
gr. kel. iskoláknak nincsen tornaterök. Vigasztal-
ják magukat azzal, hogy annál szebb van az evang. 
iskoláknak s hogy ott van az evang. tornatér fe 
lett a puszta várgödör, melyet talán még megkap-
hatnak. 

A rr.ásik fontos  ügy azon kérdés eldöntése 
volt, hoy v hány órakor kezdjék meg az elemi nép-
iskolákba!. i aponta a tanítást ? Már ennek eldön 
tése is egy év óta van szőnyegen. A szász tagok 
erősen állanak a mellett, hogy ez autonomicus 
ügy, tehát ne nyúlj hozzá k. i. bizottság-! Ki lett 
adva a kérdés megvitatása a városi főorvosnak, 
ez nem véleményezett Ízlésük szerint s kiadták az 
egészségügyi bizottságnak, ez meg leszavazta a 
a városi főorvos  indítványait. A főorvos  a k. i. 
bizottsághoz hozta az ügyet és itt sok vitatkozás 
után egy szavazattöbbséggel elfogadtatott  a főor-
vos nézete t. i. az elemi, alreál és algymn. növen-
dékei októbertől márcziusig nem hét órakor, mint 
eddig, hanem 8 órakor kezdjék az iskolázást. Ter-
mészetes hogy itt nincs vége, mert az evang. pres-
bitérium majd kifogást  teend ellene. Húzzák ha-
lasztják a dolgot évről évre s ez alatt a 0—7 éves 
gyermekek arra vannak kárhoztatva, hogy télen 
minden reggel övig merüljenek a hóba, törje-
nek utat a nagy embereknek és hulljanak el éret 
tük a diphteritisben. 

Igen ám, mert ez is autonomia s ez megfon-
tolandó zsebkérdés. Ha reggel 7 órakor felmen 
nek a kis gyermekek, akkor félnyolczra  már a taní-
tó is ott lehet; hisz az ut meg van törve! Tiz 
órakor haza mehetnek a tanulók és a tanítónak 
még marad délig 2 s igy hetenként 12 szabad 
órája jövedelmes magán órák adására s ezt ugy 
hívják felekezeti  nyelven hogy: „ A u t o n o m i a . " 

Lelkész választásainkról. 
Midőn t. Kis Lajos urnák „Lelkészválasztása-

inkról" irt czikkéhez bátor voltam hozzászólani, 
távol volt tőlem — s ugy most i s — azon gondo-
lat, hogy valakivel tollharezot kezdjek, annyival 
is inkább, mert tudtam jól, hogy a papválasztási 
törvényeket sem t. K. L. ur, sem én, sem pedig 
ketten megalkotni nem fogjuk.  Hanem szóltam 
azért, mert fölállított  tételeit kivihetetleneknek tar-
tottam s tartom most is, különben, .hogy kinek 
van igaza meg fogja  mutatni a jövő. Én e tárgyhoz 
nem kívántam többet szólani s nem szólok vala 
most sem, ha t. K. Lajos ur a „Háromszék" 7g-ik 
számában oly nagy tudósi apparátussal rám nem 
ront, s kicsinylő megvetéssel nem kiván vala ne-
vetségessé tenni, de igy nem tehettem — a magam 
igazolása tekintetéből, — hogy minden szó nélkül 
hagyjam. Ezzel még eddig tartoztam volna, de 
családi ügyeim ez ideig" visszatartoitak. 

Tisztelt szolgatárs ! Igaz, hogy ön különböző 
osztályú egyházakról beszél, de vájjon ezen kife-
jezésének nem a mostani osztályozás-e az alapja ? 
Mert ha ön azt mondja: „mindenik papjelöltnek . . 
legyen szabad akármelyik osztályú egyházközség-
ben pályázni," azzal minden osztályozás jövőben 
elesett. 

