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Várjunk-e még? 
— Levél a Szerkesztőhöz. — 

Kedves Nagytiszteletű Úr! 

Még őszszel volt. tavaly volt, de tagadhata t lanúl 
szép vo l t : lelkes, ünnepélyes és tanúiságokkal tel jes . 
A nagyváradi lelkészi ér tekezletről beszélek, melyen 
nagyt isz te le tűséged is jelen volt és ott bizonyá-a az 
anyaszen tegyháza jobb voltáért emésztődő lélek éber-
ségével és szokott éles látásával figyelte meg a dolgok 
folyását . 

Most már 1896-ot írunk, de én még mindig a nagy-
váradi impozáns ér tekezlet ha tása alatt ve tem papírra e 
gondolatokat . Lukács Ödön lelkes megnyitója , Fe renczy 
szomorú stat iszt ikája, Gulyás Lajos lelkésznevelő prog-
r a m m j a még most is, e fehér téli világban, tavaszi nap-
fénynyel s őszi borongással illetik meg együt tes erővel 
le lkemet . Megtelének-e vájjon valami lélekkel azok, kik 
Nagy-Váradon valának mindnyájan együtt , egy házban, 
egy akarat ta l V . . . nem tudóin. De ra j t a kapom magam, 
hogy míg az ott szereplők meleg val lomásai t olvasom 
viharos életének új forduló pont jához ju to t t anyaszent-
egyházunk i r án t : az én gondolataim egyszerre csak 
másfe lé tévednek s elmém nem az ő okoskodásaik fona-
lát követi többé, hanem valami nyngha ta t l anság önkén-
telen h a t á s a alat t egy ú jabb kérdés t vet elém, melyet 
nem tudok megállni, hogy én is fel ne vessek. 

A kérdés e z : Há t mi, t iszáninneniek nem lá t juk-e 
még e lérkezet tnek az időt a megmozdulásra , a szer-
vezkedésre , az egyházkerüle t i egyházi ér tekezle tnek 
egyér te lemmel való megalakí tására . . . . ebben az esz-
tendőben. 

Az ezer éves tanulságok esz tendejében . 
Erdély, Tiszántúl , Dunamel lék már megtar to t ták 

pusztaszer i t anácskozásuka t . . . . nekik már vannak 
alapszabályaik, sőt egy parányi multjok is már. Hátha 
mi ránk meg jövendő v á r ? Hiszen Pa t aknak nagy ere je 
van az ő szegénységében. Papok, tanítók és földműve-
lők gyermekeiből került ki ezelőtt legalább növendé-
keinek nem kicsiny serege s ezek mintha közelebbről 
hal lot ták volna a re formátus egyház szíve dobogását . 
Valami elevenítő lelket és tüzet s ha többet nem, ha 
csak egy kis eleven szenet is vittek örökül az innen 

l E á i r Lapunk jelen számához egy n é g y 

kikerült papok magokkal . Dunamellék a Dráva szélén 
kezd a lélek tüzétől emésztődni s az a tűz ott. egy 
kevés pataki eleven szénből keletkezet t . Tiszántúlra a 
felső-szabolcsi t ractusból fuvall legerősebben a meg-
elevenítő lélek s az a felső-szabolcsi t rae tus is Pa tak-
ról vet te ihletését. 

Há tha próbálnánk it thon is valamit, a magunk kerü-
letében. Hogy mire a tavaszi gyűlésünk megérkezik, 

i akkorra alaposan megbeszélnék — Nt. úr engedelmé-
J vei — e lapban s Miskolczon aztán meg is alakítanék 
j a mi t iszáninneni egyházi é r tekezle tünket . 

Mi módon? 
Megkísértem ahhoz is hozzá szólani. S előre is 

felkérem Nt. szerkesztő urat (épen azért intézem egye-
nesen hozzá ezt a nyilt levelet) : kegyesked jék e tárgy-
ban a sa já t vé leményét is közzé teDni, mert tudom, 
hogy meg van a kerületi ér tekezle tek felől a ha táro-
zott külön fe l fogása s mert valószínű, hogy az e l térő 
lesz az enyémtől , hadd olvassa a közönség azt is. hogy 

! így annál gyorsabban kiformálódhassák a közvélemény 
ama kérdés felől : „kell-e hát nekünk is egyházkerüle t i 
ér tekezle t , vagy nem kell ?" 

Ha kell, akkor mindenekelőt t a megvalósí tás ú t já t -
mód já t kell megál lapí tanunk. Mert két űt áll e lőt tünk. 
Létes í the tünk ér tekezle te t az egyházkerüle t i gyűlésekkel 
kapcsola tban, vagy azoktól te l jesen függet lenül . Az 
első út talán könnyebb is, olcsóbb is, de a második 
meg ha tásában mélyebb, e redményesebb . Ezt követi 
Tiszántúl , amazt Dunamel lék. Nekünk egyelőre a duna-
melléki mintát kel lene választanunk, mert úgy talán 
könnyebben és gyorsabban menne a mega l aku l á s ; s 
mer t az úti köl tségnek is mi legkevésbbé vagyunk 
bőviben. 

Fe ladata ink és annak eszközei felöl kellően tá jé-
koznak bennünke t a már meglevő ér tekezletek alap-
szabályai. Eddig mindeniknek főezélja a belmissiói 
t evékenység meg te remtése a sokfelől ostromolt magya r 
ev. ref. egyházban. Mégis van köztük némi á r n y a l a t ; 
sőt valamivel nagyobb különbség is. A dunamel léki 
ugyanis inkább a belmissiói t evékenységnek megkedvel-
tetésére törekszik s fő-fő czél jának ezt vall ja. Magokat 

í a papokat s netán csat lakozó világi tagja i t az ér tekez-
letnek a k a r j a áthatni és buzgóságra gerjeszteni , hogy 
azok aztán, „vévén mintegy a léleknek a jándéká t , " 
szé thordják a lángot s a magot az egyes gyülekeze-

e d í v melléklet van csatolva. " T Ö S : 5 
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tekbe, hogy ott is gyújtsanak, vessenek és gyümöl-
csöző hitet támaszszanak. Ehhez a célhoz eszköze: a 
felolvasás és eszmecsere. Szóval az értekezlet műkö-
dése — mint testületé — inkább akadémikus, inkább 
elméleti. 

A tiszántúlinak főezélja ugyanaz, csakhogy jobban 
körülírja. Eszközei megválasztásában azonban tovább 
megy amannál s közvetlenebbül akar ériilközni — mint 
testület is — a nagy közönséggel s hatni óhajt össze-
jövetelei alkalmával nemcsak sajá t tagjaira, hanem a 
kötelékén kívül állókra is. Ennyiben gyakorlatibb irányú 
a dunamellékinél. Közgyűléseit ugyanis az egyházkerü-
leti gyűlésektől függetlenül, más és más városban ren-
dezi, a mikor nemcsak felolvasásokat és szabad elő-
adásokat, de nyilvános istenitiszteletet is tart , előre 
felkért jeles szónokok közreműködésével, hogy ilyen 
formán „a prot. öntudatot ébreszsze s erősbitse." S 
eszközei közzé a sajtót is odasorolja, az „evangyéliomi 
világosságot ter jesztő íratok kiadását és meleg támo-
gatásá t" is kitűzvén egyik szép feladatául. Tagjai 
közzé pedig — épen gyakorlatibb irányánál fogva — 
nőket is befogad, míg amaz csak férfiakat, mégpedig , 
a mint maga mondja : „bármely lelkész jellegű és világi 
egyéneket ," a mi felesleges megkülönböztetés. 

Czéljának népszerűsítésére mindkét értekezlet egy 
nagy választmányt alakított és pedig a dunamelléki 30 
tagból s természetesen tisztán férf iakból ; a tiszántúli 54 
tagból és pedig % részben nőkből, V3 részben világiak-
ból, '/» részben egyháziakból. (Úgy látszik e szerint, hogy 
a nők se nem egyháziak, se nem világiak. Mik t e h á t ? 
Valószínűleg ő nekik a kovász, vagy a só szerepót 
szánták, mely a keletien és kelletlen férfi sokadalmat 
megkeleszsze és megízesi tse) 

A Tiszáninnen alakítandó értekezlet milyen fegy-
verekkel harczoljon a célér t? az attól függ, hogy melyik 
mód szerint fog megtörténni a világra jövetele. 

Mi régóta panaszkodunk, hogy az ijjesztő mérték-
ben felszaporodott közigazgatási teendők kiölték a lel-
ket, letörték a zománcát az egyházi tanácskozások-
nak. a presbitériumoktól kezdve az egyházkerületi 
gyűlésekig. Ha egyelőre csak ezen segítünk is ; ha 
azoknak a fontos, életbevágó, sokszor égető, hiteleve-
nitó, egyházmegmentő kérdéseknek teremtünk egy élet 
képes szervet, a melyeknek per t ractálására az egyház-
kerületi gyűléseken most nent jut idő : már akkor is 
nagyot nyertünk s a kezdettel meg lehettünk elégedve. 

8 ebben az esetben a dunamelléki szervezkedést 
kel! irányadónak tekintenünk s ér tekezleteinket az egy-
házkerületi közgyűlés helyén és idején megtartanunk. 

Bár szívem engem a tiszántúlihoz von, mely már 
nemcsak értekezlet, de félig-meddig evangélizáló tár-
sulat i s : azért, ha szavazni kell, en erre szavazok. 

8 nagy megelégedésemre szolgálna, ha nagytisz-
teletű úr is velem szavazna. Mert a nagytiszteietűséged 
szavazata már nemcsak számítana, (mint az enyém), 
de nyomna is a latban. 

Czinke István. 

„Az osztó igazság kórdósé"-hez. 
Mottó : „Nyíljatok meg nyelvek és szivek!" 

Mozog a föld, halad az idő. — De hát mi embe-
rek mi emberek mozgunk-e a földdel, haladunk-e az 
idővel ? 

Mozog, a kimozog, halad, a ki halad, de a prot. 
papság marad a régi : hithű vezére egyházának , őre a 
magyar nemzeti szellemnek, sok helyen népével egye-

dül ismerője s fentar tója édesen zendülő nyelvünknek 
s mégis kitagadott (?) gyermeke honának ; s ha haladásról 
szólhatunk e téren. Iegfölehb annyit jelezhetünk, hogy 
nyiltahh, merészebb a panasz, mint volt eddig s hol 
innen, hol onnan, visszhangja kél már elvétve s nem 
szálldos árva madárként napkelettől• napnyugtáig. 

És ez tagadhatat lanul jól eső jelenség, de még 
mindig nagyon távol áll a prot. papság sorsának azon 
fokig való javulásától, a melyen a kenyérharc helyett 
is az egyház szolgálata s nemzeti missziójának teljesí-
tése lehet, s leend bizonynyal édes terhe 

Az az egy pár, bár tagadhatlanúl önérzetes, de 
meg mindig hiányos viszhang, mely jobb lelkű vezéreink 
szívéből siralmainkra biztatólag fele l ; az az odadobott 
ígéret, mely Berzeviezy Albert újévi üdvözlő beszédé-
ből nekünk volt szánva, még nem rokon a pacsirta-
hanggal. Annak a viszhangnak panaszaikkal egybeforrva 
zúgnia kell, hogy ne csak meghallják, de meg is hall-
gassák az elölülők, s így most esztendőre nem képvi-
selőnek. de a cultusminiszternek ajkáról halljuk meg-
zendülni, nem a jövőre szóló ígéretet, hanem a je lenre 
vonatkozó evangyéliumot, a mely már nem érdekeink-
nek figyelembevételéről, de az 1848. XX t.-cikk végre-
hajtásáról. vagy legalább a benne lefektetet t jogegyen-
lőség megvalósításának komoly munkában lételétől 
tanúskodjék. 

