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„Pigra massa," 
Egy lelkésztársunk, e lapban az evangelikus pap-

ságra vonatkozólag elkeseredve sóhajtott fel : a „p i g r a 
m a s s a n e m m o z d u l . " — Volt rá oka, mert csak-
ugyan egy vitális kérdésben, a papok anyagi hely-
zetének javitása tárgyában adta volt elő nézetét s 
annyit megvárhatott, hogy egy vagy más oldalról 
akár helyesléssel, akár rosszalással, de mindenesetre 
méltassák törekvését azok, akiknek érdekében fel-
szóllalt s kikről bizonnyára tapasztalatból tudta, hogy 
helvzetökkel megelégedve nincsenek. — S mi lett 
jutalma ? a g y o n h a l l g a t á s . — A „pigra massa" 
nem mozdult. — Vigasztalódhatott volna ugyan a régi 
„socios habaisse malorum"-féle mondással, mert 
sok napirendre hozott tárgy részesült már nálunk 
ily elbánásban ; de ezt egyházi életünk aggasztó 
jelenségnek vehetjük csak, mely miatt a munkától 
visszariadnuk nem szabad, sőt küzdenünk kell a 
közöny ellen, még pedig annál inkább, mennél több 
s kirívóbb az ilyfajta eset ; vigasztalást ne is ke-
ressünk ! 

Különben az egyház és iskola közérdekei iránt 
létező közönyösség egy mélyebben fekvő bajnak kóros 
tünete. — Sokan közülünk teljesen meg vannak elé-
gedve, ha szorosan vett lelkészi teendőiket elvégezve, 
tehát vasárnapokon s ünnepnapokon prédikálva, 
keresztelve, esketve, temetve, a megszokott időben 
katechizálva, elmondhatják: megtettem amivel tar-
tozom, te egyház fizess ; azontúl pedig élvezik a 
szerintök jól megérdemelt otiumot s legfeljebb saját 
érdekökben vagy kedvtelésből kertészettel, méhészet-
tel, gazdálkodással töltik el a drága időt. — Hogy 
azonban szellemök is kapjon valami táplálékot: ol-
vasgatják a szájuk izéhez mért politikai lapokat, 
vagy szégyenszemre egy-egy egyházi lapot is. 

Hiszen ez mind jó és szükséges dolog, de az 
evang. papnak vannak még más, nem kevésbbé fontos 
és szükséges kötelességei is. — A Krisztus evan-

gyéliomából meritett és ápolt eszményi életirányzat 
túlemeli őt paróchiája szűk határán s habár csak 
mint egyszerű napszámosától, de elvárja az egyház 
közérdeke, hogy minden irányban híven teljesítse 
kötelességét. 

Vezető egyéniség, mint minden téren, úgy az 
egyházban is csak kevés van; de mit használ a 
leggeniálisabb vezér, őt híven követő sereg nélkül? 
a „kevesen hívek" serege derék vezetők szavára, 
buzgólkodására hallgatva, tudatos fegyelemmel egy 
közös czélra működve diadalra jut, mig akár a vezető, 
tudatlan s laza fegyelmu sereg nélkül, akár a sereg 
éles eszű, kitartó erélyű vezér nélkül okvetlen le-
győzetik. 

Az ellenségtől is el kell tanulnunk a jót. — 
Sokat sopánkodunk a római katholiczismus elő-
nyomulásán s aggódva tekintünk hóditásaira. — 
Hát pedig sikereinek titka nagyon egyszerű. — Egy 
akarat, a római pápa feltétlen — isteni tekintélyű 
szava uralkodik az egész tömegen, még pedig, 
elismert dolog, ma jobban, mint valaha. — Szavára 
odaadó lelkesedés gyulád fel a papok és hívek szí-
vében. — Bölcseségében megingathatlan bizalom él, 
s. lia halálba küldené is híveit, ezek a csalatkozhat-
lannak felhívására, az üdvnek bizbnyos reménységé-
vel követik isteni parancsát nem ingadozva, nem 
birálgatva de még csak nem is gondolkozva a ren-
delkezésen. S lia egy püspök kívánsága elhangzott, 
versenyre kél az Urban fiainak mindenike, hogy az 
Urban atyjuknak kegyét kiérdemeljék. íme a 
jezuitizmus féltétlen engedelmessége, beleöntve a római 
katholikus egyház testébe. A római kath. egyház 
szervezete s rideg fegyelme a törvény erejével kor-
mányoz s jutalommal biztat és lelkesít. 

Nekünk is van Urunk, Királyunk, — ki tőlünk 
hálás szeretetet követel és méltán, mert megérdemelte 
életével, halálával s szellemi üdvjavainak folytonos 
közlésével. — Ha csakugyan pigra az a massa, én 
amondó vagyok, hogy hiányzik belőle ez a benső, 



lelkesítő, veze'rlő szeretet épen az iránt, kinek nevé-
ben tanitunk, intünk, vigasztalunk ; hiányzik az élő 
és éltető életelv és szilárd hit. — E nélkül az egy-
ház oly cadaver, melyet hiába galvanizálunk, élet-
képtelen marad, elvész. — Hátha még a só is meg-
izetlenül ? ! 

Kiben az Urnák szerelme él, ezt az égi láng 
nemcsak hü és buzgó tevékenységre készti, „lehe-
tetlen neki nem prédikálnia az Ur evangyéliomát," 
hanem képesíti arra is, hogy egynek érezze magát 
egyházával, annak jó és balsorsa az ő boldogsága 
vagy boldogtalansága; azt a hit fegyelmezi, hogy 
az Úrért tudjon engedelmeskedni és ha kell tűrni és 
szenvedni. Oly hatalom az élő hit, mely hegyeket 
mozdit el, a közönyösség jégkérgét elolvasztja. 

Nem óhajtom a róm. kath. egyház fegyelmét, 
mely az egyént eszközzé aljasítja, egy nagy s mű-
vészien összeállított gépezet alkatrészévé esztergályozza ; 
de igen is óhajtom az evangyéliom fegyelmét, mely 
hitbeli erőben az egyént Isten országának gyermekévé 
avatja, egy élő szervezet tudatos tagjává emeli. Ott 
a törvény parancsának külső kényszere, itt a szellem 
benső erejének szükségképisége fegyelmez. Ott a 
közös érdek, itt a közös egy szellem a mozgató erő. 
Ezt kivánom én magunknak. 

Bámulatos munkát végez a róm. kath. egyház. 
Az igazság ellenére hódit. Hát mi nem végezhetnénk-e 
az igazság mellett nagyobb munkát? igen, lia igaz-
ság, az a ki Pilátus előtt mondá : én vagyok az igaz-
ság élne és hatna a hit által mi bennünk. 

Hogy tudja a római katholiczizmus összetartani, 
vezetni hiveit ! Mi, mint az oldott kéve hullunk szerte-
szét. sőt egymás ellen fordulunk. Nincs ut — mód, 
melyet a róm. kath. papság érdekeinek előmozdítá-
sára fel nem használna. Irodalmat, egyleti életet, 
iskolát mind mind szolgálatába állít. Mi saját, nem 
is saját, hanem vallásunk, egyházunk, híveink érde-
keit annyira kicsinyeljük, hogy még mozdulni is 
restelünk s lia épen valaki azt mondja, hogy tevé-
kenységünkkel megbántjuk a róm. katholikusokat, 
visszavonulunk, sőt engedelmet kérünk, hogy élni 
merjünk. 

A róm. kath. papság igényei óriásivá növeked-
tek, mi jogosult igényeinket sem képviseljük igaz 
szeretettel, tántoríthatatlan bátorsággal. 

