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IFarmatiik évi J olyamat. 

Pesten, 1844. Január' 6kán. 

Die Religion ist nicht blosz eine Stütze, sondern sie ist das Gesetz des Staates. 
Z a c h a r i a e . 

T a r t a l o m . Rövid vázlata az eddigi országgyűlési tárgyalá-
soknak vallás' ügyében. F. — Felső-borsodi ref. egyházm 
közgyűlés. M a l m o s . - Gömöri ref. oktatók' gyűlése. 
R o d o n S á n d o r . — Könyvismertetés: Die religiöse 
íilaubenslehre nach der Vernunft und der Oflenbaruns v. 
Dr. Kari Gottlieb Bretschneider. stb. T a t a y. — Ve-
gyes közieménvek. 

Rtöv i t l v á / J a l a aze« l< I ig i o r s z á g g y ű -
l é s i ( á r n y a l á s o k n a k v a l l á s ' 

f i g y é b c n * 
Az i 790—ki 26. törvény' következése' ide-

jétől közbejölt vallási sérelmek' orvoslása iránt a' 
protestánsok mindenkor a' fejedelemhez szólítanak 
folyamodni. Utolsó két folyamodástételeik, mely-
lyeket a' két testvér vallás' hivei közös folyamo-
dásban és különösen nevezett követeik által tétet-
tek le a fejedelem'királyi széke'zsámolyán, 1818. 
és 1823-ik évekbe esnek. E'folyamodásukban az 
evangélikusok előadák, hogy az 1790 : 26. tör-
vény a' kormányszéki intézvények állal magyaráz-
tatván , minden szakaszában megsértetett; mi ok-
ból az addig kibocsátott minden intézvények' és re-
solutiók' átalános megvizsgáltatását. sérelmeik' 
gyökeres orvoslását, 's azontúl a' 26. törvény-
nek betű szerinti megtartását sürgeték. 

1829-ben a'két testvér vallás'elöbbkelő vi-
lági férfiai különös elnöki levelekkel szólílatlak fel 
sérelmeik' előadására, reménység nyújtatván nem-
csak ezeknek orvoslására, hanem a' kor és a' ki-
fejlelt újabb szükségekhez képest előbb módosí-
tandó 1791 — ki zsinati vcgzelek' megerősítésére is. 
Az evangélikusok magukat tij aera' küszöbén lenni 
vélvén , e' szép hivatásnak megfelelni siettek 's 
javaslataikat felterjesztették; de munkálódásuk a' 
reménylett sikerrel nem koronáztatok. És reánk 
hasadt az 1832/e-ki országgyűlés' hajnala. A'két 
egyház forró fohászokkal nézvén azon szerencsés 
pillanatnak elébe, mellyben sérelmei orvosoltathat-
nak, 1832-ki nov. hónapjában e'két egyház'ava-
tottabbjai Pesten néhai báró Prónay Sándor köz-
főfelügyelő urnái öszvegyülének arról tanácsko-
zandók: ,,Mimódon lehessen a' két testvér egy-
ház' halmozott sérelmeinek orvoslását czélszeiíin 

előmozdítani?" Kétfelé oszlott a' tanácskozók' vé-
leménye; egyik fél' véleménye oda vala irányozva, 
hogy a' két testvér egyház' nevében folyamodás 
nyujtassék az országos Rendek elébe, mi végett 
néhai Péchy Imre hétszemélyes táblabíró és fő-
curator ur' jeles dolgozata fölolvastatott: a'több-
ség azonban czélszerübbnek lartá, ezen sérelmek' 
orvosoltatását a'törvényhatóságok'utján sürgettet-
ni, az ez iránti indítványt megyei követ által meg-
tétetni , 's az ügy' pártoltatását ez úton szorgal-
mazni. A tanácskozók' mindnyájának véleménye 
azonban központosúlt azon nézetben, hogy az ed-
dig sikeretlennek tapasztalt eljárás helyett bármelly 
más utat és módot megkísérteni elkerülhetetlen 
szükséges. 

Megnyittatván december' 16-án az ország-
gyűlés, néhány hónapok múlva az országgyűlés-
nek Pozsonyban levő protestáns tagjai tíyürky 
Pál főispán urnái tartott tanácskozás következ-
tében, sérelmeink' előterjesztésében cgyesülének, 
és 1833-ki april' 1 9-ikejCoIt, hajói emlékezünk, 
azon nap, mellyen Bihar'követe, a'protestánsok* 
súlyos állapotját az országos Rendeknek rajzolá, és 
sérelmeik' orvoslását országgyülésileg eszközöl-
tetni ja vállá. A' sérelmek' és kivánatok' öszvesze-
désére és izenetbe foglaltatására , valamint a' 
törvényjavaslat' és felirás' tervezésére B. 1. ur Tren-
csin' követe' elnöklete alatt kerületi választmány 
neveztetett. - - Tizennégy rendbeli sérelem és 
két rendbeli kívánat' feljegyzése volt e' választ-
mány' munkálódásának eredménye, melly is áta-
lános pártolást nyervén , 's a' haza' egyik sarka-
latos (vallási) tőrvényének gyakorlatba vett egy-
oldalú magyarázata'" tekintetéből, az előleges sé-
relmek' sorába emeltetvén, a'két tábla közt 9 üze-
net' és 7 válasz-üzenet" váltására szolgáltatott alkal-
mat, míg végre a' két tábla közti egyesség nem 
eszközöltethetvén , az egész tárgy a' jövő ország-
gyűlésre feltartatott a' követi táblának olly kije-
lentése mellett, hogy az c' tárgyban előfordulandó 
esetekben az ezen táblai izenetekben kijelentett 
elvekhez fognak ragaszkodni. Ez országgyűlésen 
még egy más czikkely is készült, mellyben az 
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e v a n g é l i k u s o k 1 egyházi bíróságának elrendeztetési 
javallata foglaltatik. 

Az 183%o ki országgyűlést megelőzött két 
püspöki körlevél a' vegyes házasságok' dolgában 
's a' kormánynak azokat roszaló levele, a' vallási 
törvény-javallatnak bővítésére szolgáltatott alkal-
mat, midőn a' vegyes házasságok' akadályoz-
tatása, külön sérelemképen tárgyaltatott és kü-
lön üzenetben foglaltatott. Ez ügyben szinte több 
izenet' váltása után, minthogy annak sérelemké-
peni felterjesztésében a' főrendi tábla meg nem 
egyezett, a' mostani országgyűlésre fentartatni 
határoztaték; a' vallási törvényjavaslatnak azon-
ban több izbeni tárgyaltatása' következtében a' két 
tábla némelly pontokra nézve egyesülvén, ezen 
pontokat ő felsége elébe terjesztette, midőn a' kö-
veti tábla a' többi pontokra nézve, azelőbbeni or-
szággyűlésen kijelentett elveihez ragaszkodva , 
akkori határozatát ez úttal is megújította. Nem 
akarjuk a' tárgyalások' hosszas sorát, mellyek 
nagy részint olvasóink előtt úgyis ismerete-
sek, e' helyen ismételni; szándékunk ez úttal 
egyedül azon pontokat kiemelni, mellyek' felter-
jesztésében a1 két tábla a' rnult országgyűlésen 
egyesült, mellyek épen csak néhány nappal az 
országgyűlés előtt, az az május' 7-kén terjesztet-
tek ö felségéhez , 's mellyekre ő felsége idő' 
rövidsége miatt, melly e' tárgynak megfontolá-
sára már nem telt, kimerítő választ nem adhatván , 
nyomban kibocsátott k. k. Leirata által annak ide-
jében i.dandó kimerítő választ ígérni méltóztatott. 
A' törvényjavaslatba foglalt pontok következők: 

,,A' bécsi és linczi békekötések' alapján 
az 1797, : 26 törvény következőkben bővítte-
t ik , 's illetőleg módosítatik: — 1. §. A' vallá-
sos Reversalisok, vagyis a' születendő gyerme-
keknek melly vallásban jheveltetésök iránt ezentúl 
kötendő kötelezések erőnélkülieknek nyilatkoztat-
latnak. — §. Kijelentetik, hogy azok, kik 18 
éves koruk' eléréséig az evang. vallásban nevel-
tettek, a' nőszemélyek pedig férhez menetelők 
után, ha bár ezen időkort még el nem érték is, 
sem maguk , sem maradékaik vallásos kérdés alá 
többé nem vétethetnek. — 3. §. Azon vegyes 
házasságok, mellyek eddig a' catholikus lelki-
pásztor előtt, de egyházi áldás nélkül köttettek, 
úgy is erőteljesek lévén, az azokból származott 
vagy ezután származandó gyermekek is törvénye-
seknek tekintendők. — 4. §. A'vegyes házasság-
ra lépni kívánók ennekutána mindenkor a' vőle-
gény' vallásán levő lelkipásztor által adassanak 
öszve. — 5 §• Az ennekutána kötendő vegyes 
házasságokból születendő mind két nembeli gyer-
mekek atyjok' vallásában neveltessenek. — 6. §. 
A' törvénytelen születésű gyermekek anyjok' val-
lásában neveltessenek ; következő vegyes házas-
ság általi törvényesítésök' esetében pedig azok 
kik a' 7-dik évet a' törvényesitéskor még el 
nem érték, a' vegyes házasságokból született 

gyermekekre nézve megszabott rendelet alá esvén, 
azok, kik a' 7-dik évet már meghaladták , to-
vábbá is anyjok' vallásában fognak neveltetni. — 
7. §. A' talált gyermekek gondviselőjüknek vallá-
sában, minden esetre pedig valamelly bevett ke-
resztyén vallásban neveltessenek. — 8 §. Olly 
esetekben, midőn eredetileg tiszta házasságokból 
az egyik vagy másik házastársnak a' házasság' 
ideje alatt más vallásra történt átmenete miatt ve-
gyes házasságok válnak , azon gyermekek, kik 
az átmenetkor a' 7-dik évet még meg nem ha-
ladták, a' vegyes házasságokból származott gyer-
mekek' nevelésére nézve megszabott rendelet alá 
esnek; azok ellenben , kik a' 7-dik évet már 
meghaladták , azon vallásban fognak továbbá is 
neveltetni, mellyben az átmenet előtt nevelésök 
már megkezdetett vagy neveltetniök kellett vol-
na. Viszont azon esetekben is , midőn eredetileg 
vegyes házasságokból tiszta házasságok válnak, a' 
gyermekek' nevelése megfordítva ugyan ezen ren-
delet alá esik. — 9. §. Az evang . templomaikban, 
oda különben sem meg ncrn hívott, sem nem édes-
getett más vallásúaknak járása, az evangélikus 
lelkipásztorokra nézve törvénnyel tiltott és fenyít-
tetni rendelt csábítási véteknek nem tartatik. — 
10. §. A' r. katholikus gyermekeknek az evangé-
likus iskolákba való járás megengedtetik, úgy mind-
azonáltal, hogy ezen iskolai gyakorlás az evan-
gélikusoknál tanított hittudományra 's vallási ta-
nulmányokra ki ne terjedjen , hanem ezen tárgya-
kat a' r. katholikusok' tulajdon elveik szerint ka-
tholikus tanítók vagy illető lelkipásztoroktól tanulni 
és ugyanezen vallásnak szabályait gyakorolni tar-
tozzanak. — Az evang. iskolákban nyert bizony-
ságlevelek mind a' tanulásnak más iskolákban 
leendő folytatására, mind pedig azoknak befeje-
zése után a' további előmenetel' eszközlését ille-
tőleg a' katholikus ifjakra nézve is mindenkor 
teljes és tökéletes erejűek levén , hozzájok a' 
katholikus ifjakra néze a' r. katholikus hittudo-
mány'tanulása és gyakorlata felőli bizonyítvány is 
kapcsolandó lészen. — 11. §. Mind az evang. 
mind a' r. kath. ifjaknak megengedtetik az is , 
hogy bármelly külföldi, t. i. az austriai biroda-
lom' határain kivül fekvő tartományokban lé-
tező iskolákat akadály nélkül látogathassanak. — 

12. §. Szabadságában álland a' r. cath. szülőknek 
gyermekeik mellett evang. nevelőket vagy taní-
tókat tartani, úgy mindazonáltal, hogy a' r. cath. 
vallásbani oktatásra és gyakorlásra nézve a' 10-
dik §-ban megszabott feltétel teljesítessék. — 
13. §. Az 179%: 26 törvényezikkely' 5-dik § -
nak ellenére, az evangélikusok azon szabadsá-
gok' gyakorlásában, hogy elemi és grammaticalis 
iskolákat mindenütt, hol szükségesnek látandják, 
előlegesen nyerendő felsőbb engedelem nélkülál-
líthassanak, nem korlátoztathatnak. — 14. §. 



A' vegyes házasságokból eredelt váló perekben 
az 179u/r. 26 törvény' 16-dik §. által megrendelt 
bíróság' hatósága nem terjed ki olly esetekre, mi-! 
dőn a házasság-szerzés' alkalmával evangelikus' 
v a l l á s o n volt mindkét házastársak közül valainellyik 
a' váló per' lefolyta alatt, vagy épen az elválasz-
tási Ítélet után, r. kath vallásra megy által; illy 
általmenet sem a'már meghozott Ítéletre, séma' 
per' folyamatára nézve változást, vagy a' már le-
folyt pernek az emiitett bíróság előtti megújíthatá-
sát nem következteti. — 15. §. Az egyházi sze-
mélyeknek és tanítóknak fizetésére és bárminemű 
egyházi épületek' felállítására és igazítására, az 
evangélikusok a"' r. katholikusokat és viszont nem 
kötelezhetik ; ott azonban, hol az e' végre szük-
séges költségek köz-jövedelmekből gyűjtött köz-
ségi pénztárból tétetnek , az illy jótéteményben 
mind a'katholikusok , mind az evangélikusok köl-
csönös arány szerint részesüljenek. — l(j. §. Az 
179%: 26. törvényczikkely'8-ik §-nak rendelete 
a'hivatalok' és tisztségek'betöltése iránt a'szabad 
királyi városokra és különös portákkal biró kerü-
letekre is világosan kiterjesztetik. — 17. §. Az 
evangélikusokat, úgy viszont a' katholikusokat is 
hitvallásuk miatt, birtok-szerzési vagy a' lakhatási 
jogból kirekeszteni, őket mesterségük gyakorlásá-
ban, és addig is, míg a'czéhek f'enállanak, ezekbe 
való felvételben gátolni, az 179% 26. törv. 17-ik 
§-ban megszabott, minden egyes esetben külön 
külön megveendő büntetés' terhe alatt tiltva van, 
minden e' részben netalán fenálló ellenkező szo-
kás, határozat, vagy rendelet ezennel eltörültet-
vén. — 18. §. A'megürült telekbe költözött evan-
gélikusok a' r. katholikus és viszont a' r. katholi-
kusok az evangelikus egyházi személyek' fizetésére 
nem köteleztethetnek. — 19. §. Olly helyeken, 
hol elválasztott temetők nincsenek, a'temető'hasz-
nálása az evangelikus és r. kalhol. vallásuakra nézve 
közös. — 20. §. 0 felsége kegyelmesen gondos-
kodni fog, hogy a' magyar ezredeknél az evang. 
valláson levő katonák'tekintetéből evangelikus tá-
bori lelkészek is alkalmaztassanak/1 

Azon pontok, mellyek iránt a'két tábla meg 
nem egyezett, következők: 1) A' reversalisoknak 
a' múltra nézve eltörlesztése. 2) A' 6 heti okta-
tás' megszüntetése és a' szabad átmenetel a' r ka-
thol. vallásról az evang. vallásra. 3) A' protest. 
házastársnak — azon esetben, hol az r. kath. há-
zastársától ágyra és asztalra nézve elválasztatolt 
— új házasságra léphetése 4) A' recopulatio' meg-
szüntetése. 5) Az i 79%: 20. t. cz. I V §-nak, 
melly a' protestánsokat Horvát, Tót-és Dalmát-
országokból kitiltja, eltörlesztése. 

E' pontok, mivel irántok a' főrendi tábla' meg-

mclly a' contittoriumnak felállítását és a' zsinati 
végzetek' megerősítését tárgyazza, melly, nem 
tudni , mi okból, a' felíráshoz csatolt törvényja-
vaslatból egészen kimaradt. Erről majd alább szó-
landuok. F, > 

egyezése az 18o%0-ki országgyűlésen ki nem esz-
közöltethetett, a' jövő országgyűlésre tartattak fel. 

Lássuk most már e' jelen Cl843/4-ki) ország-
gyűlésen tárgyalttak' eredményét. A' pápai breve, 
a' királyi placetum ésa primási körlevél' kibocsá-
tása a' vegyesházasságok'megáldásának megtaga-
dása, a' megyék' visszatorlási törekvései, szóval ezen 
utolsó évharmnd alatti súrlódások és küzdések e' 
jelen országgyűléstől várják szerencsés megfejté-
süket. Az országgyűlés' gyönyörű hajnala, melly 
az áldásteljes királyi előadásokkal virradt ránk, a' 
megyék'utasításai, mellyeket követeinek adának, 
a'protestánsokat is malasztos alkonynyal biztatják. 

Mielőtt a' vallás' ügye ex professo tárgyalta-
tott volna, czélszerünek találák az országos ren-
dek , azon válasz- és köszönő felírásba, mellyet 
ő felségéhez a' királyi előadások' következtében 
lerjesztének fel, azon kérést is beszőni: méltóztat-
nék ő felsége a1 múlt országgyűlésről felterjesztett 
vallási sérelmekre adandó kedvező leirattal az or-
szágot megörvendeztetni. Junius' 8-ik napján a' 
tárgyalások' fonala a' vallás' ügyében ott vétetvén 
fel, hol az a' mult országgyűlésen félbeszakasz-
taték, a' tárgy előbb, szokás szerint, kerületi ülés-
ben hányatott meg, négy napi tanácskozás utána' 
rendek következő eredményben állapodtak meg: 
I ) Hogy a'reversalisok múltra is eltör öltesssenek; 
— 2.) A' hat heti oktatás szüntessék meg, az át-
menetel a' kath. vallásról valamellyik evang. val-
lásra, és viszont, pedig következő feltétel alatt en-
gedtessék meg: „A1 r. catholica vallásról az evan-
gelika vallásra és viszont általmenni kívánók ebbéli 
szándékukat az illető polgári törvényhatóságnak 
bejelenteni tartozzanak. Illy esetben a' megyék és 
külön portákkal biró kerületek ugyan az első köz-
gyűléseikből, a' városok pedig tanács-üléseikből, 
meghallgatásukra világi tagokból vegyes küldött-
séget rendeljenek, melly a' végzés' hozatalától 
számítandó 15 nap alatt eljárni és ha az átmenni 
kivánó kijelentett szándékában állhatatosan megma-
rad, számára bizonyság-levelet, hogy a' kívánt 
vallást minden akadály nélkül gyakorolhatja, nyom-
ban kiadni tartozzék. A' küldöttség a' törvényha-
tóságot eljárásáról tudósítván, tudósítása az 1790: 
26. t. 15 §. rendeletéhez képest ő felsége elébe 
terjesztessék." — 3.) A' vegyes házasságból ere-
delt váló perekben, ha a' perlekedő felek az ágy-
tól és asztaltól örökre elválasztatnak, az evang. 
részre nézve a' kötés is felbontassék, és szabad-
ságában álljon új házassági szövetségre lépni. — 
4.) A' vallásos kérdés alatt levő házastársaknak 
recopulatiója tiltatik; azon lelkipásztor pedig, 
ki a' házastársak' esketését az 1790: 26 t cz. 15 
§. ellenére végrehajtotta, mint hivatalával vissza-
élő, a' köz-polgári törvények' rendszeres útján fog 
felelet alá vonatni. ») — 5.) Az 1 790 : 26. t.cz. 

Figyelmeztetjük olvasóinkat. hogy a'hírlapokban, 
névszerint a' Pesti Hírlap" 273 -ik számában öfii 
lapon közlött törvényjavallatban e' pont nem for-



14-dik §-ának rendelete ezennel megszüntetvén , 
az evang. vallás' szabad és nyilvános gyakorlását 
tárgyazó törvények Horvát, Tót- és Dalmátorszá-
gokra is kiterjesztetnek. Végre különös pontban 
kimondatni rendeltetik, hogy — 6)azevang. val-
lásokon levők polgári, vallási és egyházi viszo-
nyaikra nézve mind egymás között, mind a' r. 
kath. vallás' és egyház' irányában a' teljes egyen-
lőség és tökéletes viszonosság szolgál sinórmér-
tékül. CFolytatása következik.) F. 

F e l s ő - f o o r s o a l t r e f o r m . c g j S a á a m c -
g y c i 

Tartatottt Bánfalván september' 6-dik 's 7-
dik napjain Szakai László esperes 's idősb Ragá-
lyi Zsigmond főgondnok' elnöklete alatt, a' szó' tel-
jes értelmében nyilvánosan. Egyházmegyei gyűlé-
sünk' ezen nyilvánosságáról illő megemlítenem : 
liogy az, nem mai avagy tegnapi szülött; 's nem is 
az ébredő egyházi közszellemnek e' becses lapok' 
bábáskodása' segítségével létre jött gyermeke, mert 
mindezeket jóval megelőzte. Ugyanis már akkor, 
mikor még magyarhoni minden reform, egyházme-
gyéink'consistoriumai zárt kört formálva , minden 
nem hivatalbelit, pitvarba, cselédházba, 's udvar-
ra szorítottak ki a' tanácsteremből, 's az igaz-
s á g g a l maguk monopolizáltak; már akkor, úgy-
mint 1835-dik évben megszületett, Nemzője, 's 
keresztapja, az ugyanazon évben választott fő-
gondnok , akkoriban 64 éves Ragályi Zsigmond. 
A' reformatió után csakhamar a' tractus' ládájába le-
zárt haladási zászlót ő vonta elő, bár némelly öregek, 
úgy világiak, mint egyháziak örömest rejtegették 
volna tovább is azt. 6 gyülésileg elhatározta, 's 
megyei futó levél' útján e' határozatot köröztette is: 
liogy ennekutána minél több papok jelenjenek meg 
a' gyűléseken , 's azóta e' bájos gyermek, t. i. a' 
nyilvánosság nőttön nőtt, erősödött, 's a'megyei 
consistoriumtól azelőtt gyűlölt profanum vulgust 
szép számmal nyájas körébe édesgette, annyira , 
hogy az egykori consistoriumot gyűléssé alakítaná 
át, mellyben azonban az úgy nevezett profanum 
vulgus'tagjai nem puszta figuránsok, hanem a? ta-
nácskozásokban tettlegesen isiészt vevők. — E' 
nyilvánosság' fentisztelt atyja, atyja egyszersmind 
sok üdvös reformoknak , 's a' papok' sorsa' bizto-
sítását tárgyazó sok jótékony intézkedéseknek , 
mikről jegyzőkönyveink bizonyságot tehetnek. Ti 
fontolva, vagy épen mázsás léptekkel haladni sze-
rető egyházmegyei mindkét rendű elnökök, kik a' 
kor*intését elértett, 's előretört lelkes elnök tár-
saitoktól messzire hátra maradtatok, vegyétek 
magatoknak példányul ezeket, 's ezek közt külö-
nösen a' fen említett tisztes öreget, — sok ezer 
lelkek'szives hálája, 's tisztelete kisérend pályá-

dul elő, noha a' 274-iki számban , mellyben e' 
pont az országos ülésben tárgyallak közt meg-
tartottnak említetik, ismét előfordul. F. 

tokon, mint kisérte, 's kiséri e' 72 éves, de azért 
j testben és lélekben virágzó aggastyánt, 's kisérendi 
! egykori, óhajtjuk késő kimultakor — sírjába ÍS. — 
De térjünk a' dologra. 

Gyűlésünk a' megjelenés' napján, úgymint 
sept. 5-én este, úgy nevezett conferentiában, esti 
5 óra tájban öszveülvén működött egész 9 óráig, 
— a' scontróval, 's a' tavaszkor Balajton tarta-
tott gyűlésnek ugyanott azonnal meghitelesített 
jegyzőkönyve' olvasásával foglalatoskodván. Ered-
ménye Ion: hogy a'hivatalos jelentést beadni el-
mulasztott kiküldöttek kötelességük' teljesítésére 
szorgalmaztassanak. 

Más nap, sept. 6-kán esperesünk egy buzgó 
könyörgéssel megnyitá a' gyűlést, 's ezután a' 
megüresült egyházi ülnöki hivatalra '27 szótöbb-
séggel 20 ellen a' balajti gyűlésben elválasztott 
mályinkai prédikátor Forrai István innepélyes eskü' 
letétele mellett hivatalába igtattatott. 

2) Felolvastatott az esperes' naplója, melly-
ben a' tavaszi gyüléstűl fogva mostanig tett minden 
időközbeni intézkedéseiről számot ád. Igazságot, 
pontosságott és rendet szerető tisztelve szeretet es-
peresünknek minden eljárása, 's rendelkezése he-
lybenhagyatott * ) 

3) Felolvastatott, 's tudásúlvétetett, a' de-
ííciensek',úgy nevezett szűkösök' egyházker. pénz-
tárának, volt pénztárnok most már aísd borsodi 
esperes, Fekete István által egyházmegyénknek 
rövid kivonatban megküldött számadása, miszerint 
a' nevezett pénztár a' f. év junius 4-ik 's követk. 
napjain tartatott egyházkerületi számvevő szék' 
alkalmával illy állapotban találtatott. 

vállában. 
I. A' régi papi özvegy 's árvatárnak tőkékben ft. xr. 

künn levő öszvege - - - - - - - 26544 4S1/* 
Ezeknek künn maradt régibb, 's folyó évi — — 

kamalja - - - - - - - - - - 3913 45 
e' szerint az öszves tőke 30458 3V/2 

II. Lelkes Szemere Bertalanunk által 1838-ban 
april.' 30-án Miskolczon íartaoü egyh. ker. 
gyűlésben indítványozott ,'s ez idén létre is 
jött új papi özvegy- árva-lárnak van , még 
1838-ban az indítványozás' következtében pengőben 
több lelkes világiak által biztosított tőkék- ft. xr . 
ben, 's évenkinti ajánlatokban - - - - 204G 40 

Ezen öszveg után régibb, 's folyó évi ka-
matokban , évenkinti ajánlatokban künn ma-
radt szinte p. pénzben - - - - - - 750 45 

öszvesen 2797 25 
III. Az 1843-ik évben az ekklézsiáktól — a' 

kibocsátott iveken, 's papoktól és iskolata-
nítóktól begyült — pengőben - - - _ 2086 llJ/2 

E' szerint a' három ágúj özvegy- árvatá-
raknak, mellyek idővel talán öszve forradan-
danak, jelenlegi állapotja, vévén mindeniket 
váltóban, öszvesen. - - - - - - - 44167 43'/2 

4) Esperesünk jelenti, hogy orvos doctor 



Kovács Mihály ur egyházmegyénknek Macrobio-
tikájából 27, Házi patikájából 20 példányt aján-
dékozott. — Szerző' kegyes ajándéka hálás kö-
szönettel fogadtatik, 's az egyházmegyebeli 47 
egyházak' iskolatanítói közt kiosztatni rendeltetik. 

5) Bemutatta esperesünk az általa rendbe-
szedett egyházmegyei levéltárnak elkészített lajs-
tromát, melly, valóban sok fáradságbakerült, 
huzamos szorgalmat igénylett, igen hasznos mun-
kájával illő méltánylatot, 's köszönetet aratott. 

6) A' boldvai reform, egyház' azon panaszá-
ra , hogy a' kebelbeli evangelikus hivek , noha 
mindenben a" reform, pap' szolgalatjával élnek : 
mégis az illető félfizetést az egyházi személyek-
nek megadni egyátalában vonakodnak, esperes 
és fő segéd-gondnok olly meghagyással küldet-
nek ki a' boldvai egyházba, hogy az evang. híve-
ket, ezen egyházkerületileg divatozó szokásnak, 
t. i. a' felfizetésnek, igazságos volta felől meg-
győzni igyekezzenek; ellenkező esetben e' tárgy 
az egyházkerület eleibe levén fölterjesztendő. 

7) Olvastattak iskoIa-Játogatóink' hivatalos 
tudósításai, mellyek alkalmat nyújtottak azon id-
ves határozatra, hogy jövendőben minden isko-
latanítók május hónapban, a' megye' hat szaka-
szaiban külön-külön az illető egyházm. küldött-
ség által a' neveléstan' elveiből, 's az egyház-
kerület által az iskolákban tanítatni parancsolt tu 
dományokból szorosan meg fognak vizsgáltatni. 
Ezen felül még a' s pataki főiskolából némelly 
nagyobb, 's jövedelmesebb egyházakba minden 
három év' lefolytával kihozatni szokott rectorok, 
a' tavaszi egyházmegyei gyűlésen, — nem kül-
döttség, hanem az egész gyűlés' szine előtt a' leg-
szigorúbb vizsgálat alá veendők, 's azon esetben, 
ha a' tanítói fontos hivatalra készületleneknek ta-
láltatnának, attól azonnal elmozdítandók lesznek. 
— Az iskolai közvizsgálatok' ünnepélyességének 
emelésére, 's felügyelés' vagyis inkább ellenőrkö-
dés' tekintetéből, rendeltetett, hogy a' szomszéd 
egyház' prédikátora is mindig jelen legyen az exa-
mencn. 

8.) Karabélyos János szendrőládi, Kis György 
rakaccza-szendi, és Bódi János kazai rendes pré-
dikátorok , miután a' hittudományból, zsidó, és 
görög exegesisből a' megelőző vizsgálatot gyű-
lésünk' szine előtt kiállotlák, a' jövő oct. 1-ső's 
köveik, napjain Berzetén egybeülendő egyházke-
rületi gyűlésen tartandó felszenteltetésre méltók-
nak találtattak. 

9.) Bodnár Pál és N. N. rcctorságot végzett 
egyének bekebleztetési megvizsgáltalásukért fo-
lyamodván, 's meg is vizsgáltatván, — amaz, 
miután practica censurát is adott, az az a' gyűlési 
terem' oldalszobájába bezárva az esperes állal 
eleibe feltett tárgyról rövid értekezést is irt, ele-
gendő calculus mellett egyházmegyénkbe bekeb-
leztetett, 's Alacskára azon meghagyással ren-
dellletelt káplánnak: hogy jövő tavaszi gyűlésün-

kön, a1 most érintetlen maradt egyéb tudományok-
ból is, u m. egyházi történetekből, egyházi jog-
ból. 's budai zsinat'törvénykönyvéből, cánonai-
ból raegvizsgáltatandó leszen. Emez pedig, t. i. 
N. N. maga bővebb tökéletesítésére, 's a' tavaszi 
gyűlésen új vizsgálat' kiállására utasítatott. 

10.) Bekéretett a'bánfalvi egyház' gondno-
kától , a' 2 napig tartott e. m. gyűlés' ellátására 
tett költségekrőli számadása, *s semmi fölösleges 
kiadásokkal nem terheltetvén helybenhagyatott. 
Egyébiránt nem csuda, ha gyűlésünk'ellátása ke-
vésbe került is az egyháznak, mert a' Bánfalván 
lakó főbiró 'se. megyei ülnök iíj. Ragályi Károly 
is szép bizonyságát adta házánál, magyar ven-
dégszeretetének. A' gyűlés' ellátására, az egyház 
által telt ezen költségek' azonnali megvizsgálására 
alkalmat szolgáltatott az 1841-dik évben, márt. 
30-án Varbón tartatott e. m. gyűlés alatt, a'var-
bói egyház' előjárói állal elkövetelt nagy vissza-
élés , és pazarlás. A' varbói előjárók t. i., noha 
csak egy 24 óráig látták szívesen az e. m. gyű-
lést; a' másik 24 óra alatt pedig sem reggelit, 
sem ebédet, sem vacsorát nem adva, aztmártyr-
kodtatták, 's elmésen ugyan, de igen gonoszúl 
a' tanácskozás' siettetésére kcnvszeiítettók: mé<r-V O 
is 200 vftnál többet liquidáltak számadásukban. 

11. Alacskai predik. Egressi Pál betegeskedé-
se' következtében káplánt kért 's nyert is; — 
egyszersmind első aljegyzői hivataláról köz sajnál-
kozásunkra lemondott. 

12.) Jövő tavaszi gyűlésünk' helye a' radis-
tyáni egyház. 

U. I. Minthogy mult tavaszi gyűlésünkről 
adott közlésem e' lapokban meg nem jelenhetett, 
abból ez egyet mégis csak ide igtatom, azt t. i. 
hogy főjegyzői hivatalunkra első aljegyző, akkor 
kazai, most sajó szent-péteri pred. Somossy Sá-
muel, öszves 47 egyházaink' köz megegyezésével 
választatott el. Lám! ha corteskedés nem vegyül 
az egyházi választásokba, mint most itt nem vegyült, 
a' közönség magától fölleli azt, kinek homlokára 
tűzze az érdemkoszorút. 

Ugy! majd el is feledém: hogy jegyzőköny-
vünk szokás szerint még a' gyűlésen meghitelesí-
tetett. Malmos. 

f. borsodi reform, pred. 

& ü m ü r i r c f . o k t a t ú k ' g y ű l é s e . 
Nov. 28-kán tartottuk gyűlésünket, másod-

szor Reznyába, bátkai gyűlésünk óta, hol az egész 
oktatók' serge (kettőt hármat kivéve) jelenvolt, 
szendergő álmából életre riadandó, — pártsza-
kadás' keserű búrjánai tenyésztetének a' társulat' 
kebelébe, mit a' szárazvölgyi oktatók' lemondó 
levele erőteljesen bizonyít. Sokan, megvetve az 
ébredő haza1 fölhívását, visszatértek régi helyök-
re, ősiségüket hatalmasan őrzendők. A' bátkai 
gyűlésben kifejlett öröm, és szép remény, mint 
szappanbuborék, szétpattant ; az ott megjelent 



oktatók' gazdag sora, 's pezsgő öszvege , ko-
párráaszott; tizenketten ültük komolyan, kétked-
ve jövendőnk fölött, gyülésünket s folytatók kö-
vetkezőleg tanácskozásainkat. Felügyelő 's pénz-
kezelőnek Hegedűs Mihály bejei, könyvtárnoknak 
Droppa Mihály tornallvai, jegyzőnek Füköh György 
vályi oktatók választattak. Erős lélek nekiek a' küz-
désre! Alapszabályaink'korszerű kidolgozását tava-
szi gyűlés idejéig'hagyok, mikorfelsőbbeink átvizs-
gálván megerősítik. Közleni el nem mulasztjuk. 
Részvénvdijjak 10 személytől 2 ft pp. számítva egész 
évre, 6-tól félre; 5-től jelen nem létük miatt sem-
mit véve, szedettek be. — A' magyar Gyermek-
barát, mit jelenleg olvasunk, jövő évre is, követ-
kező czélszerü iskolai könyvekkel, u. m. Az el-
beszélő atya és anya; - Beöthy Zsigmond be-
szély tár a ; — Gyermek-viláy képekben; — 
Horváth Zsigmond' szivképző történetei ; 
Gyermek-nevelési szabályok kézikönyv. Kis-
dedunokák , elbeszélve oktató nagy atya' tér-
dén. — Koszorú , elbeszélések' gyűjteménye. 
Lukács Pál munkái. A' sokat tapasztalt neve-
lő' beszélgetései. Stancsics M. minden alkalmi 
köszöntesék, és szavalati emlékkönyvi köl-
temények. Horváth Mih. Magyarok' történe-
te. Tanítás' kezdete 50 festett képekkel. Var-
ga' magyar nyelvtana. Tarczy' természettana. 
O világ' történetei Magyar újdon szavak tára, 
— szegénységünk' daczára is meghozatni ren-
deltettek. 

Edvi Illés Pál' kézikönyve, Varga János 
vezérkönyve, Magyar törvénykönyv, Keresz-
tyén iskola ,Nemzett iskola1 czimü munkák, 
Török Károly lénártfalvi oktatótól ajándékoztattak, 
— ,bár mindenki megszegné kenyerét a'szegény-
nek/ - - Világi egy, egyháziak közül kettő igére a' 
haladás' oltárára teendő ajándékot. Örök hálá, 
lisztelet, köszönet, minden lelkes jóltevőknek! 

Bodon S á n d o r , rúnyai ref. oktató. 

K ö n y v i s m e r t e t é s . 
vDie religiöse Glaubenslehre nach der 

Vernunft und der Offenbarung für denkende 
Leser dargestellt von dr. Kari Gottlieb Bret-
schneider, ziveiteunveranderte Auflage." Ilalle, 
1843. nagy 8r. VIII. és4061. (Ára: 1 porosz tal-
lér és 26 ezüst g. 's 3 fill.) munkáról a' dr. Franké 
és Niemeyer által megindított ,Zeitschrift für pro-
testantische Geistliche' . kötet' I. füzete igy nyilat-
kozik : 

Mi pedig elvárjuk rövid kivánotát. De hajói va-
gyunk értesítve, a' társaság előlegesen csak há-
rom évre alakult, egy már lefolyt vagy hamarle-
folyand 's így félő, nehogy mikorra az alapsza-
bályok elkészülnek 's megerősítetnek, akkorra 
már egy uttal arról is tudósítatandunk, hogy azon 
egyesület, mellynek szabályai megkészültek, fel-
oszlott. Szerk. 

