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T A R T A L O M : „Az egyetemes lelkészi özvegy- és árva-gyámintézet." Dr. Tüdős István. — „Millennáris nyilt levél a szerkesztőhöz." 
Az „alma mater" eyy hü fia. — „Iskola és társadalom." Hodossy Béla. — „A leányok érettségi vizsgájára vonatkozó 
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Arday J. Dániel. — „A vallások harca." B. L. — „Vegyes közlemények." 

Az egyetemes lelkészi özvegy- és árva-gvám-
intézet. 

Évek hosszú som után, íme végre-valahára meg-
valósult az az eszme, a melyet olyan sokan próbáltak 
formába önteni, de még többen óhajtottak minél előbb 
testi szemeikkel látni, hiszen annyi titkos aggódásnak, 
annyi aggódó töprengésnek volt oka az a szívet tépő 
keserű tudat evangyéliom szerint reformált egyházunk 
íe tkipásztoramát : ha meghakrk. velem meghalt családom 
is. Egy egész élet keserű, mélyen bántó gondolatait szün-
tet te meg a budapesti rendkívüli egyetemes konvent 
amaz intézkedése, a mely szerint a lelkészi özvegy- és 
árva-gyámtár a folyó év első napján életbe lép s ma-
gasztos céljához képest megkezdi a köuyeket törölni, a 
kenyérnek botját az özvegyek és árvák kezében erősíteni, 
az életet a sanyarúség vizének partjainál is annyira-meny-
nyire elviselhetővé tenni. 

Ne keressük, hogy mi lett volna j obb : az-e, a mit 
Baksay Sándor melegen érző szívéből írt s javasolt , 
az-e, a mit Szász Domokos gyakorlott számítás alapján 
ajánlott ? Elégedjünk meg azzal a boldogító tuda t ta l : 
ime már nekünk is van egy olyan intézményünk, a 
melyből közös keresményünk ad kinek-kinek legalább 
annyit, hogy özvegysége e árvasága szomorú napjait a 
paizsos férfiúnak, az Ínségnek iszonyatot keltő rémeivel 
nem kell majd együtt töltenie. 

Másfél decenniumnak kellett eltelnie, mig ez a 
tudat lé trejöhetet t s annak a szegény sorsra kárhozta-
tott magyar reí. papnak óhaj tva várt reménye betelje-
sült Mennyien dőltek ki ez idő alatt kiknek özvegyeik 
s árváik csak morzsát kapnak, — ha ugyan kapnak, — 
innen-onnan, ha tudnak s akarnak könyörögni! Meny-
nyien siránkoznak, kiknek férjeik csak egy fél évvel 
ez előtt haltak el s nem maradt utánuk más. csak a 1 

reménység, hogy ..az övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk 
édes Atyja " 

Hanem a mikor így örvendezünk sorsunk jobbra 
fordultának első napjaiban — egy több megelégedéssel 
kecsegtető jövőnek küszöbén, lehetetlen, hogy kifeje-
zést ne adjunk azoknak a gondolatoknak, a melyek Ön-
kénytelenül keletkeznek bennünk épen az országos j 
gyámtár jövőjére vonatkozólag. 

Lapunk jelen számához egy n e g y i 

Ugyanis úgy gondolkozunk, hogy ennek az inté-
zetnek. mint tisztán pénzen alapúlónak, olyannak kell 
lennie, hogy azok az összegek, a melyekre szárait, 
minél előbb, legalább részben befolyjanak, befizettesse-
nek. Mert nem tar t juk helyesnek azt. hogy a kötele-
zett befizetések minél később, minél nagyobb mérvű 
halogatással eszközöltessenek, ellenkezőleg úgy vagyunk 
meggyőződve, hogy az intézetnek javát munkálja min-
denki. a ki minél előbb befizeti belépési díját. 

Belépési díj ! . . 2000 lelkészi állomás után ebbeu 
az esztendőben e cimen 50,000 fr tnak kellene befolynia, 
mert három év alatt 150,000 frtot keli befizetni s a 
száinítáB az, hogy évenként 7 s -ad lesz befizetve. 

De hát vájjon be fog-e folyni ez az 50 ezer frt év 
végé re? Vájjon a tiszáninneni lelkészek befizetik-e 
dunántúli testvéreikkel a három esztendő alatt fizetendő 
22—22 ezer frt első részletét , a dunamellékiek a 28 
ezer.- a tiszántúliak a 47 ezer s az erdélyiek 32 ezer 
frtnyi belépési járulékuknak ez évre szóló rész le té t? 
— Hogy be kellene fizetni, az bizonyos, hiszen a szá-
mítás szerint a tárban az év végére 177,525 forintnak 
kell lenni. 

Az a kérdés azért: miként kellene előmozdítani 
nemcsak az ez évi belepési járulékok biztos befizetését, 
hanem miként lehetne általában a belépési járulékok 
minél előbbi lerovását eszközölni? 

Megmondjuk őszintén, hogy miként. Úgy, azon a 
módon, a mint az országos tanári nyugdíj-intézetnél tör-
ténik a prot tanárok belépési járulékának fizetése. 

Tudjuk, hogy a mikor ezt így kimondottuk, igen 
sokan egyenesen ezt fe le l ik: ez utalás arra, hogy szün-
tessétek be a megyei gyámintézeteket s azokból vissza-
kapott pénzeteket fordítsátok a belépési dij lerovására. 

Valóban így áll a dolog. Mi a magunk részéről 
nem íb tudjuk másképen elképzelni a belépési járulé-
koknak minélelőbbi befizetését, mint úgy, hogy az 

1 egyházmegyei gyámintézetek feloszolnak s a gyámin-
tézeti pénztárnok minden egyes intézeti tag belépési 
já ru lékát kifizeti az országos gyámintézetnek. 

Vagy lehet másként is ? Ám vessünk számot ma-
gunkkal. Vegyük fel azt, hogy valakinek 800 forint a 
fizetése. Ebből 80 forint az országos gyámintézetet 
illető belépési díj, melynek egy harmada 27 forint. — 27 
forintot kell fizetnie — legalább a számítás szerint — 
ebben az esztendőben belépési-díj gyanánt, a melyhez 

e d í v melléklet van csatolva. 3 
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jön az évi díj: 2 '.,0/,, 20 frt, összesen 4? írt, a , 
melyhez számítandó még az egyházmegyei gyámtárra i 
fizetendő összeg is, a mi bizonyára legalább 3 forint. I 
Tehá t egy 800 frtos lelkészi álláson levő egyén ebben 
az esztendőben s még ezen kivűl kettőben 50—50 fr tot 
fog fizetni. 8 ha aztán még az az egyházmegyei gyám-
intézet legalább olyan segélyt nyújtana, a melyért pénz-
ügyi szempontból, méltó volna továbbra is fentar tani! 
De hát a legtöbb bizony csak morzsákat ad. 

Az országos gyámintézet fej lesztésének érdeke 
kívánja, hogy a belépési járulékok minél elébb befizet-
tessenek, ez pedig aligha történhetik meg másként, 
mint úgy, hogy az egyházmegyei gyámintézetek fel-
oszolnak. különösen ott, a hol te temesebb járulék mel-
lett sem képesek nagyobb segélyt biztosítani. 

Az országos gyámintézet fej lesztésének érdeke 
kívánja, hogy a belépési járulékok minél előbb egész 
összegükben fizettessenek be s épen az az érdek szól 
különösebben a mellett, a mit fentebb is hangsú-
lyoztunk. 

Ez a mi felfogásunk, gondolatunk ebben a kérdés-
ben. Vizsgálódjanak, számítsanak az arra hivatottak s 
a mi jobb, azt tegyék ; de ne feledjék, hogy az orszá-
gos lelkészi gyámintézetet minden áron ápolni, fejlesz-
teni tartozunk, mert régi óhajtások megvalósítását, any-
nyi tört reménynek felélesztését tűzte ki magasztos 
cé l jául ! 

Dl\ Tüdős István. 

Millennáris nyilt levél a szerkesztőhöz. 
Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

Azt hiszem, a nagytiszteletű szerkesztő úr nem veszi 
tőlem sem gyermekességnek, sem hízelkedésnek azt az 
őszinte vallomást, hogy a „Sárospataki Lapok", a paró-
chiák e hű házi barátja, minden héten kedves vendége 
házamnak s minden számát jobban szeretem az előzőnél. 
Nagy szorgalommal olvasom dátumától egészen addig, 
hogy „nyomatott", s tb. ; sőt legtöbbször az asszony is 
végig olvassa, csak hogy ő a vegyes rovaton kezdi. 

Ismerik is már a postán az én nagy szerelmemet, 
mert a kisasszony mindig maga küldi el nekem külön, 
a vár-vavárt hétfői napon, hogy valami módon el ne 
tévedjen az udvarbeli legénynek a kezén ; mert a közön-
séges postámat az ispán szokta nekem szívességből 
felkűldeni. 

Ezek után a szívből jövő vallomások után talán 
panaszommal is előállhatok. Tulajdonképen csak azért 
alkalmatlankodom soraimmal, mert ujabb időben kíváncsi-
ságom mindig kielégítetlenül marad s már jó ideje annak, 
hogy bizonyos elégedetlenséggel teszem le az újból és 
újból végig olvasott lapokat. Elégedetlenségemnek meg-
mondom az okát. Hiába kutatom át lapunknak minden 
sorát, nem találok kielégítő feleletet arra a kérdésre: a 
főiskola falai között hogyan készülődnek a millenniumra ? 
Az if júság? Az csak megteszi a magáét : Tompa szobrot 
akar állítani. Vajha a nagy közönség és a hivatalos elöl-
járóság is meghozná az eszméért a köteles áldozatot 1 
(Én a magam megkuporgatott egy forintját bélyeg alak-
jában ide mellékelve küldöm a nagytiszteletű úrnak; 
méltóztassék azt közvetíteni) De hogy a főiskola, mint 
ilyen, mit tervez s főleg, hogy mit csinál, arról mi hírt 
sem vettünk. Hiszen a mint tudom a tanári karban 
meg volt a jó szándék s egyebek közt, — ha jól érte-
sültem — a Szombathy munkájának fordítását és kibő-
vítését is ajánlotta az igazgató-tanácsnak. De nem cso-

dálom., ha erre nem, utalványozták a kért szép össze-
get. A mai pataki tanári kartói főiskolánk történetének 
új és tudományos — művészi feldolgozását várnék mi 
is. S bizonyosan meg is születnék a a ú j „Históriai Scbo-
lae seu Collegii ReL S. Patakiensis", hogy ha megvo lna 
a szükséges, anyagi és szellemi készség az iskola: körűi 
forgoíódók szellemi munkájának kellő* méltánylására,. tudo-
mányos munkakedvük istápolására, sőt, ha kell,, sugal-
mazására. — De másrészről azon sem csodálkozhatunk, 
hogy ha a tanari kar buzgalmát lehűtötte volna, — ha 
t. i. lehűtötte — az ez idei költség-vetésnél mutatkozó 
szűkmarkúság. Kénytelen vagyok ezt a szót használni, 
mert nem látom, hogy főiskolánknak a millenniumi kiállí-
táson való szereplési költségeire valami nagyobb össze-
get szavaztak volna meg. mint az pl. a debreceninél 
tevék. Lehet, hogy tévedek s ezért fentartássall írom az 
írottakat. Magam szeretném, ha lecafoltatnárm, hiszen 
épen azért írtam meg e levelet! 