A róm. kath. irodalmi vállalatok a papokban 
birják biztos és buzgó terjesztőiket. Nálunk olykor-
olykor föllelkesülünk, de hát szalmaláng, hamar el-
alszik a tűz. Sóhajtoztunk irodalmi irányú egyesülé-
sért: megalakult az irodalmi társaság, a Luther-
társaság. Most hagyjuk, eviczkéljenek, ahogy tudnak. 
Ugyan hány gyülekezet vagy miveltebb egyháztag 
tudja még létezésöket is. Ott a ki irai tud, ir ; ná-
lunk még büszkélkednek vele, hogy nem bántja őket 
az irás viszketege s az a hiúság, nyomtatva látni 
nevöket. 

Az egyesületi élet, jelenkorunknak ezen hatal-
mas tényezője minden téren virágzik. A róm. kath. 
egyházban a Mária-, szent Alajos-, József- stb. egy-
letek özöne elárasztja a gyülekezeteket: nálunk 

ugyan hány gyülekezetben van s z e r v e z v e csak a 
gyámintézet is? 

Véghetetlenig lehetne folytatni az egybevetést ; 
nem teszem, mert valószínűleg eddig is siket fülek-
nek beszéltem. 

Hja az a „pigra massa nem mozdul." 
D'ixi. 

4 görögpótló magyar irodalmi taní-
tásról. 

Közoktatási miniszterünk csak e napokban in-
tézett egy leiratot a középiskolákhoz, melyben arra 
figyelmezteti a tanárokat, hogy a latinban gyöngél-
kedő tanulókat mintegy utasítsák a görögpótló tan-
folyam választására. E leirat, nyilván, abból a föl-
tevésből indul ki, hogy némely gyermeknek inkább 
a reális tárgyakra, másiknak inkább a nyelvekre 
van képessége. Azonban különbséget kell tenni képes-
ség — jobban mondva lelki munkásság — és haj-
lam között. Bármennyi tekervénye van is az agy-
velőnek, nem szabad azt képzelni, mintha az ideg-
rostok már eleve ugy volnának determinálva, hogy 
egyik tanulónál makacsul felmondanák a szolgálatot 
a declinatiók és conjugatiók, másiknál pedig a ma-
thematikai képletek fölvételében. Ez épen ahhoz 
hasonlitna, mintha a telegráf drótja s nem a telegráfos 
tagadná meg valamely hir továbbítását. Az azonban 
igenis lehetséges, hogy a gyermeki lélek bizonyos 
egyéni benyomások, pl. szüleinek foglalkozása, el-
ejtett szavai, vagy mondjuk, a tanár velőszárító 
methodusa következtében elidegenedik egyes stúdiu-
moktól, pl. a latin nyelvtől ; de ebből még koránt-
sem következik, hogy az antipatliia egy egészen uj 
tantárgyra, a görög nyelvre is ki fog terjedni. 

A dolog ugy áll, hogy a magas minisztérium 
csalódott némileg várakozásában. Aránylag kevesen 
választották az újonnan életbeléptetett tanfolyamot s 
mivel, elég sajátságosan, odafenn ezt a saját ku-
darczuknak hajlandók tekinteni, most ily uton akar-
nak az uj iránynak hiveket toborzani. Sokkal czél-
szerűbb volna, ha e helyett inkább az emiitett jelen-
ség okait kutatnák. Könnyű volna rájönni, hogy első 
sorban a szülők óvatosságán fordul meg a dolog. 
Akárhány apa volt, a ki ugy okoskodott, hogy mért 
zárja el az utat, akár csak két pályán is, a gyermeke 
elől ; hátha idővel épen arra lesz kedve ?! Némi kis mér-
tékben hozzájárult még azután e fő okhoz némelyek-
nek tájékozatlansága vagy a fiúnak a rajzban való 
teljes járatlansága. Valóban inkább jobb semmit, 
mint valamit félig tenni. Az egységes középiskola 
kérdésével ezt a pontot is tisztázni kell, mert addig 
mind az emiitett nehézség, mind az a vád fenmarad, 
hogy a tanuló ifjúság irodalmi műveltsége nem egy-
forma mélységű és terjedelmű. 

De a tananyag megválasztása ellen is alapos ki-
fogásaim vannak. Minden más tantárgynak az 
„Utasítások" szabatosan megjelölik a czélját, csak ez 



uj tanfolyamét fedi mélységes homály, annyira, 
hogy még az illető olvasmányok szerkesztői sincse-
nek tisztában vele; legalább az előszóban egyik sem 
említi. Jancsó ugyan az „Egyetemes közoktatásügyi 
Szemlében" ráfogja, hogy pl. a magyar klassikus 
iskola költői mintegy bevezetésül szolgálnának a 
görög műveltséghez. De harmadkézből kapni valamit, 
mikor az eredeti is hozzáférhető, sőt a gyermekkel 
könnyebben megértethetni, — ez mégis furcsa eljárás 
volna! Inkább hiszem, hogy az uj tananyag a 
magyar irodalmi tanításra való tekintettel van meg-
válogatva. Mai felfogásunk szerint a rhetorika a prózai 
műfajok elmélete s kétségtelen, nagyon megkönnyíti 
a tanitást, lia a fiúk már egy évvel előbb érte-
kezéseket, szónoki beszédeket, leveleket és jeles tör-
téneti műveket olvasnak. Az ó-klassikus iskola költői 
is alkalmasak az antik versformák szemléltetésére. 
Ha e mellett a görög szellemi világba is bevezetjük 
a tanulót, a mi ugy a prózai mint a költői műfajok 
tárgyalásának szélesebb alapot vet, csak dicséretes és 
eléggé nem méltányolható törekvés. Valóban részem-
ről végtelenül sajnáltam volna, ha a görög nyelv 
helyét az úgynevezett praktikus tantárgyak foglalták 
volna el a humánus képzés egyenes rovására. Nyel-
vek és irodalom maradjanak mindenha a középisko-
lai oktatás főtárgyai s nem hiszem, hogy a, görög 
műveltség tanulmányánál valami üdvösebb és föl-
emelőbb A7olna a tanulóra nézve. Csakhogy itt és 
ott a „mit?" és „mikor?" kérdése a döntő. 

Helyes, hogy az V-ik osztályban históriai sze-
melvényeket olvasnak ; de miért épen Salamont és 
Thukydidest ? Talán mert ezek pragmatikusan i rnak? 
De hisz ép azért kellene őket későbbi fokra hagyni. 
A 15 éves gyermek érettségéhez és érzelemvilágához 
sokkal jobban illenének oly történetírók művei, a 
kik még csak most kezdik tapogatózva, kihüvelyezni 
a munkákból az igazságot, pl. a görögöknél Hero-
dotos, nálunk Cserei vagy Virág Benedek. Helyes, 
hogy az olvasmányok közt értekezések is vannak, 
de miért Kármán Józseftől ? Bizonyosan azért, mert 
kitűnő stiliszta. Cakhogy ez értekezések nagyon 
magvasak ; megértésök föltételezi az iró kora irodal-
mi viszonyainak teljes ismeretét, sőt annál is többet 
valóságos néppsychologiát. Igaz. e tanfolyamban le-
hetőleg sorát kell ejteni a régibb magyar irodalom 
jeles Íróinak, de mégis a gyermekek fejlettségi foka 
legyen az irányadó. E szempontból nem helyeslem 
Kazinczy és Berzsenyi levelezésének a fölvételét sem. 
A lelkét kibeszélheti a jámbor tanár, mégis csak 
halvány képét nyújthat ja annak a nagy hatásnak, 
melyet Kazinczy leveleivel kortársaira tett. Az ő 
szép „ selypítése," a „rein menschlich" mellett 
mégis émelygős sentimentalismusa, mely különben e 
kor íróinak közös nyavalyája, bizony mondom görö-
gül vannak a görögül nem tanulóknak. Miért hagy-
ták Mikes Kelemen leveleit a Vl-ik osztályra, holott 
itt inkább helyén volnának? Ha ez olvasmányoknak 
egyébb czélja nem volna, mint egyszerűen egy csomó 
magyar iróval megismertetni a gyermekeket, még 
akkor is helyesebb paedagogiai eljárás az időrendhez 

való ragaszkodás. Kölcseynek egy-két szónoki be-
széde már az V-ik osztályban is érthető s Kármán 
meséi szintén nem okoznak nehézséget. 