,,Nem mulaszthatjuk el a' prot. egyházra nézve 
nagy érdemekkel díszelgő Bretschneidernek leg-
újabb munkáját, mellynek czímét előre bocsájtók, 
mind a' tartalom'fontos mind a* szerző' közérdekű 
voltánál fogva , t. közönségünk' figyelmébe aján-
lani. A' könyv korunk' eme nagy theológjának ,,hit-
győződésit*' (Glaubensüberzeugungen) „theologiai 
studiumra szánt éleiének eredményeit" egész nyílt-
sággal tárja föl elöltünk. „Mivel korunk (monda' 
szerző} sem a' tulzatos hivők' sem a' hitetlenek' 
pártját nem örvendi: azért szerző azt találta, mi-
szerint illyetén könyv, raillyen a' jelen munka, 
szükséggé vált sokakra nézve, kik a' religio'igaz-
sági és különösen a' keresztyén hit körül, észt 
szintúgy mint szivet kielégítő gyöződésre kívánnak 
szert tenni. Hlyének3 kezébe akart tehát a' szerző 
vezérfonált adni." És hogy a' szerzőtől ezen indok-
ból nyújtott vezérfonal számos elismerő kezektől 
lön fogadva: abból is kivehető, hogy az alig év-
negyed óta napfényt látott könyv már is másod-
szor vala kiadandó Szerző, munkáját tulajdonkép 
„nem hittanultak- hanem csak eszmélő laicus egy-
háztagok' számára" irta; de azért theologoktól is 
használhatónak véli: melly véleményében nekünk 
lehetlen nem osztoznunk. Ugyanis kettős tekintet-
ben is üdvösnek állítjuk e' könyv' olvastat a1 hit-
tanultakra nézve: egyfelül azért, mert azáltal ön-
maguk' eszmélete tisztítva és gyarapítva leend; 
másfelül, mert azt más értelmes keresztyénekkel 
is megismertethetik, megkedveltethetik. 

A' hittudomány' mezején jártas olvasók' na-
gyobb része a' szóban levő munka' anyagját na-
gyából tudandja 's a' szerző' álláspontját is isme-
rendi; azért főként az ezen kérdésrei válasz érdek-
lendi : „miként lőn ezen állásponton amaz anyag 
földolgozva?" Feleletül idézzük a'szerző' szavait: 
„Ha erős és alapos vallásos győződésre akarunk 
szert tenni; (úgymond ő az előszóban VI. VII.) 
előbb minden vallásos hitnek természetes alapja, 
következőleg a' keresztyéné is, kimutatandó, 's 
az ész' vallásos eszméinek igazsága "s érvénye meg-
állapítandó. De ezen alapot nem képezhetik az ön-
tudaton és a' megismerés' tényin túlmenő szem-
lélődései valamellyik ó vagy új bölcseleti rendszer-
nek ; hanem képzi maga az emberi öntudat, mint 
bárminemű tudalomnak induló pontja és talapzata, 
és megismerési képességünk'változatlantörvényei, 
mint tudalmunk'igaz létének végső alapoka és pró-
baköve. Mindennemű vallásos győződés' alapjának 
eme kinyomozása után, másodszor azon föltételek 
valának felkeresendők, mellyek alatt a'vallásos 
eszmék az emberi elmébe jöhetének, ettől fölfo-
gathatának és kifejlesztethetének: a' mi nem egyéb, 
mint azon nyilatkozvány' elmélete, mellyet Isten 
adott maga felöl az emberi elmének. Ennek arra 
szüksége volt, mivel az istennyilatkozvány, akár 
közvetlennek akár közvetettnek véljed azt, nem 
adhatá 's nem fejlesztheté ki a' vallásos eszméket 
másképen, hanemha azon átalános föltétek szabta 



arány szerint, a' mellyekhez az emberi elme min-
den tisztán-eszmei (irleell) megismerésben átalá-
ban változatlanul kötve van. Ezen föltételek jelö-
lik tehát ki azon ösvényt, mellyet a' valódi isten-
nyilatkozványnak az idők' folyamában követnie kell. 
Azért harmadszor az vala bebizonyítandó, misze-
rint azon nyilatkozvány, mellyröl a' sz. irás érte-
sít, Ábrahámtól kezdve tettleg emez ösvényen ha-
ladt 's ez által magát az igazinak tanúsítá. E'sza-
kaszban a' nyilatkozvány' elméletének és történe-
tének egymást kölcsönösen kell vala világosítniuk 
ós támogatniuk. Itt vala helyén , a' vallásos esz-
méknek egész fejlemfokozatát (den Stufengangder 
Entvvicklung) eléterjeszteni." A'szerző ezen anya-
got egy bevezetés után, melly a' vallásos igaz-
súgok körüli helyes és alapos győzódésnek fon-
tos voltát mutogatja, 6 szakaszban dolgozta föl. 

Az első szakasz szól : az ész szerinti val-
lásos hitről. 

A' második: a vallásos eszméli kifejtekez-
lérol az emberi elmében, vagyis: azistennyi-
latkozványról. 

A' harmadik: a szentirásbeli istennyi-
latkozványról. 

A' negyedik: ti Krisztus általi istennyi-
lalkozványról. 

Az ötödik: Krisztus személyérul. 
A1 hatodik: a keresztyén islennyilatkoz-

ványban levő valláseszmékről. — Eddig az 
emiitett folyóirat. 

Nem leheljük le a' tollat kezünkből, mielőtt 
a' fölötti örvendésünket kifejeznők, miszerint Bret-
schneider' ezen munkája ollyan szellemben és irány-
ban van irva, melly a' minden positivot semmisílni 
szerető ralionalismusl, és a' vagy positivismu-
sában vagy érzclcgtébcn, vagy borongó mysticismu-
sában túlzó siipranaturalismust, egyaránt kerülvén, 
sőt mindkettőnek jobb oldala iránt méltó tekintet-
tel levén, a' két (ulzalék közt — remélhetőleg — 
nem kissé mozdítandja elő a' közeledési és kibé-
külési hajlamot. És valóban , ha vannak jelenünk-
ben nagy tudományu, buzgó és mérsékelt theo-
logok, kik dicséretes álláspontjuknál fogva a' prot. 
theologia* mezején némi kibékülést teremtni képe-
sek ; Bretschn. azon kevesek közt, mint munkái-
nak tetemes része bizonyítja, nem utolsó helyen 
áll. Ugy látszik, a' két túlzó irány össze-össze 
addig koczczan, 's addig köszörülközik , hogy 
mindkettőnek kelletlenül kiálló szögleteit az idő 
elvégre már le kezdi tördelni, vásítni, simítni. 

T a t a y. 

Vegyes közlemények. 
Halálozás. Mult évi december 2-kán hunyt 

cl néh. n. t. Fazekas György ur, felső szabol-
csi ospercs, és n. kallói prédikátor, élte' 71-dik 
évében. Egyh. kerületünk' e'nevezetes férfia, igen 
ifjú korában végezvén iskoláit, 's külföldi uta-
zásait, korát haladó tisztelet's érdemlelt szeretet 

vezeték be papi pályájára, édes atyja' segédévé 
önként ajánlkozván 1802-dik évben. Ez időben, 
mindjárt tract ülnök, későbben főjegyző , 13 évek 
óta pedig mint esperes , szakadatlanul, a' köz-
ügy' asztalán munkálva hamvadt el élete. — Neje, 
Fazekas László ügyvéd íia , és még öt magzata 
kesergik a' még most is korán hunytat. Egyházi 
consistoriális elveihez makacsul ragaszkodva igaz-
gatott. E' rendszert, valamint éleslátását, ta-
pasztalási bölcseségét, azonban más, kártéko-
nyabbá tehette volna: de higyünk egymásnak — 
egyedül a' papok' védelmére használta föl azokat, 
's benne, e' tekintetben oszlop dült ki , és ha a' 
reá bizott terhes hajót messze rényeges tájakra nem 
kormányozhatá is föl: de helyből sem ereszté le, 
daczolva hullámzó kemény habjaival sorsának. — 
Illy kormányférfinak, hogy ellenzéke támadt, igen 
természetes; mert, ez is igaz, hogy sok egyházaink 
szegény papjaikon zsarnokoskodni hajlandók le-
vén , a' kemény kar , melly csapást tart fel — 
reactiót szül.—Mellyik fél kezdte, Ítéljen a'kö-
zönség Utódjának , bárki leend az — könnyű 
lesz ulat választani — és az az arany közép út 
lesz: de azon, ha a' boldogultnak szilárd jelle-
méből nem öröklend, nem messze biztosítatik. 
Jog , igazság, szent szavak voltak előtte. Méltán 
kesergik tehát, kik öt igazán ismerték. Béke födje 
fáradt tetemeit!! közli BodnárGábor. 

Gyászhír, és jciiem-mjz. Mult decem-
ber' 17-ikén kísértetett sírjában. L Ráczkevi Öt-
vös István, decsi reform, lelkész, és tolna egy-
házvidéki alesperes. Béke lengjen a' jobb lét' 
karjaiba átszeiiderültnek kedves emlékű hamvai 
felett! — A' sok évekig tisztelt és szeretett fér-
fiú. mihelyt átvette az alesperesi kormányt, (V 
rendes főesperes több évek ótai erőtlensége miatt, 
a" gyűlésekben meg nem jelenhetett), érezvén a' 
közbizodalom' ezen jelének fontosságát, 's értvén a' 
ráhárulandó sulyteljes kötelességeket: szilárdul 
föltette, egészen e' hivatalnak szentelni magát; 
e' végre új létet vívott ki magának ritka állhatatos-
sággal 's öntagadással, és teltek' nemességében 
czáfolá a' véleményt , miszerint némellyek előre 
gondolák, hogy közeli rokonai1 consistoriális 
körükben, a'szerény öreg, ollyAeol-hárfaleend, 
melly úgy adja hangjait, a'mint, és honnan a'szél 
fú. — Nem ugy lett. 0 nem volt ellentét ön-
magával, hanem szive és szája egy nyomon jár-
tak. — Kiknek közelében volt, 's kik vele érin-
tésben lehettek, azokat meggyőzé arról, hogy ő 
nem könnyen tántorítható igazság-érzetü; meg-
győzé arról, hogy nagyon ismeri a'pontot, med-
dig kell majd leereszkedőnek 's népszerűnek, 
majd nagylelkűnek lenni; és ezen ritka tapintat-
nál fogva, mellyel alesperesi állását fölfogni tu-
dá, lágy és részrehajló nem volt; de nem is té-
vesztő irányt káros gondatlanságig. Ha megesett, 
liogy valakit ez atyafisági viszony , szerénytelen 
tolakodásra 's helytelen mcrészletre bátorított : 



az illy önhittet, átható tekintete legottan meg-
szégyenítő , "s erőteljes szilárdsága elijeszté a" 
hanyag egykedvüségtöl. Nem volt elfogult, és 
ezen szellemi ereje, eredménye volt ovakodvai 
ítélésének, melly tevé őt első tudósításhoz nem 
ragaszkodóvá, hanem igazságossá, annyira, hogy 
kész volt még legkedvesebb atyafiát is feláldozni 
az igazságnak. — Midőn egyházkerületi gyűlé-
sünkön felhangzott a' kivánatolV sorában ; hogy a' 
zárt ajtók — mellyeken belől tartattak az egyház-
vidéki tanácskozások — nyíljanak meg, 's tárva 
maradjanak: azonnal a' lelkes alesperes, mint 
helyettes elnök, beszólíta mindenkit a' tanácste-
rembe ; kétség kivül tudnia kellett, hogy politi-
kai képzettségnek egyetlen egy iskolája az, hogy 
a' közdolgok iránti tanácskozásban tettleges részt 
vegyen az ember, de nem olly modorban, mint 
nagyon is szokássá lett némelly gyakorlott sty-
listáknál, kik a' nem igen érdekes tárgyacskákról 
is időt-rabló hosszú szónoklatokat tartanak, hogy 
parlamentalis készültségöket fitogtassák; azonban 
pedig szemüket hunják a' napfény-világu okok-
nak is. — Mint önerejét tul nem becsülő, még 
a' legutolsó lelkész' érett javallatát is őrömmel 
fogadá. Nem volt hiu , 's nem önző. A' hol kel-
lett hajlékony, majd szilárd volt. Az ugy neve-
zett évenkénti canonica visitatio' érdektelenségét 
ö is elismervén, 's átlátván, hogy minden gyü-
lekezetek, még azon lelkészek is, — kiknek ez 
kedves alkalmuk volt, szeretett előkelő rokonu-
kat, ekkor karolhatni át, — ugy tartják az ef-
féleszemlét, mint hívatlan tolakodást; annakelha-
gyásában megegyezett. A' már több egyházvidé-
kekben nemesen elkezdett tisztújítást méltánylá, 
megismervén, hogy holtig tartó ülnökséghez'stb. 
makacsul ragaszkodni annyi, mint arról győzni meg 
másokat, hogy az érdekhajhászat inkább karölt-
ve jár e' hatási rendszerrel: e' kettőre nézve is 
kitűzé ezen egyházvidék' tanácsnokának a' kor-
szerinti józan haladás' zászlóját, kikről — sze-
rencsénkre — rcménylhetjük, hogy férfias karok-
kal megragadva, magasztos lelkesedéssel viendik 
előttünk , mint a' kor' méltó kivánatát önként 
teljesítendők. — Különben is e' kettő magát már 
túlélte; a' jelenkor' szelleméhez nem ill ik: miért 
erőtetnők hát természet-ellenileg a' tolakodásra. Ja-
vítni, mint az idő kívánja , ez a' dicső feladat. 
Ráczkevi Ötvös István úgy tűnik fel az egyházi 
hivatalnokok' sorában, mint hivatalos buzgósá-
gáról, igazságszeretetéről, mély tapintatáról, in-
gadhaílan állhatatosságáról, fölemelt lelkületéről, 
tudományos miveltségéről ismeretes 's méltán be-
csült alesperes, kinek szép lelke, minden gon-
dolata , és minden tette, ezen tolna-egyházvi-
dék' anyagi jólétének 's életadó szellemének volt 
áldozva. F ö r d ő s D á v i d , n. dorogi lelkész. 

Adakozások, a j A! miskolczi ref. egy-
ház' részére: Malvieux Keresztély úr adott 10 
e. ftot; Gyónón gyűlt 1 ft. 18 % kr.; Józsa Er-

zsébet assz. adott 1 e. ftot; b ) sz. fehérvári r. 
lelkész' számára Józsa Erzsébet assz. 1 ít. e. p. 

Vaaárnapüimepié*. Toulouse' legelőke-
lőbb kalmári példáját adák, mint tisztelik a' va-
sárnap' 's ünnep-napok' megülését, mi diszökre 
válik. E'kalmárok elhatározák, hogy raktáraikat 
vasár- 's ünnepnapokon zárva fogják tartani, ki-
vévén azon vasárnapot, melly a' négy nagy, évi 
vásárt megelőzi 's utána következik. Az, ki kö-
zülök ezen ígéret ellen cselekednék, köteles 500 
frankot fizetni, mellyck szegények közölt kiosz-
tatandók. (A. K- Z.) 

Áttérések t ^ i l - i k évben Porosz l ionbni i . 

Kerület'neve. 

p r o t e s t á n s o k k á lettek: t h o l i k u s o k k á l e t t ek : 

Kerület'neve. Korosok 
vaify 
lettek 

Gyer-
mekek 

öszve-
sen 

nieir-
lettek 

gyer-
mekek 

ü«7.ve-
sen 

; Dan/.i<p kerületben 
2. Gumbinneni -
3. Künigsbergi 
4. Marienwerderi 

2 6 
3 

2 2 
5 7 

1 8 6 
3 4 
7 5 
8 6 

2 1 2 
3 7 
9 7 

1 4 3 

3 6 9 7 
1 7 — 
3 5 11 
4 5 1 5 

1 3 3 
1 7 
4 6 
6 0 

Sommá | 108 | 381| 489-2 3 3 | 1 2 3 | 2 5 6 

Az evaDgelikusok' száma haladja a' r. katholiku-
sokét 233-mal. 1 

Papi titoktartás* Letterkennyben (Irland-
ban) egy kath. papot, ki egy meglopatotlat va-
gyonáhozjuttatott, de a' tolvajt megnevezni vo-
nakodék, a' békebirák, tanútételtőli vonakodás 
miatt, assisek előtti megjelenés végett börtönbe 
küldének. E' rendszabály, melly az ir kormány' 
egy rendeletén alapul, méltán nagy megindulást 
okozott. (K. K. Z.) 

Fejér quakerek. E'név alatt Iíilkennyben 
egy felekezet lépett fel, mellyel mindenütt, a'hol 
csak mutatkozik, e' város pórnépe' gúnyol. Er fe-
lekezet' öltözete- 's tetteiről következőt írnak: 
John Jákób több dáma' kíséretében, kiket külö-
nös nézetei, öltözete 's életmódja' kövelésére bírt, 
istentisztelet végett gyűlést tartott. Egy catholikus 
beszédet intézett a' gyülekezethez Jákób' tana 
ellen, *s több quaker azon értelemben nyilatkozék. 
Jákobot hallgatni vonakodva mind ő, mind az őt 
kisért dámák, hogy haza érhessenek, hol közös 
lakot rendeztek el, kénytelenek valának rendőrsé-
get híni segítségekül. E' különös tévtannak hódo-
ló dámák előkelő családbóliak. Utóbb Jákobot egy 
dámával fejéres szinü kocsiban látták. Jákób fejér, 
széles karimájú kalapot 's fejér ruhát visele, a' 
dáma szinte fejérbe vala öltözve. Mondják hogy czi-
pőket hordanak, mellyek soha benem piszkolód-
nak. Nők elhagyák férjeiket, leányok szülőiket, 
testvérek testvéreiket, hogy e' társulathoz csatla-
kozzanak. (B. A. K. Z.) 

Szászország' népessége' legújabb hiva-
talos összeírás szerint: l,673,3Ío. Inth., 30,104-
kath.1855 ref., 139 görög's 868zsidó. (K.K.Z.) 
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Megyében 

Nagy 

Abaúj 
Arad . 
Árva 
Bács 
Baranya 
Bars 
Békés . 
Beregh 
Bihar . 
Borsod 
Csanád 
Csongrád 
Erdély . 
Esztergom 
Fehér . 
Gömör . 
Gyor 
jJIajdú-Ker. 
Heves . 
Iionth . 
Jász-Ker. 
Komárom 
Kunság , Kis 
Kunság, 
Liptó 
Máramaros 
Moson . 
Nógrád 
Nyilra . 
Pest . 
Pest-Budán 
Poson . 
Sáros . 
Somogy 
Sopron 
jSzabolcs 
Szalhmár 
iSzepes . 
Szerem 's 
Temes . 
Thurócz 
Tolna . 
Torontál 
Torna . 
Trcncsén 
Ugocsa 
Ungh . 

IIVas . * 
\Tcsgprém 
Zala • 
Zemplén 
Zólyom 

Verőcze 

van ag. 
hitv. 

lelkész 

D 
o O 
5 

19 
2 
4 

10 

2 Q 
0 
2 
2 

290 
1 
5 

55 
15 

1 
29 

13 

5 
41 
20 
36 

14 
15 
11 
20 

2 
2 

31 

5 
12 
21 

4 

13 

31 
•_>l 

11 
o O 

18 

járat ja 
a' 

Lapot 

van h. 
hitv. 

lelkész 

100 
11 

11 
78 
18 
14 
73 

141 
98 

590 
8 

51 
52 

9 
7 

26 
12 

2 
48 

5 
10 

9 

6 
5 

57 

9 

82 

116 
143 

4 
2 

27 
2 

20 

28 
3S 

9 
54 
15 
7S 

járatja 
a' 

Lapot 
^ 

3 

4 
9 
4 
4 
6 

18 
10 

1 
2 

14 
1 
7 
2 
1 
2 
9 
1 

r . kath. 
lelkész 
járat ja 

3 

1 
1 

19 

1 

10 

9 
12 

1 
1 

2 unit. leik. 

járat ja 
ág. hitv. 

világi 

járat ja 
h.hitv. 
viláei 

ág. hitv. 
oktató , 

iskola 's 
olv. 

egylet 

h. hitv- ;Cas ino , 
oktató, í olv. 

iskola 's t á r sa -
olv. j s á g , 

egylet ! egylet. 

1 
12 
3 

2 

3 
18 

_ 1 
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Jegyzés. 1. A'lelkészek' számának politikai 
megyénként meghatározásában vátig tévedhettünk, 
nemievén kellő hitelességű adataink, kivált a' ti-
száninneni ref. egyházkerületben eső megyékre 
nézve, minthogy ezen kerületnek egyházi névtára 
nincsen, millyet már a' görög felekezet is adott. 

2. Ki a' 479 előfizető' példányaiból, minden 
10-iket, mint az előfizetések' beszedéseél t a'posta-
hivatalokat illető részt, és a' főpostahivataloknak 
tiszteletdíjul adatni szokott 14 példány'árát lero-
vandja, 's felszámítandja, mit íizet szerkesztőség 
postahivatalbért a1 fenmaradt példányokért (mind-
egyik példányért évenként 4 váltó forintot): ki-
számítandja, hogy szerkesztőség minden ívért (a' 
papír' árával együtt) a' nyomtató intézetnek 19 ft. 
45 krt. ílzet váltó pénzben, mit fizet ezenkívül 
oorrectornak , cselédeknek, hivatalszobákért ház-
bért, külföldi lapokért, levélbélben'stb: hisszük, 
jelen számú fizetők mellett, megeléglendi, hogy 
szerkesztőség, minden fenmaradandó pénzhaszon 
nélkül, idejét 's munkáját e' vállalatnak szenteli 
's nem kivánandja, hogy — ha már szerk. azt, 
a' mi legbecsesebb, idejét feláldozza — zsebébe 
is nyúljon a' végett, hogy többet vagy többször 
adhasson Lapot. 

3. Ila a' prot. világi uraknak , kik a'két ma-
gyarhont lakják, 's a' lapot járathatnák egyházunk' 
ügyei iránti részvétből, módjuk is levén féléven-
ként 3 ft. 40 kit. kifizetni, számát tekintjük; vagy 
csak az egyházkerületi 's megyei gondnokok 's 
táblabírák' számát vesszük is gondolóra: föltünő-
nek találandjuk hogy csak 47 X 56-an járatják ezt, 
közülök is 30-an Budapesten. Mi legyen ennek 
oka, egyik világi ur , igen igen tisztelt barátunk, 
ki olly részvéttel viseltetik vállalatunk iránt, hogy 
körében, ez évre, maga szerzett 12 előfizetőt, a' 
világi renden levők közül, fejtegeti hozzánk inté-
zett levelében. Közöljük ezt azért is, hogy pap-
társainknak, íróknak s munkatársainknak ez év-
ben némi irányul szolgáljon: 

„ T i s z t e l e n d ő ur! I g e n t i s z t e l t ba-
rá tom! E' folyó évi september' 29-én irott becses 
levelére van szerencsém válaszolni. 

Megütközém azon, hogy a' magyarhoni pro-
testantismus' e' minden értelmes és jóakaratúak 
által olly méltán üdvözlött organuma épen a'vilá-
giaknál nem talál pártolást, és körömben tüstént 
igyekezém okát nyomozni e' hanyagságnak, és 
azt talán fel is találtam, teljes bizodalommal levén, 
hogy az még a' jövő előfizetéseket megelőző néhány 
hetek alatt orvosolható lesz. 

Egy és pedig nagyobb része a' világiaknak 
nem ismeri ezen lapokat, és kárhoztatja -/pap-
jainkat, hogy velők azt meg nem ismértették, 
holott az indilíerentismus vádját e'részben sem kí-
vánják magokra venni, legkevésbé pedig azon cse-
kély előfizetési díj' meggazdálkodásáért. Ha ed-
digi zárt körű egyházi gyűléseink' titokteljes 
működéseiket meggondoljuk: ezen mentség is al-

kalmasint joggal terheli azon papjainkat, kik a' 
nyilvánosság' ezen organuma' pártfogására vagy 
felszólítva voltak, vagy ismerték és azt szivük-
höz nem szorították. Egyházmegyei segédgond-
nokok vallják, hogy mit sem tudtak e' lapok tartal-
máról, czéljáról. Ehez nem kell commentár! — Másik 
része az olvasó világiaknak ismeri ugyan e' lapo-
kat, de néhány jelesebb írókat kivévén, nem 
nagy kedvet érez magában olvasni azon méltatlan 
reeriminatiókat, mellyekkel a' világiak magokat 
olly gyakran sértetve erezik, — értvén az alaptalan 
küriarchia , világi zsarnokoskodás, koldus sze-
génység, és választási kicsapongások'őket terhelő 
okozatai felöl olly epés és ellenséges indulattal, 
ízléstelen szavakkal, és triviális kifejezésekkel 
irott lamentatiókat. Azt mondják ők , hogy a' 
közös veszély még nincs elhárítva, a' reerimina-
tióknak ideje nincs, és ők is tudnának sokat mon-
dani mentségökre, jelesül: hogy aligha volt több 
humanismus , barátság a' magyar protestáns egy-
házban papok iránt világiak' részéről valaha mint 
most, kivált az ifjabb nemzedékben; ők egyházi 
gyűléseken mindenütt és többnyire egy vélemé-
nyen vannak és igen szép egyetértésben a' kor' 
lelkét felfogó és nem stabaiis szellemű papokkal: 
a' koldus (? és minek cz a' túlzó nagyítás) sze-
génységnek nem ők okai, hanem azok, kik ellen 
a' nemzet' gyűlése az egész nemzet' nevében és 
érdekében panaszkodik. Nem olvasták-e azon 
felírást, mellyben a'nemzeti köz elszegényedés di~ 
plomaticejósoltatik? A'választási kicsapongások-
ra pedig azt mondják, hogy ha nem lesz bújtoga-
tó és simonista versenyező pap, a' nép nem fog 
tiszteletlenül nyúlni az Áron'palástjához, holott 
most adatokkal tudnának szolgálni, még pedig so-
kakkal. — Egy szóval azt tartják, hogy a' mi-
dőn eddig is már a' haladó kor' szelleme sok ren-
detlenséget megszüntetett, és fog is szüntetni: 
legtanácsosabb lenne felhagyni az átalános reeri-
minatiókkal, hanem csak az egyes visszaélések' 
megrovása' körében kellene maradni, és egymás-
nak nem tenni szemrehányásokat: mert az ördög 
nem alszik, sőt feltámadott. Szertejár, ós ör-
vend ez egyenetlenségnek, és mesterségesen 
táplálja azt, mert a' jezuitáknak legerősebb fegy-
vere a'protestánsok'egyenetlensége. De talán nem 
is tudják papjaink, hogy az ördög feltámadott? 
Feltehető, mert tapasztaljuk, hogy az újabb egy-
házi literaturában és külföldi journalistikában any-
nyira járatlanok, hogy még csak az egyházi lapo-
kat sem olvassák, azt mondván: szegények, nincs 
módjok még egyesületet is alkotni 'slb. Azonban 
túl a' Tiszán, a' Kunságon sem olvasnak , hol 
pedig csakugyan nincs koldus szegénység 

Ezeket hallám sok világiaktól, kik különben 
a' politikai téren erős támaszai a'protestantismus-
nak, de elhatározotían kijelenték, hogy ők er-
szényeiket meg nem nyitják olly emberek' és czél-
zatok' elősegítésére, kik a' protestantismus'szelle-



mét és eredeti czélját megtagadni, és hierarchiát 
alkotni tűzzel vassal törekednek, — mert ezen 
igyekezetben nem mást, mint a' jesuitismus' mun-
kásságát látják. 

Mennyiben lehetnek ezek igazak? Tisztelen-
dő barátom a' középponton és annyi combinatiók 
között biztosabban Ítélhet! Én hajlandó vagyok 
hinni: peccatur intra et extra. 

Azonban a' prot. lapok érdekesebbekké téte-
lére csakugyan elkerülhetetlennek tartom, ha bár 
ez év' elején és ennek végezetein is, a' köz-
lendő tárgyak' kiszemelése- , időközben ön ren-
dezési dolgainkról is olvashatnánk, de többet kel-
lene tudományos és külföldi tudósításokat , egy-
házi történeti és egyházi jogi tanokat, értekezé-
seket, habár fordításban is. Most dolgozó társaink 
keveset vévén k i , leginkább személyes replicák-
kal foglakoznak. Előttem cath. papok mondották, 
hogy ha jó's kedves darabok jövendenek k i , in-
kább fogják hordatni a' protest. lapot mint a' Re-
ligiót, mellynek türelmetlen szellemével ők sem 
barátkoznak. Az igaz, hogy a' mult év' első fe-
lében igen sok cath. papok olvasták lapunkat: de 
mint sokan mondják, a1 sok izetlenkedés egymás-
sal és igazságtalan lamentatiók őket nem érde-
kelvén, felhagytak vele. —- Én azt hiszem, hogy 
az önjavulás' első stádiumán már túlvagyunk , 
a' ki eddig fel nem ébredett, ezután sem fog. 
Azonban épen nincs is olly nagy bajunk a' kor-
mányzatban, mint gondoltuk, és meggondoljuk , 
hogy az öregek elhalván, az ifjak majd jobban 
látnak a' dologhoz — ez okból hát csak ollykor 
olvasnánk megrovatásokat! A' prot. egyházkor-
mányzatról is , miként azt némelly urak felfogták: 
például káplánok' successiója, stolák 'stb. eleget 
olvastunk; jobb lesz már az egyházi jog' maga-
sabb regióiba járni, miből tanulnánk többet mint 
az iskolákban. — Egyházi történetek, nevelési 
tárgyak nem elméleti, de gyakorlati előadásokban 
— inkább olvastatják magokat. Óhajtanok a' kül-
földi tudósításokat is: mert meg kell vallanunk, 
itt faluhelyeken nagy idióták vagyunk! — Ollyan 
emberek is vágynák, kik azt sem tudták eddig, 
hogy Luther némethonban élt, és többet is mon-
dott és telt a' spirituális praesentiánál, — és ez az 
idiotaság az uniót is hatalmasan akadályozza. 
Teljesek vagyunk Kálvinussal, Szikszaival, Ory 
Filep Gáborral; csak azóta eszmélünk, mióta Fáy 
megmutatta, hány óra? de biz úgy volna jó , ha 
már most a' tisztelt iró a' külföldi órát is megis-
mertetné, és a'prot. lap hatalmasan segítené elő a' 
számolási tudományt. — Ez okból én inkább né-
hány kiválogatott dolgozó társakat kívánnék, mint 
minden embernek megnyitni a' lapot , hogy azt 
triviális személyeskedése' szabad mezejévé vá-
lassza. 

A' mi pedig e' lapok' előmozdítását illeti: 
elkerülhetetlennek hiszem a' világi gondnokok , 
fok1 és segédek' minél előbbi különös levelek általi 

megkeresését, mivel, mint haliám, az nekik nem 
jól esik, hogy eddig elmellőztettek, és csupán az 
esperesek bízattak meg, kik pedig talán nemany-
nyira buzgók. En teljes bizodalommal vagyok , 
hogy ha világi tekintélyesebb féríiaink, kik közé 
számítom az országgyűlési protestáns követeket, 
különösen pedig a' vármegyéken levő prot. alispáno-
kat, a' tiszt, szerkesztőség által meg fognak kerestet-
ni: a' közlendő lapokban érdekes olvasmány nyújta-
tik , nem öttel, hattal, de tracíusonként 25-el is 
szaporodni fog száma az előfizetőknek; és én úgy 
ismerem világi féríiaink1 vallásos pietismusát, hogy 
azt csak felhívni, vezetni kell, és valamint pol-
gári ügyekben nagyobb lelkesedéssel buzognak a' 
prot. egyház'érdekei melleit, mint több papjaink, 
úgy fognak buzogni a' literatura' pártfogásában is. 
Ezen ne tessék kételkedni. 

Jó lenne talán fő t. superintendenseinket, 
doctorainkat, professorainkat, és a' tudományos 
téren ismeretes tudós világi féríiainkat is, hacsak 
ollykor is beküldendő dolgozatokra — ön aláírá-
suk alatt közlendőkre — felkérni, ez is felette 
nevelné becsét ezen lapoknak és keletét. 

Én ezen orgánum'megszüntet, a' protestan-
tizmus' nagy veszélyének tartanám; azért méltóz-
tassék megbocsátani, hogy alkalmatlanul tolako-
dom együgyű tanácsommal, mellyel ha nem használ-
hatnék, méltóztassék értesíteni , akkoron - - -
javalatot fogok tenni, talán czélszerübbet. 

Többire teljes tisztelettel 
U. I. A' túlsó lapon irolt urak becsület-szavukat 

adák, hogy a'prot. egyházi lapokra 1 S44-ik év' első 
felére előfizetéseiket az illető postán felkül-
dendik, méltóztassék a' tisztelt szerkesztőség fi-
gyelemmel tartani, és a' túlsó Iapi jegyzek szerint 
az illető példányokat minden esetre a' kijelelt he-
lyekre annak idejében megküldeni, és ha valaki 
megfeledkezett volna a' díjfelküldésről , engemet 
majdan tudósítani, ki a1 kiadóit példányok' árá-
ért minden esetre jót állok. «. w. 

I I jévi rábreeei t tck, az az, hatályos or-
vosi rendeletek, hogyan lehessen rontani és hát-
rahaladni egyházilag. 

1) Czélszerüetlen törvény eltet alkotni. 
Végy 12 ülnököt, felét téjszakállos ifjakból, felét 
70 éves aggastyánokból; az elsőkhöz adj G lat 
vakmerészséget, 32 lat szószaporítást; az utób-
biakhoz 16 lat hallgatást és 3 lat fejbiczentést; 
siettesd a' dolgot, és elkészülnek a' rosz törvények. 

2) A'hozott törvényeket meghiúsítani. írd 
be azokat tisztán a'jegyzőkönyvbe; köröltesd az 
egyházakban, és irasd be a' prolocollumba; végre-
hajtásukat bízd olly esperesre, kinek érdemei: 
hogy 50 év óta pap, ki 30 év óta esperes, és 
80 évek óta eszik sót kenyeret az egyházban. 

H) Lelkésznek elpóriasulni. A' tudomány-
ellentcsséget és az olvasás-iszonyt vidd be veled 
új tárádba. Most végy jószágos nőt, de nevelet-
lent; ne barátkozzál senkivel, kivált nálad külön-



bekkel; ne foglalkozzál tudománynyal, Kivált oly-
lyannal, melly non (lat panem; sőt ne olvass 
se könyveket, se hírlapokat: hanem üzd a' mezei 
gazdálkodást teljes szivedből, teljes lelkedből és 
minden erődből. Eléred czélodat bizonyosan. 

4) Felügyelői hivatalt áldástalanul viselni. 
A' lelkészt és iskolatanítót nézd le magasról; gán-
csolásukban légy első, díjaik' beszolgáltatásában 
utolsó, és legyen rendületlen jelszód: non do. 
Az egyház' pénzeit szedd fel kölcsön. A1 proto-
collumokat hord ki a' paplakból és tartsd magad-
nál. Templomba ne járj, ne gyónj; conventet gyak-
ran ne tarts, és abban te elnökölj, így már 
aztán megvagy! 

5) Gyülekezetet megnyomorítani. Csip-
kedd el tőle íiliáit, és alakíts belőlök anyaegy-
házakat; a' tagosztálykor ne gondolj vele, mér-
nek-e az egyház' részére is illendő részt, vagy 
nem; az alaptőkéket add ki kölcsön roszfizető hite-
lezőknek; végre adj neki kevély papot és vallás-
csúfoló iskolamestert. Meglesz nyomorítva a'gyü-
lekezet. 

6) Divatos lelkész' szerepét játszani. Min-
denek fölött végy be egy erős adag vegyüléket kc-
resztyéntelenségből és világiasságból. így aztán 
csináltass pompás atillát, czifra mellényt, fehér 
pantallont, piros kelméből szoba-öltönyt, dugdozz 
újaidra gyűrűket; hon, kint járj sapkában; bibliát 
ne olyass; az evangeliomi leczke csak hézag-töltő 
mottó legyen; új modorú magyar stylben szóno-
kolj , és a' kathedrán színészien feszelegj; litur-
giában a' régen eltiltott hajnali és esti cultusokat 
keltsd föl és hozd divatba; azon fölül utazz sokat, 
vendégeskedjél és vadászsz; a' tánczvigalmakban 
pedig tánczolj és kártyázz. 

7) Egyházi hivatalban szerencsétlenné 
lenni. Végy 2 nehezék kevélységet, ugyanannyi 
buzgótlanságot, 2 drachma küszködést felügye-
lővel és gondnokkal Légy ügyes társalgó, azaz: 
pipázó, játszó és ivó pajtás. A' szónoklatokhoz 
ne sokat készülj Ne szabd magad híveidhez, ha-
nem azt követeld, hogy ők szabják magokat te 
hozzád; aztán taxáid őket. Adványul: nőszülj ol-
dalbordából készült kardos falubelit, pajkost, pi-
perést és hirharangot. Hidd el, utján jársz a' sze-
rencsétlenségnek. 

8) Falu helyen uniót megkísérteni. Utazz 
el a' Bakonyba, és megértended a' propositiókat, 
mellyeket ottan a' két felekezetű hívek 1843-ban 
egymásnak vegyes gyűlésben tettek, a'feleletek-
kel együtt. Reformátusok: Álljanak el az atya-
fiak az epistola-olvasástól! „el.4' Álljanak el az 
evangeliomi leczkéktől! „e l . " Álljanak el a' sok 
énekléstől! „el." Álljanak el e' beszédtől: ez az 
én testem, vérem; és fogadjuk el e' beszédet. 
,ez a' Krisztus' testének és vérének jele!' „el." 
Álljanak el a' kereszttől! ,,el " — Evangeliku-
sok: Álljanak el az atyafiak a' kenyértől! , Nem" 

Álljanak el a' praedestinatiótól! „Nem." Álljanak el 
könyörgés alatt a' felállástól! r„Ettől igenis el." 
És nem lön meg az unio. Á l h i p p o c r a t . 