Én úgy szerettem volna, ha a főiskola története 
tudományos, de azért a nagy közönségre még is élvez-
hető alakban ez év folyamán megjelent volna. Szerettem 
volna még azt is, ha egyesített levéltárunk gazdag kin-
csei a multunk iránt érdeklődők tágasabb köre számára 
is hozzáférhetőbbé vált volna s legalább mutatóba a jelen 
évtől kezdve 4—500 frt költségig érdekesebb részeiből 
„momumenta"-k jelennenek meg, talán az új életre ké-
szülő „Irodalmi Kör" aegise alatt. Szóval, ha tudomá-
nyos vállalatokban, (vagy legalább hát egyben) főiskolánk 
múltját bemutattuk volna a nagy világnak és magunknak, 
mert hiszen szellemi történetét mi sem ösmerjük eléggé. 

Mikor ilyen reménységekkel és vágyakkal voltam 
eltelve, mondhatom nagyon lehűlött az ez évi Értesítőnek 
nagy sokára kezemhez jutott példánya. Mennyire össze-
zsugorodott az a debreceni mellett! Mennyire leri arról 
az anyagi szegénység s bizony, aggódó lelkem még a 
szellemi elsorvadásnak is némi jelét találta rajta. Szinyei 
két első cikke lenyomat. (Egy pataki professor barátom 
súgta meg, hogy az első a Pallas Lexicon számára 
készült. Relata refero.). Egy pár kisebb cikken is rajta 
láttam még a mi kimeríthetetlen tudású Szinyeink keze 
nyomát. Nagy gyönyörűséggel olvastam még az „Irodalmi 
Kör" történetét, melyről a „Sárospataki Lapok"-ból tudom, 
hogy Makláry írta meg. Sokat töprengtem az Értesítő 
felett és minduntalan előtolakodott, lelkemben az a bántó 
kérdés: talán ott Patakon nem helyesen érvényesül a 
munkafelosztás elve ? talán nem mindenki vállára egy-
formán nehezedik a súly, a melyet az iskola becsülete 
nyom? Alig tudtam e kérdéseket elfeledtetni magammal. . . 

Ugy látszik — gondoltam magamban — a kiállításra 
készülődés minden erőt leköt. Bizony, a mint én a ki-
állításban való részvétel tervét magamban elképzeltem, 
lehet is azzal sok munka. Hiszen a levél- és könyvtár 
csoportosított adataival lehet a kiállítás tudós látogatói 
számára bemutatni multunkat s részben jelenünket. Hánya-
tásaink és küzdelmeink, tanügyi kísérleteink, iskolai belső, 
külső szervezkedésünk emlékei, a levéltárból csoporto-
sítva, időrendben összeállítva: bizony ez nem könnyű 
munka. Hát még a könyvtár! Innen a pataki, vagy a 
Patakra vonatkozó termékek összeállítása, megint külön 
csoportban a pataki tanárok és a pataki tudóssá lett 
egykori tanítványok munkáinak, majd megint az elejétől 
végig használt tankönyvek meglevő példányainak össze-
szedése szintén nagy és több embert igénylő munka. De 
hát vannak ott Patakon történészek, irodalom búvárok, 
levéltár- és régiségkutatók, paedagogusok, művelődés-tör-
ténészek, és régészek. Minden munkára akad hivatott vállal-
kozó. Csak legyen egy egységes vezető, a ki lelke az egész-
nek, mozgatója a többinek, tervezője a teendőknek, ellen-
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őrzője a munkásnak, összefoglalója az egésznek, & kinek 
a lelke telve van az „alma mater" szereiméve! s a kinek 
a lelke áthatja az egésznek munkáját. Az igazgatók közül 
egy., vagy más abez értő, a kinek a munkája persze nem 
isten-kegyelméből va ló ; fáradságanak megjutalmazása 
nem a nagy harangra van bízva. 

»Gondoltam, hogy a külsőből is lehet valamit bemu-
tatni. A régi épületeket, helyiségeket, Tsétsi uram csen-
getyűjét, sőt a togatusok öltönyét is látni fogjuk — leg-
alább képben — a kiállításon. 

Gondoltam, hogy a mi nekünk itt a vidéken vá-
gyunk, az az embereknek ott Patakon tervük és szándé-
kul-. Hiszen az iskola és a protestantismus becsületéről 
van szó, mikor hazánk művelődésének történetében vitt 
szerepünket akarjuk bemutatni. Ugy hittem, hogy az e 
cél érdekeben folytatott munka szent; s ezert ott Pata-
kon senki sem lesz oly kicsiny, hogy e célra munkás 
ne lehessen, senki oly nagy, hogy munkatársat el ne 
fogadjon, senki oly kényelmes, hogy a vállát kihúzza a 
teher alól. Hiszen „Patak" hegyen épült város s a világí-
tásra meggyújtott gyertyának bűn véka alá bújni. 

Igen, efféle gondolatok között mindig türelmetlenebb 
várakozassal vettem kezembe a lapot. És ezért voltam 
elégedetlen vele. 

A kiállításra való készülődésről nem hozott kielégítő 
hírt nekem soha! 

Hogyan, hát már Patakot is elfogta volna az az 
átkos zsibbadás, a mely a millenniumi készülődések láza 
közben m is, ott is, a nemzet testén mutatkozik ? Hát 
már befejezettnek tartják az alma mater történetét s a jelen 
nem akar egy fejezettel hozzájárulni ahoz ? Nem akarjuk 
tanújelét adni annak, hogy érdeklődünk multunk iránt, 
vagy talán nem akarunk a mai magyar műveltség egy-
ségéhez való tartozásunknak kifejezést adni s azért vona-
kodunk teljes valóságunkkal bevonulni a kiállítás csar-
nokaiba ? 

Vagy mi hat az oka annak, hogy a „Sárospataki 
Lapok" a főiskola millenniumi készülődéseiről oly szűk-
szavúan közölte híreit ? 

Nem. én nem tudom elhinni, hogy így volna ez. 
Engedjen meg azért kedves Nagytiszteletű úr az őszin-
teségért, de, azt hiszem, hogy itt a szerkesztőségben volt 
a hiba(l). Az urak ott a mi központunkban benne élnek az 
események, cselekvények sodraban. Ugy szólván lépésről-
lépesre ismerik az ott történteket, mert részesei azoknak. 
S aztán azt hiszik, hogy mi is úgy vagyunk vele itt a 
vidéken. Pedig hát mi csa-< annyit tudunk Patakról, a 
mennyi a lap s a kerületi gyűlések jegyzőkönyvei útján 
eljut hozzánk; legátus sem jár minden faluba olyan, a ki 
értesüléseink fogyatékosságát pótolná (Az én, legfeljebb 
VIII. gimn. oszt. követemtől várni nem lehet azt). Azért 
nagyon kérem, méltóztassék a mulasztást helyre potolni 
s lapunk ez egyetlen hiányán segíteni. A múltkor a pesti 
kiállítási készülődésekről egy egesz cikket olvastunk ; ne 
tessék sajnalni a teret és a faradtságot a másik cikktől 
sem, mely ez aggodalmainkat majd végleg eloszlatja s 
feleletet ad a kérdésre : a sárospataki főiskola elöljárósága 
és tanári kara micsoda módokat talált ahoz, hogy a fő-
iskola múltjához, jelenéhez és hivatásához mérten képvi-
selve és bemutatva legyen a millenniumi kiállításon ? Azt 
hiszem, hogy ez iránt rajtam kivűl mások is nagyon 
sokan érdeklődnek még s azt hiszem, hogy másokat is 
bántott a S. L.-nak ez irányban tapasztalt szűkszavúsága 

Ezek utan még csak a bocsánatkérés van hátra, a 
melylyel én a leveleimet rendszerint végezni szoktam. Ha 
hosszabbra nyúlt levelem, mint illett; ha szívem jobban 
megnyílt a kelleténél s aggodalmaival untattam Nagytisz-
teletű urat és másokat, bocsássa meg azt nekem mindenki 

azért a kifogyhatatlan háláju, mély és féltékeny szeretetért, 
a melylyel főiskolánknak és a liberális protestantismusnak 
dicsőségét világgá kürtölni szeretném. 

A Nagytiszteletű úr munkás kezét pedig, a melylyel 
oly fáradhatatlanul munkálkodik e dicsőségért, ezerszer 
is áldja meg a becsületes munkának és a szeretetnek 
az Istene ! ! * \ z ^alma mater" egy hú tía. 

ISKOLAI ÜGY. 
Iskola és társadalom. 

>Az iskola nem nevel az életre; gyermekeinknek 
a társadalomban, a nyilvánosság terén érvényesítendő 
tehetségeit parlagon hagyja, nem fejleszti«. Régi panasza 
ez annak a társadalomnak, melynek az iskolával szem-
ben jogos kívánalmai lehetnek, mely az iskola fölött 
ítéletet mondani bizonyára illetékes, de sokszor és sok-
ban felületes is. 

Fönnebbi panasz alatt gyakran és főleg annyi rej-
lik hogy az iskola porá t lerázott if jak kellő társalgasi 
ügyességet , bizonyos könnyed modort , ál talában társa-
dalmi routinet nem visznek magukkal az életbe. Sót a 
panaszok e fajtái — mondjuk ki nyiltan — különö-
sebben ép a mi ref. főiskoláink ellen irányulnák, még 
prot. férfiaktól is hallja az e m b e r : »már hiába, én is 
kálvinista ember vagyok, de a szerzetesek kezében levő 
római kath. iskolák mégis csak f inomabb társadalmi 
nevelést adnak a tanúlóságnak. Mig az azokból kikerült 
ifjak biztosan mozognak, a mieink »tévetegek lépéseik-
ben« s »ismeretlenek a közélet követelményeivel«. Én 
a panaszok sem az előbbi, sem ez utóbbi fajtainak 
jogosultságát tagadni nem akarom, sem pedig ennek a 
té te lnek: hogy »azok tudnak csak a társadalmi életre 
jól nevelni, jól előkészíteni, a kik nem is a mi életün-
ket élik, a kik a társadalomban külön kasztot képez-
nek«, logikai igazolására vagy cáfolgatására kedvem 
nincs. De az életre való nevelésnél követendő elvekkel, 
avagy az iskola és társadalom közt tényleg vagy csak 
állítólag meglevő űr fölé épí tendő híd tervével sem 
kívánok előhozakodni. Ezt nálamnál sokkal nagyobbak 
is megcselekedték, tömérdek tintát és papírost el is 
fogyasztot tak, csakhogy a t inta és papíros fogy, — fogy, 
de a panasz megmarad. Hátra van tehát , hogy az 
iskolát védelmezzem e panaszokkal szemben, de er re 
sem merek vállalkozni, mert magam is elismerem, hogy 
valóban többet is tehetnénk a gondja inkra bízott tanúlók 
helyes irányú nevelésére nézve. 