Egészben véve tehát nem helyeselhető az olvas-
mányok megválogatása. Korrajzi, műfaji és psyclio-
logiai magyarázatok oly tömegét kívánja, melyek 
zavarba ejtik a gyermeki értelmet. Azonban ebből 
még nem következik, hogy amaz olvasni valókra, 
forditott idő és munka teljesen kárba veszett volna. 
Majd minden olvasmánynyal ugy van, mint Swift 
allegorikus regényével. Mi felnőttek bámuljuk a 
szerző éles satiráját, mig a gyermek Gulliver kapi-
tány csodás kalandjain mulat. Ki várná azt 14—15 
éves ifjak tói, hogy Thukydides szellemébe teljesen 
behatoljanak ? De Plataea hősi önvédelme, az athéni 
dögvész borzalma, a siciliai hadjárat drámai lefolyása 
bizonyosan mélyen lelkökbe vésődik s tisztítja, neme-
síti érzelmeiket. Még a Kazinczy és Berzsenyi leve-
lezéséből is megértenek annyit, hogy az a két költő 
szerette és tisztelte egymást, hogy a költők nemesen 
gondolkodó, nagy tehetségű lények, a kiket minden 
jóravaló ember ugy becsül, mint a nemzet büszke-
ségeit ; sőt azt is kiveszik, hogy abban a korban 
kevesen voltak az ilyen jóravaló emberek s hozzá-
gondolják, hogy az bizony nagy hiba volt. Egy 
szóval a gyermeki lélek megemészt annyit a táplá-

! lékból, a mennyit bir, csak a tanár ne erőltesse a 
dolgot s ne czirkalmazzon ki nagyszabású korképe-
ket, mint az „E. K. Szemlében" olvastam : a Hu-
nyadiak dicső korát szembeállítani XVIII-ik század-
beli hanyatlásunkkal. Részemről azt mondhatom, az 
én tanítványaim mindig jó kedvvel tanultak s még 
a görög államrégiségeket sem találták oly „szfícs-
műhelyszaguaknak," mint az egyetemes közoktatás-
ügyi bizottság jelentésében olvasható. Csak az órák 
számának csekély voltát sínylettük tanár és tanuló 
egyaránt. 

Végül a kézi könyvekről még egy pár szót. A 
Badics és Jancsó szemelvényei igen használható 
jegyzetekkel vannak ellátva, de Jancsó több olvas-
mányt vett fel. Endrődinél kár, hogy a jegyzetek 
nem alaposak, mert a könyv nyomása, külső kiállí-
tása s az egésznek beosztása gondosabb és czélszerűbb. 
A James Gow-féle görög államrégiségek fordítására 
kigyót-békát rákiáltottak, mert nem bizonyos könyv-
gyártó körökből került ki. De márSzász Károly kiemelte 
egyszer, hogy a franczia és angol tankönyvek mennyire 
felülmnlják szabatosság, világosság és rövidség tekinte-
tében a mi németből compilált könyveinket. A James 
Gow régiségtanának is megvannak eme jó oldalai s 
lia a fordítás egy-két mondata értelmetlen, egy-kettő 
idegenszerű is, simítsa át valamely helyes magyar 
nyelvérzékű tanár s jobb, rövidebb és áttekinthetőbb 
kézi könyvet nem adhatunk ifjaink kezébe. 

Albert József. 
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T â l t l J L 
Ai egyházkelésről. 

Hol történt, hol nem történt, nem tartozik a 
dologra ; nem is tudnám megmondani ; de megtör-
tént, hogy két uri egyén, kik közül az egyiknek 
tudom csak a nevét, vitatkozásba eredtek az egyház-
kelésről. Az egyik azt állította, hogy az egyházkelés 
nem más, mint a katliolikusoktól átvett helyi szokás, 
mely főképen oly vidékeken divik, hol katholikusok 
nagyobb számban vannak és ezektől a protestánsok 
ezen szokást átvették ; de nem tartja ezen funktiót 
egyházi törvényen alapulónak és nem hiszi, hogy 
azok, kik ezt nem teszik, a prot. vallás szabályai 
ellen vétkeznének. A másiknak álláspontja ez : nem 
meri határozottan állítani, miszerint az egyházkelés 
Luther által felállított dogmán, illetőleg vallásunk 
sarkalatos törvényeinek egy paragrafusában lelné 
alapját (bár hiszi, hogy erre törvényünk is van) még 
is ez oly régi, legalább Magyarországban bevett ál-
talános szokás, hogy azt már legalább (ha nem is 
törvényünk) kötelező szabály parancsolja ; — nem 
tudja, váljon ezen szertartásra hatóságilag valakit 
kötelezni lehet-e, de határozottan állítja, hogy pro-
testáns nő mindig kötelességének tartja ennek meg-
felelni. 

Ilyformán adatott elém a két vitatkozó uri 
egyénnek álláspontja. S felkérettem, hogy a tárgyról 
nézetemet elmondjam, nekik tudtul adjam. Igy 
szülemlett alábbi levelem, melynek fejtegetései tár-
gyuknál fogva tán szélesebb körben is érdeket ger-
jeszthetnek. És ha a szerkesztőség jónak látja soraim-
nak helyet adni becses lapjában, alkalmat nyújt 
másoknak is hozzászólásra s netáni tévedéseim helyre-
igazittatására s fogyatékos tudományom gyarapítására. 
Es most következzék válaszom szövege. 

Az egyházkelési ügyben hozzám intézett becses 
soraira válaszolván, legyen szabad mindeneknek előtte 
örömömnek kifejezést adhatni a felett, hogy egy-
házunk intelligens világi eleme közelebbről is érdek-
lődik az egyház intézményei, szertartásai iránt. Ezek 
után köszönetemet fejezvén ki azon megtiszteltetésért 
hogy Tek. Uraságod s a másik bár ismeretlen úr 
bizalmukkal kitüntettek, sietek a kérdéses ügyre 
vonatkozó nézeteimet lehetőleg tekintettel a vita 
pontjaira, papírra vetni. 

Az egyházkelés kötelező volta csakugyan sem 
dogmában, sem egyházunk hitvallásában, az augus-
tana confessióban nem gyökerezik. 

Régebbi szokáson alapuló egyházi szertartás az, 
melynek végső gyökérszálai visszanyúltak egykor 
Mózes szertartási törvényének talajába (III. Móz. 12.); 
de az evang. tudat ezen szálakat elszaggatta s az 
egyházkelésnek más jelentőséget tulajdonit. 

Egyházunk ezen régi szokást bizonyára a róm. 
kath. egyházból hozta ât̂  cl minthogy több egyéb 
szokást s szertartást is átvett, a melyek az evan-
gyTéliommal nem ellenkeznek. 