(Folytatása a' jövő évben.) 
l i iteratural mozgalmak. 1J Az Egy-

házi beszédek' 2-dik kötete £ szerkesz-
ti 's kiadja Török Pál) szerkesztés alatt van. 
— Írók- és kiadóktól megbízások' értelmében, 
intézkedni fogok, hogy sajtó alájöhessenek a' kö-
vetkező munkák: 2) Matolcsi László, néhai 
kecskeméti ref. lelkész egyházi beszédei. 3) Ober-
lin, vagy a' keresztyén falusi lelkésznek, mint 
népnevelőnek — ideálja, egy franczia papban. Ta-
nulságos és gyönyörködtető életirás, mellyet min-
den felekezetű lelkészek', néptanítók' és a' népne-
velés' ügyét pártoló hazafiak' számára, hiteles kút-
főkből megirt Edvi Illés Pál 4) JMagyar leá-
nyok' kézikönyve, 1-ső kötet olvasókönyv. Irta 
Nemesapálhi Kiss Sámuel, szilsárkányi ev. lelkész. 
5) Egyház, állományhozi viszonyban, okosság 
jogtani pontból, szemlélve. P. K. 6) Bibliai Dog-
matika P. A. 7) Bibliai Archaeologia P. A. 8) 
A gyakorlati vagy practikai tlieologia' ele-
mei. P. A. 9) Bibliai critica. P. A. 10) Bib-
liai Hermeneutica P. A. 11) Több igen érdemes 
férfiaktól felszólítva, eszközleném létrejöttét egy 
alkalmas 's korunk' kivánatinak megfelelő Liturgi-
kus könyvnek vagy Ágendának, melly a' lelki-
pásztornak szószékén kivüli foglalatossági'alkal-
mával használható vagy például szolgálandó egy-
házi beszédeket 'simádságokat nyújtana: fölkérem 
egész tisztelettel a' két magyarhoni protestáns 
lelkész urakat, méltóztassanak illyeketa' jelen év* 
végéig, összegyűjtés 's kiadás végeit, kezem-
hez juttatni; u. m. sákramentomok1 kiszolgáltatása, 
házas párok'összeadása, egyházkelés, confiirma-
tio, egyház's iskola'alapköve' letétele, betegekkel 
könyörgés és azoknak urvacsorában részeltetése, 
koporsók' Iezáratása' vagy sirba bocsátása' 'stb. 
alkalmával mondandó rövid beszédeket 's imádságo-
kat. 12) Szinte felszólítatások' következtében Ün-
nepi 's jelesebb alkalmi imádságok' gyűjteményit 
szándékozván közzé tenni: hasanló tisztelettel ké-
rem a' prot. lelkész urakat, illyeneknek ez évben 
történendő beküldésére. )3) Hogy hétköznapon 
templomban használandó alkalmas Imádságaink le-
gyenek : e' végett rövid időn, bizodalommal fel-
szólítandók 52 külön egyént, kik az év' 52 hete' 
mindegyikére, az év' szakaszát, a' megelőzött vagy 
következő ünnepet 's a' hivek' külső foglalkozá-
sait tekintetbe vévén, egy-egy héti okos, buzgó 
's kenetes imádságokat Írjanak 's adjanak, mely-
lyekből egy egész éven átvonuló imádság-sor 
álljon elő. 14) Az Egyházi Beszédek' gyűjtemé-
nyét folytatni fogom 's a' 3-dik kötetbe igtatan-
dó darabokat bizodalommal kérem 's szívesen vá-
rom. — Mind ezeket, ha Isten úgy akarandja's 
élünk! T ö r ö k Pál . 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Harmadik évi folyamat. 

Pesten , 1844. Január' 13kán. 

XqÓvíú y.cti nóvio rá?.t;őég exXáftyjei. 
C l e m e n s A l e x . 

T a r t a l o m . Luther és Eck Lipcsében J a k a b f a l v a y 
A n d r á s . — Iskolaügy: Iskolataaítói egyesületa ' za la-
vidéki ág. hitv. esperességben. Má t is S a m u — Iro-
dalom: Válasz, Számvetési kézkönyvem' bírálójának. Bo-
cs o r. — Vegyes közlemények. 

pillanat' fontosságát, midőn épen most Miltizzel 
csendes értekezésben levén, a' békességet any-
nyira igyekezett fentartani; azt hitte ő , hogy el-
lenei szerényen fognak hallgatni a' múltakról, mi-
ként ő magát ajánlotta : azonban hallatlan módon 
megtámadtatott tőlök, a'küzdő térre hivatott, és 
a' kihívást a' békekövet a' pápai kamarás Miltiz 
sem akadályozá! Ez különös vol t ! Luther azon 
gondolatra jött, hogyolly emberekkel van dolga, 
kikkel türelmetlenségük miatta' béke felől álmodni 
sem lehet. 

Felvette hát a' keztyut o is, a' vitatkozásra 
késznek nyilatkozott, és Írásban is felelt Eck' tizen-

három tételeire , mellyek között az utolsó a' pápa* 
hatalmáról szólott: Eck azt állítván, hogy a' római 
egyház a' Sylvester' ideje előtt is a' keresztyén 
egyház' feje vol t , Péter' utódja, és a'Krisztus' 
helytartója; Luther ellenveté, hogy ezen állítás 
csak a' pápák' decretumaiból vette eredetét mint-
egy négyszáz évek előtt; de azokat ezer száz évek' 
történetei, a' sz. irás, és a' nicaeai zsinat' végzete 
megezáfolják. 

A' lipcsei egyetemi oktatók és a' merseburgi 
püspök nem akarták Luthert elfogadni, és öt egy 
levélben cl is utasítók; azonban a' saxoniai her-
czeg kemény szemrehányásokat tett ezért a' püs-
pöknek, és az egyetemmel ellentmondását vissza-
vétette, miként azt maga Eck tüstént meg is irta 
Luthernek. Látni lehet ezen leveleket Yogel's Leip-
zigerAnnalen. S. 94—97. 

Luther vévén e' levelet, azonnal értesíté az 
ő kegyes urát a' bölcs Fridiik választó fejedelmet,, 
ez új versenyzés' kezdete és okai felől felvilágo-
sítván őtet, és felhozá maga mentségére, hogy 
ő a' Sylvester Prieriás' replicáját, és ellenségei' 
számos gúnyirataikat felelet nélkül hagyta, Mi l -
tizzel értekezésben volt, midőn Eck által megtámad-
tatott; ő tehát az igazságot védelem nélkül nem 
hagyhatja , és ha ő ellene szabadon Írhatnak, tőle 
sem lehet azt igazságosan megtagadni. így hát 
bölcs urának engedelmével komoly készületeket tett 
a' vetélkedésre; olvasgatá az egyházi atyák'mun-
káikat, és a' pápák' decretumaikat, mellyekből 
újabb újabb fölfedezéseket tett, miként Spalatinhoz 
írott levelében megvallá, hogy soha eszébe sem 
volt az apostoli széktől elszakadni: de most mióta 
a' pápai jogok' eredete felöl olvasgat, megsúgja, 
miként kétsége van, vájjon a'pápa Krisztus'apos-
tola-e? — és ellenkező meggyőződése nevekedik 
a' szentírás mellett. 

Ez időben Európa' minden vidékein elterjed-
tek a' Luther' iratai, leginkább Csehországban , 
a' párizsi sorbonnisták is szorgalmasan olvasták 
azokat. A' félénk Erasmus, kit ugyan kevésbbé 
érdeklett a' theologia, mint a' belletristica , ud-
varias választ küldött Luthernek felszólítására; a' 
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philosoph Bodenstein, vagy Iíarlstadt, ki előbb 
ellensége Luthernek azért, hogy ez kiküszöbölte 
a'scholasticismust a'hittudományból; majd ennek 
figyelmeztetéséből az Ágoston' munkái és a' sz. 
irás' olvasása után szenvedélyes barátja, erősen ki-
kelt Eck ingolstadti hittanár ellen, 's védelmezte 
Luthert több irataiban; miért őt Eck a' Lutherrel 
Ágostában történt összejövetele1 alkalmával nyil-
vános vitatkozásra hívta meg Lipcsébe. 

A' saxoniai herczeg György — ismeretes el-
lensége a' reformatiónak — örömmel fogadta ez 
ünnepélyes alkalmat, azon reménynyel hízelegvén 
magának, hogy a' nevezetes tudós Eck fényes 
győzedelmet veend az eretnekségen; a' lipcsei 
egyetemi oktatók nem kevésbbé örvendettek a' 
wittembergai egyetemmel versengő gyűlölségből. 

Eck' hirszomjas jelleme meg nem elégedett 
a1 Ivarlstadton veendő fél győzedelemmel, Luthert 
magát akarta legyőzni; ez okból 13 újabb czik-
keket irt az ő nevezetesebb tanjai ellen, mellyek 
a' későbbi vitatkozásnak csakugyan alapúi szolgál-
tak , mellyre őtet egyszersmind fel is hivta. 

Luthernek fájt ez őszintetlenség, érezvén e' 



vitatkozásokba ugyanő nem avatkozott: de azért 
nagy szolgálatot tett a' reformatio' ügyének az ál-
tal, hogy Luthert egy alkalommal a' választó fe-
jedelem előtt magasztalván, ez időtől fogva amaz 
nagyobb tekintetet nyert, több pártfogásban és 
segedelemben részesült. 

így készült a' Június, a' lipcsei vitatkozás' 
ideje. 

Elérkezvén a' haláridő , mindenik fél nagy 
készülettel mene bé Lipcsébe; előbb Eck nagy-
sereg ingolstadti és erfurti tudós barátokkal és pa-
pokkal, későbben Luther, Ivarlstadt és Melanch-
ton. Az első kocsiban ült egyedül Ivarlstadt, utána 
másikon a' wittembcrgai egyetem' rectora a' pome-
raniai herczeg Barnim, végre a' harmadikban Luther 
és Melanchton fegyveres tanulókkal az akkori idők' 
szokása szerint, környezve. Ez alkalommal egy 
mellékesen említendő mulatságos jelenet is adta 
magát elő; a' Ivarlstadt'kocsijának kereke a' Pau-
linusok' temploma előtt eltörvén, ő abból kifor-
dult, de minden sérelem nélkül, és az akkori idők' 
előítéletében ez rosz előjelnek vétetett; annyi igaz 
lett későbben, hogy Ivarlstadt rajoskodásaival kü-
lönszakítá magát a' többi reformátoroktól. 

A' merseburgi püspök'aggodalmát túlfeszíté 
a' wittembergai theologok' megérkezése, ki még 
azon napon parancsolatokat szegeztetett ki minden 
templomajtókra, mellyekben a' vitatkozást egy-
házi átok alatt eltiltotta: de György herczeg le-
szaggattatta azokat, és igy az utolsó akadály is 
megszüntetett. 

Néhány napokkal a' vitatkozás előtt, az ille-
tők az értekezők' módszere iránt rendelkeztek. Eck 
aztkivánta, hogy jegyzők ne legyenek, de Ivarl-
stadt azt meg nem engedte; azt azonban meg kel-
lett neki engedni, hogy az irományok addig ne 
nyilvánítassanak, mig azok felett a' választandó 
bírák nem itélendenek, Luther azonban kikötötte, 
hogy ő azokat a pápa' egyedüli Ítéletének alá nem 
vetendi. 

Végre junius' 27-én reggeli 7 órakor meg-
jelentek a' vitatkozók a1 herczegi collegium' nem-
zeti szobájába, hol őket az egyetem' nevében Pis-
torius Simon tanár ékes latin beszéddel fogadta, 
miután a' tanács' templomába mentek misét hall-
gatni , honnan mindnyájan a' pleiszenburgi várba, 
mellyet a'herczeg csinosan kikészíttetett. Két szó-
nokszék vala felállítva a' vitatkozók' számára, 
és a' polgár katonaság naponként 7—12-ig és 
délesti 2 —5-ig kirendelve a' vár előtt. Az egész 
gyülekezetet György herczeg, János fiával, az 
anhalti herczeggel és több herczegi tanácsnokok-
kal nyájasan fogadta, kik az említett pomeraniai 
herczeggel együtt szorgalmasan megjelentek na-
ponként a' vitatkozáson, és nagy figyelemmel hall-
gatták. Az elnök és egyetemi oktató Schade vagyis 
Mosellanus Péter ékes latin beszéddel nyitotta meg 
az értekezést, szívökre kötvén az illetőknek, hogy 
ne a' hírvágy, anyagi érdek, de csak az igaz-

iság'szeretete vezérelje őket. Beszéde'végezetével 
ékes zene hangzott a'„Jövel szent Lélek úristen" 
népénekkel; 's ezzel a' vitatkozás'kezdete dél-
utánra halasztatott. György herczeg asztalához vitte 
a' pomeraniai herczeget és több nagy yrakat; Eck-
nek egy szarvast, Karlstadtnak egy özet küldött. 

Délután öszvejövén, Eck és Ivarlstadt szó-
nokszékbeléptek. Jegyzők voltak Poliánder János 
és Agricola János. A" terem tömve lett hallgatók-
kal. Ivarlstadt magával hozta az egyházi atyák' 
iratait, azon czélból, hogy szavaikat elmagyarázni 
ne lehessen, de Eck' ellenmondására kénytelen 
volt azokat elvitetni, miért is Luther későbben igen 
méltán ki is fakadt Eck ellen. A' vitatkozás a' sza-
bad akarat és kegyelem' munkája felett kezdődött. 
Ivarlstadt állította, hogy a'jó cselekedet az isteni 
kegyelem' munkája, és az Ágoston' értelmét vé-
delmezte, Eck pedig a' szabad akarat mellett nyi-
latkozott, ki végre cakugyan elismerte, hogy az 
Aquinói Tamás és Dominicanusok'értelmök hibás, 
és a' nyugoti egyházi atyák a' Ivarlstadt' állítását 
támogatják. Ezen hitágazat'eredete és kifejlődése' 
históriája igen érdekes, leginkább azért, mivel sok 
gyanúsításokra adott alkalmat a' protestánsok ellen, 
sőt ád még ma is azoknál, kik a' protestáns theo-
logiávalnem szeretnek, nem is akarnak ismerkedni, 
de azért hangosan anathemizálnak. Bátorkodom a' 
tisztelt olvasókat a' közvélemény előtt hazánkban 
legelső protestáns theologus t. t. So?nossy János 
s. pataki oktató' ritka jelességü munkájára figyel-
meztetni: ,,Hittudomány/' 2. kötet. 257 — 287-ig, 
e' tárgyra vonatkozólag: az utolsó kiadásban. 

Ezután Luther lépett a' szónokszékbe, éstiz 
napokig vitatkozott Eckel a' pápa' hatalmáról, a' 
gyónásról, a' tisztítótűzről, és a' bűnbocsátó le-
velekről: Eck volt az opponens, Luther felelt; 
amaz indulatoskodni kezdett, husszitai eretnekség-
gel vádolta Luthert, ki midőn őt arra figyelmez-
tette, hogy nem minden husszitai tanítás eretnek-
ség. Eck által istentagadónak, a' cseh-lázadók' 
pártfogójának neveztetett. Végre Eck olly alacsony-
ságra vetemedett, hogy a' saxoniai választó fe-
jedelemhez küldött levelében nem átallotfa magát 
a' dominicanusok által terjesztett babona ellen men-
tegetni, mondván: „Ob DoclorLuthereinenTeufel 
in einer Büchsel, oder seiner Kutten halté, weisz 
ich nicht, es hat auch niemand gehört, dasz ich 
ihn dessz geziehen; aber das ist wahr, an einem 
Fadlein und silbernen Ringlein trug er etwas an 
einem Finger, geschah viel Reden darum." 

Híre jött, hogy a' brandenburgi választó fe-
jedelem , a' császár-választásról visszajövet, a' 
saxoniai herczeget, Györgyöt, meglátogatni szán-
dékozik, e' miatt, mivel a' berezegnek minden épü-
leteire szüksége volt, berekesztetett a'vitatkozás. 
Lang János oktató, igen ékes latin beszéddel zárta 
be azt, mellyben Luther felől így szólott: rqua 
honoris praefatione tuam doctrinam, ingenii acu-
men, quo plus sapere quam dicere videris, tuam 



denique in exploranda veritate constantiam com-
mendem ? Qui tot male feriatorum hominum pro-
cellis exagitatus, nulli, nisi meliora dicenti, ce-
dere voluisti; mira, et ingenua est tui sermonis 
libertás, quae veritati perbelle quadrat. Haec luae vi-
tae integritatem nobis communi rumore prodidit qua 
et doctrina et vivendi ratione Augustinianum agis." 

A' vitatkozás' berekesztése után a' felöl ér-
tekeztek, mellyek legyenek az itélö egyetemek? 
Eck az erfurti Augustinianusok miatt nem akar-
ta ezen egyetemet; Luther viszont nemcsak az 
egyházi közönséges zsinatra hivatkozott, sőt azt 
is kívánta, hogy a' juristák, orvosok és philoso-
phusok is hallgattassanak meg, mivel úgymond, 
a' religio minden keresztyénnek közös java, kin-
cse, tulajdona. 

Luther, Spalatinhoz irott tudósításában azt 
mondá ezen vitatkozás felől, hogy annak legérde-
kesebb része volt a' pápa' hatalma feletti értekezés: 
Eck, úgymond, lármázott, dicsekedett, uralko-
dott, a' lipcseiek részrehajlók voltak, véle tár-
salkodni sem akartak, és mocskolódtak; a'herczeg 
felől kedvezően nyilatkozott, mondván: hogy ő 
ámbár az Eck' pártján volt, mégis igen nyájas és 
szives volt hozzá is, ebédjére méltatta, és vele 
több órákig beszélgetett, és úgy tapasztalta, hogy 
midőn maga' értelmét mondotta, fejedelmi módon 
nyilatkozott. 

Luthernek még az a' kedvetlensége is volt, 
hogy a' prédikálás neki Lipcsében egyik templom-
ban sem engedtetett meg, holott Eck szabadon be-
szélhetett mindenütt: mégis azonban a' zártkörű 
vitatkozásnak is annyi hatása lett, hogy herczeg 
György1 birodalmában minden akadályok' ellenére 
is sebesen elterjedett a' reformatio, és azt az an-
halli herczeg is elfogadta. 

A' vitatkozás' irományai majd nyomtatásban 
is megjelentek; különös tudósításokat írtak arról 
Fröschel Sebestyén, Cellárius, Melanchton Aeco-
lampadiushoz , Amsdorf Miklós , Mosellanus Pé-
ter, és magok is Luther és Eck, miként Löscher-
nél, Pfizernél és Hagenbachnál olvashatni. Külö-
nösen említésre méltó a'szelid Melanchton' Ítélete 
a' vitatkozók'jellemök felöl; Eck, úgymond, szép 
észtehetségc által bámulásra birt sokakat: Ivarlstadt 
ritka tudományu és olvasottságú férfiú; Luthernek 
nagy tudományát, ékesszólását, ügyességét és 
mindenek felett vallásos érzelmét magasztalom. Ez 
a' különben szerény levél Eck' szeme eleibe ke-
rült, vetélkedő dicsvágyát felingerelte, Melanch-
tont csakhamar megtámadta , grammatellusnak ne-
vezto, kivel, úgymond, theologiai tárgyak felöl 
beszélcni sem lehet; mire Melanchton „excusatio" 
czimíí munkájában mentegette magát, és a' többek 
között így i r t : „Mennyivel szebb lett volna a' cse-
csemőket, mint én is vagyok, szeretettelés gyön-
gédséggel a' szentíráshoz vezérelni, ós ha hibáz-
nának is tudatlanságból, őket kiméleni, mintolly 
barátságtalan kemény szavakkal elrettenteni. 

A' Luther' élete most már örökös harcz leve, 
egyik ellensége a' másik után támadott; de örö-
met is látott , mert tanításai nagy sebességgel 
terjedtek: igy az 1519-ik év' július1 havában le-
velet kapott a' cseh husszitáktól, kik neki a' Hussz' 
munkájit megküldötlék , és az elkezdett reforma-
tióhoz jobb szerencsét kívántak. Ezért felboszon-
kodott Emser Hieronym lipcsei tudós, levelet irt 
Zacker János csehországi papnak, elakarván hi-
tetni a' csehekkel azt, hogy Luther Lipcsében el-
lenök nyilatkozott: de Luther észrevevén a' cselt, 
tüstént és újabban nyilatkoztatta értelmét a' pápa' 
tekintélye felől, mire Emser elhallgatott. 

Hír szárnyallott ismét, hogy a' nagy refor-
mátort elvitetik Németországból, a'választó feje-
delem is már ingadozni kezd, de Luther maga is 
ki kívánkozik, hogy a'külföldön szabadabb szár-
nyakat találjon tollának: de minden megváltozott. 
Luthert a' wittembergai egyetem nem bocsátotta, 
mellynek fénye, dicsősége ő volt és Melanchton; 
az egyetemben tanultak Németország' fejedelmi és 
herczegi magzatai, nagy és gazdag családok' fiai 
e' nagy férfiak' vezérletök alatt; roppant számú 
tanulóság sereglett ide évenként és szaporodott. 
Tetszett ez a' választófejedelemnek, ki épen ezen 
év' vége felé jőve öszve Köln városában Erasmus-
sal, kinek, mint feljebb is említém, Luther felől, 
és a' reformatio'szükségességéről tett kedvező nyi-
latkozata a'fejedelmet most már teljesen elhatározta. 

Eck újabb boszút forralt agyában. Luther' 
nagysága boszontotta őtet; a' jüterbocki francis-
canusokkal és ingolstadti dominicanusokkal jött, 
ment, levelezett, tanakodott és Rómába futott. 

így készült és sietett az egyházi nagy szaka-
dás' rettegett nagy catastrophája sebes léptekkel, 
elősegíttetve az öszintetlenság, személyes irigy-
kedés, kevélység, elbizottság, türedelmetlenség, 
az igazságnak 's emberiség' ügyének világi ha-
szonért, talán csak pirosló fényért könnyelmű fel-
áldozása által. J a k a b f a l v a y A n d r á s . 

I s k o l a ü g y . 
I§kolaíaiiítói egjesület a' zalavi-
<léki ág. Bntvallásu esperességVien. 

Emberi 's keresztyéni rendeltetésünk1 feladata 
haladás és lelki tökéletesbülés levén , a' földi ne-
mes lény' illy dicső czélját egyedül csak szellemi 
's erkölcsi kiképeztetése által érheti el. Ezen szép 
irányhoz vezető pálya pedig, minden kétségen ki-
vül, az elemi iskolai nevelésben nyílik meg; mert 
a' növendék ifjúságnak czélirányos oktatása által 
hintetnek el az erény' és józan erkölcsök' magvai; 
bölcs tanítás által ébresztetnek föl a' lélek' szen-
dergő szikrái, fejlödnek ki a" homályban rejlő szel-
lemi erők 's talentomok, szóval a' gondos neve-
lést méltán az átalános boldogság' főkútfejének tart-
hatni. Hivatása' illy nagy fontosságú 's közérdekű 
állását a' zalavidéki ev. esperesség' iskolatanítói 
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kara is mindenkor élénken szeme előtt tartá , és;iskolatanító' költségeinek födözésére illető híveitől 
szigorú helyzete 's szűk körülményi mellett is szel-
lemileg jótékonyan működni törekedett. De ezen 
bennünk titkon égő tüzet egyházi főnökünk egy 
magas eszme' megpendítése által még nagyobb 
lángra lobbantá. Ugyanis a' minden szépnek, jó-
nak és üdvösnek lelkes pártolója és hathatós esz-
közlője , Horváth Zsigmond megyei esperes ur; 
az atyáskodó kormánya alatti iskolatanítókat még 
1838-ik évi aug. 1-ső napjára, magához Kővágó-
Eörsre öszvehivá, 's előttük az iskolatanítói tiszt' 
becséről remek beszédet tartott, 's az által beléjök 
új lelkületet öntött. Ez ünnepélykor Diskag Fe-
rencz felügyelő ur is becses jelenlétével szeren-
csésíté, 's mind a' két elnök a' kölcsönös tökéle-
tesülés végett, egy olvasó társulatba leendő egye-
sülésre 's inesteri-conferentia' felállítására hat-
hatósan serkenték őket. A' tanító urak fölbuzdu-
lásuk' jeléül nemcsak az érintett beszédet velők 
közöltetni egyhangúlag kérték, hanem kéz-adás 
által az indítvány1 elfogadását is nyomon megígér-
ték, vezérelvül választván ama jegymondatot: „con-
cordia res parvae crescunt.a Ekkor magukat 
előleg is egy katechisatio' 's predikáczió"1 készí-
tésére lekötelezték. Minek következtében az isko-
latanítói rend ezen kitűzött irány felé illő készség-
gel megindulva, ugyan 1838-ik évi sept. 5-kén 
magát alaposan rendezendő, Mencselen, confe-
rentia tartás végett, újólag öszvegyült, meg-
győződve azon érvényes igazságról, hogy tudo-
mányos és erkölcsi mivelődésük , valamint önma-
gukra, úgy az egyházi testületre is gyümölcsöző 
leend. Ez alkalommal az egyesület' dolgainak czél-
irányosabb intézhetésére nézve rendes jegyzőt vá-
lasztott; alapelvei szerint, minden egyénnek kö-
zös és egyenlő kulcs szerinti hozzájárultával, egy 
„iskolatanítói könyvtár" fölállítását elhatározá , 
melly ez úttal befizetett mennyiséget a' jövendő-
ben megyénkben hivatalba lépendő iskolatanító is 
pótolni fogja; továbbá, hogy magát szellemi te-
kintetben mindinkább kiképezhesse, szük köréhez 
képest a' ,,Vasárnapi újság" czimu folyóiratnak 
1839-ik újév' föltüntével az egyesület' neve alatti 
járatását megrendelte; a' szükséges költségek' ke-
zelésére pénztárnokot választa; Edvi Illés Pál ur' 
kézi-könyvét minden egyes tagtól, iskolája' ré 
szére pedig gyülekezete által megszereztetni ren-
delé; megállapítá egyszersmind, hogy évenkint 
egyszer conferentiát tartand, a'tiszttársait őszinte 
barátsággal meghívó társulati tagnak szentegyhá-
zában ; végre az egyesület' ekképen történt ala-
pultát a' t. cz. esperesi törvényszék 's a' közelebb 
tartandó gyűlés' elébe terjesztetni elhatározá. Melly 
jó szándék és intézkedés, esperes urjmint rendes 
elnök által, teljesítetvén, (a' conferentiát tartó 
egyénnek illető, és az innepélyre meghívott egy-
házi főnöke, al-elnöki czímmel birandván) az mind 
a' két hatóságnál dicséretes helybenhagyást, a' 
gyülekezetek' részéről pedig a' conferentiát tartó 

résztvevő pártolást nyert. E' jóváhagyott terv' fo-
ganatosítására megyénk' egyik nemes szivü világi 
tagja a' ,,Jelenkor 's Társalkodó" ujság-lapnak az 
iskolatanítói renddel való közlését azonnal meg-
ajánlá; melly hathatós példára mindegyik egyesü-
leti tagnak támadt a' maga körében a' lelkész és 
világi urak' kegyes közlése által, hírlapok'olvas-
hatására alkalom, sőt már a' csak nem rég óta 
létező ,;Protestans Egyházi és Iskolai Iap4'-ot is 
egyik közjóra tövekvő lelkészünk, az egyesület-
nek olvashatásra, átengedni kegyeskedett. Az ek-
képen létesült 's csekély kezdetű egyesület, lelkes 
elnökének bölcs vezérlete alatt szépen fejledezik, 
's öszveülésekor jegyzőkönyve' fölolvasása után, 
elnöki rendelmény' következtében, az évenkint 
minden egyes tagtól készített 's elnöki bírálat alá 
esp. gyűlés' alkalmával beadott, egy predikáczió 
és egy katechisatio conferentián fölolvastalik , 
figyelmes kihallgatás, eszmeváltás, véleményadás 
és komoly megítélés után, a'tulajdonosnak visz-
szaadatik. Az egyesület ugyanezen ünnepélylyel 
magát a' rendszeres éneklésben is gyakorolja, és 
végre, illy közjóra czélzó munkálatát, őszinte ba-
rátság 's nyíltszívű nyájaskodás fűszerezte lako-
mácska fejezi be. Illy társulatbeli szövetkezésünk' 
kezdete óta conferentiát alapszabályunk szerint 
esztendőnkint tartván, a' közelebb mult évi sept. 
7-én Öcsön gyülekeztünk egybe, hol a' rendsze-
res éneklésbeli gyakorlatok után a' készült munkák 
fölolvastattak, 's több czélszerü és érdekes ha-
tárzatink közben köztisztetetü elnök ur , bizo-
dalmas tisztelettel egyhangúlag megkéretett, hogy 
az egyesület, a' conferentiára rendelt napnak , 
minél nagyobb részét, kitűzött czélja' eszközlé-
séro fordíthassa : szíveskednék hathatós közben-
járása által az egyesület' azon méltó óhajtását ki-
eszközleni , hogy az öszvejövetel' helyétől távo-
labb lakó iskolatanítókat, illető gyülekezeteik, több 
ekklézsiák' dicséretes példájakint, a' conferen-
tiára kocsin küldenék, melly méltó kívánságot e' 
folyó esztendei esp. gyűlésen a'megye'rendeivel 
közölvén, az átalánosan el is fogadtatott; ugyan 
Öcsön a' jelen évi conferentiára készített predi-
kácziónak textusául elnök ur által Márk 10: 14t 
15. tüzetett ki; a' katechisátiónak föladott tár-
gya pedig ez: „Miképen lehet a' gyermekekből 
hasznos hazafiakat és jó keresztyéneket nevelni?" 
Elérkezvén az elnökileg kijelelt határnap, az egye-
sület' tagjai Ivővágó-Eörsre az illető tisztitárs ál-
tal is sept. 7-kére meghivattak , a' midőn a1 tár-
sulat' alakulta óta évenkint gyakorlott szokás sze-
rint, a' fölhozott munkálatok közül, ez úttal is 
többek fölolvastattak; jelesen elnök ur is az egye-
sület kezdett pályáján minél nagyobb szorgalom-
mal és sikerrel folytatandó haladása' elősegélésére 
és buzdítására, még a' közelebb mult évi confe-
rentiánkra, a' katechisátió' alapelveiről és rend-
szabályairól készített, de időhiány miatt akkor föl 



nem olvashatott velős tartalmú értekezését, egy| 
gyakorlati példával, „az emberről" jelenleg föl— 
olvasá; nem különben éneklésbeli gyakorlatok té-
tettek; szinte ezen alkalommal, t. cz. elnök ur, 
valamint tavai is az évenkénti két nyilvános isko-
lai-vizsgálat' tartását, minden iskolatanítónak buz-
gón szivére kötötte; végre a' közelebb jövő esz-
tendőben Sz. Antalfára rendelt conferentiánkra ké-
szítendő illy tartalmú predikácziónak: „Az iskola-
tanítók' tökéletesbülése fölötte szükséges", vezér-
czikkjeül ezen idvezítői mondat jeleltetelt ki: „Le-
gyetektökéletesek, minta' ti mennyei atyátok is tö-
kéletes." Meglepő volt az iskolatanítói karra nézve 
az, hogy conferentiáját ez úttal több t. cz. lelkész 
és világi urak' jelenléte 's szives részvéte diszesíté, 
mi által intézvénye' gyakorlására, újabb lelkese-
dést nyert. Ennél fogva valódi örömmel hirdeti a' 
zalavidéki ágost. hitv. ev. esperesség' iskolataní-
tói kara, a' kebelében már hat év óta megalapított 
egyesületének divatozását. Egyszersmind e' kor-
szerű intézetnek, hovatovább nagyobb sikert tel-
jes meggyőződéssel jósolhatni, melly a; keblünk-
beli oktatói renden jótékony hatását, a' bizalmas 
ismerkedésen, a' nyájas, tisztes társalgás és szí-
ves barátkozáson kívül, tudományos fejlődés 's er-
kölcsi csinosbulás által, már eddig is jelesen ki-
tüntette. Mát is Samu, k. v. eörsiiskolatanító, 

's a' mesteri conferenlia' jegyzője. 

I r o d a i n m . 
T á l a s z b í r á l ó m n a k . 

Mogor urnák*számvetési kézkönyvemről tett 
rövid jegyzéseire én viszont ezeket jegyzem meg: 
1) Hogy munkám' tiz íve csupa fordítmány , 's én 
csak fordító volnék: aligha túlságos áliitás nem, 
mellyctiskoláink auxesisnek, jogászainkpedigigaz-
talanságnak neveznek , és csakugyan annak, ki 
munkám' csak egy lapját is ,,betűről betűre/' mint 
mondatik , föltalálja Diestcrweg' és Heuser' Met-
hodisches Handbuch-jában, jó jutalmat ajánlok. 
Számtant én nem teremtettem, hanem úgy ta-
nultam , hanem a' már meglevő tanokból merí-
tettem és készítettem számvetési kézkönyvemet. 
Hogy ennek készítésében majd mindenütt Dies-
terweg" és Heuser' számkönyve nyomdokát 
követtem, azt az előszóban kimondtam, mit 
szükséges lett volna érdemes bírálómnak érinte-
ni, nehogy, ki azt nem olvassa, dolgozatomat 
más' sajáta' hirnélküli elvivésének , azaz lopás-
nak gyanítsa. Innen a' tartalom és dolog ugyan-
az, a' mi amabban; sőt a' mi ebben van, meg 
kell lenni minden jó számkönyvben : de hogy 
szorul szóra, kivévén tán néhány axiómákat és sza-
bályokat, mellyek a' mathesisben olly praecisióval 
állanak, hogy rajtok változtatni nem lehet, nem 
szabad; továbbá a'vonalakkal 's négyszöggel áb-
rázolást, a' logarilhmusi, kamati's pénzkeleti ta-
bellákat, és az ezekhez szükséges értelmezése-
ket , egészen abból fordítottam volna , mondtam 

már hogy nem igaz. Mást szoktunk nevezni for-
dításnak. Egyébiránt ha munkám csupa kivonat 
volna is : a' plagiatus ellen az előszóbani nyilatko-
zatom biztosít. 2) Hogy kézkönyvem módszer 
nélküli rendszer volna, csak azon tény sem iga-
zolja, hogy minden tannak, mihelyt előadatik, 
van módszere; már az más kérdés millyen? Hogy 
miért nem Diesterweg' módszerével irtam: az elő-
szóban megfejtettem. 3) A'tizedes töredékeknél a' 
bizonyítás részint azért maradt el, mert gyer-
meknek az nehéz, hosszas, és jól egészen meg sem 
érthető; részint azért, mivel könyvem leginkább is-
kolák'számára van irva, mellyeknek a' tanító ma-
gyaráz, 's mellyek még idővel az akadémiai pá-
lyában a' mathesisen keresztülmennek, a' mikor 
a' bebizonyítások a' szükséges előzmények' tudá-
sa után, sokkal könnyebben, mint itt, megtetet-
hetnek. 4) A' töredékek' oszlása' okadását épen 
nem tartom helytelennek, mert csakugyan igaz. 
Hogy a' fölhozottal tettem oknak, azért van, mert 
ezt találtam legkönnyebbnek, legjobban felfogha-
tónak , sőt az eddig figyelmesen dolgozott ta-
nítványtól magától is kitalálhatónak. Hogy itt ér-
vényes az illy bizony: nem következik, hogy a' 
kivonásnál is az legyen, csak azért is, mert ott 
az egy-, 's külön-nemüség is tekintetbe veendő, 
itt pedig nem. Egyébiránt a particulari non va-
let conclusio. El lehetne-e ezt a' kivonatnál is 
a' gyermekkel hitetni, majd azt, ha a' felada-
tot kidolgozná, maga mondaná meg, látván, hogy 
hamis az állítás. 5) A' hatványnak könyvembeni 
meghatározását nem tartotta volna M. ur hely-
telennek, ha nemcsak az idézett sorokat, hanem 
az azokat követőket is egy kissé tovább meg-
nézi, mellyek igy hangzanak: „az említett (az 
alapszám' jobbróli felső csúcsára tett) szám-
jegyek által inkább azt szokták kifejezni, hogy az 
alapszámnak, mint tevőnek valamelly hatvány' kép-
zésére hányszor kell előjönni, p. o. 42 azt teszi, 
hogy 4, mint tevő, kétszer fordul elő." E' szerint 
hát csakugyan igaz, hogy 4'' ezt teszi: mintfac-
tor semmiszer fordul elő, mert ha 4° = 1; 4-
csakugyan nem jön elő semmiszer sem facloriqua-
litasban. Tovább ugyanott olvashatta volna, hogy 
sajátképen csak a' 2-dik fokú hatványnál kezdő-
dik az igazi hatalomra emelés, és igy az első 
fokú hatvány sajátképen nem is az, annyival in-
kább 4 ° sajátképen nem is hatalomra emelés. 
De meg a' o sajátkép nem is számjegy, hanem 
csak annak pótlója, helytöltője. Megállhat hát 
a' hatványnak könyvemben talált meghatározá-
sa , csakhogy ezt végig kell olvasni. Még ed-
dig malhematicusaink ezt igy tanították: ha M. 
ur jobbat adand, szívesen veendjük. G) Gyakor-
lati példáim' czélszerüségéről, 's munkám'jó és 
tiszta magyarságáról tett észrevételeit köszönöm. 

[Ha tiszta magyarság állal világossá tudtam tenni 
a' tárgyat, mellyre iskolakönyvcknek nagyon vi-
gyázni kell, elég sajátomnak. B o c s o r . 



