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P ü n k ö s d k o r . 
Jövel hozzánk pünkösdi Lélek, 
A hol te munkálsz, ott az élet; 
Világosságod s égi hangod 
Viszi a czélhoz a világot. 
Titkos fuvallatodra csendesen 
Istenhez hajlik a szív édesen, 
S a kétség éjjelébe 
Leszáll az enyhe béke. 
Jövel hozzánk pünkösdi Lélek, 
A hol te munkálsz, ott az élet. 

Szállj szeretet galambja hozzánk, 
Ha bú miatt hervadoz orczánk. 
Hozd olajágát a vigasznak, 
Reménységét a szebb tavasznak ; 
Ints, hogy szelidek és tiszták legyünk. 
Súlyos keresztet békével vigyünk, 
S hogy jó napokat lássunk, 
Szeressünk, megbocsássunk. 
Szállj szeretet galambja hozzánk, 
Ha bú miatt hervadoz orczánk. 

Pünkösdi rózsa, nyilj ki szépen 
Az Isten gyönyörű kertjében. 
A kert az egyház és virága 
Te vagy, hitünk, te szent, te drága. 
Rég, szeretett egyházunk mezeje 
Virággal és gyümölcscsel volt tele ; 
E szent mező kopáron, 
S örömtelen ne álljon. 
Pünkösdi rózsa, nyilj ki szépen 
Az Isten gyönyörű kertjében ! 

Sántlia Károly. 

A lelkiizek i tanítók községi illetősége 

Hát lehet-e ez még kérdés tárgya? . . . Lehet-e 
kérdés tárgya, hogy a lelkészek s tanítók, kiket sok 
helyen a község összes lakosai egyértelemmel, sok 
helyen a lakosok tekintélyes, legalább is tekintetbe 
veendő része a község kebelébe meghivnak, hogy a 
község életbevágó, mivelődési, valláserkölcsi ügyeit 
vezessék, intézzék, kiknek díjazását vagy ennek egy 

részét sok helyen a polg. község szolgáltatja, lehet-e 
kérdés tárgya, hogy ők illetőséggel ugyanezen köz-
ségben birnak? 

A mult év utolsó negyedéig magam is ugy 
vélekedtem, hogy ez iránt kérdést támasztani, senki-
nek se jut eszébe, de ekkor kaptam azon értesítést, 
hogy S . . . nagyközsége az ottani néptanítótól, ki 
ott helyben rendes hivány mellett alkalmazva már 
17 év óta hivataloskodik s állandóan lakik, a kit 
maga a nagyközség is ipariskolájában tanítóul alkal-
maz, az illetőségi bizonyítványt megtagadta, „mivel 



itt községi terhet nem visel, felvételi dijat nem fize-
tett, a felvételért nem folyamodott." 

Hogy S . . . nagyközségben a községi pótlé-
kot csak hiréből ismerik s igy a tanító magán szőlő-
birtoka után sem fizetett — mert senki se fizet — 
községi pótadót és hogy a községi terhek hordozása 
alatt mit értettek, azt-e, hogy a tanító kövecset nem 
terített, havat nem hányt, árkolni nem ment, éjjel 
strázsát nem állott, nappali őrséget nem teljesített, 
vagy mást-e, mind ez mellékes dolog. 

Hogy a felvételi díj községi pótlék természetű s 
ezzel a legbensőbb okozati összefüggésben áll, a 
mely oknál fogva előbb minálunk felvételi díjat csak 
ott engedélyezett a felsőbb hatóság, hol a lakosságot 
községi pótlékkal nem terhelték, ez nem lényeges a 
dologban. 

Lényeges s közérdekű a kérdés elvi oldala, 
vájjon a lelkész s tanító, kiket a községi törvény 
a községi pótadó terhe alól hivatali fizetésökre vonat-
kozólag fölment, a községben pusztán ottlakás által 
szerezhetnek-e illetőséget, vagy pedig a község köte-
lékébe felvételért külön könyörögniük kelljen-e? 

A puszta véletlen okozta-e, vagy az általam 
említett tanító illetősége ügyével csakugyan össze-
függésben van-e, nem tudom ; de kevéssel az után, 
a mikor S . . . . nagyközség a fentebb idézett el-
utasító végzését meghozta, a „Budapesti Hirlap" 
szerkesztői izenetei közt, valamint a „Magyar köz-
igazgatás" czimű szaklapban is (1890. 45. és 48. sz.) 
ép ily kérdés szellőztetett és mind a két szerkesztő-
ség egyértelműleg oda nyilatkozott, a „Magyar köz-
igazgatás" szerkesztősége adott válaszát feltétlenül 
fen is tartotta, hogy tudniillik a lelkész s 
tanító, kik a községi terhekhez hozzá nem járulnak, 
községi illetőséget másképen nem, csakis ugy szerez-
hetnek, ha a község kötelékébe felvételért a község-
hez folyamodnak. Sőt a „Magyar közigazgatás" 
1890. 17. számában közölt irányczikkére utal, mely-
ben határozottan állítja, „hogy a belügyministerium-
nak számos esetben hozott határozataiból kitűnik, 
miszerint a községi adófizetés alóli törvényszerű mentes- i 
ség nem ad a községi illetőség tekintetében, kedvez-
ményt és akár egy félszázadig tartózkodhatik vala-
mely államhivatalnok eredeti illetőségi községén ki-
vül idegen községben, a községi illetőséget javadal-
mazása után, ottan még sem fogná megszerezhetni." 

Ha a belügyminisztériumban a községi törvényt 
a lelkészek s tanítók ellen csakugyan igy értelmezik, 
kérdezem akkor, a lelkészek s tanítók közül hány-
nak van községi illetősége ott, a hol élete javát 
közhasznú munkásságban emésztette fel ? hánynak a 
családja nincs kitéve annak, vagy mivel a fiak ren-
desen az apák foglalkozását kedvelik meg s választ-
ják életpályájuknak, hánynak unokái s dédunokáinak 
családja nem lesz majd kitéve annak, hogy illetőségi 
hovatartozásuk, mint Mahomed koporsója, ég és föld 
között lebeg ? Mert nem mindenik község, melyben 
az apa, illetőleg öregapa eredeti illetőséggel birt, 
fog oly előzékeny lenni, mint volt a S . . . . tanító 
irányában K . . . . kisközség egyszerű polgár-

emberekből álló józan gondolkozású elöljárósága 
S . . . nagyközség intelligens elöljáróságának szőr-
szál hasogatása ellenében, hogy a tanítónak és család-
jának illetőségét azonnal készséggel elismerte, habár 
az ő körükben sokkal kevesebb ideig hivataloskodott, 
községi adót tiszti fizetése után itt sem fizetett, fel-
vételért itt sem folyamodott, a napvilágot sem itt 
pillantotta meg először ! 

