak, mint Sz. barátunk, s jól 
teszik az illetők, ha az érdeklődést a múlt iránt be akarják 
vinni a kevésbbé túdósok közé. be a családokba, a hol 
az ilyen tárcáknak is van olvasó közönsége. Bármennyire 
igyekeztem hű lenni a történethez, annnyi sok — már ma 
ismeretlen család multjának egyes adatai lehetnek tévesek ; 
majd megírják mások jobban, hanem a mi a téves ada-
toknál sokkal több benne, a saj tóhiba; a sajtóhibákat ki 
fogja kijavítani ? Hogy többet ne említsek a következők : 
„111. Endre királytol kapta Abonyban Perényt", e helyett 
Abaujban Perényt; „II. Rákóczy Ferencnek a történelem 
legidősebb alakjai egyikének", e helyett legdiesőbb alakjai 
egyikének stb. így hemzseg a sok saj tóhiba! A mi Or-
szágh Ilonát illeti, hát bizony úgy voll az írva, hogy 
Perényi Gábor Ilonát elzáratta, Semseyt pedig méreggel 
végeztette ki, de hát a nyomdában oda adták a mérget 
Ilonának, Semseyvel már nem volt mit csináljanak, hát 
lefejeztették. Ezt a kis idylt Budai F. polgári lexikonában 
így írja le: „Továbbá azt mondja Forgáts, hogy midőn 
egyszer Gábor körűi Ilona serényen járna és forgolódna, 
történetből egy Semsey István nevű ifjúhoz talált érni 
valami ruhája. Ezen annyira megbosszankodott Gábor, 
hogy Ilonát éhséggel akarta megöletni, az ifjú Semseynek 
pedig valóban mérget adatott be. De azt is mondogatta, 
hogy az ő halála után sem illik az ő feleséget senkinek 
is illetni. Ezen az okon, kevesse! halála előtt arra kérte 
Ilonát, hogy az ő halála után második házasságra ne 
adja magát. Melyre midőn Ilona azt felelte volna, hogy 
ő a maga férjének hosszabb életet kíván, egyébaránt a 
jövendőkről nem felelhet, annyira — megharagudott Gábor, 
hogy a maga udvari orvosát, Balsarátí Vitus Jánost, mezí-
telen karddal kényszerítette. hogy Ilonának mérget adjon, 
mely miatt Ilona férje utan kevéssel meghalt." Alább 
néhány sorral ez író a mérgezési históriát nem tartja 
valónak . . . No jó, megígérem, hogy én sem hiszem 
ezután, csakhogy annyi bizonyos, hogy férje halála után 
nem sokára 1569-ben lassú sorvadásban halt el. Enged-
jünk egymásnak s így szent a békesség! Zombori Gedö. 

* „Magyarázó Jegyzetek C. Sallustius Crispus Cati 
lina című müvéhez" Zsoldos Benő. S z e r z ő n e k főcé l j a a z 
volt e müvei, hogy különösen közepes tehetségű, de 
különben elégge szorgalmas tanulók számára a nehézsé-
gekkel való megküzdést, a szöveg teljes megértését, a 
szabatos fordítást s a mű szellemébe való behatolást 
lehetővé legye. Megfigyelte s megjegyezte magának — 
mint gyakorlo tanár — ez iró műveiben azokat a helye-
ket, a melyeken egy közepes tanulónak a teljes megér-
tés, a pontos és szabatos fordítás céljából akár nyelvi, 
akár tárgyi magyarázatra van szüksége, s ezeket a helye-
ket látta el a kellő magyarázattal. A jegyzetek szövegét 
ügy szerkesztette, hogy az élőszóbeli előadás közvetlen-
ségével szóljanaa, de másfelől meglegyen bennök az iro-
dalmi szabatosság s lehetőleg a kellő rövidség is- — Igen 
.derék és hasznos munkát végzett, s mivel a szóban forgó 
munka- teljesség, világosság, érthetőség, szabatosság, de 
legkivált magyarosság szempontjából felülmúlja az eddig 
ismert Sallustius-féle praeparatiókat, a magyar középis-
kolai tanügyi irodalomra nézve is hatarozottan nyereség-
nek tartható. A szereplő egyénekre, a felmerülő s bővebb 
felvilágosítást igénylő körülményekre, dolgokra, szoká-
sokra, eseményekre és helyekre szükséges tárgyi magya-

