
clent, mint ezt eleinte híresztelték, han?m az egész 
ti let ott tö tendi. 

Valan-.enyi muszka tiszt behivatott Muszka-
országba illető csapat sztályaikhoz. Jelesül Hawen-
koiT tábornok, a mult hadjárat alatt a muszka tá 
bork r finöke  a mozgósításnál. A Párisban 
időző muszka tisztük már el is utaztak. 

B ó n i s S á m u el m e g h a 1 t. A legderekab-
bak egyike költözött cl ismét közülünk. Bónis Sá-
muel, "közel -tünknek íéiszázadon át fáiadhatlan 
munkása, i:ov. 22 én meghalt Vele azoknak — 
fájdalom  — máris csekély száma fogy  meg ismét, 
kik az utóbbi évtizvdok nehéz küzdelmeiben haza-
fiaságukkal  mindig előljirtak. Bónis soha sem kí-
vánt v-zér icnn't, s mégis magas polczra helyezte 
őt a közém csiilés, melyet megérdemelt. 

Er<"s jellemű, igazságszerető férfiú  volt, kinek 
szavát mindig meghallgatták, 111 .-rt tudták, hogy 
;iz igazság és meggyő 'ődés beszélnek belőle. Po-
liiíkai szereplésében is ezek voltak irányadói, s 
ezért minden párt tiszte'te. 

Kml-ke áldott lé-zin mindig a haza iránt 
annyi érd meket szerzett férfiúnak. 

II i r e s 7.  t e 1 i k, hogy az osztrák-magyar 
hajóraj Szalonkibe érkezett meg, vagy Szaloniki 
körül forog  s nagy hajlan lóság mutatkozik arra, 
hogy mindenróie politik i combinatiokra használ-
ják íc:l e tényt, Hogy ezeknek elej-'t vegyük, fel-
említjük, hogy hajórajunk az idén is megteszi ren-
d s gyakorlati utait, és h )gy a legújabb hirek 
szerint Szaiiniába érkor ett. 

A koperendszer szabályozásáról. 
A sepsi ev. ref.  egyházmegyének 1S78 nov. 

27-én tartott közgyűlés bői 0. 7. jegyzőkönyvivé 
/.érszáni alait kiküldött bizottság, a 7. v. szám alatti 
megbízására, t. i a R i k á n b e I ő 1 i ref .  e g y -
h á z a ! ; k e p e r e n d s z e r é n e k s z a b á l y o -
z á s á r a vonatkozólag a következő jelentést ter-
jesztette be egyházmegyénknek Uzonban 1879 má-
jus 13 án tartott közgyűlése elébe: 

Bizottságunk megbízatásához képest, gondos 
tanulmányozás után, azon meggyőződésre jutott, 
hogy eljött az ideje annak, hogy egyházi életünk 
ezen fontos  kérdése valahára megoldassék, hogy 
kepézési rendszerünkbe — ha az egész egyházke-
rületben nem lenne is lehetséges — bár a Bikán 
belüli protestáns egyházközségekben/ melyekben 
ugyanazon törvényes gyakorlat áll fenn  évtizedek, 
sőc századok óta — lehetőleg egyöntetűség áilapi 
tassók meg, és a törvényes gyakorlatra alapított 
s z a b á l y r e n d el et hozassék ; mely szabály-
rendelet egyházterületünk legfőbb  autonom tör-
vényhozó testülete által síent! sittetvén, mindenik-
egyházközségünkre nézve kötelező törvényerőre 
emeltessék. 

Ezen tanulmányozás alatt a fontos  kérdések-
nek egész halmaza merült fel.  Csak ezen kérdések 
helyes megoldása után lehetne kötelező szabály-
rendeletet — illetőleg törvényt hozni 

Ez úttal csak a fontosabb  kérdéseket jelezzük : 
1.) Vájjon mi módon alkalmaztattak az 1775, 

1778, 179S, és 1807 ben kelt és ezeken kivül neta-
lán létező régibb Zsinati egyház főtanácsiés  álla-
mi törvények, pátensek ? Minő ujabb egyházi és 
polgári állami törvények, rendeletek léteznek eze-
ken kivül s azokat az egyes egyházközségek a 
gyakorlatban mi módon hajtották végre ? 

