
tn. évfolyam, Sopron, 1891. május. 5. szám.

Evangelilius Népisliola.
J::q"sv-slés- és oktatásügyi ha v-i folyóira t;

Megjelenik minden hó első napján.
Szerkesztök s laptulajdonosok : Kapi Gyula és Papp József.

A lap szellemi részét illető közlemények a szer-
kesztőséghez (Sopron, evang', tanítóképző-

intézet) küldendők.

Az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadóhíva-
talba, Li tfass Ká ro l y kiadó nevére czimezve
küldendők. - Az előfizetési feltételek meg-

olvashatók a boritóken.

Sion győzelme.
Május 3-ikára, -

Ünnepre fel, egy elmult századot
Temessünk, tettben, harczokban dicsöt,

Egy szabad századot. A sir
Méltó legyen, hová leteszszük őt:
Állják körül a hivek milliói -

Es mulhatatJan emléke legyen
Fel, égbe szálló nagy, szent fogadásunk :
Sion örökre él, szabad leszen ~ ..

A mit az első század ragyogása
Drága örökként im reánk hagyott,
Nem vetjük azt, nem, az idők sirjába,
Megűrizzük, megóvjuk a jogot.

Az első százra, hogy második jújji'Jl1,
Es születése ép' oly szép legyen , , .

Fel, égbe szálljon nagy, szeut fogadásunk :

Sion örökre él, szabad leszen, , ,

Mi szép is volt! Hogy nemzet és király

A hit ügyében egyesültenek
Pártok ledőltek, fogtak békejobbot,
Csak egy czélt láttak: szahad nemzetet.

Sion győzelme - a magyar gyözelme,
Maroknyi népe - sziv a nemzetben ...
Elpusztul a test, ha beteg a szive:
Sion erős Sion szabad legyen . , .

Az eperjesi vérfürdöfeledve,

Az ázott földeken virág fakadt;

Feledve sóhaj, gályarabok kínja,

A multért fellobog az áldozat.
Engesztelő. Zichy, Batthyány szitja,
Nem ellenek, nem, bárha más hiten,

De magyarok s a magyar egy imája:
Sion erös, Sion szabad legyen ...

Sion erös, Sion szabad maradjon
S hatalmas legyen véle a magyar,
Ne gyözzön rajta multak átka, árnya,
De megtörjék a vész, a zivatar.

Mit eddig- forgatott, a büszke feg-yver,
Igazság-a maradjon oldalán

S vezesse diadalra szabadságért,

Jogért, bitért, ha kell, ezer csatán ...

Vojtkó Pál.
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A magyarhoni protestáns egyház magna chartájának századik évfordulóját
üli és kegyelettel újít ja fel a régiek ernlékét, a kiknek azt köszönheti. N ebéz
munkát végeztek, bár egyházunk leggyászosabb napjai elmultak volt. A mit a
protestánsok a bécsi békében kivívtak, s mit Linczben újra biztosítottak, mind azt
csakhamar elvesztették. N em az országgyüléseken és királyokon, azaz a császári
udvaron múlt, hogy hazánkban a protestantismus el nem vérzett. A fanatikus
üldözés korát, miután a nagykésőn értesült külföldet isszonyúan megbotránkoztatá,
a protestánsok néma szenvedése váltotta fel. Ha előbb hóhérbárd vagy gályarabság
volt osztályrészök, ezentúl. vérig sértő bosszantások s megaláztatás lőn sorsuk. Az
ősi jogok egy részét, a vallasügy a király önkényére lévén bízva, lassankint a
kegyelem morzsalékaiként nyerték vissza. De változtak az idők, és változás a
protestánsoknak csak javulást jelenthetett, A klerus mögött a világiak száma rit-
kúlt s a felvilágosodás elől még a trónt sem lehetett már elszigetelni. ,II. Lipótot
Il, Józsefnek kellett megelőznie, hogy kitűnjék a protestáns kivánalmak jogossága,
a mint ezt igazságos uralkodó érzi. .J ózsef egyengette az útat Lipótnak. A fel-
világosodás kényuralma másutt is elismerteté a jogokat, ha nem is biztosította,
mint József sem találta meg a nékik megfelelő alakot. Az eszményeken csüngő
fejedelem, ki mindenütt csak jót akart, és mégis ősi jogokat tiport, a magyal'
prot. egyház történet. új korának megnyitója. Türelmi rendelete nem adja meg-
ugyan a teljes vallásszabadságot, de beköti az egyház, leginkább vérző sebeit,
hogy fellábadva visszanyerje majdan épségét. Mert nem maradnak el a szebb
napok. Az értelem felvilágosodottsága, a lélek ama" fenkölt arisztokracziája, mely
az uralkodot jellemzi, nem száll majd véle sírba. Az újkor szelleme meg fog
tisztulni kinövéseitől, miket az ellentétek szültek, a szabadelvűség deszpotizmusából
megmarad, megmarad aszabadel vűség s az önkény megtermi a nemzet alkotmányos
érzületét. Az alkotmányosság és szabadelvűség e kettős öröksége várt az (lj

királyra, a ki alattvalóinak .szivében kereste kincsét.
Lipót elsőben is az országgyűlést hívta egybe, Budára, 1790. junius 6.-ára.

és ehhez utasította a vallás ügyét is. A nemzet vágya teljesült és lázasan készült ,
a remények megvalősításához. A megyéket, kevésbbé még a szabad városokat,
a többi ügy között e kettő foglalkoztatá: az alkotmánynyal kapcsolatban a hazai
nyelv s a prot. vallas ügye. A protestánsok feltárták volt egyházuk multját az
ország előtt, a történeti irodalom egyik tekintélyes része ama korszakba esik; és
lassan bár, de terjedt a meggyőződés, hogy ama kettő együtt szenvedett.
Közvetlenűl az országgyűlés előtt - szerény példaként említjük csak - ismer-
tetik az Ephemerides Budenses Kleinnak a magyar prédikátorok életéről s mun-
káiról irt két kötetét, melyek a protestánsok szenvedéseinek tárháza. És mindkét
rész röpiratokban fejtegeté álláspontját. Az időszaki sajtó, a mennyiben már volt
első sorban az alkotmány kérdését tárgyalta, de nem térhetett ki a vallasügy elől
sem, s az olvasó legalább értesült a közhangulatról, melyet az enyhe censura el
nem nyomott, külömben is még tudtak olvasni a sorok között. Emelő jelenetek
szinhelyévé lett sok tanácsterem, melyben katholikus választék kötelezték köve-
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teiket, högy ll; rendek előtt a vallas szabadságát védjék (Eph. Bud. 1790. 52.)
A vármegyék majdnem mind befoglalták az' utasitásokba, hogy protestáns egyház
a bécsi s linczi béke álláspontjára helyeztessék. Csak a Dunántúl nem hangoztatá
e kivánságot, s prot. követe is csak egy volt, a győrmegyei Pázmándy József.
Pedig a küldöttnek vallása ekkor döntött még, mert az országgyűlés még nem
emelkedett a vallaspartok fölé, "evangelikus és katholikus rendek" nem egyszer
külön testületekként szerepeltek .

.Junius 6-án megkezdődtek a tárgyalások, mindenekelőtt a koronázási hit-
levélről s a vele összefüggő törvényjavaslatokról. Az ügymenet nehézkes, nemcsak
a felső és alsó tábla miatt, hanem mert az alsó ház 4 kerülete külön-külön
tanácskozik, az üzenetváltás természeténél fogva lassú, a kerületi ülésekre országos
gyülések, s ezekre ismét országos vegyes gyűlések következnek, az utóbbiaken
mind a két tábla együtt tanácskozván. Csak a tiszai kerületek, a vallásszabadság
lelkes párteloi. tartottak mindig közös gyülést. E két kerület jun, 5 -i előérte-
kezletén kimondotta, hogy a vallásügyet felveszi a. hitlevélbe és midőn később
rendes gyülésében a papság ellenezte vagy a kassai követ megkívánta, hogy, ha
a protestánsok szabadsága meg is lesz mindenütt, de az ő városának ellenkező .kivált-
sága" is maradjon meg: a rend ek szinte egyhangulag tiltakoztak mind a két fel-
lépés ellen. Hitlevél javaslatuk is az ág s hel v. vallásokat, •bevett" -eknek
mondja és hogy az evangelikusok .jogai és szabadságai " a bécsi s linczi béke-
kötéseken alapulnak. Nem így a dunántúli kerület, a melynek papsága szintén ki
akarta hagyni a vallást illető pontot ahitlevélből, s midőn ezt a róm. kath. és
ev. rendek együttes ellentállás a miatt nem vihette keresztül, legalább felvétette,
hogy •a róm. kath., mint ezen ország constitutionalis vallásának legkisebb kára,
jogsérelme, s botránkoztatása nélkül." A dunáninneniek három pártra oszlottak'. A
papság nem akart tudni a hitlevél egy vallásügyi pontjáról, az evangeliknsok kiván-
ságai egyenesen a királyhoz tartoznak és nem az országgyülés elé. Balogh Péter
szeptemvir hitsorsosai (ev. főfelügyelő volt) s pár társai nevében kifejezett kérésére,
hogy ismerje el már egyszer a klerus is a békekötések, koronázási hitlevelek és országos
törvények biztositotta jogokat, s ne hozzanak gyászt az országra az egyességnek
megakadályozásával, az lőn a válasz, hogy a papság csak oly egyességet óhajt,
a mely az egyedül üdvözítő róm. kath. vallást fentartja, s azért az 1780-i jogoknál
többet nem engedhet az evangelikusoknak. A kath. világiak is békekötéseknek a
hitlevélben való mellőzését kivánták, de azt is, .hogy a jelen országgyülés alkosson
örök időre szóló törvényt a vallás ügyéről, meJy azután soha többé szó tárgyává
ne tétessék. Ezenfelül néhány követ· a kir. városok ,,kiváltságá"· nak sérthetet-
lenségét hangoztatta. Balogh meggyőző felszólalásainak érdeme, hogy a követek
utasítasainak megfelelően engedtek es ezen hitlevél javaslat is a vallasügyről szólt,
de olyformán, hogy az evangelikusok szabad vallásgyakorlatát, melyek a béke-
kötések is .megengednek", a király is .megengedje" és soha meg ne akadályozza.
E kerületben merülhetett fel azon kérdés, a melyre másutt nem gondoltak, hogy
t. i. a hitlevélbe vétessék fel a jezsuiták visszaállitásának kivánsága is. VI. Pius
pápa örült volna, ha Magyarország nem törődik elődének XIV. Kelemennek 1773-i
eltörlesi rendeletével. Egyelőre esak a főrendüek képviselőinek s a városi köve-
teknek nagyobb része vágyódott a "régi j6 idők" után. Időközben elkészült az.
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ev. rendek hitlevéljavaslata, mely az 1606-i bécsi s az 1675-i linczi békét veszi
alapúl. E békekötések szerint az ágo s hely. hitv. nem tűrt, hanem bevett vallás;
mivel e békeszerződés ek kétoldalu kötések a király s r .: kath. rendek, másrészt az
ev. rendek között, továbbá, mert mind a két békét az országgyülés is törvényei közé
fel vévén azokat jóváhagyta: azért később hozott törvények vagy királyi rendeletek
érvénytelenek ; mivel azonban a két békének általánossága sokféle téves magyará-
zatra adott alkalmat, szükséges, hogy a vallás szabadsága bővebben és semmi
kétes magyarázatot meg nem engedő törvénynyel biztosittassék. Ezen elvek szerint
készült a hitlevél javaslat 12 pontja, melyeknek tárgyáról a későbbi törvény is
szól. A róm. kat h, ren d e k is előterjesztették javaslatukot, a mely szerint a
valIás ügye a hitlevélben csak röviden volna megemlítendő, részletesebben csak a
törvényczikk maga szóljon arról.

A kétszeri izenetváltás nem vezetett czélhoz. Csak a lényegesebb eltérésekről
szólunk. A r. k. rendek kétségbe vonták, hogy a bécsi s linczi békekötések két-
oldalú szerződések, különben is a kétoldalüság a törvénybe iktatás által magától
megszünt Ennek daczára, bár a békekötési biztosoknak nem volt országgyülési
meghatalmazásuk és habár az 1608. és 1647.-i törvényeknek is a papság és r. k.
világiak ellenmondottak, mégis hajlandók a vallásügyet az 1608. és 1647. ország-
gyülések által törvénybe iktatott bécsi s linczi czikkelyek alapjára helyezni és eltörölni
az azóta "netalán:' hozott ellenkező törvényeket. Az ev. rendek válaszuk szerint nem
állhatnak el a békekötésektő1 vérrel szerzett jogaik feladása nélkül, egyébként a r. k.
rend ek is elismerik azoknak kétoldaluságát, azt mondván, hogy ez a beczikkelyezés
által magától megszünt. Nem bízhatják jogaikat tisztán csak az otszággyűlésre, a
melynek többsége a régi törvényeket módosíthatja, míg a békék szerint ők az
"egyik fél", a melynek hozzájárulása nélkül azokon változtatni nem lehet. A kath.
javaslat tekintettel, hogy ar. k. valIás nyolcz század óta virágzik ez országban,
hogy az a király vallása s örökké is csak az lehet. valamint, hogy egyedül a r. k.
papság az ország első rendje, a félreértés elkerülése végett nem ugyan uralkodó,
de első és kitünő vallásnak nevezi azt. Az uralkodó és "bevett" vallás nem élvez-
het minden tekintetben egyenlő jogot, a mi a r. k. vallásnak jogsérelme volna.
Amannak a családi szaporodás útján való természetes terjedését nem lehet meg-
akadályozni, de az erkölcsi terjesztésre nem tarthat igényt. Ugyanazért a r. k.
vallásról valamely evangelikusra való áttérés mint hithagyás a népnek egyszerüen
tilos, a nemességnél pedig a közhivatali képesség elvesztésévei büntetendő. Amaz
elvból folyik továbbá, hogy a vegyes házasságokból született gyermekek, legalább
akkor, ha az atya r. k., mind róm. katholikusok legyenek, s hogy csak a r. k.
egyház javára adott reversálisok lehetnek érvényesek. Az ev. rendek nem tagadják
hogy ar. k. papság az első rend, "a mig az országnak úgy tetszik"; azon köve-
telmények azonban más név alatt ugyan, de szintén csak uralkodásra vezetnek és
sértik a lelkiismereti szabadságot. A békekötések ellenére nyert városi kiváltságok
sem tarthatók fen, a mint ezt a r. k. előterjesztés kivánja. Az evangelikusok
megnyngodhatnának ugyan azon régibb törvényben, hogy az ország méltóságai és
hivatalai valláskülömbség nélkül osztassanak, de a mnlt tapasztalatai miatt s mivel
a r. k. papság most is az uralkodó jelleget igényli vallása számára, szükséges,
hogy az ev. alkalmazottak száma, a maximum és minimum meghatároztassék.
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A két párt közeledését úgyis meghiusította volna a r. k. papság, mely
különösen az első r. k. javaslatot nagyon is engedékenynek találta. Nemcsak,
bogy a második válaszban, melyet a két tiszai kerület r. k. mai fogadtak el,
rosszalta a sorok között az első elűterjesztést, mely Sauer Kajetan nagyváradi
nagyprépost tollából folyt, hanem, midőn az als6 táblajul. 12-én tartott országos
ülésében kiküldette a maga részéről a vegyes bizottság tagjait a papság Sauert
ki akarta hagyni, mert nem bíznak benne. A vegyes bizottság sem kelthetett
biztos reményt. Igaz ugyan, hogy nemcsak ev. tagjai, mint Teleky .J6zsef gr6f,
Balogb Péter személynök, Vay .J6zsef helytart6sági tanácsos, Pázmáncly J.,
Radvánszky .J., Pogány Lajos követek és mások, hanem a r. k. Pálffy János,
Forgács Miklós, Széchenyi Ferencz és Zichy Ferencz gr6fok, Orczy J 6zsef bár6
és több megyei követ is a jog és méltányosság nevében sz6lottak. De velök
szemben állt a heves egri püspök, Zábráczky J 6zsef, Kernis József, Aczél István
s több beválasztott megyei követ. A viharos tanácskozások eredménye azután
csak oly erőltetett és ellentmond 6 határozatok voltak, minő az áttérésröl
hozott, mely imígy hangzik: "Ámbár a r. katholikusok a r. k: vallásr61 az evan-
gelikusok valamely hitvallására val6 áttérést tör v ény ese n meg nem eng e d-
het i k, de mivel erre polgári vagy bűnügyi b ü n tet é s sem sza bb at 6: a
katb. vallástól val6 elszakadás megelőzésére a törvényhozás a felséggel együtt a
vall á s ter m ész e t é vel meg egye z ő s az evangelikusok sza bad vall á s-
gyak orI a t á val nem ell en kez ő eszközöket fog megállapítani." A tárgya-
lások folyamán azonban az ev. ügy mind több pártol6t találhatott, mert aug. 18-án
elkészült törvény javaslata csekély változtatással a tiszai kerületekévei megegyezik.
Az oly soká elhuzódott zajos kerületi és vegyes bizottsági ülések gyümölcsei: a
nem éppen lényegtelenül eltérő hitlevél és törvényjavaslatok.