rázatokat mindenütt kellő mértékben adja s világosán 
kifejti. Maga a magyarázat , mely az egyes fejezetek egyes 
mondatai szerint követi a szöveget, nagy szorgalomról 
és utánjárásról, kitűnő nyelvérzékről és alapos történelmi 
ismeretekről tanúskodik. Nincs a szövegben szó, mely szó-
tári jelentésétől eltérő értelemben fordul elő. hogy szerző 
meg ne jelölné jelentését. Az egyes szók és kifejezesek 
jelentését a műfordító éles és finom érzékével keresi meg, 
szüntelen szem előtt tartván a két nyelv szellemének eltérő 
sajátságait, úgy hogy a növendék, ki e magyarázatokat 
használni fogja, nemcsak latin nyelvi ismereteit gyarapít-
hatja, hanem magyar nyelvérzékét, a kifejezések használa-
tában való választékossagát is nagy mértékben fejleszheti. 
A reáliák magyarázata a legalaposabb történeti ismeretre 
vall. A szereplő személyek rövid életrajza, jellemzése; a 
csak mellékesen emiitett törteneti tények, vonatkozások 
rövid előzményei ; a romai polgári és katonai életnek szo-
kásai. törvényei, törvénykezési eljárása, a hivatalok köre, a 
provinciák kormányzása stb. stb. mind világos és érthető 
alakban magyaráztatnak meg, és ezek kellő ismerete mind 
szükséges ahhoz, hogy a növendék a szöveget teljeseit 
megértse, az irodalmi műnek tartalmába alaposan behatol-
jon. A nagy gonddal, szorgalommal, széles és alapos tudás-
sal szerkesztett Magyarázó Jegyzeteket bátran merjük 
ajánlani a tanügy illetékes köreinek jóakaratú figyelmébe. 
A mű ára kötve 70 kr. Kiadja a „Sárospataki Irodalmi 
Kör" a főiskolai költségén. cs. j. 

* Az „Evangélikus egyház es iskola" á g . ev t e s tvé -
reink egyetlen magyar egyházi lapja 13 evi pályafutás 
szerkesztőt cserélt. Trsztyénszky Ferenc, lelkész és akad. 
tanár már elbúcsúzott olvasóitól és munkatársaitól s sze-
repét átvette Veres József, az ismeretes orosházi ev. lel-
kész és országos képviselő. Az eddig Pozsonyban nyo-
matott lap. Orosházáról fog megjelenni. Ugy tudjuk, hogy 
életének eddigi folyása nem volt elég arra, hogy áthassa 
a testvéregyház különböző rétegeit s legyőzze abban az 
ellentétes elemeket a közügy javára. Érdeme volt azon-
ban, hogy tudott és merészelt szabadelvű lenni és magyar, 
noha némelyek e tekintetben is többet kívánlak volna 
tőle. Az ú j szerkesztőnek jó neve van s lehet, hogy 
több szerencsével fogja vívni a szabadelvüség és haza-
fiság harcát, mint tiszteletre méltó elődje. A különböző 
prot. egyházi és iskolai lapokról szemlét óhajt időnként 
közölni, ha úgy nem jár vele, mint már többen előtte! 
Szeretjük hinni, hogy nem lesz a merev lutheránismus 
szószólója, a minek a jelei újabban szaporodni kezdenek. 
Bizalommal üdvözöljük. 