De helyi szokásnak, mely főkép oly vidékeken 
divik, hol a katholikusok nagyobb számban vannak, 
nem merném mondani, — inkább általános szokás-
nak a múltban ; melyr szokás azonban a jelen korban 
főkép városi helyeken s az intelligenczia körében 

i most már kevésbé „divat!" 
Meg van, tudomásom szerint, ez a szokás a ki-

zárólag evang. vallású szász királyság területén is. 
Egy rendelkezésemre álló könyvecskéből, mely szász-
országi papok számára 1864. készült tanácsadónak 
nevezi magát,1) ezeket olvasom: „midőn a szülőanya 
első lépését házából az úrnak házába teszi, szokás 
szerint nyilvános hálaadás történik, majd az anya 
nevének megemlítésével, majd e nélkül ; és ezen 
szép szokást fenn kell tartani." Az egyházkelés nem 
magán áliitatossága a felgyógyult szülőanyának, hanem 
a nyilvános isteni tiszteletnek egyik r esze. a közösség 
érzeténél fogva az egész gyülekezet belefoglalja a 
szerencsés anyát s kisdedét imáiba. 

Épületes szavakkal köti híveinek szivére 1869. 
a graefentonnai lelkész, Schwerdt ezen ősrégi szokást 
s ennek fentartását.2) Megemlékezünk most — úgy 
mond azon ősrégi szokásról, mely mainapság is min-
den anyát serkent, (avagy nem így vagyon-e?) hogy 
első kilépését a szerencsésen kiállott nehéz óra után 
az isten házába teszi, hogy itt hálaadó imájának 
áldozatát és nemcsak elsőszülött, hanem minden 
egyes magzatát is, melylyel az úr őt magát meg-
ajándékozta, neki felajánlja. Mily szép s megható, 
hogy ezen ősrégi szokás fenmaradt napjainkig, a 
melyekben a templom látogatása annyira meggyérült, 
nemcsak egy szokott imádság jobban-jobban elmarad 
és a régi egyházi szokások a világias gondolkodás 
árjaitól elsodortatnak ! 

Nagyon sajnálom, hogy nem áll rendelkezé-
semre egy külföldi prot. egyháznak sem hivatalos 
agendája, sem isteni tiszteletének rendezete. Az osz-
trák örökös tartományok evang. egy^háza számára 
készített hivatalos agenda Tek. Uraságod ellenfelénél 
döntő súlyú úgy sem volna, azon általa vallott 
nézetnél fogva, hogy az egydiázkelés szokása főkép 
oly vidékeken divik, hol katholikusok nagyobb 
számban vannak s ezektől a protestánsok ezen szokást 
átvették. 

Áttérve magyar evang. egyházunkra, a magyar-
honi egyetemes evang. egyház 4 kerületének mind-
egyike általános szokásul fentartatni kívánja az egy-
házkelést. Mindegyik „utasitja" lelkészeit, hogy a 
gyermekágyas asszonyt beavassák. Tekintetes Uram 
nézetéhez legközelebb áll használt kifejezéseivel a 
dunáninneni kerület rendtartása, melynek 291. §-a 
így hangzik: „a keresztelésre — legalább két hétre 
szülés után a gyermekágyas beavatása k ö v e t -
k e z i k. 

Pfarramtlicher Rathgeber für evang. lutherische 
Geistliche des Königreichs Sachsen. Auf Grund evang. 
Geistes und landeskirchlichen Gesetzes dargeboten von R. 
Florey. Leipzig 1864. II. Abtheilung §. 125. 

2) Predigt der Gegenwart. Halle 1869. 123. lap. 



Dunántúli ev. egyházkerületünk által kiadott 
agendánkban az egyházkelésről ezt olvashatni: „a 
gyermekágyas asszonynak beavatását, valahol még 
szokásban vagyon, megtartani parancsolja a csepregi 
25-ik canon és a büki (1806-ki) districtualis gyűlés. 
Kötelező szabálynak mondotta ki az egyház kelést az 
óváriban 1554-ben tartott zsinat, melyen forrásom 
szerint3) 88 pap, kevés nemesekkel tanácskoztak 
együtt s hoztak canonokat, melyek közül a 6-ik 
ekép szól : „a gyermekszülőknek szülés utáni be-
vezetését, egyházkelését meg kell tartani, hogy gond 
fordittassék azoknak jámbor életben megmaradására 
s nyerjenek jó intést gyermekeiknek kegyességben 
leendő nevelésére." (Megjegyzendő, hogy az itt 
egybegyűlt lelkészeknek többsége a lutheri irányt 
követte.) 

Mindamellett hatóságilag kötelezni csak a lel-
készeket lehet, hogy az egyházkelés szertartását, a 
mikor kivántatik, az egyházi rendtartás értelmében 
teljesítsék, aminthogy — mint emlitém — mind a 
4 egyházkerületünk rendtartása kötelezi s utasítja is 
őket, — de hatóságilag kötelezni a szülőasszonyokat 
ezen szertartásra csakugyan nem lehet; a mikép 
azokat, kikben a buzgóság jótékony melege elhűlt, 
kiknek egyliázias érzületük megfogyatkozott, nem 
lehet arra kényszeríteni, hogy például a templomba, 
az urasz tálához járuljanak. Mert mindez olyan ügy, 
melyet Istennel s saját lelkiismeretével mindenkinek 
magának kell elvégeznie. Szánakozom, sajnálkozom 
mindazokon, akik könnyelmű lélekkel oly könnyen 
végeznek vele. 

Az egyház valláserkölcsi intézmény. A „kény-
szeríts bejönni" nem érthető külső kényszereszközök 
alkalmazására. Az ilyen nem evangyéliomszerü el-
járás képmutatásra, álszenteskedésre vezetne, oly 
népet nevelne, mely az Úrhoz csak szájjal közelget 
és ajkaival tiszteli őt, de a melynek szíve tőle távol 
vagyon. Azon valláserkölcsi intézményünknek az 
egyh. fegyelem gyakorlásában s alkalmazásában 
nincsen s nem lehet más fegyvere, eszköze, mint az 
ige és módszere a hivogatás, nógatás, buzdítás, intés, 
felvilágosítás, dorgálás, fenyités az evangyéliom által. 

És az evang. lelkipásztor minden kínálkozó al-
kalmat fel fog használni arra, hogy nyájában amaz 
eszközzel s azon módszerrel azon vallásos érzületet 
felébressze, ébren tartsa, a mely megindult kebellel 
ád szívesen hálákat Istennek a szülés nehéz órái 
után mintegy újból visszanyert életért és a melynek 
a gyermekek Isten becses ajándékai, kikért illó 
hálákat adni Istennek, kiknek keresztény nevelésére 
az Ur előtt felbuzdulni s buzdittatni üdvös és kedves 
dolog. Sok más alkalom is kinálkozik ugyan ezen 
érzület ápolására, de tapasztalatból mondhatom, 
hamarjában nem akad arra jobb alkalom, mint a 
mikor a szülőanya egyházhoz kimegyen s megindult 
kedélye a lelki atya intései, buzdításai iránt oly-
annyira fogékony. 

3) Kiss Aron. A XVI. században tar tot t református 
zsinatok végzései. Bpest 1881. 

íme ez az egyházkelésnek jelentősége, czélja 
evang. egyházunkban ! És ezen fogalma távol van 
a mózesi világnézlettől ép ügy, mint a babonás fel-
fogástól. Vallásos kedélyű lélekben mindig kötelezve 
fogja magát tudni, nem puszta szokásból, nem az 
emberekért, hanem Istenért s önmagáért kisdedével 
együtt az Ur elé járulni, hogy a hálaadás kegyes 
áldozatával annak adós ne maradjon, a ki őt oly 
kegyelmesen megsegitette, atyai isteni szeretetéből 
oly gazdagon megáldotta. Hivő léleknek szívemelő 
vigasztalás önmagát s kisdedét a szent helyen is 
Isten kezébe ajánlani és a bekövetkező gyötrelmek s 
gondok szorongató óráira — mert a házi kereszt 
egy háztól sem marad el — felfegyverkezve, magát 
és övéit Isten kezében tudni ! íme így magamévá 
teszem Tek. Ur azon nézetét, hogy prot. nő mindig 
kötelességének tartja az egyházkelés kötelességének 
megfelelni. 