A m i n d e n i k papjelöltün kivül a nem pap-
papjelöltek vannak. A m i n d e n i k papjelölt 
magában foglalja  a kitűnővel végzett és a prímát 
három fogásban  nyert papjelöltet és hogyha ezek-
nek kivétel nélkül mindeniknek akármelyik osz-
tályú egyházközségben szabad pályázni, tehát 
Szászvároson, Kolozsvárit, Étfalván,  Eresztevényen: 
ugyan kérem, hol van ott akkor osztályozás. Ne 
feledjük,  hogy papválasztási törvényekről van szó. 

Hoyy nem helyeslem a pályázónak kétszeri 
megjelenését azon egyházmegyében, hol pályázni 
kiván, azt feleli  ön : „ne feledjük,  hogy a lélek 
drágább a testnél ;" nagy igazság, csakhogy a lé-
lek szabadon működhessék, a test fönntartásáról 
is kell gondoskodnunk, mert különben oda jutunk, 
hová az ókor ama nyomorékjai: Thebai remete 
Pál, Szent Anial, Simeon s követői jutottak. 

Némi részben igaz azon áilitasa, hogy „vas-
utak hálózzák be az országo,t" csak hogy nem az 
egészet, mert hiszen azon egy fővonal  és pár 
szárnyvonal, mi ma létezik, nem terjed ki Erdély 
minden részére, egyházaink pedig Csilc kivételével 
minden megyében vannak, oda mindenüvé pap 
kell. — 

Azon ellenvetésemre;, miszerint nem látom jó 
nak, hogy a 4 candidatus egyén egy nap pályáz-
zék, mert a sok beszéd a hallgatóság figy.  Imét 
kifárasztja,  azt feleli  ön: „hogy a nép, ha jó és 
rövid az egyházi beszéd, hármat is szívesen véeitr 
hallgat, ha pedig hosszú és rósz, egyet sincs miért 
végig hallgasson." Tudja e t. szolgatárs, hogy há-
rom nem négy ? De mér azon jav.-islata szerint 
a 4 próbabeszéd elmondása után következnék a 
a választás, hogy képzeli ön azt kivihetőnek egy 
nap még középszerű egyházainkban is, ha minde-
nik ilyen napra nem születik egy Jozsue, ki a na 
pot m gá'ditsa. 

A pályázásnak és választásnak 5 napra való 
szorítását „c; vesztegetés kikerülése czéljából" ön , 
oly gyarlónak mondja, hogy azt hosszasan czáfolni 
fölösleges  dolog. Vájjon tisztelt szolgatárs azon 5 j 
nap, a ma divatban lévő 7 hónapig, sőt tovább is 
elnyúló pályázás és papválasztással szemben, 
igaz, hogy épen ily hosszú időre terjedő voltánál 
fogva  szabad tért enged a vesztegetésnek — nem 
a legrövidebb idő-e ! ? Vájjon nem azon véleményt 
lehetne-e az ön kifejezése  szerint gyarlónak nevez-

ni, a melyik még ennél is rövidebb időre szorítja !? 
Hiszen akkor a lehetetlenségek határai közé lé 
pünk. Az a négy nap, mi a választás előtt van, az 
ismeretség megszerzésére is alig elégséges, a nél-
kül pedig vesztegetés nincs. 

A pályázóknak próbabeszédei otthon Íratá-
sát is — mit idő, de különösön pénz kímélése te-
kintetéből látok helyesnek kifogásolja  ön, s aj" 
mondja: „ez sem elés: életerős arra, hogy a ví.o-
di képességet gyanútlan színben tüntesse fel  . . . 
e mellett megtörténhetnék, hogy némely b e c s ü -
l e t e s pályázó — mint a mesebeli madár - más-
tól kölcsönzött tollakkal állana elő." Ugy hiszem, 
hogy midőn én a theologia tanárok és püspök ő 
méltósága személyében kívántam egy bíráló bi-
zottságot alakítani, oly egyéneket állitotam a be-
szédek megbirálására, kik mind a becsületes pályá-
zókat, mind az egyházi irodalmat ismerik s képe 
sek a kölcsönzött tollakat kitépni, mikor aztán a 
becsületes pályázó ugy jár, mint a mesebeli ma-
dár : nem nyeri el a királyságot. 