V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Templomszentelési lnnepély. Szárszó, 

a" kül-somogyi e. vidékben Őszödhöz tartozó le-
ány-egyház , mélt. gróf Hunyadi József birtoka, 
Balaton tava' délkeleti partján. — Az itteni hel-
vét vallású ipaiteljes hivek' buzgalma három rö-
vid évek alatt a' mélt. földesuraság' atyáskodása, 
's oszödi közbirtokos tek. Hollosy Kár, e. vidé-
ki 's megyei táblabíró ur' lelkes felügyelete mellett, 
elavult imaháza helyett egy újat csinos toronynyal 
erős anyagokból emelt fel. Jelen év és hó' 3-ka 
volt amaz örömnap , melly Szárszó' híveire derüle 
új egyháza' felszenteltetésével. Ugyanis e' nap' 
reggelén kül-somogyi esperes n. t. Hőke József 
ur , kilencz meghívott lelkész' (kik közt kitetsző 
volt a' vidékben egyetlen bajúszos honfi, több ta-
nítók) számos mindkét nemű uri rendek1, 's né-
pes közönség' kíséretében a' tanítói laktól az új 
egyházba felmenvén, miután a' tanítók1 éneklő-
kara , nágocsi lelkész t. Kallós Károly' vezér-
hangja után az új énekeskönyvből néhány vers alka-
lomszerű éneket énekle: n. t. esperes ur állott fel el-
sőben, 's hatályos szónoklatában történeti rajzát adá 
a' templomok' szentelésének 's megmutatá: miként 
a' külsőségek mellett a' templomszentelés' valódi 
lényegét minden népeknél Istenhez bocsátott imák 
tevék, jelesen a' prot. keresztyének legczélsze-
rübben imákkal szokták az úr1 házát fölszentelni, 
majd beszédét a' szárszói — hajdan anya - most 
az idők' borúi után viszont anyák' sorába emelkedhe-
tő leány-egyházra alkalmazva — egy buzgó imád-
sággal zárá, mellyben áldást kére hazánk' köz 
atyjára , fels. V-dik Ferdinándra , a' mélt. Hu-
nyadi grófi házra, a'köz lakosokra, 's mindazok-
ra, kik az új sz. egyház' felépüléséhez tanácscsal 
vagy segélyezéssel járulának. — Felválta öt rövid 
hármoniás ének után t. Kállay Lajos kőröshe-
gyi lelkész's tanácsbiró ur, 's kellemes hangzatú 
szónoklatának — mellynek alapigéjét Qlabak. 2 : 
20.) nem épen szerencsésen választá — tárgyául 
tevé : mi legyen a' templom? s mire való legyen 
az? de idő-kiméletből inkább csak azt fejtegeté 
elég hatályosan: mire való legyen a' templom? 
arra t. i. hogy tanítson, jobbítson, vigasztal-
jon. Végszavában mélt. Hunyadi grófi család' fe-
lekezetességen felülemelkedett jellemét érintvén, 
édesen újítá meg emlékét hallgatói'szivükben ama 
hajdani dicső Hunyadi háznak. — Ez alatt kívül 
szinte érdekes beszédet tartott csepeli lelkész t. 
Szokolai Sámuel ur a' vidékből egybe sereglett 
néphez, kifejtvén: mikép a' kézzel csinált templomok 
a'teremtőt be nem foghatják, hanem a' vallásos szi-
vekben nyit magának templomot. Ezek után ismét 
hármoniás ének, a'sz. keresztség'kiszolgáltatása t. 
Sááry Gábor kiliti lelkész úrtól. Majd úrvacsorájá-
val éltek esperes ur1 kezéből a' jelen volt lelkészek, 
két lelkész' kezéből pedig a' gyülekezetből szá-
mosan, tanító egy sem, melly véghez menvén, 
vége lön az innepélynek is. — Adjon az ég to-

vább is áldást ez iparteljes egyházra, példájának 
sok buzgó követőket! < U. és E. 

Csöngel ex. gyűlekezetbrn papválasztág. 
A' csöngei papi hivatalra m. évi novemb. hó'28-án 
t. Guoth Ferencz papi helyettes a' gyülekezet 
által szabadon választatott 's a' jelenvolt espe-
res, és esperesi felügyelő urak által, ezen sza-
bad választás teljes erejűnek elismertetett. Az el-
választott lelkész nem is volt jelen, mert most a' 
külföldi egyetemeken mulat. Kár! mert nem láthat-
ta a'leirhatlan örömet és buzgóságot, mellyel a' gyü-
lekezet a'választást tevé. Annyival nagyobb mér-
tékben élvezte azt a"' jelenvolt apa, kinek öröm-
árjától megrohant szive néma könnyekben tolmá-
csolá boldogító érzelmeit. Protestáns lelkészek! 
atyámfiai az úrban! csüggedni nem il l ik, nem 
szabad! vannak még meleg részvevő keblek, 
vannak buzgó, engedelmes juhok, csak a' pásztori 
bot ne legyen szivatyu, ne legyen Attila' ostora. 

A' megyei elnöklet' hivatalos eljárását kifej-
teni, szerintem — ezen tudósítás' kiegészítő ré-
széhez tartozván , megemlítendőnek vélem azon 
körülményt, hogy az elnökletünk alatt tartott köz-
gyűlés legszebb renddel folyt le. - - A' közgyű-
lés' befejeztével az elnökség a' helybeli iskolát 
lepte meg, a' hová is több kebelbeli tagok' kísé-
retében bemenvén, Sass István iskolatanító' ve-
zérlete alatt egybesereglett növendék' kikérdezésé-
vel majdnem egy óráig foglalkozván , az iskolai 
rendszernek, tanításmódnak mibenlétéről magának 
ezen jeles szemle által tudományt szerzett. 

H r a b o V s z k y La jos . 
IVépiskola-fölszentclés Holosvártt. — 

Népnevelés a'haza'köz, korunk' főkivánata ; mert 
nem miveletlen néptömeg, kit értetlen indulathév 
ragad, adja az álladalomnak a' békét, boldogsá-
got és felvirágzást; hanem nevelt nép, kiismeri 
emberi, polgári 's vallási kötelességeit, 's tényei 
az erkölcsr- és törvényszabla vonalokban határo-
zódnak. És ez csak népnevelés által eszközölhe-
tő, mi nekünk e' szó1 teljes értelmében nincs vagy 
nagyon silány állapotban teng. Népnevelők nálunk 
az úgynevezett falusi iskolamesterek, kántorok , 
kik nincsenek szellemileg oda képezve, hogy a' 
népnevelő magasztos nevet fölfoghassák, kik nagy-
szerű hivatásuknak eleget tenni hiszik, ha a'gyen-
ge fejletlen gyermeket, szitok, vessző, ostorral 
gépszerülega'nagy betűk' ismeretinát értetlen ol-
vasásra vihetik. Ellenben a'lényegesebb részindulat 
és kedély-szerű képzése, erkölcsnek szívbe cse-
pegtetése, azon kötelességek' és szabályok' isme-
rete, mellyek majd a'gyakorlati életbentanácsadóul 
lennének; szóval mi a' gyermeket jobbá, ügyesebbé 
tenné, mind parlagon ismeretlenek. De a' körül-
ményeket , vizsga szemmel tekintve, a' vád és 
keserű panasz elnémul ajkunkról, és szánalom, 
fájdalom-érzettel száll meg, falusi iskoláinkra és 
tanítóira gondolva. Keskeny sötét ablakokkal egy 
szük, romladozott lak, mellyben négy öt tagból álló 



család, alig fér meg; anyagi, el nem altható szük-
ség kiséri egy napról másra, melly kedvet igye-
kezetet öl, 's a' jövőben is jutalomremény nem 
lelkesíti. Avagy jutalom-e? egy hosszú évi taní-
tásért néhány váltó garas, vagy egy szük véka ga-
bona. Azért a' honnak kell a' népnevelést fölven-
ni — mint a' mivelt külföld — czélszerüen alko-
tott népiskolák által, 's beléjök néptanító szellemi 
tehetségekkel erre hivatva anyagilag illően ellátva. 
A' munkátlan leélt századok'hosszú során minden-
ben elmaradott honnak ezer a' teendője, 's mig 
az eszme hatalmas pártfogása által gyümölcsöt te-
remne, egyeseknek, kiknek a'születés és szerencse 
eszközt, pénzt adott, vagy lelkes egyénekből 
alakult egyesületek teljesíthetik a' haza', az embe-
riség' e' nagy kivánatát. Ez lelkesíte ezelőtt több 
évekkel, alakulni egy asszonyi egyesületet, melly 
teremié a' külső magyar-útszai eloiskolát; de 
még ezzel nem volt elég téve; több igények és 
okok kimondalák a' helybeli egyházi tanácscsal, 
egy más népiskolának a' hidelvei külvárosbani 
felállítás'szükségét. Az ige testté vált, a' városi 
közönség' pénztára 100 p.gő forintot ajánlott éven-
ként, 'stöbb nemes-keblü ember-barátok'ajándéka 
után, mind szebb jövendőt igért; úgyhogy 10 
rövid évek' teltével, az első iskolalak szük lett 
200 tanulót befogadni. A' szük és nem épen 
czélirányos tanítólakot egy kényelmesebb és cél-
ravezetőbbel fölcserélni naponként halaszthatla-
nabblett; alaptőkéje nem leven, de erős hit és 
remény táplálá lelkes felügyelőjét, hogy a'közem-
beriség' ügye minden nemes kebelben viszhangra 
fog találni, aláírást indíta meg. A' következés 
igazolá, hogy számításában nem csalatkozott; 
mert áll a' 3000 forintot haladó népiskola' új tereme." 

November 5-ike gyönyörű szép oszi nap volt; 
az ég' tiszta kékjét bágyadt sugárok aranyozták, 
körültünk néma csend, 's a' mennyi egyház érez 
nyelvével imára hiv, 's ünnepet szentelni. És 
mi is ünnepet, a' nemzedék' boldogságának elő-
ünnepét ülők meg , az újból épült népiskolát 
fölszentelvén. Ott áll, mint virító oáz homok 
tenger közt, az egyszerű lak, 's most az új falak 
közt buzgó ének reszket, a' lelkes férfi gondos 
felügyelő helybeli ev. ref. lelkész , Herepei Ger-
gely , kinek ernyedni nem tudó buzgósága mellett 
emelkedett föl, áldásért könyörg az ájtatos nép-
pel. Alkalmi tartalomdús beszédének vezérigéül 
választván Márk 10: 13. 14.; végezetre az ünne-
pély' emlékéül, az alapigékben leirt jelenetet áb-
rázoló kép osztatott szét, midőn a' mogorva ta-
nítványok zúgolódnak, Jézus pedig földfeletti édes 
mosolylyal mondja: engedjétek hogy jöjjenek én 
hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg ókét. 

Kovács S a m u , ref. tanár. 
Esperes! I»«tés e*y Ifjú atyafihoz. 

Intsed az i f jakat , mint a tyádfia i t ! 
Cl. Tim. 5 : I . ) 

Márkosfalva, oct. 26. 1843. Tiszteletes úr! 
Azon aggodalmára, hogve' félévi párosultak' ki-| l 

mutatását (semmi szabálya nem levén) ki nem ké-
szítheti: én a' nálam levőt Tiszteletednek elkül-
döttem , barátságosan megizenvén, hogy ezen 
forma szerint, minden változtatás nélkül, a'maga 
részéről valót kikészítse; azonban azt olly rende-

• letlenül küldölte hozzám, hogy felsőbb helyre to-
• vább küldenem , magamra vonandó szemrehányás 

nélkül, nem lehet. Csudálkozom, hogy egy olly 
nagy dolgokkal küzdő ember, mint Tiszteleted, 
ezen kis kötelességét sem kívánja pontosan telje-
síteni, — mint tudós önként roszul irva — 
mint kormányra termett pedig, engedetlenkedve, 
és falusi rosz iskolás gyermek' módjára, előbb azért 
nem tanulva , hogyf könyve nincs , azután pedig 
hogy resteli. - - Én Tiszteletednek a' mustrát el-
küldöttem, és azt szorul szóra csak utánozni kell 
vala; de Tiszteleted a' harmadik égből alá nem 
tekintve, az illy aprólékos kötelességeket megveti; 
tán azt várja, hogy Léczfalvára menjek és kezét 
vezessem ? Vagy meglehet azért, hogy egészen 
megmeztelenített protestáns elve szerint mind-
nyájan egyformák levén, irtózik azon szelle-
mi bűnbe esni, miszerint a' tiszta rendelések, és 
egyházi szabályok előtt meghajoljon. Nem vagyunk 
egymásnál nagyobbak, tiszteletes uram! de mind-
nyájunknál nagyobb a' törvény ! igaz, hogy ennek 
fékjét is sokszor elszaggatja a' túlságos marka pö-
kő szabadság , mint a' kurtán kötött mén , a' ma-
ga kötelét; de nem kell tudatni, hogy ugyanazon 
törvénynek, nemcsak fékje, hanem kapoczánja is 
vagyon'slb. — Jó lenne talám hát Tiszteletednek 
is már vdahára hosszas utazásából haza érkezni, 
és gőzhajójából kilépve köztünk itt a' szárazon 
megszállani; a' törvények 's rendelések' halárai 
között már úgyis csak papnak veszett magos 
ideáival 's gazdag gyráival elhivatásának okosab-
ban 's engedelmesebben megfelelni. Azonban ne 
gondolja Tiszteleted! hogy ezen terjedelmes írá-
sommal, közelebbi prot. hírlapi witzeit viszonozom, 
's azt se, hogy béketürésemből, állítása szerint, 
kifogynék; én ömledező folytonos beszédét órá-
kig elhallgathatom, mert azok úgyis nem mint 
a' folyóvizek zobogva, hanem minta' szappanlé 
csak sikulva folynak el a' fülek mellett; csak arra 
kérem nem számítani, hogy a'gyűlésünk'kitűzött 
tárgyaira (már azok akár zsírosok, akár pedig so-
ványok legyenek) szánt idő' elvesztegetésével, 
sültelen és fotelen indítványainak szolgáljak. — 
Különben is jól tudja Tiszteleted! hogy még papi 
társaságunkba beigtatva sem levén , csakúgy van 
közöttünk, mint az égi testek között az ignis 
fatuus — futó félben, — és mégis több izben meg-
mászta már traclusunk' sz. kerítését, még pedig-
len olly merészen , hogy onnan kíméletlenül le 
kellett hessegetni. Beszéljen hát a'mennyit tetszik, 
csak igazat; mi a' kerten belől egész türelem-
mel hallgatjuk ösztövér bölcselkedéseit, 's mak-
kal álmodozásait. — Én most, és csak most, el-
ferdített kötelességét forma szerint kiegészítem, 



ezután pedig a' törvénynyel kiegészíttetem. — 
Egyébiránt szeretettel levén a' tiszteletes urnák 
hiv szolgája, Z. B. F. esperes. 

Közli F. János . 
Valódi nemes tett. Szeghalom, dec. 10-

Jsén 1843. Adófizető lakostársunk Petri István 
szíveskedett 200 p. ft. ajánlatával megörvendez-
tetni egyházunkat azon czél' kivitelében: melly 
szerint egyházunk, mostani romladozott 's alkal-
matlan íiu-iskolai épülete' helyébe újat 's czél-
szerübbet építeni szándékozik. Ugy hiszem e'val-
lásos buzgalomtól eredt szives adomány is lehet 
annak egy példája, hogy vágynák az adófizető 
néposztályban is, kik megismerik a'kor'kivána-
tát, 's tehetségök levén, áldozatot is örömmel 
tesznek annak létesülhetésére. Köszönet e' jólte-
vőnek! Adjon honunk' védistene minél több hő 
keblű pártfogókat a' népnevelés' szent ügyének! 

K o v á s z n a i Bogdán L a j o s , 
szeghalmi ref. lelkipásztor. 

Dicsekvés és köszönet. Néhai boldogult 
kis-jókai Szakáll Jakab ur' fia, kis-jókai Sza-
káll Pál ur, vallásos szivének szép példáját adta 
az által, hogy a' sz. andrási reformáta községet 
egy nyolcz hang-változatu díszes orgonával aján-
dékozta meg: melly szívességgel az egész szent 
gyülekezet kíván nyilvánosan dicsekedni, annyival 
is inkább , mivel a' nemes szivü ur A. evang, ki 
is a' kívánatos uniónak eszméjét jókor felfogván, 
a' két testvér vallást szivében már egyesítette, és 
azt mások által isegyesítetni óhajtja, és törekszik, 
azt ím irántunk tettleg is bebizonyította; mellyért 
vegye a nemes szivü ur, és egyik földes urunk 
iránta nyilvánított tiszteletünket és köszönetün-
ket. A' művész, ki az orgonát Szeged városában 
készíti, magyar, Kovács János kis-újszállási fi. 
Sz. Andr. dec. 7., 1843. D. Gy. 

Isko ia i -h i r . M. gr. Zay tisztelt főfelügye-
lőnk által a' n.m. m. kir. helytartó tanácsnak 35,859. 
szám alatti k. intézvénye az illető iskolai igazga-
tóságokkal közöltetett — azon felszólítással, mi-
szerint ezen k. intézvény' tartalmához a' legpon-
tosabban 's szigorúabban alkalmazzák magokat. — 
Az idézett k. intézvény' tartalma ez: „Tettes, nagy-
ságos , méltóságos gróf! Az ágostai hitvallásuak' 
elemi tanodáikban a' honi nyelv' tanítása 's czél 
szerü terjesztése iránt egyetemes közgyülésileg 
megalapított 's f. évi junius' 12-kén kelt felírás-
sal e' helyen bemutatott új rendszerre nézve tisztelt 
uraságod ezennel továbbá is oda útasítatik, mi-
szerint oda fordítassák minden igyekezet, hogy a' 
honi törvények'értelmében a' magyar nyelvnek az 
ágostai iskolákbani mivelése 's terjesztése iránt 
alkotott üdvös rendelkezések ohajtott sikerrel fo-
ganatosítassanak. Kelt Budán a' kir. helyt, tanács-
nak 1843-ik évi Mindszent-hó' 11-kén tartott 
tanácsüléséből." Közli Kanya Pá l . 

velezője ezeket írja: „Würtembergischer Verein 
für die Gusztáv-Adolf Stiftung" czim alatt itt már 
aug. 25-kén alakult egy fiók egyesület az 1832-
dik évben Dresdában és Lipcsében alapított Gusz-
táv-Adolf-alapitmány'czéljainak előmozdítására. Oct. 
21-kéről szóló királyi helybenhagyás által ezen 
egyesület' szabályai jóváhagyattak. Hartmann sta-
tustanácsos az egyesület'elnökévé, Burk, Dettin-
ger, Mekring, Palmer lelkész, Federer banquier, 
Haenel könyvárus, Schaufíler adószedő urak pe-
dig választmányi tagokká választattak. Maga a'ki-
rály évenként 1000 forinttal járuland az intézet' 
fölsegéléséhez, 's e' tekintetben következő levelet 
intézett a' választmányhoz: „Uraim! midőn önöknek 
ez évi járandóságomat átküldeném, hogy épen olly 
hasznos mint dicséretes czéljokatgyámolítsam, ösz-
tönözve érzem magamat (es ist fürmich Bedürfnisz) 
ez alkalommal nyíltan kifejezni érzelmeimet. Köteles-
ségemnek tartom,keresztyén vallásunk'valódi szelle-
mében minden máskép hivő keresztyéneknek egyes-
ség és béke-eszközlőleg nyújtani kezemet, de egy-
szersmind épen olly szilárdan és nyíltan valiani re-
formatiónk' elveit, mellyek már három századon 
keresztül evangeliomi protestáns tanunkat fentart-
ják; ezen elvek szerint reánk nézve is kötelesség, 
szenvedő hitsorsosainkat tehetségünk szerint gyá-
molítani, 's a' legfőbb valónak védelme megál-
dandja munkánkat. S z. 

Tasárnapünnepiés. Az Edinburgh's Glas-
gowköztti vaspálya' igazgatósága első volt a' 7. 
vagy 8 skót vaspályatársulatok közül, melly el-
határozá vasárnap is utaztatni. E' miatt nagy lőn 
az ingerültség; számos gyűlés tartalék, száz köz-
ség folyamodványokat nyújta be 's 3 hét alatt 
217,000. aláíró nyilvánítá, hogy ha a' vaspálya 
vasárnap is nyitva leend, annak használatáról 
egészen lemondanak. De midőn a' részvényesek en-
nek daczára is határozatukhoz, legalább reggel 
és este leveleket és személyeket szállítani, ra-
gaszkodnának, a' — részvények, mellyek sokáig 
1200 frankon kelének, naponként 15 frankkal 
csökkentek. A' részvényesek tehát jövedelem' te-
kintetéből tán megteszik azt, mit a'népszokásnak 
megtagadtak. (B. A. K. ZJ 

Mit ke l l préd iká ln i? A ' spanyol k i r . se-
gédpapok közül egyik az udvari templomban ő 
felsége' jelenlétében prédikálván , arra inté a' k i -
rálynőt , tartsa fön a' r. kath. hitet, ha kezeibe 
veendi egykoron elődei' konnánypálczáját. Meg-
tudván ezt Arguelles; a' királynő' valamennyi 
papjának irva megparancsolá, hogy egyházi be-
szédeikben „evangyéliomi tanításnál" egyebet ne 
tanítsanak. (Kath. Ií. ZJ 

Palmer és Hitvallása. Palmer, puseyitaj 
pap, nem rég megjelent munkájában következő 
hitvallást tőn: ,,Határzottan kárhoztatom 's átko-
zom a' protestan^smi^ elvét, mint eretnekséget, 
minden alakban, felekezet vagy név alatt. Ha va-
laha olly szerencsétlen volna az angol egyház, 



hogy magát a' protestantismus' alakjának vallaná 
— mit végtelen kegyével távoztasson az Isten! — 
magát az angol egyházat is kárhoztatnám 's át-
koznám 's tőle mint emberi felekezettől, haladék-
talanul elválnék a' nélkül, hogy a'protestánsoknak 
Szükségtelen gondot okoznék, miszerint körükből 
kizárjanak. Záradékul még egyszer nyilvánosan 
vallom, hogy katholikus'sa' kath. (puseyitai) egy-
ház' tagja vagyok 's mondom: átkozott a'protes-
tantismus' elve — mcllyet én a' dissenterismussal 
egynek tartok; átkozott legyen minden alakja, 
felekezete, neve, különösen a' lutheránusok és 
kálvinisták, a' brilt és amerikai dissenterek; ugy 
szinte azon személyek, mellyek szándékosan 's 
akarva, azt, mit tesznek, tudva, vagy magok' 
vagy az angol egyház' részére a' protestantismus' 
elvét igényelik vagy azt állítják, hogy az egyháznak 
egyazon közös vallása van a' protestantismus' va-
lamclly vagy minden alakja-'s felekezetével, vagy 
mellyek prot. felekezetek' templomaiban járulnak 
az ur' asztalához, vagy azok' tagjainak feladják 
a1 szentséget, vagy ha csak azon vannak is, hogy 
egyházunk 's ama felekezetek közt némi viszonyt ki-
eszközöljenek, melly másra czéloz, mint őket leg-
első alkalommal arra birni, hogy tévtanaikról le-
mondjanak 's megígérjék, miszerint ezután hü en-
gedelmességet mutatandnak a' tökéletes hit 's a' 
kath. és apóst, püspökség' régi egyházi fenyítéke 
iránt.Mindezek átkozottak legyenek!" (B.A.IÍ.Z.) 

Proeeasio' hatánya. Malta-szigcten nagy 
szárazság vala, a1 vizfogók kiszáradtak. A' nép 
imákat 's ünnepélyes processiót kívánt, hogy sz 
Pál, a'sziget' védszentje' közben jártára esőt kap-
jon. Tiz napi böjt 's imádkozás után a' processio 
meg lőn tartva Az angolok a' maltaiak' könnyen-
hivőségén annál inkább nevettek, mivel a' pro-
cessio' napján a' légmérő „folyvást szép idő"-t 
mutala; a' kormányzó maga mondá, hogy lég-
mérője őt még soha meg nem csalá, a' kath. te-
hát hasztalan tevék cgyh. járdolatukat. De íme! 
a' menet alig tért a' templomba vissza, az ég 
elborul, este csendes eső esik, melly egész éj-
jel 's más nap tart, nagy boszuságára az ango-
loknak 's a' kormányzó' állítása közben, hogy 
légmerője e k k o r i g soha meg nem csalá. 

(K. K. Z.) 
Helv. liiiv. egylinz Kclctincllnlmn. — 

Müntokban, Banka szigetén, helv. hitv. pap is 
hivatalkodik már a1 ref. keresztyének'számára épí-
tett imaházban. Javán nagy sajonnal jegyzik meg, 
hogy a' biblia 's más kcr. valláskönyvek nincse-
nek még javai nyelvre lefordítva s a'javaiak'meg-
térítésével keveset gondolnak. A' Korán javai nyelv-
re régen le van már fordítva , de javai biblia nincs 
azon országban, mellynck uralkodói keresztyének 
's kikhez a' mohamedan javaiak is igen hajlani 
látszanak. (A. K. ZJ 

Surlói l iUok a'kntl iol lclai i iHggnl. Ollyail 
korban, midőn nagyobb harezra alkalom nincs 's 

nem is kerestetik, némi kis megtámadások még-
sem hiányzanak. Legelőbb is Schweiz ad példá-
kat valamint majd mindenféle, ugy a' vallásbeli 
balviszonyok' e' nemére is. SchafFhausenben egye-
sület alakult a' végre, hogy határozottan lépjen 
föl azon katholikusok ellen, kik az ev. egyházat 
megtámadják. Elég rosz, hogy e' végett is egye-
sület szükséges. Ha igaz, hogy az einsiedelni sajtó 
nem rég egy éneket nyomatott ki e' (franczia) 
czím alatt: , Egy régi ének kedves remetenőink' ká-
polnájának fölszentelésére, melly kápolnát 91 S-ki 
sept.' 14-kén urunk Jézus Krisztus láthatólag szen-
telt föl; ugy reményleni lehet, hogy illy dolgok 
miatt bármi egyesületi tag sem mozduland. Genfben 
is aggodalmakat szül a' katholicismus' erős ellen-
nyomása. A' protestánsok a' magasb rangúak közt 
számosabbak , a' katholikusok alsóbb körökben 
uralkodnak. De mivel a' felsőbb rendek' kiegé-
szítéséül az alsóbbakra van szükség: ebből a'né-
pesség' prot. részére kevesbedés' veszélye ered. 
Közép Schweizban a' jezsuiták újra sürögnek, 's 
hatalmuk' nagyobbításárairányzotttörekvéseik nem 
egészen sikeretlenek: ámbár a' luzerni nevelés- és 
kormáuytanács az indítványt, a'jezsuitáknak oltani 
nevelőintézetekbe befogadása iránt, elmellőzé. Pá-
rizsban, mint mondják, néhány pap a' protestán-
sok, mint jó cselekedetek' ellenségei ellen tüzes-
kedik; a' kath. lakosok' számára különös missio 
van elrendezve, mellyben Luther 's Calvin ellen 
erősen prédikálnak. Ha immár a' jó cselekedetek" 
emez ellenségén azon fölül még barátai a'philo-
sophiának; úgy elegendő oka van a'chartresi püs-
pöknek átkot zúdítani hírlapokban minden, jelesül 
a'német philosophia, minta' legnagyobb csapás 
ellen, melly jelenleg Francziaországot éré. 

(Prophet.) 
Kibékülés ' kér«lésc Poroszltonkan. — 

Ila a' mindig tovább terjengő híreknek hihetni, 
a' romai curia, tulajdonkép Roothan jezsuita-
general, Németországra nézve fontos tervvel fog-
lalatos. Nem kevesebbet akar ugyanis, mint le-
hetővé tenni az eddig lehetetlennek látszottál: a' 
német prolestantismiisl nemcsak kibékíteni, ha-
nem épen összekötni akarván a' r.kalli. egyház-
zal. A' német cv.-lulh. és ref. egyház az urva-
csora-bulla által megátkoztatva , ez átok alól föl 
fogna oldoztatni s fiókegyházként tekintetni. Azon 
föltét alatt, hogy a' német proteslanfismus őriz-
kedni fog a' r. kath. egyház' minden megtámadá-
sától 's tanában symbolumok mellett maradand és 
ezeknek tudományos vizsgálására senkinek jogot 
nem ad, a' pápa el akarja ismerni az ev. egyhá-
zat. A' vegyes házasságok körüli bánásnak általa 
eddig rendelt szabályai meg fognának szüntetni 
's e' házasságok a' két félnek minden korlátozás 
nélkül szabadságára hagyatni. A' hasznot, melly 
a' r. kath. és protestánsok közötti vallásos békétől 
egész Németországra háromolnának, nem lehet 
eléggé nagyra szabni 's eszköz, melly illy na-
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gyot szülne }s azonfölül az ev. egyházat a' romai-
val küzös okleveleken , a' sz. iráson 's régi sym-
bolumokon alapuló hitvallás' iratainál hagyná, 
mindig tiszteletre 's figyelemre méltó fogna lenni. 
Itt olt azonban kétség támadhatna az iránt, íIly 
egyesülést vájjon helyeselne-e a' pápa. Ez min-
denesetre nagy engedmény volna a' protestantis-
musnak, 's ez annál kevésbbé szokott eddigelé 
illyen engedményekhez, mivel a' romaisággal harcz-
hoz élet- 's halálra kellett elkészülve lennie. A-
zonban illy engedményt Roma' részéről nem tart-
hat lehetlennek az egyház-történetek' ismerője. 
Több illy példa áll szemeink előtt. A' hussitáknak, 
midőn fegyverrel le nem győzethetének, nem 
volt-e urasztalánál megengedve a' kehely is? 's 
ezért mégis a' r. kath. egyházhoz fiókosítva ma-
radának. Az egyesült görög egyházzal nem ugyanaz 
történik-e ma is? Egyesült-görögöknek a' pápa 
kelyhet, istentiszteletnél görög nyelvet, házas pa-
pokat, szigorúbb böjtöt 's más intézkedrnényeket 
enged A' német protestánsoknak, ha a' r. kath 
egyházhoz fiókulnának, nem fogná-e ugyanazt 's 
hasonlót megengedni, mit a' görögöknek rég meg-
engede, 's őket mégis keresztyénekül elismerni? 
De mi birta Romát ezen eltökélet-, tulajdonkép 
engedményre 's mi kelté föl benne az óriási tervet, 
egyesíteni magával a' protestantismust, és mi adott 
neki reményt annak valósításához ? Erről többé 
vagy kevésbbé valószinüeket sejthetni. A' fejetlen-
ség az angol egyházban, hol a' puseyismus nyil-
vánosan r. kalholicismus felé siet, annak várhatá-
sára látszik jogosítani Romát, hogy Angliát egy-
koron, tán nem épen hosszú idő múlva, ismét 
országjavaihoz számitandja; a'német prot. egyház' 
beltusái jogot látszanak adni a' romainak, Német-
országban is hasonlót reményiem. Mivel pedig a* 
r.katholicismus délen, Spanyolországban, és éj-
szakon, Lengyelországban , hatalmából olly sokat 
veszít, Romának óhajtania kell, hogy vesztesé-
geit máshol üsse helyre, mit angol 1s német pro-
testansokkali egyesülés által lehetne elérni. Legyen 
bármint: maga a' terv kétségtelennek látszik, 's 
ha egy német romai lap', melly szoros összeköt-
tetésben áll a' jezsuitákkal, állításának hihetni, 
romai levelezői azt irák neki, hogy a' ,kibékülés' 
kérdéséiben egy ev. püspöktől igen örvendetes 
levél érkezék a' pápához. Az már kétségesb lehet, 
az ev. egyház, nem csupán püspökei, hanem az 
egész ev. nép, papok 's nem-papok által képvi-
seltetve, elfogadna-e illy kibékülést azon föltét 
alatt, hogy vallástéren mindennemű búvárkodásról 
lemondva, szellemi tespedésbe dűljön. Mi azt 
hisszük, hogy a' protestantismus soha nem volt, 
korunkban pedig legkevésbbé hajlandó illy alapon 
alkudozni Rómával. A' vallástér sokkal csiklan-
dósb (ezt az unio-ügy Poroszországban 's a' ve-
gyesházassági ügy Németországban eléggé mutat-
ják), hogysem rajta a'legnagyobb vigyázattal mű-
ködni nem kellene. Vajha meggondolnák ezt azok, 

kik az ev. egyházat, összeségében zsinatok által 
képviseltettet, meg sem kérdezve, azt vélik, hogy 
sorsát diplomatikai alkudozásokkal néhány prot. 
püspök és statusférfiu 's jezsuita-general közt vég-
kép elhatározhatni. ^D. A. ZJ 

Lelk i smeret - i zabadsag katonák' szá-
mára! Cuvier Ottó metzi ref. papnak ,Lien' egy-
házi folyóirat1 kiadójához irt levele olly tárgyat 
hoz szőnyegre, melly több tekintetben komoly 
figyelmet érdemel. „Az alkotmány-charta, igy szól 
Cuvier, minden franczia polgárnak tökéletes lelkis-
méret-szabadságot biztosít. Vannak mindazáltal 
egész, pedig számos osztályok polgártársaink közt, 
mellyek e' szent jog' egy lényeges része' gyakor-
latától megfosztvák. Katonákról szólok. Eddig két-
ségenkül tökéletes hit-szabadságot élveztek; de 
nem élvezik a' szabadságot, jelen lenni az isten-
tiszteleten 's részt venni nyilvános imákban. Pe-
dig ebben lényeges része áll a'lelkismeret'szabad-
ságnak. Az előtt még sajnosb volt a' dolgok' álla— 
pótja. Hitsorsosinkat sokszor kényszerítik jelen-
lenni idegen vallás1 istentiszteletén. Ez immár 
nem történik, mi már is sok, de nem minden. 
Nem kell őket visszatartóztatni azon vallásnak , 
mellyet vallanak , istentiszteletébeni részvéttől , 
mi most történik. Mert a' vasárnap' egész reg-
gele egész évente gyakorlatok-, szemlék-, fel-
kiáltásokkal telik el ugy, hogy templomba-já-
rás a' katonáknak tényleg egészen meg van tilt-
va. Ez igen nagy baj, min segíteni kell. A ' 
hadsereg' sorai évenkint megnyílnak az ujon-
ezoknak, a' nemzet' nagy része most már katona. 
Hazulról a' fiatalok áhítatos érzelmekkel jőnek, de 
elveszítik azokat a' rosz példa' befolyása alatt, 's 
azok, kikben illy érzelmek többé nincsenek, rosz 
gondolkozás-módjokban még inkább megedzenek. 
'S ha néhány év múlva isten- 's leikükről egészen 
megfeledkezve kilépnek az ezredekből, család-
jokba magokkal viszik ama' hitetlenséget, melly 
kútfeje az egyedeket 's hont ostorozó mindenrosz-
nak. Azonban nem csalódom annyira, miszerint 
hinném, hogyha e' bajon segítünk, áhítatos lesz 
valamennyi katonánk; de azt sem tagadhatni, 
hogy onnan valami jó csakugyan eredne. Kérdem 
tehát tiszttársimat, nem volna-e illő meghíni a' 

consistoriumokat, hogy e' végett felírjanak a1 

kormányhoz? E' tárgyról a' papi confercntiák is 
tanácskozhatnának." — Cuv ie r ' megjegyzései 
's javaslata megfontolásra igen méltók. Igaz, 
fájdalom , hogy a' protestáns vallású franczia 
katonák csaknem mindenhol eszközök nélkül ha-
gyatvák, valláshitöket 's igy áhítatosságukat 
fentartani. Katonai kórházakba, mellyek különös 
kath. gyóntatóval ellátvák, prot. papnak csak ak-
kor szabad belépnie, ha őt valamellyik protestáns 
különösen kiváná. Azt pedig tudjuk, hogyillyes-
mit a' katonák mi gyéren kívánnak 's hogy rájok 
nézve üdvös volna, ha papjok hívatlan' is meg-
látogatná. Prot. pap' távollétében szabad mezeje is 



lesz a' térítgetésnek, mi korunkban nem fog hasz-
nálatlanul hagyatni. Exempla prostant. D. 

Hol landi eoneordat . Ez iránt nem rég 
megtörtént a' véghatárzat. A' hosszú alkudozások' 
eredménye az, hogy végre nem hajtatik az 1827-
ki eoneordat, melly nálunk némi változtatásokkal 
behozatandó vala. Az ultramontan párt már is an-
nak megerösíttetését hirdeté, már meg voltak ne-
vezve a' püspökhelyek; Roma örömzajga minden-
felé, hogy pápai hierarchia fog behozatni a' prot. 
Hollandba. De a' kormány, mellynek ereje alatt-
valói'prot, mint leggazdagabb 's legértelmesb ré-
szében áll, figyelemre méltatá a' hollandi nép' 
szavát. Hiszen ezen alapul az oraniai ház' hatalma. 
Századokat számláló tapasztalat mutatja, hogy e' 
háznak protestantismus a' palladiuma, Roma pe-
dig, Németalföld' elszakadása óta a' legutolsó Belga 
forradalomig, legállhatatosb ellensége. Ugyan le-
hetnec valaha Roma 's az oraniai ház közt igazi 
szövetség? Ezt kormányunk jól átlátá, ezt a'pro-
testantismus Holland 's Németországban meggyőző, 
czáfolhatlan okokkal bebizonyítá. Erről az ultra-
montanok is csudálatosan győztek meg bennünket. 
Mig , hogy igazi érzelmeiket legalább pillanatra 
eltitkolhassák, loyalis polgároknak kellett volna 
mutatkozniok, hollandi r. katholikusaink a' bel-
gákkal egyesülve mentek térden hódolni az ultra-
montanismus' symbolumának. Ez a' legbárgyúbb-
nak is felnyitá szemeit 's most már valósul, hogy 
Holland Romával concordatranem lép, romai püs-
pökségeket prot. pénzünkön 's nyugtalanításunkra 
vagy úgynevezett megtérítésünkre nem állít. 'S mit 
mondanak az ultramontanok' meghiúsult reményeik-
hez? A' belgiumiak, kik titkon azt reménylék, 
hogy kis országuk.' halárait addig terjesztik k i , 
hol Hollandia' prot. népessége mintegy kirekesztö-
leg kezdődik, 's kik e'miatt szellemileg a'mieink-
kel már is együtt járák a' búcsúkat, hallgatnak 
Mások ugy vigasztalják magokat, mint róka a' me. 
sében. Az ultramontanok ugy vélekednek t. i., hogy 
prot. fejedelmekkel kötött concordatok egyházukat 
mindig amazoktól függővé tevék, e' miatt jobb , 
hogy a' hollandi r. katholikusok mostani szabad-
ságukat, ha mindjárt létegesítés és statustól! gyá-
molítás nélkül is, megtarták. Jövendőtől azonban 
minden jót reménylenek. Reményöket arra építik-e, 
hogy kormányunk eddigelé szilárd utat nem vá-
laszta 's majd szabadelvűnek, majd megállapodó-
nak mutatkozik, majd valamit határoz , majd ismét 
megveti azt, nem vitatjuk. Annyi bizonyos, hogy 
eoneordat' ügyében a' kormány csak Hollandia' 
közvéleményét követé, midőn annak bevégzésétől 
vonakodék. Belgiumban nekünk a' eoneordat elég 
fanyar gyümölcsöt hozott 's tapasztalásból tudjuk, 
hogy concordatok prot kormányoknak soha, de 
mindig csak a' romai befolyásnak használtak. 