Én ez alkalommal az iskolai életnek egy oly moz-
zanatára, oly pon t já ra akarok rámutatni, mely ponton 
az iskola és társadalom érintkezése, mindenki által jól 
tudott egymasra hatása a legfel tűnőbb s nem hosszú 
idők eredménye, de úgy szólván, szemünk előtt érvé-
nyesül. Az iskolai életnek arra a mozzanatára akarok 
mutatni, melynek alkalmával -— hogy a panaszlók szája 
íze szerint beszéljek — nem a betűnek, a holt tudo-
mánynak, de a nemes élvezetekben is gyönyörűségét 
lelő társadalomnak nevelünk. Mert a milyen régi a tár-
sadalomnak az iskolával szemben támasztot t panasza, 
ép oly régi az iskola törekvése a panaszok megszün-
tetésére. 

A XVI., XVII., sőt a XVIII. században is az isko-
lák az úgynevezett iskolai drámák előadását gyakorol-
ták (Lásd Beöthy Zs . : Képes í rod. T ö r t é n e t ; T a k a c s 

* A nagybuzgóságú érdeklődőnek tőlünk telhetőleg felelni fogunk-
Most nem lehetett. Későn érkezett. Szerk. 
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Sándor : Iskolai dramak) néha csak az egész ifjúság, dc 
gyakrabban a nagy közönség nyilvános jelenlétében. 
Ez előadásokon próbálták az ifjak a nyilvánosság előtt 
való bátor föllépést, sajátí tották el a könnyed mozgást, 
a plasticus taglej tést s készülték a vitázás és szónoklás 
oly fontos művészetére. Sőt a darabok némelyikében 
ének és tánc is volt, ezekben is ügyesedtek az előadó 
ifjak. S valóban az iskola a színpadot úgy tekintet te , 
hogy az »a dicsőségnek leghata lmasabb pályája, mely 
megnyit ja a leendő polgároknak az útat a szereplésre 
s a legmagasabb méltóságokra«. A dicsőség szép dolog, 
méltó, hogy az ifjü vágya hevüljön érte, de bizony, 
mint a tiltott módon kereset t vagyon, csak hamis jószág 
az is, ha a szereplő nem az illendő úton, de csalfa 
érdemekér t jut hozzá. Pedig »az alkalom szüli a tol-
va j t " , — tar t ja a közmondás. A társadalomnak az a 
része, mit közönségnek hívunk, az iskolai drámák cul-
tiválásaban nem latja a távolabb eső, k iemelkedőbb 
szempontokat , hanem csak a sajá t mulatságát keresi s 
mint jó Benyák Bernát panaszkodik : »a merő tréfákat 
(és tegyük hozzá : milyen t réfákat!) lesik, áhítják a 
komédiákban , melyek, ha szüntelenül elő nem kerülnek, 
csak csekély ítélettel vágynák az egész já ték felől«. A 
szereplők azután, hogy a tetszés, a dicsőség nagyobb 
legyen, »szemérmetlen táncokat« produkálnak s a szín-
padi álarcások »szemtelen állásokat és mozdulatokat 
t es tnek« . 

A régi társadalom illedelmi és erkölcsi felfogása a 
maitól sokban, bizonyos vaskosabb vonásokban külön-
bözik ugyan, de még sem maradha to t t el a jobbak 
mindgyakrabban leihangzó kárhoztatása s a debreceni 
hitvallás tiltó szava, sőt a kormány beavatkozása, mire 
végűi szinpad és iskolai drámák lassankint kimúlnak, 
feledésbe mennek. E csöndes kimúlással esik össze a 
mult századvégi dicső korszak, mely nagy idők, nagy 
emberek, nagy eszmék cultusával teljes. A régmúltnak 
a Lessingek. Göthék és Schillerek áital megújí tott esz-
ményi iránya Kazinezyékban nálunk is hata lmas apos-
tolokra talal. Iskoláinkban ez időtáj t ébredeznek a tár-
sas és önképző körök, melyekben ifjaink "a legkitűnőbb 
aesthet ikusok műveinek tanulmányozásával, fordítgatá-
sával, utánzásával foglalkoznak, majd ezek alapjan ön-
álló kísérletekkel is megpróbálkoznak, a leg jó tékonyabb 
hatással , különösen akkor , mikor az irodalom s művé-
szet eszményi iranya a nemzetivel ölelkezik. 

Az iskolai tarsas körök megalakításától fogva taná-
rokban és taní tványokban máig megvolt ama törekvés, 
hogy az ifjak önképzésük eredményei t a nagy közön-
ség előtt is bemutassák. Ez igyekezet napjainkban már 
csúcspontot ért, úgy, hogy széles e hazában alig van 
valaminemű iskola, melyben az emlék-, évzáró - és egyéb 
nyilvános iskolai ünnepélyek, hangversenyek és fölolva-
sások szerepet ne játszanának. Pedig nem szabad, lehe-
tetlen föltennünk, hogy az országszerte egyre-másra ismét-
lődő hangversenyeket , táncmulatságokat , (néha egymás-
sal kapcsolatban is) s különböző alkalmi ünnepélyeket 
a tanuló ifjúság és nagy közönség szabados mulatság-
vágyának a hullámzása, személyes arja hozta volna oly 
gyakor ta felszínre. Én is, mint nevelés-tanítással foglal-
kozó, erősen szeretem hinni, hogy iskoláink tanárai , 
vezérlő férfiai tudatában vannak, hogy minő kölcsön-
hatással van az iskolai élet e mozzanata az iskolára és 
tá rsadalomra egyarant s melyek azok az elvek, miket 
az ily mulatságok engedélyezésénél és rendezésénél 
különösebben is szem előtt kell tartani . A cél nem 
lehet más, minthogy az ifjak a szépművészetek arra 
é rdemesebb termékeivel megismerkedjenek, gyakorlá-
sukkal, előadásukkal önmaguknak s a közönségnek is 

szellemi élvezetet, nemes szórakozást nyújtsanak, s tanul-
mányaik, tudásuk eredményének felmutatásával illően fel-
lépni és szerepelni próbálkozzanak s a tarsádalom javára 
hasznosan előkészüljenek. Csakhogy azok a p rogrammok, 
miket különben a fővárosi és vidéki lapok közölni szok-
tak s melyeket olykor még a nagyobb távolságra levő 
intézetek is megküldenek egymasnak, az iskolák szem-
pont jából gyakran szomorúan tanulságosak, de szanal-
mas »fényt« vetnek egyúttal a tarsadalom megcsappan t 
ízlésére is. Ha a szappan fogyasztás mértékéről lehet 
valamely nép műveltségére következtetni, még inkább 
lehet erkölcsi és szellemi intelligentiáját azoknak a 
műveknek szambavételével, melyekből szellemi élveze-
teit meríti, megítélni. É s ebben a dologban is áll az, 
hogy a >a nyulat bokrostól«, mert ki merné tagadni , 
hogy a nagy mértékben fülledt tarsadalmi a t inosphaera 
s a szóban levő műsorokról lerívó szellem ; az elvtelen 
sivárság honatyáink politikai harcaiban s a tanúló ifjú-
ság nyilvános föllépéseiben nem ritkán megnyilatkozó 
eszményietlen irány egymassal szoros viszonyban van-
nak s szinte újjal mutatnak egymásra. 

D e lássuk a programútokat , beszélnek azok eléggé. 
Nem szeretnék szőrszálat hasogatni , de már azt is jel-
lemzőnek találom, hogy a komoly szavalók egyszerűbb, 
lyrai hangulatú köl teménynyel , melylyel a szív szelídebb 
rezgésű húrjai t égies tiszta érzelmekre hangolha tnak , 
elő ugyan nem állanak, hanem választásuk, — már eleve 
is abból a felfogásból indulva ki, hogy a közönség valami 
izgatóbb, erőtel jesebb, drasz t ikusabb hatás után vágyik, 
— dramai vagy tragikus, de lehető szenvedélyes tar-
talmú darabokra esik. Hogy aztán fiatalságuknál fogva 
az ily művekkel nem mindig képesek megbirkózni, s 
élvezet helyett csak erőlködést tapasztal a ha l lga tó : 

! ennek feszegetése nem föladatom. Hát a víg szavalók ? 
! Még főiskoláink hal lgatóságát sem véve ki. Szentjóbi 
i Szabó Lászlótól Petőfi, Tompa , Arany és Jókai-ig és 
i még e nagy férfiakon innen is nem találnak költőt, 
! kinek műveivel gyönyörködtessenek , hanem a 4 kros 
: lapok léha tárcáiból szedik a comicum legalsóbb fokán 
í játszó ízetlen monológokat , ezeket adják elő éktelen 
I gesztusokkal a zsengébb diákság re t tentő gaudiumára 

s a közönség nagy részének buzdító tetszése s ez irányt 
! jóváhagyó, szentesítő tapsai mellett. 

És a műsor zenei számai ? Igazán nem jó erről 
I még beszélni se. A classicusokat, a műbecscsel bíró 
• zenei köl teményeket nem műveli if júságunk, ellenben a 

mosdat lan opere t t i rodalomból szemelt részletek, az 
orpheumok termékei, selejtes t áncdarabok képezik az 
iskolai zenekarok programmját . (Kivételek, természete-
sen, vannak s dicsérctökrc legyen mondva, a fővárosi 
iskolák ebben clőljárnak.). 