Igen, de hát gondoljuk-e, hogy meghalljuk ezt az 
evangyóliomot, ha magunk semmi egyebet nem teszünk, 
csak panaszkodánk? 

Ne higyje senki! Csak egyszer szólalt meg Beth-
lehem mezején olyan csodálatos véletlenséggel a bol-
dogító örömhír ; azóta, s különösen földiektől, panasz-
szal. kéréssel s legtöbbször követeléssel is, mintegy 
kierőszakolni kell a z t ; különben hamarabb hallhatunk 
támadásra hívó szózatot, mint önmegtagadással végzett 
munkánk megbecsüléséről bizonyságot tevő. érdemleges 
nyilatkozatot, a mely — cselekvésre váltva öröme 
lesz a mi szívünknek. 

Ne álljunk meg hát a küszöbnél ; ne ér jük be 
s iralmainkkal; a mint az idő tanúbizonyságot tett róla, 
azokkal előbbre nem megyünk. De kérjünk, s a mennyi-
ben a jelentő ívek bekérése után — úgy látszik — 
megint megfeneklett sorsunk szekere a minisztérium-
ban. ne is kérjünk, tarra sem haj tanak már a kormá-
nyon ülő férfiak), hanem határozott hangon követeljünk 
jogfolytonosságot és egyenlőséget, a szentesítve heverő 
t.-cikk (1848. XX.) végrehaj tása által. 

Azért, hogy az atyafiak (kath.) önzéssel vádolnak 
az egyházpolitikai reformok diadalra ju tása érdebében 
tett szolgálatunkért s az 1848 XX. t.-cikk alapjára való 
helyezkedésünkért : csak nem fogunk talán takarodót fú-
vatni? Különb vádakat is dobtak már ránk. s mindeniktől 
tisztára mosott az i dő ; most Rem fogja az ő vértes 
lovagjainak — csupa udvariasságból — elhinni a világ, 
s talán ők magok sem hiszik, hogy a ki törvényeken 
nyugvó s jól megérdemelt jogának beváltásáért nyiltan. 
és erélyesen szót emel, bérér t szolgált egy vagy más 
becsületes, a nemzetre nézve üdvös elvet, a mely — 
szívesen elhisszük — nincs békés összhangban az ő 
dogmáikkal, a miről azonban sem mi, sem a kormány 
nem tehetünk. 

Ne kérjünk hát csak azért, mert, szegények vagyunk; 
ezt a koldus is megteheti s még csak nem is kell pi-
rulnia ; de követeljünk, mert jogunk van hozzá és ha 
e jog megvalósításával valamely kormány a prot. pap-
ságot, nemzeti missiójáért, érdemlegesen honorálja, ön-
magát becsüli az meg, ékesen szóló bizonyságot tevén 
szabadelvűségéről s helyes jogérzékéről. 
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Ne kérjünk, de követe l jünk! Követeljük a multak 
nagy mulasztásának utánpótlását , a mely mulasztásban, 
gondoljuk meg csak igazan, talán nekünk is volt valami 
részecskénk, mikor 47 éven át alig, vagy talán nem 
is emelkedet t egyetlen erélyes hang sem sorainkból. 
Már pedig nagyon igaz. hogy néma gyermeknek az 
anj ' ja sem érti a szavát. S hatba még nem is akar ja 
érteni ? ! 

Bizony bizony sokáig ültetek „száraz ágon, hall-
gató ajakkal , csüggedt madarak!" 

Annyival inkább jól esik hát hallanunk vezértestü-
leteink egyik legtöbbre jogosított s hivatott tagjának 
a felső-zempléni egyházmegye nt. esperesének azt az 
ígéretét , hogy ha Isten egészségét megadja (a mi mind-
nyájunk várva-várt öröme leend;) megkísérti tavaszi 
konventünkből azt a fölkérést intéztetni a kormányhoz, 
hogy adjon az állam, adjon a lelkészi állásoknak oly 
állandó fölsegélést, a melyet a törvény, nem pedig a 
kormánykegy biztosítson, s nem Péternek vagy Pálnak 
szóljon, hanem a csekély jövedelmű lelkészi hivatalnak. 
(Sárospataki Lapok 1896. 1 só száma.) 

Ez az első lépés tagadhatlanúl . de nem az utolsó 
is, mert itt az egyházi szükséglet sincs egészben föl-
v é v e ; az iskolai pedig nem is érintetik, holott az 1848. 
XX. t. cikk összes egyházi és iskolai szükségletek-
ről szól. 

Ez tehát csak az első kérés Fe j e s István szerint, 
s követelmény szerintem, mivel én épen a kegyadomány-
nak óhajtom még látszatát is elkerülni, a mi egyéb-
iránt mindnyájunknak óhaja s akarata ; mert, bárha a 
konvent fölkérése tagadhatlanúl felér egy félénken 
megkockáztatot t követeléssel : mégis csak kérelem s 
eredménye a kegyadományhoz közel áll. legalább is 
annyira, mint a jog élvezetébe lépéshez, s magán 
viseli a szívességből, söt a szolgálat béréül kapott 
a jándék színezetét is. Ettől bizonyosan fél ő (Fejes I.) 
is, a kinek egyházáér t aggódó lelke a mostani 22 ezer 
írt államsegély adóhivatalok útján való kiszolgáltatá-
sában is sérelmet lát, a mint hogy van is. 

Inkább tegye hát magáévá a prot. egyház György 
Endrének a „Magyar Hirlap" után a Sárospataki La-
pokban is kifejezett eme néze té t : 

„Megállapíttatván az egyházi és iskolai szükség-
letek ugyan azon az alapon, mint a katholikus feleke-
zeteknél , a megfelelő összeg az allam részéről adassék 
át — természetesen törvényesen szervezett , elismert 
és hatáskörében teljesen körülírt központi kormányzó 
közegeink : a konventek rendelkezése alá, még pedig 
oly formán, hogy ne csak a szükséglet, hanem a hivek 
által viselt terhek is megfelelő figyelembe vétes-
senek. 

Ennél többet nem óhajtunk, de kevesebbel sem 
elégszünk meg. Ezt a kérdést levétetni sem engedjük 
a napi rendről, mint az osztó igazság kérdését ." 

íme, ez az 1848. XX t.-cz. egyedül helyes (?!) 
f e l fogása ; ez az egyedüli, a mit a prot. egyház jogá-
nak megadásaként követel s ma jdan elfogad. Ezen 
határokon belül, a ki alkudni merne, árúlójává lenne 
egyházának, megtagadva annak j o g á t ; árúlójává nem-
zetének, törvényének meghamisítva szel lemét; és semmi 
esetre sem volna méltó a prot. névre, mely névvel 
minden lehet az egyes, úgy mint a társadalom, de ha-
mis törvénymagyarázó, jogainak végrehaj tásában a ha-
talmasokkal alkudozó soha. 

Ébredjen azért önérzetre már egyszer az egész 
magyarországi prot. egyház-tagjaiban és egye temében ; 
lehetetlen, hogy az állam, a sokszor egyedül egyhá-
zunk szabad szellemén nyugodott s ma is, Istennek 

há la ! uagyrészben azon nyugvó magyar állam kiterjen 
a mi kiáltó szavunk elől s a már is negyvenhét év 
óta életbeléptetésre váró t - c ikke t a második évezredbe is 

j végrehajtat lanúl vigye át. Erő s bizodalom hiányára val-
, lana az, főként az állam kormány, de mi ellenünk is. 

Ébredjen tavaszszal összeülendő konventünk, ébred-
jenek az egyházkerületek s megyék kötelességük élénk 

I tudatára a tizenkettedik órában, midőn némely lelkész 
(legközelebb a tarcali) sa já t keserves jövedelméből 

j adandó dupla fizetésért, (a mi egyébiránt még mindig 
, szégyenletesen nyomorúságos) sem képes segédet fogadni, 

holott még csak most fogyott meg igazán a theologu-
, sok lé t száma, indítsanak alulról fölfelé egyetemes 
| mozgalmat s a konvent álljon elő sisaktalan homlokkal, 
( írjon fel őszinte, igaz jogának erős érzetében erélyes 
| hangon a kormányhoz, hoery ideje lesz már végre haj-
i tani azt a negyvennyolcadiki x x . t -czikket . 

Semmi újat nem követelünk, csak meglevő, de at 
i nem adott ö rökségünke t : ezért meg nem vesztegetett 
i ítéletű ember még csak görbe szemmel sem nézhet 
1 r á n k ; annyival kevésbbé veheti rosz néven az állam, 
! a melynek elvégre is, a mint minden oldalról elisme-
i rik, a prot. egyház tett és tesz a legtöbbet s legszive-
j sebb, legönzetlenbb szolgálatot. 

Ne tegye hát senki ölébe a kezet, ki arra hívatot t ; 
I ne biztassa senki a szomszédját , de cselekedjék maga . 
j Ha mindnyájan együtt érezünk s cselekeszünk, az állam-
| nak lehetetlen meg nem hajolnia a mi jogos követe-

lésünk előtt Különben, ha még most sem értünk egyet 
J s némelyek még most sem látják elérkezettnek az 
j időt a komoly fellépésre, vagy aikuvásba bocsátkoznak 
! az á l lammal : megér jük , hoay a kath. congrua ren-

dezve lesz, mielőtt a mi örökségünk kiadására kerülne 
a so r ; s talán a kath. autonomia is megjön, hogy 
annál szembeszökőbb legyen a clerus magatar tásával s 
életrevalóságával szemben, a mi meghúnyászkodásunk 
s mondjuk nyíltan, élhetet lenségünk. 

Nem, idáig nem sülyedhetünk; ennyire jutni nem 
i engedhet bennünket a prot. öntudat, s az állam és 

kormányának jól felfogott érdeke s hazafiúi bölcsesége; 
' mert hiszen nemcsak egyházunknak, de nemzetünknek 

is létérdeke, hogy a. jogegyenlőség mindenütt való 
j érvényesítésével minél előbb megnépesí tse a prot. 

theologiát s visszaadja a prot. egyházat , s különösen 
annak papságát vallás erkölcsi és hazafiúi nemes híva-

: tásának : egyházának és hazájának. 
Ennek az örvendetes változásnak, átalakúlásnak 

, út já t megkészí teni ; nemcsak, de ezt végre is hajtani 
j lesz hivatva a konvent. 

Legyen tanácskozásának bevezetése Fe jes István 
jóakara tú indítványa, de ne legyen az befejezve addig, 
míg a György Endre proposit iójának s vele mindnyá-
junk jogos követelményének érvényt nem szerez. 