„Hát segítsen a bajon az apa jó eleve ! folya-
modjék a lelkész s tanító a községhez felvételért! 
Ha nem akar folyamodni, volenti non fit injuria !" 
Dehogy nem ! Injuria, hogy a kit a község vagy 
ennek tekintélyes része belső emberének megválasz-
tott, kebelébe meghivott, annak még könyörögnie 
kelljen vegyék fel a község kebelébe; injuria, hogy 
a ki ilyen törvényes meghívás folytán egy községben 
állandóan letelepedett, hogy a községet tanítsa, nevelje, 
értelmi, erkölcsi jólétét előmozdítsa s igy anyagi jó-
létét is emelje, a kinek élete a község életével ál-
landóan összeforrott, annak még kérelmeznie kelljen, 
tekintsetek hozzátqjk tartozó embernek. Nagyobb inju- 
ria. hogy ily értelemben benyújtott tiszteletteljes 
kérelem esetleg meg sem is hallgattatik ; mivel folya-
modónak azonnal is megadhatja ugyan a község az 
illetőséget, de a felvételt megadni nem tartozik, őt 
kérelmével el is utasíthatja (törvény 15. §-a), és 
mivel ugyan ezen törvény (11. §. b. pontjában is) 
elő van irva a községi adózás kelléke, melynek, hogy 
megfeleljen, legalább hivatali fizetése után a lelkész 
s tanító fel van mentve. És igy előfordulhat az az 
eset, hogy a pap és tanító gyülekezete községében 
illetőséget sem letelepedés, sem a község kötelékébe 
való felvétel által, azaz sehogysem szerezhet, mi-
helyt a képviselőtestületnek tetszik a felvételt meg-
tagadni ! kegyelemre van nekik kiszolgáltatva ! ! (A 
mint hogy hallomásom szerint S . . . . nagyközsége 
a tanítónak egy ujabbi beadványára a felvételt meg-
tagadta, mivel a tanítónak illetőségét K . . . időköz-
ben elismerte s két községben illetőséggel senki sem 
birhat. És a ki ezt nekem elmondotta, törvénytudó 

í s a megyei administratióban alkalmazott tisztviselő, 
egészen helyesnek találta a nagyközség eljárását s 
okoskodását ! Mintha bizony az, aki valahol a köz-
ségi kötelékbe felvételért folyamodik, a törvény 
ellenére seholsem volna addig illetékes és mintha 
neki előbb mintsem folyamodik s folyamodása 
sorsáról bizonyos, le kellene mondania előbbi illetősé-
géről, hogy sehonnai, jött-ment emberszámba menjen!) 

Egy kis adag vakbuzgóság s felekezeti szűk-
keblűség, mely a más hiten valótól a máglyát s 
börtönt ugyan nem, de a szabad levegőt és a szabad 
mozgást megtagadni kész, igy indokolatlan kifogá-
sokkal vérig sértheti a másik egyház pásztorát és 
egész nyáját. A választásnál az egyh. gyűlésen 
kisebbségben maradt, de a község házában esetleg 
többségben levő polgártársak gyalázatos boszut áll-
hatnak ottani vereségükért, a megválasztott, ártat-
lan egyház tisztviselőn, midőn megrostálják, vájjon a 
község kötelékébe felvegyék-e vagy sem és elvégre 
is előre feltett szándékkal a rostán áthullatják! Egy 
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kis tapintatlanság vagy tudatlanság abban, mi illik 
és mi nem, sárba tiporhatja a reverendát, melyen a 
legkisebb folt meglátszik, földig megalázhatja a ta-
nítói tekintélyt! Az államnak jól felfogott érdeke, 
kötelessége, hogy annak elejét vegye. A törvényt ez 
irányban módosítandónak tartom, hogy mindjárt a 
közigazgatás legalsóbb fokán felismerjék s tiszteljék 
annak intentióját. 

A törvény intentiója, midőn kimondatott, hogy 
a lelkészek s tanítók azon javadalmaiktól, melyeket 
kizárólag az illető egyházközségben viselt hivataluk 
után élveznek, községi pótadóval nem tartoznak, 
nézetem szerint az volt, hogy méltányolja azon bok-
ros szolgálatokat, melyeket ők közhasznú munkás-
ságuk által a községnek közvetlenül s közvetve tesz-
nek. Ha immár azon kedvezményből, melyben őket 
a törvény részesíti, az illetőség megszerzésében reá-
juk hátrány származhatnék, ez a törvény intentiója 
ellen volna, a törvény egyik pontja a másiknak 
ellent mondana, egyik szakasza elvenné, a mit a 
másik megadott. 

„Éljen tehát a lelkész s tanító a felfolyamodás 
jogával. Fejtse ki felebbezési kérvényében, hogy mi-
lyen visszásság az, lia a törvény által neki nyújtott 
előnyről reá jogi hátrány származik, hogy, lia a 
községi pótlék, ezzel rokontermészetű felvételi dijak 
czélja némi viszontszolgálatot biztosítani a községnek 
azon szogálatokért, melyeket ez egyes tagjainak 
nyújt és azon terhekért, melyek a községre egyes 
polgárai után liáramolhatnak ; akkor hát ismertessék 
el a törvény alkalmazásánál is, miszerint a lelkész 
s tanitó értelmi s erkölcsi erejének tálentomait érté-
kesíti a község javára, ezekkel áldoz a közjólét 
oltárán és nagy szolgálatokat előlegez a községnek 
azon csekély viszontszolgálatokért, melyekben ez őt 
vagy családját részesíti ; fejtse ki, hogv micsoda 
visszásság benne az, ha elszegényedése, elbetegesü-
lése esetén kórházi vagy más költség merülne fel 
utána vagy családja után azt megtéríteni nem annak 
a községnek lenne kötelessége, melyben 20, 30 vagy 
több évig munkálkodott, hanem eredeti illetősége 
községének, melytől régóta távol van, a melyben 
már nem is ismerik őt, csak arra emlékeznek a 
legéhesebb emberek, hogy ott valaha ilyen vagy 
olyan nevíí egyén csakugyan született és pappá 
vagy tanítóvá lett! És bizonyosan akkép fogják el-
dönteni a felsőbb hatóságok az ő illetősége kérdését, 
mintha hivataloskodása helyén községi adóterheket 
közvetlenül hordozott volna!" 

Ezt nem merem tagadni magam sem, kétségbe 
vonni se akarom. Hiszem, hogy a felsőbb s leg-
felsőbb fokon egészen máskép fognák értelmezni a 
törvényt, mint a hogyan S . . . . nagyközség a 
tanitói és lelkészi közhasznú szolgálatok nem becsű-
lésével értelmezte és hogy ezen szolgálatok teljes 
jóakaratú méltatásával fognák azt alkalmazni is, 
habár vannak is többé-kevésbé hasonló előző esetek, 
amelyek szerint állami tisztviselőknek nem sikerült 
illetőségüket ott elismertetni, a hol több mint négy 

éven át szolgáltak, de a községi adó aluli mentesség 
törvényes kedvezményét élvezték. 