És most újból köszönetet mondok Tek. Urnák 
s előttem ismeretlen úri társának, hogy bizalmukkal 
megtisztelvén, alkalmat nyújtottak nézeteim kifej-
tésére. Attól, hogy kissé hosszura nyúlt fejtegeté-
seimmel kegyeteket untattam volna, azon nagy ér-
deklődésüknél fogva, melyet élénk vitájok által e 
tárgy iránt tanusitottak, talán nem kell tartanom. 
Ha még is csalatkoznám ezen föltevésemben, bo-
csássanak meg hosszadalmasságomért s rójják azt fel 
a buzgalomnak, melylyel a felvetett tárgynak neki 
melegedtem. Kund Samu. 

ü t r l L i , 
A nyitrai értekezlet. A nyitrai esperesség míveltebb 

világi eleme a dunáninneni kerületben észlelhető magyar-
ellenes irány ellensúlyozása czéljából szükségesnek látja a 
világiakban, mint e kerületnek nagyobbrészt s majdnem 
— úgymond — egyedül magyar érzelmű elemeiben nagyobb 
érdeklődést kelteni az egyházi ügyek iránt. 

A nyitrai esperesség világi férfiainak azon elhatáro-
zását, mely szerint ezentúl ,,az egyházi ügyek eddig elha-
nyagolt vezetésében az őt megillető szerepet maga részére 
felvenni kívánja", csak üdvözölhetjük, mert a világi elem 
érdeklődése által protestáns egyházunk, mely az „általános 
papság" népszerű, demokratikus elvén alapszik, csak nyer-
het illetve e nélkül hivatásának teljesen meg nem felelhet. 
Egyik elemnek részvétlensége miatt azon egyoldalú befolyás 
által, mit a másik gyakorol csakis félszeg sőt szélső irány ha 
tereltethetnek az ügyek, mint a nyitrai programm is keny-
telen elismerni. Holott ha mindkét részről egyaránt befolyás 
gyakoroltatik az egyház kormányzatára, daczára azon kü-
lömböző, eltérő sőt némelykor ellentétes nézeteknek és 
törekvéseknek, mi a két elemnek, a világinak és egyházinak 
külömböző viszonyaiból, hajlamaiból és érdekeiből támadhat, 
legalább megjelölhető azon középút, a hol mindkét fél az 
igazságot felismerheti. 

Egyházunk jól felfogott érdekében fekszik tehát, hogy 
a világi elem „az egyházi ügyek vezetésében az őt meg-
illető szerepet" szinte felvegye és befolyását érvényesítse. 
De a mint egyrészt csak örülni lehet az érdeklődésnek, 
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úgy másrészt, sajnos, nem helyeselhetni azon utat és módot, 
a mikép befolyásukat érvényesíteni kívánják. 

Ezen mozgalomnak egyik főczélja ugyanis az volna, 
hogy a dunáninneni kerület a zsinat eszméjének megnye-
ressék, a melynek legközelebbi feladata leend általában 
rendezett állapotokat teremteni ev. egyházunkban s külö-
nösen az egyetemes hatóságot szankczionáltatni, melyet 
épen a dunáninneni kerület a százados gyakorlat szentesí-
tése daczára is mindeddig elismerni vonakodott. S ime mit 
csinál a nyitrai értekezlet ? ! Maga is egy kivételes, szabály-
és törvényellenes állapotot kreál eljárásával. Mert egyházi 
rendezéseinkkel ellenkezik, hogy a világiak — vagy mond-
juk hazafias párt — mint értekezlet, illetve bizottság az 
egyházi fó'hatóságokkal közvetlenül érintkezzék s így a 
rendes, törvényes forumokat, hatóságokat, t. i. az egyház-
községi, esperességi, kerületi gyűléseket megkerülje vagy 
ignorálja. Vagy talán a főhatóságokkal csak privátim 
érintkezni óhajt s ez úton hatni reájuk ? De itt meg az a 
bökkenő, hogy a főhatóságokkal mint ilyenekkel máskép 
mint hivatalosan érintkezni nem lehet. 

A nyitrai értekezlet által megindított mozgalmat tehát 
üdvösnek mondhatni, csak más úton igyekezzék befolyását 
érvényesíteni — ne felülről a főhatóságok által, hanem 
alulról a népre gyakorolt hatással, a mi egyházunk demo-
kratikus jellemének is inkább megfelel. Nehezebb leend 
ugyan így a munka s lassúbb is, de alaposabb, s az ered-
mény biztosabb és állandóbb. 

Az egyházi elem s a magyarellenes párt bizonyosan 
azért dominál Nyitrában s a dunáninneni kerületben, mert 
a néppel többet érintkezik, az egyházközségi gyűlésekben 
élénkebb részt vesz, hogy a nép bizalmát kinyervén fel-
ügyelői, képviselői tisztségekre tehessen szert, s ez által 
t ö r v é n y e s befolyást is biztosítson magának az egyház 
kormányzatánál. Ugyanezen utat kell követni a nyitrai 
értekezletnek is, hogy az „elhanyagolt" tért visszahódítsa 
s az egyházi — vagy mondjuk magyarellenes — elemnek 
befolyását a népre, az egyház vezetésére ellensúlyozhassa. 
Tekintse magát a műveltebb világi elem is az egyház nap-
számosának, szolgájának, ne restelljen részt venni az egy-
házközségi gyűlések aprólékos ügyeinek tárgyalásában, 
csendes munkájában, mi legközvetlenebbül és leghatható-
sabban építi az egyházat, mi által nem urai, de atyái 
lesznek a népnek, mely így ösztönszerűleg bizalommal és 
szeretettel fog a műveltebbek felé fordulni. 

Mert ha csupán a kerületi és egyetemi gyűlések olym-
pusán tününk fel, s mint egykor a pogány világban az istenek 
csak úgy hébe-hóba s csak akkor ereszkedünk le nagy ke-
gyesen a halandók közé, ha valami harczi zaj üti meg 
füleinket onnan alulról, egyébként pedig nem sokat törődünk 
a szegény emberek mindennapi bajával, szükségeivel; akkor 
ép úgy, mint ama olympus-lakók nem gyakoroltak üdvös 
befolyást a világra, mi is hiába fogjuk hasonló szereplé-
sünknek áldásos nyomait keresni az egyházban. 

Jeszenszky _ZV. B. 
* 

Vallás és közoktatásügyi miniszteri leirat a dunáninneni 
püspöki hivatalhoz, az anyakönyvi utólagos bejegyzések tár-
gyában. 20694. szám. 

Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Ur ! 
A Méltóságod folyó évi április hó 20-án 677. sz. a. 

kelt felterjesztésében felvetett azon kérdésre nézve, hogy 
mely pótlólagos anyakönj'vi bejegyzések foganatosíthatók 
csak a vezetésem alatt álló minisztérium engedélye mellett, 
értesítem Méltóságodat, miszerint az emiitett előleges fel-
sőbb engedély rend szerint mindazon anyakönyvi bejegy-
zésekhez szükséges, a melyeknél a bejegyzendő eset valódi-
sága és mibenléte előleges bizonyítást igényel s a melyek-
ben azért akár a hivatalos nyomozások, akár a felek által 
bemutatott okmányok általi bizonyítékoknak jogi vagy 
administrativ szempontból való megbirálása mutatkozik 
szükségesnek, s azért az annak idején anyakönyveztetni 
elmulasztott minden születési, házassági és halálozási ese-
teknek, mint szintén az utólagos házasság általi törvé-
nyesitéseknek bejegyzése és általában az anyakönyvekben 
foglalt bejegyzések bármely tekintetbeni kiigazítása, módo-
sítása, törlése vagy kiegészítése, ezen okmányok hiteles-
ségének megóvása szempontjából csakis előleges miniszteri 
engedély alapján foganatosítható. 