* Taneszköz készítés cím alatt egy rendkívül gya-
korlati irányú műveeske jelent meg Sárospatakon, a mely 
arra nézve kíván útmutató lenni, hogy miként állítsák 
elő tanitók és tanítónők a lehető legolcsóbb módon az 
elemi iskolai oktatashoz szükséges szemléltető eszközö-
ket, a sikernek eme nélkülözhetetlen biztosítékait. Meglepő 
leleményesség s könnyű előadás jellemzik a 108 lapnyi 
(kis 8°) könyvecskét, a melyben a szerző Veres Ferenc 
tanítóképezdei tanár 5 lapon 71 rajzzal is feltünteti a 
legszükségesebb taneszközöket. Ára 1 korona. Kapható 
szerzőnél Sárospatakon. A kitűnő segédeszközül kínál-
kozó művet a legmelegebben ajánljuk a tanítók és iskola-
fentartók szíves pártfogásába. 

* H. Scherer : Die Pestalozzische Pädagogik in ihrer 
Entwickelung. ihrem Auf- uud Ausbau und ihrem Ein-
fluss auf die Gestaltung des Volksschulwesens (Pestalozzi 
neveléstana, fejlődése, alkatelemei és a népoktatásügy 
alakulására gyakorolt befolyasa szerint). Leipzig, 1895. 
Fr. Brandstetter; Mk. 4. — A tanítói világ folyó hó 
12-én, vasárnap ünnepli meg Pestalozzi születésének 
150-jk évfordulóját, s Svájcban nagy előkészületeket tesz-
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nek, hogy az emlékünnepély méltó legyen a nagy pae- j 
dagogushoz, a népiskolai paedagogia , sőt a népiskola 
igazi megalapítójához, a népjólétnek az általános nép-
nevelés által való nagy előmozdítójához. Ez ünnepélyes 
alkalomból jelent meg a fenti mű, mely igazán rég érzett 
szükséget van hivatva pótolni, mert Pestalozzi paeda-
gogiájának beható ismertetése és méltatása mindeddig 
hiányzot t ; még legrészletesebben szólt róla Schmidt 
Neveléstör ténete (IV. kötet), de ez már 20 éve, hogy 
utolsó kiadasában megjelent s így az ú jabb irodalomtól 
némileg elmaradt . Scherer az utóbbi évtizedek gazdag 
neveléstani i rodalmának felhasználásaval, gondos forrás-
tanulmányok alapján írta művét. Bevezetésében tájékoz-
tat a XVIII. század végének és a XIX. század elejének 
bölcsészeti és irodalmi mozgalmai felől, k imutat ja a 
neveléstani nézeteknek ezekkel való szoros kapcsolatát 
s a nevelési elvek alakulását a gyakorla tban. Az I. rész-
ben Pestalozzi eszméinek fejlődését rajzolja életviszonyai-
val kapcsola tban s egyúttal részletesen ismerteti fonto-
sabb iratainak tar ta lmát s gyakorlat i tanítói működését , 
azutan rendszeresen tárgyalja neveléstanát. A II. rész-
ben Pestalozzi neveléstanának a Comenius, Rousseau s 
a phi lanthropisták neveléstanaval való összefüggését, 
megegyező és eltérő vonásait, továbbá a Kant , Fichte, 
stb. bölcsészeti és neveléstani eszméivel való rokonsá-
gát. végre a Niemeyer , Sailer, Graser , Denzel , Milde. 
stb. neveléstanát tárgyalja. A III. részben a népiskola-
iig) nek a Pestalozzi-féle paedagogia befolyása alatt való 
fejlődését ismerteti Ausztr iában, Svájcban és az egyes 
német ál lamokban. Befejezésül eddigi fej tegetéseinek 
eredményei t foglalja össze. E mű nagyon megérdemelné, 
hogy magyar nyelvre fordítva, minden tanító kezébe 
eljuthasson. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
— Gyászhirek- Munkácsi Joó Gábor Szathmár város 

