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— Válasz K e n e s s e y úrnak. — 

Olvasóink bizonyára emlékeznek még arra a 
czikksorozatra, melyet e becses lapokban „ A n o n y -
m u s v á d j a i " czímen közöltem. Ezt feltéve, fel-
mentve érzem magamat az abban foglalt főbb dol-
gok megismétlésétől. Arra sem érzem magam indít-
tatva, hogy egy s más állításomat helyreigazítsam 
vagy bővebbén magyarázzam : amit irtam, megirtam 
s az utolsó betűig állom, vallom. 

Nem tudom lapunk olvasói, hogy s mint véle-
kednek. Régi szokás nálunk, s úgy látszik már ki 
sem megy a divatból, hogy az elvi kérdéseket — 
pendítse bár meg akárki — agyonhallgatjuk. Pedig 
volnának elegen, a kik igen nagyon is hivatottak a 
hozzászólásra. Miért hát az a „csend és mély néma-
ság"? Elvégre is az eszméket tisztáznunk kell, — 
egyházunknak a nemzetiségi kérdésben határozott 
álláspontot kell foglalnia, mert jelen állapotunk a 
rosznál is roszabb. Égész életünk kölcsönös félre-
értésből, gyanúsításból és huza-vonából áll. Nem 
értjük egymást, — s nem értenek minket. 

íme a csattanós példa! Hát én eddig azt hit-
tem — tótul nagy sajnálkozásomra jóformán kenyér-
kérni se tudva —, hogy engem csak nem kevernek 
soha a panszlavismus gyanújába s ime Anonymus-
Kenessey úr (milyen jó, hogy nevén tisztelhetjük!) 
már fog és visz. S hiába mondom neki : de Uram ! 
itt a tévedés világos, ha ideje korán észre nem 
veszem, — pedig távollétem miatt majd elkéstem!! 
— menthetetlenül a sötétre dug. 

S mi veszedelmem oka! Az „Anonymus vádjai" 
cz. czikksorozat. 

Anonymus-Kenessey úr ugyanis azoktól a czik-
kektől roszúl lett. Pedig én azokat orvosságnak 
csináltam. De hát mit nem tesz a képzelődés : most 
azt hiszi, hogy mérget kevertem s a „Protestáns 
Egyház s Isk. Lap" 32. számában, mint közönséges 
gonosztevőt törvény elé idéz s mondhatom olyan 

kemény Ítéletet olvas fejemre, hogy ha boldogtalanabb 
napjaimban értesülök róla, — kívánsága szerint — 
rögtön lemondok theologiai tanári állásomról, s megyek 
Turócz-Szent-Mártonba muszka-politikát csinálni. De 
így ! — olyan édes azon a czikken mulatni s ön-
magamon tanulmányozni, milyen érzés is lehet az, 
mikor az ember tudja, amit eddig nem tudott, hogy 
ő is pánszláv! 

Köszönöm t. Anonymus-Kenessey úr ! On nem 
feledte el szerepét : így csinálták Önök mindég a— 
n e m z e t i j e l l e g ű m a g v ^ l r e g y h á z p o l i t i k á t , 
melynek neve ú n i ó ! — Igy csinálták Önök, kik 
e haza más nyelvű (s talán nevű!) fiaival szemben 
már azt is érdemnek tekintik, a mi legfeljebb csak 
véletlen szerencse, hogy magyaroknak születtek. Pedig 
higvje meg ! amely egyház egy Kossuthot és egy 
Petőfit ád a hazának, annak tagja tót névvel is 
orczapirulás nélkül vallhatja magát magyarnak s ha 
az esetleg: én vagvok, — hát szemébe nézek annak 

o Oi/ / 
az Anonymus-Kenesseynek s azt kérdezem : Ki vagy 
te, — hogy engem a hazát szeretni tanítani merész-
kedel? A hazafiság kátéjából sem én, sem a pozsonyi 
theolog. akadémia bármely tanára budapesti meste-
rektől leczkeórákat nem vesz. Ezt jegyezze meg 
magának az az Anonymus - Kenessey, aki elég — 
hogy is mondjam csak, hogy igazán goromba 
ne legyek? — elég könynyelmű szemünkbe vágni, 
s hogy „czifra feltevésű kulissáink , melyekre az 
ágost. hitvalláshoz való ragaszkodás és a lutheránus 
egyház minden intézményeinek hű fenntartása csak 
látszólag* van felpingálva, a nemzetiségi törek-
véseke t rejtegetik" s hogy „mig a lutheránusoknál 
az egyetemes ág- hitv. evang. egyház által fentartott 
akadémián olyan theologiai tanárok is ülhetnek egy-
házi felsőségük jóváhagyásával a tanári kathedrákon, 
kik a mig az ág. hitvalláshoz való erős, törhetlen 
ragaszkodást hirdetik, a felekezeti öntudatot ébreszt-
getik és ennek emelésére a tudomány terén is töre-
kesznek s ezzel csak őszinte tiszteletet érdemelhetné-
nek ki, teljesen lerontják munkájuk értéket azzal, 
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liogy a nemzetiségeket is erősítsék s azok létjogo-
sultságát hirdessék : addig szó sem lehet még egyház-
szervezeti unióról sem." És ezt a kálvinista magyar 
theologiai tanár, olyan lutheránus tót tanárokról meri 
mondani, akik a magyar nemzeti theologiai iro-
dalom oltárára mindenüket készek áldozatul hozni, 

hogy egészségemésztő szellemi munkáról ne szól-
jak — midőn segítségre sehol sem találnak, a theol. 
tudomány eszméjétől áthatottan, kész örömest ajánl-
ják fel kiadványaik költségeinek fedezésére nyomorú-
ságos fizetésük egy részét, — azt a r é s z t , a mely-
nek hiányát a k e d v e s c s a l á d érzi ! ! 

Anonymus-Kenessey úr ! elkésett Ön silány vád-
jaival. Olyan aczélpánczél fedi a mi mellünket, melyen 
az Önök ólomgólyói (tudom jól, miféle ócska magazin-
ból szedegetik elő!) nem fognak többé. Itt a t é n y e k 
beszélnek, s czáfolják az Ön merő s minden alapot 
nélkülöző gyanúsításait. Személyeskedő vádjaira nem 
is reflektálok vala, ha olvasóinkra (már t. i. azokra, 
akik Önöknek nem olvasóik) nem tekintek, de hát 
hiba lett volna őket attól az élvezettől megfosztani, 
amiben Ön minket részesített. Igazán ! risum te-
neatis ? ! 

Hanem van az Ön czikkének (s ezt készséggel 
elismerem) egy olyan része is, ami épenséggel nem 
nevetséges, ami nagyon is komoly megfontolást kí-
ván. Hát ez már a dologra tartozik, épen azért 
szükségesnek látom, hogy azzal kissé bővebben is 
foglalkozzam. Értem az Ön egyházpolitikai álláspont-
jának kifejtését, melyet én (előre is kijelentem) amily 
helytelennek ép oly veszedelmesnek tartok, még pedig 
tisztán azon egy okból, mert én is azt óhajtom s 
arra törekszem, hogy a „magyarhoni lutheránus egy-
ház a maga körében a vallás-erkölcsi élet építésével 
a magyar nemzetet erősítse." 

üe erről máskor ! 
Dr. Masznyik Endre. 

Tatay István emlékezete. 
Zsilinszky Mihály tói. 

V. a 
Tatay megjelenése és működése korszakot képez 

a szarvasi főiskola történelmében ; nem mintha ez 
iskolának addig is nem lettek volna kitűnő tanárai, 
hanem mivel tulajdonképen ő indította meg azon 
nagyobb mérvű szervezési mozgalmat, mely nélkül 
a békési esperesség nem lett volna képes annyi 
tanárnak előteremtésére. 