(A. K. Z.) 
i j angol püspökségek- Miután a" jeru-

zsálemi angol püspök be van hivatalába iktatva, 

ai angol kormány gyarmati püspökségek' alapítá-
sára szolgáló alapítványból legközelebb angol püs-
pökséget alkotand a' középtengeri britt birtokok' 
számára. A' szükséges előkészületek már is meg-
leteltek 's a' főtiszt, archidiaconus Robinson, előbb 
madrasi püspök' van valettai £maltai) 's gibraltari 
püspökül kijelölve. Maltában fog lakni, hol az 
angol templom' építtetése , mire Adelhaid özvegy 
királynő olly bőkezűen adakozott, gyorsan közel-
get bevégeztetéséhez. Mondják, hogy azután Uj-
braunschweig, Jóreményfok , Vandiemensland 's 
Ceylon gyarmatok' számára fognak uj püspökök 
kineveztetni. Alexandriában , Aegyptusban is an-
gol templomot fognak építeni. (K K. Z.) 

R. katholikusok. Londonban, Hal l , nem-
rég a1 moorfieldi kath. templomban tartott beszé-
dében, állitá , hogy a' kath. száma 1837 óta csu-
pán Londonban több, mint 26,000-reI 's Anglia' 
éjszaki kerületeiben ama' szám' felénél többelsza-
porodott 's folyvást szaporodik. (K. K. Z.) 

Szerzetesek Ausztriában, Diario di Roma 
szerint az austriai statusokban van 27 különféle 
rendű 766 férfikolostorban 10,354; szerzetes 's 
29 különféle rendű 157 nőkolostorban 3661 
apácza. 

Positiv vallás. Az augsburgi ,Sion' d i -
csérettel említi, hogy ,a' muzelmanoknak több 
positiv vallásuk van, mint némelly felekezeteknek, 
mellyek tiszta evang. ker. vallás' birtokával kérked-
nek; van purgatoriumuk, szószólójuk, böjtük, bu-
csujárásuk, miket a' protestánsok megvetének. Mi 
pedig nevezhetnénk a' Sionnak népeket, mellyek-
nek ,több positiv vallásuk' van, mint magának a1 r . 
kath. egyháznak is 's ezeket ugyan megdicsér-
né-e a' Sión? CB- A- K. 

Uj térltésmód. Az ev. missiobarálok a' sok 
angol, amerikai, német 's franczia téritőkön ki-
vül, kik Afrikában munkálkodnak, új eszközt 
találtak fel a' ker. vallásnak belső Afrikában ter-
jesztésére, t. i. a' rabszolgakereskedőktől elvett 
négerek által, kik Sierra Lconében letétetnek 's 
hónukba visszatértök elölt megtéríttetnek. Dovo 
Tamás térítő erről Sierra Leonében költ levelében 
igyen ír: ,Epen most kaptam levelet Badagry-ból 
azon helyről, hova Aku-törzs' megtért tagjai, 
kik innen 8 bónap elölt menének el, megtelepe-
dének. Vallásukat oda is elvivék 's midőn megér-
keztükkor tanúi valának a' bálványozásnak, melly-
ben azelőtt ők is részt vőnek, sziveik fölger-
jedének és szavaikat fölemelve Jézus Krisztust hir-
deték.' Téritöket 's bibliákat esengve kérnek. Az 
Aku-törzs1 több tagjai is hónukba, honnan több év 
elölt elraboltatának, szándékoznak visszatérni. 

(B. A. K. Z.) 
Türelem Bécsből ezt irja az Alig. Kirch. 

Ztg. ,,Hoyos gr. porosz-szileziai uradalmabeli r. 
kath. alattvalók, földes uruktól is tetemes pénz-
öszveggel segítetve, templom-építési folyamod-



v á n y n y a l járultak a' királyhoz, mi olly módon en-' 
ged te ték meg nekik, hogy az épület prot. szom-
szédoknak is engedtessék át istentiszteletül. 

Unio. Az éjszakamerikai statusokban egy 
luth. professor könyvet adott ki, mellyben indítvá-
nyozza , hogy Éjszakamerika' különféle egyházai 
apostoli elvek szerint egy kath. egyházzá egyesi-
tessenek. (K. K. Z.) 

Puseysmug. Münchenben egy puseyita is-
tentanár a'végett mulatott, hogy megbízatása sze-
rint a' kath. istentiszteletet és életet vizsgálja, 
az eredményt az angol egyházi élet' új iránya kö-
rül használandó (K. K. Z.) — Az Alig. Kirch. 
Zeit. pedig Londonból ezt ir ja: Ryde városnak, 
Hampshireben, csaknem valamennyi lakosa, kik 
az angol egyház' tagjai, felírást küldének a' can-
terburgi érsekhez, mellyben arra kérik egyházuk' 
prímását, hogy a' puseyismus' mindinkább terjedő 
tanai' terjedése ellen olly szabályokhoz nyúljon, 
mellyek a'roszat meggátolni képesek. A'winches-
teri püspök levelet intéze az esedezőkhöz, melly-
ben ama' lépést igen helyesli 's reményét fejezi ki, 
hogy e' példát Anglia' minden helysége követendi. 

Seiiweiz' népessége jelennen 2,177,485 
lakos; közttök 882,859 r. kath., 1755 zsidó. 

(B. A. K. Z.) 
Bibliaterjesztés. Az eisenachi bibliatársa-

ság' 21, 22, 's 23-ik évi tudósítása következő 
örvendetes adatokat juttat köztudomásra. Miután 
a' társulat' mostani elnöke , főconsist. alelnök 
és püspök, Nebe tr. 2. Kor. 6, 4, 10-ből ünne-
pi beszédet lelkesítő hévvel tarta: a' titoknok, 
Köhler pap, felolvasá a' társaság' mult három év 
alatti munkálkodásáról szóló tudósítását, melly-
ben legelőbb is fáradhatatlan buzgalmát említé 
ama' nagy londoni bibliatársaságnak, mellynek 
leányául magát az eisenachi társulat örömhálával 
vallja. E' brit társulat, az isten'igéjének terjesz-
téséről szintúgy gondolkodva, mint az előmozdít-
va, most 5000 fiókegyesületet számlál, mellyek 
közül 3,400 Nagybritania- 's Irlandban van; a' 
sz, könyvet már is 154. nyelven nyomatáki, úgy 
hogy a'föld' legkülönbözőbb tájain, Görögország-, 
Egyiptom, Tunis, Magdaskar, Kelet s Nyugot-
india , Ceylon, China, Éjszak's Délamerikában 's 
máshol legdicsőbb gyülmölcsöket terem az élet' 
igéje. De honunkban sem hidegült meg a'szentírás 
iránti szeretet 's az itteni egyesület utolsó 3 év 
alatt részint ingyen , részint csekély 5 17 bibliát's 
31 újtestamentomot terjesztett el. Nevezett idő 
alatt a' készpénzbeli bevétel 1784 tall., még pe-
dig előbbi számadásmaradványon kivül kamatok-
ból 184 tall., kegyes adományokból 118 tall., el-

adott bibliákért 135 tall., egyházi gyűjtemények-
ből 4 tallért tön Ellenben a'kiadás425 tall., még 
pedig vett bibliákra 285 tall., könyvkötő munká-
ra 110 tall., 's rendszerinti költségekre 30 tallért 
kivánt. Összevetvén a' bevételt az utolsó évi kia-
dással, 468 tall., 23 gr. és 8 fillérnyi pénztár-
maradvány tűnik k i , de a' melly legújabban uj 
bibliák' szükségessé vált vétele által tetemesen 
megcsökkent. A' szép ünnepély énekléssel 's az 
itteni polgár-iskola szegény szorgalmas növendé-
kei köztti szokott biblia-osztogatással Iőn befejez-
ve 's igy a' szó' tulajdonképeni értelmében szív-
emelő istentisztelet vala. (A. K. Z.) 

seufTeriieidt. A' Guszláv-Adolf egyesület 
frankfurti lapjaiban SeuíTerheldt úr 10,000 forint 
jutalmat igért annak, ki az evang. egybái' jelen 
helyzetéről (Stellung) legjobb értekezést készítend. 
Mige' dologról határozottabban nyilatkozhatnánk, 
csak annyit jegyzünk meg, hogy ezen nemes tet-
tének méltánylásául a' frankfurti Orpheus nevü 
zenetársaság, novemb. 3-kán, az említett urat 
nyilvános zenével tisztelte meg. 

Ciusztáv-Adolf egyesület porosz-szász 
országban. A' magdeburgi újság igy meghí-
vást közöl noY. 29-kéről Hálában tartandó gyű-
lésre, hol a' porosz-szász tartomány' követei olly 
szándékkal gyülendenek egybe, hogy az említett 
egyesületet az egész tartományba behozzák, 's 
annak hogyan leendő elrendeléséről értekezzenek. 

Ajándékozás. Mária Krisztina sardiniai öz-
vegykirálynő tusculani villáját, egykor Bonaparte 
Luczian' birtokát, melly egy millió tallérnál töb-
bet ér, Jezuitáknak ajándékozá ( X K. Z.} 

Igazítás. Lapunk' ez évi első számában a' 
következő hibák csúsztak be, mellyek ekkép iga-
zitandók: 1 lap, a' czikk kezdetén: az 1790: 26. 
törvény' „következése" olv. ,keletkezése'. •— 2 
hasáb, 9 sorban: „az ez iránti indítványt" után 
beigtatandó: ,az országgyűlésen6 — 3 1.26 sor 
ezen szó után „országgyűlés" kimaradt,befejezése'" 
— 5 1. a'jegyzék' első sorában „consistoriurnnak" 
olv. jConsisloriumok' — 16 lap a'tabella'sum-
mázatában 233 h. olv. 133.; 19 1. 16 sor, a'„vál-
tó pénz" hibásan tétetett ,ezüst' pénz helyeit. 

Megjelent Kecskeméten, Szilády Károly' betűivel 
nyomva : 

Hövid utinutatás a' keresztyén val-
lás9 előadására. 

a' helv. vstételt követők' értelme szerint. 1843. 
Ára kötetlen 10 v. kr., kötve kemény táblában 16 v. kr. 

HCjr Szerkesztői jegyzés. Az első számban megkezdett: ,,Rövid vázlatát az eddigi or-
szággyűlési tárgyalásoknak vallás ügyébenbizonyos okoknál fogva ez úttal nem foly-
tathatjuk. S z e r k. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
IKarmadlU évi folyamat. 

Pesten, 1844. Január' 20kán. 

Es ist unbesonnen, auf irgend eines Menschen Wort und System zu schwören, und rasend, 
den zu verfolgen, der nicht darauf schwören will. M ü 11 e r. 

T a r t a l o m . Symbolumok. F. A. — A' szentírás és az 
evang. egyház. W i m m e r T h e o p h. A u g. — Külföldi 
irodalom: llistorisch-kritische Einleitung in das neue Testa-
ment; 'stb. DŰS Zeitalter Hildebrands (Gregors VII.) 
'stb. r i i . L - t t után D a r u ; — Die epistolischen Texte 
'stb. F. — Vegyes közlemények. 

Symbolumok. 
Ugy látszik, hogy az unió' kérdésével szoros 

egybefüggésben állanak a' symbolumok. Az el-
lenzéki elem e' tárgy körül a' magyar protestán-
sok között, nem könnyen észrevehető szellemi mun-
kálkodásaiban. Ugyanis, ha egyedül azokból aka-
runk Ítélni, mik kifejlődésünk' újabb korában nyil-
vánosság' útán jöttek e' részben tudomásunkra : 
csak annyit mondhatunk, hogy a' magyarországi 
protestánsok inkább anti-symbolisták, mint sym-
bolisták; legalább az Egyházi Lapnak néhány czik-
kelyei igy mutatják a' dolgot. Minthogy azonban a' 
symbolikus könyvek mind ez ideig érvényesek, 
mind a' két protestáns felekezetben, 's azok'fen-
tartására hittel is köteleztetnek érdeklett egyéneink: 
a'dolog' ezen állásából, nem csalatkozunk, ha 
következtetjük , hogy a' kevés számú , habár töb-
beknek nevében nyilatkozott anti-symbolisták' elle-
nében, találkoznak a' magyar prot. honban sym-
bolisták is. Mellyik pártnak van már igaza? E' 
kérdésre nézve érdekes magunkat tájékozni, any-
nyival is inkább, mivel e1 kérdés nálunk csak 
mostanában szállván ki a' vitatás' terére, a' siker 
azon iránytól fog függeni, mellyet az ügy kezdet-
ben vészen. Nekünk magyaroknak nagy szeren-
csénk az, hogy szintúgy polgári, mint egyházi 
tekintetben kifejtve találván már más müveit nem-
zeteknél az élet-eszméket, egy kis vigyázattal ki-
kerülhetjük a' sokszor veszéllyel járó kísérleteket. 
'S ím ezen reánk nézve cgyházilag életkérdésre 
nézve is messzire haladva találjuk magunk előtt a1 

némethoni protestánsokat, 's csak a' választás' és 
alkalmazás' kevesebb fáradsága kívántatik tőlünk. 

A ' symbolikus könyvek feletti vitatkozás régi 
már Németországban, 's ez kitünőleg a' mult szá-
zad' közepén vette kezdetét. A' theologusok a' kri- j 
tika' felébredt korában, a' históriai sz. hagyomá-j 
nyok' mezejéről, a' vizsgálódó ész' magasb re-

gióiba emelkedtek, 's a'reformatio' elsőbb hősei-
nek példájaként, a' históriai nimbusokhozpróbál-
tak az ész' fáklyájával közelíteni. Észre vették 
úgy látszik a' némethoni protestáns tudósok , hogy 
nagy emlékezetű reformátoraink, mind a' mellett 
is, hogy sokat, a' bámulatig sokat tettek, utódaik' 
számára sok tennivalót hagytak fen; észre vették, 
hogy az elsőbb reformátorok csak, a'mi koruk-
ban legelső szükségességü vala , az erkölcsiségre 
vonatkozó — a' practicum — dogmákat javítot-
ták k i , 's az elméletieket (speculaliva dogmata) 
a' haladó tudományosságra bízták. Semler, Base-
dow, Steinbart, Dőderlein, Büsching sok meg-
támadások között ugyan, de mindenkor merészen 
védelmezték az ész' szent jogait; symbolumok 
őket megkezdett útjokon, nem gátolhaták- A't isz-
telt férfiak mindazáltal soha a' vallás' való szent-
ségeit vakmerő kezekkel meg nem támadák, sőt 
a' megtámadok ellen győzelmes hősiséggel emel-
ték fel magokat. Később a' franczia frivolitas át-
csapongva Némethonba is, az említett nemes tö-
rekvés olly irányt vön, melly szerint, valamint a' 
polgári, úgy az egyházi szerkezetben is, semmi 
régit — lett légyen az jó, vagyrosz — nem tűr-
hetett. Gúny'tárgyává aljasult minden , mi ez előtt 
szentség gyanánt tiszteltetett, 'sReimarus, a' wol-
fenbütteli töredékek' irója, és Bahrdt ekkor ját-
szák vala le Voltaire' p é I d áj a kint herostratusi sze-
repöket. E' veszélyes törekedés azonban soha sem 
tehete németországban átalános hódításokat. Vol-
tak férfiak, kik kegyességet tudományossággal 
párosítva, gátiák a" materialismus'terjedező árját; 
sőt — mint emberi dolgokban megtörténni szo-
kott — támadlak , kik a' vallástalanság' zajától 
megijedvén, irtózva hallgatták a' józan tudomá-
nyosság' bátrabb szavait is ; makacsul ragaszkod-
tak minden óhoz; 's igy állítá elő szélsőségi ter-
mékét a' vakbuzgóság 1788-ban, a' hires „ I V ö l -
nerisches Religions edictr'-ben, melly a' symbo-
lumokhozi vak ragaszkodást büntetés' fenyegetései 
közt parancsolta. Azonban a' vizsgálódó ész nem 
szűnt meg mégis haladni csendes útján. A' kö-
nigsbergi nagy bölcs elő áll, 's a' felületes cl-
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ménczkedés' gúny játékainak, mély vizsgálódást 
teszen ellenébe; 's a' vallást, melly historiailag 
ostromoltatott, a' tiszta okosság védszárnyai alá 
fogadja; minek természetesen az lett következése, 
hogy a' vallás positiv állásából kimozdíttatott. De 
a' tiszta rationalismusnak csak hamar históriai ra-
tionalismus állott helyébe, melly a' történetszerü 
isteni kijelentést, szent hittel öleli. A'kettős irány 
azonban — a' symbohimi, és antisymbolumi irány 
- - e z utóbbi korszakban is szembetűnő vala 

A' régiség ellen felbőszült franczia forrada-
lom kilobogván végre lángjait: mint másutt, úgy 
némethonban is átalános becsbe kezdettek jőni a' 
lefolyt századok' históriai emlékei, 's az ezeken 
szent kegyelettel függő restauratio , megrettenve 
az újabbi rombolás' kártékony éveinek emlékezete 
által, kárhozat' bélyegit nyomta minden újításokra, 
's túlzó buzgóságból nem egyszer, nem egy he-
lyen, revolutionalis szint öltöztető a' haladás' leg-
mérsékeltebb mozdulataira is. Igy Ion ez a' vallástu-
domány' működéseibe is, behozva's úgy látszik, mint-
ha a' mysticismust, bünletésképen bocsátotta volna 
az ég, a' kicsapongó szabad- 's könnyelműség 
után, a' protestáns keresztyének közé. Vak tiszte-
lettel ragaszkodtak egyének, iskolák, cabinetek 
a'vallás'régi tanaihoz , úgy gondolkozván, hogy 
az ezektőli elpártolás vala szülő anyja a' forra-
dalom'szörnyetegének, 's az ezekhezi ragaszko-
dás az egyedül óvó szer arra nézve, hogy a'k i-
állott veszélyek többé elő ne jöjjenek. 'S midőn 
ekképen ezen elv-, 's vélemény-fordulat, a' for-
radalmi eszmékkel együtt sirba temetni láttatnék, 
a' mult században működni kezdett józan ész' üd-
vös termékeit is; midőn maga a' protestantismus 
is reformatioi korának bölcsőjébe, symbolikus hó-
nába visszavonulni láttatnék: a'lefolyt században 
már annyira előre haladott tudományos vizsgálat, 
a' helyre állott béke' szelid ihletésére ismét ébre-
dezni kezd; 's egy része a' vallástudósoknak tisz-
telve ugyan a' vallás' régibb müveit, de úgy gon-
dolkozva , hogy azokban megállapodni, azokra 
nem építni, a' protestantismus' haladni szerető ter-
mészete elleni vétkes henyeség volna, bár sok 
nehéz akadályok között, folytatni kezdé a' munkát, 
mit a' reformatio csak megkezdhetett vala; 's visz-
szaemlékezve arra, hogy az első reformatio' fő 
érdeme abban ál l , hogy az, megvetvén az idő-
től elmaradt hagyományi magyarázatokat, vallás 
kútfejének egyedül a' szentírást ismeré el: a' sym-
bolikus könyveket, mint a' régi reformatio' szent-
irás-magyarázati hagyományait, a' jelen tudomá-
nyosság' próbakövére állította ; 's ezt annyival 
bátrabban tette, mert egyet sem talált ollyat a' 
protestáns symbolikus könyvek között, melly a' ké-
sőbbi kort a' szentírás' magyarázatától eltiltotta, 
7s magának csalhatatlan magyarázati kiváltságot 
követelt volna. Próbálta megmutatni, hogy a'sym-
bolikus könyveknek több magyarázati tanjai, ineg 
nem állhatnak a' több tudományokkal együtt járó 

exegesis szerint, előterjesztette, hogy azon idő 
alatt, mellyben a' symbolikus könyvek keletkez-
tek, magának a' bibliai nyelvnek sem birták teljes 
ismeretét; bebizonyítá történeti adatokból, hogy a' 
symbolikus könyvek nem is azon czélból készültek, 
hogy hit-szabályi szolgálatot tegyenek, 's hit-
szabályi tekintélyre nem is vallás tudósok' Ítélete, 
hanem világi hatalom által jutottak; sürgette az 
eskü' eltörlését, mellyel a' vallástanítók az azok 
szerinti tanításra köteleztetnek; kimutatta, hogy 
azoknak több tanjai a' szentirással ellenkeznek. De 
az ellenzéki párt, melly a' néptömeget birja zász-
lója alatt, semmit sem engedett el a' symbolikus 
könyvekből, ugy mutatta elő azokat, iskolákban, 
egyház' szószékeiben, fanatizáló folyóiratokban, 
tractatusokban, mint olly féltő kincseit a' protes-
tantismusnak, mellyeknek kezei közüli kibocsátása, 
élete' bizonyos végivel jár együtt; 's nem egyszer 
tett próbát a' rationalisláknaka' protestánsok közüli 
kirekesztésére; sőt sikerült egy hatalmas protestáns 
udvart is oda hajtania, hogy ez a' viták között, 
hol csak igazság lehet győzelemre jogosítva, ha-
talom szavait is hangoztassa. Látván azonban a' 
symbolista párt, hogy tudományos erő ellen csak 
tudományos erőt illik a' tudományosság'jelen kor-
szakában állítani: felhivá maga mellé segítségül 
a' német hon' nagy hírű avatott bölcsét Hegelt, 
's ennek iskoláját, melly szédítő mélységébensü-
lyesztvén a' symbolikus könyv' állítmányait, in-
nen úgy hozá fel közszemléletre azokat, mint okos-
ság szinüséggel amalgamazott tanokat, 'se'fény-
ködben a' symbolumok' őr angyalát kezdé látni a' 
még jobban mystificált mysticismus; 's hiszi — 
bizony jól is hiszi — hogy mint Hermesnek a'sze-
rencsétlen bonni professornak sikerülhet vala a'r . 
katholicismus' dogmái' igazságainak philosophiai 
megmutatása: ugy a' Hegelismusnak is sikerült a' 
kortól elmaradt symbolumi tanoknak észszerű de-
monstratiója. Azonban ennyi agiíatiók után is — 
ha az egyesült protestánsokat kivesszük — élnek 
Némethonban a' symbolikus könyvek, él az azokra 
kötelező eskü, noha több tartományokban módo-
sítva , lágyítva. 

E' történeti vázolat, melly a' symbolumok 
elleni rationalismust, 'saz azokhoz ragaszkodó mys-
ticismust, úgymint azok Némethonban, kivált a' 
XVIII-dik század' utóbbi feléről számítva egymás 
ellen csatáztak, szemünk elébe terjeszti, nekünk 
magyar protestánsoknak, kik jelenleg hasonlókat 
próbálni akarunk, hasznos utasításul szolgálhat. 
Mindezekből immár, mik a' symbolumok' ügyé-
ben történtek — úgy tetszik nekem — ezen ta-
nulsági eredmény jő k i , hogy symbolikus köny-
veink olly alakban, mellyben azokat öröklöttük, 
cszélszerü szolgálatot minden részben nem tehet-
nek : de az, hogy symbolumokraa' keresztyének-
nek szükségök nem volna, a' mondottakból ki 
nem hozathatik. Azon hittudósok közül, kik a' 
symbolikus könyvek ellen egy, vagy más időben 



nyilatkoztak, soha sem mondotta egy is, hogy. 
azoknak egész tartalma a' mai protestánsokra' 
nézve, átalában használhatlan volna, 'sillyet azon' 
könyvekről mellyekben a' protestantismust a' ka-, 
tholismustól megkülönböztető elvjegyek örökös 
érvényűek, az , ki tovább is protestáns akar ma-
radni, nem mondhat. Az anti-symbolisták'minden 
ostroma egyedül azon pontra irányoztatik, hogy 
bizonyos dogmák nem ugy vannak azokban elő-
adva , hogy a' kifejlett szentírás magyarázat-tu-
domány szerint megállhassanak. Csak annyi kö-
vetkezik tehát tisztán az anti-symbolistikai munká-
latok egybevetéséből, hogy symbolumainkat, ko-
runk'kivánatához képest, kijavítani; annyi épen 
nem, hogy symbolumoknak létezniök ne kellene. 
A' symbolumokat maga a' vallás' természete is nél-
különözhetlenekké teszi. Ugyanis minden olly val-
lás, melly az életre kihatni, melly holt betű 
bálványként zsarnokilag uralkodni nem akar , 
szükségképen vélemény-különségeket hoz elő. 
így volta' dolog a' régi zsidó vallásra nézve, 
melly farizeusok, sadduceusok', essenusok fe-
lekezetére oszlott; igy van a' mai zsidó vallás-
ra nézve , mellynek követői rabbanitákra 's ka-
raitákra oszlanak; igy van az islámkövetőkre néz-
ve, kik közül némellyel; sunniták, némellyek schiy-
táknak neveztetnek. Igy kellett lenni a' dolognak 
főkép a' keresztyén vallásra nézve, mellynek 
más régi vallások' feletti méltósága kiváltképen ab-
ban áll, hogy az , az előtti kasztok' korlátai kö-
zött tartott isteni erkölcsi tanokat az eleven élet' 
gyakorlati mezejére hozta ki. 'S innen lehet azt 
kimagyarázni, hogy már az apostolok'életében is 
mutatkoztak a' keresztyének között eltérő vélemé-
nyek, 's hogy sz. vallásunk, későbbi századainak 
históriája leginkább az eretnekségi szakadásoknak 
történeti rajza. Úgyde mind ezen különségek , 
szakadások, köztudomásra máskép nem jöhettek, 
hanem a' megkülönböztető jegyek'előmutatása ál-
tal; melly jegyek habár symbolumoknak nem ne-
veztetlek is, kimutatták magokat, vagy a1 vallási 
szertartásokban , vagy pedig ollykor a'felekezeti 
pártoknak véleményét előadó könyvben. Hogy ne-
vezetesen az említett régi zsidó felekezetek illy 
symboliluis természetű könyv nélkül nem szü-
külködtek: ki lehet hozni Flavius Josephusnak 
„de bello jud." i r t l l - i k könyve' VIII—ik fejezeté-
ből , hol a' 7-ted szám alatt arról beszélvén, mi-
ként esküdtek meg az essenusok'felekezetébe be-
menni akarók: többek közt igy szól: „hor-
rendis semet juramentis adstringit (proselytus) 
- - se reverentia servatururn sectae suae libros 
et angclorum nomina." E' jegyeket a' keresztyén 
egyházban symbolumoknak nevezték. Il ly symbo-
lumokra múlhatatlan szüksége vala már a'reforma-
tiónak is , ha ugyan az őt sajátságosan jellemző 
alaptanokat állandósítani kivánta ; magára csak a' 
sz. irásra hivatkozni nem volt elég, mert a' má-
sik rész, mcllytől különbözött, ugyan ezt tehette, 

's tette is. Mellőzhetetlen szüksége volt a' refor-
matiónak symbolumra azért is, mert annak élete 
csak társasági alakban állhatott fen; 's hol van 
társaság, legyen az bármilly czélu, vagy szinü , 
melly saját szabályai nélkül szűkölködnék? Mi ál-
tal képezhetjük tanuló növendékeinket egyházunk' 
buzgó tagjaivá , ha symbolikus tanainkkal őket 
meg nem ismertetjük ? Alikép' fognak fen állani 
egyházi intézeteink, ha bennünket symbolumikö-
telékek össze nem tartanak? — Mondjuk ki a' 
symbolumokra az eltörlés' szententiáját: kimond-
tuk egyszersmind protestantismusunkra is a' halálos 
Ítéletet; nekünk mint anyja vesztett méheknek el 
kell szélednünk, 's a' kor' virágain, gyümölcsein, 
mellyek haladási ösvényeink körül teremnek rep-
kedhetünk ugyan, de belölök állandó éldeletct 
nem gyűjtögethetünk. Nem áll itt azon ellenvetés 
is, hogy a' protestantismus, természete szerint 
nem tűrhetve a' tekintélyt, nem tűrheti a' symbo-
lumi tekintélyt is. Van tekintély, mellynek a'pro-
testantismus tisztelettel hódol, 's illyentekintély már 
az, melly okos meggyőződésünkkel össze hangzik , 
melly a' tudományos bebizonyítás' próbáját kiállja. 
A'tekintély, melly tői a'protestantismus idegenke-
dik , ollyan, mellyet hatalom-szó követel tőle a' 
nélkül, hogy vagy megengedtetnék az e' körüli 
vizsgálódása, vagy ha vizsgáltatik, helybehagyását, 
megnyugovását megnyerhetné. Imádva tiszteli a' 
protestáns a' sz. irás' isteni tekintélyét; mert 
vizsgálódó elméje, nemcsak az emberi sziv', és 
lélek' örök kivánatival látja azt édes ösz-hangzat-
ban : hanem olly nagyszerüknek, olly tökéle-
teseknek találja annak igazságait, törvényeit, 
mellyek a' tökéletesedő léleknek örökös táplálékot 
nyújtanak; 's ez az oka, hogy a' protestáns sze-
reti vizsgálni a' szentírást ; 's igy követke-
zik, hogy a' szentírás körüli vizsgálat-szabadság 
magasb tekintélyűvé teszi előtte a1 kijelentést, 
mint a1 millyenben lehet az azok előtt, kiknek 
szemeitől annak égi kincsei elzárva tartatnak. És 
ha már a' protestantismus, a" kijelentés' szent 
könyveihez is nyitva tartja az utat azok előtt, 
kik azoknak szentségeihez az ész' fáklyájával köze-
lítni akarnak , mikép kívánhatná az bezáratni a' 
a' symbolikus könyvekhez vezető vizsgálati utat? 
A' kéz, melly az útat vakmerően bezárná: halá-
los sebet ejtene az ész' szabad vizsgálata nélkül 
élni nem tudó protestantismuson Vizsgálni kell a' 
symbolumokat elfogulatlanul, a' korszerű tudo-
mányos előhaladás' készületei között; azonban nem 
minden kegyeleti érzelmek nélkül, mellyek önként 
ébredeznek sziveinkben, mihelyt tudjuk, hogy 
a' symbolikus könyvek kivívott lelkiszabadságunk-
nak örökre tiszteletes emlék jelei. * ) Illy vizsgá-

*) „Die je tz t lebende Kirche slelht zu dem Kirchen be-
kentnisse der Vorfahren in einem Vcrlhalnisse der 
Pielat . Wir habén Luthern , Zvvíngli, Melaothon, 
Ca lv in , und ihren Schrif len alle A c h l u n g , und 
die Anerkennung ihrer Verdienste zu e r w e i s e n , 



lat mellett lehetetlen át nem látnunk, hogy a' 
tekintély, mellyben mind e' mai napig állanak a' 
protestánsok között symbolikus könyveik, nem csu-
pán kérelmi, (precaria auctoritas}| melly mint 
dérvirág, a' feltűnő nap' sugarai előtt, elol-
vadna a' jelenkor' tudományossága világánál. Nem! 
vesse bárki össze symbolikus könyveinket a'pro-
testantismus' kifejlett kivánataival: nézze az átalá-
nos szellemet, melly azokat átlengi, rothadatlan-
ság' magvait találja azokban , 's észre fogja venni, 
hogy józan protestáns embernek a' symbolikus 
könyvek körül nem gyökerek kiirtása , hanem az 
azokon kihajtott 's az idő miatt szine vesztett vi-
rágok helyett a' kor' ápoló kezével ujabbaknak 
nevelése leszen kötelességévé; vagyis kép nélkül 
szólva, a' protestantismusnak nem kell elhánynia 
könyelmüleg symbolikus könyveit , mert ezek 
nélkül, mint történetszeri lételének föltétele nél-
kül , ki múlik az ő élete a' történetek' sorából: 
de az azokban létező hibákat el kell hagynia, ki 
kell igazítania, ha haladási szellemét megtagadni 
nem akarja. 'S ez utóbbi esetben 3 fontos kérdés 
adja magát elő aj Miképen? b) Ki által? c) Mi-
kor ? történjék az igénylett kijavítás. 

a) Az első kérdésre nézve legelőször teen-
dőnek tartanám a' hitvallások' czíméből kihagyni 
a' helvét, vagy ágostai helytől vett elnevezést; 
mert habár a'két felekezet' tagjainak a'magyarhon 
iránti buzgósága esik is kétség alá, 's őket azzal 
vádolni, hogy magyarországon vagy Helvétzia, 
vagy Bajorország' polgárai szeretnének lenni, a' 
nevetségig alaptalan vád volna: olly tiszta szent-
ségben áll mindazáltal előttem hazám' hő szeretete, 
hogy ezen, a' helvétziai, ágostai, római, vagy 
más akármi idegen nevet, czimerképen sem örö-
mest kivánom viselni. Szintúgy nem tartanám azon-
ban helyesnek azt is, hogy hitformánk Magyar-
nak neveztessék, mert a' ker. vallás iránti hitnek 
semmi érintkezése nemzetiséggel; ez, ha ép, ha 
tiszta, egy iránt hasznos, egyiránt üdvös a' föld' 
akármelly nemzetére nézve. Óhajtanám továbbá, 
hogy a' kijavítás a' kor' tudományosságával ver-
senyt tartó józan exegesis szerint történjék; hogy 
igy hitvallásunk, kimaradván abból a' hitágoza-
tok, mellyeknek már ma a' bibliában semmi józan 
alapjok nincs, a' bibliai tudománnyal minél kö-
zelebbi öszhangzásban hozassék, a' kijavítás' 
alkalmával Pál apostolnak ime protestánsokra néz-
ve classicus mondata vétetvén fel jelszavul: „ N e m 
egy elitjük meg az Isteri beszédét mint némely-
lyek, hanem tisztán szólunk a? Krisztus fe-
l ő l 2 Kor. 2,17. — Noha pedig a'symbolikus 
könyvek' illy móddali kijavítása, nemcsak ártal-
mára nem lehet nemzetünknek ; sőt ez által egy 

welche der Enkel den hochverdienten Stammah-
nen, der jetzige Gelehrte den groszen Grün dern, 
und Fortführern seiner Wissenschaft erweiset." 
Bretschneider die Unzulassigkeit des Symbol-
Zwangs. s. 121. 

biztos fáklyái nyerne az megnyitott haladási pá-
lyája'sötét jövendőjére, mindazáltal, részint a' 
gyanűsítni, gyanakodni hajlandók' megnyugtatá-
sa okáért, részint, és sokkal inkább azért, hogy 
a' hazai fennálló törvényekkel összefüggő jelen 
állásunk a' fejdelem', 's nemzet' tudta nélkül ne 
változzék, múlhatatlan szükségesnek látom, hogy 
a' kijavítás a' törvényhozás' tudomásával vitessék 
végbe. 

bj A' másik kérdésre: Ki által történjék a' 
hitvallási kijavítás? akár a' történetekből, akár a' 
jogosság' természetéből induljunk ki, máskép nem 
felelhetünk, hanem hogy az óhajtóit javítás ne 
egyesek által igényeltessék. A' hitvallások' törté-
nete bizonyítja, hogy egyesek' azon törekedése, 
melly szerint magányos vallás-véleményeiket a' 
közönségévé lenni akarák, hajótörést szenvedett 
a'közvéleményen. Mutatja azt, közelebb l\öhr' 
példája, ki noha közhitelben álló férfiú, mégis űj 
symbolumának népszerűséget kivívni nem tudott. 
Hasonló eredmény fejlik ki előttünk, ha a'feltett 
kérdést a'jogosság' természetéből ki indulva vesz-
szük vizsgálat alá. Hogy egyéni véleményt másra, 
közönségre tolni nem lehet: ez kétségtelen lélek-
tani axióma. Ezt tenni vallásos véleményekre nézve, 
már nemcsak nem lehet, de nem is szabad. Nem 
szabad ezt tenni főkép egész közönségek' vallásos 
véleményével, legyen bár, hogy egyesek abban 
nevezetes fogyatkozásokat találni láttassanak; mert 
meg kell azt gondolnunk, hogy a' köznép átalá-
nosan nem ugy nézi vallását, mint egy bölcsel-
kedő egyén, ki a' vallás' tanításai körül észszerű 
kísérleteket is követel: a' község leginkább azon 
az okon tiszteli vallását, mert az szent örökség-
képen szállott reá, 's az ájtatosság' buzdító ké-
születei között jelenik meg előtte; ő a' régiség' 
ezen szent alkotmányában nyugodtan érzi magát, 
mert abban azt, mire mindnyájunknak vágyódá-
sunk, szükségünk vagyon, földi boldogságát, örök 
üdvösségét megtalálja. Ki lehetne már olly vak-
merő , hogy állítólagos igazságai mellett e' szent 
alkotmányt birtokosai'szeme láttára megbontani, 
vagy jogosítva érezné magát, vagy merényeit boszú 
üldözései ellen biztosíthatná? Ki merészelné a'pro-
testánsok' egyházaiban nyíltan hangoztatni kár-
hoztató szavait a' symbolumi szent örökségek ellen? 
De hát a'kétségtelenségig bebizonyított symbolumi 
fogyatkozások, pótolatlanul, kiigazítatlanul ma-
radjanak? Teljességgel nem, hanem a' kiigazítás 
ne az idő által megszentelt symbolumok' rögtöni 
eltörlése, ne egyesek által történjék. Ugy de azt 
várni épen nem lehet, hogy maga a' nagy közön-
ség tegye meg a' kijavításokat; mert ennek ehez 
sem ideje , sem készültsége nincsen ? Nem lehet, 
nem is kell azt várni! megkezdhetik a' nagy mun-
kát egyesek is, de nem egyházi tanításokban, ha-
nem olly utakon, hol kevesebb emberekkel, 's 
ollyanokkal találkoznak , kiktől szavaik megértet-

i nek, 's okok' erejénél fogva, vagy megezáfoltat-



nak, vagy pártoltatván, többektől elfogadtatnak. S 
ez az út a' tudományosság' útja, 's ez út mi előt-
tünk, magyar protestánsok előtt, leginkább a'nagy 
reményű pesti egyházi hírlapban nyila meg. Majd, 
ha ez úton a' véleményekkel sokszor találkozott 
vélemények nemcsak tisztán kijelelendik a' hijányo-
kat, hanem az orvosló szereket is biztosan kimu-
tatandják: a' kivívott igazság önként át fog szi-
várogni a' tudós protestánsok' szűkebb köriből első-
ben a' népnevelő intézetekbe, 's innen a' protes-
táns nép' terjedelmesebb közönségébe is; mert 
meg van az igazságnak azon jellemző ereje, hogy 
miután tiszta fénybe állítatik: rá ismer arra; 's 
megbarátkozik azzal a' legegyügyübb ember is 5 's 
ekkor majd 

c) Ekkor következik az idő, mellyben a' 
symbolumok' kijavítása' nagy munkájával már nem 
egyesek, hanem maga az egész közönség üdvö-
sen foglalkozandhatik; vagyis, minthogy maga 
a' tiszta demokratiai intézkedés sem nem tanácsos, 
sem ki nem vihető, majd jogszerű képviselet — 
synodus — intézkedendik. Mikor jő el az ohaj-
tott idő? ezt a' jövendőkben járatlan halandónak 
kijelelnie nem lehet; erre szükség nincs is. Hogy 
eljő : e' felől bennünket a' minden tekintetben 
erősen megindult haladás kételkedni nem enged. 
Annyit azonban hiszünk, hogy mig a' magyar 
tudományos protestantismus azon phasisokon át 
nem halad , mellyeken — mint felebb mutatám 
— a'német protestantismus egy század alatt ke-
resztül ment: addig reménységünk teljesülve nem 
lehet; noha nem alaptalanul remélhetjük azt is, 
hogy, ha a' fejedelem' kegyelme 's törvényeink' 
kedvezése kegyesek leendnek megengedni, hogy 
szintúgy szent vallásunk, mint édes hazánk1 ja-
vára, józan szabadsággal járhassunk a' gondolkozó 
elme' útain: a' lefolyt század' kész termékeivel kí-
nálván már meg bennünket, a' hosszúnak tetsző 
pálya , meg fog reánk, magyar protestánsokra 
nézve rövidülni; 's ha mi élők az Ígéret1 földére 
bó nem léphetünk is : meg marad számunkra az 
út-keszítés' gyönyörűsége , vegyítve azon édes 
remény'érzetével, hogy ott, hol utódaink a' sym-
bolumokat kijavítva birandják, el fognak enyészni 
a' felekezetiség' közfalai is, elő áll az óhajtott 
unio. F. A. 