főjegyzője, életének 65. évében f. évi január 4 én hosszas 
szenvedés után elhunyt. 46 évig állt Szathmár város 
szolgálatában ; egyaránt hű és példás, mint hivatalnok, 
mint családtag, mint a ref. egyház híve, mint presbiter 
és a szathmári ev, ref. főgimnázium és leányiskola igaz-
gató-tanácsosa. Erkölcseiben, életmódjában, ruházatában 
igazi puritán férfiú. Halálát gyászjelentéssel tudatják Joó 
László, mint testvér s Bartha Mór és az ő szerettei, mint 
legközelebbi rokonok, a kiknek gyászában tisztelő rész-
véttel osztozunk. — Szintén gyászjelentés tudatja, hogy 

•Osváth Illés, b. lenkei (Torna) ev. ref. lelkész folyó hó 
5-én esteli 8 órakor 85 éves korában, 52 évi lelkészi 
működése után, váratlanúl elhunyt- Hű volt halálig s 
bizonyára megadatik neki az örök élet koronája. Gyá 
szóló családja találjon vigasztalást abban, hogy szere-
tetük tárgyához kegyelmes volt a Gondviselés, toldván 
napjaihoz napokat, túl a 70-en, sőt 80-on is. — Áldott 
legyen emiékezetök! 

— Az a bizonyos 22 ,000 forint. L a p u n k elébbi 
számának vezércikkében bizonyos nehezteléssel említ a 
kitűnő szerző 22,000 frt adományt, a melynek kiosztását 
ő — igen helyesen — alkotmány-ellenesnek, t. i. a mi 
egyházalkotmányunkba ütközőnek vallja. Illetékes hely-
ről nyert értesülésünk szerint ez a bizonyos összeg az 
1895-diki költségvetésbe a különböző egyházak lelkészei-
nek javadalma pótlására felvett 100,000 frtból egyetemes 
ev. ref. egyházunkra eső jutalék. Hogy ez miként fog 
felosztatni a kerületek s illetőleg ezeknek legszegényebb 
lelkészei között, az még biztosan nem tudható. A minisz-

térium az adóhivatalok út ján akarná ezt a hozzá aján-
lólag felterjesztett lelkészeknek szétosztani, de a konvent 
elnöksége felírt, hogy e szándékától álljon el s bízza a 
22,000 frt szétosztását a konventre. A felelet még nem 
érkezett meg. Kíváncsian várjuk. 