Kivételt képeznek a rendes bírósági határozatok által 
elrendelt anyakönyvi bejegyzések vagy kiigazítások, a 
melyek alapján, amennyiben az illető határozatok jogerőre 
emelkedtek, azon bejegyzések vagy kiigazítások minden 
további engedély kikérése nélkül eszközölhetők. 

A gyakorlatba évek óta átment fentebbi általános 
szabály kiegészítéséül a Méltóságod idézett felterjesztésé-
ben felhozott speciális esetekre nézve még külön is meg-
jegyzem. hogy az utólagos házasság általi törvény esités 
anyakönyvi feljegyzésének engedélyezését a vezetésem alatt 
álló ministerium részére fenntartani azért mutatkozott 
szükségesnek, mert ily törvényesitésekhez hazai törvényeink 
az utólagos házasságkötésen kivül még több egyéb 
feltétel fenforgását is okvetlenül megkívánják, így jelesül 
első sorban azt, hogy a törvényesítendő gyermek szülői 
a nemzés idejében [szabad, vagyis oly állapotban voltak 
legyen, melyben egymással már akkor is törvénj'es 
házasságra léphettek volna, továbbá, hogy a gyer-
meket az utólagos házasságra lépett mindkét szülő hatá-
rozottan és hitelt érdemlő alakban saját gyermekének el-
ismerte legyen. Annak elbírálását pedig, váljon concret 
esetekben ezen többi lényeges kellékek is megvannak-e, a 
vezetésem alatt álló ministerium részére fentartani kellett. 

Ellenben a méltóságod által felhozott második eset-
ben, vagyis akkor, midőn valamely külföldön elhalt magyar 
állampolgár halálesetének az itteni anyakönyvekbe való 
bejegyzéséről van szó, itteni engedélyre szükség nincs, 
mert itt nem utólagos, hanem rendes anyakönyvi bejegyzés 
esete forog fen, melyben a netáni késedelem csakis a 
hosszabb kezelési eljárásnak tulajdonítandó. 

Egyébiránt ily külföldön történt anyakönyvi esetek-
ről az adatok rendszerint úgyis a közigazgatási hatóságok 
útján szoktak az illető itteni anyakönyvvezető kezei-
hez jutni. 

A névváltoztatások engedélyezésénél már a beliigy-
ministerium kiköti, hogy az a születési anyakönyvben is 
feljegyeztessék, ezeknél tehát az illető közigazgatási ható-
ságok megkeresése teljesen elegendő. 

A haláleseteknek védkötelezettségi szempontból az 
illető születési anyakönyvben leendő feljegyzését kormány-
rendeletek hagyják meg ; önkényt értetik tehát , hogy 
külön engedélyre ez esetekben nincs szükség, valamint 



nincs hasonló okból a más hitfelekezetbe való áttérés fel-
jegyzésénél sem. 

Végül még megjegyzem, hogy az anyakönyvvezetők 
figyelmeztetendők, miszerint az anyakönyvekben történt 
mindenféle utólagos bejegyzésnek, törlésnek, kiigazításnak 
vagy kiegészítésnek a törvényhatósági levéltárban őrzött 
anyakönyvi másodpéldányokba leendő bevezetését is a 
maga utján eszközölni el ne mulasszák. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását. 

Budapest, 1891. május hó 19-én. 
Gr. Csáky, s. k. 

— A magyar protestáns irodalmi társaság i g a z g a t ó 
választmánya f. évi junius hó 3-án, d. u. 5 órakor Buda-
pesten az evang. ref. főgymnasium (Lónyai-utcza) könyvtár-
termében g y ű l é s t tar t . Tá rgy : Jelentések. Folyó ügyek. 

— rEgyetemes névtár." Már rövid időn kikerül a 
sajtó alól az „Egyetemes névtár." Megrendelhető Bendel 
Henrik egyetemes pénztáros úrnál Budapest, Deák Ferencz-
tér 4 szám. Ara valószínűleg, mint eddig is 1 f r t lesz. 

— A váczi ágost. hitv. ev. egyház m á r i r o d a l m i ú t o n 
is megkisérlette, hogy a templom építése által reá hárult 
aggasztó terheket megkönnyebbíthesse. Ugyanis n. b. e. 
Fabó András agárdi lelkész és akadémiai tag szerkesztése 
mellett az 1868. évben közrebocsátotta a „ R a j z o k a 
m a g y a r p r o t e s t a n t i s m u s t ö r t é n e l m é b ő l " czimű 
könyvet. De fájdalom ! e törekvését és reményét kivánt 
sikert nem követte. A nagyköltséggel kiadott könyv számos 
példányai még máig sem keltek el. Hogy tehát ezeket 
legalább némileg értékesíthesse, s ez által anyagi bajain 
s gondjain segíthessen, a gyülekezet az e folyó évi április 
hó 12-én tar to t t egyházi gyűlésén a könyv 1 f r t 60 krnyi 
előfizetési árát 50 krra szállította le, s azt, egyes prot. 
nemes egyházak pártoló kegyeibe ajánlani hozta javaslatba. 

— Üdvös kezdemény. Főtiszt. B a l t i k Frigyes püspök 
úr a legutóbbi napokban kelt leiratával esperességi és 
kerületi papi értekezletek szervezésére hívja fel a testvérek 
figyelmét, sőt a megalakulandó értekezletek napirendjére 
következő négy tételt tűzött ki, melyek felett az eszmecserét 
megindittatni óhaj t ja : 1. A lelkész mint pásztor a szekták 
irányában. 2. A mi missiónk a római propaganda ellen. 3. 
Vallástanítás a szórványokban. 4. Mikép menthető meg a 
lelkészben a „theologus és christianos" a mai byrokratis-
mus, Chauvinismus, Indifferentismus és materialismus elle-
nében. — Isten áldása kisérje a derék főpásztor törek-
véseit. — Vele s az ő szavaival kívánjuk: „Az Ur adjon 
jó előmenetelt." 

— Királylehotai ev. egyház új temploma építése 
javára két nagyérdemű jóakarót nevez meg, a kik 50—50 
frtnyi adománnyal járultak az egyház fölsegélyezéséhez. 
Nagyságos Lehoczky Egyed országgy. képviselő ur 50 frt. 
Tekintetes Lehoczky Jenő iglói városi főjegyző ur szintén 
50 frtot adományozott fenti czélra. Közöljük ez utóbbi 
nemes adakozó sorait, melyekkel a segélyre szorult egy-
háznak átnyúj tot ta a becses adományt: Tekintes egyházi 
gondnok ur ! Igen tisztelt uram ! Azon kegyeletből 
mellyel hitvallásom iránt mindég viseltetem, valamint bol-

dogult édes atyám Lehoczky Mátyás ur szülőhelyének 
egyháza iránti tiszteletből a Király-Lehotai ágost. ev. 
egyház javára 50 frt. azaz ötven forintot adományozok, 
azon kijelentéssel, hogy a nemes és nagytiszteletű király-
lehotai ág. evang. egyházról jövőben sem fogok meg-
felejtkezni. — Szivem mélyéből kivánom, hogy minden egyes 
király-lehotai hittársam áthatva legyen azon mondat igaz-
sága által, „ h o g y a m e n n y i v e l s a j á t e g y h á z á n a k 
j ó t t e s z , ú g y a n n y i v a l c s a k m a g a m a g á n a k 
j ó t t e s z e n . " Magamat a tekintetes egyházi gondnok ur 
jó indulatába ajánlva maradok Iglón, 1891. május 16. kész 
köteles szolgája királylehotai Lehoczky Jenő vár. főjegyző. 