Ez a konventtel szemben ez idő szerinti kívánsá-
gunk ; ennek tel jesülését vár juk tőle. Jó alkalma van 
reá, igyekezzék méltóvá lenni ne csak tiszteletünkre, 
de hálánkra is. 

ifj. Szilva István. 

ISKOLAI ÜGY. 
Észrevételek az „Iskola ós társadalom" 

eímű cikkre. 
A társadalomban itt-ott nyilvánuló hibákat javí-

tani, a fel-felmerülő botlásokat helyreigazítani, az ész-
lelt visszaéléseket korlátozni, megakadályozni, a tapasz-
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talt bűnöket ostorozni, s lehetőleg teljes kiirtásukra 
törekedni kötelessége minden művelt magyar embernek 
s főként annak, a ki tudományával s tekintélyével hat-
hatósan közremunkálhat arra nézve, hogy a féltékenyen 
őrzött nemzeti szellem a maga jellemző tulajdonságaival 
eredeti, hamisítatlan, tiszta allapotában folyvást megma-
radjon s az életerejét gyengítő, bénító, sőt elsorvasztással 
fenyegető idegen szellemi befolyástól teljes mértékben 
mecrvédelmeztessék. Éppen így az iskolai nevelésnél 
mutatkozó hiányokat pótolni, a ferdeségeket, ha elenyész-
tetni, teljesen megszüntetni nem lehet, legalább korlá-
tozni, az ifjúságnak sokszor megtévelyedésre vezető 
gondolkodásmódját az akaratlanul elhagyott helyes 
irányba visszaterelni, neki szilajodott s szélsőségekre 
hajló érzelmeit mérsékelni, szelídíteni és a tudomány 
fegyvereinek forgatasa közben rámutatni azokra a szívet 
nemesítő s kedélyt képző eszközökre is, a melyeknek 
segélyével általános műveltségre tehetnek szert: szintén 
elsőrendű kötelessége minden lelkiismeretes tanférfiú-
nak, a kinek vállaira a tanításon kivűl a házi vagy 
családi nevelés folytatását képező iskolai nevelés gond-
jai nehezednek. 

Ebből folyólag, ha valaki akár a társadalomban, 
akár az iskolai nevelés terén észlelt ferdeségek, rosz 
szokások ellen szót emel, s az amott jelentkező kóros 
tünetek eltávolításán fáradozik, vagy az itt mutatkozó 
baj nagyobb mérvű elharapódzását kívánja megfékezni, 
vagy talán valamely intézményt akar a társadalom részé-
rőljöhető panaszszal szemben megvédelmezni: ez egészen 
természetes s egyszersmind helyesléssel fogadható el-
járás, elismerésre méltó cselekedet. Csakhogy vigyáz-
nunk kell, hogy a bajt nagyobbnak ne igyekezzünk 
feltüntetni, mint a minő az valósággal s hogy esetleg 
eljárásunk által ellenkező eredményt ne érjünk el, mint 
a mit céloztunk. 

A »Sárospataki Lapok« folyó évi 3-ik számában 
»Iskola és társadalom« cím alatt megjelent cikk írója 
bizonyos régi panaszáról emlékezik annak a társada-
lomnak, a melynek az iskolával szemben jogos kivi 
nalmai lehetnek, mely az iskola felett ítéletet mondani bi-
zonyára illetékes, de sokszor és sokban felületes is. S midőn 
általánosságban rámutat arra, hogy gyakran mennyi rejlik 
ama panasz alatt: »az iskola nem nevel az életre,« kije-
lenti, hogy : „az iskolai életnek ama pontjára akar rámu-
tatni, a melyen az iskola és társadalom érintkezése, 
egymásra hatása a legfeltűnőbb, midőn nem a betű-
nek, holt tudománynak, de a nemes élvezetekben is 
gyönyörűségét lelő társadalomnak is nevelünk. Mert 
a milyen régi a társadalomnak az iskolával szemben 
támasztott panasza, ép oly régi az iskola törekvése a 
panaszok megszüntetésére.« S a rég és közelmúltból 
vétt némely történeti dolgok felemlítése után elvezet 
bennünket a jelen kor iskoláiba, azoknak ifjúsági önképző 
köreihez. 

Azonban az iskola és társadalom egymásra hatásá-
nak felmutatása közben oly állításai is vannak, a melye-
ket szó nélkül hagyni nem lehet. Az iskolai önképző 
körökkel s azok működésével nincs megelégedve, azok 
szerepléseit kifogásolja s a tanuló ifjúság nyilvános fel-
lépéseiben bizonyos eszményietlen, szégyenletes és veszedel-
mei irányt lát, melyért őket erősen ostorozza. 

Ám tegye. Nincs ellene kifogásom. Csakhogy erre 
nagy okának kell lenni. Nézzük csak honnan meríti 
adatait ? A különböző ifjúsági egyesületek által részint 
önképzésük, tanúlmányaik eredményének bemutatása, 
részint a művelt közönségnek szánt szellemi élvezet és 
nemes szórakoztatás céljából rendezett iskolai ünnepé-
lyek, felolvasások és hangversenyekből. Ezek műsorai-

ból olvassa fejökre egyenként a Szentlélek elleni bűnö-
! ket, hogy : a szavalók egyrészről az izgatóbb/draszti-

kusabb hatású, másrészről a komikum legalsóbb fokán 
játszó darabokat adják elő éktelen gesztusokkal; továbbá, 
hogy az énekkarok alacsony niveauju darabokkal álla-
nak elő, melyeket úgy szövegilcg, mint dallamilag a 
napi lapok léháskodó, pikánteriákat hajhászó tárcáihoz 
hasonlít; a zenekarok meg épen mosdatlan operette-
részletekkel, selejtes táncdarabokkal kedveskednek a 
közönségnek, s a hatás elmaradhatatlan. 

S mikor így mindeniket jól arcúi csapkodta : azon-
nal siet őket békíteni, kiengesztelni; szépítgeti a dol-
got s végeredményében maga is szívesen beismeri, 
hogy az előadás. — különösen az ének és zenekaroknál 
—- nem csak a mértéket üti meg, melylyel az általa is 
felállított célt teljesen megvalósítja, hanem meglepően szép 

I az eredmény s nem győzi csodálni a gyakorlottságot, mely-
lyel nagyobb dolgok is művelhetők lennének ( ? ! ) . . . . 
Nos hát ez az eljárás nem helyes. Ezek azok az állítá-
sok, a melyeket én sem tudok megjegyzés nélkül 
hagyni. Mert nem képzelem, hogy ilyen féle nevelési 
eszközökkel az ifjúság különben nemes célú s jó igye-
kezetű munkálkodására jótékonyan s búzdítólag lehetne 
hatni. 

Ha valahol igazán ostorozásra méltót találunk, osto-
rozzuk azt erősen, visszahúzódás, szépítgetés nélkül; 
büntessük a büntetendő cselekményt kérlelhetlen szi-
gorúsággal engedmény nélkül. Ez az igaz! De néz-
zük csak micsoda megbocsáthatlan vétkekről van itt 

j szó ? ! . . . . 
Szerintem, inkább csak ártatlan tévedésből, divato-

! zásból eredő rosz szokások azok, melyekért első sorban 
: maga a társadalom felelős, mely jóváhagyja azokat cikk-
j író szerint is. 

Jóakarat vezérli ugyan cikkírót, de megjegyzései 
| azt árulják el, hogy az említett ifjúsági egyletek belszer-
i vezctével nem eléggé ismerős, legalább némely főiskolá-
; nál meglevő egyletekével nem. Általánosságban tett meg-
j jegyzéseire én is csak általánosságban teszem meg észre-

vételeimet, mert sem sérteni, sem áldástalan vitát provo-
kálni nem akarok; ellenkezőleg egy igaz ügynek, a neve-
lés szent ügyének óhajtok azokkal némi csekély szolgá-
latot tenni. 

Tisztázzuk azért kissé a fogalmakat! Azokkal a 
magasabb követelésekkel a tisztán szakiskolával szem-
ben előállhat felszólaló, pl. konservatóriumok ének- és 
zenekaraitól méltó joggal elvárhatja, hogy azok mindig 
a klasszikusokat, a műbecscsel bíró zenei költeménye-
ket műveljék, de műkedvelő zenekaroktól is ilyet kívánni, 
már kissé túlhajtás, túlkövetelés lenne. 

Én részemről nagy érdemet látok abban is, hogy 
egy ilyen műkedvelő ifjúsági zenetársaság, melynek tagjai 
évről-évre, sőt esetről-esetre sűrűn változnak, kellő zenei 
alapismeret nélkül, majdnem teljesen hallas után pár 
hónap vagy egy egész év alatt is oda képesíti magát, 
hogy akár operette-részletet, akár nehezebb kidolgozású 
táncdarabot meglepő szép előadással mutathat be egy 
koncerti közönségnek. 

De hiszen az nem is lényeges, hogy műdarabot, 
zenei költeményt, vagy táncdarabot ad-e elő, hanem 
az, hogy előadása jó legyen, gyönyörködtessen s neme-
sen szórakoztasson. Nekem is vannak tapasztalataim. 
Én is hallottam már klasszikus darabokat s nagy nevű 
zeneszerzők műveit olyan eltorzított alakjukban mutatni 
be, hogy alig lehetett azokra reá ismerni, még pedig 
olyan iskolánál, a hol egyik főtárgy épen a zene. — 

' Az meg egészen merész állítás, hogy az énekkarok a 
I vándor daltársulatok • műsorát szokták átvenni. Tudtom-
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mai épen az örök szépségű és értékesebb darabokra | 
esik választásuk, még akkor is, ha a kisebb fokú kép-
zettség miatt nehezebben tudnak is azokkal megbirkózni. 
Hiszen a legkiválóbb szerzők művei közzül válogatnak 
s ugyanazon forrásból merítenek, a melyből az ország 
legelső, leghíresebb, úgy is mondhatjuk: összes dalárdái 
is táplálkoznak. S itt is az a fő, hogy az előadás sza-
batos és a szerző intentióinak megfelelő legyen. Köze-
lebbről az a legfőbb cél, hogy: a nemzeti szellem a 
zenében is megőriztessék. 

Ez a tiszta igazság. Azt megengedem, sőt magam 
is úgy hiszem, hogy zenei képzettség dolgában a kül-
föld iskolái előttünk járnak, de a múlthoz képest, bizo-
nyos nagyobb fokú előrehaladást a mi iskoláinktól sem 
lehet elvitatni! . . . . j 

Társadalmunknak is előnyére jegyezhetem fel, hogy 
alig van intelligensebb család, hol a zenének egyik vagy 
másik ágát ne művelnék. Minthogy pedig ma zenevi-
lágban élünk s egyre növekvő magasabb kívánalmakkal 
állunk szemben : közös jó igyekezettel, egy értelemmel, 
egy célra törekedjünk s azt eszközöljük, hogy iskoláink 
alsóbb osztályú növendékei az ének- és zenei alapisme-
reteket teljesen sajátjukká tegyék, hogy így a magasabb 
fokon, szakpályán a jól megvetett alapra biztosan épít-
hessenek ; e mellett a magyar zene sajátságaival, jó 
tulajdonságaival teljesen megismerkedvén, annak értékét 
becsülni is tudják. 