A lelkészek s tanitók illetőségi kérdésének el-
bírálásánál elvégre is más szempontból kell kiindulni 
s dönteni, mint az állami tisztviselőkénél. Ezek s a 
katonatisztek stb. szinte szolgálják s előmozdítják 
azon község jólétét, amelyben állandóan laknak. 
Azon városok szolgáltatják e mellett a legnyomósabb 
érveket, amelyek nem régiben a küldöttségek egész 
özönével fárasztották az illetékes köröket és ajánlási 
versenyt hoztak színre egy kir. tábláért ; és azok a 
városok, melyek egy-egy laktanyáért, fegyházért 
ezreket, telket ajánlanak. De mig az állami tiszt-
viselők s katonatisztek csak közvetve folynak be 
ottlakásuk által a község fölvirágzására ; addig a 
lelkészek s tanítók így közvetve is, de közvetlenül 
is előmozditják azt, mert a község jelenleg élő s 
jövendő nemzedékének kiképzésére, nevelésére szen-
telik munkás éltöket. Azután meg az állami tiszt-
viselőket kinevezik, áthelyezik sokszor élemedettebb 
korukban is, amikor már kevesebb ideig élhetnek a 
község javára, sok községbe tömegesebben helyezik 
el őket és nem kérdezik a közönséget: „hát ez az 
úr neked tetszik-e? vagv azt az urat nem akarnád-e 
továbbra is kebeledben birni?" A lelkészeket, taní-
tókat maga a község, vagy ennek tekintélyes része 
hívja a maga kebelébe, nagyon korlátolt számban s 
éltökfogytiglan alkalmazza őket és midőn nekik 
másutt kinálnak munkálkodási tért, eddigi községük-
nek alkalma van körében maradásukat nekik ked-
vessé tenni. Mindebből kifolyólag az állami tiszt-
viselőket az állam fizeti, nyugdíjazza, özvegyeik 
gyámdíját, árváik nevelési pótlékát ugyancsak az 
állam szolgáltatja ki ; a lelkészeket s tanitókat ellen-
ben a község, vagy ennek egy tekintélyes része 
fizeti, nyugdijaikról, özvegyeik gyámdijáról, árváik 
neveltetéséről a fenálló törvények és szabályok szerint 
a község köteles gondoskodni. Minő ellentmondás 
rejlenék abban, ha ugyanezen nyugdíjas bel tiszt-
viselőjét, özvegyét, melyet gyámolitani, árváikat, 
melyeket neveltetni köteles, oda illetékesnek elismerni 
köteles nem lenne. 

De ám tegyük fel azt a kedvező esetet, hogy 
ily felebbezési kérvény kedvezően intéztetik el: mái-
magában véve az is baj, ha a községi illetőségért a 
lelkésznek s tanítónak könyörgő levelet kell be-
nyújtania, kétszeresen baj az, ha a község elutasító 
végzése ellen felfolvamodniok kellene. A mi ellen-
ségünk, mely háborog velünk nem fogja soha híresz-
telni, hogy a felfolyamodásra kedvező végzés ér-
kezett, hanem mindig csak azt fogja hajtogatni, hogy 
ezt a papot, azt a tanítót saját községébe nem fo-
gadták be ! Magában az ellentálló községben pedig 
a felebbezés elintézése elégedetlenséget, legfelebb 
kénytelen kelletlen beletörődést fog szülni, de nem 
őszinte loyalis belenyugvást. A lelkészek s tanítók-
nak ilynemű meghurczoltatása, boszantása nem áll 
érdekében az államnak, nem az egyháznak, sőt inkább 
az ilyen állapotnak elejét venni fontos közérdek. 
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Ámde a felfolyamodások nem szoktak mindég 
a felfolyamodónak kedve szerint elintéztetni! Ha jól 
emlékszem, a „Budapesti Hirlap" szerkesztői üzenetei 
közt hozott fel egy esetet, mely szerint egy magas 
állású biró nem tudta kieszközölni, hogy községi 
illetősége csupán csak tartózkodása, helyben lakása 
révén állapittassék meg a községi kötelékbe való 
határozott felvétel nélkül ; mivel községi pótlékot 
nem fizetett. A „Magyar Közigazgatás" 1890. évi 
17 száma azon példával szolgál; hogy egy vármegye 
tanfelügyelője azon várostól, mely a vármegye szék-
helyét képezi, és melyben állandóan letelepedve ille-
tőséget kivánt szerezni, kérelmével elutasittatott ; a 
felsőbb hatóság pedig nem talált törvényes alapot 
ezen határozat megváltoztatására ! Ezek nem éppen 
szerencsés előjelek a pap s tanitó részére, lia a köz-
ség elutasitó végzése ellen a felsőbb fokú hatósághoz 
folyamodni merészröptü kedve kerekednék, hogy t.i. 
községi illetőségét hivataloskodása helyében álla-
pítsák meg. Mert igaz ugyan, hogy más-más szem-
pontokból kellene elbírálni egyfelől a lelkészek s 
tanítók, általában a községi tisztviselők, másfelől az 
állami hivatalnokok illetőségi kérdését; de mivel a 
szempontok e különfélesége a községi törvényben 
világos, határozott kifejezést nem nyert-, a döntő 
tisztviselő egyéni felfogásának, véleményének nagyon 
tág tér van nyitva. — És minél magasb helyről 
ejtik el az embert, annál sérelmesebb az ő esete ! 
A törvény módositásakor azt akép kell szövegezni, 
hogy a betürágó, szőrszálhasogató, szellemnélküli 
bürokratismus is azonnal felismerje annak inten-
czióját ! 

Módosításon immár több ízben ment keresztül a 
községi törvény ; mindannyiszor t. i. valahányszor 
az élet, a tapasztalás annak lényeges fogyatkozásaira 
figyelmeztetett, megtanított. Hogy a lelkészek s 
tanítókról (egyh. lapban csakis ezekről illik bővebben 
szólanom), kik azon bokros szolgálatokért, melyeket 
közhasznú munkásságuk által a községnek tesznek, 
a községi pótadó terhe alól törvény által felmentet-
tek, ugyanezen törvény világosan ki nem mondja, 
miszerint ők állásuk elfoglalása után egy bizonyos 
időre csupán fárájukban lakás, tehát a községben 
letelepülés által már községi illetőséget nyernek, ez 
illetőségért külön folyamodniok nem kell, tőlük le-
telepedési, felvételi dij nem szedhető : az a községi 
törvénynek egyik fogyatkozása, hiánya; és módo-
sitást igényel, nehogy az egyli. tisztviselők a polg. 
község irgalmának, sokszor kegyetlen irgalmának 
legyenek kiszolgáltatva. 

Hogy a jelenleg érvényben álló törvény kö-
vetelte 4 évi folytonos ottlakás a községben továbbra 
szinte feltételül s érvényben maradjon a lelkészekre 
s tanítókra vonatkozólag is a községi illetőségnek 
letelepedés általi elnyerésénél, azt a többi közt azon 
oknál fogva tartom szükségesnek, hogy nekik alkal-
muk s idejök legyen a községnek szolgálatokat 
tenni azon viszontszolgálat fejében, mely szerint a 
község kötelékébe dij nélkül felveendők. 

Addig is pedig, mig a törvény módosításának 
alkalmatos ideje érkezik, a törvényt a benne rejlő 
intentio szerint akép kellene a kormányhatóságnak 
alkalmaznia, illetve ilyetén való alkalmazására kez-
deményezést tennie, hogy azon vélelemnek adatván 
hely, miszerint a lelkészek s tanítók községi adót 
azért nem fizetnek, mivel a törvény őket ezen köte-
lezettség alól világosan felmentette, úgy tekintendők, 
mint akik a kötelezettségnek eleget tettek, tehát a 
községi 1886. évi XXII. t.-cz. 10. §-a alapján csupán 
ott lakás által s minden dij lefizetése nélkül meg-
szerzik a községi illetőséget. 

Kund Samu. 

i l l ^ l l i . 
Negyedszázados ünnepély. 

Kívánatost) a jó hírnév nagy 
gazdagságnál; az ezüstnél 
aranynál a kedvesség jobb. 

P é l d . XXII . R. l . ' v . 
A kecskeméti ágost. hitv. evang. egyház lélekemelő 

ünnepséggel tartotta meg f. é. május 6-án szeretett lel-
késze, Laukó Károly úr papi működésének 25 éves jubi-
leumát. 