A király a vallasügy végleges eldöntésének irányt adott ugyan midőn már
julius végén határozottan kijelenté, hogy az evangelikusok .jogait", melyeket a bécsi
s linczi békekötések megalapítanak, ezek szerint országgyülésileg köztörvénynycl
kivánja megerősíttetni. Világos volt tehát, hogya fejedelem a tiszalak irányát
pártolja. Dc nem csekély zavart okozott a hitlevél kérdése, melyben Lipót
eltökélte, hogy csakis a Károly és Mária Teréziáét fogadja el. A rendek már
most középútat kerestek. Az országbiré és személynök megbizattak, hogy Károlyéhoz
hasonl6 hitlevelet szerkesztvén mihamarább teljeszszék az országos vegyes gyülés
elé. Szept. 2-án tárgyaltak ez új javaslatot. Ahitlevél 3. pontja csak annyit
mond, hogy az evangelikusok szabad vallasgyakorlatát elismeri a bécsi s linczi
békekötéseken alapulőnak, melyek szerint e vallás, habár a r. kath-nak sérelme
nélkül bevétetett. Az elnök, Zichy Károly gr6f országbir6, az egyetértés reményével
okolta meg a javaslat új alakját, melybe a r. k. urak is megnyugodhatnak ; a
törvény javaslatot illetőleg, mindennemü gyülés a vitákban amúgy is már kifáradván,
legjobb talán, ha a végeldöntést a fejedelemre bízzák. Az evangelikusok elfogaclták
az indítványt. Hanem a papság, melyet Lipót nyilatkozata aggasztott, visszatért
régi álláspontjára. A vallásügye, melyet az 1715. 30. t.-cz. a királyra bíz, a hit-
levélből kihagyand6, Károlyé s Mária Teréziáé sem említi, s Lip6t csak ezeket
fogadja el. A többség az elnök mellé állott. A papság kivánta, hogyahitlevél
az ellenmondást is megemlítse; a gyülés megengedte, hogy az a kisérő iratlia
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felvétessék. A határozat tehát az, hogy, mivel a rcndek meg nem egyezbetnek,
a királyt61 kérnek döntést. Az országos küldöttség átnyujtotta Lipótnak a dunai
és tiszai kerületek s a vegyes bizottság javaslatait. A király határozata soká
késett

Vessünk fut6 pillantást az időszaki sajtóra, mely annál inkább érdemelt
figyelmet, mert egyik terméke már juliusban az als6 tábla erszáges ülésén is sz6ba
került. Kis röpirat volt, de elég őszinte hangon irva. Szerzője Igaz Magyar
Dániel álnév alá rejtőzött, de sokkal gyarl6bb szentirási ismerete volt, semhogy
a Dániel nevet ozélzásnak lehetne venni ama bizonyos kőre, mely Dániel magyará-
zata szerint a rettenetes állö képet ledönti (Dán. IL 31-35) és melylyel a mi
időnkben IX. Pius a német kormányt fenyegette. Pedig a füzetke is ama kő
szerepére vágy6dott. Mert így okoskodik: A Bécsben s Linczben kötött szö vet-
ségek csak a keresztyén vér ontásának elkerülése végett jöttek létre; a bécsi
szövetség kimondja, hogy a r6mai katholika religi6nak azon szövetségek ne prae-
judikáljanak j a linczi szövetség ellen az egész papi és világi község ellene mon-
dott és az a szabadság csak egy időre s csak a király kegyelméből .engedtetett j

a protestánsok nem léphettek egészben szabadságoknak ususába s mert evvel
visszaéltek, el is vesztették. Szent István ren.leletére hivatkozva végül arra buz-
dítja a r. k. rendeket, hogy azon békekötéseket, mint a melyek résszarint törvény-
telenek, részérint erőszakosak, részszarint pedig usus nélkül val6k, törüljék ki az
igaz törvények közül és magokat a protestánsokat is irtsák ki Magyarországb61,
ha az igaz útra térni nem akarnak. Ez utols6 gyakorlati következtetés miatt
Szabolcsmegye követe vizsgálatot kért, de a rendek a sajtószabadság kedveért napi-
rendre tértek.') Egy Igaz Katholikus Magyar válaszolt legalább hasonló hangon
Dánielnek, a ki nem igaz magyar, mivel sem a maga nemzettségéből való magyar
atyjafiait nem szereti, sem Magyarországnak jussait és törvényeit nem tudja; szent
István katholika vallását a protestánsok vették át, mert az apostoli konfessi6t
ők követik; a protestáns nemes magyarok igaz magyar líazafiak; végül az ország
háborít6 Magyar Dániel szárnos törvényekből minden szavaiban megczáfcltatik.")

A protestánsok iratai általában sokkal higgadtabbak mint e válasz. Az
ország gyülésein is ritkább an sz6ltak, nagyjaik nem hallgattak, mikor a hallgatás
bíin lett volna, külömben bíztak a r. k. urak nagy részét is átható erős jogérzet s a
közszellem győzelmében. A sajt6ban is arra szorítkoztak csak, hogy összefoglalták
a sérelmeket, viszonyították a békekötésekhez és fejtegették közjogi szempontb61,
többnyire tárgyilagosan. Nem úgy ar. k. röpiratok, melyeknek száma nagyobb és
hangja erélyesebb. A Succinta deductio jurium Evangelieorum füzetre aResponsio
ad deductionem felelt, ti Postulata-ra, a Peramica Ressontio s Animadversiones,
az egyik Processus Summarius alá vevé az ügyet, a másik ad amicum A. C.
irt epistolákat, egy Ember-Barát egy Világi-Böltset, egy Jézuitát és egy Hazafit
beszéltet a Vallás-Tserélésről. De nem sorolhatjuk fel egyik félnek iratait sem.
Nézzük az ellenfélnek fegyvereit. A legtöbb idevág6 füzet Magyar Dániel szelle-
mében sz61, ha nem is mindegyik oly őszintén s többé-kevésbé nagyobb jogi

1) Irinyi J.: Az 1790/1. 26. vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 1857. XXVIII.
2) Igaz Katholikus Magyar, a ki Magyar Dánielnek rövid megjegyzéseire az ország'

törvényeiböl megfelel 1790.
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apparatussal. Még az evangelikus nevet is bitorlásnak tartja az egyik Anonymus, mert
nem lehet azon hitvallásokat evangelikus névvel egybefoglalui, melyek oly sokban
eltérnek egymástól, holott az evangeliom csak egy. De sértés is, mert eszerint
tehát a r. katholikusok Anti-Evangelici vagy legalább N en-Evangelici. A jelzőtelen
katholikus név igénye meg éppen hallatlan vakmerőség. (Mindnyájan azon alapon
állanak, hogy más vallásnak, minta r. k.-nak, melyet oly számtalan törvény
erősit, legalább Magyarországon, 'nincs 1é tj o g a, habár létezik is. Már az
Igaz Katholikus azt felelte erre, hogy Magyarországnak törvényes népe nem a
róm. k.itholikus, se nem a katholikus, hanem a magyar nemesség, mert a vallás
sem just sem privilegiumot nem ád senkinek Magyarországhez. És mégis
mindúntalan ismétlődik az állítás, hogy minden kivánság, mely a vallas puszta
gyakorlatának szabadságán túlmegy, nemcsak jogtalan, hanem méltáuyos sem. A
r. k. vallás nálunk hazai, a tiétek pedig külföldi ; az a királyság kezdetével egy-
korú, a tiétek csak a XVI. században született: azt a mi királyunk alapította, a
tiétek közül az egyiket egy barát a másikat egy papnak szánt szikár férfi állí-
.totta fel. Nem akarom ezt a két embert első szent királyunkkal egy sorba
állítani. • 1) .Azok a protestánsok e haza nyomorúságának idején terjesztették
vallásukat e földön, mikor t. i. Magyarország legnagyobb része a török
járom alatt nyögott és kinlódott Zápolya, Bocskay, Bethlen és Rákóczy iszonyú
invásiói alatt." 2) Ezen a sötétben halászó protestánsok hivatkozása a békekötésekre
szintén nem lehet jogi alap. A bécsit nem az ország, hanem csak Bocskay s a
hozzá tartozók kötötték : nem is enged az teljes szabadságot, hanem csak
olyant, melyet az ember megenged, ha két rossz között kénytelen választani. Nem
valamely törvény alapján jött létre, hanem tisztán a király szabad elhatározásából,
és ő is a vallásszabadságot csak •megengedte", mintegy mondván: "azt a szabad-
ságot bölcsen el kell tűrni, ha nem is lehet mint valami jót apróbálni. "3) Miféle
ereje lehet hát ama békének? A szabadságot nem élvezték mindenütt, csak ideig
türte a király s midőn a békét törvénykönyvbe iktatták, Forgács érsekprimás a
püspökök s az egész klerus nevében tiltakozott az ellen s "az orthodox vallas
elveiből folyólag kijelentette, hogy a haeresiseknek oly kevéssé lehet kedvezni,
mint a gyilkosságoknak vagy más bűnöknek, a protestánsokat tehát nem lehet
máskép tűrni, mint a hogy a konkolyt engedjük a földön az aratásig .• 4) A linczi
béke története is ilyen. a beczikkelyezés ellen a klerus és a világiak tiltakoztak,
és pedig azért, hogy azaz engedmény, a vallásszabadság "törvényessé ne legyen." 5)
Mikor azután Magyarországra jobb idők következtek, mint példáúl I. Lipót alatt,
a magyarázott értelemben történt intézkedés. Világos ezek után: "hogy ha voltak
az akatholikusoknak ezen a szent király által Máriának ajánlott szent országban
jogaik, ezek nem voltak igazi jogok, s nem is lehettek állandóak, mivel csakis
ideig tartó' rossznak elhárítása végett lettek megengedve." 6) .Hogyan lehettetek
tehát megfosztva attól vagy megbántva jogotokban, a mitek soha sem volt P" 7)

') Ad amicum A. C. amici cath. de Vienn. & Line. pacificatione epistolae Ill. 17S0. 44. sk.
2) Animadversiones in postulata DD. Acatholicorum A. et H C. 1790. p. 7.
3) U. o. 10. o.
4) U. o. 12. o.
5) U. o. 25. o.
6) U. o. 22. o. g).
7) Processus Summarius A. et H. Confessiorum & c. 1790. sz. 63.



132

Minek az örökös panasz ? "Neklink, a kik majdnem egy teljes évtizedig elnyo-
mattunk és szcmorkodva néztük, hogy gyarapodnak a pártfogás alatt az apostoli
királyságban a nem az apostolok alapította szekták, nekünk sokkal több okunk
volna ilyetén javaslatra : A kath. vallásnak a király által való védelméről." 1)
Egy szóval, a mint az az 1550. 12. t.cz.-böl, is folyik .a kath. vallást, amely
csak egy és nem tévedhet, az .országban minden méddal vissza kell állítani ", ugyan-
azért • legyünk, barátim, hogy hitszegők ne legyünk, legyünk mondom, minden igye-
kezetünkkel azon, hogy ez országban a vallások különfélesége legalább (sic l) törvé-
nyekkel ne állandösíttassék.v") Ezt írta úgy látssik - csak kissé nyiltabban -
az a Magyar Dániel is.

Igy viharzott a mélységben, a tenger szinén még csak apró hullámok járták,
ele felkorbácso1ta azt is a déli szél.

A r. kath. rendek között lopva körüljárt egy állítólagos királyi leirat, mely
tőlük a r. k. vallas jogsérelmeinek felterjesztését kivánja. Ha ez irat hamis is,
de jellemzi a táplált reményeket. A kírály válasza nov. 7-éről kelt s az ország-
gyülést már Pozsonyban találta, hová Lipót áttette. N agy volt az evangélikusok
öröme, mert noha nem teljesült is minden jogos kivánságuk, de a leküldött tör-
vényozikk") a viszonyokhoz képest nagyon kedvező volt. Nov. ll-én ol vasták fel
a kir, választ. mely ellen néhány egyházi férfiú óvást akart emelni, de a nov.
14.-i vegyes ülés tudomásul vette és ugyane napon az evangelikusok hálafeliratot
intéztek a kegyelmes királyhoz. Azonban az ügy most sem érte végét. A papság
nem fogadhatta el ily eldöntését. Kolonics László gróf kalocsai érsek nov. 30 ára
magánlakására értekezletet hívott össze, melyen a papságon kivül számos r. k,
országgyűlési tag is megjelent. A magánértekezlet elhatározta, hogy felterjeszti
a király elé azon már készen tartott iratot, mely a kir. válasz okozta r. k.
sérelmeket felsorolja. S most több igénynyel léptek fel, mint előbb saját javas-
lataikban. Ime a legfőbb jogsérelmek : az evangélikusok vallásgyakorlatában nincs
meg a külömbség tevés nyilvános és magános között; a földes uraknak az evang.
templomok számára belső telket kell aclniok; a templomépités a fiókhelyeken is
szabad, a nélkül, hogy megyei bizottság a szegény adózó nép erejét előbb meg-
vizsgálná; a zsinattartás enged ménye államot teremt az államban; a prot. vallás
szolgái (ministri) papoknak (ecclesiastici) neveztetnek; a felség, a kinek czíme
apostoli király, oly hitvallás fejének mondja magát, a melynek nem tagja, nem is
akar az lenni és nem is lehetne; a r. k. papok nem járulhatnak hivás nélkül
bármely (ev.) beteghez vagy fogolyhoz; a kir. városok kiváltságai eltöröltetnek;
az evangelikusok nem tartoznak Magyarország ama nagyasszonyának nevére esküdni;
az ev. házassági ügyek lövétetnek a 1'. k. szentszéki biróság alól; a vegyes házas-
ságból született figyermek, a kinek anyja r. k., lehet ev. vallású; az ev. vallás a
• constitntionalis " r. k. vallással, az ország alkotmányának alapjával "egyenlően
bevett" vallásnak neveztetik, holott általában nem bevett, hanem csak megenge-
dett; s végül az áttérés szabad, tehát a vallas a két hitvallással egyenlőrangú

1) Animadverss. p. 36.
2) U. o. 38. o.
3). Ehhez s a következőkhöz ismét Irinyi, LVIlI.-LXXIV. A nov. 7. leirat Eph. Bud.

65. sz. 590-607. o.
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E sérelmeket az országgyülés 356 r. k. tagja közül 84 aláirta. A felirattal egy
küldöttség Kolonics vezetése alatt már decz. 2·án Bécsben járt.

Mindezt mint befejezett tényt a primás bejelentette a decz. 7.-i országos
vegyes ülésnek oly megjegyzéssel, hogy a 1allásügyi törvényt addig nem lehet
megszerkeszteni, a míg a jobban értesült fejedelemtől válasz nem érkezik. Ez
s a decz 9.-i ülés a legviharosabbak közé tartoznak. 'I'eleki J 6zsef gr., Balogh
Péter, Vay István s mások kijelentették, hogy ragaszkodniok kell a kir. válasz
beezikkelyezéséhez, mivel mind a két fél megegyezett a kir. döntés kérelmezésében
s ez leérkezvén a felség nov. 10.-i leirata szerint is ezen resoluci6t kivánják ft

törvénykönyvbe felvétetni. Pálfy János méltatlannak tartá, hogy magánösszejövetelek
intézkedései országos tények legyenek. A beczikkelyezés mellett széltak Battyányi
A. Széchenyi F.gr6fok, Űrményi .T. is és számos más főrendű. A primás véleménye
szerint el lehetne tűrni, hogy a kedélyek nyugalma, az egyesség végett az evang.
a kir. válasz szerint teljes vallás gyakorlati szabadságot élvezzenek, de a r. le
vallással meg nem egyeztethető pontok ellen,' a mennyiben azok a törvénybe felvétet-
nének, kötelessége 6vást emelni. S e pontokat, mint utána Splényi Ferencz bár6
váczi püspök mondá, a kir. elhatározást61 sem lehet függővé tenni. Három ilyen
pont van, melybe semmikép sem egyezhetni: a szabad áttérés, evang. egyh. itélő-
szék, s hogy a vegyes házasságban élő ev. atyának ftgyermekei szintén evangeli-
kusok lehetnek. Készek minden más igényről lemondani, de tovább nem mehetnek
vallásuk megtagadása nélkül. A megyei követek közül is nehányan felhozták, hogy
utasításaik csak a békekötésekről szőlnak, ami ezeket meghaladja, abba nem
egyezhetnek.') Voltak, a kik még most sem akartak végeldöntést, hanem' csak
új javaslatot, a melyről az országgyűlés újra tárgyaljon. De Bacsinszky András,
a görög egyesültek munkácsi püspöke közbesz6lt, hogy "mindazokban, a mik a
katholiku hitnek ágazatit sértenek, meg nem egyezhetne, a mit azonban a fejedelem
a külömbözf értelmek iránt végez end, azok ellen törekedni nem fog." A megálla-
podás alapján az egész ügy ismét a felség elé került, de most már világosan
"végsőképen va16 meghatározás" végett.