Egyesített erővel azon kell munkálnunk, hogy zene 
iskoláinkból olyan szakképzett zenészek kerüljenek ki, 
a kik a magyar nemzeti zenének is nagyobb-nagyobb 
tért hódítani, s annak szellemét bármely időben s bár 
honnan fenyegető idegen befolyástól teljes mértékben 
megvédelmezni képesek legyenek. 

Pásztor Sámuel. 

TÁRCA. 
A javítot t bibliáról és bibliából. 

A magyar protestánsok biblia-javító munkásságá-
nak már egész története van. Mikor Duka Tivadar 
kezdeményezésére az angol biblia-terjesztő társaság a 
javítás költségeire szívesen vállalkozott, — a munká-
hoz való erők eléggé szép számban voltak s remény-
leni lehetett a munka gyors folyását és bevégződését. ' 

Az első vállalkozók közül azonban Keresztes József, 
nagyenyedi tanár csakhamar kidőlt, megemésztette ifjan 

a munka-szenvedélye, a magasra törekvés tiszteletre 
méltó vágya s így az altala elvállalt feladatot át kellett 
vennie a megfogyatkozott csapatnak. A munka új fel-
osztása után csakhamar elvesztette a biblia-javító bizott-
ság Hunfalvy Pált, utóbb pedig — a kiben méltán 
vetette legfőbb bizodalmát — el kellett temetnie Dr. 
Ballagi Mórt, a ki hajdan egymaga is erőt érzett magá-
ban arra, hogy a Károli Gáspár utóda legyen. Ez a vesz-
teség megállította a biblia-javítás ügyét jó időre, mivel 
a Mózes 3-ik és 4-ik könyveinek javítása s az egész 
hat első könyv superrevisiója a Dr. Ballagi Mór és 
Radácsi Gy. feladatai közé tartozott. 

A hazai protestantismus nem igen nyughatatlanko-
dott a munka késedelme miatt; de Albion felől csen-
des panasz-hangokat hozott a szellő s a megfogyott 
központi bizottság, élén Szász Károly püspökkel (a ki 
jóformán egymaga képezte most már az egész bizott-
ságot is és emelte annak összes terheit), megmozdította 
a megfeneklésnek indúlt ügyet (a Ballagi részét átvette 
R. Gy.) s ma már odáig jutottunk, hogy testi szeme-
inkkel láthattuk a hat első könyv javított kiadását. 

Habár nem nagyon láttuk is érdeklődni a prot. 
közönséget e szent munka iránt és habár a prot. sajtó 
sem igen próbálta szítogatni ez irányban az érdeklődés 
tüzét: mindamellett is lehetetlen, hogy megnyugvással 
s némi örömmel ne vegye tudomásúl ez is, amaz is, 
az idáig elért lassú eredményt, a melynek nyomán a 
további munka némi tekintetben már könnyebbé lehet. 
A minden oldalról hangoztatott belmissziónak hatalmas 
eszközévé válhatik ez az újított biblia, a melynek nyel-
vével nem kell majd a másként oktatott embernek annyit 
törődnie, mint a 300 éves Károli bibliáéval s az új 
magyarságra kapatott művelt elem is inkább meg fog 
— talán! — barátkozni a szent dolgok okmánytárával, 
ha abban a XIX. század nyelvét is felismerheti. A theol. 
oktatásnak okvetetlenül könnyebbségére lesz. 

Mit ér egyébaránt ez az újított biblia, azt mi — 
ezúttal — nem kívánjuk eldönteni még a magunk ítélő-
széke előtt sem; de az Ítéletre jó alkalmat óhajtunk 
szolgáltatni a közönségnek az által, hogy összehasonlí-
tásra való mutatványokat közlünk a bibliának legneve-
zetesebb magyar kiadásaiból. így kiki saját szemével 
láthatja és saját eszével ítélheti meg : vájjon hasznos 
munkát végzett-e a biblia-javító bizottság vagy sem s 
eltalálta-e azt a hangot s előadási módot, a mely mel-
lett a biblián a Károli neve még nem anachronismus 
s tovább viszi-e a hazai biblia-fordítás ügyét vagy sem ? ! 

Első mutatványunk Radácsi György revisiója s a 
Dr. Ballagi Mór és Szilády Aron superrevisiója szerint 
készült. 

M Ó Z E S H Á L A A D Ó É N E K E . 
2 . 2 ^ 0 : 3 . 1 — 2 1 . 

Károli—Szenczi. 1608. 
1. Ackor Moses és az 

Izrael fiai illyen éneket 
éneklénec az Urnae és 
mondánac: Éneklec az 
Urnac, mert az ő nagysá-
gos hatalmasságát meg-
jelentette, az lovakat és 
az lovagokat az tengerbe 
veszté. 

2. En erősségem és én 
énekem az Ur, mert enge-
met megszabadíta. Ez az 
én erős Istenem, ezt di-
czérem, ez az én atyám-
nac Istene, azért felma-
gasztalom őtet. 

Káldi György. 1626. 

1. Akkoron éneklé Moy-
zes és Izrael fiai ez éne-
ket az Úrnak és mondának: 

Énekellyünk az Urnák 
mert dichőségesen fel-ma-
gasztaltatott, a' lovat és 
a' rajta-ülőt le-vetette a' 
tengerbe. 

2. Az én erősségem és 
dichéretem az Úr, és lőn 
nékem szabadulásomra: 
ez az én Istenem, és di-
chőitem őtet; az én atyám 
Istene, és fel-magasztalom 
őtet. 

C. Csipkés. Gy. 1685. 

1. Akkor éneklé Mó-
zes és az Izrael fiai ezt 
az Éneket a' Jehovának 
és mondának mondván: 
Éneklek a Jehovának, mert 
fel-emelvén fel-emelte ma-
gát, a' lovat és a' rajta 
ülőt a' tengerbe vetette. 

2. Én erősségem és én 
énekem az Isten, mert volt 
énnékem szabadulásom. 
Ez az én Istenem, azért 
tisztelem őtet, az én 
atyámnak Istene, azért 
fei-magasztalom őtet. 

Kárnori Sámuel. 1870. 
1. Akkor éneklé Mózes 

és Izrael fiai ezen éneket 
Istennek és mondá ekké-
pen : Énekeljetek Isten-
nek,' mert felette fönsé-
ges; — a lovat és a 
lovast tengerbe vetette. 

2. Isten az én dicső-
ségem és az én énekem, 
mert ő lőn szabadítóm ! 
Ez az én Istenem, kit 
dicsőitek:; atyám Istene, 
kit magasztalok. 

Jav. Károli-biblia. 1896. 
1. Akkor éneklé Mózes 

és az Izrael fiai ezt az 
éneket az Úrnak és szó-
iénak mondván: Éneklek 
az Úrnak, mert fenséges 
ő, lovat lovasával ten-
gerbe vetett. 

2. Erősségem az Úr és 
énekem, szabadítómmá 
lőn nekem; Istenem ő, őt 
dicsérem, atyám Istene, 
őt magásztalom. 
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3. Az Ur erős hada-
kozó. Ur az ő neve. 

4. Az Pharaonac sze-
kereit és az ő seregét az 
tengerbe vetette: az ő 
válogatott hadnagyi, az 
veres tengerbe merültec. 

5. Az tengernec ör-
vényi buritottác el őket: 
az mélségbe szállottanac 
mint az nehéz kő. 

0. Az te job kezed 
Uram felmagaztaltatot, az 
te nagy erődnec általa, 
az te job kezed Uram 
megrontotta az ellenséget. 

7. Es az te nagysá-
godnac sokságában meg-
rontottad az te ellenségi-
det: az te haragodat reá-
joc boczáttad és elnyelé 
őket, mint az pozdorját. 

8. És az te orrodnac 
szelénec általa egybegyűl-
tenec az vizec és az viz-
nec folyási rakásba állot-
tac, az tengernec köze-
pette még az mellységes 
vizek is megfagytanac. 

9. Az ellenség azt 
monda: Utánnoc mégyec, 
elérem őket, az nyeresé-
get megosztom, bételic 
azoknac gazdagságockal 
az én lelkem, felemelem 
az én fegyveremet, az én 
kezem elveszti őket. 

10. Az te szeledet meg-
inditad és az tenger bé-
burítá őket, fenekre men-
tec mint az ón az nagy 
vizekben. 

11. Kiczoda az Istenec 
közölt ollyan, mint te óh 
Uram ? Kiczoda ollyan 
nagyságos szentséggel, 
mint te, nagy félelemmel 
diczerendő, és czudálatos 
dolgoknac czelekedője. 

12. Kinyúytottad az te 
jobb kezedet és elnyelé 
őket a föld. 

13. Elvezérled az te 
irgalmasságodnac általa 
ezt ez népet az mellyet 
megszabadítottál: elve-
zérled az te hatalmas erőd-
nec általa, az te szent 
lakó helyedre. 

14. Minekutánna meg-
hallyác ezt az népec meg-
háborodnac: az faydalom 
környűlvészi az Palesti-
nánac lakóit. 

15. Ackor meghnborod-
nac az Edomnac feje-
delmi, az félelem környűl-
vészi az ő erősseit: az 
Canaannac minden lakosi 
ellankadnac az félelem 
miatt. 

16. Esic ő reájoc féle-
lem és rettegés az te 
karodnac nagysága miatt 
megnéntulnac, mint az 
kövec, az inig általmé-
gyen az te néped Uram, 
mig általmégyen ez nép 
mellyet megszabadítottál. 

17. Beviszed őket és 
megplántálod őket az te 
örökös hegyeden, az he-
lyen az mellyet készit-
tettel oh Uram, hogy ott 
lakozzál az szent helyen, 

3. Az Úr, mint a ha-
dakozó férfi, mindenható 
az ő neve. 

4. Fáraónak szekerit és 
seregét a tengerbe ve-
tette : az ő válogatott feje-
delmi elmerültek a Veres 
tengerben. 

5. A' mélységek el-bu-
rították őket, álé-mentek 
a fenékre, mint a' kő. 

6. A' te jobb kezed 
Uram, felmagasztaltatott 
az erősségben; a' te jobb 
kezed Uram. ineg-verte 
az ellenséget. 

7. Es a' te dichősé-
gednek sokaságában le-
vetetted az ellenkezőidet: 
elbocháttad haragodat, 
melly el-nyelte őket. mint 
a' pozdorját. 

8. És a' haragodnak 
lelkével üszve-gyűltek a' 
vizek; meg-álla a' folyó 
víz, öszve-gyűlének a' 
mélységek a' tenger kö-
zepén. 

9. Monda az ellenség: 
Meg-űzöm és meg-fogom 
ők et, fel-osztom a' ragado-
mánt, betelik a' lelkem: 
kivonom a' kardomat, 
meg-öli őket az én kezem. 

10. Fúva a' te szeled, 
és a tengerbé-buritá őket: 
el-merűlének mint az ón 
a' sebes vizekben. 

11. Kichoda hasonló 
hozzád Uram az erősek-
ben ? kichoda hozzád ha-
sonló, s nagyságos a' 
szentségben, rettenetes és 
dichéretes, chodakat cse-
lekvő? 