Nem lehet tagadni, hogy e tekintetben a Thún-
féle osztrák ministerium zsarnoksága is sokat segített, 
a menynyiben bezárással fenyegette mindazon isko-
lákat, melyek a híres „Organisations Entwurf" szerint 
nem szervezték magokat. Az Entwurfnak, bármily 
kárhozatos, germanizáló eszköznek használta is a 
bécsi kormány, sok jó oldala volt ; s általában hasz-
nára volt a tanügynek. Tatay úgy volt meggyőződve, 
hogy a tanrendszer, mely az általa jól ismert porosz 

mintára volt készítve, magában véve jó ; csak a czél 
rosz, melyet általa a kormány elérni akar. De azt 
is tudta, hogy a tanárok jellemétől függ, az egészet 
ártatlanná tenni; ennélfogva azon volt, hogy az iskola 
szervezze magát, s igyekezzék a nyilvánossági jogot 
megnynerni. 

Eddig az esperesség, úgy látszik, nagy zavarban 
volt. Kényszerűségből a Tliúnféle ministeri rendeletek 
szerint cselekedett, s 1855-ben egy 5 tagból álló 
iskolai tanácsot választott volt az iskola bel és kül-
üg}^einek vezetésére a nélkül, hogy azt kellő uta-
sítással látta volna el. Ezen iskolai tanács, bár a 
kormány rendeletéhez képest minden hónap elején 
összeült s minden tagja az Entwurfot megszerezte 
magának — nem birt határozott iránynyal és kellő 
határozhatási joggal. Az igazgató csak mint „véle-
ményező" tag vétetett fel. A többi tanárok pedig 
teljesen mellőztettek. Ily körülmények között — ha 
meggondoljuk, hogy a különben buzgó esperes 
Horváth Sámuel Tót-Komlóson, tehát a főiskolától 
távol lakott, mindén nagyon lassan haladott. 

Midőn a bécsi közoktatásügyi ministerium (1855) 
a békési esperességet felszólítá, hogy főiskolájának 
az Entwurf szerinti rendezésével siessen és a 12 
tanár, a kellő taneszköz és anyagi alap kimutatását 
igazoló okmányokat 1856. julius utolsó napjáig a cs. 
ministerium elé terjessze : akkor a Mező-Berényben 
(máj. 22. és 23.) tartott esperességi gyűlés az egész 
ügy elintézését a főiskolai tanácsra bízta. Minthogy 
azonban a ministerium igen sokat kivánt, nevezetesen : 
nemcsak az iskola anyagi állapotának a földbirtok 6 
évi közép jövedelmének, az alapítványoknak és tőkék-
nek, hanem az összes taneszközöknek, sőt még a 
tanárok erkölcsi és politikai bizonyítványainak ki-
mutatását is ; azért az iskolai tanács a kitűzött határ-
időre nem birta kimutatni a szükségeseket, és így, 
hogv e mulasztás miatt az iskola be ne zárassék, 
határidő meghosszabbításáért folyamodott. A hely-
tartótanácsi osztálvhoz menendő követekül Jancsovics 
István tanácselnök és Haberern Jonathán igazgató 
küldettek ki. 

Tatay tevékeny részt vett e dologban csak köz-
vetve, a mennyiben az iskolai tanácsból többi kolle-
gájával együtt ő is ki volt zárva. Midőn azonban 
az 1856/7. tanév elején, mint megválasztott igazgató, 
egyhangúlag ő lett a főiskola élére állítva, azontúl 
egészen uj szellem hozatott be rnind^ a belügyekben, 
mind a kormányzati viszonyokban. Ö mint igazgató, 
teljes tudatával birván hivatásának, mindenek előtt 
azt kívánta, hogy mind azon intézkedések, melyek 
akár az igazgató személye iránti bizalmatlanságot, 
akár pedig az osztálytanárok jogainak megrövidítését 
foglalták magukban, megszüntettessenek. Igy pl. kí-
vánta, hogy az iskola pecsétje, mint az igazgatóság hiva-
talos jegye — mely eddig külön pecsétőrre volt 
bízva — az ő kezeibe adassék át ; kívánta, hogy az 
iskolai bizonyítványok kiállítása az illető osztály-
tanárokra ruháztassék, s ehhez képest a bizonyít-
ványdíj, mely eddig egészen az igazgatóé volt, fele-
részben azokat illesse. Mind ezen kivánatait a tanács 
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szívesen teljesítette. O maga e szavakkal jellemezte 
ke'sőbben a szarvasi akkori állapotokat : találtunk 
udvart, mely minden inkább, mint iskolaudvar volt; 
levegőt, mely életoltó volt, nem éltető ; szobákat, 
melyek nem voltak tanteimek ; oktatást, egyes részei-
ben szakszerűen kitűnőt, mely egészben véve nem 
volt concentrikus ; fegyelmet, mely nem mondanám, 
hogy az idők szerint humánus nem lett volna, de 
mely inkább formális igazságszolgáltatásban, mintsem 
a paedagogus óvó szeretetének szigorában helyezte 
czél- és súlypontját; gyermeksereget, melynek képe 
gyéren ragyogott örömtől, lelkesedéstől; majdnem 
üres felső osztályokat, hol csak néhány szebb reményű 
fogékony kebelbe kelle lelkünket átöntenünk, de 
kik aztán egytől egyig a tanári pályára előképződni 
buzdúltak; találtunk gyűjtemények hiányában majd-
nem felszereletlen egészet ; találtunk bizonyára egyes 
jeleseknél a gynmásiumi czél többé-kevésbé világos 
tudatát, — de az e czélra minden erőt és fejlesz-
tést összeirányzó akaratot, erélyt, — ezt nem." Ezt 
az erélyt ő hozta be. 

Ez időszakban Tatay valóban rendkívüli tevé-
kenységet fejtett ki. Minden erejét arra fordította, 
hogyr az iskola jóhirnevét megalapítsa. S e czélból 
mindenek előtt a meglevő (12) tanerőnek czélszerű 
felhasználására fordította figyelmét, s egyszersmind, 
a jövőre számítván, kijelölte és ajánlotta az esperes-
ségnek azon ifjakat, kik a tanári pályára hajlamot 
és tehetséget tanúsítottak, hogy a netán szükségelt 
választásoknál kész tanférfiai legyenek. Részletes 
jelentéseket terjesztett elő az iskolai tanácsnak, mi-
által az iskola ügye iránti lelkesedést â z egész esperes-
ségben nagy mértékben élesztette. 0 lett az iskola 
vergődő hajójának iránytűje. Az ő tervei, tanácsai, 
újításai voltak döntő befolyásúak, mert minden józan 
belátásu férfiú kénytelen volt beismerni, hogy Tatay-
nak minden tette sőt még hiúsága is iskola javára 
irányult. Alig volt széles e hazában valamire való tan-
férfin és iskolabarát, a kivel ő közvetlen érintkezésbe 
ne tette volna magát ; alig prot. főúr, a kinek figyel-
mét különféle alkalmakból föl ne hivta volna az al-
föld egyetlen ev. főiskolájának fontosságára. Az es-
perességi levéltár ekkori okmányai sok ily iratot 
foglalnak magokban ; érdemes munka volna azokat 
az utókor tanúságára részletesebben is megszólal-
tatni ! 