Csak e határozat után feleltek az evangelikusok a r. katholikusoknak uov.
30-án egybeállított jogsérelmeire, decz. 12-éről kelt feliratukat terjesztvén a király
elé. Az ügy történetének előadása után, melyben hivatkoznak a mellettök sz6l6
r. k. országzász16sok, főrendek és megyei követek számára is részletesen válaszol-
nak mindegyik sérelmi pontra. Nem csodálkoznak, hogy a püspökök nem enged'ik
meg az ev. vallás jogainak elismerését, rnert lelkiismeretöket köti azon eskü, hogy
üldözzék az eretnekeket, a kikhez bizonyára az evnngelikusekat is számítják. Kérik
azért, hogy a jelen püspökök ez eskü a161 a maga útján felmentesscnek, jövőre
pedig ama vészthozó esküzáradék elmaradjon. Ha oenstitutionális vallás az, melyet
az ország törvényei megállapítanak, akkor e név az ev. confessi6kat is megilleti.
A Jobbágy és földes úr viszonyáb6l önkényt folyik, hogy ez templomra, iskolára
telket ád. Magán- és nyilvános vallásgyakorlat között csak mesterkélt külömbség

1) Az Igaz Magyar Katholikus arra az ellenvetésre, hogya protestánsok nem léptek
egészen szabadságok' ususába, így felelt (46,0.): "a mibe a protestánsok béléptek, abban hagyat-
tatnak meg, a mibe pedig bé nem léphettek, abba léptessenek hé. Azt kivánják és parancsolják
minden mi törvényeink: mert aki a fundamentomot birja, .kell annak birni azzal is, a mi azon
fundameutomra építtetett".
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lehet; ezt úgy találták fel. először, hogya földesurak kápolnaitól ellflthassák a
jobbágyokat, azután II. .J6zsef az irígységnek mérséklése végett. A mit az Isten
igéje szolgáinak kicsinylésére moudanak, a felirat készséggel elhallgatja. Az
egyedül vallási ügyeket s egyházi fegyelmet tárgyaló zsinat, melyen a királyi
ember is jelen lehet s a melynek határozatai csak a kir. j6váhagyás után érvénye-
sek, nem képezhet államot az államban. A r. k. lelkészek, ha hivatlanul, kellet-
lenül tolakodnak a betegekhez s foglyokhoz, kényszert követnek el a lelkiismere-
teken. A szabadalmak, nem tekintve szárnos más okot, a pozitiv törvényekkel is
ellenkeznek. A r, k -. esküre való kötelezésnek . czélja az evangelikusokat a hiva-
talból kizárni. Az ev. házassági ügyet 1I1. Károly 17.11-ben a szent székekre

• hagyta ugyan, de úgy, hogy az ev. elvek szerint itéltessék, a mit pedig a szent
székek soha sem tettek. A nemzet veszi be a vallást s a XVL században az ev.
volt a nemzeti valláso De egyenlően bevett is az ev. vallás, mert csakúgy bizto-
sítja szabadságát béke s törvény, miut a r. katholikusét, a melynek szabadságáról
csakúgy volt sz6, pl. Erdélyben, mind azér6l. Az áttérés szabad legyen, mert az
meggyőződés dolga, s a meggyőződés nem függ akaratunktól, a büntetés tehát
II természeti jogba ütköznék; és végül sértő volna az a föltevés, hogy a lelkiismeret
szabadsága, mely a keresztyén vallással nem. lehet ellenkező, a r. k. vallással
ellenkezik. A vegyes házasságból született gyermekek vallására vonatkozólag a
felirat a többek közö tt a tiszai kerületek és vegyes bizottság javaslataira hivat'
kozik, melyek a felséggel megegyezőn határoztak. • Nem a mi tettünknek, hanem
r. k. polgártársaink méltányosságának s az ügy legyőzhetetlen igazságának kell azt
tulajdonítani"; az evangelikusok csak kevesen voltak ama bizottságokban.

A felirat joggal utalt a r. k. urak j6 részének pártfogására; a klerus maga-
tartása az utols6 országos gyüléseken kihívta maga ellen hívőinek fellépését és
egyikök elvtársai nevében nyilt támadást is intézett ellene. Decz. 26.-i kelet alatt
jelent meg .azon kath. rendek nyilatkozata, melyek a katholikusoknak az 1790.
nov. 30-án a kalocsai érseknél tartott gyülésen nem vettek részt." 1) Az irat erős,
nagyon erős hangon szól s megérzik rajta, hogy szerzője II. .J6zsef anticlericalis-
musának egyik híve. Tiltakozik az ellen, hogy az agyülés katholikusnak, azaz
egyetemesnek nevezze magát, mert szárnos r. k. tag nem jelent meg, és a meg-
jelentek közül is többen a feliratot, melyet a; püspökök előre elkészítettek, és hogy
azután a többiek olvashatlanúl aláírják, nem fogadták el. Miért nem jelentek meg
azok, a kiknek egyike most nyilatkozik, vagy miért nem járultak ut6bb a határo-
zathoz? Mert őket megbiz6ik az egyezség végett küldték az országgyiilésre és
ők azt az összej övetelt veszélyesnek tartották. Miután pedig a gyiilés határozata
nyilvánossá lett, bűnnek tekintették volna abba egyezni. Mert büntetésre mélt6,
hogy a papság és a hozzá tartozék, a melyen uralkodik, a kir. határozatnak ele-
gendő ok nélkül ellenszegült és azt kijátszotta, hogy az ország ügyeit késleltette s össze-
kuszálta, az emberiség jogait sértette s megsemmisítette, a hazai jogot elferdítette.
az ország alkotmányát kétségbe vonta, a fejedelemnek egyházi ügyekben való
hatalmát aláásta és végül a vallásos ajtatosság őrve alatt papi szcnvedélyoket
táplál. Nem szabad e nyílatkozatokat a személyekre vonatkoztatni, a kiknek

1) Dcclaratio Statuum Catholicorum. qui ad Conventum Catholicum die 30. Nov, a. 1790.
apud Archi Episc ipum Colccensem celebratum non infiuxernnt. S. 1. 17::0.
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kiválő szellemét és érdemeit a névtelen szerző elismeri de római pap, még II
legjelesebb is ,_nagyon sokszor vétkezett már az állam jóléte ellen. Talán ideje
volna, hogy e papi uralom valamelyellensúlylyal korlátai közé szorittassék. Ily
gyül öletet csak szomorú tapasztalatok szülhettek Ha az irat nem is minden meg
nem jelent r. k. ur érzelmeinek hű tolmácsolója, de nemcsak a szerző egymaga
lehetett oly elkeseredett hangulatban.

1791. január 24-én olvasták: fel a király második, jan 18-áról kelt válaszát,
melyen meglátszik: ugyan a r. k. felirat hatása, de csak nehány a dolog érdemét
nem igen változtaté eltérés ben. 1) E később törvénynyé emelt resolució elismeri
és megujítja az á, s h. hitv. ev. országlakosok örökre helyreállított szabad
vallásgyakorlatának alapjául s talpkövéül a törvénykönyvbe iktatott bécsi és Jinczi
békekötéseket. L A vallas szabadságában senki, bárminő rendű és állapotú legyen,
semmi módon és semmi ürügy alatt ne zavartaesék vagy akadályoztassék; minden
ellenkező törvény valamint k iv á 1t s á g érvénytelen. 2. A vallásgyakorlat mindenütt
n y í 1v á nos; templomot s iskolát, melyekhez a földes úr bel sőt e l k e t köteles
adni, mindenütt épfthetnek, ha a megyei vegyes bizottság itélete szerint arra
elegendő alap van. 3. Senki, a czéhek kiváltságait sem véve tekintetbe, vallásaval
ellenkező cselekvényre semmi szin alatt sem kötelezhető. 4. Mindkét hitv. evan-
gelikusok azokban, melyek a vallásra tartoznak, egyedül vallásuk felsőségeitől füg-
jenek : zsinatot tarthatnak, de tagjainak számát, a tárgyalandó ügyeket tartoznak'
előre bejelenteni ő felségének, a királyi embert, de csak felügyelet végelt befogadni,
az így alkotott kánonok és szabályok csak a kir. helybenhagyás után érvényesek,
de azután, miként a már meglevők. sem kermányszéki parancsok, scm kir. rende-
letek által meg nem változtathatók. Iskolákat, újakat és felsőbbeket is, megelőző
kír. jóváhagyás után állíthatnak, azoknak mindennemű alkalmazottjait szabadon
választják; a tanítás és tanulás módját, szabályát és rendjét szabadon megálla-
píthatják, de ment maradván a felségnek legfőbb felügyeleti joga s az ő felsége
által meghatározandó rendszer ez iskolákra is ki fogván terjesztetni. Symbolikus,
hittani s ájtatossági könyveiket, melyekbe a kath, vallas ellen gúny vagy sértés
ne iktattassék, saját censoraik felügyelete alatt szabadon kinyomathatják. 6. A pap-
bér, melyet az evangélikusok kath. lelkészeknek eddig fizettek, jövőre teljesen meg-
szünik. 7. Mind a két hit vall áss zol g á i szabadon látogathatják az ev. bete-
geket és foglyokat; a kath. pap, hah í v j á k, megjelenhetik. 8. Minden közhivatal
valláskülömbség nélkül adassék. 0. Az evangélikusok felmentetnek a b. sz. Máriára
és szentekre való eskü alól. 10. Az evangelikusok alapítványai sem az ő kezeikből
sem az ő kezelésök alól semmi szín alatt ki no vétessenek, megmaradván azonban
a kir. főfelűgyelet, hogy azok az alapítók czélja szerint kezeltessenek és osztas-
sanuk. ll. Az ev. házassági ügyek saját szervezendő egyházi székeikra hagyatnak,
addig is a világi székek itélnek. 12. A templomok, iskolák, lelkészlakok és alapít-
ványok iránt a jelen birtokállapot vétetik alapúl ; az elfoglalás GOOmagyar forinttal
büntetendő. 13. Az áttérés a kath, vallásról valamelyik a békekötések által
bevet t evangelmiakra a kath. vallas elveivel ellenkezvén. nehogy az vakmerően
történjék, az ily esetek őfelségének bejelentendők. 14. E jogok csak Magyar-
ország kebelében érvényesek; Dalrnátia, Horvátország és Szlavoniában az evangeli-

') Eph. Bud. 1791. 10, sz. 81 sk.



136

kusok sem birtok- sem köz- vagy magánhivatali képességgel nem bírnak, de a
már meglevő néhány szlavoniai ev. gyülekezet megmarad szabadságában. 15. A
niindíg kath. pap előtt kötendő vegyes házasságból származ6 gyermekek, ha az
atya kath, az atya vallását kövessék, ha az anya kath., csak a figyermekek
k ö v e t he s s é k atyjok vallását. 16. A vegyes házassági ügyek a kath. szent
szék elé tartoznak. 17. A kath. ünnepeket a közéletben, de nem magánkörben,
meg fogják tartani az evangelikusok; jobbágyot vagy cselédet, legyen kath. vagy
ev., ünnepeinek inegtartásában vagy ájtatosságában akadályozni tilos.

Még csak e válasz törvénybe iktatása volt hátra. De az ellenzék a febr.
8-i országos vegyes ülésben újra kisérletet tett annak megakadályozására. Tizen-
négy megyei követ nem egyezett a beczikkelyezésbe, mert jogsérelmeket törvénye-
sítene'; mások csak oly feltétel alatt szavazták meg, ha az evangelikusok avval
örökre megelégszenek s a vallás ügyét soha többé nem hozzák az országgyűlés
elé. A nyugtalankodással vádoltak utaltak arra, hogy nem ők, hanem a megyék
is majdnem mind kivánták a vallasügy rendezését. Az az indítványt is marült
föl, hogy a választ j6 volna csak a jövő országgyülésen törvénynyé emelni, addig
kir. rendeletnek tekinteni és kitapasztalni, megfelel-e kitüzött czéljának. Két
hatalmas sz6noklat döntött. Batthyányi Alajos gróf inkább az általános emberi
jogok álláspontjáról világította meg a kérdést.') A társaság köz jussai, az emberi
nemnek azon megbánthatatlan szentséges törvényei forognak itt fenn, a melyeket
a mi atyánkfíaitöl, barátainktél és véreinktől meg nem tagadhatunk, kiknek fejedel-
münk iránt va16 különös tiszteletöket, a hazához nem csupa szokásb6l vonzó
szeretetök et és a közj6nak előmozdításában megbizonyúlt fáradhatatlan búzg6ságokat
gyakori bizonyságokkal tapasztaltuk". A ház asztalán levő törvény hivatva van az
ev. honfitársak elméj éből az elmult idők mcstoha emlékezetét kitörülni, és meg-
győzni Európát, "hogy ama nagy meaternek igaz követői vagunk, a ki a maga
törvényét a magáéihoz való hallatlan ezeretettel pecsételte meg... De nem is
foghatom meg, hogy valaki a hazaárulásnak terhes gyanúja nélkül ezen rendelésnek
a törvénybe va16 beiktatásat megakadályoztathassa vagy annak ellene mondhasson".
Kéri hogy az ellenmondás, "mely a törvények szentségét mocsokkal illeti", tekin-
tetbe ne vétessék, hogy "egész Europa előtt gyalázatot ne valljunk". Ürményi
.J6zsef, mint alsó tábla elnöke sz6lalt fel, a kinek első sorban feladata, hogy az
országgyűlési határozatok szentségét megvédje. Mindegyik indítványra megfelel vén
emlékeztet arra, hogy az országgyűlés végeldöntést kért, új tárgyalálásnak tehát
nincs helye. A két egymást kiegészítő beszéd hatását nem ronthatta le aprimás
tiltakozása. melyet kötelessége szerint az elfogadott beczikkelyezés ellen irásban
is benyújtott. A második válasz törvénynyé lett, a szöveg is csak annyiban vál-
tozott, hogy a bevezetésbe közbe s.zurattak e szavak: "a papság s a világi katho-
likusok egy részének ellenmondásai ellen nem állván, sőt örökre semmi érvénynyel
sem birván«. Kolonics kalocsai értlek ez érvénytelenítés ellen tiltakozott s e
tiltakozást a naplóba kivánta felvétetui. Ekkor, a márcz. 5. orsz. vegyes ülésen
fölkelt Batthyányi J6zsef primas, hogy felolvassa azt a beszédét, minőt az ország

1) Abeszérlet 1. Eph. Bud. 1791. 1:1. sz. 123. skk; egykorú magyar fordítását
Iriuyi 139. skk.
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Azokban a beszédekben, melyekben választott tanítványait tanítja, az a czélja
Jézusnak, hogy a fogékony szívű, de még gyenge hitű híveit mélyebben beavassa
isteni tudományának szellemébe ~s minden igazságaiba s így alkalmassá tegye őket
arra a nehéz hivatásra, hogy majdan, ha ő nem lesz többé közöttük, evangelio-
mának apostolai ·legyenek. Ilyen beszédek p. o. Máté 10, 24 é8 25-ik f. s külö-
nösen János ev. 13--16 ik f. s ide sorolható a hegyi beszéd is, Máté 5-7-ik f.,
melyben Jézus legközelebb szinte tanítványai tanítására czéloz.

A beszédek 3-ik csoportját azok a beszédek teszik, melyekben Jézus a népet,
a nagy sokaságot tanítja s a beszédek e csoportjába tartozik a példázatok leg-
nagyobb része. Csak néhány példázat van, melyekben Jézus egyenesen ellenségei,
a farizeusok ellen fordul. Ilyen p. o. Máté 2128-32. és 33 44, v. Máté
22'1-14 v. Luk. 10'25-37 V., 18'9-14 v. Egészben véve azonban mégis el-
mondhatjuk, hogy Jézus a nagy sokaságot szokta példázatokba n tanítani. Ez a
viszony adja meg tehát közelebbi jelentését annak a kérdésnek, hogy miért tanított
Jézus példázatokban.

Magának a kérdésnek felvetésére viszont elég okot rejt magában a példázat-
nak már megismert jelleme, a mint azt a példázat fogalmának megalkotásában
kifejtettüle. Jézus példázatai ugyanis Isten országát, ezt a magas vallásos-erkölcsi
igazságot ismertetik kép i es tö rt éne t alakjáhan. Mint minden kép, úgy a
példázatok képies története is a belé foglalt eszményi igazsággal kétféle viszony-
ban van. A mily alkalmas a - helyesen választott - kép arra, hogy az elvont,
eszményi igazságot szemlélhetővé tegye, ép úgy áll az is, hogya kép az eszményi
igazságot el is takarja, úgy hogya valódi tartalmat csak a kép felbontása, kifej-
tése útján ismerhetjük meg. S ha még a kép felbontása olyan. könnyü volna!
De rendes en a kép felbontása ~em kevesebb művészetet kiván, mint a kép meg-
alkotása!