12. Kinyújtottad keze-
det és elnyelé őket a' 
föld. 

13. Vezére voltál irgal-
masságoddal a' népnek, 
mellyet megszabadítottál; 
és hordoztad őtet erős-
ségeddel a te szent lakó-
helyedre. 

14. Felmenének a' né-
pek és meg-haraguvának; 
fájdalmak fogák körül a' 
Filistiim lakóit. 

15. Akkor meg-háboro-
dának az Edom fejedel-
mei, a' Moáb erőssit kör-
nyűl-fogá a' rettegés, meg-
merevedének Kanaannak 
minden lakói. 

16. Rohannyon félelem 
reájok és rettegés ka-
rodnak nagy voltával; 
légyenek mozdúlhatatla-
nok, mint a kő mig altal-
mennyen Uram a' néped, 
mig altal-mennyen a' te 
néped, melyet bírtál. 

17. Beviszed őket és 
el-plantálod a' te öröksé-
ged hegyén, a' te erőssé-
ges lakó-helyeden, mellyet 
alkottál, Uram: a'te Szent 

3. A' Jehova hadakozó 
férfiú: Jehova az r neve. 

4. A' Karahónak szeke-
reit és az ő seregét a' ten-
gerbe vetette, és az ő vá-
logatott hadnagyi a' veres 
tengerbe merültek. 

5. V mélységek bebo-
rították őket, lementenek 
a' fenékre, mint a' kő. 

ti. A' te jobb-kezed Je-
hova felmagasztaltatott, 
az erő által: a' te jobb-
kezed Jehova megron-
totta az ellenséget. 

7. Fsa' te nagyságodnak 
sokaságában meg-rontád 
a' te ellened támadókat: 
ki-bocsáttad a' te hara-
godat, 's meg-emésztette 
őket mint a' pozdorját. 

8. Es a' te orrod szelé-
nek általa gyúltenek ra-
kó sraa'vizek, meg-állottak 
mint valami rakás a' víz-
nek folyást, meg-fagyta-
nak a' mélységek a' ten-
gernek közepette. 

9. Azt monda az ellen-
ség : Utánnok mégyek, 
el érem, meg-osztom a' 
prédát, bé-telik vélek az én 
leikem, ki-vonom az én 
fegyveremet, örökségévé 
teszi őket az én kezem. 

10. Fújtál a' te szeled-
del, béborítá őket a' ten-
ger, a' fenékre mentenek, 
mint az ón, az hatalmas 
vizekben. 

11. Kitsoda ollyan mint 
te, az Istenek között óh 
Jehova? Kitsoda olyan 
nagyságos szentséggel 
mint te, rettenetes dítsé-
retekkel, ki tsudákat cse-
lekedd ? 

12. Ki-nyujtottad a' te 
jobb-kezedet, és el-nyelc 
őket a' föld. 

13. E!-hozád a' te irgal-
masságod által ezt a' né-
pet, mellyet meg-váltottál; 
el-vezérléd a' te erőd által, 
a' te szentségednek szép 
lakó helyére. 

14. Meghallyák ezt a' 
népek, 's megreszketnek, 
fájdalom fogja a' Páles-
tinának lakóit. 

15. Akkor meg-hábo-
rodnak az Edomnak Feje-
delmi, a' Moábnak erősseit 
a' rettegés vészi környűl, 
el-olvadnak a' Canahán-
nak minden lakosi. 

16. Esik ő reájok féle-
lem és rettegés, a' te ka-
rodnak nagysága miatt 
meg-némúlnak mint a' kő, 
a' mig által megyén a' te 
néped óh Jehova, mig ál-
tal-mégyen e' nép, mellyet 
szerzettél. 

17. Bé-viszed őket, és 
meg-plántálod őket, a' te 
örökségednek hegyén, az 
helyen, mellyet lakásodra 
szerzettél óh Jehova, a' 
szent helyen Uram, me-

3. Isten a csatavitéz. 
Jehova az ő neve. 

4. Pháraó szekereit és 
seregét tengerbe vetette 
és a legválogatottabb sze-
kérvivői a Sás tengerbe 
merittettek. 

5. Elboriták őket a 
hullámok, leszállának a 
mélységbe mint egy kő. 

6. A te jobbod, Isten, 
erődicsőitett; jobbod, Is-
ten, zúzá össze az ellen-
séget. 

7. Magasságod nagysa-
gában összetöröd megtá-
madóidat, kibocsátod he-
vélvedet, fölemészti őket. 
mint a polyvát. 

8. Orrod fuvallatára 
összehalmozódtak a vizek, 
megállott mint egy gát 
az áradat, megaludtak a 
hullámok a tenger szi-
vében. 

9. Ezt mondá a/, ellen-
ség: űzőbe veszem, utói-
érem, osztom a zsák-
mányt ; jóllakjék velők a 
lelkem, kirántom kardo-
mat, megsemmisíti őket 
karom. 

10. Rálehelél fuvalla-
toddal, elboritá őket a 
tenger; örvényzének mint 
az ón a hatalmas vizekben. 

11. Ki olyan az iste-
nek közt, mint te Isten ! 
ki oly dicsőséges a szent-
ségben mint te ? Rette-
netes a dicsénekekben, 
csodátmivelő ! 

12. Kinyújtád jobbodat, 
elnyelé azokat a föld! 

13. Vezényléd kegyel-
meddel azon népet, me-
lyet megváltottál, vezetéd 
hatalmaddal szent lak-
helyedre 1 

14. Meghallván ezt a 
népek, rettegének; fájda-
lom lepé el Peléset la-
kosait ! 

15. Akkor megdöbbe-
ncnek Édóm főnökei; 
Moáb nagyjait reszketeg 
fogá el; Kánaán összes 
lakói elzsibbadának! 

16. Megszállá őket 
iszony és borzalom; ha-
talmas karod miatt elné-
múlának mint a kő; mig 
átvonula néped óh Isten, 
mig átvonula a nép, me-
lyet szerzel. 

17. Elvezeted és űlte-
téd őket birtokod hegyére; 
tűzhelyet készítél lakáso-
dul ó Isten; szentséget 

3. Erős hadakozó az 
llr: az ő neve Jehova. 

4. Farahónak szekereit 
és seregét tengerbe ve-
tette : s válogatott har-
cosai belefultak a veres 
tengerbe. 

5. Elborították őket a 
hullámok, kő módjára me-
rültek a mélységbe. 

(>. Jobbod, Urain, erő ál-
tal dicsőül, jobbod. Uram, 
ellenséget összetör. 

7. Fenséged nagyságá-
val zúzod össze táma-
dóid, kibocsátod haragod 
s megemészti az őket mint 
tarlót. 

8. Orrod lehelletétől fel-
torlódtak a vizek. És a 
futó habok fal módjára 
megálltak; a hullámok 
megmerevültek a tenger 
szívében. 

9. Az ellenség monda: 
Űzöm, utolérem őket, 
zsákmányt osztok, bosz-
szúm töltöm rajtok. Kar-
domat kirántom s kiirtja 
őket karom. 

1«. Leheltél lehelleted-
del s tenger borult rájok: 
elmerültek mint az ólom 
a dicső vizekben. 

11. Kicsoda az istenek 
közt olyan, mint te Uram ? 
Kicsoda olyan, mint te, 
szentséggel dicső, féle-
lemmel dicsérendő, és 
csudatévő? 

12. Kinyújtottad jobb-
kezedet és elnyelé őket a 
föld. 

13. Kegyelmeddel ve-
zérled te megváltott népe-
det, hatalmaddal viszed bé 
te szent lakóhelyedre. 

14. Meghallják ezt a 
népek és megrendülnek: 
Filisztea lakóit reszketés 
fogja el. 

ló. Akkor meghábo-
rodnak Edom fejedelmei, 
Moáb hatalmasait rette-
gés szállja meg, elcsüg-
ged a Kanaán egész lakos-
sága. 

16. Félelem és aggoda-
lom lepi meg őket; karod 
hatalmától elnémulnak 
mint a kő, mig átvonul 
néped, Uram! Míg átvo-
nul a nép, a te szerze-
ményed. 

17. Béviszed s megte-
lepíted őket örökséged he-
gyén, melyet Uram, lakhe-
lyűi magadnak készítél, 
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mellyet azt te kezeid 
megerősíti - 'toc. 

18. Az Dr uralkodic 
mindöröckön öröcké. 

19. Mert az Pharaonac 
lovai, az ő szekereivel és 
lovagjaival béinentenec 
az tengerbe : és az Ur 
reájoc buritotta az ten-
gernec vizeit: Az Izrael 
fiai pedig szárazon jártac 
az tengernec közepette. 

20. És az Mária Próféta 
aszszony, Aáronnac nény-
nye, vön dobot az ő kezébe 
és kiménénec ö utánna 
mind az aszszoni állatoc 
dobockal és sipockal. 

21. Es monda, nékiec 
Mária: Enekellyetec az 
Urnac, mert nagyságos 
dolgokat czelekedett. az 
lovat mind az rayta ülő-
vel egybe az tengerbe 
vetette. 

helyed, Uram, mellyet ke-
zeid meg-erősítettek. 

18. Az Úr országol 
örökké és tovább. 

19. Mert héméne lovon 
Faraó az ő szekerivel, és 
lovagival a' tengerbe; és 
vissza-hozá reájok az Űr 
a' tenger vizeit: az Izrael 
fiai pedig szárazon ¡árá-
nak annak közepin. 

20. Mária próféta-asz-
szony azért, Áron nénnye, 
dobot vőn kezébe: és 
mind ki-menének az asz-
szony-állatok utánna do-
bokkal és éneklő-sere-
gekkel. 

21. Kik előtt énekele 
vjla, mondván: Enekely-
lyünk az Úrnak, mert di-
chőségessen felmagasz-
taltatott, a' lovat és a' 
rajta ülőt le-vetette a' ten-
gerbe. 

lyet a' te kezeid meg-erő-
sítettek. 

18. A' Jehova uralko-
dik mind örökkön örökké. 

19. Mert belé-menének 
a' Farahónak lovai az ő 
szekereivel és lovajival a' 
tengerbe: és reájok t'or-
ditá a' Jehova a' tenger-
nek vizeit: Az Izrael fiai 
pedig szárazon jártanak 
a' tengernek közepette. 

20. És vevé Mária a' 
Próféta aszszony, Áron-
nak nénnye a' dobot az 
ő kezébe, és kimenének 
mind az aszszonyok ő 
utánna, dobokkal és si-
pokkal. 

21 És felele nékíek Má-
ria : Énekellyetek a' Jeho-
vának, mert felemelvén 
felemelte magát, a' lovat 
és az ő rajta-ülőt a' ten-
gerbe vetette. 

óh Uram, alapítanak ke-
zeid ! 

18. Isten a király örök-
kön örökké! 

19. Mert Pháraónak 
lovai belemerültek sze-
kereikkel és lovasaikkal 
együtt a tengerbe és rájok 
fordita Isten a tenger 
vizét; de Izraél fiai szá-
razon vonulának át a 
tenger közepén. 