2.) V.i'jon a pátensek és az egyes egyházköz-
ségek által hozott egymástól eltérő, egymással 
gyakran elb nkező határozatok, melyek legfőbb 
törvényhozó testületünk által nincsenek megerősít-
ve — a törvényes jog terén álló protestáns egyház 
legfontosabb  anyagi éh tkéidésében mai napság-
nyujtanak-e elég biztos alapút ? 

3.) Mikor, minő okokból származtak az elté-
rések Rik'.n belőli egyházközségeinkben? 

4.) Mi módon lehetne az eltéréseket egyeztet 
ni ? Lehetne e törvényerőre emelt szabályrendeli t-
tel egyöntetű eljárást eszközölni ? 

Ezen főbb  elvi kérdések folytáp  fölmerültek 
u következő gyr.korlati kérdések : 

a. Az úgynevezett Mitrowszky-féle  rendek t 
s erre alapított Zsinati határozatok szerint a 
terinénybeli kepére nézve : 12 kalongya termény 
után alkalmaztatott e mindenütt az egész termény-
ben kepe illetőleg 3 - 3 kalongya kepefizetés?  ö 
kalongya termény után fél  kep- illetőleg 1 és fél 
kalongya termény fizetés  ? Eentartandó e és i- n-
tartható e ezsn gyakorlat nem csak a saját birto 
kukon, hanem a résziben (feles,  harmados) és ha-
szonbérben gazdá'kodó földmiveíekre  vonatkozó-
lag is ? 

b. Az ugyn ez.e t „páter és mater familias" 
okon ki-ű! az ónálló, külön tel kkönyvezett  birtok-
kal birő birtokosok tartoznak e külön külön kepét 
íizilni ? 

e, Az ö/ végy ass/on vok mint „materfamilias"-
ok egé z kepe ille'.ékk. ! tartoznak e birtokuk után ? 
Kzen elv hol cs menny bon alkalmaztatott? 

d, Az olyan családtagok, kik többen egy fe-
dél alatt egy asztalnál étnek, de külön telekköny 
vezeti birtokká' bírnak, milyen és mennyi kepét 
tartoznak íi/ctni ? 

o, Az önálló külön telekkönyvezett  birtok-
kal biró árvák, (egész vagy félárvák)  árvái birto-

kuk s azoknak termény vagy pénzbeli jövedelme 
után milyen és mennyi kepét vagy pénzbeli kepe-
váltságot tartoznak fizetni  ? 

f,  Azokra nézve, a kiknek nem terem ugyan 
12, illetőleg 0 kalongya ősz, vagy tavaszterményök ; 
az oszpora vagy kepeváltság törvénye alkalmaz-
tatott e ? S ha egyik vagy másik : minő mértékben ? 

g, Azon tőkepénzesek, hivatalnokok, kereske-
dők, iparosok, stb. a kiknek nem terem ugyan 
12, illetőleg 6 kalongya ősz vagy tavaszterményök, 
cs ik oszporit, vagy minő és mennyi kepeváltsá-
gt>l tartoznak jövedelmükhöz képest fizetni  ? 

li, A külbirtokosok általában — vagy lega 
lább a nagyobb földbirtokosok  az úgynevezett 
„Caput bonorum" után tartoznak e mindazon egy-
házakban kepét fizetni,  hol kepeilletéket elérő 
birtokuk és kepeilletékes terményeik vannak ? 
Vugv pedig csak ott, hol állandó lakásuk van? 

i, A kepeváltság és oszpora a régi pénzérték 
szerint szedetett : fer.maradandó  e teljesen a régi 
gyakorlat ' 

k, A fakepére  nézve ; van e joguk az egyes 
egyházi hivatalnokoknak a hívekkel szemben kész-
pénz fizetésre  kiegyezni ? A különböző eltérések 
miként lentiének e tekintetben is egyeztethetők? 