•—•A protestáns papolt sorsa c im a la t t e g y figye-
lemre méltó cikket írt György Endre, felekezeti igazaink-
nak ez a hivatott tolmácsa, a „ M a g y a r Hírlap" ez évi 
5-dik számaban. Arra a nyughatat lanságra hivatkozva, 
a mely a prot. körökben ez idő szerint uralkodik s a 
melyet ő is jogosnak tart, — azzal a biztatással fordul 
a nyugtalankodók felé, h o g y : „mindkét prot. anyaszent-
egyházra nézve megjött teljes ideje annak, hogy az 1848: 
XX- törvénycikk intenciója végrehajtassák". A protestáns 
egyházak múltja, jelene, önfeláldozó hazaszeretete, saját 
fenmaradásuk érdekében hozott nagy áldozataik s ú jabb 
veszteségeik: mind sürgetik, sőt követelik azt, hogy a 
régen kimondott ige testté legyen. Állítja, hogy e tekin-
tetben a közfelfogás a politikai irányadó körökben — 
egyértelmű. Wekerle, Szilágyi, Apponyi egyformán kike-
rűlhetetlennek tartják a prot. egyházak jogos kielégítését. 
Azokkal szemben, a kik összekapcsolják e reformmal a 
kath. papi javak saecularisatióját, arra hivatkozik, hogy 
az 1848: XX. törvénycikk épen a saecularisatio ellené-
ben, annak kikerülése végett hozatott meg s ő — mint 
politikus — ma sem barát ja még a saecularisatiónak, de 
ha a törvényhozás erre az útra lépne, nekünk protes-
tánsoknak nem lehetne ellene kifogásunk. Míg azonban 
ez bekövetkeznék, „kérjük, követeljük reánk nézve az 
1848: XX. törvénycikk intentiójának végrehajtását s 
kettősen most, mikor az áldozatkészség minden forrását 
kimerítettük s mikor az egyházpolitikai reformok még 
súlyosabbá tették lelkészeink helyzetét." Végül formu-
lázza, hogy mit kérünk s illetőleg követelünk mi az osztó 
igazság törvénye szerint. Ez a következő : „Megállapít-
tatván az egyházi és iskolai szükségletek ugyanazon az 
alapon, mint a katholikus felekezetnél, a megfelelő összeg 
az állam részéről adassék át — természetesen törvényesen 
szervezett, elismert és hatáskörében teljesen körülírt — 
központi kormányzó közegünknek: a konventnek rendel-
kezése alá, még pedig olyformán, hogy ne csak a szük-
séglet, de a hívek által viselt terhek is megfelelő figye-
lembe vétessenek." Ennél többet nem óhaj tunk, de keve-
sebbel sem elégszünk meg. Ezt a kérdést levétetni sem 
engedjük a napi rendről . . . . stb. Cikkét a prot. lelkészt 
kar és egyház nehéz sorsának s érdemeinek méltatásával 
rekeszti be. Szívesen üdvözöljük György Endrét, a ki 
már a tiszántúli kerület közgyűlésén, majd a nagyváradi 
egyházi értekezleten is szószólója volt egyházunk jogos 
kivánsagainak s tekintélyénél és összeköttetéseinél fogva 
ezt a kérdést a napi saj tóba is bevitte. Elvárjuk a prot. 
egyház minden tekintélyesebb tagjától, hogy — mint 
Gy. E. mondja — ezt a kérdést a napi rendről többé 
levétetni nem engedik ; de egyúttal azt is, hogy megalázó 
alkura sem vállalkoznak! 

- Választások. Rácz Kálmán nyíregyházai segéd-
lelkészt, a sárospataki theol. akadémia volt s.-tanárát, kit 
a bécsi ref. theol. facultas licentiatusságra érdemesített, 
folyó hó 5-én a balsai (Szabolcs) ev. ref. egyház „igazi 
lelkesedéssel" egyhangúlag választotta meg rendes lelké-
széve, a Korocz József utódává, a ki már három hónap-
pal elébb meghívás útján nyerte el a b. e Gonda Balázs 
által kitűnő karba helyezett berceli lelkészi állomást- — 
Iskolánk volt kitűnő növendékeinek a közeiismerésben 
való előhaladásához szívből gratulálunk. „Nyereségről, 
nyereségre !" 

— A debreceni papválasztás felebbezett, ügyében f. 
hó 9-én döntött az egyházmegyei bíróság. Értesülésünk 
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szerint a kisebbség panaszát indokolatlan uak találta s 
egyhangúlag visszautasította. A felebbezők — hír szerint 
— megelégelték az okvetetlenkedést s ez esetben szomorú 
bizonyosság az, hogy a sárospataki ev. ref. főiskola és a 
tiszáninneni ev. ref. egyházkerület Mitrovics Gyulái 
elvesztette. 