Ilyen módon, a képies történet e jelleme alapján nagyon természetes az a
kérdés, hogy valjon miért burkolta Jézus Isten országának igazságát képies törté-
netek alakjába a- helyett, hogy kép nélkül, az eszmét közvetlenül és teljesen ki-
fejező fogalmak alakjában tanított volna? .

E kérdésre az első, legáltalánosabb feleletet a Jézus által kihirdetett igaz-
ságok jelleme alapján adhat juk. A Jézus által birdet-tb igazságok vallási igazságok.
A vallási igazságok pedig annyira eszményi ek, oly magasan felette állnak a tapasz-
talati, érzéki világnak, hogy róluk még a legfejlettebb gondolkodás körében is
csak képek segítségé vel beszélhetünk. A tárgy természete okozza tehát, hogy a
vallási tanítás nyel ve mindíg és rnindenütt képies,

Figyelembe veendő továbbá, hogy az élénk képzelő tehetségű népek min-
denütt, még közönséges dolgokról is, nagyon szeretnek képekben beszélni. Igy a
zsidó nép is. S midőu Jézus a zsidó népnek szél, mely világnézetének a zsoltárok
magasztos dalaiban adott kifejezést; mely Istennek: terveit és saját jövendő sorsát
a próféták magas röptű beszédeiből tanulta ismerni s melyet a Példabeszédek
könyve tanított életbölcseségre : midőn Jézus ennek a népnek gyermekeit tanítja
és pedig mint maga is e népnek gyermeke, avagy nem természetes-e, hogy J ézns
az Isten országának eszményi igazságait a példázatok képies történeteinek alakjába
öntötte?
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A példázatok képies alakjának választására meg voltak Jézusnak ezen kivül

még saját különös okai is. A zsidó nép, maga a közönséges nép, vak vezéreinek
vezetése és a századokig tartó szolgaság sulya alatt annyira beleélte magát az
érzéki messiási reményekbe s azokban annyira elfogult volt, hogy saját prófétáinak
szellemi tanításait sém értette többé s a magasabb szellemi igazságok iránt úgy-
szólván teljesen fogékonytalanná lett. A nép vezérei viszont, a papi fejedelmek,
irástudók és farizeusok, nemzeti származásukban elbizakodva, elegendő anyagi jólét
kaijaiban jövendő világ- uralmukról álmadoztak.g előre is halált szavaztak annak.
fejére, ki őket ferde elbizakodottságuktól s a világ uralmára törő ábrándjaikból
egy szellemi Isten ország kihirdetése által kijózanítani akarta volna!

És ha .T ézus, az Isten lelke által áthatva és fel világosítva belátta népének-
különösen pedig a nép vezéreinek veszedelmes tévedéseit, valjon mit tehetett ő
ezek gyógyí tás ára ? Az Isten lelkének ereje, mely őt a világ legnagyobb pröfé,
tájává avatta, sokkal hatalmasabb volt benne, hogysem e lélek kényszerítő erejének
ellene állva, a megismert isteni igazságot, bármennyire elütő volt is a népe
reményeitől, bárminemü érdekből elhallgathatta volna. De egyszersmind sokkal
erősebb volt Jézusban az igazságnak és saját népének is szeretete, hogysem amaz
isteni igazságot, meg levén győződve annak éltet adó, megválto erejéről, elhall-
gatni akarta volna s ne igyekezett volna arra, hogy annak hirdetésével első sorban
saját népét a végpusztulástól megmentse és az igazság utjára vezérelve boldo-
gítsa. Jézus tehát nem hallgathatott és hallgatni nem is akart! . I

Szólott azért, beszélt nyilvánosan, az egész világ előtt, az Isten prófétájaként
hirdette az igazságot a népnek és a nép vezéreinek egyaránt! És az a sajátságos
észjárású, elfogult nép, melj fogékonytalanságánál fogva Jézus evaugeliomának
magas szellemi igazságait különben meg sem hallgatta, vagy azokon legfölebb
megbotránkozott volna: nagy sokaságban özönlötte a megvaltot körül, ki oly
érdekes történeteket tudott elbeszélni a magvetőről, a buza között nőtt konkolyról
a tékozló fiuról sat. s a ki tanítja vala őket nagy méltósággal s nem ú gy, mint
az irástudók.

Tudta Jézus jól, hogy a nép e történetek igazi értelmét azonnal nem fogja
fel. De tudta azt is és napról napra mindinkább tapasitalta, hogy a nép folyto-
nosan fokozódó érdeklődéssei hallgatja e történeteket. Tudta, hogy ez egyszerű

•• történetek megmaradnak a nép emlékezetében s számított reá, hogy a sokaság
között mindig akadnak egyes kevésbbé elfogultak, kiknek vannak még füleik a
hallásra s kiknek szíve nem kövéredett még meg annyira, hogy ne értsenek, -
kik tehát, ha azonnal nem is, de majd később, az események fejlődésével rájönnek
e történetek igazi jelentésére! (V. ő. Máté 13'9--17 v.)

A féltékeny és ingerlékeny farizeusokkal szemben viszont részint az önvédelem
részint a jóakaró kirnélet tette e képies történetek választását ajánlatossá. A fari-
zeusok megismerték ugyan, hogy e történetek éle ellenük fordul, (Máté 21. 4f»
de il, parabolikus alak enyhítette az igazság keserüségét és OTézusnak legalább
reménye lehetett, hogy közöttük is, il, kikből a fogékonyság és a jó akarat még
nem halt ki teljesen, megértik őt és megmentetnek !
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A nap látszatos járása és az évszakok.
Gyakorlati tanítás a népisk. lIT. osztályában.

Men e t. 1. Annak ismétlése, a mit a beszéd - és ért. gyakorlatokban az
égboltról, a szemhatárról, a napról s napszakokről tanultak. 2. A nap látszatos
járása és az évszakok.

T á r g y alá s.

1. Ha kimegyünk a szabadba és feltekintünk, mit látunk a fejünk felett? Az
eget. Milyen szinű az ég? Világos kék. De ha felhő borítja, akkor milyen?
Szürkés szinű. Azonban az égnek van alakja. is; olyan alakú, mint a boltozott
templom. belseje, mely középen legmagasabb, oldalt pedig lefelé hajlik; errő! azt
mondjuk, hogy bolt alakú. Tehát milyen alakú az ég? Bolt alaku. Azért az eget
másképen hogyan is szoktuk nevezni? Égboltnak. Az égbolt hol látszik legmaga-
sabbnak? Épen a fejünk fölött. Oldalt pedig köröskörül úgy látszik, mintha hova
hajolna le? Mintha a földre hajolna le. Az égnek a széle köröskörül látszik körü-
löttünk, tehát milyen alakú? Kerek alakú. Úgy látszik, mintha áz ég széle a földdel
összeérne, és mi csak addig látunk el, a mi azon túl esik, azt nem láthatjuk.
Meddig teljed tehát a mi látásunk határa? Addig, a hol az ég a földdel össze-
érni látszik. Hogy nevezzük azt a helyet körüskörül P A látás határának vagy
szemhatárnak. Most már mondd meg: a szemhatár milyen alakú P Kerek vagy
köralakú.

Mit látunk nappal az égen járni? A napot. Milyen a nap? Gömbölyű és
és fényes. Tudjátok, hogy a nap nem marad mindig egy helyen. Az ég melyik
részén látjuk a napot reggel, mikor felkel? Az ég szélén, a szemhatárnál. S
onnan mindinkább merre megy? Fölfelé. Mikor ér az ég legmagasb részére, a
tetőpontra P Délben. Innen merre megy? Lefelé, az ég másik oldalán. Este
megint hova ér? A szemhatárra. Azután lenyugszik s meddig nem látjuk? Míg
reggel ismét föl nem kel. Mik származnak a nap ezen járásaból itt a földön?
A napszakok. Sorolja el valamelyitek, a mint tanultátok, a napszakokat ! Mikor
világosodni kezd, akkor van hajnal, mikor fölkel, akkor van reggel, mikor a fejünk
fölött van, akkor van dél, míg a nap fölér a tetőpontra, addig van délelőtt, mig
lefelé megy, addig van délután, ha a szemhatárra ér, akkor van alkonyat, ha már
lenyugodott, akkor van este, mikor egészen besötétedik, akkor van éjszaka.

2. No, most figyeljetek ide, még többet is tanulunk a nap járásáról! Fel
rajzolom a táblára a szemhatárt. (A tanító jó nagy kört rajzol). Most képzel-
jetek a közepébe egy embert, a ki mindenfelé csak a vonalig, vagyis a szemhatárig
lát el. Azt ti már tudjátok, hogy a táblán merre rajzoljuk a keletet, nyugatot,
délt s éjszakot; gyere ki, s mutasd el! (Egy gyermek elmutatja. A tanító, ha
szükségesnek tartja, odairh atja mindenik oldalon a világtájak kezdőbetűit). Mutasd
merre van a keleti pont? Mutasd a nyugatit! (A tanító megjelöli azokat egy-
egy ponttal).

A ~ap azonban nem kel mindíg egy s ugyanazon helyen. Esztendőnként
tulajdonképencsakkéxszer kel épen a keletis nyugszik épen a nyugati ponton.
Az egyik eset márez .. 21-én van. Ekkor a nap 'épen keleten kel, de nem jön



egészen a fejünk fölé, hanem délben kissé dél felé látjuk. Merre hajlik tehát a
nap ütja? Dél felé. Mutasd a nap útját a kezeddel! Azután nyugat felé hajlik
s este épen hol nyugszik le? Épen a nyugati ponton. Most lerajzolom a napnak
ezt az útját. (A tanító az előbbi körben összeköti a keleti s nyugati pontokat egy
ívvel, mely a középpontból délre hajlik el). Mikor teszi meg a nap ezt az útat?
Márcz. 21-én. (A tanító a keleti és nyugati pont mellé, a körön kivül, odaírja a
nevezett időpontot). Ezen a napon kezdődik a t a vas z. Ekkor a nap épen
6 órakor kel fel reggel s 6 órakor nyugszik le este, tehát összesen hány óráig
van az égen? 12 óráig. S ez a 12 óra az pgész napnak épen hányad része?
J!;pen fele. Tehát márcz. 21-én hány ódig tart az éjjel is? Az is 12 óráig
tart. Eszerint e napon a nappalok és az éjjelek egyenlők, vagy is a miut szoktuk
mondani, ekkor nap - é s éje gye n 1ő ség van

Ettől kezdve a nap mindinkább éjszak-kelet felé kel, s éjszaknyugat felé
nyugszik, tehát naponként kissé hosszabb útat tesz meg s így tovább marad az
égen. Mik lesznek ekkor mindegyre hosszabbak? A nappalok. S mik rövidebbek?
Az éjjelek. De egyúttal magasabbra is jön a nap a fejünk fölé, s melegebben süt
a földre. A nap útjának ez az elhajlása s a hosszabbodása 3 hónapig tart.
Márcz. 21-től 3 hónapra már éjszakkeleten kel a nap és éjszaknyugaton nyugszik
le. Számítsd ki, mely napra esik az! .Junius 21-ére. (Ha nem tudják kiszámítani,
rávezetjük őket). Ekkor a nap legjobban a fejünk fölé jön, majdnem a tet ő-
pon tra, s legtovább marad az égen. Mutasd a napnak ezt az igen hajlott,
hosszú űtját l Ezt le is rajzalom ebbe a körbe. (Lerajzolja, mint fentebb, s az
időpontot is jelzi). Jun. 21-én a uap már reggeli 4 órakor kel és esti 8 órakor
nyugszik. Tehát hány óráig tart a nappal, számitsd ki! 16 óráig. (N etalán
szükséges rávezetés: reggeli 4 órától déli 12 óráig van 8 óra, délután is 8 óra
az 16 óra.) Hát hány óráig tart ilyenkor az éjjel? 8 óráig. Ekkor vannak a
leghosszabb nappalok s a legrövidebb éjjelek. Eddig tart a tavasz s kezdődik a
ny áro

Ezentúl a nap mindinkább az igazi keleti pont felé kezd ismét kelni, s a nyugati
pont felé nyugodni; útja tehát egyre rövidűl, úgy hogy 3 hónap mulva ismét
ott kel és nyugszik, a hol márcz. 21-én. Ez szept. 23-án van. E napon tehát
ismét hol kel és nyugszik a nap? Épen a keleti s a nyugati ponton. Ekkor
ismét egyenlők a nappalok és éjjelek, vagyis mi van ekkor is? N ap- és éjegyen-
löség. Ekkor kezdődik az ősz. Van tehát tavaszi és őszi nap- és éjegyenlőség.

Ősz kezdetétől fogva a nap útja ismét elhajlik, csakhogy most délfelé s így
a nap mindinkább délkelet felé kel, s délnyugat felé nyugszik, és naponként rövi-
debb útat tesz meg; a nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbodnak. 3 hónap
mulva már épen délkeleten kel a nap, s délnyugaton nyugszik. Számítsd,mikorra
esik ez! Decz. 21-ére. (A tanító ismét felrajzolja a nap útját.) Ekkor a nap
8 órakor kel s 4 órakor nyugszik. Hány óráig tart tehát a nappat ? 8 óráig.
Hát az éjjel? 16 óráig. Látjátok tehát, hogy épen megfordítva van, mint nyáron;
ekkor van a legrövidebb nappal s leghosszabb éjjel, ekkor kezdődik a téL Ilyenkor
a nap rövid ideig marad az égen, s nem is jön fel magasra, azért a földön
hideg van.

" .1
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Decz. 21-étől kezdve a nap ismét visszatér arra az útjára, 'melyet szept.
23-ától decz. 21-éig tett meg; azaz mindinkább a keleti pont felé kel s a nyugati
pont felé nyugszik. A nap mindíg hosszabb utat tesz meg az égen, s így mik is
hosszahbodnak P A nappalok, 3 hónap mulva már megint' ott kel, a hol márcz.
21-én. Eddig tart a tél S most' mi kezdődik újra? A tavasz. És ez így tart
örökösen, egyik évszak után következik a másik.

Láttuk tehát, hogy a nap járása folyton változó, s hogy a napnak e szabá-
lyosan váltakozó járásaból származnak az évszakok. Hány évszak van? Mondd
el azokat sorban! Most mondd el azt is, hogy mikor kezdődnek s végződnek az
egyes évszakok! A nappal és az éjszaka az egész évben csak hányszor egyenlő?
Kétszer. Melyik az a két nap? Márcz 2l-ike és szept. 23-ika. Mondd el egyen-
ként: hányóráig tart a nappal s hányig az éjjel tavasz, nyár, ősz és tél kezdetén!
A közben eső napokon a nappálok folytonosan rövidűlnek, vagy hosszabbodnak,
körülbelül 1 perczczel; épen úgy az éjjelek is, csakhogy megfordítva.

Papp József.

Ez sem mindcnnapi.
N em bizony! Sőt nagyon is ritka eset, melyet az "Evang. Népiskola" igen

tisztelt olvasóival. s különösen a paedagogusokkal közölni szükségesnek találtam.
S hogy mi élt érdekelheti tudósításom külöuösen a nevelőket, ennek magyarázata
az alább részletesen elmondandö eseményból önként következik,

Czivilizálódunk tagadhatlanúl! Mert míg a városi az ujságokban szekta pellen-
gérre állítani azt, a kire "s pit z e" van, addig nálunk falun, egy-egy eldobott
papir darabkan tudatjak az ill e t ő vel, hogy "v igy á z z o n mag ára, mer t
fel g y ú j t j á k stb. stb."

*
x . .. községről csak rövid idő előtt még úgy nyilatkozott valaki, hogy:

"H,a minden k ö z s é g úgy viselné magát, mint "X", akkor a csen-
dőrség teljesen felesleges intézménynyé válnék". Igaza volt
akkor; de nem úgy ma. Mert ugyanezen községben - utóbbi időben - annyira
elharapódzott az anoním fenyegető és rágalmazó levelek eldobálása, hogy néhány
hó óta a negyedikre akadnak már, Divat ...

Egynek iróját sikerült a rendőrségnek egy rabló-gyújtogató cseléd személyében
felfedezni, a ki a törvényszék börtönében válja' jól megérdemelt büntetését.

*A példa vonz ....
"X"-ben két népiskola van két tanítóval. Az egyik úgy szokta esetleg

készületlen tanítványát büntetni, hogy míg a kötelességteljesítő növendékekkel maga
is szívesen játszik a szünőrák alatt.. addig a hanyagot eltíltja a játéktói ...