20. Mirjam pedig a 
jósnő. Áron nénje, vőn 
dobot kezébe és követék 
őt az összes nők dobok-
kal és táncokkal. 

21. És viszonzá Mirjam 
amazoknak: Énekeljetek 
Istennek, mert felette fön-
séges; a lovat és szeke-
ret tengerbe vetette! 

szentségedbe Uram, me-
lyet kezed épite. 

18. Az Úr uralkodik 
mind örökkön örökké. 

19. Mert bémenének a 
Farahó lovai, szekereivel 
és lovasaival együtt a ten-
gerbe és az Ur visszafor-
dítá reájok a tenger vizét : 
Izráel fiai pedig szárazon 
jártak a tenger közepén. 

20. Akkor Mária prófé-
taasszony, Áronnak nénje 
dobot vőn kezébe és ki-
menének utána mind az 
asszonyok dobokkal és 
táncolva. 

21. És felele nékik Má-
ria: Énekeljetek az Úr-
nak, mert fenséges ő,lovat 
lovasával tengerbe vetett. 

KÖZÉLETÜNK. 
Az igazgató-tanáes ülése Sárospatakon. 

A főiskolai igazgató-tanacs folyó év január hó 
20—22. napjain tartotta meg szokásos évi gyűlését 
Sárospatakon, a midőn számot vett az 1895 év üzleti 
eredményéről, megállapította az 1896. évi költségvetést 
s a folyó ügyeket is elintézte. 

Az ügyek vezetése a világi algondnoknak, Dókus 
Gyuia 6 méltósaganak jutott feladatul, minthogy az 
egyházi algondnokot, betegsége miatt, nélkülözni volt 
kénytelen az igazgató-tanács, a mi annyival fájdalma-
sabban érintette a gyűlés tagjait s általában mindazo-
kat, kik az iskola ügye iránt melegebben érdeklődnek, 
mert Fejes Istvánt, munkabíró erejével, széleskörű isme-
retével. régóta örömmel s dicsesedéssel latja a sáros-
pataki főiskola kormányzói székében. Nem is késett az 
Igazgató-tanács jkönyvi kifejezést adni azon óhajtásá-
nak, hogy az isteni gondviselés mielőbb adja vissza 
az ő egészségét, hogy elnöki székét az iskola ¡avara 
újra elfoglalhassa. Az egyházi elnöki széket aztán, 
helyette, elsőbben Tóth 1 Janiéi, majd később Nagy 
Pa! esperesek, mint korra nézve legidősebb tagok fog-
laltak el. 

Első tárgya a gyűlésnek az 1895. évi zárszámadás 
átvizsgálása s az 1896. évi költségvetés megállapítása 
volt. Az előbbire nézve megnyugtató s a gazdasági 
választmany helyes eljárását igazoló jelentés volt az 
a tapasztalat, hogy a kiadasok teljesen a költségvetés 
keretében maradtak s az évi zárlat nemcsak hogy 
hiányt nem tűntet fel, de 6915 frt 43 kr. fölösleget is 
mutat; a mennyiben a közpénztár és a tápintézeti 
pénztar bevételei együttesen 14 1574 frt 90 krt. kiadá-
sai 134659 frt 47 krt tesznek; de e javúlást mutató 
6915 frt 43 kr. az 1894. évi 6802 frt 81 kr. tőkehiány 
pótlására fordíttatik s így csak a teljes egyensúly ma-
rad meg az 1895. év bevételi és kiadási tételei között. 
Az 1896. évi költségvetésbe a gazdasági választmany 
101767 frt 35 kr. bevételben s 99710 frt 70 kr. kiadás-
ban iranyozta elő s így 2056 frt 68 kr. többletet mutat 
fe l ; e költségvetést azonban az igazgató-tanacs a be-
vételeknél 492 frt 37 krral kevesbítvén, a kiadásoknál 
pedig 866 frt 45 krral emelvén, lesz a helyesbített 
bevétel 10 1275 frt 01 kr., kiadás 100577 frt 15 kr. s 
így maradvanyként mutatkozik 697 frt 86 kr. S hogy a 

felvett javulás megmaradjon vagy hogy legalább a mérleg 
ne változzék, útasította is igazgató-tanács a gazdasági 
választmányt, hogy a kiadásoknál teljesen a költségve-
tés keretében maradjon. 

A folyó ügyekre nézve a leitar és jogügyek meg-
, vizsgálására kiküldött bizottság a főiskolai jogigazga-

tónak terjedelmes s irasban benyújtott jelentésére tá-
maszkodva, egész sorozatát jelentette úgy a múlt 
évről felmaradt folyó ügyek lebonyolítására tett intéz-
kedéseknek. mint a jelen évben végzendő jogi ügyle-
teknek is. A múltra nézve altalaban megnyugvásul szol-
gait a bizottság azon jelentése, hogy a főiskola jogi 
ügyei rendben vannak s mindazok a jogi teendők, me-
lyekkel a mult év folyamán jogigazgató vagy gazda-
sagi választmány megbízattak, végrehajtattak s hogy 
úgy a kölcsönök elhelyezése, mint azok biztosítasa, a 
legnagyobb szabályszerűséggel történik, a minek ered-
ménye az, hogy az 1895. év folyaman a főiskola, mint 
felperes, kisebb-nagyobb követeléseinek biztosítására 
10 pert indított, ezek közül azonban 5, a kamatok befizet-
tetvén, megszűntettetet ta jelenre nézve pedig Sáros-
patak varosanak javult helyzete folytán főiskolánk va-
gyoni helyzetének javúlása is bekövetkezik. Ugyanis a 
sárospataki közbirtokosság, mint földesúri testület az 
[895. évben évtizedek óta húzódó zavaros iigyeinek 
lebonyolítására egy igen nagy horderejű lépést tett. 
Nevezetesen a bécsi országos földhitelintézetnél lévő 
300 ezer forintos kölcsönének utoisó részletét is kifi-
zetvén, elhatározta, hogy a még fennálló 100 ezer fo-
rintos tartozásából fenlévő részt is kifizeti. Hatarozatát 
meg is valósította oly formán, hogy a közbirtokossági 
erdőből a hasznosítható fákat eladta s adóssagait kifi-
zette ; így összes tartozasaitól megszabadúlván. felosz-
lásához közeledik. Ennek eredménye pedig első sor-
ban az lett, hogy az eddig »elibertatió« cimén kivetett 
összegek fizetése alól fölszabadúlnak a közbirtokosok 
s az által főiskolánk is évi, most mar csak 6 1 2 forint, 
régebben azonban 1224 frt fizetése alól felmentetik; 
másod sorban pedig az, hogy a birói letétben levő 
regále-papírok is felmentetnek a zár alól s kiosztás 
tárgyat képezik, mi altal főiskolánknak 8565 frt 32 kr. s 
az előbbi javúlást 6" ,,-kal szamítva 20000 frt, ígv összesen 
28565 frt új tőkéje fog kamatozni, a mí megint csak 
az egyre fokozódó kiadasok fedezésére szolgaland. 
Ugyancsak ennek a bizottságnak jelentéséből győző-
dött meg az igazgató-tanács, hogy a főiskola kötvé-
nye, értékpapírjai, szerződései és óvadékai mind rend-
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ben vannak, csupán egy par alaki hiány pótlása vált 
szükségessé a szerződéseknél. 

Az iskola jogi ügyeinek beható átvizsgalasa után, az 
egyes bejelentett s előkészített targyakat illetőleg, igaz-
gató-tanács a következő nevezetesebb intézkedéseket 
t e t t e : Hogy a főiskola tanarainak s hivatalnokainak 
ismereteik szélesbítése céljából az országos kiállításra 
való megjelenést lehetővé tegye, a gazdasági választ-
mány kérelmére és ajánlatara elhatarozta, hogy mind-
azoknak, kik a kiállítást megtekintésére elutaznak, 50 
forint segélyt a d ; a gazdasági választmánynak azt a 
másik ajánlatat azonban, hogy a könyvraktár és nyomda-
felügyelő fizetése 100 frttal javíttassék. egyelőre nem 
fogadta el, hanem megbízta a könyvraktar és nyomda-
felügyelőt, hogy a gazd. választmány útján egy terje-
delmes s a könyvraktár és nyomdaűzlet minden ágára 
kiterjeszkedő munkalatot terjeszszen az igazgató tanács 
elé, a melyből meggyőződhessék igazgató-tanács, hogy 
a felszaporodott teendők kellőleg indokoljak-e a fizetés-
emelés szükségét ? A főiskola sárospataki alsó határbeli 
bérlőinek kérését igazgató-tanács nem teljesítette. Deutsch 
Mayer azt kérte, hogy a gazd. választmanynyal kötött 
szerződésének azon pont ja alól, mely szerint a főiskola 
által a haszonbéri szerződésen kívül épített ház árából 
eredő tőke 84 frtot tevő kamatját fizetnie kelljen, mentes-
sék fe l ; e kérését igazgató-tanács a gazdasági választ-
mán ynyal egyetértve, elvetet te; a másik bérlő, Schwarz 
Ferenc pedig azt kérte, hogy 11 ezer Irt értekben új 
épületeket : cselédlakást, istállót és magtárat a saját 
költségén építtessen ő neki az iskola; minthogy pedig 
bérlő e kérelme a vele kötött szerződés 9. pontjával 
ellentétben van, igazgató tanács a kérésnek helyt nem 
adott . A főiskolai könyvnyomda és könyvbizományi 
üzlet szerződése 1896-ban lejárván, gazd. valasztmány 
mindkét bérletnek, pályázat mellőzésével, a régi bér-
lőkkel való belöltését javasolta. Az első bérletre nézve 
igazgató-tanács csak nehezen, szavazás útján s bizo-
nyos szerződési pontok kikötésével tudott megállapodni 
abban, hogy a szerződés a régi bérlővel megköttes 
sék ; az utóbbira nézve semmi nehézség nem merülvén 
fel, igazgató-tanács belenyugodott , hogy a bérleti szer-
ződés Trócsányi Bertalannal 6 évre megújíttassék. 

A levéltár rendezésének haladásáról a köziskolai 
szék útján előterjesztett beszámolót igazgatótanács öröm-
mel vette tudomásul s midőn a fáradhatlan munkás, 
Zsoldos Benő tanár igyekezetét s b izgalmát szíves 
készséggel méltányolja s néki a félévi 200 frtot utal-
ványozza, ugyanakkor megbízza gazd választmányt, 
hogy a főtiszt, püspök urat az egyházkerületi levéltár 
rendezésére eddig kiadott 1200 frt kiutalására kérje 
fel. Hasonló örömmel csatlakozott igazgató tanács a 
köziskolai szék által Szinyei Gerzson tanar iránt nyil-
vánított elismeréshez, mely abból az alkalomból nyil-
vánúlt, hogy a millennáris értesítő adatainak s cikkei-
nek legnagyobo része az ő tollából került ki. Az Iro-
dalmi kör működéséről szóló évi jelentésből is, de kü-
lön beterjesztéséből is arról győződött meg igazgató-
tanács, hogy a nmélt. belügyminisztérium az Irodalmi 
kör alapszabalyait azzal a záradékkal hagyta jóvá, 
»hogy a népiskolák számára szánt tankönyvek haszná-
latbavétele csak az esetben történhetik meg, ha azo-
kat a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter előre 
engedélyezte,« — mely határozat az 1868. 38. t.-cikk 
11. § ával határozottan ellenkezvén, felkéri igazgató-
tanács a főtiszt, egyházkerületi közgyűlést, hogy a 
Kör alapszabályainak idevágó §-át így módosítsa : »A 
tiszáninneni egyházkerület népiskoláiban kizárólag az 
Irodalmi kör által kiadott s a tiszáninneni egyházke-

, rűlet által engedélyezett tankönyvek hasznaihatók« s 
ekkor a neheztelt záradék elesik. 