Azonban tevékenységének legnagyobb részét 
az iskola n y i l v á n o s s á g i j o g á n a k k i e s z k ö z -
l é s e vette igénybe. A belátóbb egyházi férfiak 
buzgólkodása folytán az egyházak kiállították a fő-
iskola fentartására szentelt összegekről szóló alapít-
ványi leveleiket. Maga az iskolai tanács gyökeres 
átalakításon ment keresztül, a mennyiben eddigi el-
nöke Jancsovics István lemondása folytán a lelkes 
Haviar Dániel lett elnökké, s az eddigi szarvasi 
tanácstagokhoz még következő vidéki tagok is meg-
választattak : Torkos Károly orosházi, Peez Gyula 
m.-berényi, Szeberényi Gusztáv b. csabai lelkészek 
és Urszinyi Andor csabai birtokos. 

Tatay igazgatóságának első évében 1857. február 

havában új sürgetés és fenyegetés jött a helytartó 
tanácstól, minek következtében az iskolai tanács már-
czíus 23-án csakugyan felterjesztette a kívánt ok-
mányokat, s egy Tatay által szerkesztett folyamo-
dásban kérte az iskola nyilvánossági jogának meg-
adatását. De a midőn ezt tette, nem feledkezett meg 
azon kötelességről és tiszteletről sem, mellyel a prot. 
autonómiának és a hazának tartozik, hanem határo-
zottan kijelentette, hogy midőn a kormány tanrend-
szerének megfelelőleg nagy áldozatokkal szervezi fő-
iskoláját, két jogot föl akar magának tartani, úgy 
mint : „egyfelül egyházunk százados joggyakorlatában 
sarkalló, s az 1791-ki 26-ik törvényczik által körül-
irt és szentesített önkormányzati befolyást . . . az 
intézet mind külső, mind belső életére : másfelül a 
magyar nyelvet, mint az intézet hivatalos és előadási 
nyelvét." 

Ezzel azonban a Helytartótanács nem volt meg-
elégedve, s .követelte az esperességtől, hogy a gym-
násiumi tanrendszerről szóló cs. k. oktatásügyi mini-
steri rendeleteket pontosan végrehajtsa; hogy a fő-
iskolánál működő tanárokat a császári rendelethez 
képest megvizsgáltassa ; és végre, hogy a német nyelv 
tanítására vonatkozó rendeleteknek is eleget tegyen. 
E kivánatokra ismét Tatay által szerkesztett s ju-
nius 25-kén kelt válaszirat küldetett fel N.-Váradra, 
mely iratnak főpontjait, mint azon kor viszonyainak 
és az iskolai elöljáróság küzdelmeinek hű kifejezőit, 
érdekesnek tartom szórúl szóra közleni : 

„1. Az 1791. 26. törvényczikk által szentesített 
jogainknál fogva s a főtanoda virágzásának előmoz-
dítása érdekéből, igazgatónk, tanáraink, helyetteseink 
és melléktanítóink választását s a tanerők időnkint 
szükséglendő szaporítását, a tanodai birtokok és ala-
pítványok fölötti kezelői gondviselést és rendelkezést, 
és már csak vallási szellemünk meg-óvása végett is, O 7 
mellőzhetlen folytonos éber őrködési befolyásunkat a 
tőlünk alapított intézet fölött szabadon gyakorolni 
föntartjuk ugyan magunknak; de másfelől viszont az 
elfogadott tanrendszeren, úgyT miként ez a magas 
cs. kir. oktatásügyi minisztérium rendeletei által meg-
szabatik, lényegi másításokat tenni, vagy ettől eltérni 
nem igénylünk, s a netán igénylendő bárminő másí-
tást vagy eltérést csak a cs. kir. tanhatóság jóvá-
hagyásának hozzájárultával teendjük. 

2. Remélve, hogy evangelikus tanárok vizs-
gálóiul, magasb helyre intézendő kérelmünk alapján 
is, evangelikus tanodai férfiak fognak mielőbb nevez-
tetni : tanárainkat ily vizsga alá bocsátni annál készeb-
bek vagyunk, minthogy a törvénynek visszaható erőt, 
mely szerint t. i. még kelte előtt tanárkodott férfiaink 
is vizsga alá tartoznának, a magas kormány sem 
tulajdonít. 

3. Nem kételkedve, miszerint O cs. kir. apostoli 
Felségének . . . népboldogításra irányzott atyai szán-
dékai nem is engedhetnék, hogy bármely országának 
nemzeti nyelve fájdalmas félretételben részesüljön, és 
részesüljön az isteni tisztelettel egyenlő szentségű neve-
lés terén : a magyar tanítási nyelvhez alapítványi ok-
irataink világos kikötése szerint is megválhatlanul 
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r á g a s z k o d u n k , s e ragaszkodásunkat az alattvalói 
hűség érzelmeivel a legbensőbb öszhangban tudjuk ; — 
másfelül azonban a német nyelvnek, mint vallási és 
tudományi irodalmunk főbb eredeti nyelvének — nagy 
hasznát és szükségét önként bevallván : e tekintetért 
oly sikerig fogjuk azt, jelesül felgymnásiumunkban 
taníttatni, hogy a VIII. osztályból kikerülendő neven-
dékeink a német nyelvnek szó és Írásbeli használa-
tára ezentúl kellően képesítve legyenek . . . . 

(Folyt, köv.) , 

„Hazafisági nyilatkozat". 
Minap az „Evang. Egyház és Iskolá"-ban bön-

gészve, szemem a lieblingi egyház pályázati hirdeté- -
sének egyik feltételén botlott meg. A nevezett egy-
házban ugyanis új tanítói állomás szerveztetett, s azt 
pályázat utján akarja betölteni, s a feltételek között 
legelső helyen ez áll : „a megválasztott h a z a f i s á g i 
n y i l a t k o z a t o t tartozik aláírni. " 

Nem egyszer hallottam, hogy egyik-másik fő-
esperes, szabályszerűen és törvényesen megválasztott 
lelkészek hiványait nem szokta addig megerősíteni 
és kiadni, a mig azok, az eléjök tett „nyilatkozatot" ; 
alá nem írták. E példa után indulva sok pap és 
egyház, hasonlóképen jár el káplánjaival és tanítói- i 
val szemben. Ama néhány nyilatkozat-kérés és -adás, 
a melyekről eddig tudomásom van, egész csendben 
történt, a főesperes, illetőleg a helyi lelkész hivata-
los szobájában, mondhatnók a nyilvánosságnak teljes 
kizárásával. Nem úgy a jelen esetben, itt nyilvánosan 
tudtára adatik mindenkinek, hogy a m e g v á l a s z -
t o t t — kivétel nélkül — hazafisági nyilatkozatot 
tartozik aláírni. Megragadom a kínálkozó alkalmat, 
s itt nyilvánosan hozzászólok egyházainkban lábra-
kapott, ezen divatos szokáshoz. 

Legelső megjegyzésem rá az, hogy az ilyen 
nyilatkozat kérésnek és adásnak, az egyházi utasítá-
sokban, törvényekben semminő alapja sincsen. A taní-
tótól megkívántatik, hogy józan- és jámboréletű 
legyen, hogy az egyháznak élő tagja s a hazának hű 
fia legyen, s ezt mind nemcsak szóval Ígérnie, de 
esküvel megpecsételnie kell; de hogy mind ezekről 
külön-külön nyilatkozatot adjon, az nincs sehol sem 
meghagyva, sem megengedve. Megengedem, hogy a 
lieblingi egyház azon szomorú tapasztalatra jutott, 
hogy tanítóink között vannak nem hazafiak is, ez 
azonban még nem ok arra, hogy az újonnan meg-
választott tanítóktól hazafisági nyilatkozatot kérjen. 
Más egyháznak ismét az lehet a tapasztalata, hogy 
tanítóink között vannak istentagadók; és ismét más-
nak, hogy részegesek stb. ezek aztán ép olyan jogon 
követelhetnék, hogy a megválasztott tartozik nyilat-
kozatot adni magáról, hogy nem lesz istentagadó, 
nem részeges stb. Hova vezetne ez? 