Az énekkarok sem mindig az örökbecsűt cultivál-
ják, sőt különös előszeretettel karolják fel a divatos, 
de múló értékű da raboka t , melyek niveauja úgy szöve-
gilcg, mint dallamilag napi lapjaink léhaskodó, pikan-
tériákat hajhaszó tárcáinak felel meg. A tetszés azért 
e lmaradhata t lan. Pláne a vidéki lapocskák, ha már nem 
magyar népdal , hanem pl. valzert hal lanak játszani, el-
nevezik »műdarab«-nak s nagyra vannak vele előadók, 

1 hal lgatóság és kr i t ika : »míídarab!« Pedig az előadás, 
bár e tekintetben mindössze csak 8—10 iskolát volt 
módomban egyszer-masszor megfigyelhetni, a legtöbb-
ször nemcsak hogy megüti azt a mértéket , mit iskolai 
zene- és énekkarokkal szemben fölállíthatunk, de néha 
meglepő s igazán jobb sorsra érdemes, mert oly gya-
korlot tsággal , sőt kevesebbel, a remekírók valogatot t 
művei is előadhatók. Ne mondja senki, hogy ez nem 

1 tetszik a közönségnek, csak nem kell a közönség alsóbb 
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rétegeire, mely tetszését a leghangosabban szokta nyil-
vánítani, hivatkozni, mert ez olyan programúiban találja 
kedvét, a milyenhez szoktatták s a milyet nyújtanak 
neki. De az iskolanak nem is az a feladata, hogy a töme-
get minden áron mulattassa s e végből a cigányzene-
karok s vándor daltársulatok műsorát átvegye. Az isko-
lanak eszményi céljai is vannak, melyeket a közönség 
kedvéért sem szabad szem elől tévesztenie- Érdekes 
volna iskoláinkat e téren is a külföld iskoláival hason-
lítani össze. Részemről — a kellő adatok hijján is — hinni 
merem, hogy e tekintetben a külföld jóval előttünk 
jár. De nálunk sem maradhat ez így, mert az az irány, 
melyet egyik-másik iskola követ, a mily szégyenletes, 
ép oly kárhozatos és veszedelmes. Szakítani kell e ferde 
iránynyal s meg vagyok róla győződve, hogy a közön-
ség és iskola egymásra való hatasa gyümölcsözőbb s 
áldasosabb lesz. Itt az ideje, hogy gondolkozzanak raj ta 
azok, kikre e dolog közelebbről is tartozik. 

Hodossy Béla. 

A leányok érettségi vizsgájára vonatkozó 
miniszteri rendelet. 

O császári és apostoli királyi Felsége 1895. évi 
november hó 18-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával előterjesztésemre legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy a nőknek a bölcsészeti, orvosi és 
gyógyszerészí pályákra való léphetés céljából a felsőbb 
tanintézetekre leendő felvételre — a mennyiben a szabály-
szerű felvételeknek megfelelnek — az illetékes felsőbb 
tanintézet meghallgatása alapján esetről-esetre engedély 
adassék és részökre, miután tanulmányaikat a fennálló 
szabályok értelmében sikerrel befejezték, a képesítő 
oklevél kiadassék. 

Azon szempontokat , melyek engem a legfelsőbb 
elhatározás kieszközlésére késztettek, már folyó évi 
deczember 19-én, 65,719. sz. a. kelt, az egyetemekhez 
intézett és a Budapesti Közlönyben megjelent rendele-
temben részletesen kifejtettem, valamint ugyanott kör-
vonaloztam azt is, hogy a legfelsőbb helyen adott 
elvileges engedély alkalmazását — tekintettel azon 
nagyfontosságú közművelődési és társadalmi érdekekre, 
melyeket ez intézkedés érint — altalaban mily szellemben 
kívánom eszközöltetni. 

Minthogy a legfelsőbb elhatározásban jelzett pa" 
lyákra való léphetés feltételezi a nőknek a felsőbb tan-
intézetek illető karaira rendes haligatói minőségben 
való felvételét, az erre való jogosultságot pedig az 1883. 
évi XXX. t.-cikk értelmében szabályszerű középiskolai 
tanulmányok alapján kiállott érettségi vizsgálat adja meg, 
szükségesnek mutatkozik közelebbről megjelölni és 
szabályozni azon módozatokat is, melyeket a nők 
középiskolai tanulmányaira nézve irányadónak kívánok 
tekinteni. 

Középiskoláink az idézett t.-cikk 15. §-ának kor-
látai közt az osztály- és érettségi vizsgálatok íetehetésére 
eddig is megadták az engedélyt a leányoknak, mint 
magántanulóknak. A leányok középiskolai tanulmányai-
nak és vizsgalatainak e módozatát ezentúl is fenn kívá-
nom tartani. 

Amennyiben e szerint lányok az ország bármely 
nyilvános középiskolájánál magánvizsgálatokra s ezeknek 
sikeres letétele után magán-érettségi vizsgálatokra bocsá-
tásukat kérelmezik, az illetők minden felsőbb engedély 
kikérése nélkül a fenálló szabályok szerint bocsáthatók 
e vizsgálatokra, csupán arra kell ügyelniök a vizsgáló 1 

bizottságoknak, hogy a leányok vizsgalatai a fiúk vizs-
gálataitól elkülönítve tartassanak meg. 

Ha az illető leány polgári iskolából vagy telsőbb 
leányiskolából magántanulói minőségben középiskolai 
tanulmányokra kivan átlépni, az 1883. évi XXX. t.-cikk 
12. §-a értelmében felvételi vizsgalatot kell tennie, mely 
a kétnemű intézet megelőző osztályainak tantervi külön-
bözeteire terjéd ki. E vizsgálat sikeres letétele esetén 
azután a leány a középiskola közvetlenül magasabb 
osztályának, illetve osztályainak anyagából a törvényes 
időben magánvizsgalatokra bocsatható. 

Mindezen vizsgálatok teljesen ugyanazon tanúimá-
nyi mérték szerint tartandók meg. mely a középiskolák 
fiú-tanulóira nézve a tantervekben ki van szabva. Súlyt 
helyezek arra, hogy ezen új intézkedés jótéteményeiben 
valóban kiváló szorgalmú és tehetségű nők részesüljenek 
s minden jogositatlan törekvés a megfelelő korlátok 
közé szorít tassék; azért itt még külön hangsúlyozni 
kívánom, hogy miként a fiúk, úgy a leányok vizsgaia-
tainal sem lehet helye semminemű enyhe elbírálásnak, 
vagy könnyítésnek. 

Midőn ezeket a főigazgatóságnak további eljárás 
végett tudomására hozom, még csak arra hívom fel a 
középiskolák tanari testületeit, hogy a vizsgalatokra 
jelentkező leányokat az 1890. évi XXX. t.-cikk határoz-
mányaira is figyelmeztessék, melyek szerint az orvosi 
karok, úgyszintén a főiskolák mennyiségtan- természet-
tudományi szakosztályainak rendes hallgatóitól a görög 
nyelv ismerete nem kívántatik, hanem azok, kik e tanul-
mányokra lépnek, a görögnyelv helyett megszabott tár-
gyakat választhatják a gymnaziumban. 

Budapest, 1895. évi december hó 31-én. 

Wlassics Gyula. 

TARCA, 

'SZALÓCZY BERTALAN 
1 8 4 2 - 1 8 9 5 . 

A bőcsi egyház temetőjében rövid két év alatt 
két nagy nevű lelkésztarsunk hamvaira borúit a sírha-
lom. Futó Sámuelt, az egykori daliát, a csaták tüzében 
is megedzett hőst , nemcsak itteni örökében, de egy-
szersmind az örökkévalóságba is követte és pedig oly 
hamar, oly váratlanul, utóda a múzsák oltárának is föl-
avatott papja : Szalóczy Bertalan.* 

Legyenek e sorok emlékének szentelve. 
Szalóczy Bertalan született Miskolczon 1842-ben, 

június 20-án. Szalóczy Dániel és Szepsi Terézia jó módú 
iparos szülőktől. A szellemi tehetségekkel bőven meg-
áldott gyermeket szülői a tudományos pályara szentel-
vén, korán beadták az iskolába, hol társai között min-
dig a legjobbak egyike gyanánt foglalt helyet. Elemi 
és gimnáziumi tanulmanyait a miskolci lyceumban el-
végezvén, nem sokáig kellett haboznia a pályaválasztás 
nehézségei között, a mennyiben vallásos neveltetése, 

* Azt hittük, hogy a kortársak ós közelebbi barátok versenyezve 
fogják a Sz. B. szellemi képét megrajzolni. Miután csalódtunk, t. mun-
katársunkat kértük fel a kegyeletes kötelesség teljesítésére, a kit 
különben a lélek is indított arra. hogy „ Veresköm"-nk. a kivel sze-
rettünk néha eldicsekedni is, emlék nélkül ne maradjon itt közöttünk. 

S z e r k. 



769 SÁROSPATAKI LAPOK 46 

természet és emberszeretete, merengő és költői benyo-
mások iránt már akkor is fogékony kedélye egyenesen 
a lelkészi pálya felé vonták őt s a csendes falusi paró-
chia hivogató képe korán odarajzolódott lelkébe, mint 
leendő munkássága körének óhajtott központja. A theo- ! 
logiát a sarospataki főiskolában hal lgat ta ; itt kötött szö-
vetséget a múzsával is. mint arról az ifjúsági önképző-
kör emlékkönyve tanúskodik. Iskolai palyája bevégzése 
előtt, az akkori idők szokása szerint, de meg édes 
anyja másodízben is özvegységre jutván, anyagi hely-
zetének kényszere miatt is. a mező csathi egyhazba ment 
ki rektóriára. 

A Mező-Csáthon töltölt két év az élet nehéz is-
kolája volt ránézve. Szegényebbűl ment el onnan, mint 
mikor odament. A fizetése javarészét képező gaboná-
nak oly alacsony ára volt, hogy — a mint később is el-
emlegette — csaknem adósság hátrahagyásával vált meg 
Csáthtól. Segédtanítója volt a ma mar széles körben 
ismert paedagogus, Dr. Kerékgyártó Elek (jelenleg buda-
pesti polgári iskolai tanár), a kinek elbeszélése szerint 
az alább következő s későbbi irodalmi munkásságára 
döntő hatású dolog történt Szalóczy Bertalannal. 

O ugyanis csáthi rektor korában, az ifjúi lélek 
teljes megnyilatkozásával szentelte idejét a lyrat költé-
szetnek s a szépirodalmi lapok szívesen küldötték verseiért 
a tiszteletpéldányokat „Szalóczy Beila kisasszonynak" 
(Borsodi szokás Bertanak írni s hívni a Bertalant); csak 
a »Fővárosi Lapok«, ez a reanézve is areopag tekin-
télyű lap, noha közölt tőle költeményeket, nem mél-
ta t ta a t iszteletpéldányra; sőt midőn erre felkérte a 
a szerkesztőséget, Vadnay K. igen kíméletlen hangon 
adta tudtára egy szerkesztői üzenetben, hogy azért, ha 
valakinek sikerűi egy-két verset összeütnie, s ha azt ő, 
a jövőre való buzdításul közölte is, szerénytelenség 
mindjárt tiszteletpéldányt kérni s egyszersmind szigorúbb 
önbírálatot ajánlott figyelmébe. 