Kgyik legfontosabb tárgya volt a gyűlésnek a ta-
nári nyugdíj-intézet felszámolására vonatkozó szabály-
zat feletti tanácskozás. Ez ügy mar megfordúlt az 
igazgató-tanács és főtiszt, egyházkerület előtt s igaz-
gató-tanács azzal bízta meg a tanári nyugintézet elnö-
két, hogy vegyen írásbeli nyilatkozatot az érdekeltek-
től arra nézve, hogy a felszámolási tervezetbe bele 
nyugosznak. Miután e belenyugvási okiratot egy tag-
nak kivételével, minden tag aláirta, igazgató tanács ez 
ügyben akkép határozott , hogy a tanári kar által kidol-
gozott felszámolási tervezetet elfogadja, a körűlbelől 
52000 frt tőkét mindazon kötelezettségekkel, melyek a 
tervezetben el vannak sorolva, átveszi s az emortualis 
angaria címen 400, illetőleg 350 frtban megállapított 3 
havi jársndóságot mindazoknak a működő tanároknak, 

I kik a felszámolás alatt lévő nyugintézetnek részesei, 
J haláluk esetére biztosítja, — világosán kimondván azt 
1 is. hogy nevezett emortualis angaria, a felszámolás tar-
j tama alatt megválasztott tanárokat , mint a kik annak 
i a nyugintézetnek nem tagjai, nem illeti. A mi pedig 

az egyetlen tagnak, Bokor Józsefnek ügyét illeti, ki a 
felszámolási tervezetet nem fogadta ei s az ellen való 
felebbezését, sőt jogi igényét is bejelentette, arra 
nézve igazgató-tanács megnyugodott jogigazgatónak 
szóval kifejezett s i rasban is beadandó azon kijelenté-
sében, hogy Bokor József dolga a felszámolás menetét 
meg nem akaszthatja. O, mint nem fungens tanár, 
nyugdíj-jogosúltságot igényel maga részére 25 éves 
szolgálat c ímén; az alapszabályok ezt határozottan 
kizárják; — ha pert kezd, ezt az alapszabályok sze-
rint meg nem nyerhet i ; de ha még megnyerné is. az a 

: nyugintézet altal az iskolának átadandó tőke összegét, 
| a melyre való tekintetből bírálandó el az egész ügy 
i a jelen alakjában, nem módosítja : mert Bokor József, 
j az emortualis angaria befizetése mellett, csak évi já-
; rúlékot s nem nyugdíjat kaphat , miután egy feloszlás-
: ban levő nyugintézet élő tagjainak nyugdijat nem 

adhat. 

Végűi egy fontos tárgyban, az iskolának a millen-
náris ünnépélyben való részvétele felett határozott még 

! az igazgató-tanács annyiban, hogy az e tárgyban te t t 
! interpellatióra adott azt a választ, hogy a sárospataki 
j főiskolában, júniusban, mikor az ifjúság s igazgató-
; tanács jelen lesz, a tanári kar ünnepélyt tart, mely 
; ünnepélynek alkotó részeit a köziskolai szék a legkö-
• zelebb meg fogja állapítani, helyeslőleg magáéva tet te . 

A három napi szorgos munkásság és tanácskozá-
i sok után az ülések bevégződtek. 

Kováesy Sándor. 

I K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
! Zur Gesehiehte und Litteratur der Philo-
{ sophie in Ungarn. (A magyarországi böl-

csészet története és irodalma.). 
(Vége.) 

Leibnizot nem egészen helyes dolog Apáczai Cseri 
j kortársának mondani, mert ő az utóbbi halálakor csak 
1 14 éves volt s főműveit 50 évvel azután (Theodícée 1710., 
; Monadologie 1714, Nouveaux Essais 1714.) írta. — 

Magam részéről sajnálattal kell bevallanom (ha engemet 
ért az L. Rácz kifejezés alatt), hogy ez ideig Apáczai 
Cseri philosophiájának ismertetésével nem foglalkoztam, 
s így tévedésnek kell nyilvánítanom Szlávik úrnak erre 
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vonatkozó állítását; sőt Alexander B. felől sem tudom, 
hogy írt volna valami figyelemre méltót e tárgyban, (bár 
el is kerülhette figyelmemet). Nem lehetetlen, hogy szerző 
Apáczai Cseri helyett Descartes philosophiájával való fog-
lalkozásunkat érti, de már vagy ő nem tud jól néme-
tül, vagy én, midőn állítását Apáczaira vonatkozónak 
tekintem. 

Nagyon bőkezű Szlávik úr a magyar költők iránti 
elismerésével is; neki Bessenyei „gekrönter Poet," Döb-
renteí „gefeierter ungarischer Poet," P. Horváth Ádám 
„ruhmgekrönter Dichter," — holott a magyar irodalom, 
minden érdemeik elismerése mellett is, egy kissé mérsé-
keltebben ítél felőlük. Szavai után a németek legalább 
is egy-egy magyar Coethet sejthetnek valamennyiben. 

Elfogult Szlávik ur Sárospatak iránt Debrecennel 
szemben, midőn a pataki ifjú bölcsészettanár 10 levélnyi 
értekezései 4Vg sorban szíves elismerésével méltatja, ellen-
ben Debrecennek már régi, jónevű philosophiai professo 
rárol csak úgy mellékesen, jegyzetben említi meg, hogy 
Bain és Mill után „Erkölcsiség szabad akarat nélkül" 
című művet irt, holott Öreg Jánosnak másnemű philo-
sophiai művei is vannak s idézett nagyobb szabású tanúl-
mánya se mondható nagyobb mérvben Bain és Mill után 
Írottnak, mint például a Szlávik úr bölcsészettörténete 
Falckenberg és Erdmann'után dolgozottnak. Még ha csak 
annyit mondana róla, hogy Bain s Mill szellemében íra-
tott, az talán elfogadható lenne, de így kissé erős ítélet. 
A mi Pauer hasontárgyú művét illeti (Az ethikai determi-
nismus), szerintem arról se mondható csak úgy általá-
nosságban, hogy Wundt után van írva; psychologiai 
resze a modern physiologiai psychologia alapján áll, de 
a kérdés kardinalis pont ja : a jellem tekintetében a két 
gondolkodó álláspontja különböző. Én inkább a Schopen-
hauer álláspontjához látom közelebb állónak a Pauer 
felfogását. 

Furcsa érzést szül az olvasóban, midőn 1896 január 
közepén azt kell olvasnia Domanovszkyrcl, hogy az újabb 
és legújabb bölcsészet történetének megírása tőle várható, 
ki epen 9 hónappal ezelőtt (1895. április 18-án) halt 
meg. Ha már Szlávik úr ezt megelőzőleg irta s küldte 
be cikkét a szerkesztőségnek, annyit azóta bátran meg-
tehetett volna, hogy utólag e sorokat vagy törölteti, 
vagy legalább a jegyzetben Domanovszky elhunytát meg-
említi, — a mint ezt Nagy Ferencz bölcsészettörténeté-
nél megteszi, hol a jegyzetben megemlíti, hogy második 
javított és bővített kiadása megjelent 1896 ban. Hogyan 
tudhatta volna máskülönben Szlávik úr 1S95 tavaszán, 
hogy e mű második kiadása 1896-ban (helyesebben a 
mú't év őszén) meg fog jelenni? — A Domanovszkynál 
egy hóval később elhunyt Kovács Ödön szintén úgy 
szerepel, mint egyike a bölcsészettörténet legkiválóbb 
ismerőinek a jelenkorban. Közöttük első helyen Schneller 
kolozsvári egyetemi tanárt említi, a mi ellen, azt hiszem, 
Schneller ur fog első helyen tiltakozni, mert még ha ez 
igaz volna is, (én se igent, se nemet nem tudok reá 
mondani), Szlávik úrnak mindaddig nem illik ezt állítani, 
míg Schneller úr ennek a nagy közönség s az irodalom 
színe előtt is jelét s bizonyságát nem adja. 

Böhmről szépen szól, de talán még többet is meg-
érdemelt volna (Domanovszkyról is úgy vélem); az azon-
ban nem helyes, hogy a „Magyar Philosophiai Szemlét" 
1881 —1891 ig tisztán az ő folyóiratának tulajdonítja, mert 
először is annak első évfolyama csak 1882-ben jelent 
meg, másodszor Böhm, Baráth Ferenczczel együtt indí-
totta azt meg, harmadszor mindketten már 1884 végén 
visszaléptek a szerkesztés-kiadástól s azután Budai és 
Bokor, majd csak az utóbbi szerkesztette. 

Nem mindenütt pontos Szlávik úr a szamadatok 

közlésében sem. így Apáczai Cseri Logikája 1654-ben 
jelent meg s nem 1656-ban, Encyklopédiája 1655-ben s 
nem 1653-ban (akkor csak nagyobb része nyomatott). 
„A tiszta ész bírálata" Alexander (és Bánóczi) fordítá-
sában 1892-ben jelent meg, nem 1893-ban! Felméri 
„Neveléstudománya" első kiadásban 1890-ben s nem 
1888-ban, második kiadásban 1891-ben jelent meg. A 
„Magyar Paedagogia" nem 1890-ben, hanem Í892 ben 
indult meg; Medveczky székfoglaló értekezése: „A nor-
matív elvek jelentősége az ethikában" 1889-ben jelent 
meg s nem 1890-ben. A „Protestáns Szemle" is csak 
1889 óta jelen meg. Kicsinyes hibák ezek, de sok kicsi 
mégis sokra megy. 

Hiánynak tartom Szlávik úr tanúimányában, hogy 
ha már a paedagogia és jogbölcsészet irodalmát is fel-
sorolja, miért nem említi meg az aesthetika mívelői közül 
Gregusst és Beöthy Zsoltot, miért nem említi meg Beöthy 
Leó sociológiai munkájá t : „A társadalmi fejlődés kezde-
detei"-t. S vájjon nem lehetett volna-e Hunfalvynak : 
Platón,- Haberernnek : Aristoteles fordítását megemlítenie ? 

Nagyobb szabatosság, s több mérséklet az apró-
cseprő dolgozatok felsorolásában és megítélésében jóval 
becsesebbé tette volna Szlávik úrnak nagy munkára 
valló tanulmányát. 