De ez még hagyján, csak aztán annak a nyilat-
kozatnak valami kötelező ereje, valami értéke lenne 
De 

nincsen. A kit Ígérete, tett esküje nem bir meg-
tartani e hazának, azt e nyilatkozata sem tartja meg. 
A ki egy darabka kenyérért felhagy hazaellenes 

üzelmeivel, az ha valaki nagyobb darabot mutat 
neki, újra az lesz, a mi volt. Tegyük föl azonban, 
hogy valaki aláír ilyen nyilatkozatot, és nyugodtan 
tovább bujtogat a haza ellen. Lehet-e adott nyilatkoza-
tával bevágni az útját? Tagadom. Be kell panaszolni a 
felsőbbségnek épen úgy, mint ha nem adott volna 
nyilatkozatot magáról, és a biróság, ha rábizonyodik 
a vád, elfogja ítélni, csak úgy mint azt, a ki nem 
nyilatkozott. Nincs az a biróság széles e hazában sem 
egyházi, sem politikai, a mely Ítélethozatalában ilyen 
nyilatkozatokra támaszkodnék. Minden ember hűség-
gel tartozik e hazának, akár adott magáról nyilat-
kozatot, akár nem, s a ki az ellen vét, az egyformán 
büntettetik. Az egész „hazafisági nyilatkozat" nem 
ér semmit, haszontalan rongy papiros az egész. 

A mi azonban még ennél is nagyobb baj, hogy 
lealázó az egyház szolgáira, lelkészekre csak úgy, 
mint tanítókra. Eleve föltenni s hirdetni róluk, hogy 
nem megbízható emberek, hogy hazaárulók. Mintha 
hallanám három felől is egyszerre, hogy az ilyen 
nyilatkozat kérés csak a gyanúsokkal, csak a meg-
bélyegzettekkel szemben van szokásban. Tessék csak 
megolvasni a lieblingi egyház lelkészének hirdeté-
sét — 29. szám, 236. lap — az mást mond. Mert 
az fel nem tehető, hogy csupa megbélyegzett ember 
számára irta volna ki a pályázatot. De elfogadom 
az ellenvetést, nem térek ki előle. A megbélyegzett 
emberek — egyetemes gyűlés határozata — egyhá-
zunkban meg nem választhatók sem papnak, sem 
tanítónak, sem egyházfelügyelőnek, hogy ha pedig 
hivataloskodásuk alatt kompromittálnák magokat, 
akkor is kiakolbólítandók. Ha valaki kompromittálva 
van, nem szabad őt megválasztani, ha pedig nincs, 
akkor minek őt ilyen módon megbélyegezni, kompro-
mittálni? 

Külömben is önérzetes, jellemes ember, legyen 
az hazafi vagy nem, ilyen nyilatkozatot soha sem fog 
aláírni. Nem is valók ezek a nyilatkozatok másra, 
csak hogy a protestáns papokból és tanítókból ki-
öljék az önérzetet és jellemet. Azért én az egész el-
járást protestáns szababságunkkal való v i s s z a é l é s -
n e k nevezem, s kívánatos volna, ha intéző köreink 
idejekorán bevágnák útját. Hurtay György, 

evang. lelkész. 

i t i f l l l * 
A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület f. h ó 2 2 . é s 

23-ik napjain tartotta ez évi közgyűlését Sopronban. — 
A kerületi képviselők, világiak és egyháziak egyaránt, 
igen szép számmal gyülekeztek össze. Különösen örömére 
szolgált azonban mindenkinek s a gyűlés egész menetére 
emelő hatással volt mélt. Káldy Gyula úrnak, az egyház-
kerület általánosan tisztelt és szeretett, buzgó felügyelőjé-
nek megjelenése, ki megtört egészségi állapota daczára a 
szokott tapintattal és meleg érdeklődéssel vezette elejétől 
végig a gyűlés tanácskozásait. Bizonyára szive mélyéből 
osztotta azért a gyűlés minden tagja Főtszt. Püspök úrnak 
imaszerű óhajtását, midőn a gyűlés végén emelkedett fo-
hászban kérte az Istent, hogy adja vissza szeretett Felügye-



2 9 5 

ló'nknek az ép léleknek és erőteljes buzgó akaratnak meg-
felelő testi egészséget s tartsa meg őt azon a helyen, melyet 
oly méltóképen foglal el egyházi közéletünk javára még 
számos évekig. 

A közgyűlést megelőző napon aug. 21-én d. e. iskolai 
nagybizottmányi ülés volt, melynek feladata volt a soproni 
lyceumban a magyar nyelv és irodalom megüresedett tan-
székének betöltése. A hirdetett pátyázat azonban eredmény-
telen maradt s így uj tanár nem volt választható. A pá-
lyázat eredménytelenségének okai felett megindult érdekes 
vita után az isk. nagybizottmány a szükségnek megfelelően 
úgy intézkedett, hogy uj pályázat hirdettessék és pedig 
úgy hogy a pályázók közül a már rendes állásban levő 
tanárok ne zárassanak ki. Az uj pályázat értelmében a 
megválasztandó tanár az iskolai év 2-ik harmadának elején 
leend köteles állását elfoglalni. Addig az illettő tanszék 
órái helyettesítés útján töltetnek be a tanári kar és az isk. 
kis bizottság intézkedése szerint. 

Ugyancsak a gyűlést megelőző nap délutánján elő-
értekezlet tartatott , melyen Főtiszt. Püspök úr előter-
jesztései alapján a közgyűlés főbb tárgyai előlegesen is 
megbeszéltettek. 

A közgyűlés első napján reggeli 8 órakor gyámintézeti 
isteni tiszteletre gyülekeztek össze a gyűlés tagjai a soproni 
gyülekezet tágas és szép templomában. Mindenkinek feltűnt, 
hogy az oly szép számmal összegyülekezett kerületi kép-
viselők mellett magának a soproni gyülekezetnek közönsége 
úgyszólván teljesen hiányzott. Váljon nem keresendők- e 
ennek okai, részben legalább, abban is, hogy az idő, t . i. 
reggeli 8 óra a gyámintézeti isteni tisztelet tartására nem 
épen alkalmas? E kérdésre a délutáni orgona-hangversenyen, 
különösen válogatott női közönséggel oly szépen megtelt 
templom elég érthető feleletet! 

Az isteni tiszteleten Gyurátz Ferencz pápai lelkész 
s egyházkerületi főjegyző mondott az oltár előtt szívhez 
szóló aikalmi imát. Az ünnepi beszédet Poszvék Sándor 
theol. tanár és dékán tartotta, Róm. XII . 4—18 alapján 
szólván az ev. gyámintézetről a hazai egyház-politika 
szolgálatában. Mivel a beszéd — mint halljuk — meg fog 
nyomtatásban jelenni, azért annak bővebb ismertetésébe e 
helyütt nem bocsátkozunk. 