Ez a szerinte méltánytalan eljárás annyira leverte 
a különben is nemcsak rendkívül szerény, de bátorta-
lan ifjút, hogy összes meglevő költeményeit, melyekből 
már egy jókora kötetnyi telt volna, tűzbe dobta azzal 
a fogadással, hogy többé egyetlen verset sem fog írni. 
Fájdalom, e fogadását beváltotta, pedig ki tudja, hogy 
a tehetsége iránt bizalmatlan önbírálat nélkül, a vers-
költészet terén is nem aratot t volna-e hervadhatat lan 
babérokat ? 

A csáthi rektóriaból visszakerülvén Sárospatakra, 
letette a lelkészi vizsgálatokat. Káplánkodott Dorogmán, 
Geszten, végűi a poroszlói népes egyhazban. Itt érte a 
geszti hívek bizalma, kik őt 1871-ben rendes lelkészül 
választották meg. 

Geszt Alsó-Borsodnak egyik, mint mondani szok-
ták, a világtól félrecső népes községe, kissé talán nagyon 
is vadregényes helyen, a boldogúlt által annyiszor meg-
énekelt Bikk-hcgységnek kinyúló karjai altal többszörö-
sen körülölelve; teljesen alkalmas arra, hogy egy pap 
elfelejtve, nem haborgatva a nyüzsgő világ vásári zajától, 
zavartalanúl éljen hivatásának. Itt élt Szalóczy Bertalan 
1894 tavaszaig, környezve hívei szeretetétől ; építgetve 
az Isten országát, meg az időközben elrongyolt paró-
chiát, iskolát és egyéb egyházi épületeket. Itt élt ezen 
az elfelejtett helyen, de nem elfeledve, mert mint min-
den igazi nagyság, ő is áttört az ismeretlenség homá-
lyán, noha nem síppal és dobbal csinált cégért érdemének, 
hanem maga a hír szegődött szolgalatába, hogy szár-
nyaira vegye őt s nevét ismertté tegye a haza határain. 

Előbb a miskolci lapok hasabjain közölte a múzsához 
ismét visszatért költő pompás humorral írott, kacagtató 
tárca-cikkeit, majd komolyabb tárgyú novelláit, »Veres-

kövi« álnév alatt. 1885-ben egyik barat ja Miskolcon ki-
adta »Képek« című novella-gyűjteményét, melyen a 
szerző határozott kívánatára ugyancsak a > Vereskövi« név 
szerénykedet t ; de a sajtó osztatlan elismerése csakhamar 

, előkövetelte az író igazi nevét, mely alatt aztán állandó 
munkatársa lett a »Fővárosi Lapok«-nak s bizony nem 
csekély elégtételéül szolgálhatott az. hogy ugyanazon 
Vadnay Károly, a ki egykor a merészkedő csáthi rektort 
szinte lepirongatta egy ártatlan tiszteletpéldány messze-
menő óhajáért , később a geszti papot szívesen hono-
rálta 50 frtjával azokért az édes-bús hegyközi novellá-
kért. 1891-ben a »Műbarátok Köre« bocsátotta közre 
»Elbeszéléseit«, valamint az időközi saj tó egyik-másik 
lapja közölte hasonnenű irodalmi termékeit. E soroknak 
nem lehet célja a Szalóczy Bertalan irodalmi működé-
sének méltatása, de nem mulaszthatom el ama meg-
kapóan szép apologia felemlítését, melyben egy felületes 
bírálattal szemben Gróf Csáky Albinné. Bolza Anna 
grófnő úgy emlékszik Szalóczy Bertalanról, mint »Egy 
igazi íróról.« (Képes Folyóirat. 1892. II. kötet, 485. 1. 

Ugyancsak geszti lelkész korában érte az alsó bor-
sodi egyházmegye kitüntető bizalma, midőn őt 1888-ban 
tanácsbírájává választotta. 1893-ban a bocsi fényes gyüle-
kezet lelkészévé lett s ezt a jelentékenyen nagyobb 
jövedelmű állomást maga is úgy tekintette, mint a gond-
viseléstől nyújtott kárpótlást a Geszten eltöltött 22 évi 
remetéskedésért és főképen a philloxera-pusztítás altal 
okozott nagymérvű jövedelembeli csonkulásért ; de méltó 
fájdalmunkra, a helyzet-változás előnyeit nem sokáig 
élvezhette. Sőt nekünk úgy tetszik, mintha épen a helyzet-
változás óta kezdődött volna a különben még java-kor-
ban levő, erőteljes férfiú egészségének hanyatlása. 

Még az őszi egyházmegyei gyűlésen megjelent, de 
romja volt a régi délceg termetű alaknak. Nem sokara 
ezután kínos betegség szegezte ágyhoz; november hó 
2 án pedig a már csakugyan , füstölgő gyertyabél* vég-
lobbot vetett. 

Mint lelkész : szelíd lelkületű, erősen demokratikus 
érzületű, híveit gyöngéden szerető jó pásztor volt : mint 
ember: csendes, magában elmélyedő, de társadalmi érint-
kezésben. különösen vidám baráti körben derűit, szipor-
kázó kedély, jóízű humor jellemezte. Családot nem alko-
tott. Ha igaz az, hogy a vidék rányomja saját jellegét 
a maga lakójára : ő r a j t a csakugyan igaznak bizonyult. 
A Bikk árnyas erdőinek rejtelmes sűrűje, virag-hímes 
völgyeinek iidesége, patakjainak vidám csevegése s az 
egésznek mégis csodálatos összhangja: mind ott volt 
az ő borongó kedélyében, felviduló mosolyában, csat-
tanós ékeiben , szóval a kedves, szeretetre méltó ember 
egész valójában. 

Temetése november 4-én, nagy részvét között. Tó th 
Dániel esperes imája, Sólyom Gyula tanácsbíró, csabai 
lelkész halotti beszéde s Tóth Béla. miskolci s.-lelkész 
végbúcsuja mellett ment végbe. 

Öreg édes anyja, fi- és özvegy nőtestvére hullatják 
a fájdalom könyeit s írhalmara; síri álma fölött 
lefordított fáklyával viraszt a költészet géniusza is. 

Legyen áldott emlékezete! 
Szalóczy Pál. 

Osváth Illés 
1811—1896. 

Szomorúan tapasztaltam a közelmúltban, hogy egy-
házkerületünknek sokszor igen jeles és a közügyek körül 
is fáradhatatlanul buzgólkodó lelkészeiről —- haláluk alkal-
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mából — csak egy rövid megemlékezés is milyen nehezen, 
életüket s munkásságukat Komolyan méltató jellemkép 
pedig rendszerint csak a szerkesztőség nyugtalankodása 
folytán jelenik meg a magunk lapjában, a „Sárospataki 
Lapok"-ban. Nem, vagy ritkán akad valaki, a ki időt s 
fáradságot vesz magának közülünk arra, hogy megérde-
melt koszorút kössön kidőlt jeleseink halántékaira ; pedig 
a szerkesztőség annyi nagy példával mutogatta már előt-
tünk, hogy miként óhajtana emieket állítani a frissen fel-
hantolt sírok fölé — az élőknek tanúiságul, a fájó szí-
vekre balzsamul-

Ha a nagyobbak, a jelesebbek koszorúja is olyan 
kínosan születik meg némely vidéken : akkor a kevésbbé 
jelesről, a közkatonáról talán merészség is megemlékezni ?! 
De hát nvertek-c valaha ütközetet közkatonák nélkül s 
csak a magasba nyúló fák joga-e az, hogy gyümölcsöt 
teremjenek? Avagy nincsen-e megírva szentkönyvünkben, 
hogy a királyt kereső fák a galagonya-bokorhoz folya-
modtak egykor, hogy uralkodjék rajtok (Bírák 9. r.) és 
az mindent felajánlott nekik, a mivel szolgálatokra lehe- i 
t e t t : nyugtot adó árnyékát, de töviseit is?! Hiszen ha 
Isten adta helyzeténél s a tőle nem íüggő körülmenyek-
nél fogva egy hosszú élet csendes munkájával sem küzd-
hette fel valaki magát az u. n. „Nagy papok" közé: volt 
enyhet adó árnyéka és tövise legalább, mint a galago-
nyának !! 

Nem akarok az elítélt hibába esni, — a midőn tornai 
egyházmegyénk lelkészi Nesztorának,Osvátli Illés, b.-lenkei 
lelkésztársunknak csak imént behantolt sírjától jövök. Ő 
is zajtalan életet élt, közkatona volt. Nem hallatta messze 
földekre az ő szavát. Nem vett részt még az egyházmegye 
kormányzásában sem; de 52 évig lelkészkedett, 85 évet 
élt és otthon, gondosan ápolt kis fészkében, híven mun-
kált. eredménynyel fáradozott; az elismerés koszorúját 
tehát jól kiérdemelte. 

Életrajzát következőkben állítom össze az őt nem 
ismerő közönségnek : 

Osváth Illés született Imolán, Gömörmegyében az 
1811-ik évben. Szülőföldje népiskolájából a sárospataki 
főiskola körébe vitte tudományszomja és lelke sugallatát 
követve, a lelkészi pályára lépett. 1843-ban végezve hit-
tudományi tanulmányait, I-ső osztályú bizonyítványa alap-
ján szülőmegyéjében óhajtott keresni törekvéseinek s ere-
jének megfelelő munkatért. 1844. április 10-én, a Horkán 
tartott egyházmegyei gyűlés előtt tette le bekeblezési 
vizsgáját dicséretes eredménynyel. Május havában Dapsi 
József, akkori esperes kérte magához a szerény ifjút 
segédlelkészű! Hamvára. — Egy évi itt működése után 
1845-ben a nagy nevű és mély tudományáról messze 
földön ismeretes Kérészy Ábrahám, tornai esperes hívta 
magahoz Szinbe, de itt is csak egy évet tölthetett, mivel 
Apostol Péter, körtvélyes-almási, akkor már beteges lel-
kész mellé kellett mennie, hol mint s.-lelkész két évig, 
mint hely töltő lelkész egy évig szolgált. 1849. április 
havában a bódva-lenkei egyház rendes lelkészéül válasz-
tatott meg. Az akkori viharos idők miatt, mint mindenütt, 
úgy Tornában is tiltva levén a gyűlésezés. lelkészi vizs-
gáját csak az 1852-ik évben B.-Vendégiben tartott egy-
házmegyei közgyűlés előtt tehette le. szintén dicséretes 
eredménynyel. 