Hogy alkalmilag kell prédikálnunk, az igaz; 
de ugy hiszem, ön is felteszen  minden pályázóról 
annyi ügyességet, hogy nem fog  nyár derekán 
farsangi  beszédet tartani s megfordítva.  Nem fél-
tem én a pályázókat, hogy nem tudnának azok 
egy nap aiatt egy összefüggő  kis beszédet irni; 
nem is azért javasoltam a beszédek otthon iráoát, 
hanem mert kivihetetlennek láttam azt, hogy arra 
kényszeritsünk egy fiatal  embert, kinek havi 30 
forint,  sőt még kevesebb fizetése  van, miből élni 
és ruházni kell magát, — hogy kétszer jelenjék 
meg egy tőle nagyon távol eső egyházmegyében. 
Már pedig ha pályázni kiván, nem zárhatjuk el őt 
azon jogától ép a papválasztási törvények által. 

Kisebb egyházaink érdekében tett javasla-
tomra azt feleli  ön : „nagy kár kisebb egyházaink-
nak külön papi állomást engedni." Az kérem nem 
csak tőlünk függ;  ez már régi eszme, de még 
máig kivihetetlen s hogy mikor lesz belőle valóság, 
az a jövő titka; hát addig, mig a csoportosítás 
keresztülvihető lehetne, szélnek bocsássuk-e azo-
kat, nem kell e törvényeink által gondoskodnunk 
azokról is ? 

Továbbá azt kérdi ön : „vájjon a papi hivatal 
olv terhes és szétágazó teendőket foglal-e  magá-
ban, hogy azoknak begyakorlása a szükséges elő-
ismeretek melletti 3 évet venne igénybe ? Vájjon 
igazságos dolog lenne-e az, hogy a szorgalma ós 
magasabb szellemi képzettsége által magát jobb 
sorsra érdemesített szép tehetséget arra kárhoz-
tassuk, hogy 3 évig nyomorogjon egy csekély jö-
vedelmű egyházban ?" A papi hivatal, tisztelt szol-
gatárs, a mai működése körében — én is azt mon-
dom — nem terhes s ha csak azt kívánjuk a pap-
tól, hogy időnkint prédikáljon, néhányat eskessen, 
kereszteljen s az elhaltakat a gyászoló felek  kí-
vánsága szerint eltemesse, ugy a 3 évi gyakorlat 
csakugyan fölösleges;  de ha Spáner szavait s lel-
ke jobb sugallatát követve, mint jó pásztor nem 
csak enni ad a nyájnak, hanem utána is néz, hogy 
a nyújtott táplálékot képesek-e megemészteni vagy 
nem, s ha nem, miért nem? ha oda irányul min-
den törekvése, hogy hiv<=i közül a belső békét és 
nyugalmat, a mire a sziv és lélek egyaránt vágyik, 
csaknem mindenik megtalálja; ha tanítja őket 
házanként s Pál apostollal a gyengébbeket isten 
igéjének italával táplálja, ha nekik bajaikban tá-
maszuk, tanácsadójuk, orvosuk ; ha velek gondol-
kozik, velők érez, ha örül az örülőkkel, sir a sí 
rókkal s őket az életnek még legválságosabb pil-
lanataiban sem hagyja el, ha készebb megtagadni 
magát, mint hivatalát, ha mindezeknek és még sok 
más ezekhez hasonló teendőknek eleget kiván ten 
ni a pap, a melyeknek együttes teljesítése alkotja 
a papi hivatalt: akkor, ugy hiszem, mégis csak 
szükség a 3 évi gyakorlat, mert gyakorlat nélkül 
hivatásának megfelelni  nemcsak a pap, de bárki 
is képtelen 