— A gömöri ref. egyházmegye köréből A g ö m ö r i 
ref. egyházmegye az országos ref. lelkészi özvcgy-árva-
gyámegylet alapszabályainak a műit tavaszszal történt 
tárgyalásakor Ruszkay Gyula, Csabai Pál és Seres József 
lelkészeket azzal bízta meg, hogy az egyházmegyei szám 
vevőszék útján terjeszszenek be javaslatot a közgyűlés 
elé arra nézve, hogy a gömöri ref• lelkészi yyámoldáral 
és gyámegylettel az országos gyámintézet életbe lépése 
után mi történjék ? A kiküldött bizottság javaslatavai 
elkészült s a felett az egyházmegyei számvevőszék e napok-
ban tartott beható tanácskozást Rimaszécsen. S a szám-
vevőszék az egyházmegyei közgyűlésnek az ajánlja, hogy 
ezen intézetek — mivel az eddigi özvegyek és árvák 
iránt kötelezettségeik vannak — tovabbra is tartassanak 
felj de a mennyiben a lelkészek a rájok eső sokféle uj 
terhet nem bírják meg, új tagok felvétele által tovább 
ne fejlesztessenek, a régi tagok tagsági díjakat 10 éven 
át fizessenek, a két külön kezelt intézet, t. i. a 22 ezer 
írttal bíró régi gyámolda és a 11 ezer frttal rendelkező 
újabb gyámegylet egyesíttessék. A tanácskozás folya-
mán még két indítvány merült fel, az egyik az, hogy 
azon tagok, a kik már 10 évnél régebben fizetik a díja-
kat, ezeket kapják vissza kamat nélkül ; a másik pedig 
az, hogy az országos gyámintézetbe való belépti díjakat 
— ha teheti — az összes tagokért az egyesített gyám-
intézet fizesse. Ezen indítványok felett végleges hataro-
zat nem volt hozható, mivel a számvevőszék előtt nem 
feküdt világos számadás arra nézve, hogy az özvegyek -
árvák mostani járulékainak állandó biztosítasara mennyi 
állandó tőke kívántatik s hogy vájjon a mostani tőke 
áa özvegyek és árvák érdekeinek sérelme nélkül meg-
csonkítható-e ? E kérdések felderítése s a mostan jogo-
sult özvegyek kihalasa után a gyámintézeti tőkék miként 
leendő felhasználásúnak a felmerült indítványok értelmé-
ben való formulázása iránt, valamint az új aiapszabalyok 
nak s az egyesítés módozatainak kidolgozása végett a 
régebbi bizottság újra kiküldetett azzal az. utasítással, 
hogy javaslatát a számvevőszékhez, még a tavaszi gyű-
lés előtt adja be. Az egyházmegyei gyamoldak folyó 
évi díjainak fizetése, melyet az egyházlátogatók szoktak 
beszedni, a tavaszi egyházmegyei közgyűlés intézkedéséig 
felfüggesztetett. 0. 

— Az oklevelek és bizonyítványok másodlatainak és 
másolatainak kiadása tárgyában a va i l a s és k ö z o k t a t á s i 
miniszter leiratot intézett az egyházi fohaiosagokhoz, fel-
kérvén, hogy a hatósagaik alatt alló tanintézetekben az 
osztalybizonyítványok másodlatainak kiállítását és kia-
dását ezentúl közvetlenül az illető intézet igazgatójára 
s a népiskolában esetleg az osztály-tanítóra ruházzák s 
a kiállítás díját állapítsák meg. Szintén az igazgatóra s i 
a főiskolában a dékánokra ruhazandó az érettségi és 
végbizonyítványok valamint az indexek másolatainak 
kiadása is, azzal az utasítással, hogy a közokta 
tasi minisztérium »Hivatalos közlöny «-ében úgy az 
eredeti bizonyítvány, mint a másodlat kelte és száma 
az illető tanuló megnevezésével közzéteendő. Közzéteen-
dők a tanképesítő okmányok, főiskolai oklevelek s allam-
vizsgálati bizonyítványok másodlatainak szama és kelte 
is. Másolatokat mindazok állíthatnak ki, a kik másodla-
tok kiállítására jogosítva vannak. 