Nagy igényei soha sem voltak. Csendes kis község-
ben legeltetni Istennek nyájat a szép és kies mezőkön 
s boldog családi otthont alkotni, hogy mint családfő is 
példánykép legyen gyülekezetében : ezek voltak legfőbb 
vágyai. Élete e kettős összeköttetesi viszonyban folyt el, 
nagyobb hullámverések nélkül. 1855-ben lépett házasságra 
Szobonya Amáliával, kivel a boldogság csakugyan tanyát 
is ütött házánál. PVigvökből két leány gyermek született. 

a kiknek egyike — mint a jó csalad anyák és igazi 
kálvinista papnék példányképe — Ragályi Géza, szádellői 
lelkésztársunkat boldogítja, megáldatva gyermekekkel : 
„mint a termő szőlő, és az ő fiai, mint az olajfának 
ágai az ő asztala körűi". A másik leány még az apai 
háznál van. 

Mint családapa, birtokában voit mindazon erények-
nek, a melyek egy családfőt méltóvá tesznek arra, hogy 
bármikor szálljon is sírjába, a szeretet könyei hulljanak 
felette. Mert szeretete rendíthetetlen, részvéte osztozó és 
gondoskodása fáradhatatlan volt. Áldott, jó lelkű nejével 
reggeltől napestig fáradva, munkálva s okosan takarékos-
kodva, a kis és csekély jövedelmű egyházban is tudott 
oly helyzetet teremteni, hogy özvegye és leánya nem 
szorúlnak az irgalom kenyerére. 

Egyházának valódi lelki atyja volt. Lelkészkedése 
alatt minden egyházi épületet egészen újból építtetett. 
Nyájas, leereszkedő, hívei iránt bizalmas, viszontbizalmat 
keltő, kötelességét híven teljesítő, valódi jó lelkipásztor 

i volt, ki a becsülettel megfutott hosszú életpálya végén 
elmondhatja nyugodtan a legfelsőbb Ítélőszék előtt : 
„ímhol vagyok Atyám! én, és a kiket nekem adtál, egy 
is azok közzül el nem veszett." 

Káplánt soha nem tartott, noha leány-egyházban is 
kellett szolgálnia. 

Folyó hó 5-én délelőtt is leány-egyházába ment. Jó 
kedvvel, 85 éves korához mérve elég jó erőben s lelki 
vidámsággal indult el, hogy kibuzogja magát még egy-
szer hívei előtt. A galagonya elővette a töviseit. Szokat-
lan tűzzel kelt ki egyházi beszédében — a persely tar-
talmának csekély-volta miat t ! Majd megtartva az évi 
gondnoki számadást, délután 2 óra felé tért vissza csa-
ládja körébe, a hol mindjárt rosszúllétről panaszkodva 
— lefeküdt s estve 8 órakor, csendesen, zaj es fájdalom 
nélkül, váratlanul, örökre elaludt. 

Temetése folyó hó 8-án csaknem az összes egyház-
megyei papság és tanítói kar, valamint tisztelői s a közel 
fekvő községek valláskülönbség nélküli lakóinak közös 
részvétele mellett ment végbe. A háznál alólírott méltatta 
52 éves lelkészi működése alatt szerzett érdemeit; a 

; temetőben Tóth Kálmán, komjáthi lelkész búcsúzott el 
tőle családja, egyháza, lelkésztársai s tisztelői részéről. 

Nyugodjanak békén a hosszú élet küzdelmeiben ki-
fáradott és mindvégig hű szolgatárs porai ! ! 

Arday J . Dániel. 
—H^Wj-H-

K Ü L F Ó L I ) . 
A v a l l á s o k h a r e a . 

(Folytatás). 

Valljuk meg azt is, hogy politikánk nem mindig 
vall rá hitünkre. A nyugat nem a keresztyénség erejé-
nél fogva diadalmaskodik, nem keresztyéni sajátságai 
által hódítja meg a világot. Ámde bűnűl tulajdonítani 
be az evangyéliom leckéinek a ker. népek uralmi nagyra-
vágyásait, ép oly igazságtalan lenne, mint tudásunkat 
azok érdemének tudni be. Ne tulajdonítsuk a ker. val-
lásnak se egy oly értelmi állapot érdemeit, a mely nem 
tőle függ. sem egy oly politika bűneit, a mely teljes ellen-
tétben áll azzal a morállal, melyet ő a világnak tanít. 
Adjuk meg a pogány ó kornak s a népfajoknak, a mit 
tőlük kaptunk, s a názáretinek is, a mi ő tőle szár-
mazik. 

Schift' new-yorki tanár kiemelte a kongresszuson a 
kisebb vallásfelekezetek hasznát ; azokban nyilvánúl a 
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vallás élete. „A hagyományos orthodoxia egész hitrend-
szerének, úgymond, előre kell haladnia, vagy különben 
félrevetik s elveszti a gondolkodó emberekre minden 
hatását. A vallásnak békében kell élnie a civilisatioval, 
hozzá kell illeszkednie a vallásos és politikai szabadság 
mai föltételeihez s elfogadnia a mai kritika által épúgy, 
mint a természettudományok által megállapított eredménye-
ket. Isten a történelemben és tudományban nem kevésbbé 
beszél, mint a bibliában és egyházban, s ő nem mond-
hat magának ellen. Az igazság korlátlan, győzedelmes-
kednie kell a tudatlanság, tévedés és előítéletek fölött." 

Némelyek azt állították, hogy a katholicismus gya-
rapodik az Egyesült-Államokban ; de nehezen hihető, 
hogy ez a nagy birodalom lemondjon jelenlegi helyze-
tének, a vallásos szabadságnak jótéteményéről. Ha a ker. 
vallasnak kilátása van az életre, ez csak átalakúlásával 
várható s erre csak a protestantismusban lesz képes, 
egyházai különfélesége folytán. Ezekben a reform szel-
lője lengedez. 

Jézus az egyedüli a nagy próféták közül, kit hívei 
Istennek nyilvánították. Müller Miksa egy levélben arra 
hívta fel a kongressust, hogy térjen vissza a Kelemen 
és Origines korabeli keresztyénséghez, a niceai zsinat 
előtti „tisztes és észszerű" keresztyénséghez. Müller 
javaslata, ha most nem talált is elfogadasra, nem fog a 
pusztába elhangzani, hanem egykor még életre fog 
kélni. 

A mi a kijelentést illeti, a keresztyének nagy része 
csak a magok szentiratai számára követelik az isteni 
jelleget s ezzel vallásuk föltétlen felsőbbségét hirdetik. 
Némelyek azonban a többi vallások szent könyveiről is 
elismerték, hogy isteni kijelentésen alapúinak, valamint 
azt, hogy úgy ezek, mint a biblia, ép annyi tévedést 
foglalnak magokba, mint igazságot. Egy buddhista azt 
mondta, hogy minden vallás igaz, mindenik a vallásos 
fejlődésnek egy-egy mozzanatát képviseli; a közöttük 
levő ellenmondások onnan erednek, hogy ugyanannak 
az igazságnak alkalmazkodnia kell a különböző viszo-
nyokhoz és természetekhez. A világosság különböző szí-
nekben jut hozzánk. „Én minden vallásban benne 
vagyok, mondá az úr, mint a fonál a gyöngysor között." 
Ő egyenlő értékűnek tartja a hinduk Brahmaját, a per-
sák Ahura Mazdáját, a buddhisiák Buddháját , a zsidók 
Jahvéját és a keresztyének Atyját, ki a mennyben van. 
Egy kath. érsek szintén azt vallotta, hogy Isten minde-
nütt jelentett ki igazságokat s egyenlő értékűeknek nyil-
vánította a különböző vallásokat. Egy londoni pap min-
denütt fölfedezi az isteni inspiratiót, Confuciusban ép 
ugy, mint a bibliában. Egy syriai orthodox főpap kije-
lentette, hogy a korán szent könyv s nélküle lehetetlen 
megérteni az evangeliomot. 

Végre egyes merészebb keresztyének szerint a kije-
lentés nem egyéb, mint a lángész inspiratiója egyes 
kiválóbb emberekben. Egyik mindnyájunk emberi tapasz-
talatában találja az igazi isteni kijelentést, másik azt 
mondja, hogy több theologia lehet, de csak egy vallás 
létezik; a brahmanismus, buddhismus, izlam nem hamis 
vallások, az mind egyazon hit, többé-kevésbbé jól fogal-
mazva. Harmadik azt tartja, hogy a Gondviselésnek 
nincsenek választott helyei és nincs élő vallás, a mely 
ma ugyanaz volna, a mi 2 — 3 száz év előtt volt. Min-
den kijelentésnek, még a mi szent könyveinkének is, 
meg kell magyaráztatnia és fölfedeztetnie. A világ szent 
könyvei, távol attól, hogy Istentől erednének, az Isten | 
művének megismerésére irányúlo emberi értelem okmány- ' 
tárai. A lélek tapasztalata mélyebb, mint minden könyv. 
A nagy vallásalapítók nem teremtettek, ők fölfedezték 
azt, a mi már létezett. Egyesek többet, mások keveseb-

bet jelentettek ki, de mindnyájan kijelentettek valami 
isteni igazsagot. 

De e szabadelvű eszmék előtt a felekezeti szellem 
nem tette le fegyvereit. Wilkinson chicagói tanár kije-
lentette, hogy a keresztyénség magatartása a többi val-
lások iránt egyetemes, föltétlen, örök, engesztelhetetlen 
ellenségeskedés, mig az emberek iránt, nem véve ki a 
hamis vallások híveit sem, a megbocsátás, irgalom és 
béke. Ez elfogult szavakra Kohut new-yorki rabbi neme-
sen mondá, hogy egyedül az egyeneslelkűség és j ó 
magaviselet boldogít; rniss Jos. Lazarus pedig lelkesen 
viszonzá: „Az, a mire a világnak szüksége van, és 
pedig nem csupán a zsidóknak, a kik az igát hordták, 
hanem keresztyéneknek is, a kik Krisztus nevében üldöz-
nek s hirdetett elveiktől oly igen eltérő civilisatiot emel-
tek ; az, a mire mindnyájunknak szükségünk van, az 
nem annyira egy új corpus doetrinarum, mint egy ú j 
szellem, mely az emberek egész életét áthassa, s azt 
emelkedettebb ideái felé fordítsa!" De keresztyének is 
bőven akadtak, a kik tiltakoztak e szűkkeblű felfogás 
ellen. Egy orosz herceg a vallásos érzelem becsét annak 
szelídítő befolyásába helyezte ; Ida C. Hultin kijelentette, 
hogy még a keresztyén név is keveset határoz, fő a 
keresztyén szellem. A parlamenten kívül, annak egyik 
tagja, Jenkens L. Jones lelkész, a maga templomában 
egy beszédet tartott, a melyben egyebek közt így szó-
lott : „Jézus, az egyszerű jellemű pap, a hegyi prédiká-
ciónak, az irgalmas samaritánusról és a tékozló fiúról szóló 
példázatoknak hirdetője", s ezért nagy megtiszteltetésben 
részesült a kongresszuson. De a dogmák Krisztusát, az 
orthodox üdvtan Krisztusát fenyegették. Nem volt ott 
hely e meglepő tan számára, mely az égbe küld egy 
tolvaj és gyilkos keresztyént, de a pokolba dob egy 
becsületesen élő, szeretet lelkétől vezérelt pogányt. Jézus, 
mint egyike a világ megváltóinak és legnemesebbike a 
szellemi vezetőknek, mindig drága lesz szivünknek s 
közel fog állani ahhoz. De Jézus, az egyetlen megváltó, 
a ki csodás utakon hívatott el, hogy az emberiség többi 
prófétáinak művét lerontsa, keves biztosítékot fog találni 
e vallás p.irlamentból kiáradó érzésben és gondolatban." 