Isteni tisztelet után megkezdődött a közgyűlés a 
templomban. Főtiszt. Püspök úr, valamint kerül. Felügyelő 
úr üdvözlik a szép számmal összegyűlt kerül, képviselőket. 
Kerületi Felügyelő úr ez alkalommal is, mint eddig tevé, 
lerótta a nagyjainkat oly szépen ékesítő vallásos buzgóság 
és szeretet adóját az egyházkerületnek gyámolításra szoruló 
főbb intézményei iránt: a soproni lyceum tanári nyugdíjintéze-
tének 2 '0, — a gyámintézetnek 100, — a bonyhádi algymna-
siumokban rendszeresített 5-ik tanári állás javadalmazására 
100 frtot adományozott. „A jókedvű adakozót szereti az Isten ! " 

A közgyűlés tárgyalásai a miniszteri leiratok felolva-
sásával kezdődtek. Ezek közül sajnálattal, de egyszermind 
méltó csudálkozással és megütközéssel vette a közgyűlés 
tudomásul a vallás és közokt. m. kir. minisztérium azon 
leiratát, mely szerint az évi kerületi államsegély a folyó 
évre 5°/0 levonással 5000 frt helyett 4750 frtban állapít-
tatik meg. Avagy nem méltó-e ezen intézkedés a csudál-
kozásra és megütközésre, holott az úgy tekinthető mint 

válasz egyházegyetemünk több évi felterjesztéseire, melyek-
ben az államsegély méltányos felemelését kérelmezte a 
magas kormánynál?! A kerül, gyűlés utasította az egye-
temes gyűlésre menő követeit, hogy a egyet, gyűlés utján 
kérelmezzék az eddig élvezett államsegély csonkítatlan 
kiszolgáltatását. 

A terjedelmes, de szintoly érdekes püspöki évi jelentés 
felolvasása következett ezután. A jelentés legnagyobb ré-
szét a gyülekezetek kebelében előfordult építkezések és 
kisebb-nagyobb adományozások elősorolása foglalja el. Ör-
vendetes tanúságul szolgálnak ezen adatok arra nézve, hogy 
ismeretes prot. szegénységünk daczára egyházunknak úgy 
egyes tagjai, mint gyülekezetei, a vallásos hitbuzgósság és 
a prot. szabad felvilágosodás szelleme által vezéreltetve, 
mily tetemes áldozatokat hoznak évről évre a vallási élet 
fejlesztése és a közművelődés terjesztése érdekében. Míg 
ezen hitbuzgóság s ezen szellem vezérli prot. egyházunkat, 
addig nem kell azt féltenünk az idők viharaival szemben ! 

A püspöki évi jelentés kapcsán került tárgyalásra az 
alhói lelkész-választás ügye. A gyűlés az összes ügyiratok 
felolvasása alapján meggyőződvén arról, hogy az alhói 
gyülekezet kisebbségének felfolyamodása, melyben Kűhne 
Márton lelkészük megválasztatásának megsemisítését kérik, 
minden jogi alapot nélkülöz : a folyamodást visszautasítj a 
s a kerül. Elnökségnek ezen lelkész-választás körül köve-
tet t eljárását, mint az egyházi rendszernek teljesen meg-
felelőt, mindenben helyeslő tudomásul veszi. Ilyen módon 
ezen sokáig húzódott ügy, mely különösen Főtiszt. Püspök 
úrnak oly sok keserűséget okozott, végleg elintézetetett 
az által, hogy az egyházkerület Kűhne Márton lelkész úr 
megválasztatását szabályszerűen megejtettnek és törvé-

í nyesnek ismerte el. 
Elismeréssel emlékezett meg Főtiszt. Püspök úr, évi 

jelentésének mindjárt kezdetén Gryurátz Ferencz, Guggen-
berger János és Sántha Károly lelkészek, Bancsó Antal 
theol. tanár s Kapi Gyula és Papp József tanító, képezdei 
tanárok személyében az egyh. kerület szellemi munkásairól, 
kik sikeres irodalmi munkásság által járultak hozzá a 
vallási és tudományos élet neveléséhez. Ezen elismerő 
megemlékezése közben azon óhajtását fejezi ki Főtiszt. 
Püspök úr, vajha egyházkerületünk rendelkeznék oly alap-
pal, melyből vallási és iskolai életünk körébe vágó érdemes 
munkák kiadását szerzőiknek megkönyíthetné s ez által a 
hivatottak körében élénkebb irodalmi mondasságot indít-
hatna meg, miután vannak munkák, melyek a létező iro-
dalmi társaságok egyikében sem találnak támogatóra. 
Ajánlja ezen óhajtásában kifejezett eszmét megvitatás 
végett a lelkészi körök figyelmébe. 

A kerül, iskolai nagybizottmány jegyzőkönyvének 
kapcsán, mely most felolvasásra került, leginkább a soproni 
főiskola ügyeivel foglalkozott a kerül, gyűlés. Ezen ügyek 
közül, melyeknek legnagyobb része azonban a többi tár-
gyakkal együtt csak a gyűlés 2-ik napján kerüit tárgyalás 
alá, mint fontosabbakat, a következőket említjük meg : 

A vallás és közokt. m. kir. minisztérium még a mult 
év folyamában felhívta az egyházkerület figyelmét a sop-
roni főiskola egynémely fogyatkozásaira, különösen egyes 
szertárak és helyiségek tekintetében. Az isk. nagybizott-
mány jelenlegi jegyzőkönyvében előadja, hogy mily intéz-



kedések által igyekezett segíteni mind azon fogyatkozásokon, ! 
melyekben a miniszteri leirat alapján ő maga is valódi 
hiányokat ismert fel. A közgyűlés helyeslő tudomásul 
veszi az isk. nagybizottmány ezen intézkedéseit, azon 
jelentésével együtt, hogy a magas minisztériumnak külön 
tornahelyiség állítására vonatkozó kívánságát legalább is 
mindaddig nem fogadhatja el méltányosnak, míg az állam 
saját intézetének, t. 1. az állami főreáliskolának tanulói a 
mi növendékeinkkel ugyanazon helyiségben t. i. a városi 
tornacsarnokban részesülnek a torna-oktatásban. 

Ugyancsak a fentebb említett leiratban kifogást tesz 
a nagymélt. minisztérium a lyceum igazgatója ellen is, 
kijelentvén hogy őt, mint theol. tanárt a középiskolai tör-
vény 28-ik §-a értelmében a főgymnasium igazgatójaként 
el nem ismerheti. E kérdésben az isk. nagybizottmány 
értesíttetni óhajtja a magas minisztériumot a felől, hogy 
a soproni lyceumnak úgy történeti fejlődése, valamint jelen 
helyzete azt követeli, hogy a főiskola két intézete, t. i. a 
hittanintézet és a főgymnasium egy igazgatás alatt ma-
radjon s míg így marad, addig az egyházkerület a theol. 
tanári kart az igazgatóságból nem zárhatja ki. Egyébként 
is az egyházkerület nem sérti meg a törvényt, midőn igaz-
gatóul theol, tanárt választ, a kit egyszersmind a főgym-
nasiumban rendes vallás-tanárul alkalmaz. — 

Felolvastatott és helyeslő tudomásul vétetett ezután 
a lyceumnak az iskolai kis és nagybizottmány által át-
vizsgált és jóváhagyott részletes szervezete a tanárokra 
vonatkozó fegyelmi szabályokkal együtt. A szervezet egész 
terjedelmében felvétetik a gyűlés jegyzőkönyvébe s ezen-
kívül külön lenyomatban is ki fog adatni. 

Elfogadta Továbbá a közgyűlés a tanítóképző intézetbe 
való felvételre vonatkozólag azon intézkedést, hogy jövőre 
a közép- és polgári iskolák negyedik osztályának tanulóin 
kívül oly érettebb ifjak is felvehetők külön felvételi vizsga 
alapján a tanítóképző intézetbe, kik magán uton, odahaza 
készülvén, a felvételi szabályzatokban megállapított isme-
retekkel birnak. A felvételi vizsgának szinórmértékéül szol-
gáló szabályzatok, hozzájok való alkalmazkodás czéljából 
közhírré fognak tétetni. 

A népiskolai bizottmány jelentését Bognár Endre 
lelkész úr, mint a kerül, népisk. bizottmány elnöke, élő 
szóval terjesztette a gyűlés elé. 

A pénzügyi bizottság jelentésének kapcsán ördendetes 
tudomásul vette a tolna-baranyai espei'ességgel kötött 
egyezséget az illető esperesség régi hátrálékainak meg-
szüntetésére, illetve törlesztésére vonatkozólag. 