— Az izraelita vallásfelekezet autonomiája é r d e k é -
ben folyó hó 5-én Budapesten az ország minden részé-
ből összegyűlt hitközségi elöljárók értekezletet tartottak. 
Az értekezlet nagy többsége elfogadta azt az emlékiratot, 
melyet vallásuk autonomiája érdekében a kultuszminisz-
terhez terjesztenek fel. Ebben arra kérik a minisztert, 
hogy hasson oda, hogy a törvényhozás a zsidó feleke-
zet önkormányzati jogának biztosítása mellett hozzájá 
rúljon az izraeliták egyetemes gyűlésének olyan célból 
való egybehívásához, hogy azon megállapíttassanak a 
király jóváhagyása alá terjesztendő szabályzatok, melyek 
szerint a törvényesen bevett izraelita vallás hívei összes 
felekezeti ügyeiket és intézményeiket saját közegeik által 
önallóan kezelhetik és igazgathatják. Nagy lelkesedéssel 
fogadta az értekezlet azt az indítványt is, hogy annak 
emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett 
vallások sorába felvétetett, az izraelilák egy közalapot 
teremtsenek, melynek feladata lenne azon célok meg-
valósításának elősegítése, a melyek altal a magyar zsidó-
ságnak nemzett szellemben való fejlődése előmozdittatik, 
különösen a szegeny községek támogatása s alkalmazot-
taik segélyezése, alapítványi helyek fentartása, ösztön- és 
pályadíjak adományozása s közművelődési intézmények 
létesítése. 

— Német lutheránus missió Magyarországon. A lip-
csei ev. lutheránus missió-társaság, a mely az összes 
lutheránus vallású egyházakat közös missiói munkásságra 
akarja egyesíteni, ez ideig a magyarországi lutheránus 
egyházzal nem állott összeköttetésben, de végre az elmúlt 
év őszén itt is feltámadt a lipcsei missióhoz való csat-
lakozás vágya; Pozsonyból meghívást intéztek az igaz-
gatósághoz, hogy küldjön egy missiortáriust Magyaror-
szágra, a ki itt a missió ügyét prédikációkban és felolva-
sásokban ismertesse. E meghívásra, melynek tervét Baltik 
és Zelenka püspökök is pártolták, Schwartz igazgató 
és Hundman missionarius október végén hazánkba érkez-
tek s mintegy három hétig tartó körúton ismertették a 
missiót. Megfordultak Pozsonyban, a Szepessegen, Eper-
jesen, Kassán, Budapesten, Vas- és Sopronymegyében, s 
prédikációkat s előadásokat tartottak a német ajkú luthe-
ránusok közt. Mindenütt nagyon szíves fogadtatásra talál-
tak, a templomok még köznapokon is telve voltak hall-
gatókkal ; mintegy 700 frt adomanyt gyűjtöttek a missió 
céljaira és sok missiói iratot eladtak. A helybeli lapok 
több helyt rokonszenvesen emlékeztek meg az uőada-
sokról, és sok lelkész és tanító késznek nyilatkozott a 
missió ügyét tehetsége szerint előmozdítani. 

— A sárospataki reformátusok újított templomát 
nagy vágyakozással kereste fel a közönség karácsony 
ünnepén. Örömmel latta, hogy szebb, mint a regi s jól 
esett tapasztalnia, hogy acusticaja nem változott hátrá-
nyosan. Az isteni tisztelet egészen alkalmi volt s az 
egyházi beszéd történeti vonatkozásait sokan csodálko-
zással hallgatták. A vegyes és polgári énekkar is hatá-
sosan működött. Másodnapján más felekezetbeliek is 

i többen vettek részt az istenitiszteleten, hogy lássák, az 
újításokban gyönyörködjenek. Újévi istenitisztelet után 
a presbyterium a templom piacán üdvözölte a fáradha-
tatlan lelkipásztort, a kire olyan sok esik a régi romok 
tatarozasából. 

A kik lapunkat nem kívánják járatni , szívesked-
jenek e 2-ik számot egyszerűen visszaküldeni s esetleg 
a megrendelésre nézve legalább levelező lapon nyi 
latkozni. A kiadóhivatal 
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