Az az ön szép tehetségű s magát jobb sorsra 
érdemesített fiatal  embere pedig, ha egy 500—600 
frtos  egyházban .a szellemi munkásság teréről oly 
hamar îz anyagi munkásság terére lép, az nem 
képes megtagadni magát, fölvenni  az ö keresztjét 
és ugy követni Krisztusát. Az csak kenyérért és 
nem ügyszeretetből keresi a papi hivatal?, az az 
1200 frtos  egyházban sem döntené meg szellemi 
f-gyverével  a sátán birodalmát 

Hogy én a papi teendők begyakorlására 3 
! évet indítványoztam, annak okát czikkemben fel-
' találhatja; ön pedig belebokrosodik a 3 masszám-

ba s a tárgyhoz nem illő, véleményemre nem vo-
natkozó „pakos suszterinasról", meg „bakáról" el 
mélkedik « azokkal argumentál. En erre önnek 
egy boldogtalan szavaival felelek  s azt mondom : 
„ki milyen, olyan a beszédje." 

Arra pedig, hogy ön „minden lelkésznek kö 
telességévé tenné a népiskolák tanítását", én azt 
mondom : a jelenleg tanítók vezetése alatt álló is-
kolákat meghagynám ugy, hanem ahelyett köte-
lességévé tenném a papnak a felnőttek  oktatását, 
kik már az iskolából kikerültök s vezető és ta-
nársadó nélkül indulnak a serdülő kornak, hol az 
életnek annyi csábingereivel találkoznak s hol az 
emberiség tévúton járó nyomorékainak legalább 
fele  boldogtalanságának csiráját kapta. - Vájjon 
hány pap teljesiti ,e?en szent kötelességét ? Tes-
sék gondolkozni rajta. 

Az ön javaslatára tett módosításom is valami 
elsőséget ugy hiszem biztosit az érdenjnek, midőn 

| az első osztályú egyházakban a folyamodók  közül 
i — kivétel nélkül — mindig a négy legjobb beszéd 

Íróját kívánom pályázatra bocsátani, ép ugy, mint 
ön, a másodi osztályú egyházakban pedig a bizo-

; nvitványok különböző fokai  szerint Hogy a vesz-
tegetésnek is képes lenne, ép oly rövid időre szo-
rított voltánál fogva  — véget vetni, én teljesen 
hiszem, hogy azonban még se felel  meg a czélnak, 
meglehet, megtörténhetik, hogy füstbe  megy, ha-
nem vigasztal az, hogy nem fog  egyedül menni. 

Különben ho;:y szóltam, bocsánatot kérek, 
mert hittem s azért szólottam. 

Pál Karoly, 
ereszteványi ref.  pap. 

Egy kis feleselés. 
Tisztelt szerkesztő ur I 

Becses lapjának múltkori számában szeren-
csés voltam a t. szerkesztő úrtól kurtán furcsán 
kosarat kapni. Azt olvastam ugyanis a hangver-
senyről a Különfélékben  közlött tudósításban, — 
hogy engem „sk a r tb a" méltóztatott t >nni. Tehát 
én szánom-bánom bűnömet, hogy egy bá!i reler.i-
dában annyira r é s z l e t e z t e m ; ha ezt nem te-
szem vala: most nem ér engem az excommuni-
catio. 

Nem tudom, hogy fogadták  volt annak idejé-
ben tudósításomat, mert meglehet, hogy azt feled-
tem ki abból, a ki leginkább megérdemelte volna 
megemlittetni s a kiknek a neveit megemlítettem, 
azok között a chronologiai sorrend nem volt meg-
tartva. Ml idezekért szives elnézést kérek. É11 ki 
szoktam mondani az igazat, habár nem tetszik is 
a kimondott igaz szó mindenkinek. 

Sejtem, liogy a megrovás honnan jött, de azt 
el nem képzelem, hogy az én bűnöm egy kis toil-
lette-tudósitásért ekkora nagy lenne. Mert hát ké-
rem, én nem csábítottam fényűzésre  senkit, haj-
landó arra anélkül is a női publikum; csupán, ha 
már hozzáfogtam,  megemlítettem a s z a b á s t és 
a s z i n e k et, ezekre pedig az igazság iránti te-
kintetből fel  voltam hiva. 