A kerül, gyámintézet jelentését, a gyűlés első napjá-
nak délutánján tartott gyámint. közgyűlés határozotai 
értelmében Gyurátz Ferencz, a gyámintézet buzgó elnöke 
terjesztette elő. Kiemeljük az előterjesztésből azt hogy a 
kerül, gyámintézet gyűjtése a lefolyt évben 3253 frt . 50 krt. 
tesz, mely összegből 1439 frt. küldetik az egyetemes gyám-
intézetnek. 

A közgyűlés rendes tárgyai közül kiemeljük még a 
szlávoniai missió ügyét, melyre nézve helyeslőleg vette tudo-
másul a közgyűlés az agg somogyi esperes Nt. Andorka János 
úr jelentését, melyben e missió szép felvirágzásáról értesít, 
különösen miután erélyes személyes fellépése által sikerült 
rendreutasítani némely pánszláv izgatókat, kik ott is, mint 
mindenütt szerettek volna zavart csinálni. A dunántuli 

reform, egyházkerülettel egyetértésben a missió területén 
eszközlendő kikerekítés teljesítése végett a közgyűlés bi-
zottságot küldött ki. 

V^gül a kérvények és indítványok tárgyalása követke-
zett. A tolna-baranyai esperesség különösen több indítványt 
tett, többek között nevezetesen a lelkész-választás sza-
bályozására nézve. Az indítvány részletes tárgyalásába, 
amennyiben az mélyen belevág az egyházi rendszerbe, a 
gyűlés nem bocsátkozott De miután ezen indítvány is, 
számos egyéb dolgokkal együtt mindinkább meggyőz egy-
házi rendszerünk hiányosságról, nagy lelkesedéssel fogadta 
a közgyűlés a zsinat tartására és annak sürgetésére vonat-
kozó indítványt, mert egyedül a zsinat lehet hivatalos 
arra, hogy egyházi rendszerünk számos hiányain gyökeresen 
segítsen. 

A gyönki lelkészválasztás ügye oly természetűnek 
találtatván, hogy abban közigazgatási uton intézkedni nem 
lehet, Ítélethozatal végett az illető esperességi törvényszék-
hez utasíttatik. 

Említésre méltó intézkedése még a közgyűlésnek egy-
állandó kerül, választmány alakítása, melyre különösen 
annálfogva van szükség, mivel évenkint számos fontos 
ügy kerül közvetlenül a közgyűlés elé, a miben előleges tájé-
kozás nélkül, rögtönözve nagyon nehéz határozni. Ezen 
állandó választmány feladata leend az oly vegyes terme-
szetű ügyeket, melyek egy szakbizottság körébe sem tar-
toznak, előlegesen megvitatni és véleménye kíséretében 
terjeszteni a kerül, gyűlés elé. 

A gyűlés végén meleg szavakkal emlékezett meg Fő-
tiszt. Püspök úr Trefort Ágostonról, az elhunyt vallás és 
közokt. miniszterről, kinek halála felett a közgyűlés jegy-
zőkönyvben fejezte ki részvétet. 

Nem hagyhatjuk végül említés nélkül a soproni con-
vent azon intézkedését, hogy a gyűlés első napjának 
délutánján, a középed után a kerül, képviselők gyönyör-
ködtetésére orgona-hangversenyt rendezett. Az érdekesen 
összeállított műsor összes darabjait a gyülekezetnek valóban 
nagyszerű orgonáján Altdörfer Viktor karmester úr igazi 
művészi tökéletességgel adta elő. — — l. 

Ritka ünnepélyt ünnepelt Szárazd, ezen — a tolna-
baranya-somogyi evang. egyházmegyébe kebelezett — körül-
belül 700 lélekből álló evang. gyülekezet. — Temploma 
felszenteltetésének 100-dik évfordulóját ünnepelte f. é. au-
gusztushó 10-dik napján, mely nap a gyülekezet részéről 
különben is meg szokott ünnepeltetni évenként, lévén ez 
neki úgynevezett „Busstag"-ja, — Ez évben azonban na-
gyobb buzgósággal, komolyabb lélekkel, odaadóbb, tettek-
ben nyilvánuló szeretettel s ennek folytán örvendezőbb 
szívvel is készült a 100 éves ünnepélyre, a mi a hitbuzgó 
és áldozatkész híveknek dicséretére válik. — De szóljanak 
a tettek és a világos számok. 

A gyülekezet tekintettel arra, hogy temploma fenn-
állásának illetőleg felszenteltetésének 100-dik évfordulója 
közeledik, továbbá meggyőződvén temploma roskadt, szűk 
és kicsiny állapotáról : egy 1883-dik évi őszi gyűlésén 
határozatilag kimondotta egy „templomépítési alap"-nak 
creálását évenként 600 frtnyi Önmegadóztatással, tekintettel 
különösen a szegényebb gyülekezetbeli tagokra, kik a keve-
sebbet könyebben megfizethetik részletekben, mint a sokat 
egyszerre. Ezen méltányos szempont vezérélte a gyüleke-
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zetet a kulcs elkészítésénél is. Noha egyenlő a jog min-
den egyháztagra nézve : azért még se legyen egyenlő a 
kötelesség is. A kinek több adatott, attól több is köve-
teltetik. A kivetési kulcs ennélfogva a következőleg álla-
píttatott meg s fogadtatott el : 1. adó forint; 2. házaspár; 
3. gyónó lélek száma után. Igy az igazságnak és a mél-
tányosságnak is elég lett téve. 

Ily üdvös előintézkedés folytán a gyülekezet már 1887-
ben temploma tetőzetének s tornya felső részének lebontá-
sához s újra felépítéséhez foghatott. A templom falazatát 
5 méterrel meghosszabbíttatta s 60 cm.-rel magasabbra 
emeltette, uj karzattal ellátta, tornyát kiépíttette s bádog-
gal bevonatta, orgonáját renováltatta, adakozó hívek csil-
lárt vettek s bársony terítővel felruházták az oltárt. I ly 
szép és megható módon készült Szárazd evang. gyüleke-
zete temploma felszenteltetésének 100-dik évfordulójára 
1888. augusztus 10-dik napjára bizonyságául annak, hogy 
hírhedt protestáns szegénységünk daczára is még él és 
működik az evangyéliomi hit által élesztett erő, akarat és 
áldozatkészség, melyek még e rideg és anyagias gondolko-
zású korban is csodákat mivelnek. 

Elérkezett a várva várt augusztus 10-dike. Ünnepi 
öltönyt vett a falu összes népe, sőt nemcsak ez, hanem a 
környékből és a messze távolból is meghívott s megjelent 
vendégek nagy serege, melyből — fájó szívvel kell mon-
danom — hiányzott különösen Egy, kit Szárazd összes 
népe velünk meghívottakkal együtt szívből óhajtott volna 
üdvözölni e magasztos ünnepély alkalmával. Nem hallgat-
hatom el ez Egynek nevét, nem más O, mint a tolna-
baranya-somogyi evang. egyházmegye lelkészi karának 
Nestora, ntü. Bergmann Lajos, izményi evang. lelkész, 
Szárazd szülöttje, lévén itt atyja válságos időkben 54 éven 
át a gyülekezetnek felejthetlen hű lelkipásztora. 

Pont 10 órakor megszólalt a három harang hívó ércz-
hangja, nem soká kellett szólnia, mert már telisded teli 
volt ez a mintegy újonnan épült csinos templom, alig hatol-
hatott át a 4 lelkész az ünneplő közönségen. A helyek 
elfoglalása után megszólalt az orgona s utánna a gyülekezet 
éneke. Teljes szívvel és lélekkel énekel e gyülekezet, a 
mi nála különben hagyományos, csak egy a nagy kár, a 
mi megszívlelni való, t. i. éneklése nagyon vontatott, a 
min, nézetem szerint, könnyen volna segíthető. 