A kis egyház kebelében kezdé meg lelkészi pályáját 
ezelőtt 25 évvel s nyerte meg az egyház híveinek osztatlan 
bizodalmát s tiszta keblekből eredett szeretetét, tiszteletét 
s őszinte ragaszkodását ; egyébként pedig úgyis mint 
tiszta jellemű lelki pásztor; de úgyis, mint a város 
törvényhatóságának bizottsági tagja, a közügyekbeni 
kitűnő szereplése által, az összes lakosságnak nagyra-
becsülését is kiérdemelni szerencsés volt és egyben, amidőn 
saját személyére nézve ez uton nagybecsű tekintélyhez 
jutott, a közvetlen kapcsolat nyomán, a kisded — alig 
600 lélekből álló — egyház tekintélyét is nyomatékosan 
emelte. 

Méltó volt tehát hozzá, mint aki 25 év elforgása 
alatt hitbuzgó lelki őre volt egyházának : hogy az ő hívei, 
a letűnt évnegyed-század fordulónapján, emlékünnepélyt 
rendezzenek. 

Az ünnepély szerény egyházi körben, minden fel-
tűnést kelthető előzetes mozgalom kizárásával ejtetett meg. 
Pont d. e. 10 órakor jelent meg a paplak helyiségén, az 
egyház elöljáróságával élén, a tekintélyes számú egyházi 
közönség. Képviselve volt soraiban az előkelő úrhölgyek 
többsége, a honoratior osztály, az intelligencziának nagy 
része. 

A lelkész küldöttségileg lett felkérve a megjelenésre 
s ugyanazon küldöttség kíséretében, az ünneplő közönség 
lelkes ovácziója közben lépett a presbitérium által részére 
kijelölt állványra. 

Az egyház gondnoka, Sántha Lajos úr üdvözlő be-
széddel fogadta szeretett lelkipásztorunkat, rövid, de magvas 
beszédében kifejezvén az ünnepély magasztos czélját, s az 
ünnepelt lelkész kiváló érdemeinek feltüntetése mellett 
átadá azon értékes és művészi kivitelű ezüst billikomot, 
mely az ő 25 éves jubileuma emlékére, az egyház hívei 



által beszereztetett és a melynek külső oldalán gyönyörű 
metszettel a következő bevésés olvasható: „Tisztelendő 
Laukó Károly lelkész úrnak, 25 éves papi működése em-
lékeül, a kecskeméti ágost. hitv. evang. egyház hívei. 1891. 
május 6-án. 

Ennek megtörténtével Kressák Pál, a kecskeméti 
államilag segélyezett gazdasági szaktanitással egybekötött 
felső népiskola egyik derék tanára, mint az egyháznak 
rendes jegyzője s a tanuló-ifjuság hitoktatója emelt szót s 
nagy hatást keltő beszédében lelkészünk bokros érdemeit 
s jelesül azon benső viszonyt, mely közte s a derék lel-
kész között, ugyancsak 25 év óta háboritlanul fennállott, 
hangsúlyozván, érdekfeszítő alkalmi beszédét, a hallgatóság 
méltó elismerésben részesítette. 

Ezután dr. Hanthó István orvos úr leánykája S t e -
f á n i a és Nyíri Károly m. kir. posta- és távirdafőnök 
leánykája V i l m a pompás virágcsokornak átnyujtásával 
tisztelték meg a hitbuzgó lelkipásztort. 

Ekkor az ünnepelt lelkész az ő sajátos és megragadó 
papi szónoklatának magaslatára emelkedvén, meghatottan 
s elérzékenyülve szólott az őt megtisztelő híveihez. 

Gyenge tollam nem képes leírni a jelenet nagyszerű 
hatását s elég legyen ezúttal csak még azt megérintenem, 
hogy midőn a kenetteljes beszéd már a s zivek húrjait is 
megérinté, a lelkész becses személyéhez fűzött tántorithat-
lan ragaszkodás a szivek őszinte könyeiben lelte az 
igazolást. Es végül, miután a lelkész magát a hívek 
-további szeretetébe és legjobb hajlamaiba ajánlotta, az a 
puritán egyházi színezetű örömünnepély végéhez jutott. 

E szerény sorok írójának, aki e fényes kis gyüle-
kezet kebelében ezelőtt 77. évvel születtem és a kinek 
vagy 60. év elforgása alatt alkalmam volt annak belső és 
külső viszonyait behatólag megismerhetni, szabad legyen a 
t. olvasó becses figyelmét még némely reflekszióra pótlólag 
kikérnem. 

Az érintett örömünnepély egyházunk történelmében 
unikumként szerepel, amennyiben a jövő 1892. évi octóber 
14-én betöltendő századéves fennállása óta, ez volt az 
egyháznak első jubiláris ünnepsége. 

Igaz ugyan, hogy lett volna alkalma a híveknek 
egyik most már rég porladozó lelkészével szemben, nem-
csak ezüst, — de arany emlékünnepélyt is rendezhetnie, 
tekintve, hogy a néhai Hajnal János lelkész úr, a köz-
elismerés szerint is, mély tudományu s nagy bölcsességü 
férfiú 50 éven felül hirdette nálunk az Isten igéjét. 0 volt 
egyházunk második lelkésze; de — tisztelet az elhunyt 
iránt, már csak a dekórum kedvéért is tartózkodom rész-
letes jellemzésébe bocsátkozni, s elég legyen röviden csak 
annyit felemlítenem, hogy ő, a hosszú évek lefolyása alatt 
zárkózott magatartása miatt nem volt képes az egyház 
benső rokonszenvét megnyerhetni és így könnyen érthető, 
hogy nem ellenszenvből, vagy a kellő tisztelet hiányából ; 
hanem inkább az általa teljesen magára hagyott elöljáró-
ság tanácstalanságából, a jubiláris ünnepségek mind a két 
alkalommal mellőzve lettek. 

Egyébbként más tekintettel is, az említett korszakot 
bízvást nevezhetnők — a lelkészi gondos vezérlet hiánya 
miatt magára hagyatva volt akkori elöljáróságunk, a köz-
ügyek vezetésében lankadást nem ismerő tevékenysége da-
czára — a „mozdulatlanság" korszakának. 

A következett lelkészek s köztök a később püspökké 
lett országoshírű néhai Czékus István úr is csak rövid 
ideig szerencséltették az egyházat papi vezényletükkel. 

Utóbb tisztelendő Lauko Károly úr, az egyháztagok 
egymás elleni botrányos torzsalkodása és már-már aggasz-
tóvá vált szakadások tünetei közben, vette át az egyház 
kormányzását s fiatal erővel ragadta meg a kibékítés nagy 
munkáját s apostoli kegyességgel párosult valláserkölcsi 
szellemben, de egyszersmind kitartó eréllyel működvén, 
sikerült neki a békét s az egyháznak annyira óhajtott 
nyugalmát mindenkorra biztosítani. E mellett az egyház 
anyagi jólétét is, jeles gondnokainkkal karöltve előmozdí-
tani törekedett, ugy hogy — az eredményt szem előtt 
tar tva — kis egyházunk e tekintetben is, most már pél-
dányképül szolgálhat, a mennyiben nemcsak hogy terhei 
nincsenek; hanem részben az ősökről reánk maradt díszes 
egyházi épületeken s fényesen jövedelmező bolthelyiségeken 
kivül, még jelentékeny tőkepénzzel is el van látva. 
Szóval a most jubilált lelkészünk Laukó Károly úr 
— biztos alapokra fektetve — megteremtette az egy-
háznak azon fénykorát, melynek hanyatlása sohasem 
leend. 