1, líelyes, tapintatos dolog-e hogy a pap és 
: énekvezér személyesen vegyék, számolják be a ke 
i pe illetéket, vagy ezt a megyegondnoknak, ille 
; tőleg egyháztanácsnak kell behajtani és átszol-

gáltatni ? 
m, Végül felmerül  azon fontos  kérdés, hogy 

midőn a vallásos közönséggel párhuzamosan halad 
előre az általános elszegényedés, híveink nagy 
tömegére elviselhetetlen terhek nehezednek : nem 
lehet e tartani attól hogy egyházunk hivatalnokai-
nak különben is csekély fizetése  napról napra 
mind mennyiségben, mind minőségben csökkenvén, 
ez. által egyházi életünk anyagi alapjában leend 
megtámadva ? Nem lenne e szükséges és lehetsé-
ges vagy állandó kepeváltságról gondoskodni, vagy 
a törvényes gyakorlaton ala; uló kep':fizetést  telek-
jegyzőkönyvileg  biztositani ? 

Ezen főbb  kérdések mellett a különböző egy 
házközségekben és Rikánbelőü egyházmegyéink-
ben — habár mindenütt ugyanazon alapjogon cs 
törvényes gyakorlaton fejlődött  is ki keperendsze 
rünk — számos fontos  elvi és gyakorlati kérdések 
merülhetnek még fel  1 ? 

Mindezeknek tekintetbe vételével szükséges 
nek és lehetségesnek véli bizottságunk, hogy a 
Rikánbelőü r.égy ref.  egyházmegyében (csatlako-
zásra lehe;n; felhívni  a testvér unitárius egyház-
megyét is) a régi törvényes gyakorlat alapján 
egyöntetű s z a b á l y r e n d e l e t készítessék és 
ezen szabályrendelet a méltóságos állandó iga-gató 
tanács utján a mélt. és főtiszte'.etü  egyházkerületi 
közgyűlés mint legfőbb  törv nyhozó testület elébe 
terjesztessék, és ez uton törvényerőre emeltessék. 

E czélból szükségesnek véli bizottságunk 
hogy ezen kérdések a Rikánbelőü négy testvég 
egyházmegyékhez azon indokolt felhívással  külde 
senek át, hogy mindenik egyházmegye keperend's, 
szerünk lehetőleg egyöntetű szabályozására össze -
gyűjtvén a szükséges adatokat, összehasonlítván a 
régi és jelenlegi gyakorlatot, ezeknek előnyeit és 
hátrányait, készítsen szabályrendeh-ti javaslatot, 
ezen javaslatok küldessenek be a iehető legrövi-
debb idő alatt a Rikánbelőü Communitas elnöké 
liez ; ki is felkérendő,  hogy ezen javaslatok tár ; 
gyalására és összeöntésére alkalmas időben hívjon 
össze communitás gyűlést. Hogy a communitás gyű-
lés az egyházmegyék véleménye alapján készíten-
dő javaslatát mint fenntebb  jelezve volt, — illető 
felsőbb  törvényhozó testület elébe terjeszthesse 

Egyházmegyei közgyűlésünk ezen javaslatot 
1879 november 20 án tartott ülésében ujra tárgyal-
ván elhatározza hogy ezen javaslat teljes {szövegé-
ben küldessék át a Rikánbelőü négy egyházme-
gyéhez és a Rikánbelőü communitás elnökéhez, a 
javaslatban jelzett czél elérése tekintetéből leendő 
tárgyalás végett. Egyházmegyénk részéről a sza 
bályrendeleti javaslat elkészítésével ezen javaslat-
tervet benyújtó bizottság bizatik meg. 

Közű Itóvai LdjOf, 
bizottsági előadó. 