A negyedik névtelen levéllel ezt a tanítót tisztelték meg, telgyújtással
fimyegetve őt. Czímzett a levelet olvasván, -- csuda, hogy gutaütést nem kapott
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meglepetésében - a von á sok ban egy i k tan í t v á nyá nak irá s á t is-
Jn e r te fe 1. Ezt azonban, mintha az egészet ignoráIni látszott volna, a gyerinekek
előtt nyilvánossá nem tette, hanem sietett a történteket egyházi hatóságának tudo-
mására juttatni. h'z a hatóság az ügyet nagyfontossága miatt magáévá tevén
megindította rögtön a vizsgálatot s a tettest a tanító által az első pillanatban
már gyanusított 11 éves leánynövendék személyében - ki hanyag-
ságáért épen azon a napon, a fentebbi módon, büntetve lett s ki mindsn szemér-
met levetkőzve képes volt annyira megfeledkezni magáról, hogy az általa irt
fenyegető levelet eldobja, megtalálja és kézbesítse - többrendbeli próba-iratás
következtében felfedezte s benne a bűnöst feltétlenül konstatálta.

Miután pedig az eset ekkor már, nagyrészben épen ezen gyermek közre-
működésével, nyilvánosságra is jutott s általános felháborodást szült, mintegy a
közvéleménynek is elégtételt szolgáltatandé, a tet tes megátalkodott konok
tagadása daczára, illetve különösen e miatt is - szerintünk m élt ó b ü n tet é s-

" ben m a ra s z t a lt a t o t t el.
or.

Hogy miben állt e büntetés, elhallgat jak egyel őre. Mert bizony nem kis
feladat volt ezen példátlan esetnek paedagogiui tekintetben is helyes megitélése.
Épen ezért azzal a kéréssel fordulunk az "Ev. Népiskola" igen tisztelt szerkesztő-
ségéhez és olvas6ihoz: mélt6ztatnának ugyanitt nyilatkozni arra nézve, mi volna
hasonló esetben a megfelelő helyes eljerás.')

1) A szóbanforgó ügy mindenesetre rendkivüli s csakis a czikkiró által felhozott körül-
ményekben leli magyarázatát. Alig képzelhető, hogy népiskolai növendék rossz példa nélkül
ily rafinált gondolatra jöjjön s ily aljas tettre vetemedjék, Ha tehát ily eset előfordúl. a bűnöst
nundenesetre szigorúan meg kell feddeni. A megfeddésnek leghathatósabb módja, ha a vétkest
az iskolai hatóság közbejöttével az egész osztály előtt komolyan megintik, s bűnének meg-
bánására inditják; de ha a megbánás helyett a vétkes rninden megindulás nélküli daczos, vagy
épen szentelen s kihivó magaviseletet tanusit és nyilvanvaló vétkét tagadja: az isk. hatóságnak
nem marad hátra egyéb te.endője, lllint a vádlottal szemben a büntetések legutolsó fokozatát,
aki zár a tás t alkalmazui ; és pedig ha alsóbb osztálybeli, egy időre, mig makacsságát a
szégyenérzet meg- nem töri; - ha pedig a gyermek felső osztálybeli, a kizáratási itélet végle-
gesen is szólhat. Igaz ugyan, hogy az iskolának jog szerínt nem szabad a .mű velödés forrásától
senkit elzárni, de másrészt igaz az is, hogy miudazt a rui népmivelö feladatában akadályozza,
útjából el kell hárítania Egy megátalkodott, erkölcseiben megromlott gyermek sokkal több kárt
tesz társai erkölcsébeu, ha az iskolában marad, mint a mennyít a társadalom veszít egyik tag-
jának hiányos kiművelése folytán. S még azzal a biztos reménynyel se kecsegtetheti magát a
tanító, hogy a netán megtűrt deliquenst sikerül jobb útra térítenie! Nagy szükeégünk volna
az ország különbözö vidékein u. n. j a v í t ó - inté zet e k re, hogy az ily megromlott erkölcsű
gyermekek ott elkülöuítve és eg-észen sajátlagos bánásmód által nevelve, a társadalomnak meg-
javúlva lehetnének visszaadhatúk. Ha ily intézeteink volnának, akkor könuyű szerrel s minden
lelkifurdalás nélkül alkalmazhatnók, a nyilvános iskolából való kizáratást, valahányszor a köz-
erkölcsiség megháborítasa forogna fenn.

.:
Szerk.
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/ Estvéli .ének.
Mint sebes árviz habjai
Oly gyorsak éltem napjai,
Folyton foly e rövid élet,
Nyomban követ az itélet.

Vég nélkül való jövendő
Lesz reám következendő,
Akár jó, akár rossz legyek,
A biró elejbe megyek.

Oda jutok, ott készen vár
Örök öröm, vagy örök kár.
Óll Isten! kérlek tégedet,
Engedd szemlélnem szinedet !

Te adsz testünknek nyugalmat,
Éjjel te nyujtasz óltalmat;
Óh hány test megy most szunnyadni,
Sitéletre fog vin·adni.

Virágzunk. lenni megszünüuk,
Mint álom hamar eltününk.
Haragod is ily hirtelen
Gyül gyakran a rosszak ellen.

Uram! boszudnak szózatja
Velő met keresztül hatja,
Mert ha perbe akarsz szállni,
Ki mer előtted megállni.

Óh ki kegyes s irgalmas vagy,
Bűneimért kegyelmet adj;
Közbenjáróm idvességem
Légy oltalmam s nyereségem.

Add meggondolnom végemet,
Hogy bölcsen éljern éltemet;
Örüljek benned uramban
Mind éltemben, mind holtomban.

Ha te őrzesz nem rettegek,
])örögjenek bár az egek,
A halált is bátran várom,
Mert az Isten erős várom!

Kis Já.nos.')

Virul a föld.
Virúl a föld a tavasz lágy szelétől,
Igazabban a jó Isten kezétől.
Ri teremté a mennyet és a földet:
Rá csillagot, szép .virágot ő hímzett.

Hegyek, völgyek, erdők, mezők, liget ek,
N agy földrészek, tengerpartok s szigetek:

1) Kis János ez emelkedett e?;yházi énekét 179G-biln írta, nagybaráti lelkész koráb 111.

lIfég azon évben megküldte a soproni ev. lyceumi Magyar Társaságnak, mely érdemkönyvbe i 'atta.
Ez érdernköuyvi szövegct azért teszszük közzé, mert a Gfiri J!;nekeskönyvben található szöveg
(47. ének) nagyon meg változott alakja a sokkal egyszerübb és mégis művészibb eredetinek.
Az emlitett érdemkönyvben Kisnek még egy reggeli éneke, több eredeti és forditott költeméuye
is van.
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Az ő drága, szép ruháját viselik;
Az ő nevét, dicsőségét hirdetik.

RMa zeng a kis madár is éneket;
Ő festi be szivárványnyal az eget.
Ő ad erőt, hogy ázzék a barázda,
Hogy a magot megdagaszsza, csfrázza.

Én is a nagy természetet követem:
A jé Isten dicsőségét hirdetem.
Magasztalom, a hogy tudom, jóságát,
Ha felfogni nem is birom nagyságát.

Óh hallgasd meg, édes Atyám . kérésem :
Teljesítsd be mindennemű szükségem.
Adj meleget naponként a virágnak;
'I'öbb meleget szivemben is irántad.

Tóth István.

A csillagászat a történelemben.")
Az újkori időkben minden tudomány részt vett abban a lendületben, melyet

a fürkésző tehetség fejlődése az értelem munkájának adott. Az ember tanul-
mányainak mezeje századról századra úgy terjedelemben mint szabatosságban nyert,
bővűlt. A haladás különösen az utóbbi időkben gyorsúlt meg, és senki sem vonja
kétségbe, hogy utódainknal ne folytatódnék.

De talán sehol sem oly szembeszökő az óriási fejlődés, mint a cs iII a-
g á sza tit u dom á n y ban. A csillagászat sem kerülte ki a fejlődés első fázisát
ame s é s k o r sza ko t, midőn még főkép a képzelő tehetség uralkodik. A kép-
zelet nyeleti el a fogyatkozások alkalmával a napot vagy a holdat a sárkánynyal;
ez rajzol a hold korongjára ábrándos képeket, ez borítja be az eget különféle
személyiségekkel és tárgyakkal, ez önt életet az égi testekbe, végtére ez teszi
meg azokat istenségeknek.

A tudományos fejlődés ifjúkorában az emberi szellem arra hajlik, hogy
mindennek lelket tulajdonítson; betölti a mindenséget személyesitett és természet-
fölötti lényekkel. A legcsekélyebb mozgást, mely keletkezik, jö vagy rossz indu-
latú láthatatlan lények művének tekinti. .Ebben a korszakban a népeknek nincs
tulajdonképeni csillagászatuk, nem ismerik sem a csillagcsoportokat, sem a boly-
gókat; csak a legragyogöbb csillagképeket ruházták fel nevekkel s a bolygók
közül csupán Vénuszt ismerték.

A mesék korszakában, vajmi kevés helye volt a megfigyelésnek; a k é p- .
z ele t országa terjedt ki mindeure. Ez pedig a Iegcsalékonyabb és gyakran a
legképtelenebb felfogásokra csábította az embert. Sejtelmük sem volt a. csillagos

*) II o u z e au - C z ó gl er: oA csillagászat történelmi jellemvonásai" czimű műve után.



149

ég első megfigyelőinek a csillagok valódi természetéről, sem azokról a mérhetetlen
távolságokról, melyek tőlük bennünket elválasztanak. Az ég az ősnépek legnagyobb
részénél szilárd félgömb, a földön nyugvó harang volt. Euripides szavai szerint
"borító, mely a nagy teremtő alkotásait fedi."

Eme kupolába voltak szögek médjára beverve - görög felfogás szerint -
a csillagok. Az égi harang lapos és minden oldalról víztől környékezett földet
borított, és minden nép a kellő közepén képzelte magát. A csillagimádás fejezi
be ezt az első korszakot ; lelket lehelt e korszak embere a csillagokba s meg-
tette azokat isteneknek.

Azonban a képzelet egyengeti útját a felfedezéseknek. Igy volt ez a csilla-
gászafnál is: a. képzelet ábrándjaiböl nemsokára rendszerek áradtak. Ekkor azonban
még megelégszik az ember oly adatokkal, melyeket inÚbb csak találomra gyűjtött;
okoskodik és következtet, mielőtt a megfigyelésekre elegendő súlyt fektetne. Ebből
aztán puszta em pi r i k u s (tapasztalati) lajstrom származik, mely az embereket
sokféle idétlen dedukcziökra (bizonyítás) és spekuláczi6kra ragadja. Sokszor jobban
szerette kigondolni, mint megfigyelni az adatokat. Ez időben virágzottak a
geometriai és filozofiai rendszerek. A csillagimádással eltűntek a természetfölötti
lények. A napot nem a napisten paripái huzzák többé. hanem - mint akkor
hitték - szilárd kristály-szférák ragadják magukkal. A bolygókról nem hiszik
ugyan, hogy mint felsőbb lények intézzék sorsunkat, de a helyett fizikai befolyást
kezdenek nekik, s a többi égi testeknek is tulajdonítani. Igy lép az asztrolátria (csillag-
imádás) helyébe az asz tr o ló g i a vagy a csillagjóslás. Minthogy az égi testek
különféle mozgásaira nézve mind több és több megfigyelést tettek, kénytelenek voltak
mindinkább bonyolödö mesterfogásokhoz nyúlni, hogyalátszatos vagy valóságos
mozgást kimagyarázhassák. Az égi testek mozgásával pedig kapcsolatba hozták az
emberek sorsát, úgy, hogya csillagjóslás lassanként egészen hatalmába ejté a
társadalmat, Még a mi fel világosúlt Mátyás királyunknak is állandó udvari
csilagvizsgálója, vagy jobban mondva csillagjósa volt.

Az empirikus korszakban az egyik hóbortos rendszer a másikra tornyosúl.
Mindazáltal meg kell jegyeznünk, hogy az egyes rendszerek szerzőinek nézeteik
iránt való, szinte határtalan bizalma abban a mértékben inog meg, a mint a meg-
figyelések szaporodnak. Midőn e megfigyeléseket összehasonlitották az általuk
kiszámított helyzetekkel, az addig követett empirikus eljárás elégtelensége iránt
többé nem ringathatták magukat csalódásban. Hosszas elmélkedés után tehát arra

, indíttatott az ember, hogy a nagyon bonyolódott rendszerekről az egyszerü felfo-
.gásra térjen. A mint korábban az összes természetfölötti hatalmakat egy egyedüli
istenné foglalták össze, épen úgy egygyé olvasztottak e korszakban lassanként
minden fizikai erőt a természet egységében Ázsiának majdnem minden népe a
tudományos fejlődésnek még jelenleg is ezen a pontján van. Mi magunk is sok
maradékát tartogat juk ; ilyen a köznép félelme az üstökösök megjelenése alkalmával
és azon általános és hagyományos balhiedelem. hogy a hold befolyással van az
időjárásra.

E kerszakban lassanként belátták, hogya közvetlen megfigyelés még nem
elégséges, annak adatait irásba foglalva is meg kell őrizni. A csillagászati obszer-
vatoriumok szaporodása az araboknál, BS az égi testek helyzetének az arab kerszak
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óta tett szorgalmasabb feljegyzése arról t.muskodik, hogy felismerték a megfigyelés
fontosságát.

De a mily mértékben szaporodtak az észleletek. annál kevésbbé tudták a
megfigyeléseket összeegyeztetni a régi rendszerokkel, lígy hogy ezeket utóbb végleg
el kellett vetni. Az égi testek mozgását puszta kiscgitő eszközökkel nem tudták
helyesen elrendezni és kirmgyarázni. A szubjekti y alkotások útja czélhoz nem
vezetőnek mutatkozván, a buvárkodás munkájához új irány kivántatott meg, s ez
volt az in duk c z i Ó. Ez árasztja a valódi fényt a tudományban, midőn a tör-
vényeket, eredményeiknek a megfigyelt jelenségekkel való számbeli összehasonlítása
révén, próbára teszi s lételöket igazolja. Midőn az emberi szellem ép egész-
séggel ebbe az utolsó korszakba jut, ebbe a legfejlettebbe, melyet jelenleg ismerünk
az ábrándképek és a spckulácziök csakhamar a köznép osztályrészévé válnak. Az
igazán tudományos csillagászat átöl.özik, a szellemileg elmaradt tömegekre hagyva
mult jának kopott ruházatát.

Ez induktív vizsgálódás mellett ~ képzelet is újra el vállaihatta szerepét, de
most már új és a hajdaniaknál több eredményt igérő feltételek mellett. A képzelet
a jelenségeknek egymással való összefűzésére alkalmas törvényeket sugalmaz és
oly okok eszméjét ébreszti fel. melyeknek hatásait a megfigyelés tartja számon.
Az ember könnyen alkothatott rendszereket, mert magamagából merítette. Dc
midőn az alkotás után az elméleteket a mérésekkel kellett egybevetnie, a helyzet
egészen másként alakúlt, mert megkivántatott, hogy magát a jelenségek lényegét
fogja fel. A jelenségek legnagyokb része évszázadok óta tál'llltak az ember szemei
elé a nélkül, hogy va:laki magyarázatakra ttilált volna. Ilyen jelenség például a
testek esése. Ennélfogva az első, ki az e nembeli tények törvényét felfogta, oly
rejtvény kulcsát találta meg, mely a korszakok egész során át mindennap fel volt
adva a nélkül, hogy valakinek sikerűlt volna megoldania. Valóban. az ember
elad dig csak a jelenségek tapasztalati kifejezését tudta látni a nélkül, hogy tör-
vényeiket feltalálta volna. Erre csak az indukcziö vezette.

Semmi sem állapítható meg addig igazán, míg kisérletileg be biz o n y í t va
nincs. Kopernikus indukcziöja, mely gondolatban a bolygórendszert szerkesztette
meg, egyike a legnagyobbaknak és legfényesebbeknek, melyeket a történelem föl-
cgyzctt. Mindazáltal eleintén vitatható volt, mert bebizonyításának nem volt
szigorú jelleme. Hogy megállapíttassék, ehhez nem volt elég a bolygók látszatos
megállapodásának s visszafutásának magyarázata : még az sem volt elég, hogy a
me11ékbolygók szinodikus· keringése nem a földre, hanem a napra vonatkozólag f'gyen-
letes. Szükség volt még a fénysugar aberráczi6jának (tévesztésének) felfedezésére;
t. i. hogy az égi testeket nem azon a helyen látjuk, a melyet megfigyelésök pilla-
natában valósággal el foglalnak, mivel a fénynek is idő kell az elterjedésre. Igy a
bolygóháborgások elm életét is a megfigyelt helyzeteknek a kiszámított helyzetekkel
való egyezése bizonyítja be. A XIX. század tudományára nézve a mérésen s
számításon alapuló bizonyítás határköve az agyátalan elérhető bizonyosságnak. E
pontig jutott el a jelenkori csillagászat. De azért ez a bizonyosság sem abszolut,
mert semmi mérés sem tökéletes Szellemünknek tehát mindíg készen koll lennie
új javításokra.
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A csillagászat története bármely más tudoiuányénál jobban bizonyítja, hogy
a régi fogalmak hogyan élik túl önmagukat, hogyan maradnak fenn még akkor is,
mikor a haladottabb kor azokat már elégteleneknek vagy hamisaknak ismerte fel.
Mennyi ábránd, mennyi balhit, meunyi szokás és kifejezés, malyekkel élünk, a
nélkül, hogyeredetükkel törődnénk, száll vissza még a mi társadalmunk ból is á
mesék korszakába és több ezer évnél régibb időkre!