Es én azt kérdezem záradékul : ha létezhet-e egy-
házunk tagjai között Farizeus, a ki csak színlegesen és 
nem teljes lelke sugallatából kérné velem a Mindenhatót : 
hogy szeretett lelkészünk legjobb erőben és egészségben, 
még az arany jubileumot is megérhesse. Isten tartsa meg 
őt, óhajtása szerinti boldogságban, az emberi élet legszélső 
határáig ! Gömöry Frigyes. 

* 

A vallás és közokt. miniszter 1891. évi ápril hó I I - é n 
52348/1890. szám alatt kelt s a tankerületek kir. főigazgató-
ságaihoz intézett rendelete: 

Az érettségi vizsgálatokhoz kiküldött kormányképvi-
selők és miniszteri biztosok m. évi márczius hó 9-én, 10-én 
és 11-ik napján Budapesten megtartott értekezlete egy-
hangúlag elismerte, hogy középiskolai tanügyünk az 
1883. évi XXX. t.-cz. megalkotása óta általában emel-
kedett. 

Az eredmény és eljárás összességére vonatkozó az 
osztatlan elismerés mellett azonban a szóban levő értekez-
let, mind a vizsgálati eljárás, mind az egyes tantárgyak 
anyaga, módszere és tanítási eredménye tekintetében a to-
vábbi haladás és javítás nem egy útját jelölte ki s a con-
crét észrevételek és indítványok nagy gazdagságát hozta 
felszínre. 

Addig is, mig a kifejlett eszmecseréből levonható 
tanulságokat a jegyzőkönyv közzététele utján szélesebb 
körökkel is megismertethetném s a szükségeseknek mutat-
kozó összes intézkedéseket megtehetném, ezúttal az érte-
kezlet tárgyalásaival kapcsolatosan a középiskolai tanár-
testületek figyelmét csak néhány oly észrevételre hivom 
fel, melyek már a f. év végén tartandó érettségi vizsgála-
tokon érvényesíthetők lesznek. 

Mindenek előtt magának az érettségi vizsgálatnak 
mivoltát nem méltányolja kellőképen a tanári testületek 
egy része*. Még sok helyütt divik az érettségi vizsgálatra 
való hosszadalmas praeparálás, az Írásbeli vizsgálatokon 
a mutatványszerű tételek kijelölése, a szóbelin betanult 
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tankönyvi anyag puszta lekérdezése vagy túlságosan rész-
letes ismeretek számonkérése, holott e vizsgálat főczélja a 
tanuló felfogásának és értelmi fejlettségének, az alapfogalmak-
ban és alapismeretekben való biztos tudásának, s általában 
szellemi érettségének puhatolása és megállapítása lévén, sem 
külön e czélra szolgáló betanításnak, sem külső sikert ke-
reső, leczkeszerű vizsgálati eljárásnak helye nem lehet. A 
tanuló gondolkodási fejlettsége tehát a középiskolai tan-
folyam során megszilárdult sarkalatos ismereteken vizsgá-
landó meg és pedig olynemű, combinait kérdésekkel, melyek 
minden aprólékos adatot kizárnak. 

Ez okból, annak megállapítására, hogy a tanuló értel-
mileg eléggé fejlett-e, első és főbizonyíték a magyar Írás-
beli szabad dolgozat. I t t nemcsak arról van szó, vájjon a 
tanuló a nyelvet képes-e bizonyos technikai könnyűséggel 
és szabatossággal kezelni, hanem arról is, vájjon tanul-
mányai körébe eső valamely alkalmas tételre vonatkozólag 
képes-e gondolatait kellőképen elrendezni s egymáshoz 
kapcsolni, kiemelve azt, ami lényeges és elhatározó, értel-
mesen felhasználva ismereteiből azt, ami a kitűzött tételre 
vonatkoztatható. Azon esetben tehát, ha a nyelvileg külön-
ben helyes dolgozatban e kellékek a megkívánható mérték-
ben feltalálhatók nem volnának, az illető tanuló szóbeli 
vizsgálatra nem lesz bocsátandó. 

A történelemre nézve felmerült az az észrevétel, hogy 
a tanulók általában tájékozatlanok a világtörténeti esemé-
nyekben, még azokban is, melyek a magyar törté-
nettel szorosan összefüggnek, továbbá, hogy a kellő 
földrajzi tájékozottságnak is híjával vannak. Minthogy ez 
észrevételek a főigazgatói jelentésekben is évek óta ismét-
lődnek, felhívom a főigazgatóságot, hasson oda, hogy a 
tanárok a történelemre vonatkozó kérdéseknél figyelemmel 
legyenek arra az összefüggésre is, mely az illető hazai 
történelmi rész és ennek világtörténeti háttere közt fenáll 
továbbá, hogy kellő súlyt helyezzenek a történelmi vizs-
gálatnál a földrajzi vonatkozásokra is. Az imént említett 
részekből való feltételek az érdemjegy megállapításánál 
szintén számba veendők. 

A természettanból feltett kérdések a kormányképvi-
selőket és miniszteri biztosokat arról győzték meg, hogy e 
tantárgy tanítása közben kelleténél nagyobb mértékben 
szerepel a mathematikai rész. Ennélfogva mind a tanítás-
nál mind a vizsgálatoknál csupán csak a legszükségesebb 
mathematikai levezetésekre kell szorítkozni. Összefügg ezzel 
az értekezleten kifejezésre jutott ama tapasztalat is, hogy a 
physika legtöbb helyütt túlságos sok részletet ölel fel, 
holott a physika tanítására vonatkozó utasításaink is hang-
súlyozzák, hogy „Részletek bőséges fejtegetésével a tan-
anyagot szaporítani merőben szükségtelen és helytelen ; az 
ilyenek mellőzésével megtakarított idő sokkal czélszerűbben 
használható fel a tananyag lényegének tiszta felfogását és 
megértését elősegítő magyarázatokra és minél több példával 
való megvilágításra." 

Ami általában a vizsgálat módját s az examinálást 
illeti, az értekezlet minden tagja megegyezett abban, hogy 
igen kevés tanár van, aki a szóbeli vizsgálaton megtudná 
őrizni a tanulóval szemben a nyugodt megfigyelő állását. 
.Folytonosan istápolják, útbaigazítják, aprólékos és közbe-
vetett kérdésekkel segítik a felelőt, ami egyrészt nem 
egyeztethető össze az érettségi vizsgálat ama feladatával, 

hogy a tanuló gondolkodó és előadó képessége lehetőleg 
magára hagyatva érvényesítse magát, másrészt pedig tel-
jesen lehetetlenné teszi azt, hogy a feleletről mint egészről 
tiszta képet alkothasson a vizsgáló bizottság. Az úgyneve-
zett szájbaadásnak ez a minálunk nagyon elharapódzott 
módja tehát mindenütt a lehető szűk korlátok közé szorí-
tandó. 