A bekezdő ének harmadik verse végén ntü. Bauer 
Adolf, hidegkúti evang. lelkész úr s egyházmegyénknek 
mélyen tisztelt s szeretett főesperese lépett az oltár elé s 
egy gyönyörű s mélyen megható verses imával s az alka-
lomszerű 100-dik zsoltár felolvasásával nyitotta meg tulajdon-
képen az ünnepélyt. Ezután ismét megszólalt az orgona s 
következett a főének, melynek negyedik versénél Szárazd-
nak lelkésze tiszt. Torda Lajos úr lépett a szószékre s 
rövid megható, az ünnepi hangulatot nagyban emelő be-
vezetés után felolvasta az ezen alkalomra választott alap-
igéket, melyek irvák a 78-dik zsoltárnak 1—7 verseiben. 
Ezen igék alapján ünnepi szónoklatát ekkép disponálta : 
thema : „Lasset uns heute ein Denkmal errichten in unseren 
Herzen!" — részek: „dass uns erinnere 1. an die Vergan-
genheit, welche ist ein Zeugniss von der Gnade des Herrn ; 
2. an die frommen Entschlüsse, welche heute gefasst werden ; 
3. an die selige Hoffnung, welche auf den Herrn soll ge-

setzt sein." Megragadóan szólt a lelkész híveihez, majd a 
szigor, majd a szeretet hangjan siijtván a sújtandókat, — 
mint a kornak fat tyú hajtásait és kiemelve a kiemelendő-
ket, melyek az emberiség üdvét előmozdítják és Istennek 
dicsőségére szolgálnak. Ha a hivek nemcsak hallgatták hit-
től áthatott lelkészük szavát, hanem egyúttal meg is tart-
ják, úgy Istennek áldása leend e gyülekezeten, melyért lel-
késze oly megható szép záróimájában könyörgött a minden 
áldások kútforrásához, az Istenhez. 

Következett ezután egy énekvers, melynek végén 
tiszt. Becht Henrik, szintén Szárazd szülöttje, jelenleg 
mekényesi evang. lelkész, lépett az oltár elé és felolvasta 
a gyülekezet történetét rövid kivonatban. Tán nem lesz 
érdek nélküli ezen történetből a következőket megemlíteni: 
Szárazd, mely azelőtt „Säräts" puszta név alatt fordul elő, 
megalapíttatott 1737. május 5-dikén először „Kétyi" lako-
sok által, miután erre engedélyt nyertek „Mänesterly" 
„Säräts" pusztájának birtokosától, ki egyúttal Tolna vár-
megyének főkapitánya is volt. Később bevándoroltak egyes 
családok a németországi tartományokból is. A megszállók 
között voltak róm. katholÍRusok is, de ezek idővel elván-
doroltak, úgy hogy Szárazd gyülekezete már három tized 
óta tiszta evang. vallású. Eleinte a róm. kath. Szakadáth-
hoz voltak filiálizálva, a József-féle türelmi rendelet után 
pedig a gyönki evang. gyülekezethez lettek beosztva, mig 
végre 1789. első lelkészüket, Ullrich Immanuel személyé-
ben — ki németországi születésű volt —• megválasztván — 
önállóvá lett a gyülekezet. Ezen első lelkésze már 1793-ban 
elhalt, mire második lelkészül a soproni születésű Berg-
mann Theophilt hivták meg 1794. elején, kinek áldásos 
lelkipásztorkodása kiterjedt egészen az 1847-dik esztendő 
végéig. — Utána következett Borbély Lajos Gusztáv 
1847—1883. május 10-ig. 1854—1859-ig volt két helyet-
tese, t. i. Martin Jakab, ki 25 éves korában elhunyt és 
Réder Péter, ki szintén fiatalon költözött el az élők sorá-
ból. T. Borbély Lajos Gusztáv után megválasztották tiszt. 
Becht Henriket 1883. junius 17-dikén, de ez 1884. okto-
ber 24. a mekényesi gyülekezet által megválasztatván — 
a gyülekezet köréből eltávozott, mire megválasztották jelen-
legi lelkészüket, tiszt. Torda Lajos urat, kinek a gyüleke-
zetbeni továbbra működését is tegye áldásossá a mindene-
ket megszentelő Isten. — Tanítója mindössze 14 volt. — 
A történet felolvasása után következett újra egy énekvers, 
mely alatt nagyt. főesperes urunk az oltár elé lépett el-
mondván egy rövid kis záróimát és a végáldást. Követke-
zett az úri szent vacsora kiosztása. Ezt végezte nagytiszt. 
Graf József, bonyhádi evang. lelkész úr egy alázatra intő 
de vigasztalást nyújtó rövid, de velős beszédkének előre-
bocsátásával, a milyeneket szeretve tisztelt Graf úrtól már 
megszoktunk s örömmel hallgatunk. 

Ezzel bezáródott a szivet teljes mélyében megható 
s a hivő lelket felemelő, felüdítő templomi ünnepély. 

Ezek után szétoszlott a hivek serege, kiki magával 
vivén kedves vendégét. 

A tiszt, lelkész urakat tiszt. Torda Lajos lelkész úr 
kedves nejével együtt szives megvendégelésre várva az 
elmultak után. 
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f I i ï 1 1 1 Í 1 , 
Kimutatás 

a t h e o l . t a n - , i l l e t ő l é g s z a k k ö n y v e k k i a d á s a 
v é g e t t m e g i n d í t o t t g y ű j t é s e r e d m é n y é r ő l . 

XIX. kimutatás: 
Az E v a n g e l i k u s D o g m a t i k á r a előfizettek : 

101) Ntű. Horváth Sámuel érd. lelkész úr 2 frt. 102) T. 
Kottler Ottó 1. úr Magyar-Bóly 2 frt. 103) T. Maschtena 
József h. 1. úr Oroszlány 2 frt. 104) T. Sziklay Pál úr, 
földbirtokos Rozsnyó 2 frt. 

P o z s o n y , 1888. augusztus 31-én. 
A pénztáros távollétében : BukánszklJ Béla, 

theol. tanár. 
— Az „Eötvös-alap" orsz. bizottságának közleménye. 

A magyarországi tanítók Eötvös alapjának jótéteményeit 
kiosztó orsz. bizottság f. é. augusztus 20-án tartotta meg 
Budapesten rendes évi gyűlését. Az előadó jelentése sze-
rint ezúttal a kiosztás alá eső 1600 forintra az egyetemi 
tanulók közül h e t e n , másféle iskolák növendékei közül 
pedig huszonheten folyamodtak ösztöndíjakért, a segély-
összegekre vonatkozólag pedig 29 folyamodvány küldetett 
be. A 63 folyamodvány beható tárgyalása után ösztöndíj-
ban részesültek: h a r m i n c z e g y-en, vallásukat tekintve : 
8 róm. kath., 1 gör. kel., 8 ág. h. ev., 8 ev. ref. és 5 móz. 
vallású. Az alap keletkezése óta 13 év alatt 137 róm. kath., 
67 ev. réf., 66 ág. ev., 5 gör. kath., 5 unit. és 46 mózes 
vallású tanítói család gondjait enyhítette és összesen 326 
esetben 23,750 forintot utalványozott ki nekik. Áldásos 
tevékenysége abban is nyilvánult, hogy három ízben az 
országos csapások alkalmával tekintélyes összegeket nyúj-
tott külön gyűjtések rendezése által a szerencsétlenül jár t 
kartársaknak, 9 év óta pedig egyes vidéki tanítók egye-
temeinken tanuló gyermekei 2280 forintot kaptak az alap 
pénztárából irodai segédkezésükért, végűi a „tanítók orsz. 
árvaháza" is három ízben összesen 830 frtot kapott az 
Eötvös-alapból. Az alap tőkésített vagyona jelenleg 35,862 frt. 
34 kr. Ezen kívül volt a pénztárnok kezelésében a jelen 
évi júliushó 31-én tartott gyűlés alkalmával 26772 frt. és 
93 kr. tiszta évi jövedelem. 