. V s z e n t í r á s és a z e v a i i g * egySiáz* 
Ezen két fogalom egymástól elválaszthatatlan, 

és örökké illyennek kell maradnia, llolevang. egy-
ház létezik, ott a' bibliának élénken és munkásán 
kell hatnia; és ott, hol a'biblia olvastatik, evang. 
egyháznak kell alakulnia. A' földmives könnyebben 
munkálhatja földjét oke-, a'katona könnyebben har-
czolhat fegyver nélkül, mintsem hogy igaz evang. 
keresztyén, Isten' szent igéje, a' biblia nélkül csak 
gondoltathatnék. A bibliában Jan. 5 , 3 9 „van az 
örök élet." Esa3í-, 16, „Keressétek fel azúr-
nak könyvében, és olvassátok meg, ezeknek 

egy hijok nem lészen, ezek közül egyik sem 
foszt atik meg az ő társától; mert az én szám 
parancsolta ezeket, és ő gyűjti az ő lelkével 
azokat oda 0' helyre." 1. Tim. 4, 13 „A mig 
oda megyek, légy figyelmetes az olvasásban, 
intésben és tanításban." ÉsÉsa. 55, 10, 11. 
Miképen leszáll az eső és hó az égből, és 
oda vissza nem tér, hanem megrészegíti a' föl-
det, és aztmiveli, hogy teremjen és gyümöl-
csözzön , és a magvetőnek magot adjon, és 
kenyeret az éhezőnek ; úgy lészen az én be-
szédem , melly számból kimégyen nem tér 
meg hozzám üresen , hanem megcselekszi a' 
mit akarok, és szerencsés lészen azoknál, a* 
kikhez küldöttem azt." — Ki az Isten igéjének 
erejét bővebben kívánja megismerni, olvassa: 5. 
Mos. 6. 6-8.— i.Sam. 15, 23.— 33 .Sol t . b. 
— 119. Solt. 9 és k. Péld. 30, 3. — Ésa. 40, 8. 
- Jer. 6, 10. 8, 9. 22, 29. Micha 6, 8. — Máté 
24, 35. 'stb. olvassa magát az Isten igéjét, mert 
senki sem olvasta még azt a'nélkül, hogy erejét 
ne tapasztalta volna. — Ki Isten'igéjét nem szereti, 
nem olvassa, nem becsüli, sőt azt üldözi és meg-
veti; ezerszer nevezheti magát evangélikusnak, 
pogány ő mégis! Ki Isten igéjét, a sz. bibliát szereti, 
becsüli, szivébe 's házába fogadja, az neveztes-
sék bármiilyen néven, evang. kerésztyén\ A' bib-
liával foglalkozás 's biblia szerinti élet, az evang. 
keresztyén' ismertető jele. Az evang. keresztyén 
temploma, iskolája-, háza- és életének a' bib-
lia szerint kellelintézve lennie. — Az Isten'igé-
jének kell az evang. keresztyén világító tüzének 
lennie mindörökké. — Hol a' biblia hiányzik, 
az az „evangelikus" név nem alkalmazható. — 
Az egyház' czélja: terjesztése és megőrzése az Is-
ten' igéjének. E'végre rendel lelkészeket, kik a' 
bibliai igét, és semmit egyebet, egyszerűen, vi-
lágosan , minden toldozás foldozás 's önvélemény* 
mellőztével hirdessék ; rendel tanítókat , kik arra 
az ifjúságot jó korán megtanítsák. Azért adja ke-
zébe az evang. egyház a' bibliát mindenkinek, 
legyen az gazdag vagy szegény, magas vagy 
alacsony, tanult vagy tanulatlan, gyermek vagy 
öreg, király vagy koldus. 1 Tim. 6, 3—6. — 
A' szentírás' terjesztése tehát minden ev. keresz-
tyénre nézve a' legszentebb kötelességek1 egyike. 
Én, mint család atya . nem alhatnám nyugodtan , 
ha gyermekeim vagy cselédeim közül valamellyik 
a' bibliát nélkülözné. „Előbb biblia ésúgya' ke-
nyér.11 Mat. 6,33. — Nem volnának víg óráim, 
ha csak egy is tanítványaim közül a'bibliát nélkü-
lözné; igy szólt hozzám minap egy hív iskola-
mester. — Én pedig nem halhatnék meg nyugod-
tan, 's nem jelenhetnék meg megvá ltóm' itélő széke 
előtt, ha csak egy is híveim közül, vagy vala-
melly evang. család gyülekezetemben a' bibliát nél-
külözné; igy gondolkodik a" hív lelkész. — A' 
mi időnkben, inkább mint valaha szükséges az , 
hogy a' biblia az ev. keresztyéneknek ismét min-



denök legyen mindenben. — Minden népművelt-
ség és népboldogság alapjának, mind örökké a' 
bibliának kell lenni Mivel a' szentírásnak ön ma-
gunk általi használhatása mellőzhetlen feltétel arra 
nézve, ki az evang. egyházhoz tartozni akar, min-
den evang. keresztyén, mint illyen, már egyhá-
zánál fogva is, olvasni tudni köteles. 'S ez valóban 
ollyasmi, mi nem kévéssé ajánlja az ev. egyházban. 
Söt politikailag is annyiban áll valamelly nép fen-
tebb vagy alantabb a' népek' fokozatán, a' meny-
nyiben a' biblia jobban vagy kevesebbé becsülte-
tik, és a' nép' életébe behatott. 

Azért is ti lelkészek, adjatok híveiteknek 
bibliát! egy ház se legyen biblia nélkül, egy 
gyermek se menjen iskolába újtestamentom nélkül. 
— Nem tehet a' lelkész, a' tanító, vagy felügyelő 
gyülekezetével nagyobb jótéteményt, mintha ar-
ról gondoskodik, hogy a' legszegényebb ev. ke-
resztyén is birtokába jusson a' bibliának, 's min-
den kunyhóban, minden palotában, söt minden 
börtönben is az élet' örök világa, az Isten' igéje 
világítson. — Iíitöl és hogyan szerezhetni meg a' 
legszegényebbek' számára is a' legolcsóbb áron 
német, magyar és tót bibliákat, újtestamentomo-
kat és iskolai könyveket, azon többé nem szükség 
aggódnunk. Mind ezen lap' szerkesztősége, mind 
az alulírott, mindenkor és mindenütt készek a'biblia 
hiányon segíteni. 

Igen! felszóllítom ezennel minden hitsorso-
simat, különösen pedig tiszttársaimat, hogy hit 
feleinknek bibliával ellátásában legyenek munká-
sak és serények. Nehéz volna egykor számet ad-
nunk Krisztus' Ítélőszéke előtt, ha csak egy lélek 
is arról vádolna minket, hogy elvontuk tőle azon 
kincset, melly az ev. egyháznak közös birtoka. El-
lenben nyugodtan megyünk egykor aludni, ha 
azon öntudattal szenderedhetünk el, hogy Isten' 
igéjének hü sáfárjai valánk, 's azt minden kuny-
hóba eljuttatok. — Igen, mi akkor édesen szen-
dereghetünk, miként Dániel, 's egy jobb jövő 
fog felcsirázni azon magból , mellyet elveténk , 
sírjaink felett; a' kévéket pedig örömmel lelend-
jük fel egykor Jehovának trónjánál 

W i m m e r T h e o p h. A u g. 

S&üIföBcli i r o d a l o m . 
„Historisch-kritische Einleitung in das neue 

Testament, von Heinrich E. Ferd. Guerike.11 

Lipcse, 184 3. Köhler K. F-nél. 
A' sz.,Adalékaival az új testamentomhozi be-

vezetéshez' már az előtt kedvezőleg ismerteté meg 
magát az istentani közönség előtt; ezen élőmunka' 
alapján tovább építve irá jelen bevezetését. A' 
könyv átalán nagy terjedelmesség és compendio-
sus rövidség közt közép utat tart, e' szerint tan-
könyvek' osztályába tartozván. A' sz. lényegileg 
bibliai-conservativ iránynyal egyszerűen s érthető-
leg terjeszti elő az újabb búvárkodásokból nyert 
eredményeket, terjedelmes polémiát amaz újabb 

tünemények ellen, mellyek' egész iránya rontó, 
szándékosan nem gyakorol, azonban ezen ellen-
zék' legélesb csúcsait csakugyan érinti. 

„Das Zeitalter Hildebrands (Gregors VII.) 
für und gegen ihn. Aus zeitgleichen Quellen. 
(Jelszó) „Omni pliantasmate sublato.u Gue-
nericus. Von Georg Cassander.u Darmstadt, 
Leskénél. 1842. XIII. és 200 1. 8. r. (Ára 1 tall. 
vagy 1 ft. 48 kr. 

Egy pápáról sincs mondva annyi különféle, 
egymással annyira ellenkező Ítélet, mint VU.Ger-
gely pápáról. Ezen Ítéleteket állítá össze egykorú 
kútfőkből jelen munkájában a1 sz., mellyet előzmé-
nyül kell tekintenünk VII. Gergelynek általa irandó 
történetéhez. Kétségkül igaz a' sz.' állítása, hogy 
Gergely' idejében sok, történeti, politikai 's is-
tenészeti foglalatú munka iraték, mellyek ama kor' 
nem egy, most még homályos eseményét tisztára 
derítenék, ha azokat a' szerzetesek szándékosan 
el nem nyomák vala 's hogy sok illy munka ma 
is meg van ugyan, de kolostori levél- vagy 
romai könyvtárakban elrejtve gondosan őriztetik. 
Illy munkákból egész sorozatot említ a1 sz. Ide 
tartozik gemblouri SigeberV munkája, mellyben 
Gergelynek metzi Hermáimhoz irt levelét meg-
czáfolja; ugy szinte: ,,Apologia ad Imperato-
rem contra eos, qui missas sacerdotum calu-
mnianturu — munka, melly Tritheim' korában 
még megvolt. Nevezetes az is, hogy olly munkák, 
mellyek Gergely elméletét 's gyakorlatát dicsői— 
ték, igen valószínűleg elnyomattak, mert belölök 
ellenvetéseket, söt néha eretnekséget lehetne le-
származtatni a'sz. pápára. Hlyen péld. Bernhard', 
constanczi scholaster' munkája „De judicio Gre-
gorii VII. super schismaticos et de Sacramentis extra 
ecclesiam usurpatis", 's radingeni Rudolf' mun-
kája: „Sacramenta presbyterorum excommunica-
torum nulla", mellyek, ámbár buzgóan védék Ger-
gely' elveit, mégis elnyomattak, mivel donatusi 
eretnekséget hirdettek a' sakramentomok' hatásta-
lanságáról, ha azokat egyházból kizárt papok szol-
gáltatták ki. Hlyen bizonyos pasquillus is, mellyet 
hirschauí szerzetesek IV. Henrik ellen írtak 's 
benne a' császár' alattvalóit egyenesen lázadásra 
's mindennemű gaztettre felszólították. Manegol-
í/éí/v' irataiból több jutott ugyan hozzánk, de sok 
közzé nem tétetett. Gergely' egykorúi közt Deus-
dedit vagy Deodat nevű bibornok is említetik, 
ki értekezést irt „Adversus rerum ecclesiasticarum 
Invasores Simoniacos, Schismaticos, Guibertinos, 
Henricianos", de a' melly eddigelé a' vaticani könyv-
tárban rejtve tartatik. Ugyanaz történt egy apoló-
giával , mellyet VII. Gergely mellett luccai An-
selm irt 's egy hártyán irt kézirattal, melly a' ca-
sinoi könyvtárban „De Iaude Gregorii VII." czím 
alatt találtatik. Hildebrand' ügyében igen mun-
kás volt piacenzai Bonizo i s , mint azt részint 
Oefeleáltal fölfedezett „Liber ad amicum", részint 
Epitome-je' egy töredéke mutatja. Itt azon neve-



zetes tüneményre figyelmezett a' sz., hogy ama 
szerzetes' történeti munkáinak másolata a' bécsi 
cs. könyvtárban találtatik, de a'hegyentúliakezen 
bizonyítványait is egy a' szentek közé számított 
vértanúnak elvonták a' nyilvánosságtól. VII. Ger-
gely' életirása salzburgi sz. Gebhardtól sem lá-
tott napfényt. Azután átlép a'sz. bírálati megvizs-
gálására a' hegyentúliak közt divatozó azon állí-
tásnak, hogy azon kor' legtudósbjai, legértel-
mesbjei VII. Gergely' tetteit 's elmulasztását, 
véleményeit és rendszerét erejöktol kitelhetőleg, 
szeretettel védék , magasztalák, tisztelék mind-
nyájan ; mit könnyű ugyan kimondani, de a' sz. 
bebizonyítja, hogy az nem egyéb üres álításnál. 
Idézi annakokáért azon tudós munkákat, mellyek 
Gergely mellett nyilatkoztak 's megmutatja, hogy 
dicsérűire a' ,tudós és értelmes' melléknevek áta-
lán pazarolva vannak, névszerint VoigV panegy-
ricusát e' pápáról illő méltánylatban részesíti. Híl-
debrand' védői' sorozatát sz. a' meggondoló ca-
sinoi Desideriussal kezdi, ki Gergely' túlságos 
tisztelői közt kivételként áll. Hlyen tisztelők közé 
főhelyre luccai Anselmet kell tennünk. Illyen to-
vábbá piacenzai Bonizo, hegyentúli elméletek' 
buzgó terjesztője; azután egyik a1 Manegolde-k 
közül, szerzetes-forradalmi tanok' hirdetője. Ne-
vetséges, midőn a' hegyentúliak igen sokat he-
lyeznek ílavigni Hugó cselszövő szerzetes'adatai-
ban, kit st. vannei apát, Lőriticz , Gergely' 
buzgó védője is ,infamis személyinek nevez 's 
meggondoló r. kath. történetírók által hazugnak bé-
lyegeztetik, és kiről sz. bebizonyítja, hogy az idé-
zeteket hasonkorú Írókból megcsonkítva, sőt VI I 
Gergely' körleveleit is meghamisítva adá. Segnii 
Bruno is szerzetes-forradalmi tanok' terjesztői, 
reigerspergi Gerohus pedig legravaszabb törléneti 
hazugok közé tartozik. Különös fontosságú Gergely' 
történetére nézve e'munka: „Liber Apologeticus 
Grcgorii VII.", mellyel a' rómaiak bizonyos Ber-
tiald- vagy Bernoldnak tulajdonítanak a' XI. vagy 
XII. századból , ámbár vitakérdések vannak a' 
könyvben, minőket a' XVII. században lelünk. A' 
könyv csak jezsuitái találmány. Azután kiterjesz-
kedik sz. a' krónika- és legendairókra , kik fel-
adatokúi tevék VII. Gergely pápát dicsőíteni. Be-
csesek ugyan aschaíTenburgi Lambert' évkönyvei, 
de visiók- 's csodákkal telvék. Ennél többet tön 
ullramonlanismus' érdekében constanczi Berthold, 
kiben heves hegyentúli párthívre találunk. Vizs-
gálván továbbá sz. azon kor' költészeti elmeszülemé-
nyeit, áttér azon egykorúakra, kikről bizonytalan 
lehet, VII. Gergely' dicsérői közé tartoznak-e ? 
Illyennck mutatja be az álnok corveii Brúnót, ki 
dicséret mellett gáncsot is mond Gergelyre, és 
sz. bebizonyítá, hogy Bruno ollyan árnyékba ál-
litá a' sz. pápát, hogy szentek közé szárnyalása-
kor könnyen gonosz játékot űzhetett volna vele 
az Advocatus Diaboli, Hildebrand' lulságos di-
csérőilől olválnak Fleury Hugó és Lanfranc, 

emez épen nem azon tudósok közé tartozván, kik 
Gergelynek, mint Voigt állítá, csodateljes sze-
retettel hívei valának, mit azon tény is bizonyj'í, 
hogy Lanfranc a' nőtelenségi parancsnak, mely-
lyet Gergely olly elhatározott keménységgel pa-
rancsolt megtartani, egyenesen ellenszegült 's a' 
papházasodást zsinati végzéssel szentesíté. E'ro-
vatba tartoznak salernoi Alphan híres érsek és 
salzburgi Gebliard. Legfonlosb azonban, de egy-
szersmind legkétértelmübb a' szentek közé iktatott 
Damiani, ostiai bibornok' szózata Gergelyről, 
ki saját vallomása szerint nem mindig mert bátran 
szólni (uti loquendi ratione non audeo), mégis 
Gergelyt&dLWcius, Satanas-nak, blandus tyrannus-
nak nevezi, hozzá tevén : qui mihi Neroniana 
semper pietate condoluit, és Gergely' jellemét epi-
grammokban találva rajzolá, de ebben Hildebrand' 
magasztalói csak ,,szeszélyes, kissé gyöngédtelen 
tréfát" látnak. Annyi bizonyos, hogy Damiani 
Hildebrand istenítői közé nem számítathalik. Kü-
lönben elég igazságos a' sz. visszautasítani a' gya-
Iázásokat, mikkel Gergely1 becsülete okatlanul 
van bántva, névszerint Benno bibornok- 's Benzo 
püspökéit. Benno' munkája először ,,Fasciculus 
rerum expetendarum et fugiendarum'í-ban van ki-
nyomatva 's azt a' hegyentúliak lutheránus talál-
mánynak bélyegezve az ,,Index librorum prohibi-
toruin'{-ba sorozák. Gergelyt Bennoként feketén 
festc Benzo is, ki sokszor legkeserűbb gúnynyal 
kel ki ellene. Ellenzői közé tartozik Hugó Can-
didus bibornok is. Ezekhez csatolvák e' pápa' föl-
diéi , kik nem dicsérőiként léptek föl. Igen fontos 
e' részben Farva' krónikája , melly nem szenve-
délyes Gergely ellen, de csodái- 's világboldo-
gító nagy tetteiről initsem tud. Józanságát és 
becsületességét onnan is megismerhetni, hogy már 
a' középkorban bátor volt a' hires Donatio Con-
stantini Magni-t, mellyre Hildebrand világi te-
kintély fölötti hatalmát akará alapítani, megtá-
madni. Nevezetes, hogy csaknem valamennyi olasz, 
Hildebrand kortársai, ellene nyilatkoztak, pedig 
nemcsak a' püspökök, hanem a' főrendüek is Emezek 
IV. Henriknek keserű szemrehányásokat tőnek, mi-
szerintCanossábanhomini haeretico etprobris omni-
bus infamato veté magát alá. Azután Ilildebrand'olasz 
és német legfőbb antagonistái röviden ugyan, de igen 
nagy dologisméreltel soroltatnak elő ; ugyszinte 
gemblouri Sigebert, osnabrücki Guido vagy Wido, 
Wallram naumburgi püspök, lüllichi Otbert, 
Guenericus vagy Wenerich, vercelli püspök 's 
olasz birodalmi cancellar ravennai WiberV 
állításaira hivatkozva megezáfoltatik a' hegyentú-
liak'azon állítása, hogy Hildebrand' tana pápai 
jogokról világi ügyek fölött a" XI. században egé-
szen helyeselteték. Illy adatok' összeállítása után 
kiviláglik, hogy VII. Gergely pápát sem nem is-
teníthetni , sem Apollyonná le nem torzíthatni 's 
azon eredményhez jutunk ; ,mindegy, kora akár-
mint itélt róla: nem ismerte öt/ Th. L—ltután D. 



„Die epistolisclien Texte in kirchlich-ar-
cháologischer, exegetisclier und besonders ho-
ni Hetisch-praktischer Hinsicht, anbequemt dem 
neuen Perikopenbuche, filr das Königreich 
Sachsen, nebst einem Anhange enthaltend die 
gleiche Bearbeitung der álteren epistolischen 
Abschnitte, tvie sie noch jetzt in mehreren 
Jjándern des protestantischen Deutschlands un-
verandert geblieben sind, vorn Dr. Carl Chri-
stian Friedrich Siegel, Diaconus und Ves-
verprediger zu St. Thomci in Leipzig.i( Leipzig 
1842. I. köt. nSr. LXXXV1. és 375 l. 

Szerző még 1827—28-ban dispositiókban 
dolgozá föl az ág. hitv. egyházban hajdanta bevett 
epistolákat; de a'sz. Írásnak ezen bevett evange-
liomi s epistolai czikkei, legalább nagyobb ré-
szök, nem találtatván egészen czélszerüeknek, 
helyettök Szászországban más, a' szükségnek job-
ban megfelelő leczkék hozattak be; jelen mun-
kája tehát szerzőnknek az 1827—28-ban kiadott-
nak az új textusokhoz alkalmaztatott átdolgozata, 
még pedig úgy, hogy megtartván némellyeket a* 
régi leczkék közül, ki van mutatva az összefüg-
gés , miben az epistola a' részszel, mellyből vé-
teték, áll 's foglalata röviden terjesztetik elő. 
Ezt követi maga az epistola lutheri fordításban 's 
görög szövegben, mit exegeticus-practicai ma-
gyarázat vált fel. Ehez ismét, az egésznek annál 
tisztább fölfoghatásaul, körülíró fordítás csatlako-
zik. Erre hosszabb dispositio következik, mit több 
rövid dispositio követ. A" jelen kötet, mellyRo-
gate vasárnapig terjed, két új dolgozattal van meg-
hővítve, u. m. az egyházi archaologiából vett tannal 
a' keresztyén vasár- és ünnepnapok' ünnepléséről 
s jegyzetekkel a' különféle ünnepcyclusokra szol-
gáló textusok' választása körüli vezéreszmékről. 
A' munka sok tekintetben ajánlatos. F. 

V e g y e s I t ö s l e m é i s y e k . 
Halálozás. Kú czi án György úr, a' 

mező-berényi evang. tót egyház' 35 évekig pél-
dás hűségű lelkésze, 's a5 békési egyházmegye' 
egykori nagyérdemű főesperese nincs többé! — 
A' közelebb elenyészett év' utolsó napján, mely-
lyen még a' szentegyházban Isten' oltáránál hívei-
re áldást esdekle, estenden, vidám beszélgetés 
közt, agyszélhüdés éré őt, mellynek következté-
ben, még azon — 's épen születése napjára virra-
dó éjjel — majd nem azon órában, mellyben ez 
előtt 65 évvel Záturcsán Turóczban világra jött, 
csendesen a'jobblétre szenderült. — Hűlt tetemei-
nek ünnepélyes gyász pompávali eltakarítása, rop-
pant sokaság' érzékeny kíséretében, e' folyó év 
január 3-dik napján ment véghez, melly alka-
lommal templomban a' liturgiát Kristoffy Sá-
muel főesperesur éneklé, a' tót szónoklatot Háán 
János csabai, a' magyart Mikolay István oros-
házi , a' németet Proszman Dániel szinte csa-
bai lelkész urak tárták. A' boldogult férfiú sok-

oldalú széles tudománya, a' népnevelés körül 
szerzett érdemei, dékáni, jegyzői, 's végre fő-
esperesi hosszas hivatalnokoskodása ideje alatt ki-
tüntetett fáradhatatlan munkássága, a'nemzetiség-
hez nemcsak híí ragaszkodása, de annak ritka si-
kerreli előmozdítása által, minden rendű ismerő-
sei előtt állandó köztiszteteletet, híveinél pedig, 
kik benne buzgó lelki atyjokat veszíték, maradan-
dó emléket vivott ki magának. Isten nyugtassa po-
rait ! B. 

- - Szekszárdi ref. lelkész Szekeres And-
rás f. é. január' 7-én meghalálozott. Béke ham-
vaira ! 

Jótékonyság. Gróf Buttler János az is-
mert jóltevő, a' marosvásárhelyi ref. collegiumnak 
2000 ezüst forintot ajándékozott, olly rendelettel, 
hogy kamatja a1 szolgálatra tehetlen, 's mikor 
illyen nincs, a' szolgáló professoroké legyen. — 
Egy volt városi iskolamester lncze József is , 
megvonva magától életében, hogy halálával jót 
tehessen, hagyott azon collegiumnak 300 ezüst 
forintot, könyvtár' szaporításra; azon teherrel, 
hogy 6600 ezüst forintot tanuló atyjafiai' számára 
kezeljen. (V. U.) 

Háiaszó. (Modor, öszhó'6-án 1843.) 
Az itteni evang. gymnasium, az alulirt által ala-
píttatott, és most már harmad évben elnöksége 
alatt fennálló magyarnyelv' egyesülete, szent kö-
telességének tartja, a' hazával édes örömeit és 
hálájának érzeményeit tudatni. A' tavalyi tűzvész 
által károsult városunkban , áldásdúsan ismeretes 
Jánisch József ur, a' budapesti német lap'ér-
demes szerkesztője, megértvén bimbózó egyesü-
letünk' könyvhiányát, ez árva állapotunkon segí-
tendő , hazafiúi bizodalommal felszólítá a' tisztelt 
pesti könyvárus urakat, e' hiány' némi megszünte-
tésére. Szava szívre 's kézre talált. Könyvszekré-
nyünk , mellyben még eddig alig vala fél száz kö-
tet, most négyszáz könyvnél többel díszeskedik, 
melly mind Ileckenast, Hartleben, Kilián és 
társa , Emich , Kggenberger és fia, Getbel, 
Müller és Trattner-Károlyi könyvárus urak' ke-
gyes adakozása. Valamint e'tisztelt jótevők, kü-
lönösen Jánisch József úv, ki a' könyveket ön-
költségén szállítatta ide, a' haza' nyelvében ha-
ladni törekvő modori magyar tanuló ifjúságnak , 
bőven nyújtottak lelki táplálékot: úgy árassza a' 
jó Isten bő áldását az ifjúság' ezen kegyes bará-
tira, kiknek nevök az egyesület'körében minden-
kor forró hálával és tisztelettel fog említetni. 

H o l l e r u n g K á r o l y , itteni ev. német 
lelkész, és az egyesület' elnöke. 

Urvacsora-kiszolgáltatás Parisban. — 
Többször gondolkodtam: ha vájjon reform, egy-
házkerületeink' egyike vagy másika érdemel-e mél-
tánylást azon előjogra nézve, mellynek urvacsora-
osztáskor folytonos gyakorlatában van, melly eb-
ből ál l : hogy a' jelek' megszentelésök, 's az 
ezen apostoli rendelmény' elszavallásá: — „az 



anyaszentegyházban mindenek ékesen és szép 
renddel legyenek" — után, az egyháztanács' 
tagjai, a' tiszteletesebbek, érdemesebbek, vagy 
néha jobban öltözöttek, kisebb 's nagyobb szám-
mal urasztalhozálínak, és a'szentjelek'vétele ulán 
helyökre vonulván vissza, ugy kerül népre a'sor? 
e' gondolatomhoz hü, nem teszek egész fölösle-
gest, ha e' tárgyra nézve utazási naplómból egy 
töredék-czikket ide másolok, melly szorul szóra 
igyhangzik: „1841 oszhó' 10-kén Párisban, dél-
utáni 2 és 3 óra közt a' Saint, Honore utczában 
levő Temple de r oratoireba mentem. A' reform, 
egyház tömve volt , 's derék papja hatalmasan 
szónokiolt; néhol megállt, a'szónokszékben leült, 
pihent és az előre oda készített pohár vizből ivott, 
szomját 's kiszáradt torkát enyhítendő. Különö-
sen egyházi beszélye' közepén ült 's pihent huza-
mosan, hogy a' kimenni akaróknak időt engedjen 
és az alkalmatlan zajt elhárítsa, de a' lelkes pa-
pot senki sem hagyta oda. Miután beszédét végez-
te , benhagyta az urvacsorával élni akarókat. Az 
egyház közepén egy hosszú, 's hófejér abroszszal 
beterített asztal ál l t , végén, fehérkendő födte 
edénycsoportok. Egyik egyházi! föltakarta a' tün-
döklő ezüst edényeket, és a' hosszú asztal' köze-
pére illy renddel rakta: a' nagy 's olly apróra 
vagdalt kenyérrel, minőt a' pap osztani szokott, 
teli tálat középre ; körölte négy apró kenyérda-
rabokkal megrakott tányér; egy csinos ezüst kan-
csó , 's négy borral teli pohár. A' pap ez asztal' 
közepéhez állt, 's igen rövid szentelő beszédét 
végezvén, annyi ember állta körül az asztalt, 
mennyi állhatta; férfi, nő, i f jú , lány, gazdag, 
szegény, válogatás nélkül. A' pap helyben maradt 
mintegy családatya, legkisebb hézag sem levén 
közte 's szomszédi közt. Egyik kis tálból ő vett 
előszer kenyeret 's megette, majd a' mellette 's 
szemben állók közül ötnek hatnak maga osztván, 
az apró tányérokat szétadogatta, mindenki maga 
vett magának, és a' tányért szomszédja elébe 
tolta, és igy járatták körül egész asztal vendégek 
közt; csak a' nagy tál maradt középen, ahoz sen-
ki sem nyúlt, valamig az aprókból ki nem fo-
gyott. Épen igy bánt a' poharakkal is, 's miután 
kiürültek, az egyházfiak egy közel asztalkára vit-
ték, "s mindeniket csinosra törülgették. Szent ven-
dégség alatt intő, serkentő, vigasztaló beszédet 
tartott a' pap, ós az egész kört megáldotta. Is-
mét más sereg állta körül az asztalt, 's minden 
előbbi renddel ment, és a' hitszónok lelkes be-
szélyét változtatta. Egész úrvacsora alatt egy ének-
szó sem hangzott. Csakhamar egyik karzatra mász-
tam, az egészet jobban kilátandó, és vége felé ma-
gam is le készültem menni, de a' pap a'szent asz-
taltól hirtelen eltávozott, 's épen abban csalódtam 
meg, hogy illyenkor ollyanok is sokan maradnak 
ben, kik szcntjelekkcl nem élnek; rákezdték Si-
meon' énekét, 's az áhítatoskodók szétoszlottak. 
E' vallásos szertartás együgyüleg 's természetes 

egyszerűséggel végeztetik itt, mint szerzője rendel-
te. Mindjárt is egybehasonlítottam a' magunkéval, 
és láttam a'nagy különbséget, és a'nálunki szer-
tartás' némelly fölöslegeit. Calvin' honában igy 
communicálnak, és csudálni lehet hogy ős atyáink 
felhagytak ezen egyszerűséggel, melly sokkal ér-
dekesebb mint gondolnók. Fájdalom! magyarha-
zánkban, mint egyébről, vallásról is aristocratia 
rendelkezett, és rendelkezik; nem mondom min-
den egyházkerületben, mert néptanító pályámat 
magam is olly reform, társaságban kezdém, hol 
az illy furcsaszinü szertartásról semmit tudnak. 
Valamint polgári, ugy vallásos társulatban és 
minden törvényes társkörben mulaszthatatlannak 
tartom, 's legelső biztosítéki kelléknek hiszem és 
vallom az előjáróságot: de a' lelki suprematiát 
kereken tagadom,'s csodálatosnak látom, ha az apos-
toli ezen mindig vallásszerü szók: „ t i mindnyájan 
egy vagytok a'Krisztusban.Semmit ne cselekedjetek 
versengés vagy hiábavaló dicsőség hanem alázatos-
ság által. Minden mást nálánál jobbnak Ítéljen len-
ni" (Filip 2 : 3.) olly önkénytesen elértelmeztet-
nek. —Haurvacsoránk' szent rendtartásánál, a' pry-
taneáktól egyházakba is átcsúszott liturgikai rend-
szerünk szerint, de különösen istenitanítónk'égi 
ihletű hagyományánál fogva megszűnik a' polgári 
különbség: ne osztályozzuk magunkat cs jelenté— 
sesb hitrokoninkat az ábrahámi farakásnál, melly 
rang- hivatal- fény- és minden kórságot tévéink-
kel, balfogásinkkal, kedvélyünkkel 's minden bál— 
ványinkkal együtt áldozatra hí. És ha mi protes-
tánsok lelki szabadságot igénylünk, hogy rekesz-
tünk ki akárkit is hitfeleink közül urvacsorai szer-
tartásunkra nézve; egyházközönségünk, keresztyén 
cosmopolitikus köréből? mellyben előjogot senki 
sem gyakorolhat — nem! legyen azpresbylerium 
vagy consistorium. De nem, csak azért sem, 
mert az urvacsorai praesidiumot sokan önkényök 
szerint tartják meg, 's nem ritkán történik, hogy 
mint önválasztottak gyéren mutatkoznak, pedig a' 
nép illy szokás-példányokból következteti a'vallá-
sos hidegséget, és az illy hidegség vallást is 
gyöngít, népet is ront, előjárósági jogot is sért. 
Legyünk következetesek! 'S alkossunk egyenlő 
liturgialis rendszert, és ne adjunk okot a' köz-
mondatra: „ez vagy amaz egyházkerületben ez's 
ama' szokás." Vallásos szertartásunkban nem szo-
kás hanem „tiszta igazság" a'jelszó, mellynek 
jelleme egyszerűség 's mesterkélés' bélyegétöli men-
tesség. Mindiga' hierarchia' vádjától fázunk, és 
rémalaku papkény- fogalmat — csak fogalmat, 
mert az nálunk lehetetlenség —urkénynyé képez-
vén , az egyházrendszer' mármár lehervadt meze-
jéről a' vallás1 lelkiországában visszük, hol a' nap-
fényt is tévesztő ködbe zavarhatjuk. 

Szerény reményem, hogy a' Protestáns Egy-
házi lap hasábjain, ezen nem egészen érdektelen 
észrevételnek is enged némi kis helyet; annyival 
inkább, minthogv az eszmecsere1 rostájában ha 

3 * 



ki nem állhatja is minden mag a' rázás' catastroph-
ját, legalább — később pörögvén alá — kon-
kolyt temet. V á l y i P á l , ref. pap. 

A' foátfai egyház j ól tevőj e. Egyházunk 
nemes jótevői' koszorújában első nagyságú fény-
nyel tündöklik pálóczi Horváth Mária kisasszony, 
ki düledező templomaink'megújítása után, a' kö-
zelebbi lefolyt évben, kőalapra égetlen téglából, 
csinosésszegényprotestans pap' sorsához alkalmaz-
va, kényelmes paplakot tulajdon költségén kegyes-
kedett építetni. Sőt egy hóid szántóföldet is mél-
tóztatott ajánlani, mellynek jövedelme egyedül 
ezen paplaknak jó karbani tartására fordítathalik. 
Mellyért forró hála nyilvánítatik. Adja az ég, hogy 
példája sok illy hő keblű hölgyeket támasszon a' 
hazának. Óhajtja 's közli egyháza' nevében 

C s á r y G y ö r g y , lelkész. 
A' XIX. Század' fénypontjainak egyike. 

Sz--ben, egy evang. családatya két gyermekei-
vel agyon ültetett a' villám által. Ámbár itten tu-
lajdon sírkertje van az evangélikusoknak , mégis 
e' jelen alkalomkor fellépett az ó-hitü kath. egy-
ház, 's lelkészének parancsolatjára megtiltotta a1 

tisztességes temetést. A'romai kath. uradalmi tiszt-
ség' erőteljes fellépése által, mellyért legmélyebb 
hálával adózunk neki, betöltetett a' sövény alatt 
már megásott sír, és sikerült az evang. lelkész 
csiiggedetlenségének a' tisztességes sírkerti elta-
karítatás. W i t t c h e n M . 

Her. vallás' terjesztése. A ' ker. vallás' 
syriabani terjesztésének angol társasága egyik ülé-
sében Assaad Ragat' ottani ügyvivője's hitterjesz-
tö1 tudósítását olvastatá fel, melly szerint az ed-
digelé 6 fiatal syrt külde Londonba, hol a' tár-
saság' költségein tanítatnak. Syriában már is kal-
már- 's más iskolák legjobb sikerrel vannak fel-
állítva 's a' sz. írás' fordításából, valamint más 
vallásos könyvekből is sokat osztottak szét. Da-
czára a' muhamedanok' minden ellentörekvésének 
Syriában a' ker. vallás folyvást több meg több hí-
vet nyer. A' társaság el határozá ernyedetlenül 
folytatni törekvéseit. (A. K. ZJ 

Házasok" elválása. Ez Angliában igen 
nehéz és igen sokba kerül, e' miatt csak főranguak 
(igen sokszor perek) közt történik leginkább; e' 
költséges körülmény a' pórnépet nőeladásra veze-
té, mi azonban igen gyéren történik már. Elphin-
tone bilit hozott az alsó házba, mellynek czélja, 
megváltoztatni a' fennálló törvényt 's megkönnyíteni 
a' házasok' elvállását. Erre vonatkozólag a' koro-
na- 's horgony-tavernben gyűlés tartaték, melly-
nek azon sajátsága volt, hogy a' jelenvoltak' töb-
ségét személyesen érdeklé az ügy, azaz, elvált 
férjekből vagy ollyanokból, kik elválni kívánkoz-
nak, állt. Az elnök, Vernon, 's más szónokok 
a' mostani törvény alatti kinaikat' rajzolák; igy 
panaszkodék Brooks, hogy a' papi törvényszék' 
Ítélete elválasztá őt ugyan az asztal- és ágytól, 
de nem eléggé gazdag, hogy parliamenti elváló 

oklevelet kaphasson. Petritio a1 parliamenthez 's 
küldöttség a' canterburgi érsek- és több cabinet-
ministerhez lön határozva. Ridleg chartista'javas-
lott módosítása : nemcsak házasságtöréskor, ha-
nem minden esetben, hóikét házasfél bebizonyítja, 
hogy szerencsétlenül élnek egymással, engedtes-
sék meg az elválás (!) félre vetteteték ugyan, de 
csak kis szavazattöbbséggel. ^ A. K. Z.) 