A mi aztán a hangverseny tudósítójának azon 
megjegyzését illeti, hogy ott az „egyszerűség volt 
a jelszó", a legalázatosabb tiltakozásomat kell ki-
fejeznem.  Nálunk egyszerűségről szó sincs soha és 
semmi körülmények között. Igy például itt is — 
hogy többet ne említsek — egy h á r o m s z á z 
f o r i n t o s  ruha is fungált  a többek között. Hát 
ez azt hiszem, hogy ép.*n nem bizonyít az egysze-
rűség mellett. Nálunk egy „karton egyletet" nagyon 
bajos volna megalakitaui, mert oda bizony nem 
kapnánk tagokat, míg mézes kalácscsal sem. —-
Visszatérve a kérdéses hangversenyre, ismétlem, 
hogy felemlitésre  méltó gazdag toiilettek vol-
tak ott, a melyekről azonban még n -m állitha-
tom, hogy mind csinosak is voltak egyszersmind. — 
Az „egyszerűség" bebizonyítására még azt is hoz-
zá kell tennem, kogy egyetlen s a t i n ruhát lát-
tam ott, mely az én laikus szememnek legjobban 
tetszett és sok embertől hallottam, hogy kár volt 
a többinek is fényüzni. 

A mai szűk pénzviszonyok között, — mikor 
Tisza Kálmánt szinte felfeszítik  a ,,jó hazafiak"  az 
ínséges időkért,[csakugyan nem ártana, ha a férjem 
uramék egy kis revíziót tartanának nejeik és leá-
nyaik toillettein. Belebukunk neme okára az ilyen 
„egyszerűségbe1'. 

Tehát éljen a „karton-egylet"! 
Különben a sj^ártot t a l o n g-á változtatva, 

szívesen felajánlom,  mint a d u t szolgálatomat s 
kész vagyok bármikor, ha szükséges lesz, bárki-
nek, a ki megérdemli, bármily körülmények közt 
itt a „Nemerében" — — m á c s o t adni. 

A s k á r t. 

VIDÉKI ÉLET. 
Hpissö, 18/0, október 18 án. 

A brassó-bolonyai ág. hltv. ev. magyar leány-
egyházközségnek megható gyászünnepélye volt 
tegnap e hó 12 én. T. Hornyánszky Gyula az em-
iitett egyház husz évig működő buzgó és munkás 
lelkipásztora f.  év september hó 30-án elhunyt 
Budapesten, a hová gyógyulás keresés végett 
utazott volt fel  augusztus hóban. A csak 4.) éves 
derék férfiú  és családapa véletlen halála általános 
részvétet keltett Brassóban és Brassó vármegyé-
ben. A boldogult nemcsak lelkész, de egyúttal ^ 
magyarnyelv tanára is volt a brassói evang. jo 
hirii gymnasiumban s mint ilyen alig pár év alatt 
két jeles tankönyvvei  lepte meg ismerőseit u. m. 
egy magyarnyélvt innal a német ajkú honfiak 
számára Tankönyvei ép most voltak általam fel-
terjesztve a vallás és közokt. minisztériumhoz, de 
az azok felöli  ma fas  vélemény nyilvánítást, fáj-
dalom. n-m érhette meg a boldogult munkás író. 
Teusch superintendens a legmelegebb elismeres 
mellett ajánlotta a boldogult tankönyveit az evang. 
gytnnasiumok számára. 

A tegnap tartott gyásztiszteletet maga az 
egyház elöljárósága rendezte, szónokokul nyervén 
nw'j a mi derék lelkészünket t. Molnár Jánost és 
Józsa Mihályt az ev. magyar egyház énekveze'őjét. 
A belől díszes templom ajtói, ablakai fekete  posz-
tóval voltak ezalkalomra bevonva s már 9 ót^kqt 
tömve volt ünnepiesen öltözött hallgatósággal. Mt-
dőn a boldogult pásztor gyászba öltözött neje a 