N épeink még most is látják a holdban az emberi arczot, melyet a kőkor-
szakbeli ember helyezett oda Szent-Iván napi örömtíízeink folytatásai a nyári
napfordulati örömtíízeknek; a karácsonyban pedig a téli napfordnlat ünnepe maradt
fenn. A tavaszi napéjegyenlőség idején meggyújtják a husvéti viaszgyertyát, miként
hajdan a szent tüzet gyujtottak. Földmivelőink a rejtélyes meteorköveket, épen
úgy, mint az 6-koriak, ereklye gyanánt őrzik. Midőn a harangokat szentelik, még
most is arra kérik őket, űznék el a sötétséget okoz6 rémeket, mi jelenleg öntu-
datlan emléke annak az időnek, melyben a holdat fogyatkozásaikor egy szörnyíi
sárkány nyelte el. Az időt és a köríveket a hatvanas rendszer skálája szerint
osztjuk fel, mert igy jártak el a khaldeusok is Nimród idején. A holdnak az
időjárásra való befolyása minden társadalmi osztálynak megrögzött véleménye.
Fenntartja magát e hiedelem a közoktatással szemben is. Az e fajta tud6s tudat-
lanságok terjesztésében nagy része van a hirlapirodalmi felületességnek. Ez hozta
forgalomba a "kritikus" napokat is. Az 1889, julius 12-iki holdfogyatkozást
egyik tekintélyes napilapunk szoros összefüggésbe hozta az akkotibban uralkodó
rekkentő bőséggel. A társadalmak mintegy megörökítik magukban a hagyományos
véleményeket. Az igazság a balhiten keresztűl utat tör magának, de azért a balhit
fenmarad. A kimíívelt elméjü ember megváltoztatja ugyan netaláni gyermekkori
babonás nézeteit, de azért csaknem mindig marad benne valami az első éveiben
vele közölt fogalmakb61.

A fentebbiekben végig tekintvén röviden a csillagászat fejlődésén, láttuk,
hogy megszülemlett az már a legrégibb időben, az emberiség vad állapotában s
pályáját a polgárisodással karöltve futotta be. Láttuk, hogy különböző fázisaiban
szoros kapcsolatban volt magukkal a társadalmi állapot feltételeivel. Láthatjuk a
csillagászat történetéből azt is, hogy a tudomány fejlődésének a megfelelő értelmi
szinvonalakon mindig meglepő hasonlatossága van. A társadalmi fejlettség egyenlő
állapotában ugyanazok az eszmék szülemlettek meg mindenütt. Khinában és
Indiában csak úgy beszéltek a szferák harmoniájár61, mint Görögországban. Az a
feltevés, hogy a földnek valami forgása van, utat tört magának EgyptomtÓl a
szélső keletig. Azt a nézetet, hogy az égi testek befolyással vannak cselekede-
teinkre, az 6világ népei mind vallottak. .

Végre megjött aztán a napja, hogy a szilárd szferák, melyek skatulyák m6d-
jára zárták magukba a földet, összetörtek. A tér megnyilik, és a bolyg6 rendszert
alkoto égi testek családja az ő mozgásának teljes szabadságában tárúl fel. Föld-
gömbünk, mely ezerény bolyg6nak rangjára szállott le, megszűnik kivétel lenni a
mindenségben. Sőt az egész csoport, melynek mi része vagyunk, szintén nem
marad párja nélkül. A messzelátö a minket környező térnek a képzelettel daczo16
mélységeit a tőlünk lakott világhoz hasonlitbat6 világokkal és világrendszerekkel
benépesitve tarja elénk. "Mindezek a göm bök egyszerü és megdönthetetlen tör-
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vényeknek hódolva fenséges pompával végzik keringéseiket. Az idő folyik, az év-
századok mint jelentéktelen időtartam ok enyésznek el, és eme mozgások egyforma
hatásokat létesítve maradandó törvények szeriut következnek egymásra. Az erők
kölcsönös hatása miatt a pályák hol kinyúlaak, hol kikerekednek, a sebességek
kitíizött határok közt majd lassúlnak, majd gyorsúlnak ; de az egyete)nes rend
minden, tőlünk ez idő szerint előrelátható tartamoken túl fenmarad. Míg a földön
a nemzedékek úgy enyésznek el, mint a rétek fűvei, míg egész nemzetek tűnnek
el és czivilizácziók újulnak meg: addig az égi testek éveken, századokon s az idő
minden változandóságán át folytatják fenséges járásukat.

Ha a mindenségnek a jelenkori csillagászattól rajzolt képét egybevetjük a
kőkorszakbeli embernek a mindenségről való nézetével, nem tartóztathátjuk vissza
búvárkodó tehetségeink műve fölötti bámulatunkat. Talán még inkább meglep az
a körülmény, hogy ez a mű, mely eleintén oly lassan és fáradalmasan bontakozott
ki, csaknem egészen a három utolsó század törekvéseinek eredménye. Ko pe r-
ni k u s gyujtotta meg a csillagászat mezején az indukcziónak fényes, eleintén
sziute vakitó prófétai szövétnekét : Ke p lel' fedezte fel a bolg6k mozgásának
törvényeit, és a néhézkedés törvénye révén New ton ruházta fel a csillagok tudo-
inányat. méltósággal és avval a fenséges egyszerűséggel, melynek mindekkoráig
párja nincs. P.

J-Lt vér.
Elbeszélés irta: Vojtkó Pál. -

Meg kell adni, hogy excentricus egy teremtés volt Mások. azon kezdik,
hogy ideaJismussal ülnek bele a tanítóságba s a rektorlak ablakait rózsaszínre
festik azzal a sok, friss optimismussal, a mit a képzőból magukka) hoznak az
életbe s csak később, lassan lassan ocsúdnak a valóra s jó, ha régi világnézetük
romjaiból egy árva deszkaszálat megmenthetnek, hogy legalább el ne merűljenek
egészen a csüggedés árjaiban. 6 azért megfordítva cselekedett. A legsötétebb
pessimismust hozta kis falujába. Fiatal szivéhez nem illő, vétkes bizalmatlansággal
látta az életet s az a kis fehérre meszelt iskolaház neki nem tettkört, életezélt

de mártyromságot jelentett.
Meg volt ennek 'is a maga oka.
Előkelő, de szerencsétlen család gyermeke volt Kora ifjusága jólétben, a

leggondosabb neveltetés közt folyt le, de a könnyelmű ad6sságcsinálás akkor
juttatta a családot a legnagyobb nyomorba, mikor a gyermek lelke a legfogé-
konyabb volt minden benyomás iránt. Züllésnek indultak. Ki kellett maradnia az
iskolából, nem tellett tandijra, könyvekre, sőt sokszor kenyérre sem. Otthon a
szülők örökös cziv6dása, a nyomor bűnei, szennye fogadták s éhező testvéreinek
jajgatása kinozta. Tizennégy éves korában meg kellett utalnia azt, a kit apjának
ismert, mert ittasan vérig vert egy gyámoltalan, beteg asszonyt - anyjukat. Nem
nézbette tovább e jelenetet, testével védte anyját és megütötte azt az embert.
Az megátkozta. Törődött is ő akkor azzal? ...
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Igy ölték ki belüle a .szülők iránti szeretetet, becsülést, az otthon fogalmának
tisztelé ét. Nem érezte jól magat sehol, de örült, ha távol lehetett otthouától,
Napokig, hetesig csatangolt s mikor anyját eltemették s kisebb testvéreit a
könyörületes rokonok magukhoz vették - örökre elhagyta a házat, hogy ne kelljen
apját látnia. Tizenhat esztendős volt és világ gyülölő. Haragudott a világra,
a sorsra, mert elrabolta tőle gyermekéveit, megmételyezte fejlődő lelkét és idő
előtt megvénítette. Haragudott, gyülölt - mert gondolkozott és látott. Mint az
ilyeneket rendesen, őt is kivitték lábai a Duna partjára, bele is vetette magát a
habokba, de eszébe jutott apjának átka. Azért se teljesüljön ... kiúszott.

Talán már unalmas is lesz, ez az előhistória féle, . de nem hallgathatom el.
Mindjárt végz ek vele . Jó emberek beprotejálták egy tanítóképzőbe. Itt ellátták,
kereshetett annyit, hogy ruházhatta is magát. Küzdött hát az átok ellen. Nem
szabad elvennie, ember legyen belőle. Az űj viszonyok, dolgai, tanulmányái feled-
tették vele a multat, lassan, nehezen, de mégis. Megváltozott körülötte minden
és ő is megváltozott. A hol negyven, ötven fiatal gyerek van együtt, ha még oly
szegény. ha még oly fegyelemben is - ott csak szeretni tanulhatják az életet.
Tanárai kedveltek;' mert dolgozott, tanult, - magszerették társai is. És ő áldani
kezdte az Istent, a mért él. De egy napon - már a képesitőre készült -
valami neveléstani könyv akadt kezébe, melynek lélektani részében az öröklött
hajlamokról. tehetségekröl volt egy érdekes fejezet. Ez megragadta figyelmét.
Feltűrta az egész könyvtárt s mohón olvasott el minden művet, mely e kérdéssel
csak legkevesebb et is foglalkozott.

N em lelt határozott feleletet.
Az egyik reá azt állította, hogy az öröklött hajlamok fegyelmezhetők, illetve

elnyornhatók, mások meg az öröklés kérlelhetlen törvényét állították fel, mely
minden esetben, előbb vagy utóbb, de' biztosan érvényesül az egész életében, s erre
döntő befolyást gyakorol. Minden eltérés, csak látszólagos kivétel e törvényből éle-
tűnkben. Kín, égető kín volt e bizonytalanság. Hasztalan vonzotta józan értelme
az előbbi, kibékítő felfogás felé, valami elcsitíthatlan előérzet súgta, hogy az utóbbi
kategorikusan oda vetett tannak van igaza a maga merevségében. Minden fájdalmával
s összes gyötrelmeivel föltámadott a gyülölt mult. Eszébe jutott atyja, ki könnyel-
müségének, szenvedélyeinek feláldozta magas állását, vagyonát, boldogságát és
családját. Ő egy elzüllött embernek fia, benne átkozott, megromlott vér forr ...
ha a könyvnek igaza találna lenni?,. És ismét a régi lett; tele rossz sejtel-
mekke'l, bizalmatlansággal és gyülölettel. .

Ily kedélyállapótbnn hagyta el az iskolát. A nagy, zajos életben mindenhitől
félt, de legjobban önmagától. Az volt rögeszméje, hogy vére ellen kell élethalál
harczot vívnia. Kezdett fölfedezni magában bizonyos rossz hajlamokat, egyes
bűnöket, hibákat és érezte lelkében a fekélyt, mely vesztét okozandja. Imájába
is bevette: "Isten add, hogy jóravaló beosületes ember lehessek" . , .

** *
A lovak térdig dagasztanak a fekete alfőldi sárban, a kerék is lőcsig vágódik

bele. Bizony, ne adj Isten, ilyen időben kocsikázui,
A tiszteletes úr odaszél a rácz kocsisnak :
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-- Milink6, ne üsd azokat a párákat, csak kiérünk valahogy arra az
állomásra.

Milillk6 morog egyet, azután tovább nógatja állatjait, sz6val ostorral, ostor-
nyéllel is. Végre bedöczögnek az. állomásra. A tiszteletes vonatérkezésig az
állomásfőnökkel beszélget.

A vonatról egyetlen ember száll le. Unatkoz6, közönyös arczu utas; ruhája,
kalapja, mindene szürke, mint az ég, mint az esős világ, vagy talán mint az érke-
zőnek ked ve. A kis falusi állomáson láthatólag örülnek e szekatlan élénk forga-
lomnak ; életre kel az összes személyzet, a főnöktől a szolgáig, ki amálhát
igyekszik a tiszteletes kocsiján elhelyezni.

A tiszteletes is oda siet;
- Az új tanít6? kérdi.
- Az vagyok. Feleli az utas szárazon.
Aztán neki fohászkodnak a feneketlen országútnak. Csodálatos is vagy te

Alföld!
Ha derült, bárány felhős ég ragyog reád és köbor szél simítj a végig kalászos

rónaidat s a csöndbe nem vegyül semmi, csak a tengeri halk zizegése, vagy egy
távoli falu harangja - milyen szép vagy olyankor. Szabadnak és nagynak érzi
magát a sziv rajtad, mint a mily szabad, végtelen vagy magad. Ha meg bánatos,
borúság mered reád, letarolt réteidet lanyha eső veri s a merre a szem ellát,
mindenfelé csak sár és szürkeség -- ilyenkor még magam se szeratlek, pedig fiad
vagyok. Lomha páraid rá nehezednek a szívre, az éktelen semmiség üressé teszi
a lelket; reményét röptét megszegi a halotti csönd és temetésre emlékeztet.

Hangulatkeltőnek épen j6 ez a táj. Az érkezőnek zárkezott kedélye benne
rokonra lel. Az elso benyomás, mit reá jövendő otthona gyakorol, ilyenforma
lehet : ez a világ, ez a hely kell nekem, lsten háta megett s emberektől, élettől
távol j6 lesz - temetőnek.

Mikor a takaros paplak előtt leugrottak a kocsir61 s az öreg tiszteletes
asszony j6ságos kék szemeivel találkozott a jövevény tekintete, még akkor sem
oszlott a ború. Ha tudta volna, mennyi j6 akarattal, szerétettel várták már napok
óta ezek: az egyszerű, j6 emberek - a papcsalád.

Egész éjjel uton volt, hát engedték, hadd vonuljon vissza szobájába, pihenje
ki magát becsületesen.

- Olyan megnyerő, finom arcza van. én az életemet is rá merném bízni ...
törte meg a csendet a tiszteletesné.

- Átkozott kedvében lehet, kettőt se sz6lt az egész úton, csak a semmibe
bámult ... mondja a tiszteletes.

- Nem csoda. Ki tudja, kit, mit kellett elhagynia Talán anyás is egy
kicsit, hiszen még egész gyermek ...

Árva.
Akkor szüloi helyett mi leszünk a szülci.
De még csak nem is ismered. Azt se tudod, miféle ember, kicsoda?
Rossz nem lehet. Fejezte be a diskurzust a tiszt-letesné s valami dolga

akadt a konyhában.
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A tiszteletes ezalatt a hálósipkát is eliíkerítette, a pipát is tnegtörnte, azután
hozzálátott ct ház összes óráinak regulázásahoz. A delet már a legujabb és leg-
pontosabb budapesti idő szerint harangózták aznap a toronyban (persze egy fél-
órával előbb mint máskor). Erről tudta meg az egész falu, hogy a tiszteletes
megint a vasutnál járt s hogy valószinüleg az új rektort is meghozta.

*

A jegyzőék három leánya háromféle véleményt táplált az új tanító felől
. A legnagyobbik. ki csalódott szerelmes volt s a doktorék joggyakornok fiának

híitlenségét siratta, nagyon közönséges embernek találta. Sc megjelenése, se állása
nem imponált neki. Utóvégre semmi közük egymáshoz ...

A középső, a ki praeparandiát végzett Budapesten, azt vélte, hogy nem elég
kellemes. A társaságban kelleténél többet hallgat. Bizalmatlan-e vagy félénk?
N em tudni. De annyi áll, hogy bizonyos komolyságot affekt ál, a mi sehogy sem
válik előnyére. Különben határozottán még nem nyilatkozhutik, a mig nem tudja,
melyek a kedvencz költői filosofusai, melyik politikai' párthoz tartozik s milyen
nézetei vannak a nőkről, szerelemről és életről?

A legfiatalabb, ki épen az utolsó vakácziót töltötte otthon, egész más ideált
alkotott magának egy férfi felől. Még csak varrott, petyyes zsebkendője sincs,
még csak parfümet sem használ, oldalt választja a haját, aztán milyen széles
karimáju kalap ot hord... Szóval egy csöppet sem elegáns, divatos. Pedig a
pofája nem volna épen olyan közönséges, a kezei is elég keskenyek. Talán még
nevelődik belőle valami ... Még csak arra kiváncsi, rezgősen tánczolja-o a csárdást?
Mert remélhetőleg csak trinczol P ...

A jegyzőné a fentebbi véleményeket összefoglalva arról volt meggyőződve,
miszerint az új tanító a társaságban nem látszik olyan nagyon ügyetlennek, hogy
hébe-korba meg ne lehetne híni. Utovégre falnn az emberek nagyon is egymásra
vannak utalva. Azonban az ő lányai sokkal magasabb igényekkel léphetnek fel,
semhogy az ilyen parthie az ő házuknál egy'átalán parthie számba jöhetne.