Koma. Mondják, hogy Rothschild b. nem 
rég Román átutazván, megkéré a' pápát, engedne 
az itteni zsidóknak némi kedvezményeket, jelesül 
terjesztené nagyobbra Ghettóban lakhatásuk' kerü-
letét. A'pápa beleegyezett's a' zsidóság'előjárói-
val, kivált az utóbbi pont iránt, alkudozásokat 
kezdetett. Mivel azonban ezen elöljárók a' dúsabb 
házbirtokosok közé tartoznak, félvén jövedelmeik' 
megcsökkenésétöl, a' kormány' javalataira rá nem 
állának. Most tudni illik a' zsidók, olly kis térre le-
vén szorítva, kénytelenek magas áron kibérelni 
hitsorsósaik' nyomorú lakait, mi a' zsidóváros"' 
hitterjesztésekor nagyobb vagy kisebb mértékben 
megváltoznék. (K. K. Z.) 

Állítják, hogy a'pápa, valamint az előtt 
nyilvánosan, ugy most azok előtt', kiketkönnye-
zetéböl különös bizalomra méltat, határozottan ki-
mondá , hogy a' világi 's egyházi statuselemeknek 
Oroszországban részint végrehajtott, részint czél-
ba vett összveolvasztása ellen élte' napjaiglan min-
den, hatalmában álló eszközzel tiltakozandik. Mert, 
mint az egész római curia, attól tart, hogy a' 
lengyelek az ismeretes események által, közvetve 
kényszerítetnének rövidebb vagy hosszabb idő alatt 
schismaticusokká lenni, minőknek a' romai curia az 
oroszokat mindig tartá. (I{. K. Z.) 

Siataiomkltoriás. Berlinben városi beszéd -
tárgyul szolgált egy eset, melly templom-parádé' 
alkalmával egy ottani r. kath. templomban történt 
's az illető hatóságnak feladaték. A' berlini, r. 
kath. katonaságnak t. i legfensőbb helyről szigorúan 
lön meghagyva, hogy azon vasárnap, midőn parádén 
kell megjelennie, előbb misét hallgasson, mi meg 
is történt. De mise után a' katonák templomban 
maradiak a' következett istentiszteleten 's ott mu-
lattak a' pledikátzió alatt is. Eljővén azalatt a* 
parádé' ideje, a' katonaság távozni akart 's ez 
által megháborítá a' predikácziót, mi a' segédpap-
nak , mint kisült, azon szószékrőli nyilatkozatra 
szolgáltatott alkalmat, hogy parancsolja a9 ka-
tonáknak.; maradjanak á' templomban \s ez 
iránt felelősekké teszi az altiszteket. A' kato-
nák nyugottan maradtak a' templomban, ámbár a' 
tisztek töbször adának nekik jelt, sietni a' pará-
déra. (A. I(. Z ) 

Vallásfelekezetek lengyelországiján. 
A' vallásfelekezetek közt ezen országban jelenleg 
a' r. kath. még az uralkodó's legnépesebb, 1840-
ben 2598 világi 's 1768 szerzetes papokat, 1873 
templomot 's imaházat, 's 150 férfi-'s 32 nő-ko-
lostort számlált. Néhány év óta a' főbb r. kath. 



papság' kiképzéséül, Varsóban papiacademia van, 
12 oktató 's 40 tanulóval. A' eparchialis semina-
riumban 74 tan í tó 's 3 1 3 növendék. Emezek , 
iskolai pályájok' bevégeztével, városi 's falusi 
papoknak szánvák . Most az orosz-görög hitval-
lás utóbbi évek alatt Lengyelországban tetemesül 
szaporult. Most Varsóban saját székegyháza, más 
helyeken 11 temploma; Jabletschnában régóta 
fenálló görög kolostora 's átalán 74 papegyede 
van. Egy görög papok' 's a' 4 kolostorban létező 
szerzetek' száma 1840-ben 367., templomoké 
365 vala. A' lutheránusok 51., a' reformátusok 
10 egyházat képeznek. Az anglicanusoknak Var-
sóban saját imaházuk van. A' kormányzó hg' kor-
mányzatának utolsó öt éve alatt valamennyi hit-
vallás' istentisztelete' fentartási költségeiről imént 
közrebocsátott költségvetése szerint Lengyeloszág-
ban a' nevezett idő alatt 7,533,319. ft, azonkivül 
templomépitésre 's tartozásra 1,701,000 ft. ada-
ték a' kormányi kincstárból. Szinte ezen öt évi 
kormányzattudósítás szerint az ország' népessége 
4,428,546 egyeg. Közüllök 3,501,494 r. kath., 
227,767. egy görög, 7200. görögorosz, 221,591 
protest. 's más kereszt hitvallású, 468,930 zsidó 
's 564 muhamedan hitü. [K. K. Z.) 

iriaita. Állítják, hogy a' ker. vallást Pál 
ap. e' szigetre időszámlálásunk' 58-dik évében 
már behozá ; a' maltaiak büszkék rá, hogy olly 
régi keresztyéneknek tartatnak. Nincs ország, 
hol aránylag olly szép , sok és pompásan fölépí-
tett templom volna 's hol az egyházi szokások 
ünnepélyesebben tartatnának meg. Istenes szokás 
azon áldozat, mellyet a" mallai hét' végén kere-
setéből oltárra tesz , hogy ő is járulhasson vala-
mivel fentartása- 's fölépítéséhez az istenhá-
zának, mellynek birtokostársául magát is különb-
ség nélkül tekinti. Ez áldozathoz nyúlni annyit 
tenne, mint lázadásra jelt adni; vallásos szoká-
sok iránt megvetést mutatni annyit tenne, mint 
magát megköveztetésnek kitenni; csupán s egye-
dül ebben kellett okát keresni az 1798-ki, fran-
cziák elleni felzendülésnek 's a' britek, kik hasz-
nukra fordítók ama' kor' ezen különbségeit, meg 
nem engedek, hogy az uralkodó egyházhoz tar-
tozó zászlósok 's tisztviselők jelen vannak a' r. 
kath. istentiszteleten 's ünnepélyes alkalmakkor 
álgyútkat megdördíttetik. A'maltai papságnak meg 
kell adni az igazat, hogy ámbár kevéssé mivelt, 
jámborul élni ügyekszik 's valódi ker. gondolko-
zásmódjában világi törvények ellen szegülni soha 
nem törekszik. Sajátságoss hit a' maltaiaknál, 
hogy a' vérpadoni halál közvetlenül örök boldog-
sághoz vezet. A' kivégeztettek rokoni bizonyos 
napokon meglátogatják azoknak sírjait, de nem 
azért, hogy azok' lelkeiért imádkozzanak, hanem 
c'lclkek' szószólását magok'számára igényelhessék. 
(Histoirc de Malta, par Miége, ancien consul de 
Francé á Malte.) D. 

•lezuiták Aiiwztriáhun. E' monarcihában 

a' jezuilák' száma 302., kik között pap csak 125; 
Galicziában van nekik 16 nagyobb 's kisebb te-
lepök, Graczben, Veronában, Innsbruckban 's 
Linz mellett collegiumok. — A' redemptoristák' 
száma 122., köztök 68. pap 's egy csekély ko-
lostoruk Bécsben , több kisebb pedig Styriában. 

(B. A Ií. Z.) 
Hely. Hitvallásunk Németal fö ldön. — 

pap egyházban lélekkel. 
1. Gelderland 204 175 197420 
2. Déli Holland 256 194 373808 
3. Éjszaki Holland 196 152 276709 
4. Zeeland 114 99 108362 
5. Utrecht 80 66 80545 
6. Frizland 212 197 192155 
7. Oberyssel 84 65 121865 
8. Gröningen 159 148 151014 
9. ÉjszakiBrabant 96 91 44739 

10. Drenthe 48 í ' i 60716 

1449 1229 1608333 
Ág. 's Jielv. l i i tval lásuak Oroszország-

ban. A' belügyi ministerium'legutolsó tudósítása 
szerint 1840-ben Oroszországban 574 ev. luth. 
templom "s 301 imaház vala. Consistoriumok sze-
rint e' templomok következőleg vannak elosztva: 

templom'simaház. pap. 
Sz. pétervári consistorium . . 93 71 
Moszkvai consist 96 31 
Liflandtart. consist 267 118 
Rigavárosi consist 16 17 
Oeseltarl- consist 7 3 15 
Esthlandtart. consist. . . . 126 53 
Revalvár. consist 6 8 
Kurlandi consist 192 132 
Német gyarmatok' zsinata Grú-

ziában 6 3 

875 448 
Helv. hitv. templom pedig 32 's imaház 4 

vala, következőleg felosztva : 
templom, imaház, pap. 

Sz. pétervári consist. 2 — 5 
Moszkvai consist. . . — l I 
Rigavár. consist. . . 1 — 1 
Kurlandi consist. . . 1 — 1 
Litvániái ev. ref. zsinat 28 3 28 

32 16 
(A. Ií. Z.) 

Coníirmatlo. A' több kerületből bejölt run-
firmátio-táblázalokból az világlott k i , igy írnak 
Danzigból, hogy az ur' asztalához első izben járul-
lak köztt sokan valának, kik 16, 18, s 20. 
évükön túlhaladtak már, sőt hogy házasságra lé-
pett személyek sem vallásban nem okta'.tattak, 
sem föl nem avattattak. E' baj' meggátlásaul oda 
utasítallak az ev. papok, hogy házas életre kít— 
sem adnak össze azon nőtelenek közül, kik a' 



kihirdetéskor rendes papjoktól confirmatio-bizo-
n y í t v á n y t előmutatni képtelenek ; azonkül minden 
uraság, melly nőtelen evangélikust szolgául fel-
fogad, szolgálatba léptekor szolgáltassa kezeibe a' 
confirmátio-bizonyítvánvt 's azt a' hatóságnak mu-
tassa be. ' " (B. A. K. Z.J 

szakadás-A' skót presbyteri papság' kisebb-
sége, úgy látszik, meg akar maradni a' veto-ok-
levél' 's határozata mellett, hogy az ottani status-
egyháztól (Kirk) elszakadand 's új elvált egyházat 
(seceding Church, más illynemü eltévés már előbb 
létezett) képezend. E' kisebbség' élén Chalmes, 
Welsli, Gordon tanárok állnak, Breadcdbane 
marquis, ámbár hajlik ez irányhoz, az alaki el-
szakadás ellen nyilatkozott (K. K Z.J 

Uj csoda- A' jezsuiták' freiburgi nevelőin-
tézetében egy londoni angol' fia tanul Clifford 
hires nemzetségéből. A'fiatal angol két hónap előtt 
egyik lábára beteg lön. A' kor nevekedett, frei-
burgi három első orvos gyógyítá a' beteget, 's 
mivel javulást nem lehete reményleni, negyedik 
orvosul Major urat hívták meg Lausannéból. A' 
gyógyászok tanácskoztak, de nem segítettek; a' 
íiatal Clifford olly kínokat szenvede, hogy őt, 
ha lábához nyúltak, négy férfi alig volt képes meg-
tartani, sőt végre fájdalom miatt megőrült. Jun.' 
10-kén, midőn épen nagy fájdalomrohamtól féltek, 
az igazgató atya ereklyét tetetett a' sebes helyre, 
's a' fiatal Clifford nyomban felugorván felkiálta: 
,egészséges vagyok ! !4 Csizmáit tüstént maga huzá 
föl, 's újra futkároz és ugrál, mint kéthónap előtt. 
A' csoda jun.' iO-kén 9 és 10 óra közt történt. 

(K. K. Z.J 
Brahmapap. Most történt legelőször, hogy 

egy brahmapap elhagyá hindu hazáját, nyugottal, 
vallása- és szokásaival megismerkedendő, Diva-
harnath Tagor Romába is jöve, 's a' sz. atyáról, 
XVI Gergely mostani pápáról következőleg nyi-
latkozik: „Romában létemkor őszentsége látni ohaj-
tott. Én nyilvánítám, hogy örömmel udvariandok 
a' pápának, csak parancsoljon, az audentiánál 
európai szokás szerint viseljem-e magamat 's le-
födjem fejemet, vagy pedig szabadságomban ál-
land-e brahmák' szokása szerint megtisztelni a' 
sz. atyát." Csak honi szokásink szerint viseljem ma-
gamat, lőn a' válasz 's ugy is történt. Én a'pápát 
igen belátó, nyájas, jó urnák találám. Tolmácsul 
egy ir pap szolgált. (K. K. Z.J 

K. kathol ic ismns' á l lása. Graubünden-
ben a' jezuiták terve , mellyen régóta dolgoztak, 
Churban, a' régi cantoniskolán — mindkét hit-
vallás számára — kívül egy r. kath. építeni 's azt 
tanítókkal, kik az ő szellemökbe egészen beavat-
vák, ellátni sikerült. Ezen 's más tünemények föl-
ébreszték valamennyi szabadelmü lap figyelmét, 
sot a' helv. hitv. cantonokban a' conservativekét 
is. A'jezuiták Schweizban valóban fenyegető ha-

talommá lőnek. A' churi, sitteni 's freiburgi püs-
pökök egészen befolyásuk alatt állnak, a'püspöki 
helyettes pedig St. Gallenben, hol erős pártjok van, 
melly a' legközelebbi választásoknál még nőni fog, 
's a' soluthurni püspök legalább elnéinittattak, 
Schwyz, Luzern 's Freiburg cantonokban a' sta-
tushatalom is egészen tőlök függ. Ehez járu l , 
hogy e'rend' igen kevés tagja született sclnveizi; 
legnagyobb számuk németalföldiek- , francziák- , 
olaszok-, lengyelek- 's bajorokból ál l , munkás-
ságukat e' szerint nemzeti érzemény nem bénítja. 
A' sajtó azon kéidéssel foglalatos: miként kell 
meggátolni növekvő hatalmukat? de jövőre is nem 
levén a' szövetségben középponti hatalom, nehéz, 
sőt lehetetlen, kielégítő eszközt javasolni. 

(K. K Z.J 
Az oxfordi események. Ezek már is sok 

beszédre adnak alkalmat 's bizonyosan tettekre is 
adandnak. A' laicusok mindinkább figyelmesb-
bekké lesznek 's eszközöket keresnek, hogy mind 
magokat, mind az egyházat korlátlan papuralom 
ellen biztosítsák. Ha tehát a' püspökök be nem 
elegyednek 's a' puseyismus' kovászát komolyan 
ki nem tisztítják, bizonyosan kívülről fog rajtok ütni 
a' reformátió , melly sokat sodorna magával, mit 
örömest megtartanának. (A. Z.J 

Az özvegy királyné- Angol lapok által r. 
katholicismus-pai tolásról vádoltatik az angol öz-
vegy királyné. Lássuk, minő okokból: A'liverpooli 
Merkúr írja , hogy ő fels. Dorsetshireben legkö-
zelebbi tartózkodtakor a' stape-hilli apáczakolos-
tort is meglátogatá. Kifejezvén érzeményeit hízel-
gő fogadtatása fölött 's megelégedését mindennel, 
mit e' házban látott, elváltakor 25 0 ft st. hagyott 
ott 's igéré hogy látogatását ismétlendi. Ez elég-
nél több, mond egy r. kath. lap, hogy az angol 
prot. lapok közt rettegést okozzon. (A. K. Z.J 

sídney. A' város' és kerület' egész népes-
sége 35,507, közitök 20,733 férfi 's 14,774 no 
lakos; vallás szerint pedig: 24,978, protestáns, 
még pedig a' föegyház tartozó 19,903, presbyle-
rianus 3,565, wesleyanus 937, 's más protestáns 
dissenter 973; 9,552 r. kalh; 476 zsidó; 101 
mohamedan és pogány. (jB. A. K. Z.J 

Indcpedensck ÜVngybrlttaniában- Az i n -
depedensek' templomai' száma Nagybrittaniában 
1812 óta kétszer annyira szaporodott 1812-ben 
1021., IS i l -ben pedig2449-et tőn, jelesül Ang-
liában 1853 , Walesben 463, Skótországban 
103, Irlandban 24, normán szigeteken 6-ot. — 
Ide csatoljuk az ujra-keresztelök' számát is, kik 
1812-ben Angliában csak 35 templomot 's 4746 
tagot számitának, de 1841-ig templomaik'száma 
207, 's tagaiké 15,667-re nőtt. (K. K. Z.J 

Hasonlatosság. Bayne batlistapap a' pu-
seyitákat a' brámánokkal hasonlítá össze 's köztök 
14. hasonlatosságot fedezett föl. Q3. A. K. Z.J 
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száma' mellék-lapjában, iliyen czim alatt közöltetett 
egy igen érdekes értekezés, mellyet minden com-
mentár nélkül ohajtánk olvasóinknak átadni. Csak 
kettőt jegyzünk meg, azt, hogy a' czikk' irója r. 
katholikus, mit ama' lap szerkesztősége szüksé-
gesnek tartott megjegyezni; és azt, hogy azon ba-
rátunk , kit a' lefordításra megkértünk az erede-
tit be nem küldvén, munkájában a' szokatlanabb 
kifejezéseket nem módosíthattuk, nem lehetvén 
szemeink előtt az eredeti typus, mellyhez simít-
gatásunkat alkalmazhattuk volna. Most pedig kö-
vetkeztetjük a' czikket magát: 

„Azon nagy érdek , melly a' vallási és egy-
házi kérdemények' körében korunkat élénken moz-
galja , a' reformatio óta kifejlődött egyházi ellen-
téteknek történeties átszemléltére hí föl bennünket. 
Csak a' történet' életmüvies összefüggtében lesz 
az egyes kortünemény érthetővé. 

Ha beakarunk látni a' r. kath. egyháznak a 
protestantismushozi viszonyába; úgy emezt törté-
netének különféle korszakaiban kell szemügyre ven-
nünk. Mert a' most élő protestánsok' legtöbbjei-
nek hite a1 1G- és 17-dik században uralgó pro-
testáns hittől sok részben különbözik. A' protes-
tantismus nem tekintendő pontnak, hanem vonalnak; 
nem valami forráskútnak, hanem egy ollyan fo-
lyamnak, melly három század óta tetemesen vál-
tozlatá futamát. 

A' 16-dik század' egyházszakadása leginkább 
a' papuralom' akkori állapotja elleni ellenzékből 
indult ki. A' pápák' ama' schismája , Avignon-
bani székelésük, 's azon baseli és kostnitzi nagy 
zsinatok óta, mellyekben eme' kornak legkiválóbb 
íiai, például Gersoti, öszhangozón a' keresztyén 
népek 's névszerint a' német népek'átalános han-
gulatával főben és tagokban gyökeres átalakítást 
követeltek és nem nyertenek, — érezhetően csök-

kent a' pápák' hatalma. Jusson csak eszünkbe 
XXII és XXIII János' személyessége, kü-
lönösen pedig VI Sándoré. A' reformátorok és 
követőik' részéről az egyház' akkori fejei ellen 
irányult kifakadások'gyakori mérséktelen és indu-
latos volta magyarázhatóbbá váland, ha gondoló-
ra vesszük , miszerint ama' férfiak' ifjúsága épen 
azon korszakba esett vala, midőn VI. Sándor 
üle a' pápai díszszéken, és a1 midőn Savonarola, ki-
ben a' r. kath. világ' nagy része fölötte lelkesült 
férfiút, sőt látnokot (próphétát) és vértanút szem-
lélt, máglya lüzén halt meg. Mint kelle e'tény-
nek, és mind annak, mi akkoriban történt Rómában, 
hőn buzgó lelkes ifjak' szivére hatnia! Luther 
ugyanazon esztendőn leve magisterré Erfurtban, 
mellyen VI. Sándor meghalt £1503.) Későbbi 
Romában léte még inkább öregbité a' római ud-
var iránti ellenszenvét. A' jelennek és aligmultnak 
visszaélési elfelejtetek , mit miveltenek vala előbbi 
pápák az egyház' üdvének, a' népek' miveltségé-
nek szintúgy, mit szabadságának érdekében. Az 
ellentétek annyira feszülve, a' szenvedélyek annyira 
ingerülve valának, hogy a'melly után mindenek so-
várogtanak, átalános átalakítás nem vala már elérhe-
tő, hanem e' helyett egy eleinte épen nem szándékolt 
szakadás következék be. A'papuralom elleni ellenzék 
az egyházi szakadásnak eme' legelső és legfonto-
sabb alapoka, a'már szétszakadozó egyházak közt 
is a' legnagyobb zárfalat (Schcidewand) képezé. 
Mig egyfelől ugy a' r. kath. mint protestáns ré-
szen kitűnő hittanárok közt sokan voltak, kiknek 
véleménye szerint a' dogma fölötti egyetértés nem 
látszék lehetlennek; addig másfelől az egyház-igaz-
gatás' iigyébeni összeférlelkezés sokkal nehezebb 
föladás. Mert a' protestáns részen ollyatén bizal-
matlanság uralkodik a' papuralom' elveire nézve, 
miszerint ezek, a' szellem'vallási, tudományi és 
polgári fejlődésének szabadságával nem volnának 
össze férlelhetök. 

Azonban azelőtt a' protestánsoknak ellenzé-
ke inkább csak átalán a'papuralom ellen irányult: 
most ellenben nem annyira a' papuralom eszméje, 
mint inkább csak annak fenálló intézetei ellen, mely-



lyek, noha nem egy elismert javítással birnak, mig 
másfelől sok ollyan visszaélés meg van szün-
tetve, melly ellen a'régibb ellenzék irányozva volt, 
mindazáltal sokak'nézete szerint még ma is gá-
tolják a' keresztyén egyház1 magasabb fejlemét. 
Ha a' papuralom'befolyásuabb organumai, korunk' 
legjobbjainak kívánatit megértve, gyökeres refor-
m o k h o z nyúlnának , és korunk'nagyszerű szellemi 
törekvésinek előbajnokiul lépnének föl, névszerint 
a' tudománynak minden nemesebb irányzatára elő 
mozdítva és éltetve hatnának , mikép ezt hajdan 
a1 miveltség' akkori fejlem' fokához képest te-
vegeték vala, ugy elleneikés névszerint a'pro-
testánsok közül is sokan válnának a1 papuralom 
híveivé. Mert azon lelkészi hatalom, mellvinkább 
igyekszik szelídséggel és böloseséggelirányzani 
a' lelkeket, mint rajtuk uralgani , mindenkoron 
nagy tekintélyre teend szert. 

A' protestánsok' ellenzéke a' papuralom' el-
ve ellen, azáltal is enyhült, hogy csaknem min-
den felekezeteik elégtelennek tartják mostani szer-
kezetét a1 prot. egyháznak. Ennek jobbítása vé-
gett sokan a' püspöki rendszer' behozatalát, má-
sok ellenben a' presbyteri rendszer' teljes kifejlesz-
tését óhajtják. Mindkettőnek ollyképi kapcsolata 
által, mellynél fogva a' püspökök a' gyülekeze-
tek' hozzájárultával volnának választandók, ama' 
két kívánat egyesíthető volna talán. Ezen szer-
kezet nagyon hasonlítna a' r. kath. egyház'előbbi 
szerkezetéhez, mellynél fogva a' püspökök a' pap-
ságtól és néptől lőnek választva. Hlyen lépés az 
egyházak'" szerkezete tekintetében közeledésre ve-
zérlene. 

A' reformátorok és követőik, miután eleinte 
csak az egyházban létező visszaélések ellen, vagy 
legalább az ellen harczoltanak, mit ők visszaélés-
nek véltek, csak hamar rá jövének azon hitre is , 
miszerint számos tanai és intézetei az egyháznak 
későbbi keletkezetüek, ollyan toldalék gyanánt, 
melly az egyház' legrégibb intézetihez és dogmái-
hoz az ezeket már el nem ismerő pápáktól lön i l -
lesztve. Az egyházi idomok (Formen) és felfo-
gási módok' kifejtésének eszméje akkor meg sem 
pendült és jóval későbbi korszakba tartozik, azon 
korszakba ugyanis, melly átkezdte látni, miszerint a' 
történetben az örök * ) eszmék különféleképen és 
fokszerü fejlem' utján valósulnak és értetnek. A' re-
formátorok' vezéreszméje abban ált, miszerint az ős-
egyház a' maga épségében visszaálítandó. Ezen esz-
méből indulának ki a'protestánsok' első hitvallási 
irományi is. 

Ezen irományok a' protestánsok között soha 
ollyszerü tekintélyt nem nyerhetének, millyennel 
az ó-egyházban a' közönséges zsinatok' végze-
ményibirtanak. Mert ezek, az egész anyaszentegy-
ház', az összes hivők' köz-öntudalma' nyilatko-
zásánaktekintetének. Ama' symbolikus irományok' 

szerkesztését illetően, a' protestánsok' irányadói 
koránsem voltak egy véleményben, és a' belátók' 
nagy része nem annyira dogmák' másítása által 
igyekezett a'reformatiótmegalapítni, mintmélyebb 
vallásos érzelem által. Már Luther idejében lépe 
föl ezen irányban SchwenkfeUl, nézetiben inkább 
a' régibb mystikusokhoz (millyen pl. Tauler volt) 
csatlakozó. A' vallásos szellem' ezen irányzata 
a' protestánsok közepette mindig nagy párttal birt. 
Sok protestáns család többet olvassa Thomas a 
Kempis-t és Fénélont, mint Luthert vagy bármellyi-
két a' reformátoroknak. Mind átalánosban fejlett 
ki a1 protestánsok közt azon hit, miszerint a' ke-
resztyénség' alapeszméje magasabb mint ezen esz-
mének nyilvánulata a' különféle egyházakban és 
vallásfelekezetekben, és miszerint azon eszme ha 
belép is a' tünetvilágba, bele azért nem vész. A1 pro-
testantismus'emezuralgóválett elve világosannyilat-
kozik a' világ' egyik legnagyobb férfiának szavaiban. 
Kepler, kiről Bayleazt mondá, hogy ,,C' est un pré-
sent que 1' Allemagne a fait á 1' Europe", róla ck-
kint szól: „mind a' három hitvallásban azt becsü-
löm , mit istenigéjével összhangzónak találok." 
Ezen egyetemes egyháznézet ma a' protestánsok 
közt átalán cl van fogadva , jóllehet eleinte a' 
prot. lelkészek'nagyrésze ellene volt. Kepler, ki 
Stájerból kiűzetett protestansléte miatt, és a' ki-
től a' prot. lelkészek az urvacsorát megtagadák , 
mivel minden nézeteikben nem osztozott, Frid-
rikhez a1 badeni markgrófhoz, mikor ez a' szo-
ros értelembenilulheranismus' uralma alul kivoná 
magát, illyképen irt: „Azon baj, melly Német-
országon nyomaszkodik, nagyára néhány lelkészek' 
féktelenségéből származik, kik jobban szeretnek kor-
mánykodni mint tanítni. Némelly tanárok örömes-
tebb volnának püspökök; idétlen buzgalmukban 
mindent felszeretnének forgatni, és fejedelmeiket 
szeles léptekre tévesztik. Azegyesség és viszony-
lagos szeretet'szelleme hiányzik." (Menzels Gesch. 
der Deutschen: 5 köt 118 és köv. 1.) Későbben 
az egyetemes keresztyénlét' elve, magának a1 

prot. papságnak egy részétől is lön tanítva , t. i. 
Calixtus iskolájától. Calixtus azt tanítja, hogy 
,,a' keresztyénség' három fő hitágazatinak vallói 
mind az Isten' és Krisztus' országának polgáriul 
tekintendők és ezen vallástét elegendő a' boldo-
gulásra" 

Későbben nem állapultak meg a' mellett, 
hogy az átalánoshoz 's leglényegesbnek vélthez ra-
gaszkodának, és azt, természet szerint saját itéle-
tök szabdáját követve, isteninek elismerék. Az áta-
Ián-emberit és észszerűt a' positiv Qörténetszerü) 
keresztyén elem' fölibe iktatók. A' rég's különö-
sen a' hellén bölcselem'bővebb ismerete, az újabb 
bölcselemnek Descartes ótai iránya, és a' Galilei 
óta ébredező természettudomány önkénytelenül 
nagy hatást gyakorlának az elmékre. A' huma-
niórák képezék a' prot. tanodák' fő tanulmányit. 
Ezek nem fértek össze a' szigorún keresztyén 



világ-nézettel, de még kevésbbé a' 17-ik század' 
prot. orthodoxiájával, melly némellyegyházatyák' 
módjára, a' pogányok' erényit bünlétre kárhoz-
tatá és pedig a' reformátorok' tanából merített kö-
vetkezetességnél fogva, miután azok az isten' ké-
pét az emberben az eredeti bün által elszenderültnek 
tekintették vala. 

A' tudomány hatalma legyőzte a' kizárólagos te-
kintély-hitet. Az észben átalán el lön ismerve az 
igaznak azon kútfeje, mellyből minden korszak' böl-
csei merítettek vala. Mármost némellyek azon igaz-
ságokat, mellyek az észnek és lelkismeretnek nyil-
vánulnak , egyetlen egy isteni nyilatkozványul 
tekinték, ollyképen, hogy ennek kibélyegülte — 
sőt gyakran csak burkolata — minden történet-
szerű istennyilatkozvány; mások ragaszkodának 
a' történetszerü istennyilatkozványhoz, a' meny-
nyiben ők ebben 's igy a' keresztyén vallásban, 
mint ezen nyilatkozvány' czélponljában, amaz ész-
nyilatkozványnak az emberi nemre nézve szüksé-
ges egészítményét szemlélték. Igy támadt a' ra-
tionalismus és az újabbkori bölcselem. Emennek 
képviselőjéül Leibnitz, amazéul Kant tekinthető. 

Az ellentéteknek előbb ki kell fejleniök, az-
után következik még csak azon belátás, melly az 
ellentéteket magasabb egységgé szövetkezteti. A-
zért lön csak egy megmerevült tekintély-hit' ural-
gása után uralgóvá a' rationalismus. Ez annál kö-
zönségesebbé lett Németországban, mivel (legbő-
vebb értelemben vett) elveiben többé kevesebbé 
osztozának, a'legnevezetesebb német irók, kik a' 
mult század' végével és a' mostaninak elején vi-
rágozának. Igy: Kant, Lessing, Jacobi, Schil-
ler. Lessing' „Bölcs Náthán eme szellem-
iránynak költői kinyomata. Ez a' rationalismus' 
színműve. 

De ezen irányban sem a' vallási, sem a' tu-
dományi szomj valódi elégülést nem lelt. Eme kor' 
bölcsészinek nagyobb részéről elmondható az, mit 
Hegel Jacobiról monda ki: ,. Jacobi hasonlít egy 
magános eszmélőhöz , ki a' nap' reggelén egy ős-
koros rejtélyt talált örök sziklába vágva. 0 hisz a' 
rejtélyben, de hiába vesződik megfejtésével. Egész 
nap magával hordozza, fontos jelentményt csalo-
gat ki belőle, kibélyegzi tanokká és képekké, 
mellyek a' halgatót örömmel, nemes vágyakkal 
és sejtelmekkel éltetik; de a' megfejtés nem si-
kerül, és ő este azon reménnyel fekszik le, hogy 
valamelly isteni álom, vagy a'legközelebbi ébredés 
néki a' szót, melly után eped, megnevezendi, a' 
szót, mellyben olly rendületlenül hitt." (Hegel' 
munkái XVI. 203.) 

De a' bölcselem hatékonyabban segélendi 
amaz ős-koros rejtélyt megfejteni, ha tudomá-
nyival együtt, az erkölcsi és vallási szomjat is ki-
elégíti , és a' nélkül, hogy kény-kedvüen ma-
gyarázgassa a' keresztyén hittant, ezzel öszhang-
zatba hozza magát. Ha ez a' bölcselemnek sikerül, 
ha a' böJcsclem névszerint az Istenről és ennek a' 

világbani nyilatkozványáról szóló tant az említett 
módon mélyebb fölfogás' tárgyává teszi; ugy sok 
egymás ellen küszködő 's egyoldalúságuknál fogva 
balnézeteket egy magasabb tudattá egyesítend, s 
igy nem oldólag, hanem kapcsolólag folyand be 
a'hittudományra, melly az illyen bölcselem nél-
kül könnyen puszta tekintély-hitté merevül. A' 
csupán tagadólagos rendszerek sokkal inkább ál-
nak szemközt az emberi szellem' legfőbb és leg-
valódibb szükségivei, mintsem hogy maradandó 
hatást idézhessenek elő. Az illyenek nem egyebek 
ollyan átmeneti pontoknál, mellyek a' tudomány-
nak valamelly régibb és újabb alakja közt feküsz-
nek. Isten után sóvárgó kebel nem érheti be olly 
istennel, ki nem egyéb eszünk' postulatumánál, 
vagy ki csak világiélek (Weltseele); és csakugyan 
fölül is emelkedett már a' tudomány a' csupán 
deistai vagy pantheistai állásponton, és annál fogva 
már össze kezd hangozni a' keresztyén hiltudomány-
nyal. A' bölcselem szolgájává ugyan nem lehet 
többé a' hittudománynak, de igenis barátjává. 

E' kettőnek egymássali kiengesztelése képezi 
korunk' tudományos theologiájának alapeszméjét. 
A' bölcselem' jelen irányzata átalán sokkal ko-
molyabban tűzte ki magának föladásul, hogy mind 
a' természetet, mind a' történetet életművies ösz-
szefüggésben fogja fői. Ekkint igyekszik a'keresz-
tyén theologia is a' különféle egyháztörténeti kor-
szakokban létezett alakjait és fejlemfokait az egy-
házi tanoknak és intézeteknek ugy fölfogni, mint 
egy összefüggő egész' részeit és tényezőit. Ez 
által a' történetkutatás igazibbá és méltányosab-
bá lön. 

Ezen irány' következtében a' protestantismus' 
előbbi fejlemfokai ugyanazon részrehajlatlansággal 
lőnek tárgyalva, mint a' reformatio elölti idők. 
Például említhetők Menzel A. Németország' tör-
ténete a'reformatio óta, \ oigt VII. Gergely'tör-
ténete. A' történetteli ezen részrchajlatlanabb és 
tárgyszerűbb (objectiv) bánásmód sok—a' keresz-
tyén hitfelekezetek köztti — félreértéseket háríta el. 
Történeties összefüggésben máskép tűnnek föl a' 
dolgok, mint felekezeti érdek1 szempontjából te-
kintve. Sok tana a' r. kath. egyháznak, sok az ő 
papuralmi intézeti közül inkább lön méltányolva 
protestáns mint r. kath. íróktól. Igy gyakran épen 
amazoktól lön elismerve a' zárdák' és szerzetek'jó-
tékony hatása, ha mindjárt ügyekvének is kimu-
tatni, miszerint ezek már túlélték magukat és ere-
deti rendeltetésüknek korunkban többé meg nem 
felelhetök. 

A' prot. hittudomány' különféle irányinak ed-
digi, vázlatából annyi legalább kiviláglik, misze-
rint ezek önkénytelen összefüggésben állnak és 
csak úgy foghatók föl helyesen, ha szellemi fej-
lemfokokul nézetnek. Ezen irányok'története, ha-
sonló valamelly egyén' történetéhez, ki ifjú ko-
rában ahoz, mit az egyház' tekintélye eleibeszab, 
betű szerint ragaszkodik, élemült éviben ki törek-
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szik választani a' lényegest a' lényegtelenből, e' 
mellett minden tekintély iránt hitetlenné válik, 
és csak belsejének, az észnek és lelkismeretnek 
sugalmait követi. Végre, észre veszi, miszerint 
azon tanokban, mellyeken kiadott, mélyebb je-
lentmény és velő rejlik, mintáz előtt vélte. Most 
tehát, a történeti uton ránk száltnak lényeges 
tartalmát igyekszik öszhangzatba hozni az ész' tör-
vényivel. Igy ő a' veszteményt visszanyeri, de 
fensöbb alakban. Mert az élemült férfiú vissza-
térhet ugyan ifjúi hite' lényeges tartalmához, de 
nem ugyanazon fölfogási módhoz. Hisz különben 
a' szellem' fejleménye el is volna veszve. 

A' mondottakhoz képest tehát a' r. kath. egy-
ház' és hittudomány' viszonya a' protestantismus-
hoz különféle leend, a' szerint, a' mint emebben 
vagy az egyik, vagy a' másik főirány uralg inkább. 

A' régibb prolestantismussal, például azzal, 
melly az augsburgi vallástétben vallaték, még 
ugyanazo.i ellentétek állnak szemközt, mellyek 
az előtt ; de már ezek minden esetre tetemesen 
enyhülvék. Mert a' mi névszerint az erkölcsi sza-
badságot illeti, alkalmasint minden protestánstól 
el van ismerve, miszerint akkoriban a' külső mi-
velményeknek tulajdonított becs elleni küzdelem' 
hevében kelletén túl ment a' protestáns fél, és 
a1 szabad cselekvény, a' valódilag jó miveltség' 
becsét félreismerő. Korunk' protestánsainak leg-
többei, már alig ismerik a' szabadságról, kegye-
lemről, előrendeltetésről szóló és hajdan inegkü-
lönböztetőkül szolgált tanokat, mellyek az egyház' 
szakadás' egyik szülokát képezék. Osztoznak ezek 
némelly avult törvények' sorsában, mellyek ne-
vileg léteznek ugyan még, de már hosszas idők 
óta nem vétetnek foganatba. 