(Vége. köv.) K. L . 

—h- -— 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
— Gyászhír. Gyarmathy József, szilicei ev. ref. lel-

készt tornai esperest fájdalmas veszteség érte. Folyó hó 
9-én elvesztette forrón szeretett édes anyját , a ki olyan 
igen boldog napokat élt tisztességben egyre növekedő 
jó fia családi körében. Pormaradványait f. hó 10-én 
Martonyiba szállították, hogy előtte jóval elébb elköltözött 
férje oldalán várja a jók és igazak jutaimát. Legyen 
az ő hite szerint! A vesztett sziveknek küldjön az ég 
vigasztalást. 

— Leánygimnázium felállítását tervezi az országos 
nőképző egyesület. Tanítónőképző intézetét szándékozik 
erre a célra átalakítani. Az átalakítás tervezetének elké-
szítésére Beöthy Zsolt elnöklete alatt egy bizottságot kért 
fel, mely munkálatát már el is készítette. Ennek az 
alapján az egyesület választmánya a tanterv általános 
alapelveit a következőkben állapította m e g : A nyolc 
osztályú gimnasium a hatodik osztálylyal a tanúlmá-
nyok bizonyos körét bevégezné s a 6-ik osztályról vég-
bizonyítványt adna ki. Az új középiskola magyar művelt-
séget óhajtván adni növendékeinek, a magyar nyelvet s 
irodalmat, továbbá a történelmet és földrajzra intensivebb, 
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módon fogja taníttatni, míg a latinnyelvet csak az ötödik 
osztálytól tanítják, még pedig fakultative. A választmány 
februárban egy háztartási tanfolyamot is nyit, a melyen 
a művelt körök leányai a legszükségesebb házifoglalko-
zásokban, minő a főzés, sütés, mosás, vasalás, varrás, 
szabászat nyernének gyakorlati oktatást. Erre csak tanúl-
mánvukat bevégzett 15 éves nők vétetnek fel. 

— Egy szép levél. A napokban egy levelet kaptam, 
mely megérdemli, hogy egész ter jedelmében közzé te-
gyem. így hangzik : »Nem volnék hű magyar kálvinista, 
ha nem érezném a hi t rokonság és kegyelet kötelesség-
érzetét feltámadni szivemben, olvasván T a n á r Urnák a 
hanvai nagynevű ref. pap, a Virágregék ihletett dalnoka 
reliquiának kudarcot vallott kiadásáról irott siralmas 
panaszát . Érzem, hogy az én lelkemhez is kiáltott a 
síró felhő; bár sok szazan, ezren irnák ezt Taná r Úrhoz 
azok közül, a kik magyaroknak és reformátusoknak tart-
ják magokat . Sietek szegényes anyagi erőmmel parányi 
segítséget vinni a magyai protestantizmust csakugyan 
fenyegető szégyen megakadályozására . Nem ösmerem a 
köl tőpap hátrahagyot t egyházi munkáira vonatkozó elő-
fizetési felhívást és feltételeket, de bármennyi legyen egy 
példány ára, ezennel becsületemre kötelezem magamat , 
hogy két példányt megrendelek, és annak árát bármely 
napon a kiadó rendelkezésére bocsátom, illetőleg címére 
elküldöm. Az akként megrendel t példanyokat pedig 
felajánlom két olyan szegény sorsú ev. ref. segédlelkész 
számara, kik nemzetiségek és más vallásfelekezetek 
közé ékelt, a protestant izmus és a magyarság érdeké-
ben missiót teljesítő gyülekezetben hirdetik a tiszta 
evangyéliomot. Egyúttal fel vagyok hatalmazva, annak 
kijelentésére is, hogy Koncz Ákos úr, városi levéltáros 
és a »Debreczeni Éllenőr« f. szerkesztője, két szegény-
sorsú ev. ref. segédlelkész számára szintén két példányt 
rendel meg T o m p a Mihály k iadandó műveiből. Va jha 
T o m p a szelleme másokat is hasonlóra buzdítani! F o g a d j a 
Tekinte tes Tanár Ur nagyrabecsülésemet Debreczen. 
1896 jan. 9. Tisztelettel Zoltai Lajos, városi s. levéltáros 
és újságíró." E szép levélhez nem kell kommentár . író-
jának nemes felbuzdulása kétszeresen sarkalhat ja az 
első sorban érdekelt prot . lelkészkart, de serkentő 
példaképen szolgálhat a vilagiaknak is. Hiszem, hogy 
fog is szolgálni. Bús szózatom megjelenése óta Főtisz. 
és Mélt. Szász Domokos erdélyi püspök úr is érdek-
lődve tudakozódot t a reliquiák Ugye felől s igy ismert 
ha tha tós pár t fogása bizonyosan nem fog elmaradni. Én 
egyelőre abban a boldog reményben ringatom magamat , 
hogy exempla bona t rahunt . S. Szabó .József. 

— A dunántúli ev. ref , püspök m e g v á l a s z t á s a az 
első szavazással nem sikerült. A beadot t szavazatokat 
folyó hó 15-én bontot ta fel a kiküldött bizottság s 
kitűnt, hogy általános többséget senki sem nyert . Leg-
több szavazatot kapot t Antal Oábor (112), Őzike Lajos 
(68), Vályi Lajos (50) s legkevesebbet Körmendy Sándor 
(37). Antal Gáborra és Czike La jos ra új szavazást ren-
deltek el. 

— A tanító fegyelmezési joga f e l e t t l e g k ö z e l e b b 
a kúria fog döntő ítéletet mondani. Az esetet, mely a 
a I' gfelsőbb fórum elé került ítélet végett, az »Ügyvé-
dek Lapja« következőleg ad ja elő : Egy M. F. nevű tanító 
egy 9 éves fiú tanítványának kétszer a fejére ütött s 
a gyermek szüléje ezért a tanítót a járásbíróságnál bepe-
relte. A járásbíróság a tanítót felmentette, azzal a meg-
okolással, hogy a taní tónak tanítványával szemben házi 
fegyelmi joga van s a sértés csak könnyebb természetű. 
Ezt az ítéletet a királyi tábla megváltoztat ta s a taní tót 
15 írt pénzbüntetésre, eset leg 3 napi fogházra ítélte. 
Az ítélet érdekes mogokolása így szól: »A tanítót az 

iskolába járó gyermekekkel szemben a házi fegyelmi 
jog nem illeti meg, de nincs jogosí tva oly fegyelme-
zési mód gyakorlására sem, mely tanítványával szemben 
meggyalázó. Vádlot t tehát ama általa is beismert cse-
lekményével, hogy panaszosnak 9 éves fiát a kezével 
kétszer fejbevágta, a tanító fegyelmezési jogá t messze 
túllépte s a gyermek irányában meggyalázó cselekményt 
követet t el, miért is becsületsértés címen (!) a fenti bün-
tetést kellett reá szabni. Váj jon ezek a bölcs urak 
hiszik-e, hogy az ilyen „becsületsértést perben" hozot t 
ítéletekkel édesgetni fogják az embereke t a tanítói 
pályára ? 

— A középiskolai tanúlók a millenniumi kiáll ításra 
valószínűleg igen olcsón utazhatnak, mert Wlassics köz-
oktatási miniszter mindent elkövet, hogy a tanuló ifjúság 
nagyobb része megtekinthesse az emlékezetes és tanul-
ságos kiállítást s az ország fővárosát. Legközelebb a köz-
lekedési miniszterrel megkezdte a tárgyalást az egyes inté-
zetek tanulóinak adható legnagyobb kedvezményekre 
nézve. 

— A miskolczi ev. ref . főgimnázium új épületének 
terve és költségvetése már elkészült. A mostani püspöki 
telken épülő két emeletes épület a telek nélkül 130,000 
frtba kerülne. A „Szabadság" tudósítása szerint az egy-
ház presbitériuma a tervet és költségvetést elfogadta s 
azt megerősítés végett a vallás- és közoktatási miniszté-
rium elé terjeszti. 

— A 2 2 . 0 0 0 f r t és az erdélyi igazgató-tanács. A 
már két ízben is említett pót-államsegélyre (vagy hogyan 
is nevezzük?!) nevezett igazgató-tanács következőleg ha-
tározó t a mult év dec. 27—29. napjain tartott ülésében : 
„Főtisztelendő és Méltóságos Kun Bertalan egyházi elnök 
úrnak azon leirata olvastatott fel, melyben arról értesíti 
egyházkerületünket, hogy az 1895. évi állambudgetbe 
a különböző felekezetek szegény lelkészi állomásainak 
segélyezésére felvett 100.000 frt ú j államsegélyből 22.000 
frt jutott az öt református egyházkerületnek s abból 4840 
frt erdélyi egyházkerületünknek. Közli egyúttal a minisz-
ter úr ama kívánságát, hogy e segélyösszeg felosztására 
nézve sürgősen javaslatot tegyünk s jelezzük egyúttal 
azon királyi adóhivatalok nevét, hol a segélyösszegek fel-
vétetni céloztatnak. Igazgató-tanácsunk örömmel vette 
ugyan tudomásul ezen újabb segély folyósítását s külö-
nösen a közoktatásügyi miniszter úr azon ígéretét, mely 
szerint a kongrua-rendezés teljes végrehajtása kilátásba 
helyeztetett, de a segélyek tervbe vett kiszolgáltatási módo-
zata és a 22 000 frtnak felosztási aránya ellen kénytelen 
volt kifogást emelni s indokolt felterjesztésében kifejteni, 
hogy a tervezett kifizetési módozat autonómiánkat sértő, 
a felosztási arány pedig a segélyezés céljának nem meg-
felelő, minthogy ezen újabb államsegély a szegényen java-
dalmazott papi állások fölsegélésére van megszavazva, 
tehát annak kerületenkénti felosztásánál nem a lélekszám-
arányt, hanem a gyengén dotált papi állomások szám-
arányát kell kulcsként alkalmazni („Prot. Közlöny" 2. sz.). 