VIDÉKI ÉLET. 
Naay-llorflsiiyó,  1879. nov. 21. 

Tisztelt szerkesztő ur I 
A „Nemere" Q 1 -ik számában egy czikk jelent 

meg, mely ugy községi, mint egyházi dolgokkal 
foglalkozik  Nagyborosnyón : értem ez utóbbi alatt 
a papválasztást." Minthogy ezen czikk olyan dolgo-
kat mond, mely. k az igazsággal legkevésbé sem 
egyeznek meg, ez utóbbi érdekében bátor vagyok 
a t szerkesztő úrtól becses lapjában észrevételeim 
számára egy kis tért kérni. 

Nézzük csak sorban a kérdéses dolgokat. 
„Egy választó" az ujonan épült községháza 

f.  delének beomlásáért egyenesen a község elöljá-
róságot teszi felelőssé.  Nem érzem magamat hivat-
va ezen kényes kérdésben véleményt koczkáztatni, 
azt eldöntik annak idejében arra hivatott egyének, 
-- hanem azt állítom s azt hiszem, hogy nézetemet 
minden elfogulatlan,  józan ítélőképességgel biró 
egyén osztja, hogy mindkét fél,  t. i. tervező és 
épitész lehet az oka, de az elöljáróság legkevésbé 
sem. Azt hiszem, tudja „egy választó", hogy a z 

épület felállításához  szükséges építési anyagokat 
a község volt köteles szállítani s hogy a szükséges 
fuvarosokat  időnként az elöljáróság valamelyik 
tagja rendelte elő ; ha ezeket tudja, egy kis józan 
s elfogulatlan  észszel nem lesz nehéz megérteni, 
hogy ki az épület fed  -Íj leomlásának az oka. — 
De példa világosit. X. épit, Y. hordja az anyagot. 
A ház összedől s most X-e a felelős  érette, a ki 
építette, vagy Y., ki az anyagot hordta ? Könnyű 
kitalálni, hogy bizony X., ki felhasználta  az anya-
got ; hanem „egy választó" annyira elfogult,  hogy 
bajosan fog  ez Ítélettel megbarátkozni, annál ke-
vésbé helybenhagyni. 

Nézzük a papválasztást. 
Vádolja a többséget, élén a falusi  felsőbbség-

gel, hogy az húzza halasztja a papválasztás végle-
ges befejezését.  Kérdem „egy választótól" : nem 
jogosultabb-e a nagy többségnek magatartása a 
papválasztási mozgalmakkal szemben, mint a ki-
sebbségé ? Hol látta vagy hallotta „egy választó" 
•— mert talán feltehetem,  hogy könyvet s ujságla-
pokat ugy néha napján vesz kezéhez — hogy ilyen 
természetű dologban a többség a kisebbség aka-
ratának meghajolt ? hiszen akkor a kisebbség ki-
nevetné s méltán is! de „egy választó" a dolgok 
menetének egészen uj rendszírt akar behozni, erre 
pedig aligha lesz képes. 

Tovább gyanusitja a választási elnököt. Ott 
volt-e „egy választó" a választás folyama  alatt? 
Nem feltette  e a választási elnök r szokásos kér-
déseket a választó közönség előtt ? De ha a fülét 
bedugta s nem hallotta, arról senki sem tehet ; — 
már pedig ugy, alap nélkül gyanúsítgatni valakit, 
ez nem becsületes eljárás. Igaz, hogy 2—3 egyént 
a kisebbség feljelentett,  kik az ö hite szerint meg 
lennének vesztegetve a B ur pártja által ; de mi-
kor bizonyításra került volna a dolog az illetők 
részéről : néma csend lett, s csak ezután kezdődött 
meg a választás s lett P>. ur nagy többséggel meg-
választva. Tudhatná „egy választó", hogy a mai 
világban nem elég csak a ráfogás,  hanem bizonyí-
tani kell s miután cpen ez hiányzott : kérdem, mi-
nő alapon mondja, hogy a választás törvénytelenül 
volt keres2tülvive ? 