Észrevétel alá esett a tanulók feleleteinek elbírálása 
is. Gyakori az az eset, hogy egy tanuló a feladott kérdé-
sek közöl az egyiktől elégtelent, a második kérdésből elég-
ségest érdemelt s ennek alapján az utóbbi érdemjegyet 
nyerte, mint véglegeset. Ez eljárás méltán kifogásolható s 
jövőben az oly tanuló, ki az egyik sarkalatos kérdésben 
teljesen tájékozatlan, megbuktatandó. Kételyek merülvén 
fel a nyolczadik osztályok évi tanjegyének beszámíthatása 
tekintetében is, tudatom a főigazgatósággal, hogy rend-
szerint csakis az érettségi Írásbeli és szóbeli vizsgálaton 
nyert érdemjegyek vehetők döntőknek s az év végi érdem-
jegy csupán kétes esetekben szolgálhat tájékoztatásul. 

Végül, minthogy még mindig vannak középiskoláink, 
hol az Írásbeli vizsgálatokon csempészetek fordulnak elő, 
szigorúan ügyeljen fel a főigazgatóság, hogy a tanáritestü-
letek a legéberebb ellenőrzést gyakorolni el ne mulaszszák. 

K i l e l t ! , 
A német Jezsuita mozgalom. (Folytatása és vége.) Eddig 

csak a buzdítást és tiltakozást láttuk, de nem magát 
a harczot, melyben pro és contra lolyik a vita a ja-
vaslat mellett és ellen. Nézzük tehát most a harcz folya-
mát, milyen fegyverrel harczol az egyik s milyennel a 
másik és mely kérdések azok, melyek a harcz magvát 
képezik ? A küzdelem kellő közepébe vezet Nippold jenai 
tanár füzetkéje, mely a wiesbadeni jezsuitaharczot ismerteti. 

Bevezetésképen, majd meg függelékül a jelen moz-
galom történeti, társadalmi és politikai hátterét adja s a 
figyelmet Európa többi államaira is rá irányítja, hol 
mindenütt azt láthatjuk, hogy a pápások megmozdultak s 
az időt alkalmasnak, a viszonyokat kedvezőknek tartják 
arra, hogy egyházuk érdekében hadjáratot indítsanak s 
követelésekkel lépjenek fel. Különösen a megboldogult Windt-
horst kezét látja a dologban, mint aki fényes politikai 
tehetségével a „német országgyűlés királyává" s egy jelen-
tős vallási és politikai párt alapitójává tudott lenni. S míg 
némelyek azt mondják, hogy a javaslat a nagy nemzeti 
mozgalom miatt talán napirendre sem fog kerülni, addig 
Nippold aggodalmasnak mondja a képviselőház állapotát, 
mert félő, hogy a centrum párttal a welfek, lengyelek, és 
elszászok is egyesülnek sőt talán a szabadelvűeket és a 
socialdemokratákat is meg tudják nyerni s akkor a többség 
az övék. Lehet azonban, hogy Windthorst halála után nem 
lesz többé oly ügyes vezérük, ki a pártnak oly nagy tekin-
télyt és politikai súlyt szerezhetne. — De a megindult s 
folyó mozgalommal, bármi legyen is a vége, le kell számolni 
s a jezsuiták mellett szóló kérvények mellett immár ezrével 
hevernek a ház asztalán a tiltakozó kérvények is. 

Egy ilyen tiltakozást fogalmazott és íratott alá hiveivel 
a wiesbadeni evang. lelkész Bickei is 1890. nov. 20-án s e 
miatt tört ki közte és r. k. kollegája közt a harcz. A rövid 
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felszólítás a lehetó' leghiggadtabb hangon van irva, de a 
r. k. egyházközség eló'ljárósága mégis tanácsosnak látta 
nov. 22-én a „városi polgársághoz" egy kiáltványt intézni, 
melyben „a kath. egyház által felette tisztelt rend" érdeké-
ben szükségesnek jelentik ki felszólalásukat. 1. Tiltakoznak 
Bickel azon állítása ellen, hogy a rend a protestantismus 
ellen alapíttatott volna, mert csak általában a kath. egyház 
érdekeinek védelmére jött létre. 2. Nem igaz, hogy a 
jezsuitákat az egj'ház érdekében törölték el, mert az a 
Bourbon ház miatt politikai okokból történt. 3. Nem igaz, 
hogy a jezsuiták „hivatott esküdt ellenségei lennének mind-
annak a mi német, ami protestáns, a mi öntudatos és 
szabadszellemű." 4. Az sem igaz, hogy a jezsuiták béke-
zavarók, mert példával nem bizonyítja Bickel. 5. Hanem 
igenis Bickel felhívása szomorú példája annak, mint zavarják 
egyesek a békét. 

Érdekes a kiáltvány azon pontja, mely azt mondja, 
hogy Bickel „oly rend ellen merészel kikelni, melyet minden 
pápa — XIV. Kelement sem véve ki — a legfőbb dicsé-
retekkel tüntetett ki ; oly társaság ellen, melyet a föld-
kerekség minden püspöke az egyház díszének nyilvánított; 
oly társaság ellen, melynek az egyház minden igaz hive 
a legnagyobb elismeréssel adózik ; oly rend ellen, mely — 
ha az ő valódi munkásságukat veszik figyelembe és nem 
költött forrásokból alkotnak róla torzképet — még a 
másvallásúak tiszteletét is kivívja." Természetes, hogy az 
ilyen fellépés r. kath. körökben óriási helyesléssel találkozott 
s még maga alimburgi püspök is a következő táviratot küldte 
a hős lovagnak : „Fogadják főpásztori köszönetemet erélyes 
emlékeztetésükért az isteni parancsra „felebarátod ellen ne 
mondj hamis tanúbizonyságot" — még ha jezsuita is az." 

E kiáltványra prot. részről két válasz érkezett. Az 
evang. egyházközség tanácsa röviden tiltakozott a zavarás 
vádja ellen s áthárította azt a r. k. egyházra, Bickel pedig 
nov. 26-án egy hosszú nyilt levélben válaszolt, pontról-
pontra kisérve a kiáltványt. Bizonyítgatja, hogy a jezsuita 
rend igenis az eretnekek ellen alapíttatott, amint azt a 
megerősítő bulla is bizonyítja. Ha pedig igaz, hogy csak 
a nem keresztény pogányok ellen irányul a rend működése, 
akkor meg érthetetlen, miért akarják épen Németországban 
megvetni a lábukat, mikor abban ker. ellenes pogányok 
nincsenek. — A rendet XIV. Kelemen nem politikai, hanem 
vallásos, egyházi érdekből törölte el, amint azt 1773. júl. 
21-én kelt bullája világosan és félremagyarázhatlanul bizo-
nyítja. A politika nem ok, csak háttér volt. — Hogy pedig 
a németet és szabadságot gyűlölik, arra a mult és jelen 
elég példát szolgáltat. — S hogy a közbékét megzavarják, 
arra nézve csak a saját egyházának aktáira utal. — Ami 
pedig ama divatos érvet illeti, hogy a socialismus ellen 
mindt-n valláserkölcsi hatalmat fel kell használni, kijelenti, 
hogy az képtelenség s ahoz egyetlen becsületes prot. ember 
se adhatja a kezét. 