— Egy kis adalék „A m a g y a r h o n i p i e t i s m u s 
t ö r t é n e t é h e z . " (Ajánlva nt. Krupec István tanár ur 
figyelmébe.) Érdekkel olvastam e becses lap 21. számában 
a nt. tanár urnák a fenti czím alat t közlött czikkét, a 
melynek utolsó pontjában azt irja „érdekes és szükséges is 
volna tudni s megismerni a megtámadott pietistáknak, s 
főleg a neves Bél Mátyásnak a védelmét. Azonban e részben 
— legalább egyelőre — nem áll a kielégítő útmutató ren-
delkezésünkre!" En czikkének csakis ama végső paszusához 
kívánok némi csekély adalékot szolgáltatni. Feltűnt, hogy 
a tudós tanár ur Bél ellenei között nem említé Kermann 
barát ját , a nagytudománj^ú Micsinszky Jánost, a nyústyai 
s 1722-től ráhói jeles lelkészt, ki egy volt Bél legügyesebb 
támadói közül, a ki 1724. febr. 15-én Ráhón kelt nyilt 
levelében támadta meg a nagynevű Bélt ; a ki viszont 1725. 
jan. 23-kán Pozsonyban kelt levelében védi az ellen magát. 
Ugy a Micsinszky támadása, mint a Bél védelme feltalál-
ható a kishonti ev. esperesség levéltárában; de egyszersmind 
nyomtatásban is olvasható mindkettő a nevezett esperes-
ségnek „Solemnia X. Memoriae universariae Bibliothecae Kis-
Honthanae publicae senioratus evang. a. c. Alsó-Szkálnokini 
in vicém 13. sept, die 15. eiusdem mens; celebrata anno 
MDCCCXVIII . stb. czimű latin, magyar, német és tót, négy 
nyelven irt évkönyvének 101. s következő lapjain, közölve 
Holuo Mátyás lelkész által. Van szerencsém ezt a nagy-
tiszt. tanár ur és az érdeklődő tiszt, olvasók szives figyelmébe 
ajánlani. Abaujszántón, 1891. május 26-án. Tisztelettel 
Czékus László, ev. lelkész. 

— A Teleki-Roth Johanna-ösztöndíjat k ö v e t k e z ő t a n u l ó k 
nyer ték: I . A t h e o l . a k a d é m i á b a n : l. Scherffel 
Nándor. 2. Bárdy Ernő. 3. Taubinger Rudolf. 4. Paulinyi 
Dániel. 5. Söpflin Aladár. 6. Soltész Gyula. 7. Mihálovics 
Samu. 8. Chorvát Kristóf. — II . A p o z s o n y i l y c e u út-
b a n : 1. Petrovics Pál. 2. I lg Ede. 3. Tetzel Lőrincz. 4. 
Kesztler Tivadar. 5. Malárik János. — I I I . E p e r j e s e n : 
1. Scholtz Gyula. 2. Baltik Pál. 3. Roxer István. 4. 
Broschkó Adolf. 5. Hörk József. 6. Gömöry János. 7. 
Vojtkó Miksa. 8. Koncsek László. 9. Steinmetz Lajos. 10. 
Hajsó Gusztáv. 11. Lipták Lajos. 12. Balló Emil. — IV. 
K é s m á r k o n : 1. Melczer Kornél. 2. Kotsch Mihály. 3. 
Prokópy Imre. 4. Melich János. — V. S o p r o n b a n : 1. 
Dómján Elek. 2. Eösze Zsigmond. 3. Jánosi Lajos. 4. Kovács 
Sándor. 5. Fack Henrik. 6. Hetvényi Lajos. 7. Müller 
Róbert. 8. Prőhle Henrik. 9. Hollósy Kálmán. 10. Csengey 
Miklós. 11. Mikola Sándor. 12. Phrőhle Vilmos. 13. Kovács 
János. — V I . S e l m e c z e n : 1. Pántyik Árpád. 2. Clement 
Béla. 3. Hallay Zoltán. 4. Klein Béla. — VII . R o z s n y ó n : 
1. Stromp Miklós. 2. Halasy Győző. 3. Frenyó Lajos. — 
VII I . S z a r v a s o n : 1. Makula Károly. 2. Mocskónyi 
Zsigmond. 3. Balázs Ádám. 4. Lichtenstein Zoltán. — IX. 
I g l ó n : 1. Guhr Géza. 2. Katrenyák Emil. 3. Basilidesz 
Barna. — X. B u d a p e s t e n : 1. Mauritz Gyula. 2. 
Fröhlich János. — XI . N y í r e g y h á z á n : 1. Pazár Béla. 
— XII . R i m a s z o m b a t b a n : 1. Bazovszky Lajos. — 
A z ö s z t ö n d í j 38 fr t . 

— A pesti magyar gyülekezet M e l i s J á n o s t segéd-
lelkészévé választotta. 
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— Megjelent a pesti ág. hitv. ev. magyar és német 
egyházgyülekezet 1890-ik évi jelentése, egyházi és iskolai 
számadásainak kivonata. Impozáns számokkal találkozunk 
benne, melyek fényesen bizonyítják egyik legnagyobb, 
de mindenesetre a legrendezettebb gyülekezetünk kitűnő 
anyagi situaczióját, bár tagadhatatlan feltűnik egy-egy 
elszomorító jelenség is, mely mint árny a fény mellett annál 
szembeöttlőbb. Mindjárt a jelentés elején szomorúan consta-
tálva látjuk, hogy mig 1889-ben a gyülekezetnek 1284 
fizető tagja összesen 6804 f r t 50 kr. járult hozzá az egyház 
szükségleteinek fedezéséhez; addig 1890-ben 1310 egyháztag 
6236 írttal, tehát több egyháztag után a járulék majdnem 
70 fr t ta l csekélyebb. De menjünk tovább! A lefolyt 1890. 
évben is nagyszerű adományokban részesült az egyház. Első 
helyen áll jótevői között maga a főváros közönsége, mely 
kultusz czélokra 2100 frtot, iskolai czélokra 3000 frtot, 
hitoktatási czélokra 4000 frtot, a templomépitésre megsza-
vazott 50,000 frtból, második részlet fejében 10,000 frtot 
szolgáltatott át az egyház pénztárának. A többi a jelen-
tésben felsorolt adományokat lapunkban térszüke miatt 
bár mint sajnáljuk is, fel nem sorolhatjuk. Az iskolák bei-
életét, illetőleg közöljük, hogy a lefolyt évben a gymna-
siumban következő személy változások történtek : Széky 
István id. tanár állásáról lemondott, Dr. Petz Vilmos pedig 
egy évi szabadságot nj'ert ; ezek helyébe: Dr. Rácz László 
segédtanárrá, Dr. Tóth Kálmán helyettes tanári minőségben 
meghivatott. Dr. Peez Gedeon, ki a párhuzamos osztály 
felállítása óta mint segédtanár volt alkalmazva és működésé-
vel az elöljáróság elismerését és megelégedését vivta ki az 
1890/91.évkezdetétől számitandó dijél vezettet rendes tanárra 
választatott. Zaboy Alajos külvárosi népiskolai tanitó saját 
kérelmére nyugdíjaztatott, Rajnay Klára kézimunkatanitónő 
végkielégítéssel felmentetett állásától. A gymnasiumot láto-
gatja 425 tanuló 9-el több, mint a mult iskolai évben, az 
elemi és polg. iskolát 795 gyermek 21-el kevesebb mint 
1889/90-ben. A magyar német gyülekezet közös pénzalap-
jára vonatkozó számadás a lefolyt évre 115,750 írt 06 kr. 
bevételt és 115,522 frt. 06 kr. kiadást mutat, így az ez évi 
számlára 228 frt megy át. Az iskola számadásokból kiemeljük, 
hogy a főgymnasiumra mult évben befolyt 30,975 frt 20 kr. 
mely összeg teljesen fedezte a kiadásokat. Az elemi iskolánál 
a bevétel 30,529 f r t 38 kr. tet t ki, mig a kiadás csak 
28,779 frt 01 kr. A vallástanításnál bevétel és kiadás 
6618 f r t 10 kr. volt. Az egyház tisztviselői nyugdíj inté-
zetének bevétele mult évben 13,577 f r t 38 kr., kiadása 
13,392 frt 20 krra rúgott. Elhagyva a költség előirányzatot 
végezetre örömmel igtatjuk ide, hogy a templomépitési 
alap tőkéje 1890. év végével 174,150 frt 83 kr. tet t ki. 