Azután „egy választó" a sepsi egyházmegyei 
köztörvény.széket gyanusitja, mert az a B. ur meg-
választását — miután csak ráfogással  egy válasz-
tást megsemmisíteni nem lehet — helybenhagyta.-
A kisebbség ezen határozat ellen ujolag felebbe-
zett püspök ő méltóságához, ki tanúkihallgatást 
rendelt el eskü mellett, minek végrehajtását az 
egyházi törvényszék áttette a polgári törvényszék-
hez ; ide pedig a kisebbség tanúit nem állította 
elő. Miért nem : ők tudják. Miután sem tanúkihall-
gatás, sem olyas valami nem történt, mi az első 
határozat megváltoztatását indokolta volna, az 
egyházi törvényszék első határozata mellett mara-
dott. Ugy látszik, „egy választónak" az tűnik fel 
szörnyű igazságtalanság gyanánt s a miatt jajve-
székel annyira, hogy a köztörvényszék püspök ő 
méltósága rendeletére első határozatát nem változ-
tatta meg. Talán Ázsiában igy van ? Európában 
nem. Itt egy protestáns egyházi köztörvényszék 
nézetem szerint nem lehet uszá.lyhordozója — még 
püspök ő méltóságának sem, hanem egy független 
bírói testület mint azt a protestáns szellem meg-
kívánja. Egyébiránt „egy választó" mit mondana 
azon bíróságról, mely ugyanazon ügyben a hány-
szor megkérdeztetik, annyiféle  ítéletet mond ? azt 
hiszem, ügyét örömest nem bízná ezen bíróságra, 
s méltán is I — Olyanfé'e  okoskodásból kiindulva, 
mint „egy választóé", bármelyik biróságot is le-
hetne gyanusUani, annak ] edig beláthatl n súlyos 
következményei  lehetnének; de hála az égnek, az 
olyan magokban sem bizó egyének — mert csak 
ezek nem biznak senkib-n és semmiben — még 
nem szaparodtak el annyira, hogy e miatt az egyen 
suly megzavarodhatn k. 

A kézdi egyházmegyei köztörvényszék még 
ki sem szállt tanúkihallgatásra, „egy választó" már 
is gyanúsítgatja; különben ezen nem csodálkozom, 
hisz püspök ő méltósága sem hitt a sepsi egyház-
megyei köztörvényszék határozatában s azt meg 
akarta semmisiteni, mit — nagyon helyesen — a 
köztörvényszék nem tett s ezzel birói függetlensé-
gét mutatta meg. Ilyenforma  eljárások nem igen 
emelik az egyházi köztörvényszékek  tekintélyét, 
hanem meg lesz az a következésük, hogy minden 
pap választás, ha 2 egyén ellenpárton lesz. eszten-
dőszámra fog  elhúzódni, mig teljesen bevégződik 
az ide s tova való felebbezgetéssel,  ha van arra 
ok, ha nincs. 

„Egy választó" azt mondja, nogy ő nem kor-
teskedik, pedig minden sorából kirí az elfogultság, 
az egyoldalú felfogás  ; mert ha tárgyilagosan szó-
lott volna a dologhoz, még többet is kellett volna 
felsorolni.  Például mikor a vesztegetés fölött  jaj-
veszékel, megemlíthette volna, hogy X kocsmában 
mennyi bor fogyott  el s fájdalom,  a kívánt ered-
ményt még sem hozta meg, — meg hogy némely 
választók nagy összeg pénzzel voltak megkínálva, 
csakhogy „hamisan" esküdjenek meg, miszerint B. 
ur nekik pénzt adolt; de ez sem vezetett czélhoz, 
mert ezen egyszerű emberek erkölcsi érzete sok-
kal tisztábban áll, mint azoké, kik azt maguknak 
annyira vindikálják. 

Van-e ennél ekklatánsabb példája az erkölcsi 
korrupeziónak ? 

Egy másik választó. 