A r. k. pap Dr. Keller pápai praelatus nov. 28-án 
megint csak a városi polgársághoz czimzett s éktelen jezsuita 
okoskodással telt választ adott Bickelnek, melyben már a 
személyes térre óhajtotta átvinni az ügyet, azonban igen 
szerencsétlenül, mert legközelebb bocsánatot kellett kérnie 
alaptalan vádaskodásaiért. E térre Bickel nem követte 
kartársát, sőt decz. 5-én adott igen hosszú s mindenütt 
alapos történeti ismeretekről tanúskodó s kútfőkre hivatkozó 

viszonválaszával kivívta az erkölcsi diadalt Keller felett, 
ki decz. 7-én még egy jezsuita formulát irt, melyre azonban 
Bickel már nem is válaszolt. 

Mindezen leveleket Nippold szó szerint közli s ő maga 
nem is tett egyebet, mint egyszerűen felvilágosító meg-
jegyzéseket fűzött az eredeti levelekhez s így önálló munkát 
nem adott, csak, mint maga is kijelenti, egy képet a jezsui-
ták érdekében folyó agitatióból. 

Mindezekből szomorúan tárul elénk az elkeseredett 
küzdelem, melyet a papismus már századok óta folytat a 
felvilágosultsággal s szemlélhetjük belőle a fekete sereg 
harczmodorát, mely minden eszközt megragad a czél érdeké-
ben, meghamisitja vagy épen javára magyarázza a napnál 
világosabb történeti igazságot. Igaza van Nippoldnak, hogy 
nemcsak Kellerre, . de minden elvtársára ráillik a saját 
mondása : „becsületes harczos szégyenli az olyan fegyvert, 
a milyent ő használ." 

Nemcsak nálunk, hanem Németországban is feltámadt 
tehát a papismus rémes alakja, hogy követeljen s küzdjön 
ellenünk. De így van egész Európában. Csakhogy Német-
ország erősen ellene áll s állhat is a fenyegető veszélynek, 
de mit tegyünk s mit tehetünk mi? Ott látjuk a jezsui-
tismus részét mindenütt : országgyűlésen s magán ügyekben, 
a társadalomban úgy mint a politikai életben, az egyetemen 
úgy mint kisdedóvóban, társulatokban úgy mint magáno-
soknál sőt maguk a törvények is megkozmásodnak néha a 
jezsuita keveréstől. Tért foglal nemcsak a szellemük, hanem 
ők maguk is. Avagy nem ezt bizonyítja a budapesti józsef-
városi jezsuita templom, melyet l e l k e s h a z a f i a k és 
honleányok épittetettek a jezsuitáknak ? Es hallatszott-e 
ellene egyetlen hang is? Még a teljesen prot. körök is 
hallgatva vették tudomásul a dolgot, hiszem s tudom nem 
közönyösségből, hanem inkább tehetetlenségük érzetében. 
Fájdalom, hogy ez a szomorú valóság, de mégis az. De 
hát miként is lehetne a jezsuitismus ellen nekünk harczol-
nunk ? Csakis az által, ami nekik legerősebb oldaluk : jó 
prot. szellemű intézeteket állítani fel, hol egyháznak, csa-
ládnak igaz és hű tagokat s oszlopokat nevelünk és e 
mellett hagyjunk fel az egyházban a politizálással, mely a 
mi megölő betűnk s az arra pazarolt időt és erőt fordítsuk 
a belmissióra. Baffay Sándor. 

f I I I 
— Az egyetemes egyházi névtár k é s z ü l i m m á r H o r -

nyánszky Victor úr nyomdájában s f. évi julius hó végéig 
el is fog készülni teljesen. Bátor vagyok ennek folytán 
tiszteletteljesen felkérni a nagyt. főesperesi és lelkészi 
hivatalokat méltóztassanak a névtár szükségelt példányait 
j u n i u s h ó v é g é i g , legkésőbb julius hó 15-éig tek. 
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros úrnál (Budapest, Deáktér 
4. sz.) okvetlenül megrendelni. — Bacliát Dániel az e. névtár 
szerkesztője. 

— Nyilt levél. n. t . Stromp László t a n á r ú r h o z . A 
bpesti egyh. lap 17. számából nagy örömmel értesültem, 
hogy n. t. kedves Atyámfia S o m o,gyí P é t e r vág-séllyei 
ev. tanító életrajzát kiadta. — En e nevet már rég is-
merem, amennyiben az 1579-iki (Csáktornyai-féle) énekes-
könyvben (unicum péld. a kolozsvári ev. ref. coll. ktár) 
találtam egy énekre, melynek versfőiből e név jön ki : 
S o m o g y i P é t e r m e s t e r . 

Eddig úgy vagyok meggyőződve, hogy ez ének 



M e l i u s - é , s a név az ő álneve, — s ez éneket a már 
nálam készen levő É n e k-s z ó t á r-ban így irtam le: 

„Sokszor kellene erről emlékeznünk, m i n t l e g y e n k e d v e 
„az Istennek hozzánk. 

„Communikáláskor, vf. Somogyi Péter mester (Melius) 
„1579. 116. 1. m á s u t t n e m t a l á l t a m . Áll 3 részből, 
„az e l s ő ez, 24. vers. 4. sor, a m á s o d i k : 

„Szakadása lőn az emberi nemnek, Isten javaitól szin-
„tén megfosztaték, a h a r m a d i k : 

„Beszédi mellé szerzett szent jegyeket, k i k b i z o n y í t j á k 
„Istennek jó kedvét 48. v. 4. s." 

Az volna már most az én szives kérésem, kegyesked-
jék jól megvizsgálni Somogyi Péter iratait, nem létezik-e 
valahol valami emlékezet ez énekről vájjon nem ő-e ez 
ének szerzője? 

Becses vizsgálódása eredményét, akár e t. lap utján, 
— akár privát levélben kegyeskedjék velem közölni; — 
végtelen örömömre szolgálna, ha az álnév helyett az igazi 
nevet tehetném. A ki — megkülömböztetett tiszteletem ki-
fejezésével — vagyok Gyoma, 1891. május 9. 

az Úrban szerető atyafia Kálmán Farkas. 
— Tanitóképesítö vizsgálat. A tiszai kerületi ág. hitv. 

evang. eperjesi tanítóképző intézetben az idei tanítóképe-
sítési vizsgálatok junius hó 30-án és folytatólag julius hó 
első napjaiban fognak megtartatni. A kellően felszerelt 
folyamodványok — keresztlevél, tanulmányi-, működési és 
erkölcsi bizonyítványok — a tanítóképesíto vizsgálati 
bizottsághoz czímezve a tiszai kerületi ág. hitv. evang. 
tanítóképző igazgatóságához Eperjesen f. é. junius hó 15-ig 
küldendők. Hiányosan fölszerelt folyamodványok mihez 
tartás végett azonnal visszaküldetnek. Intézetünkbeli jelöltek 
a vizsgálati díj fizetése alúl felmentvék. — Idegenek 5 fr t 
illetőleg 10 frtnyi vizsgálati díjat fizetnek. Kelt Eperjesen, 
1891. május hó 8. — Gamauf György tanítóképző igazgató. 