— Lukács Ödön felső-szabolcsi esperes millenniumi 
körlevele, a melyet január 8-iki kelettel nyomtatásban 
küldött szét a felügyelete alatt álló egyházközségekhez, 
méltán sorozható az eddigelé nyilvánosságra jutot t , u. n. 
pásztori levelekhez. Tör ténet i visszaemlékezésekben gazdag, 
mint a többi e faj ta irat, de nem csak Atillának, hon-
foglaló őseinknek, s majd I. Istvánnak, IV. Bélának, 
Mátyásnak s Nagy Lajosnak nyújt érdemkoszorút , hanem 
rámutat a reformációt megelőzött szomorú erkölcsi és 
politikai ál lapotokra is, hogy annál ér the tőbbek legye-
nek a reformációnak világosság-árasztó, nemzet mentő 
jóté teményei . Érint i a jezsuiták által vezetett ellenség 
pusztító munkáját , a Szelepcsényiek, Básták, Karaffák 
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dúlásait, de a Bocskayak, Bethlenek és Rákóczyak bús 
hadait is, a kiknek az a dicsőséges szerep jutott, hogy 
egy erkölcseiben s nemzeti gondolkozásában veszni 
indult nemzetnek legyenek megváltóivá. Hivatkozik az 
1790/91. törvényhozásra, ennek reánk nézve jobb időt 
jelző alkotásaira s az újabb közdelmekre, a melyek mind 
közelebb hozták egymáshoz a felekezeteket. — Mind 
ezeket pedig tanulságul sorolta fel, hogy leborúlhasson 
a Gondviselés kegyelme előtt, a mely nemzetünket annyi 
vész és vihar között megtartotta és hogy felemelő érzést 
támaszthasson lelkésztársaiban a millennium méltó meg-
ünneplésére s annak bátor és büszke hirdetésére, hogy 
a reformácio nélkül már régen nem élne a magyar. Ez a 
tudat azonban kötelező is a reformáció vívmányaihoz 
való hűségre, a további szent munkára, testvéri szeretetre, 
egybeolvadásra. Levele végén ihletetten buzdítja lelkész-
társait, a tanítókat, a presbitériumokat, az összes híve-
ket a közös munkára, a tüntető hazafiságra, a rendít-
hetetlen hitre, az önzetlen hazaszeretetre s kívánja, hogy 
levelét ne csak jegyzőkönyvbe vezessék, hanem olvassák 
azt fel a ptesbiteriumok előtt is. Függelékül a domesz-
tikai hátralékok beküldésére s a körlevelek gyors továb-
bítására serkent. A szép levélnek bizonyára kívánt 
hatása lesz! 

— A „Tompa szobor"-ra újabban a következő ado-
mányok érkeztek: Eadácsi Erzsike gyűjtőívén 10 frt, Bodo-
lay "István (M.-Csáth) gy. i. 2 frt 70 kr., Lábas István 
(B.-Halász) gy. i. I frt 65 kr., Téglássy András gy. i. 
(Korláth) 2 frt , Kazinczy Ferenc (S.-A.-üjhely) 2 frt. 
Fekete József (Átány) 17 frt 30 kr., Korocz József 
(Balsa) gy. i. 1 frt, E. Kovács Gyula (Kolozsvártt) gy. i. 
11 frt 20 kr., Kiss Júlia (üpor) 1 frt, Diószeghy Dezső 
j. h. (Kelemérj gy. i. 18 frt, Keresztyén Sándor h. Ii 
(Mándok) gy. i. 4 frt 10 kr., Krüzselyi Bálint (M.-Szi-
get) gy. i. 4 frt 20 kr., Dr. Nagy Péter (Miskolc) 5 frt, 
Erdélyi Jáuos (Kassa) gy. i. 2 frt, Bódogh Tamás (Ernőd) 
gy. i. 1 frt, Molnár István főispán (S.-A.-Ujnely) 5 frt, 
Kovács Béla (Szepsi) gy. i. 7 frt, Kónya András (H.-Né-
meti) gy. i. 2 frt 50 kr., Sólyom Gyula (Heő Csaba) gy. 
i. 1 frt, I)r. Braun Mihály teng. törzsorvos (Triest) 5 frt, 
Bíró János (K.-Vágás) 50 kr., Vitányi Bertalan (Szerencs) 
1 frt, Órás Kálmán (Ond) 1 frt. Összesen: 103 frt 45 kr., 
ehhez hozzáadva a múlt alkalommal kimutatott 24 frt 
60 krt, az eddigi gyűjtés eredménye 128 frt Oó kr. Midőn 
a fenti adományokat nyílvánosau nyugtázom, a társulat 
nevében legforróbb köszönetet mondok a m. t. gyűjtőknek 
és adományozóknak a lelkes támogatásért. Ha még ennyi 
összeg begyűlik s reméljük a többi gyűjtő ívek birtokosai 
sem maradnak el január végéig, a szobor sorga biztosítva 
leend. Dr.Finkei Ferenc, az Írod. Öuk. Társ. tauár-eluöke. 

— Görömbey Péter, n.-kállói ref. lelkész, az egyházi 
sajtó buzgó, hivatott munkása stb. folyó hó 5-én töltötte 
be életének 50-dik s hivataloskodásának 25-dik évét s ez 
alkalomból több féle tiszteletnyilvánításokban részesült. 
A 25-höz, de az 50 hez is szívből gratulálunk! 

— Egy kath. pap vallomása. Bourrier apát, a Saint-
Martin-i parochia vikariusa Marseille-ben, a következő 
levelet intézte püspökéhez: „Főtisztelendő ú r ! Midőn 
önnek, klérusának tagságáról való lemondásomat átnyúj-
tom, úgy érzem, hogy tartozom elmondani azokat az indoko-
kat, melyek engem ez elhatározásra bírtak. — A kor, a 
tapasztalat s különösen az evangyéliom és a keresztyén-
ség első századainak őszinte tanulmánya sokban módo-
sították azokat a tanításokat és előítéleteket, a melyekkel 
papi ifjúságomat táplálták. Kényszerítve vagyok elismerni, 
hogy én egy oly egyházban születtem, a hol a kinövé-

sek és emberi érdekek az evangyéliom egyszerűségét elfer-
dítették. Én nem bírom feltalálni annak dogmatikai sub-
tilitásaiban, valamint sok gyakorlatában és szertartásában 
Krisztus szép vallását. — Ön ismerte, főtisztelendő úr, azon 
lelkiismereti küzdelmeket, a melyek több év óta életem 
gyötrelmét teszik. Ön nem feledte el az én aggodalmai-
mat, midőn mintegy 10 évvel ezelőtt megpróbáltam, hogy 
szétszakítsam azokat az oly erős és oly gyöngéd köte-
lékeket, melyek engem mind ahhoz, a mit e napig 
ismertem és szerettem, kötöttek. Ön ekkor azt kívánta 
tőlem, hogy csatlakozzam IV. Pius hitvallásához; én ezt 
megtettem önért. Alávetettem magamat azoknak a pró-
báknak. a melyeket önnek tettszett reám kiszabni. De 
egy cseppet sem találtam meg azt a békét, melyet nekem 
ígértek. Ön tud szenvedést okozni az embernek, de nem 
tud békét adni. — Én loyalisan és bátran törekedtem 
meghajtani eszemet és akaratomat a római hit követel-
ményei előtt. Mindent megtettem, hogy rábeszéljem ma-
gamra e hitet, mivel a hit a római katholikusra nézve 
nem abban áll, hogy higyjen, hanem, hogy elhigyje azt, 
hogy hinni kell. — Most 20 év ota állok papi szolgálat-
ban s 10 éve, hogy ebben a lelkiismereti válságban ver-
gődöm. Elérkezett a nap, midőn úgy érzem, hogy époly 
lehetetlen, mint bűnös dolog volna tovább folytatnom ezt 
a küzdelmet. Máskülönben eleget szenvedtem arra, hogy 
belássam, hogy még fájdalmasabb az embernek lelkiisme-
retét, mint szivét lábbal tiporni. — Kilepek a római 
egyházból, nem a hitetlenség vagy skepticismus kapuján, 
hanem a Jézus Krisztusba, az egyedüli Megváltóba és 
Közbenjáróba (Ap. Csel. IV. 12. — I. Tim. II. 5) való 
hitem miatt. — Az önök egyházaban önök a megváltó-
kat megsokszorozták és a legkülönbözőbb, olykor legfur-
csább üdveszközöket vették fel az egyes korszakok áram-
lata szerint. E mutatványok sikere és népszerűsége tel-
jesen elferdítette a ker. hit alapelveit is : az incarnaliot 
és a megváltást. De ez már nem a kijelentett evangyéliom 
többé,, a melyet az apostolok a népeknek hirdettek, s a 
melyet nekem minden más evangyéliomnál többre kell 
becsülnöm, a melyet akár az ég angyala elémbe hozhatna 
(Gal. I. 8,) — H a ezt az evangyéliomot feltalálhatnám a 
romanismusban, nem mondanék le egy olyan állásról, a 
mely nekem — a kellemes és könnyű élet anyagi előnyei 
mellett — a világban kiváló tisztességet biztosít. Ha nem 
hinnék, megpróbálhatnám, mint annyi más, hogy ösz-
hangba hozzam hivatásom teendőit a casuistika subtili-
tásai által megnyugtatott lelkiismerettel, s nem tenném ki 
magamat azoknak a szidalmaknak és gyűlöletnek, a me-
lyek talán hitem őszinteségének következményei lesznek. 
De úgy hiszem, jobb szent Pallal azt mondani: Quae 
mihi fuerunt lucra, haec arbitratus sum propter Christum 
detrimenta (Fii. III. 7). — Egyszóval : én meg vagyok 
győződve, hogy egyedül az evangyéliom fogja megmen-
teni a modern társadalmat; meg vagyok győződve, hogy 
a katechismus nem helyettesíti az evangyéliomot ; ezek, 
főtisztelendő úr, amaz elhatározás indokai, melyre ma 
eszem és szabadságom teljes birtokában lépek- — Hiven 
hivatásomhoz, életem hátralevő részét Isten szolgálatának 
fogom szentelni, nagyon örülve annak, hogy ezentúl 
Megváltómat az ő szavaihoz híven és menten minden 
emberi félelemtől fogom hirdethetni. — Kijelentem önnek, 
hogy ezt a levelet közzé fogom tenni abban az esetben, 
ha szükségesnek fogom látni, hogy barátaimnak maga-
viseletem e loyalis magyarázatát adjam. — Fogadja főtisz-
telendő úr, tiszteletteljes érzelmeim nyilvánítását, melyek-
kel maradok az ön szolgája és testvére J. K.-ban. 

A. Bourrier p. 
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