Rácz Lajos. 
— -

IRODALOM. 
* Az „Őrálló" szerkesztője, Dr. Bartha Béla el-

: búcsúzott a közönségtől. Februártól kezdve, lapja nem 
i fog megjelenni. 1894 januártól ráfizetett, mint a »Búcsú-
| szó c-ban mondja, 4OOO forintot, azonfelül, hogy szellemi 

erejének egy jelentékeny részét is ráfordította úttörő 
vállalatára. Mi, a kik egy prot. napi lap megindításá-
hoz az általunk jól ismert körülményekben s főleg egy-
házi életünk vezérembereinek gondolkozásában eleitől 
kezdve nem bírtuk felfedezni a kellő biztosítékot: min-
dig bizonyos sajnálkozással néztük azt a roppant erő-
feszítést, a melyet, a mi sokra hivatott kedves tiszttár-
sunk az »Őrálló« fentartása és terjesztése érdekében 
kifejtett. Néha-néha azonban nekünk is úgy rémlett 
már, hogy az ő nemes szenvedélye s szívós erélye le 
fogja törni a vállalat elé tornyosuló akadályokat s kivált 
miután at tehet te azt a kálvinista Rómába, bizodalom-
mal gondoltunk annak jövendőjére. Annyival megle-
pőbb a váratlan búcsú, noha megdöbbentően érthető. 
Bizony nem közönséges adat lesz az a hazai prot . sa j tó 
történetében, hogy egy céljaiban és eszközeiben telje-
sen nemes "vállalat szerkesztője 4000 frt veszteséggel 
kénytelen lemondani bizonyos közös nagy érdekek szol-
gálatáról. Nyugodt öntudata mellett a jók igazi részvéte 
és elismerése kíséri a küzdelem teréről való visszavo-
nulását. Részünkről melegen óhajt juk, hogy vesztesé-
geiért bő kárpótlást nyerjen további írói működésében, 
meglevő műveinek kelendőségében s fájdalmas csaló-
dásai ne hagyjanak nyomot sem kedély-világán, sem 
munkakedvén, sőt a prot. saj tó iránt oly példásan meg-
bizonyított szeretetén sem, 

* Az ev . ref . egyetemes konvent jegyzőkönyve a 
Budapesten, 1895. nov 21—24. napjain tartott gyűlések-
ről megjelent. Kiadta Tóth Sámuel, konventi jegyző. 
Debrecen, 1895. Benne van a Kolozsvárra összehítt gyűlés 
elmaradásának okadatolása, a Papp Oábor halálesete a 
budapesti gyűlések határozataival. Talán nem szokás s 
ezért maradt el a Papp Gáborra szóló jegyzőkönyvi pont 
mellől a gyászkeret. Hiszen az nem is lényeges. Hanem 
az már némileg lényeges is, hogy mi is vagyunk hát 
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mi mint kerület itt a Hernád, Sajó és Bodrog környékén ? 
Tiszamellék vagyunk-e. mint a 105. jegyzőkönyvi pont 
mondja, vagy pedig Tiszáninnen, mint az 5, 30, stb. 
lapokon olvashatjuk ? Hát azt ugyan honnan vette a 
jegyzőkönyv, hogy Kérészy Barna egyházkerületi aljegyző? 
(30. 1) Mi nem így tud juk! A jegyzőkönyv végen a 
konventi Tájékoztató Utasítás egész terjedelmében ol-
vasható. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
— A 22,000 frtos államsegély sorsa eldőlt. A hiva-

talos felterjesztés s talán a sajtó zúgolódása is meggyőzte 
a hivatalos személyeket, hogy a kiosztásra vonatkozó 
nézetükkel kifeledték számításukból az ev. ref. egyház 
alkotmányát s véleményüket jobbra változtatván, a 22,000 
frtot a konvent egyházi elnökehez küldték le szétosztás 
végett. De ez esetben is fenmarad azok véleménye, a 
kik szerint a segély szétosztásának alkotmányos kulcsa 
nem a lélekszám, hanem a szükség! 

— Adalék a „Debreceni Prot . Lap" történetéhez. 
Szórói-szóra ezeket olvassuk a »Debr. Prot. Lap« lég-
közelebbi számában a 47-dik lapon, Krisztus Urunk 
születésének i89Ó-ik esztendejében: »Millennaris kör-
levelet bocsátott ki a napokban főt. Kiss Áron püspök 
úr, a mint a budapesti hírlapokból értesülünk. Ha hozzá-
juthatunk, részletesebben fogjuk ismertetni.« Ugyan ki 
lehet ott most a püspöki titkár és tud-e az arról, hogy 
ván egy »Debr. Prot. Lap«, a melynek szerkesztői és 
munkatársai ingyen verejtékeznek a hazai protestáns 
egyház és iskola érdekeiér t?! — Ugyancsak a neve-
zett lap említett számaban olvassuk ezeket i s : »Hód-
mezővásárhelyről a következő tudósítást közli egy fő-
városi napi lap .' stb. Hat Hódmezővásárhely sem tudna 
Debrecenről és abban a »Debr. Prot. Lap«-ró l?! Ja j 
néked szegény protestáns sajtó ! ! 

— Földműves és munkásnepnek adott kedvezmény 
a millenniumi kiállításra. A földműves és munkásnépnek 
az ezredéves kiállítás és a fő- és székváros megtekin-
tése céljából tervezett tömeges felrándulásai tekinteté-
ben a kiállítási igazgatósag a következő tájékoztatást 
adta ki: A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr, mint 
az ezredéves kiállítás országos bizottságának elnöke, 
messzemenő könnyítésekkel óhajtván lehetővé tenni az 
ország földműves és munkás népének az ezredéves kiál 
•litás és a fő- és székváros megtekintését, elhatározta, 
hogy a nagyobb tömegekben felrándulók részére: a) 
A magyar királyi államvasutak és ezeknek üzemében 
álló vasutak vonalain 50%-nyi mérséklést engedélyez a 
zónarendszerű személydíjszabas szerinti III. osztályú 
menetjegy-árakból, továbbá intézkedik, hogy a nem 
állami kezelés alatt álló vasutak vonalain, nem külön-
ben a gőzhajózasi társaságok altal fentartott személy-
járatokon hasonértékű kedvezmények adassanak, b) Ezer 
személy befogadásara, katonaágyakkal felszerelt barak-
kot építtett a kiállítás közelében és ebben 10 krért 
nyújt egy-egy személynek 1—1 napra szállást, c) A 
barakkal kapcsolatosan népkon} hat állit és ebben 10 
krért ad egy tál meleg ételből alló ebédet, vagy vacso-
rát. d) Díjmentesen megfelelő számú és nyelvismerettel 
bíró kalauzokat bocsát az érkező csoportok rendelke-
zésére, kik hivatva lesznek a csoportokat egész itt idő-
zésük alatt a szükséges felvilágosításokkal, magyaráza-
tokkal támogatni és kísérni, e) Husz krajcárra mérsé-

kelt belépti jegyeket adat ki a kiállításra, f) Jegyfüze-
teket hozat forgalomba a kiállítás igazgatósága útján, 
melyekben a menettérti jegy, szállásutalvány, a kiállí-
tásba való belépésre jogosító jegyek, az ebéd-, illetve 
vacsorajegy együtt foglaltatik s melyekért a díjfizetés 
egyszerre és egy összegben történvén, az utazás kényelme 
biztosíttatik. Ezen felsorolt kedvezmények mellett lehe-
tővé válik az, hogy a XIV. zónahoz tartozó vidéken 
lakó egyén 2 napi tartózkodasra egészben 5 forint, a 
VIII. zónához tartozó vidékek lakossága (az élelmezést, 
szállást, belépti jegyet beleértve) 3 forint költséggel teheti 
meg az utazást Budapestre és vissza. A tömeges fel-
rándulásokat a törvényhatóságok élén alló főispánok, 
mint a kiállítás kerületi és helyi bizottságának elnökei, 
az e célra alakított bizottság, avagy a közigazgatási 
tisztviselők közreműködésével szervezik. A résztvevők 
előjegyzése, a részvételi díjak beszedése, a jegyfüzetek 
kezelése és kiosztása, a felrándulás időpontjának, az 
utazás programtnjának megállapítasa, vármegyénként, 
vagy ezeken belül kerületenként a főispán, illetve a 
közreműködők altal eszközöltetik. A kirándulásban nők 
és gyermekek is vehetnek részt ; gondoskodás fog tör-
ténni arról, hogy a nők külön barakk osztályban helyez-
tessenek el. A kirándúló csoport az intézők által kije-
lölt vezetőkkel együttesen utazik a fő- és székvárosba 
s ugyanazon vonattal hagyja el Budapestet. A kirándu-
lók külön vonatot is vehetnek igénybe, ha az egészben 
fizetendő menetdíj által a megteendő út minden kilo-
métere utan 2 frt 40 kr. biztosíttatik a m. kir. állam-
vasutnak. E határozmány alól az igen távol fekvő állo-
másokról utazó csoportokkal szemben is, ha a kirándu-
lók száma az 500-at eléri, a kereskedelemügyi m. kir 
miniszter úrtól esetről-esetre kikérendő engedély alapján, 
kivételek is lesznek tehetők. Az egész csoportnak a tartóz-
kodás egész ideje alatt való együttmaradása feltétlenül 
kötelező. A kirándulókat érkezésüknél a kiállítás kalauzai 
fogadják és kísérik szállásukra, onnét a kiállításba. A 
délutáni órák a város nevezetességeinek megtekintésére 
lesznek fordítandók. Gondoskodás történik arról, hogy 
azok, kik a színházakat látogatni akarják, azt kalauzok 
kíséretében, kivételes áron kiadandó jegyekkel tehessék. 
Mindenkinek, a ki ezen kultúrpolitikai szempontból jelen-
tékeny országos mozgalomban tevékenykedni óhajt, a 
ki a népérdekeit szívén viselvén, a tömeges kirándulá-
sok eszméjét terjeszteni óhajt ja : a kiállítás kerületi es 
helyi bizottsagai és első sorban a törvényhatóságok 
élén álló főispán és ennek megbízásában eljáró közigaz-
gatási tisztviselők készséggel fognak a további részle-
tekre nézve felvilágosításokkal szolgálni. 

SZERKESZTŐT ÜZENETEK. 
Kíváncsi. A szerkesztőség a lapnak csupán tartalmáért felelős; 

a többi gondtól az „Irodalmi Kör" már több év óta felmentette. Elég 
is nekünk a magunké. — Cs. K. Isten hozott I A lélek utoljára se 
teheti, hogy ne fújjon 1 - Kossuth Benjámin, Prága. Bármikor is, 
szívesen látjuk s a jelzett adatokat készséggel bocsátjuk rendelkezé-
sére. Főiskolánknak is előnyére lesz az, ha róla s levéltáráról Cseh-
ország fővárosában fognak felolvasást tartani. Isten segítse jó ti fek-
vésükben ! Sz. A. A hivatalos ünneplés idejére jegyeztük uló a 
millennaris küldeményt. Köszönet érte. - B. Gy. Bizonyosan sorát 
ejtjük. Csakugyan igaz lehet az, hogv napkeltekor a Memnon szobor 
hangot adott! Mi a multat soh'sem feledtük el. - Cs. L). Beosztottuk. 
Teher alatt nő a pálma — már t. i. a fiatal ! — Cz. I. Kaptuk a 
cikket is, az 1 frtot is. Elbánnunk velők, a többit várjuk szívesen. 
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