— Dobsina. A f. évi május hó 3-án tar tot t általános 
ev. örömnapot a dobsinai egyház is fényesen ülte meg. 
E napot megelőzőleg a polgári leányiskola növendékei 
hitoktatójuk vezetése alatt sikerült s nagy közönség szine 
előtt tartott hangversenyt rendeztek ezáltal vélvén e fontos 
napot legméltóbban megünnepelhetni. — Az előadott éne-
kekben, magyar, német, franczia szavalmányokban a növen-
dékek részéről tanúsított ügyesség a tanítónők s tanítók 
képzettsége s az iskola létjoga mellett bizonyít s így 
megérdemli, hogy még nagyobb figyelemben részesüljön. — 
Az ünnepély hatását lényegesen emelte a helybeli hitoktató 
által kidolgozott és előadott beszéd, melynek bevezető 
részében kiemelte a magyar protestantismus lényegét mint 
erős védbástyáját a magyar függetlenség és alkotmány esz-
mejének, és ennélfogva mint a habsburgok házi politicájának 
s absolutismusának ellenségét ; majd megismertetvén a 
bécsi s linczi békekötéseket, át tért az 1790/1. 26. t.-cz. alapos 
tárgyalására. Az egész beszédet az ev. egyházhoz hiven 
ragaszkodó szeretet lengte át. — Másnap reggel 9 órakor 
az úr házában gyülekeztünk e fontos nap megünneplésére. 
Megjelent a város előkelősége, a városi képviselő testület, 
a tűzoltóegylet, a bányászok serege stb. Majd Weisz Antal 
lelkész a szószékre lépvén I. móz. 32, 7 alapján szépen ki-
dolgozott, lelkesítő, épületes beszédet mondott. Áz ünnepélyes 
hangulatot a beszéd közben a helybeli tanítókar által teljes 
precisitással előadott négy hangú „Wir denken dem Herrn" 
cz. éneke emelte. — Az örömnap méltó befejezéseül este hely-
beli műkedvelők által rendezett s szini előadással egybekötött 
fényesen sikerült hangversenyben vettünk részt, melynek 40 
frtnyi tiszta jövedelme a Leopoldianum-alap növelésére for-
díttatik, s hozzá véve a 11 frtot tevő offertoriumot, úgy 
hiszem, e tény elég méltó arra, hogy e becses lap hasábjain 
megörökíttessék, az érdekelt egyházi férfiakkal közöltessék, 
mivel : exempla trahunt ! P. ö. 

— Lelkészválasztás. Badinban (zólyomi esp.) az e hó 
11-én megejtett választás alkalmával valamennyi szavazattal 
(egynek kivételével) H r i v n y á k S á m u e l zólyom-

esperességi segédlelkész választatott lelkésszé. Az úr áldja 
meg ezen fiatal munkásának működését ! 

— Felhívás a „Protestáns Árvaházi Képes Naptár 
Ügyében. Alulírott czég, mint a „ P r o t e s t á n s Á r v a -
h á z i K é p e s N a p t á r " bizományosa, tisztelettel jelenti, 
hogy miután a naptár eddigi szerkesztője, nagytiszt. F a r -
k a s József theol. tanár és árvaegyleti választmányi tag 
úr a szerkesztéstől visszalépett, a naptár további szerkesz-
tésére nagy tiszt. K e n e s s e y Béla theol. akad. tanár és 
árvaegyl. vál. tag urat kérte fel, s az ő szerkesztőségét 
az árvaegylet választmánya is elfogadta. Most, a szerkesztő-
változással kapcsolatban, a czég elhatározta, hogy különös 
figyelmet fordít arra a körülményre, miszerint mindenfelől-
ről folytonosan a vallás-erkölcsi tartalmú népies olvasmá-
nyokat sürgeti a fellendült egyházias tudat, s épen a pro-
testáns közönség e rég megszokott s kedvelt könyvét 
akarja ilyen tisztán vallás-erkölcsi tartalmúvá átalakítani, 
hogy a gyakorlatban megkísérelje, h a v á j j o n i g a z á n 
m a g á n a k a k ö z ö n s é g n e k v a n - e b e n s ő l e l k i 
s z ü k s é g e i l y i r á n y ú o l v a s m á n y o k r a ? A naptár 
formája marad a régi, hiszen puritán egyszerűsége nem 
változhatik, mert az árvaegylet tulajdonát képezi ; naptári 
része sem fog változni, ennek is permanensnek kell lennie; 
de a szerkesztővel egyetértőleg változtatni akarunk az 
olvasmányokon, s ezeket becsesebbekké kívánjuk már az-
által is tenni, hogy az irókat tiszteletdíjban részesítjük, hogy 
igy kiválóbb prot. iróink munkásságára is számíthassunk. 
Elhatároztuk, hogy e tekintetben a szerkesztő rendelkezé-
sére bocsátjuk a szükséges összeget, úgy hogy ő ívenként 
16—20 fr t ig díjazhat prózai műveket és 5—20 frtig kötött 
formájú darabokat. Á naptárt vonzóbbá akarjuk tenni 
minél több illustratiónak közlésével is. E képek között 
ezentúl is helyett foglalandanak egyházi életünk kiválóbb-
jainak arczképei, de ezek mellett főleg bibliai földrajzi és 
régiségtani képeket kívánunk közölni, hogy így szent 
könyvünk lassankint minél inkább szemlélhetővé tétessék 
közönségünk előtt. Az eddigi „Sybilla-jóslatok" helyett az év 
minden napjaira kijelölt bibliai helyeket, énekverseket és 
ezekhez csatolt rövid, néhány mondatnyi elmélkedéseket 
fogunk adni s mintegy e bevezetéssel akarjuk megadni 
alaphangját a többi közleményeknek is, melyek a hazai prot. 
egyházunk történetéből, közegyházi jelen viszonyainkból, 
társadalmi s jótékonysági intézeteink életéből leendenek 
merítve és a könnyű elbeszélés formájában előadva, köz-
ben szórakoztatóul egy-egy beszélyke vagy vallásos hangú 
költemény lesz, de mindannyija azzal a czéllal, hogy a 
vallásos érzéseket növeljék, a protestáns öntudat emelésére 
hassanak és az egyház iránt való érdeklődést ébreszszék. 
Czégünkben megvan a legjobb akarat és legtisztább törek-
vés, hogy e naptárral minél több jó szolgálatot tehessünk 
úgy magának az „Orsz. Prot. Arvaegyiet"-nek mely e 
kiadványát reánk bizta, mint általában egész prot. egy-
házunk szellemi életének. Az első anyagi czél, hogy gya-
rapithassuk az árvaegylet jövedelmét; a másik tisztán 
szellemi, hogy ily módon is szolgálhassunk annak a pro-
tes tan ts musnak, melynek ügyét czégünk mindig készséggel 
és örömmel tartotta szemei előtt. Bátrak vagyunk tehát 
tisztelettel fölhívni első sorban hazai prot. íróinkat, hogy 
munkáikkal legyenek kegyesek vállalatunkat minél jobban 
támogatni és másodsorban a nagytiszteletü lelkész urakat, 
hogy méltóztassanak hozzánk intézendő soraikkal véleményt 
mondani közlött tervünk felett és ha nagybecsű tetszésü-
ket a naptárnak kiérdemelni sikerülend, ne vonják meg 
tőle jóindulatu s annak elterjesztésében nyilvánulandó buz-
góságukat. A naptár t. terjesztőinek ezután is, mint eddig, 
minden eladott 10 példány után egy ingyen-példánynyal 
szolgálunk bérmentes küldéssel, — A t. munkatársakat 
pedig kérjük, hogy becses dolgozataikat egy oldalra irott 
hasábokon méltóztassanak legkésőbb május I5-ig alúlirott 
czég czimére (Budapest, V. ker., Akadémia bérháza) bekül-
deni. Tisztelettel Budapest, 1891. márczius végén. Hor-
nyánszky Viktor könyvkereskedése és kiadóhivatala. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