A doktoréknál a joggyakornek fiú volt a modell. A ki e mintának meg
nem felelt, az nem numerált Könnyen érthető. A joggyakornok egyetlen fiú, sőt
mi több egyetlen gyermek volt a családban. Rendesen távol élt a szülei házból,
ha hazajött néhány hétre, egyrészt alkalma se nyilott rossz tulajdonságai kimuta-
tására, másrészt meg a rajongó anyai szeretet mindeneket jónak látott benne s
csak csodálni tudta.

A mi Dezsőnk, hiába, csak különb gyerek .- koezkáztatja a szót a
doktor.

Ugyan kérlek, már csak hogy is hasonlíthatod össze a kettőt? Ég és
föld. Dezső kész gavaller, ez meg egy jámbor filiszter ...

Egyedül az aljegyzőék voltak egyhangulag elragadtatva a bemutatkozó tanító
által. Milyen figyelmes, milyen udvarias, csinos, érdekes sat.

Az aljegyzőné gyöngéd czélzásokat is tett, melyekre Málika, a ház gyöngye,
olyan piros lett, mint a pipacs.
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Ime, ez volt a helység intelligencziájának itélete az elso viz it után A tanító
meglehetősen kelletlenül tette ezeket a látogatásokat s mikor haza érkezett csöndes
kis lakásába - elgondolkozott s úgy találta, hogy biz ez az egész pereputty egy
fabatkát sem ér. Hanem a tiszteletesék, azok megtetszettek neki ...

66. dicséret.
(Az ev. ref. énekeskönyvből.)

're vagy, Isten a föld és menny nagy Ura,
Az széked, ez lábaidnak zsámolya.
Tükörében mutat a nagy természet:
Mégsem tudjuk felfogni szent felséged.

Te vagy, kinek soha nem volt kezdete;
Te vagy, kinek meg nem szünik létele;
Te ki soha változásnak helyt nem adsz,
S bölcsnek, jónak, hatalmasnak megmaradsz.

Örök Isten! senki sem lát tégedet,
De te látod éjjel-nappal népedet.
Lelked előtt nincs nekünk mit rejteni,
Mert megtudod titkainkat fejteni.

Nem találva bölcseséged szent nyomát,
Csak csudáljuk a természet templomát.
S mit ki nem tud gyönge nyelvünk beszélni,
Helyette azt az ég és föld beszéli.

Bizony szent vagy s a mit akarsz, meg is áll,
Ellőtted az öröklét is sírba száll,
De bűnösnek halálán te nem örülsz,
Inkább rajta ezerszer is könyörülsz.

Mily boldog nép, ki tégedet imádhat.
Ki nevezhet gondviselő Atyjának.
Add, Istenünk! mi is annak nevezzünk,
Életünkben s halálunkban szeressünk.

Tóth Istv.án.

Irodalom.
A család és az iskola és ezeknek egymásra való hatása a gyermekek

nevelésénél. Irta Sch war z R ó ber t, a st-pölteni tanítóképző-intézet gyakorlo-
iskolájának tanítója. Fordította L a II b Sándor. Kiadja Lövy József fia Miskolczon.
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Ára 10 kr. E derék kis könyvccske megirásánál . szervője azt a czélt tartotta
szem előtt, hogya szülői házra' j ótékonyan hasson az iskolai nevelés és oktatás
érdekében, hogy a házi és iskolai nevelés közt harmoniát hozzon létre az iskola-
ügy s a közjó érdekében. A szerző felfogása szerint az isk. előljáróságoknak
nagyobb mennyiségben kellene e könyvecskét beszerezni és a tanítóknak abból a
czélból kézbesíteni. hogy ezek azt a gyermekek beiratásánál vagy más alkalommal
a szülők közt kioszszák E nép sze r ű e n megirt füzetke első német kiadásából
egy év lefurgásán belől 5000 példány talált olvasóra. Óhajt juk, hogy a jó magyar-
sággalátfordított magyar kiadás is hasonló kelendőségnek örvendjen. A füzet
tartalma a bevezetésen kivül a következő rövid czikkekből áll: a jő akarat, a jó
példa, a szeretet, a szokás, az egyetértés, az engedelmesség, a rend, a tisztaság,
az illedelmesség, a mértékletesség, a részvét, a lelkiismeretesség, a játék és a
munka, az iskola és a tanító, az iskola feladata, az iskolai kötelességek, a község
és az iskola, befejezés.

A csillagászati és fizikai földrajz elemei. A polg. fiuiskolák IV. osztálya
s az elemi tanítóképzők 1. és II. osztálya számára irták : Baló .Tózsef és Miklós
Gergely tanárok, Megjelent 180 lapon a Franklin Társulatnal. A tankönyv a tan-
tervhez és az iskola igényeihez van alkalmazva s helyes berendezéssel bir. Anyagát
kimeríti s elég vonzó an adja elő. A szövegét 76 világos kis és nagy tábla
magyarázza. Ez utóbbiak igen világosak s a legjobb magyarázó minták után
készültek.

A lovászpatenat ágo hitv. ev. gyülekezet évkönyve. VIII.-Xr. évfolyam
(1887-1890). Szerkeszti Bognár Endre evang. lelkész, E kis füzet érdekes
képet nyújt a l.-patonai gyülekezet 4' éves történetéről s jelenlegi viszonyairól.,
Örömmel olvashatjuk a gyül. aranykönyvéből, hogyahitbuzgóság forrása elég
bőven csergedezik; .322 frtnyi pénzbeli és sok egyéb ajándék van kimutatva, a
nagy-démi filia pedig hannoniumot szerzett. 1890-ik év végén a 1.-patonai gyüle-
kezet tökepénze volt 3203 frt, gabonája 317 mérő; a nagy-démi leányegyházé
2180 frt tökepénz és d18 mérő gabona. A 1. patenai iskolának van isk. könyv-
tára és pénztára, melynek jövedelmét legfőkép a beitatasi dijak s a hanyag iskoláz-
tatásért befolyt büntetésdíjak teszik. Az isk. takarékpénztárnak betéti összege
1875-1890-ig 92 frt 74 kr., bele nem értve az időközben történt kivételeket.
A tanév ügy Patonán, mint Démen október hónappal kezdődik s májussal végződik.
Az évkönyv melegen emlékszik meg a dérni gyűlekezet mult évben elhúnyt derék
tanítójáról, Horváth Sándorról.

Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az unitárizmus általános történetére
czímű monografia hagyta el a sajtót, Kan y ar ó Fer e n c z t ő 1, Kolozsvártt.
A reformáczió magyarországi és erdélyi történetét, főképen pedig az unitáriusok
meghonosodását, .elterjedését részletes en adja elő. Elől Michael Servetusnak, az
unitárius vallas megalapítójának arczképét közli,

A pápai ágo hitv. evang. egyház évkönyve az 1890-ik évről. Tizenötödik
évfolyam. Szerkeszti Gy II r á t z Fer e n c z ev. lelkész. A pápai ev. gyülekezet.
lélekszáma. 2374; ebből Pápán van 1215, Takácsin 457, a többi kisebb filiakra
és szórványra esik. A születések száma 90, a halálozásoké 80. A tanulók száma
Pápán 153, a kisebbek osztályát K ovácsic s Gyula tanitő, a. nagyobbakét a lelkész
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és segédlelkész vszették. A női kézimunkát külön tanítönő tanította szép sikerrel.
A tankötelesek mind bejártak az iskolába (30 más felekezetű is). A szegény
gyermekek tandíj elengedésben részesűlnek, és a nőegylet s más jóltevők áldozat-
kéteségéből tanszerekkel, ruhával, sőt többen élelmezésseI is ellátatnak. A köz-
vizsga alkalmával a szegény tanulök segélyezésére többek adakozásából befolyt
63 fit. Az iskolai és népkönyvtár 1401 kötethől áll. Az iskolai muzeum ez évben
is több tárgy gyal gyarapodott. Az egyházi pénztár bevétele volt 3039 frt 73
kr., a kiadás 2943 frt 95 krt tett. Az iskolai takarékpénztár tartalma 66 betéti
és 23 takarékpénztári könyvecskében ] 73 frt. Végül felsorolja szerző mindazon
fontosab b mozzanatokat, melyek hazai ev. egyházunk életében, de különösen a
pápai egyházban felmerültek. Melegen emlékszik meg özv. Schier Károlynéról, ki
a pápai gyülekezetre hagyta 10,000 frt értékű vagyonát.

Vegyesek.
- Magyar Tanulók Országos Tornaversenye fog tartatui Budap esten, a

f. évi pünkösdi ünnepeken, május 17-ikén és 18-ikán. E tornaverseny a vall. és
közokt. m kir. miniszter rendelete és felhivása folytán fog végbemenni. Részt
vehetnek abban az összes közép-iskolák, tanítóképzők, polgári iskolák s minden-
nemű szakiskolák tanulői, kiknek számára leszállított árú menetjegyekről, a fő-
városban 2-3 napi ingyenes elszállásolásról és mérsékelt árú élelmezésről leend
gondoskodva. Az állami intézetek tornatanítói utiköltségeik megtérítésére és 4
napidíjra számíthatnak; a többi intézeteknél pedig a fenntartó hatóságokat hívja
fel a miniszter e költségek viselésére. Czélja e tornaversenynek, hogy általa a
testedzés ügye közintézeteinkben mind nagyobb lendületet vegyen, hogy az ország
metől több iskolájaból jövő tanulők a rendes tornagyakorlatok együttes bemuta-
tásával mintegy élő alakban szemléltessék a hazai iskolai tornázás jelenlegi álla-
potát, s főképen, hogy a ver sen y, a kölcsönös mérkőzés és szembeállított erő-
.kifejtés űj, fejlesztő elemet vigyen a testi nevelés ügyébe. A tornaverseny pro-
grammja ezekből áll: 1. felvonulás kettős rendekben s nyolczas oszlopban;
2. négy- s nyolcz-ütenyű tag-szabadgyakorlatok; 3. katonai rendgyakorlatok ;
4. szuronyvívás fővárosi tanulókkal; 5. iskolai ezertornázás : 6. egyes intézetek
által szabadon választott szabadgyakorlatok (esetleg kéziszerekkel) : 7. egyes
tanulők versenye (minden osztályban külön győztesseI), mely állhat futási verseny-
ből, gerelydobásból (czélba), magas és távol-ugrási s kődobási versenyből; 8. játé-
kok: kötélhuzás, körróta labdajáték, kifutó, egyéb bejelentett játékok. Végűl a
győztesek kihirc1etése s a díjak kiosztása, Versenydijak lesznek: 1. oklevelek,
2. országos tornaversenyek alkalmával viselhető érmek, 3. értékes emléktárgyak.

- Iskolaügyek a ref. konventen. A f. évi április h6 elején tartott ref.
konventen tárgyalták többek közt azt a min. leiratot, mely a 1e l k ész t an i tói
állások megszüntetéséröl szél, hivatkozva a közoktatási törvényre, mely szerint a
tanító más hivatalt nem vállalhat. A közigazgatási bizottság azt indítványozza,
hogy intézzen az egyet. konvent a miniszterhez föliratot, melyben kérje öt, hogy
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a lelkésztanítói állás ok engedélyezése körül kevésbbé szigorúan járjon el, vagy ha
ezt a törvény keretében nem tehetné, kezdeményezze a törvénynek olyan értelmű
megváltoztatását, hogy a szükségből már létesített ilyen lelkésztanítói állások
tovább is fenntarthatók legyenek. A konvent elfogadta az indítványt, s elhatározta,
hogy e fontos kérdést a zsinat napirendjére is fölveszi. Elfogadta továbbá azt az
indítványt is, hogy felirat intéztessék a miniszterhez, miszerint a népi sk. és nyug-
díjtörvény módosítása alkalmával intézkedjék az iránt, hogy az egyházak az orsz,
tanítói nyugdíjalaphoz való járulás alól fölmentessenek.

- A kath. tanítógyülés és az érsekek. Kom ló ss y Fer en c z ultra-
montán és antisemita képviselő, muzslai plebános a mult nyáron az egyet. tanító-
gyűlés idejére kath. tanítógyűlést hívott egybe, azon valötlanságra alapított elvből
kiindulva, hogy az egyet. gyüléseken a kath néptanítók mindíg érzékenyen meg-
sértettek "kath. szellemük miatt." .Tól esik tudomásúl vennünk, hogy a fanatikus
türelmetlenség e tisztelt lovagjának illetékességét a kath. érdekek képviselésére a
magyar kath. egyháznak magas állásukra és hazafias érdemeikre nézve egyaránt
legelőkelőbb főpapjai, Ha y nal d és Sam ass a érsekek újabban kibocsátott fő-
pásztori körleveleikben hivatalosan dekretálják, s főegyházmegyéik tanítóit a
Komlóssy által egybehívott tanítógyíílésen való hivatalos megjelenéstől eltiltják.

- Az országos protestáns árvaháztúl. Az árvaegyesületnek ápril hó
16-iki közgyülésén felolvasott évi jelentéséből kiveszszük a következőket. Az
árvaházban jelenleg 93 növendék van; kezdettől fogva 408 növendék nevekedett
fel az árvaházban, kik között van egy orsz. képviselő,. több orvos, tanár, katona-
tiszt, lapszerkesztő, derék iparos, tanít6nő stb. A tanítói személyzet Brocskó
Lajos igazgatón kivül egy tanítónőből és egy tanítóból áll Az intézet szellemi
és egészségi viszonyai kedvezők, csak az anyagi pártolás nem elégsé, es. A köz-
gyűlés utasította a választmányt, hogy tegye tanulmány tárgyává és ejtse módját
annak, miképen lehetne az árvaházba 6 éven aluli árvákat is gondozás alá venni.
A jövő évi költségvetés előirányzása: 16,OöO frt bevétel, 18.700 frt kiadás; a
hiány tehát 2650 frt.

- Az aszódi ágo ev. leánynevelő intézet. Az ágo hitv. evang. egyház
banyakerületének aszódi benlakással egybekötött leánynevelő és tanintézete mint
négy osztályn polgári leányiskola a miniszteri tanterv alapján rendeztetik be. Az
első két tanfolyam az 1891/2. iskolai tanév kezdetével feltétlenül, a harmadik és
negyedik a jelentkezők számához képest fog felállittatni, de mindenesetre akként,
hogy a kijelölt kereten belől a fejlesztés biztosittatik. Ezen intézet fölött a bányai
kerület által kinevezett kerületi. bizottság fogja a felügyeletet és ellenőrzést gya-
korolni. Az intézet vezetésével polgári iskolai tanítói képesitéssel biró igazgatónő
lesz megbizva, kinek oldalán szükséges számban szintén képesitett tanítónők fognak
működni. Az intézet tannyelve a magyar; de gondoskodva lesz arról is, hogy a
növendékek anémet és franczia nyelvben, valamint a zenében is alapos oktatást
nyerhessenek. A tanév szeptember bó elején nyílik meg és a felvétel nyilvános
iskolából hozott, legalább elégséges rendű bizonyítvány, vagy dijnélküli felvételi
vizsga alapján történik. Az ellátási dij a 2 írtnyi beiratási dijon felül egy tiz
hóból álló iskolai évre teljes ellátás és mosatásért, beleértve a rendes tantárgyakért
járó tandijat, valamint az orvosi dijat is, ágo ev. hitfelek számára 250 frt, ágo
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hit. lelkészek, tanárok vagy tanítók leányai számára kedvezményképen 200 frt,
mely három részletre osztva, - még pedig az első részlet 100, illetve 80 frt a
fel vétel alkalmával; a második részlet 7'6, illetve 60 frt újévker ; a harmadik 7fi,
illetve 60 forintos részlet pedig április h6 első felében pontosan lesznek megálla-
pítva. Ez ügyben teendő bejelentések Fal va y Antal úrhoz, a budapesti ágo hitv.
evang. magyar német gyülekezet nép és polg. isk. igazgat6jához (Budapest, Deák-
tér 4 sz.) f. é.május 31-ig intézendők, a ki mindennemű felvilágositással szivesen
szelgal.

o

- Az orsz. kézoktatási tan ács. A vallas- és közoktatásügyi m kir.
miniszter az országos közoktatási tanácsba kinevezte : a) a vallas- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterium részéről: dr. Berzeviczy Albert államtitkárt, dr. Markusovszky
Lajos, dr. Klamarik János, Szathmáry György miniszteri- és Lövey Sándor, Lévay
Ferencz osztáltanácsosokat ; továbbá b) dr. Beöthy Zsolt tudomány-egyetemi nyil-
vános rendes tanárt, Berecz Antal felsőbb leány iskolai igazgatót, dr. Cherven Fl6ris
kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt, dr Csengeri János tanárképző-intézeti
gyakorl6 főgymnasiumi rendes és egyetemi magántanárt, dr. Dellinger Gyula
egyetemi magántanárt, . dr. bár6 Eötvös Leránt egyetemi nyilvános rendes tanárt
sam. tud. akadémia elnökét, dr. Erődi Bélát, a Ferencz J6zsef nevelő i~tézet
kormányz6ját, Pölaer István műegyetemi nyilvános rendes tanárt, dr. Frakn6i
Vilmos czimz. püspököt, a m. tud. akadémia másodelnökét, Gyertyánffy István
állami tanítóképezdei igazgat6t, Hegedüs Károly állami közópipariskolai igazgatót,
Hofer Kéroly állami realiskolai igazgat6t, dr. H6mann Ott6 tankerületi kir. főigaz-
gatót, dr. Kármán M6r tanárképző-intézeti gyakorl6 főgimnasiumi rendes és egye-
temi magáutanart, Keleti Gusztávot, a mintarajziskola és rajztanárképző-intézet
igazgat6ját, dr. Kiss Áron állami tanítóképezdei tanárt, Kozma· Gyula polgári
iskolai igazgatót, . dr. Med veczky Frigyes egyetemi nyilvános rendes tanárt, Pasz-
lavszky J 6zsef állami realiskolai rendes tanárt, dr. Pauer Imre egyetemi nyilvános
rendes tanárt, Péterffy Sándor állami tanítóképezdei tanárt, dr. Riedl Frigyes
fővárosi főreáliskolai tanárt, dr. Szász. Károly helv. hitv. ref. püspököt, Sebestyén
Gyula áll. tanít6nőképezdei tanárt, dr. Szily Kálmán műegyetemi nyug. tanárt,
a m. tud. akadémia főtitkárát, dr. Than Károly tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanárt, Tóth .J6zsef kir, tanfelügyelőt, Vajdafy G~sztáv községi elemi nép-
iskolai igazgat6t és dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelőt.