— Végzett theologusok mint középiskolai tanárjelöltek. 
Nagyon érdekes, sajnáljuk, hogy a gyűlések miatt csak 
ily későn került rá a sor, a vallás- és közoktatási miniszter-
nek julius 19-én kelt 23,728. sz. a. püspökeinkhez intézett 
leirata oly végzett theologusokra nézve, kik középiskolai 
tanárok akarnak lenni. E szerint azon, prot. theologiát 
végzett papjelöltek, a mennyiben az összes előírt vizsgála-
tokat már letették s tanári képesítést óhajtanának nyerni 
a nyelvészeti, földrajz és történelmi szakokból, a teljesen 
befejezett theologiai tanfolyamuk, egyetemi két évül be-
számítatván, ujabb két évi egyetemi szaktanulmány után, 
külön miniszteri engedély nélkül, középiskolai tanári vizs-
gálatra bocsáthatók. De azoknak a kik mennyiségtan — 
természettudományokból kívánnának tanári oklevelet a be-
fejezett theol. tanfolyam csak egy évnek számíttatik be s 
az ilyen tanárjelöltek három évi egyetemi, illetőleg mű-
egyetemi szaktanulmány után lesznek tanári vizsgára bo-
csáthatók. 

— Előfizetési felhívás „Nazarenismus" czimű tanúlmányra. 
Hazánk déli s egyéb részein elterjedt nazarenus szekta 
történetét, életét és világnézetét tárgyalom behatóbban az 
általam immár kiadásra elkészült tanulmányban. Érdekkel 
birand, azt tartom, nem csak a theologiával foglalkozókra, 
de általában minden művelt emberre, a ki magát a naza-
renismus iránt bővebben tájékozni akarja. Munkám annyi-
ban fokozottabb érdeklődésre számíthat, a mennyiben sze-
rencsém volt nem csak számos honi lelkésztársam becses 
közléseit venni; hanem magának a nazarenismus megala-
pítójának — Frölich Sámuelnek — hátra maradt iratai, 
levelezései is (fia, sveiczi gyáros, eléggé meg nem hálálható 
szívessége folytán) rendelkezésemre állottak munkámban. 

Tanúlmányom a következő fejezetekre oszlik : 1. A refor-
mátiót megelőző kor szektái. 2. A reformátió és az ana-
baptisták. 3. A baptisták Angliában és egyebütt. 4. A 
nazarenismus alapítója. 5. A naz. megalapítása és elterjedése 
hazánkban. 6. A nazarénusok hitnézete, gyülekezeti szer-
vezete és istentisztelete. 7. Képek a nazarénusok életéből. 
8. A nazarénusok és az egyház. 9. A nazarénusok és az 
állam. A tanúlmány f. é v i o k t ó b e r hó k ö z e p é n 
j e l e n i k meg. E g y p é l d á n y á r a 60 kr. A z e l ő f i -
z e t é s i p é n z e k e t kérem hozzám alólirotthoz (Tót-Ara -
dácz, Torontálm.) küldeni. Előfizetőimnek, kik az árát előre 
beküldik, b é r m e n t e s e n fogom a munkát megküldeni 
T ó t - A r a d á c z o n , 1888. augusztus hó végén. 

Szeberényi Lajos Zsigmond, 
evaDg. lelkész. 

— Megjelentek és beküldettek a következő munkák : 
A k e r e s z t é n y e g y h á z r ö v i d t ö r t é n e t e , közép-
iskolák alsó osztályai, polgári és felsőbb leányiskolák szá-
mára írta R a a b K á r o l,y körmöczbányai ág. hitv. evang. 
lelkész és barsi esperes. Ara 35 kr. E rövid vezérfonalat 
59 lap, melyet még bővebben fogunk ismertetni, melegen 
ajánljuk tanférfiaink figyelmébe. K o z m a G y u l a fő-
városi polg. leányiskolái igazgatótól megjelent Méhner Vil-
mos kiadásában V i l á g t ö r t é n e l e m polgári és felsőbb 
leányiskolák második osztálya számára I. rész: O-kor. 
Ara 1 frt. V a r g y a s E n d r e , kir. tanfelügyelőtől és 
ismert tan könyvírótól szerkesztett két könyvecske hagyta 
el a saj tót : egv F ö l d r a j z a I I I . és IV. elemi iskola 
részére és egy M a g y a r N y e l v t a n a II . és II I . elemi 
osztály részére. Az előbbinek ára 16, az utóbbié 12 krajczár. 

— Személyi hir. Főt. Dr. S z e b e r é n y i Gusztáv 
bányakerületi püspök úr f. hó 27-én szentelte fel a b.-csabai 
templomban Geduly Henrik hitjelöltet zólyomvárosi és Sax 
Frigyest tiszaföldvári segédlelkészekké. 

— Tankönyvek és tanszerek jegyzéke az 1888/89-iki 
tanévre. Kibocsájtja Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
cs. és kir. udv. könyvkereskedése és könyvkiadóhivatala 
Budapest, Andrássy út 21. sz. — Midőn most a tanév kez-
detével a tanítók és tanárok figyelmét a jelen jegyzékre irá-
nyítjuk, örömünkre szolgál tapasztalhatni azon nagy elő-
menetelt, a melyet a fenti — egyik legnagyobb magyar-
országi tankönyvkiadó czég — tesz. — A jegyzék leg-
inkább elemi-, polgári-, kereskedelmi-, ipar- és felső-leány-
iskolai tankönyvekről van összeállítva és úgy csoportosítva, 
hogy külön az egyes szakok és külön egyes osztályok sze-
rint is a legkönnyebb az áttekintés. Egyik legnagyobb 
előnye pedig az, hogy a benfoglalt tankönyvek approbatio 
miatt mind be lévén nyújtva igy azok minden akadály 
nélkül használhatók. A fenti könyvkiadóhivatal ezen jegy-
zéket bárkinek ingyen bérmentve küldi. 

Mai számunkhoz Lampel Róbert könyv-
jegyzéke van mellékelve. 

P Á L Y Á Z A T 
az újklenóczi. ág. hitv. ev. lelkészi állomásra. K í v á n -

t a t i k a három hazai nyelv ismerete. — J a v a d a l o m : 
120 frt. az egyháztól, 200 frt. az államtól a munkácsi 
fegyintézet 12 szeri látogatásáért és az állami iskola vallás 
tanításáért. A frigyesfalvi hívektől 1 frt. illetve 75 kr. 
minden házaspártól. Stólákban : keresztelésért 1 frt ; esketé-
sért 4 f r t ; temetésért 3, 2, és 1 frt. 34 hold szántóföld 
és rét használata. A klenóczi hívektől házaspáronként 
(most 68 van) 3 illetve két gyalog napszámos és egy igás 
napszám ; mindegyik pártól egy véka rozs és egy szekér 
fa. Szabad legelő 3 kat. holdnyi szőlő használata. Két 
nagy kert, és a frigyesfalvi temetőben termesztett széna. 
Az összes úrvacsorai és 4 szer isteni tiszteleti offertorium. 

Pályázatok szeptember 9-éig küldendők: Melczer 
Aurél felügyelő úr nevére, (lakik Munkácson Bereg m.) 
Nős emberek előnyben részesülnek. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