— Két német herczegnő kitérése. Ál ta lánosan t u d o t t 
dolog, hogy hesseni Erzsébet, Sergius nagyherczeg neje és 
boldogult Frigyes császár leánya a görög trónörökösnő 
protestáns vallásukról lemondva, a görög keleti egyház 
hiveivé lettek. Fájdalommal és szégyennel veszi tudomásul 
az egész német protestáns világ e hitehagyást. Az orosz 
családba férjhez ment hesseni főherczegnő lépésénél nem 
csodálkozhatunk, maguk a németek is igen jól emlékeznek 
számos herczegi ház sarjainak hasonló tettére, mert hisz az 
orosz czári családnál fennálló törvény, hogy annak minden 
tagja orthodox hitű legyen. S ha más családba megy férj-
hez orosz főherczegnő, ott megtartja hitét. Kivált a mos-
tani orosz czár, ki a zsidók üldözésének terén szerzett 
babérokhoz az evangelikus egyház lelkészeinek üldözésében 
aratott diadalokat is fűzheti, nagyon természetes, tisztán 
akarja a Romanov vért minden keveréktől megőrizni. Annál 
inkább csodálkoznak a görög trónörökösnőn, mert hiszen a 
görögök türelmesek az eltérő vallásos nézet iránt s úgy a 
németországi, mint a görög lapok a koronaherczegnő át-
térésének kielégítő okát találni vagy adni nem birják. Hát 
nekünk ne fájjon ezért a mi fejünk ! Mindenesetre jellemző, 
hogy a protestantismus anyaországának uralkodó családai 
ilyen könnyen cserélik el hitöket. 

— Halálozás. Nagys. K u b i n y i K á l m á n árvái 
esperességi főfelügyelő r. hó 27-én életének 75-dik évében 
elhunyt. Boldogult 27 évig mint esperességi. 20 évig mint 
egyházfelügyelő áldásos tevékenységet fejtett ki egyháza 
érdekében. Temetése május 29-én Isztebnén nagy részvét 
mellett folyt le. Nyugodjék békében! 

PALYAZAT. 
A selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház lelkésze, egy a 

t ó t és m a g y a r nyelvben — s ha lehetséges a németben 
is jártas káplánt keres. 

Évi javadalom: 120 frt o. é. szabad lakás és teljes 
ellátás. 

A folyamodványok alólirotthoz küldendők. 

Selmeczbánya (Hontmegye) 1891. máj. 21. 

Hrencsïk Károly, 
ev. lelkész. 

Hirdetés. 

E Á T H Műm kmáámm 
BUDAPEST, (Haas-palota). 

A r a n y J á n o s . Toldi. A jeles művész V á g ó 3 igen 
sikerült képével és a költő népszerű életrajzi vázlatával. Bolti 
á ra csak 8 kr . 100 példány 7 fr t . — A r a n y J á n o s . Szent 
László füve. Képekkel . Bolti á ra csak 4 kr . 100 példány csak 
3 fr t . 50 kr. — A r a n y J á n o s . Jóka ördöge. Képekkel . Bolti á ra 
c s a k 4 kr . 100 példány 3 f r t . 50 kr . A r a n y J á n o s . Első lopás. Ké-
pekkel . Bolti ára csak 4 kr. 100 példány 3 í r t . 50 kr . Eddig „ T o l d y 
legolcsóbb k iadásának ára 40 kr. volt. A többi 3 népies elbeszélés 
pedig csak 2 f r tos köte tben volt kapha tó . 

Ezen 4 költemény egy diszes aranyozott kötésű kötetben 
40 kr. 10 példány 3 frt 50 kr. 

Bátorkodom ezen minden anyagi hasznot kizáró vállalatra, a 
ha lha ta t l an müvek potom á rá ra és a r r a figyelmeztetni, hogy valóban 
jót tesznek a néppel , a gyermekekkel , kik ha táskörükben te r jesz t ik , 
hisz először történik, hogy magyar classicus is olcsón kapható. — 

„Sokféle kísérletet lá t tunk már, hogy a selej tes „ponyva-
irodalom" termékei kiszor í t tassanak a népkönyv piaczáról. Vetél-
kedve viselték ezt a közös háborút a r émtör téne tek és alkalmi 
versemények, t rágárda lok ellen, melyek megmételyezték népünk -
ből azt a kis százalékot, mely bevásárlás közben pár garas t 
olvasmányra szán. Most egy új , érdekes kísérlet indul meg. 
Ráth Mór hozzáférhetővé teszi a szegény néposztályoknak Toldit, 
a Szent László füvét, az Első lopást s a Jóka ördögét. Betel-
jesedik a szép álom, hogy népünk a magyar classikusokkal kezd 
foglalkozni. E n n e k haszna a közműveltségre, magára az irodalomra 
kiszámíthatat lan. Ha Arany hozzáfér az alsó néptömeghez, szelleme 
ott apostoli munká t fog végezni. De hogy a vál la la tnak erkölcsi 
sikere lehessen, mer t anyagi haszonra a kiadó nem számít, 
támogassa ter jesztésében minden művelt magyar ember, k inek a 
népre hivatásánál fogva, befolyása van. Sokat tehetnek ebién a 
népkörök, papok, tanítók, jegyzők — serkentéssel, felvilágosító 
szóval és példával. Cselekvésünk e téren hazafias szolgálat és a 
nép számára jótétemény leend. 
1891. XV. T. cz. A kisdedóvásról. (Gyermekmenedékházak , kisded-

óvónő-képző intézetek, állami segélyezés stb.) Országgyűlési 
képviselő és szakférf iú jegyzeteivel. Bérmentve 50 kr . 
Ugy minden más szentesített vagy szentesítendő fontosabb 

törvény azonnal kihirdetése után elsőrangú szakférfiak által 
commentait és a végrehajtási rendeletekkel ellátott díszes nagy-
betűs külön kiadásokban. 

Ezenkívül a fentebbi országszerte népszerűségben 
részesülő könyvkereskedés minden müveit nyelven való irodalmi 
müveket , különösen népiskolai jutalomkönyveket is a leg ju tá-
nyosabban és legnagyobb pontossággal szállí t ja és mindennemű 
jegyzékekkel bérmentve szolgál. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