- Tanítóból tanfelügyelő, A vallas- és közoktatásügyi m. kir miniszter
Em b fl r J án o s ungvári áll. elemi iskolai igazgatötanítót, egyelőre ideiglenes
minőségben, ungvármegyei kir. segédtanfeliigyelővé, Téglás István kőhalmi áll. el.
isk. igazgatót pedig Nagy- és Eis-Kűküllő vármegye segédtanfelügyelőjévé nevezte
ki. Gratulálunk az érdemes kartársaknak, hiszszük, hogy a tanfelügyelői karnak
díszére válnak.

- A soproni ev. Iyczeum "Magyar Társasága", mely ezen iskolai évben
ünnepelte meg fennállásának száz éves jubileumát, nagy lelkesedéssel elhatározta,
hogy 100 forinttal belép a Dunántúli Közművelődési Egyesületbe alapít6 tagnak.
A Társaságnak rövid két év alatt ez második nagyobb alapítványa. ·1889-ben az
Erdélyi Kulturegyletnek küldött 100 forintot.



161

A dunáninneni ev. eqyházkerület a zsinat ellen. A dunáninneni ev.
egyh. ker. április í ő-én tartott közgyűlésén o esperesség, nevezetesen a trencséní,
árvai, tur6czi, nyitrai és lipt6i esperességek többsége a zsinaton val6 részvétel
kérdésénél leszavazta a három hazafias esperesség (pezsonyvárosi, pozsonymegyei
és mosonyi) kisebbségét. A haza ellenes pánszláv többség kimondá : "a kerület
magát a zsinaton nem képviselteti s a zsinat határozatát magára nézve kötelezőnek
el nem ismeri". Ezzel szemben a három magyar esperesség jegyzőkönyvbe vétette
tiltakozását és kijelentését, hogy a zsinaton részt vesz. Maga a püspök, Bal tik
is kijelentette, hogy ő a zsinatra elmegy; úgyszintén a helyettes világi elnök,
Bobroniczky is kijelenté, sőt jegyzőkönyvbe vetetni kivánta, hogy ő a lipt6i espe-
resség hazafias kisebbségének élén részt vesz a zsinat tanácskozásain.

-- A százados évforduló. Köztudomású dolog, hogy a mult évi okt6ber
h6 8-án Budapesten tartott egyetemes közgyűlés Zelenka püspök indítványára
elhatározta, hogy az 1790/91. 2G. törvénycsikk meghozatalának százados évfordulója
összes egyházainkban 1891. május havának első vasárnapján (tehát máj. 3-án)
ünnepeltessék meg. Ezzel kapcsolatban az ugyanazon évi egyetemes gyámintézeti
központi bizottmányi gyűlés pedig azon határozatot mondotta ki, hogya Leopol-
dianum javára a százados ünnep alkalmával offertoríumok tartassanak. - A
soproni ev. egyház tanácsa elhatározta, hogy az ünnep fontossága ném et és ma-
gyar nyelvi sz6noklatban méltattassék a hívek előtt. - A soproni evang. főiskola
pedig az nap délután a lyceumi nagyteremben e m l é k - ü n n epe t rendez, 'követ-
kező tárgysorozattal : 1. "Erős vár a mi Istenünk." Éneklik az egyesített ifJusági
énekkarok. 2. Alkalmi beszéd. Tartja Poszvék Sándor, lyceumi igazgat6. 3. "Maradj
velünk!" - motett Stein Károlyt6l. Énekli a tanítöképző intézeti énekkar.
4. Hogyan keletkezett az 1790/91. XXVI. törvényczikk? Történeti értekezés, -
készítette s felolvassa Jánosy Lajos, Ill. évf. theol. hallgat6. o. Alkalmi köl-
tomény. Irta s előadja Aschendorf J 6zsef, II. évf. theol hallgató. 6.• Sz6zat".
Éneklik az egyesített ifjúsági énekkarok.

- Tanitóválasztás Velegen. Mult év deczember havában halt meg Velegen
a febér-komáromi esperességben Vecsey Gábor, a gyiilekezet -elaggott tanítója, ki
életéből 42 évet szentelt a nép nevelésének. Helyére a gyűlekezet április h6
12-én Bödecs Sándort, a soproní ev. tanítóképző-intézet növendékét valasz-
totta meg. A választás alkalmával Nagy András gyülekezeti tag 800 forint
alapítványt tett annak örömére, hogy' a gyűlekezet olyan tanít6t választott, a
kinek tanultsága és lelkesedése eléggé biztosítja a jövendő nemzedékek szellemi
j6létét.

- A budapesti iparos képző prot. egyesület háza. A lapunkhoz beküldött
felhivásból Örömmel olvastuk, hogy e elérék humanus egyesület, melynek jelszavai :
.a munka, haladás, művelődés, testvériség, becsület és Istenbe vetett bizalom",
s mely 31· év 6ta több mint 2000 iparos iljúnak nyújtott szellemi otthont és
gyarapította a rendszeresített esti tanfolyamokon ismereteiket: ez egyesület a fő-
várostól ingyen nyert telkén most czéljainak megfelelő állandó helyiséget szándé-
kozik épiteni. Kivánjuk, hogy az egyesület nemes czélját, szíves emberbarátok
segélyével, minél előbb megvalósíthassa.
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A budapesti tanitótestület pályadiját ezen kérdés megfejtéseért : .Melyek
azon nemzeti történelmi mozzanatok, melyeket a népiskolában részletesebben lehet
és kell tanítanunk, hogyatörténettanítás helyesen felfogott eséljának eleget
tegyünk?" Bar n a .J ó n á s nyerte el; B ö n g é 'r ti .Tá nos míive dicséretet nyert.
Abu d ait a n í t ó egyes üle t 100 frtos pályadíját pedig a szabadkézi rajzol-
tatás alapján népiskolák számára készített minta-rajzgyűjteményeért Vel ő s y
Li p ó t nyerte el.

- A Kisfaludy-Társaság 500 frt pályadíjat tűzött ki gyermekek és nép
számára irandő Mag y a r o r sz á g tör t éne tér e. A pályamíi 1892. okt, 31-éig
nyújtandó be sIO-20 ívre terjedhet. Örvendetes, hogy végre az Akadémia is
áldoz valamit a gyermekekért s a népért!

- Páris új elemi iskolai épületeiben téres, világos termek vannak, egy
oldalukon széles folyosóval, melyek ablakai tágas befásított udvarra vagy kertra
néznek. A padok két ülésűek s ötféle magasságúak. A padsorok közt félméternyi
a falaknal 1 méternyi üres tér van. Egy osztályba als6fokon 50, középfokon
40-50, felsőfokon 35-40 gyermeknél több nem járhat. A fegyelmezés csak
erkölcsi eszközökkel történik, de könyvvel és póstatakarékpénztári könyvekkel
gyakran jutalmaznak. A tanítók fizetése - fl osztály szerint - 1800-3000, a
tanítónőké 1500-2500, igazgatóké 3300-4500, igazgatónőké 2750-3800 frank;
ezenkivül lakbér s ' külön dij az esti-, szünidsi stb. tanfolyamok' tanításáért. Az
iskola reggel fél 9 órakor kezdődik s délután fél ő-ker végződik, felső osztályok-
ban 8 órától d. u. 5-ig tart. Délben fél 12-től 1 óráig van szünet ; hetenként
csütörtökön és vasárnap nem tanítanak. Felnőtt férfiak és nők elemi oktatására
este 8-10 óráig tartó tanfolyamok vannak berendezve. Az iskolák orvosi felügyeletét
26 orvos végzi rendes tiszteletdijért. Az iskolák mellett iskolai konyhák vannak
hol levesből, főzelékből és husból álló ebédet kapnak a gyermekek, még pedig a
teljesen szegények ingyen, a jobbmóduak pedig fizetésért, de olcsón. E konyhákra
Páris város 1889-ban 375 ezer frankot költött.

~ Szabadságharcz-szobor. Tudvalevőleg a szabadságharcz-szobor pályá-
zata már lejárt, a pályázó művészek beadott szobormintái és szoborfelállítási tervei
fölött a bíráló bizottság (jury) tanácskozott, s egyhangúlag azt a határozatot
hozta, hogy a kitűzött pályadíj ki nem adhato, egyrészt mivel pályázók az álta-
lános feltételeket nem tarták meg s a 200,000 frtnyi költségvetést is meghaladták
másrészt mivel a felfogást eltévesztették. De mivel a jury az eredményt magában
véve mégis örvendetesnek találja, a pályázó művészek közül Z a 1 aGy ö r g y ö t,
Strobl Alajost és Róna .Józsefet egyenként 1200 frtnyi, Köllő
Mik 1ó st, Sz é c sit és Don á th o t 600-600 frtnyi jutalomdíjjal kivánja
kitüntetni,

- A zónatarifa eredményei. Hogy mit nyert a magyar államkincstár a.
zónatarifa által, azt a mult év üzleti eredménye elég szembeszökden tünteti föl.
E szerint a magyar állam vasutak 5 millió 21.8,871 forinttal többet jövedelmeztek
tisztán, mmt a mennyi a mult évre előirányozva volt. A személyforgalom óriási
mértekben megnövekedett; míg 1888- ban a dijszabás szerint csak 5.934,840
1890-ben az új tarifa szerint 15 millió utas közlekedett az állami vasutakon.
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- A valuta-rendezésröl. Nálunk jelenleg az ezüst a pénzláb ; minthogy
az ezüst értéke folyton ingadozó, a kormány tervbe vette a pénzügyek rendezését
s az arany-pénzláb behozatalát, mint az Európa több államában már megvan.
Szó van arról is, hogy a pénzegységet (forint) a franczia fr an k, az olasz 1ira
s anémet már kértékévei egyezőleg változtatnák meg, s így jóval kisebb pénzeink
lennének a mostaninál. A Budapesi Hirlap mindjárt ajánlja, hogy az új pénznek
új magyarosabb elnevezést is adjunk; nevezetesen ajánlja a forint helyett a pengő
a krajczár helyett a fill é r elnevezést, mint a melyek a multból még ma is
ismerős hangzásúak.

- Kormánybiztos. .ft soproni ev. főgymnasiumhoz dr. Hor v á th 6 d ö n
eperjesi ev. jogakadémiai dékán neveztetett ki miniszteri biztossá az érettségi
vizsgálathoz.

- Honvédszobor Budán. A budai vár díszterén. ahhoz a helyhez közel,
a hol a honvédek 1849. máj. 21-én törtek a várba először, állítjak föl Budavár
bevételének emlékére a Zala György tervezte szebrot. Az emlékmű 33 láb magas
lesz, melyböl több mint fele a tulajdonképeni szoboré. Győzelmes honvéd et ábrázol
ki magasan lobogtat egy zászlót, a háttérben egy geniusz a zászlót átöleli és a
honvédnek babérkoszorút nyújt. A szob or mintája már csaknem teljesen kész; föl-
állítása még a nyáron meg történik.

- A soproni ev. tanítóképzö intézet ifjúsága f. é. ápr. hó 26-én sikerűlt
zene- és szavalati estét rendezett, következő műsorozattal: 1. "A kápolna" Beokertol
Előadja az int. énekkar. 2." Új Simeon" Tompa Mihálytől. Szavalja Németh
Gy. IV. éves. 3. a) "A viharban" Dürnertől ; b) "Elmégy rózsám?" népdal.
Előadja az int. énekkar. 4. Megnyító zenemű Rossinitól. Zongorán előadják Buza
János s Matthesz Sándor Ill, éves növendékek. 5. "A bajusz" Arany Jánostól.
Szavalja Keller Sándor II. éves. 6. "Ki a gonddal!" Rieger Györgytől. Előadja

. az int. énekkar. 7. Hegedü-duett Mazastól. Előadják Krcs János IV. éves s
Hildebrand Miksa II. éves növendékek. 8. "Hajós-ének". Előadja az int. énekkar
9. "Hunyadi indulo". Előadja az int. zenekar. Az ünnepségen, melyet táncz
követett, szépszámú nőközönség is vett részt. A vidám hangulato mulatságnak csak
a késő éjfél utáni órák vetettek véget.

- A vallástanttás kiküszöbölése a népiskolából. Ne ijedj meg, szíves
olvasó, nem nálunk történt ez meg. Francziaországban 1882. óta a szorosabb
értelemben vett vallástan helyett erkölcstant tanítanak az elemi iskolákban. Az
éjszakamerikai Egyesült-Államok elemi isk. tantárgyai között nincsen meg a fele-
kezeti hitoktatás; épúgy törölte azt a tantervböl Svajcz némely kantonja is. Olasz-
ország a mult évben rendelte el a felekezeti hitoktatás mellőzését a népiskolákra
nézve; ugyanazon intézkedés történt legújabban Brazilia köztársaságban. Ezt nem
azért említjük föl e helyütt, mintha a vallástanítás ilyetén háttérbe szorítását és
mellőzését helyeselnők ; sőt szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy annak elha-
nyagolásával az erkölcsi képzést se teljesítheti oly intensív a népiskola. pedig e
ozélt ' a nevezett államok is kitíizik a népiskola feladatai közé.
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Szerkesztői üzenetek.
1<' M. Döröcske. A küldeményt köszönettel megkaptuk, majd alkalmilag rákerül a sor. -

M. S. R.-Szemere. Az igéret szerint várjuk a küldeményt, - K. S. DiÓs-Győr. Ünnepi versét
nem közölhettük, iriinthogy vételekor a lapunk elejét elfoglaló óda, mely hasonló tartalmú, már
ki volt szedve, - Sch. J. Döröcske. Egyleti tudósításnak mindenkor időszerűnek kell lenni;
czikkét tehát, mint egy évvel elkésettet nem közölhetjük. Kérjük e helyett az ez évben tar-
tandó közgyülés jegyzőkönyvének szíves beküldeset. - F. A. Budapest. Az üg-yet elintéztük.
A közlés díja 2 frt. - H. H. P. Későn jött. Csak a jövő szám ban közölhetjük, Köszönet!

Fályázat_
Az ágost. hitv, elTang. bányakerület az 1891;92-iki tanév elején meg-

nyítandö aszódi polgári leánynevelő intl\zetében· l igazgatónői, 2 tanítónői és

1 német-franczia nevelőnői állomásra ezennel pályázatot hirdet. Az igazgatónőnek

polgári iskolai tanképesítéssel kell birnia, magyarul, németűl és lehetőleg francziául

tudnia, esetleg a zenéhez és mindesetre a háztartáshoz is értenie; fizetése lakás

és teljes ellátáson kivül évi 800 frt és a nyugdíj-igény biztosítása az országos

népiskolai nyugdíjtörvény szerint. A szintén polgári iskolai tanképesítéssel biró

tanítónők fizetése évi 500 frt és bennlakás mellett teljes ellátás és a nyugdíjigény
biztosítása. A nevelönö a franczia nyelv, zene és kézimunka tanításával lesz meg-

bizva; - fizetése a tanítónőkével egyenlő. A megválasztand6k egyelőre idei.glenes

minőségben alkalmaztatnak és sikerrel kiállott egy próbaév után rendszeresíttetnek,

Ezen állomásokat elnyerni óhajtó ágo ev. hitvallású pályázók kérvényöket, mely a

keresztlevéllel, egészségi bizonylattal. továbbá végzett tannlmányaikról és eddigi

alkalmaztatásuksól szóló bizonyitványaikkal felszerelendő, f. évi május h631-éig

Falvay Antal úrhoz, a budapesti ágo hitv. evang. nép- és polgári iskolák igazgató-

jához (Deák-tér 4. sz. a.) küldjék be.

Budapesten, 1891. évi április hó 3-án