A' rationalistai irányt illetőleg, ennek külön-
féle alakjai közt lényeges különbség teendő. Van 
egy alantiabb rationalismus, melly csak a' végest, 
az időben és térben levőt ismeri igaznak, és min-
dent, mi azon tul van, semmibe tud. A'magasb 
rationalismus azon örök igazságokat, mellyek az 
észben és lelkismeretben nyilatkoznak, ollyan ere-
deti isteni világosság gyanánt tiszteli, melly min-
denkit megvilágít, ki annak elméje vagy szempilláit 
megnyitja. Hiszen ezen benső és egyetemes isten-
nyilatkozványbani hit és bizodalom képezi azon 
föltételt, mellyhez bármelly történetszerü nyilat-
kozvány' elfogadhatása kötve van. „Ha szemed 
naptermészetü nem volna, hogyan láthatná meg 
a' fényt; ha bennünk Istennek saját ereje nem 
lengedezne, miképen volnánk istenitől elragad-
hatok." (Gölhe.) Maga a' r. kath. hittudomány 
is elismeri, és pedig nagyobb mértékben mint az 
ó-protestanshittudomány, miszerint az emberi el-
me illyen eredeti fénnyel ([világosság) bir , és 
amaz csak azért alítja a' történetszerü istennyi-
latkozványt szükségesnek, mivel szerinte az em-
ber, tökélytelen és sülyedt állapotjában, eme se-
gélyre rá szorul. 

Miután az ó-protestans orthodoxia, miután 
az utóbbi korszak egyoldalú rationalismusa' jósze-
rével túlélték önmagukat; ehezképest a' mai prot. 
hittudomány' bölcseimi és történetszerü irányá-
hozi viszonya a' r. katholika egyháznak leginkább 
veendő tekintetbe. Egy ollyan folyvást fejledező 
egyháznak eszméje, melly a' keresztyénség' fo-
galmát különféle fejlem fokain különféleképen va-
lósítni igyekszik, és egy magasabb tökélyhez szü-
netlenül közelbedik, gyakran parányi köz által 
választva találkozik azon r. kath. hittanárok' né-
zetivei , kik azt, mi a' r. kath. egyházban lénye-
ges , megkülönböztetik attól, mi ebben csak vé-
letlenszerű , meg az eszmét időleges hüvelyétől 
és fölfogatásától, "s egyszersmind rajta vannak, 
hogy az egyház átalakuljon és szellemesüljön. Ne 
felejtsük, miszerint a' legrégibb egyházatyák az 
egyházat olly testhez hasonlíták , a' mellyen az 
egyes tagok megvannak ugyan már, de csaklas-
sankénti fejlem utján érhetnek tökélyes alakká. 

Miután minden keresztyen felekezetnek közös 
czélja van, melly nem más mint az anyaszentegy-
ház' tökélye; tehát csak azon utat kell fölkeres-
nünk, melly eme' czélra elvezessen. 11a az, mi 
minden időben el lön ismerve a' keresztyén hit' 
lényeges tartalmául, időrül időre mélyebben fel 
fogva, és a' valódi átalakulási törekvés , a1 fej-
lődés' szelleme —ellentétben a'tespedéllyel szint-
úgy mint forradalommal —mind inkább méltányol-
va lesz; ez által azon ellentéteknek —- mellyek a' 
keresztyén világot pártokra osztják — kibékülése 
elő lenne készítve, minek az egyházra és állada-
lomra , tudományra és életre nézve a' legboldo-
gítóbb következményekkel kellene birnia. 

Épen ott, hol a' keresztyénség' szakadása 
sok időre meg lőn gyökereztetve, épen a'tridenti 
zsinat' tárgyaimányiban találunk egy látnoki szót, 
melly kibékülést jósol. MenzelA. a' reformatio' eme 
részrehajlatlan történet irója, az emiitett zsinat 
végéről a' következőt jegyzi meg : „Hogy pedig 
mind ez (a' zsinat intézkedelmi) a' zsinat' haté-
konysága felöl táplált nagy várományoknak meg 
nem felelt, azt maga Morone követ, utolsó napi-
elnök, sem akará tagadni." ,„A'zsinat a'hittanok' 
meghatározása és az egyházi fegyelem'javítása ál-
tal dicső gyümölcsöket termetr. Még több volt 
volna talán kívánható; de a' zsinat emberekből 
áll, nem angyalokból, és körülmények szabta mér-
ték szerint a'jó vala választandó a'legjobb helyett. 
Tán az Isten, a' végzemények1 előkészítésére és 
kidolgozására fordított fáradalomnak jutalmául, 
majdan mutatand jobbra vezerlő utat.'" ,,A' 
zsinatróli ezen nyilatkozat (mond Menzel) mellyet 
az elnöklő követ annak berekesztésekor nyilvánosan 
kimonda, nem egyedül a' bírálat' történeti álláspont-
jára nézve, hanem átalában jelentékesebb vala a' 
zsinat' sok egyéb dogmai és reformatori végzemé-
nyinél. Ugyanis, ámbár a' jobbnak abban kifeje-
zett reménylete csak a' nyert jónak tökélyesbitésére, 



a' hit' talapzatának szilárdítására és terjesztésére 
vonatkozók, ugy hogy azzal ennek egykori meg-
szűnte és pusztulása jogoltnak nem mondaték ; 
mindazáltal magában foglalá azon világos — talán 
szándéktalan — vallomást, miszerint a' keresztyén 
igazságnak Tridentben megállapított alakja, ennek 
alapeszméjét csak megközelíti, de nem meríti ki és 
tökélytelen, 's miszerint az egyházra árasztott is-
teni szellemnek közrehatása folyvást elevennek gon-
dolandó , nem pedig úgy, mintha az idő' egyes 
pontjában az egész jövendőtől el volna zárkózva." 
— (Menzel A. a' Nértietek' története 4-dik köt. 
271. 1.) 

Vajha föltalálná korunknak a'vallás'igazsági 
iránti legélénkebb érdeke, ama' jobbra vivő utat. 
Ez nem a' közönyösség' kopasz-, nem a' virágzó 
düh' sötét utja; hanem egyedül azon bölcseség' 
világos utja lehet az. melly a' hitetés tudományt 
párosítja, és a'keresztyén felekezetek'ellentételét 
sem föloldliatlannak sem végnélkülinek nem tekinti. 
Non credo inimicitias aeternas." T. 

nógrádi ev. egyházmegyei könyv-
tár és iiiiuiEiáló társiaSat. 

Egyes ember keveset tehet, ha óriás volna 
is. A' szépet, nagyot és dicsőt ezereket boldo-
gítólag egyeseknek központosított ereje termi meg. 
Azért üdvözlünk örömmel minden társulatot, melly-
nek czélja illyen. Azért üdvözlünk örömmel min-
den férfiút, ki egyesíti a' tehetségeket, nemes 
czélt tüz k i , 's a' czel felé törekvésben zászló-
tajtó is és közlegény is. Illyen férfiú Kubinyi 
Ágoston ur , illyen férfiak a' nógrádi protestáns 
urak. A' mult 1843-ik évi junius' 20-án egybe 
gyűltek Losonczon 's a' már előbbi években, ne-
vezetesen 1828-ik év óta, egyes adakozások utján 
alakult 75G kötetből álló könyvtárt megnyitották, 
egyszersmind olly társulattá alakultak, mellynek 
tagjai évenkint munkákat olvasnának fel 's bocsá-
tanának a' közönség' elébe. Az ezen felolvasott 
munkák magjelentek 's 30pgő.kron Geibel könyv-
árusnál és a' szerkesztőségnél kaphatók. Czimök 
cz: Nógrádi evang. esperességi könyvtári és 
munkáló társasági innepély , melly Loson-
czon junius' 20-kán 1843-ik évben tartatott. 
1-ső füzet Pesten 1844. — Kubinyi Ágoston 
elnök ur megnyitó beszédében a' sajtótörténetei-
ről értekezik, a' fővonásokat jelesen kitüntetőlcg. 
Lehetetlen ki nem emelnünk Müller Ottfried' jeles 
cpigrammját, melly az értekezésben említetik 's 
Gutenberg' érez szobrán áll: 

Artem , quae Graecos latuit , la'uitquae Lat nos. 
Gcnnani solers exlutit ingenium. 

Nunc quidijuid veteres sapiunt, sapiun'que recentes , 
Non sitii , sed popalis omnibus id sapiunt. 

Felválta őt az olvasásban Kolbenhayer Mi-
hály, kishonti esperes ur, a' tudományosságról 

mint a' protestantismus' legerősebb nédfaláról, 
értekezvén. Valódi lélekkel irt, lélekből folyó, 
lélekhez szóló értekezés, melly minket magyar-
honi protestánsokat, kik elveinkhez hiven a' tu-
dományosságot tehetségeinkhez képest előmozdí-
tani mindenkor törekedénk , nemes büszkeséggel 
tölthet el. Vajha érzenők "s illően méltányianók, 
hogy nekünk egyházunknak örök elvei szerint, 
értelmi felvilágosodás 's érzelmi szent buzgalom 
örök elemünk. Vajha a' nehéz küzdelmek között, 
ne lankadjanak, hanem edződjenek tehetségeink's 
az újabb nemzedék eldődeinek dicsőségét megőr-
zeni, alapos tudomány , feddhetetlen érzelmekkel 
teljes szív, ;s az idők'jeleit bölcsen használni tu-
dó okosság által, az egyháznak és hazának díszt 
szerezni igyekezzék. A' könyvtárnoki jelentés után, 
következik a'tudományos Tóth Mihály ref. okta-
tó urnák tudományos készültséggel irt értekezése: 
,,a'könyvnyomtatás' feltalálásának befolyásáról a' 
reformatióra." Utána Czipser András ur, a'zólyom-
lipcsei vár'történetét olvasta fel, egyszersmind a' 
regensburgi füvész társaság' oklevelét nyújtotta 
át Kubinyi Ágoston elnök urnák, kit az okle-
vél mint „virum de propagando históriáé naturalis 
in Pannónia studio virum meritissimum" jelle-
mez. Svehla Pál Erdmann nyomán a' szellem' 
fogalmáról olvasott. Homokay úr egy ódát irt 
a tudományhoz, mellyben az igazság sokkal több 
mintapoesis. Engem nem tudottlelkesíteni. Vagy 
belőlem aludt ki a' költői láng, vagy Homokay 
úrból, vagy tán mindenikünkből 's a'mi még leg-
valószínűbb , tán soha sem is volt bennünk. Par 
nobile fratrum! Végre következik a' zárbeszéd's 
Kubinyi urnák a'társulathoz intézett levele, melly-
ben a' következő jutalom kérdést tiizi ki: „ F e j -
tessék meg, mi az oka, hogy korunkban az 
emberi kegyeletek, vagy is vallásnak, becsü-
letnek , rokonnak , barátnak , felsőbbségnek, 
aggkornak tisztelései mindinkább sülyednek, és 
sokaknál bizonyos neme a' kéjelmetlenségnek, 
elégület lenség nek kezdi elborítani az életet; 's 
tétessék' javaslat eszközök iránt, mellyekkel 
korunk' e' baján sikeresen lehessen segíteni 

Pályamüvet irhát magyar nyelven minden nóg-
rádmegyei ágostai és helvétziai hitvallású protes-
táns, világi mint egyházi rendből. A' pályairatok' 
beküldésének változhatlan határnapja május' 1-je 
1844. a' midőn azokat irójok' nevét rejlő pecsé-
tes levélre hivatkozó jeligével átvétel végett hoz-
zám kérem Pestre vagy Videfalvára utasítani. A' 
munka idegen kézzel tisztázva 's lapozva bocsá-
talhatik bírálat alá, 's birálókul magamon kivül 
kir. tanácsos Schedius Lajos, táblabíró Fáy 
András, tisztelendő Székács József és Török 
Pál urak kéretnek fel. — Jutalomul 12 darab 
aranyat 's e' mellett a' jutalmazott mii' könyvtári 
pénzalao neveléseül kinyomatását tűztem ki. Ku-
binyi Ágoston 'stb. Székács. 



I s k o l a ü g y . 
Paedagogial levelek. 

I. levél. 
A z e r d é l y i I s k o l á k . 

ígéretemnél fogva kötelesnek ismerem maga-
mat, barátom , az erdélyi iskolák' állapotját is 
tudatni veled; szemelőtt tartván Göthe' azon elvét, 
miszerint: „n e m elég cí hiányt csak megmon-
dani, hanem egyszersmind érinteni kell a ja-
vítás módját is." 

Erdélyi ref. iskoláink az egyházi főtanács 
alatt állanak, 's szerkezetök' lényegesebb olda-
laira nézve egymással megegyeznek: minélfogva, 
ugy hiszem, ismertetéseiket legtermészetesebben 
ollyszerü átalánosságokon kezdhetem, mellyek ki-
vétel nélkül mindenikre illenek. 

A'tanodák' központosítási elve tehát, melly-
röl magyarországra nézve debreczení leveleimben 
csak ohajtásképen emlékeztem, itt tényleg áll; de 
az egyh. főtanács egyéb vallásos ügyekkel sokkal 
inkább el van foglalva , hogysem figyelmét a' ta-
nodák' állapotjára kellőleg kiterjeszthetné. Ebből 
lehet megérteni azon sajnálandó körülményt, melly 
szerint például az én iskolásságom' ideje alatt (csak-
nem husz év!) az erdélyi nevelés' kereke egyet 
sem mozdult helyéből. Előtted ez csudálatosnak 
látszhatik, tudva, hogy a'nevelési rendszer foly-
tonos javítást igényel: de hijába ! a' melly ügy-
nek bizonyos kezelői nincsenek, az nem haladhat. 
Mostani helyezetünkben azonkívül, hogy a' czél-
szerü javításokról hivalásképen senki sem gondos-
kodik, itt ott tetemes hanyagságokra és vissza-
élésekre bukkanunk, mellyeknek oka talán az is-
kolai előjáróságnak csaknem tökéletes felelőtlen-
ségében keresendő. Ha óvakodva nem akarnék 
szólani, tanárokat mutatnék föl időmből, kik az 
iskola' fizetésén megvénültek a' nélkül, hogy cur-
susukat valaha végig kidolgozni érkeztek volna; 
kiknek ha szakjok végig ki van is dolgozva, azt 
a' kiszabott időre eltanítani nem szokták. — 
Mert a' mi exameneinken idegen vizsgáló biztosok, 
mint magyarországon van, nem szoktak megje-
lenni Ha tehát komoly szándékunk nevelőintéze-
tünket kellőképen virágoztatni, legelső teendőnk: 
a' több gondosság, szorosabb felvigyázat. 

De itt azt lobbanthatja valaki szememre, hogy 
az egyh. főtanács napjainkban eleget tett az isko-
lák' javítására, mert: aj a' gymnasialis osztályok' 
czélszerűbb elrendezésére bizottmányt nevezett ki; 
és bj az úgynevezett egyformásító tervet terem-
tette. Szent az első czél, 's azért előtte tisztelet-
tel hajlik meg minden, ki korunk' legsürgetőbb 
szükségeit ismeri: de hogy az eszközök egészen jól 
lennének választva, nem mondhatnám. Dieszter-
weg gyermekségétől fogva iskolák körül forgott, 
több seminarium mellett tanítóságot, directorságot 
viselt, jelenleg a3 paedagogusok' első rangúcsil-
laga,'s mégis német tanítók' számára Wegtveiseret 
nem meri saját erején megindítani, hanem társa-

kat keres magának'a' nagyszerű vállalatra: 's imé 
mi gymnasiumaink' czélszerűbb szerkezetének k i -
dolgozását ollyan egyénekre bizzuk, kik nagy ré-
szint házi oktatók' keze alatt nővén fel, az iskolai 
nevelés' igényeit nem is ismerhetik! Isten mentsen, 
hogy én ezen megjegyzésemmel a bizottmány' 
érdeklett tagjainak egyébiránti érdemeiből, kiket 
hazánk' legderekabb publicistái közölt látok fény-
leni, csak egy hajszálnyit is lehúzni kívánnék: de 
másfelől az is igaz, hogy ha valaki jó publicista, 
nem következik hogy egyszersmind jó paedago-
gicus is. Két év folyt le már a' bizottmány' kine-
veztetése óta , és még a' kivánt terv létre hozva 
nincsen, melly körülmény eléggé tanúsítja, mi-
kép a' dolog' practicuma avatatlanokra nézve nem 
olly könnyű, mint első tekintetre látszik. A' ne-
velés tapasztalási tudomány, miből önként kivi-
láglik, hogy tanítási tervek' készítésére, csakis 
ollyanokat lehet és kell megbízni, kiknek a' do-
loghoz megkívántató elégséges elméleti és gyakor-
lati ismeretök van. 

Az egyformásítás' terve egészen új fölfede-
zés; azért, mielőtt róla valamit mondhatnék, lé-
nyegét kell veled megismertetnem. Egyh. főtaná-
csunknak az a' nevezetes iskolai baj tűnt szemébe, 
miszerint négy főiskoláinkban ugyanazon tudomá-
nyok különböző években, vagy félévekben adattak 
elő; miből ismét az a' veszedelem szokott volt 
szülemleni, hogy ha a' diák tanodát cserélt, nem 
állhatolt rendes vágásba, hanern esztendővel elébb, 
vagy hátrább kellett esnie. Innen már, a1 felsőbb 
tudományok' előadása rendén az a' változás téte-
tett, hogy mindenik tanodában ugyanazon tudo-
mányok, ugyanazon időben tanítassanak; vagyis: 
az erdélyi tanodák mind egy kaptára húzattak. 
Erre elég megjegyeznem, hogy iskoláinkban a' 
tanárok' száma ugyan különböző, például N.Enye-
den nyolcz, Sz. Udvarhelyen csak négy tanító szék 
áll fönn, miből kiki láthatja, hogy ezen két is-
kolának ugyanazon kaptára készített csizmában, ké-
nyelmesen járni lehetetlen. De mit tegyen az em-
ber! ha a' reformok'világában élünk, reformálni 
csakugyan kell, 's erre nézve hol lehetett volna 
üdvösebb módot találni fö l , mint egy ollyan tant 
hozni létre, melly viszonyosán Sz. Udvarhelynek 
igen bőv, N. Enyednek fölötte szűk; tehát benne 
egyik sem léphet jól = előhaladás. Sürgetőbb lesz 
vala talán a' gymnasialis osztályok' számát és ko-
vetkezési rendét egyformásítani; azért i s , mivel 
ezeknek tagjai között gyakoribb a' tanoda-csere, de 
azért is, mivel ha egyenyedi rhetor, Udvarhelyre 
megyen tanulását folytatni, némelly osztályt két-
szer jár ; 's ha megfordítva egy udvarhelyi száll 
azon időben Enyedre, az egyszer sem. 

Egyébiránt a' forma, bármilly jó legyen is, 
csakugyan mindig formának marad, és a' dolog 
lényegén nem változtat: a' mi nevelési rendsze-
rünk pedig már gyökeriben rosz levén, mind lé-
nyegére , mind formájára nézve javítást igényel. 



És illyen esetben nem elég csak a' gymn. vagy 
akadémiai osztályokat külön teremteni újra, hanem 
inkább az egész nevelés' rendszere talptól fogva 
tetőig reformálandó. 

II. levél. 
Mondottam már, hogy Erdélyben négy főis-

kola létezik. Ennek czéltalanságát némelly lelkes 
honfiak átlátván, szép jutalmat tűztek ki annak 
számára, ki raegfejtendi: „miként lehetne a' hiá-
nyos négyet tökéletesebb eyyre olvasztani1 'stb. 
Noha Erdélyben egy akadémiát állítani, múlhatatlan 
föllétele a' tudományok' kellő virágzásának, mind 
az által, azt a' szóban forgó módon létre hozni, 
részint kivihetetlen, részint czéltalan. Kivihetetlen, 
mivel iskoláink átalán véve kegyes alapítványo-
kon nyugosznak, azok pedig nagy részint hely-
hez és czélhoz költetvék, ugy hogy változtatást 
nem szenvedhetnek. Kis József azon föltétel mel-
lett hagy egy igen szép tökét sz. udvarhelyi főis-
kolánknak, hogy ha az, az általa kiszabott czélra 
nem fordítatik, a' sz. keresztúri unit. gymnasium 
tegye reá kezét. Ugyan Sz. Udvarhelyről a' jog-
tanári széket elmozdítani tilos, 's több eííélék. 
És czéltalan ; mivel azon esetben is, ha az ohaj-
tott akadémia létre jő, mostani főiskoláinknak, mint 
gymnasiumoknak, csakugyan fen kell maradniok. 
Már pedig a' gyninasiumok' kellő virágzása, épen 
úgy, mint az akadémiáé, bizonyos tökét, és állandó 
tanítókat igényel; minélfogva egyfelől, a'mostani 
főiskolák' különben is kevés tőkéi, a'gymnasiumok' 
fenálhatására hagyandók; és másfelöl, a' tanári szé-
keket nem hogy egy helyről másra lehetne moz-
dítani, sőt nevezet szerint Sz. Udvarhelyen okve-
tetlen szaporítani kell. Hogyha már három főisko-
lák' tanárait a' negyedik mellé szorítjuk: minő 
fundusból alapítunk azok helyett új tanítói széke-
ket? - - ez olly kérdés, mellyre a' felelet nem 
minden bokorból ugrik elő, 's hihetőleg az illyszerü 
nehézségek okozák , hogy a' kitűzött jutalomra 
senki sem pályázott. 

Több sikerrel lehetne tán a' francziák' mód-
ját utánoznunk, kiknél az akadémiai úgynevezett 
facultások nem egy helyen tanítatnak, hanem kü-
lön szaggatva. Sz. Udvarhelyre a' theologiát; M. 
Vásárhelyre a' jogot; Kolozsvárra a' gyógyásza-
tot; N. Enyedre a'bölcsészetet gondolnám tehetni, 
ha - - . Egyébiránt mi engemet illet, én most is, 
mint hajdani Krates, házak' tetejéről szeretném 
kiáltozni , hogy „«' nevelés nemzeti üyyí(, 's 
segélytclen állásunkat ismerve, e' tárgyról töké-
letes meggyőződésem után mondhatom el: miként 
nekünk csak akkor fog virágzó akadémiánk lenni, 
mikor annak nélkülözhetlensége országosan elis-
mertetik 's alapját hazánk' képviselői szentelt ke-
zekkel teszik le. 

Erre nézve itt még egyszer emlékeztetni kí-
vánlak azon erkölcsi indokokra, mellycket deb-
reczeni leveleimben elődbe terjesztenem; és azok 

fölött mondom most, hogy a' mennyire külföldön 
létem alatt utánajárhattam, évenkint 60—70 if-
jaink tanulnak némethoni egyetemekin (oda nem 
számítva Bécset) testvér országainkból, kiknek 
évenkénti öszvegköltségök, legalsó számítás sze-
rint is, jóval többre megyen ugyan annyi ezer fo-
rintnál , melly földünkre többé soha vissza nem 
kerül. Hát a' Bécsben tanulók" kiadásai még hova 
nem rúgtatják a' teljes öszveget ? Egy kis status-
gazdasági elmélkedés kétségtelenné teszi, mikép 
ha testvér hazáink elegendő számú egyetemekkel 
elláttatnának, abból nemcsak tömérdek szellemi 
haszon szülemlenék — mit senki kétségbe nem 
hozhat — hanem egyszersmind anyagi nyeresé-
günk is nagy lenne, noha minket az üdvös czél-
hoz csak a' tetemes költségtőli félelem nem enged 
jutni. l)e, barátom, ha igaz, hogy valamint atya 
biztosabb örökséget nem hagyhat hátra gyermekei-
re a' jó nevelésnél; azonképen a' nemzetnek jö-
vendőbeli ereje, virágzása, boldogsága is csak 
jó karba hozott iskolák által alapítathatik meg: 
úgy az is áll, hogy az iskolákra tett költséget 
sokallani soha sem lehet. Akarom azért hinni, 
hogy hazánk' nagyjai ez árva ügyet minél előbb 
országossá teendik; annyival inkább, mivel ha 
az önként nem történik, majd a'szükség fog reá 
kényszeríteni. 

Németország e' tekintetben intő és serkentő 
példaképen állhat előttünk. Ha a' német egyete-
mek Salzmann által (Über das menschliche Elend) 
fajzolt állapotját összevetjük a'maival, ég és föld 
közli különbségre bukkanunk. És minő körülmény 
szülte e' nagy változást? Felelet: leginkább a' 
franczia revolutióból következett nyomor, melly e' 
népet gyengeségével megismertette, 's vele annak 
okát kitaláltatta. Olvassuk meg csak e' korból 
Guts-Muths , Mehring' („Der Geist der Schule, 
oder: Wie wird einzig ein kraftiges Volk gebildet?") 
's más lelkesek' felhivó szavait, kisérjük végig 
azokat eredményeikben , 's azonnal meggyőződünk 
legszentebb kötelességünkről. Midőn a' régi my-
thologia, Minervát készen fölfegyverkezve állítja 
elő Jupiter' fejéből, avagy nem azt akarja-e ki-
fejezni, hogy a' tudományos miveltség elválhatat-
lan összeköttetésben áll a' külső erővel és hata-
lommal? Egyébiránt valamint Vulkánnak bajba ke-
rült Jupiter' fejét kelté hasítani, úgy tőlünk is nagy 
magamegtagadást kiván egy erdélyi Athena' létre-
hozása. - - Jupiternek és Vulkánnak Lucián ái-
talelmésen rajzoltakkori pár-beszélgetése, mutató 
nomine, hihetőleg reánk is illeni fog. 

Gondolalom szerint, jelen állásunkban csak 
annyit tehetünk és kell tennünk: hogy elfogadva 
a' non scholae sed vitae discendum üdvös el-
vét, ifjaink' cursusait életszükségeihez szabottan 
íatározzuk meg 's ugy rendezzük iskoláinkat , 
hogy az egyikben lehetőleg tökéletes papok , a' 
másikban alkalmas publicisták 'stb. képeztethes-
senek. 



III. levél. 
Pillantsuk meg most erdélyi iskoláink' élet-

elemeit. Valamint az embereknek, úgy az iskolák-
nak életében is két egymásba fogódzó alkat-ré-
szeket vehetünk fö l : a' testet és a' lelket. Az 
iskolák' testének tekintem én a: jövedelem-forrá-
suli javakat, legyenek azok fekvő birtokok, vagy 
kamatozó tökepénzek, lelkének ellenben a' ta-
nítókat. 

Vannak körülmények, mellyek az erdélyi is-
kolák'jövedelmeinek és stipendiumainak pontatlan 
kezelésére mutatnak. Igy p. o. tudnék fölmutatni 
tanodát, mellynek már szolgálatból rég kilépett 
udvarbirája rendesen elkészítette és béadta ugyan 
számadásait, de azok hihetőleg mind e' mai napig 
sincsenek megvizsgálva. A' stipendiumok több vagy 
kevesebb ideig bentartatnak's néha idegen czélra 
fordítatni engedtetnek'stb. Amannak oka, hogy 
az iskolai igazgatók egyszersmind iskolai gazdák 
is szoktak lenni; és igy rajtuk két egészen külön-
böző természetű, tehát hiány nélkül a' legerősebb 
akarat mellett is el nem igazítható teher fekszik: 
ez ellenben ismét a' fölvigyázás' hiányából szü-
lemlik. Iskoláink' jövedelmeit és költségeit tehát, 
minden évben egy számvevő hivatal' eleibe kellene 
terjeszteni megvizsgálás végett, és a' stipendiu-
mok' kezelését egy ollyszerü testületre bizni, minő 
Berlinben a1 „directorinm, mentispietatis." Min 
denik tehetné az általam sokszor sürgetett iskolai 
főigazgató tanács' alkat-részét. 

Nagyon üdvös lenne egyszersmind külföldi 
universitásoknál levő stipendiumainknak is tisztába 
hozását megindítani, mellyeket nagy részint a' 
nemhasználás avítolt ki kezünkből. Jelenleg if-
jaink csak a' berlini és márburgi stipendiumokat 
használják, holott ezeken kivül Jénában hat er-
délyi tanuló' számára mind e' mai napig terítve áll 
a' szabad asztal; Ultrajeclum, Tübinga, kész se-
gedelmezéssel fogadja az oda menőket; Göttinga 
egyénileg sikeretlenül kisértetett ugyan meg, de 
hinni lehet, hogy egy hivatalos mozdítás kívánt 
eredményt vonna maga után Ama directoriumszerü 
testület által gondolnám erre nézve megtételhetni 
a' szükségeseket. 

Tanítóinkat illetőleg leggyökeresebb baj, hogy 
azok pályájukra előlegesen képeztetni nem szok-
tak. Akarod-e tudni, barátom, mi nékünk erdé-
lyiekül igazi törekedésünk' czélja az iskolában? 
Mivel tanítási rendszerünknek polymathiai iránya 
van, az az, magyarosan szólva, mit az iskolában 
tanulunk, azt az életben el kell felejtenünk, ta-
nuljuk az iskolai cursusokat azért, hogy végez-
hessünk; végezünk azért, hogy publ. praecepto-
rok lehessünk ; publ. praec. leszünk azért, hogy 
pénz-magra tehessünk szert. Itt érjük el aztán a' 
pálya' válasz útját. Gondolatod- és a' dolog' ter-
mészete szerint ollyan hivatalt választunk, mellyre 
leginkább el vagyunk készülve. Hja! de mi min-
denre készek vagyunk; a' bölcsészet, jog, theolo-

gia' ágabogaiból egyiránt fényes eminentiae titulus 
hemzseg bizonyítványunkban, 's annak nimbusa 
sokszor ugy megvakít, hogy tiszta látásunk csak 
akkor jő vissza, mikor valamihez fogunk, de — 
nem bírjuk. E' szerint pályaválasztásunkban nem 
a' tudományos készület határoz, hanem az erszény. 
Méregetjük szélire hosszára az élet' útjait, 's a1 

végén arra felé, és addig indulunk, a' merre és 
a' meddig erszényünk bír. Iskolai tanárokká már 
azok szoktak választatni, kiknek elég pénzök , 
akár pártfogoltatásuk volt külföldre kiutazhatni , 
vagy valamellyik universitason tanulhatni; mert 
jól jegyezd meg, e' kettő nálunk, hol az univer-
sitasi bizonyítványokat senki sem kérdezi, egyenlő 
érdem. Az akadémiai leczkék'választásával is épen 
olly határozatlanul van a' dolog, mint az iskolai 
cursizálással. Senki sem tudva előre , hova dül 
sorsa , tanul jobbra balra, mig végre talán épen 
az a' szak ad neki kenyeret, mellyhez vonszalmat 
soha sem érzett. Az ide tartozó mindennapi pél-
dák közül legyen elég megemlítenem azon taná-
runkat, kinek szive mindig inkább a' természeti 
tudományokhoz húzott, azonban most, zsidó és 
görögr exegesist tanít! 

És itt már el mondom javaslatképen azon mó-
dot, melly szerint a' némethoni tanárok képződni 
szoktak. Némethonban a' gymnasiumból egyetembe 
lépő ifjú magának szakot választ, 's bizonyos meg-
határozott idő alatt (rendesen 3 év) egyedül és 
kirekesztőleg annak él, hal. Azután szakjából szo-
ros megvizsgáltatást áll k i , 's magának doctor-
ságot vagy licentiatust eszközöl. Erre megenged-
tetik, hogy az egyetemben, mint Pnvatdocent, 
leczkéket adjon rendes fizetés nélkül. Epületessége 
tanítványai' számából tűnik k i ; ha gyenge, nem 
akadnak tanítványai, és igy előbb utóbb le kell 
lépnie; ha jól viseli magát, auditóriumába, hova 
tovább mind többen csődülnek a'hallgatók, minél-
fogva nemcsak fönállása lesz biztosítva, hanem 
a' mellett a' szemes elöjáróság által rendkívüli ta-
nári rangra emeltetik. További fáradhatatlan szor-
galmával tör utat a' professori designatoiságra, 
melly azt teszi, hogy ha az ő szakját tanító ren-
des tanár el hal, helyébe lép. Még itt sincs vége 
az igyekezet1 sarkalásának; rendes tanári fizetése 
eleinte csak kevésre szabatik, későbben — ha 
érdemli — növeltetik. Illy lépcsőzetes emelkedés 
után következik végre az az idő pont, mellyben, 
mint Savigni, még ministerségre is csak ugy 
lép a' tanári székből, ha annyit fizetnek a' meny-
nyit kér. — Én, barátom, ezt nálunk sem lá-
tom kivihetetlennek , csak akarjunk ; akarnunk 
pedig kell, mert jó tanárokra szükségünk van, 
's ez a' mód legbiztosabban czélhoz vezet. 

A' gymnasialis osztályok' tanítói végzett diá-
kokból léteznek, évenkint változnak, a' kezök 
alatti növendékeknek oktatása teljesleg vállukon 
fekszik, egyedül az ének-tanítás nem. — Hason 
teher nyomja a' privatus praeceptorokat is, kik-



nek tiszte: a' classisban tanítottakat kevesebb 
számú tanítványaik előtt ismételni, részleteseb-
ben magyarázni meg. Ezen rendszer' hibás volta 
közönségesen elismert dolog : nagy kár tehát, 
hogy megváltoztatása mind eddig komolyan mun-
kába nem vétetett. A' gymnasiumbeli oktatóknak 
nemcsak hogy évenkint nem kellene változni, sőt 
a' lenne igazán üdvös mód, melly szerint a' ki 
egy osztályt a' legalsó lépcsőn keze alá vett, 
azt mind addig vezesse , mig akadémiai tudo-
mányok' hallgatására léphet által. Azonban e' kí-
vánat' életbe léptethetését sokkal nagyobb ne-
hézségek nyomják, hogysem minden megszorítás 
nélkül ajánlhatnám. Mennyit tehetnénk most? jö-
vő levelemben beszélem el. Sükösd. 

I s k o l á k Melvctlábaii. 
Károm főiskolán, mint meg annyi akadé-

mián és öt lyceumon kivül Schweiznak jelenleg 
50 gymnasiuma és 10 canton vagy tudós is-
kolája van , mellyek ipar-intézetekkel vannak 
egybekapcsolva. Négy lyceumot kivéve , a' töb-
bi fentemlített tudós iskola, mind a' reformátu-
sok' tulajdona; ellenben a' cantoniskolák, mind 
a' két hitvallás között egyforma irányban osz-
lanak el, a' cantoniskolák közt csak egyetlen egy, 
az aargaui, közös. A' tanulók' egyetemes szá-
máról kimerítő tudósításai nem bírunk. Annyi mégis 
tudva van, hogy a' baseli egyetemben 40, a' zü-
richiben 150, a' berniben mintegy 200, a'genfi 
és lausannei akadémiákban szinte mintegy annyi ta-
nuló volt, mig Neuenburgban sokkal kevesebben 
jártak. A' r. kalhul. iskolák között leglátogatot-
tabb a' jezsuiták' collegiuma Freiburgban. A' frei-
burgi kormány' tudósítása szerint körülbelül 4-500 
tanítványa van ezen collegiumnak, kik közül 200 a' 
lyceumba, hol minden tudomány latin nyelven 
adatik elő, a' többi a' collegiumhoz tartozó gymna-
sium, vagy annak franczia,vagy német osztályába jár. 
De mások a' számokat tágasabb alapon keresik 's 
a' collegiurn' növendékeihez számítják, 's a'jezsui-
ták' befolyása alattiaknak állítják a' lyceummal egy-
befüggő 's világi oktatótól vezérlelt jogiskolát, 
azon gyermekeket, kik az úgynevezett kis semi-
narinmban, melly ismét a' jezsuitáké, nyernek a' 
latin iskolára elkészítő oktatást, aztán a' schola-
sticusoknak nevezett azon jezsuitákat is, kik a' 
szerzetbe még beavatva nincsenek 's a' lyceumba 
szinte bejárnak, 's végre még a' staffisi, mintegy 
száz növendéktől látogatott jezsuita-gymnasiumot 
is. Ezen utolsó számítás szerint a' növendékek' 
száma, mintegy 6 — 700-ra rúghat Egészben véve, 
a' jezsuiták'schweizi öl iskola-intézeteibe mintegy 
1000 tanuló jár, 's ezeknek csaknem harmada 
monarchiákból való. A' schweizi r. kath nevelő-
intézetek' nagyobbik felében merő jezsuiták vagy 
benediclinusok az oktatók, kik a' középkori rend-
szer szerint tanítnak és nevelnek. A' legutolsó is-1 
kóla-évben, a' báseli gymnasium és paedagogium-; 

ban 614, a' zürichi cantoniskolában 367, a' mos-
tani iskolaév' kezdetén pedig a'luzerni középponti 
intézetben 200 tanítvány volt. ("Augsb. hírlap.) 

Vegyes közlemények. 
A' prot. va l lásbe l i társaságok' jöve-

delme. Nem rég egy franczia író a' r. kath. tár-
saságnak hitterjesztésre szánt roppant jövedelméről 
nagy lelkesedéssel szólott, melly az utolsó évben 
3,792,889 frankra emelkedett. Bizonyos öntetszés-
sel azt kérdezi: kicsoda tudna hasonló nevezetes 
jelenetre, vagy hasonló sikerre mutatni? Eképen 
szólamlott meg szinte a' regensburgi templomban 
egy r. kath. lelkész, árnyékba állítván a' véleménye 
szerint életnélküli protestáns' anyaegyházat. 'S ha 
nem csalatkozom, szomszédságunkban is, illy 
szellemben történtek már többször felszólalások. 
Azonban ezen urak vagy nem tudják, vagy a'mi 
hihetőbb, nem akarják tudni; miképen a' prot. 
anyaegyházak, jóllehet számra nézve Vs keveseb-
bek , mégis minden évben hatszor, sőt kilenczszer 
annyit gyüjtnek, mint az ó és új világnak minden 
r. kath. anyaegyháza egybevéve. „Az 1841-dik 
évtől az 1842-dikig, 89 prot. vallásbeli társa-
ságnak jövedelme 26,183,474 frankra ment. E' 
számításban pedig még nincsenek minden neveze-
tesebbek benfoglalva ; p o. a' Gusztáv-Adolíi 
társaság Németországban, és az evang. társaság 
frankhonban, holott ez az utolsó évben 130,000 
fr. jövedelmet vett. Minden esetre százra lehet-
jük a' prot. vallásbeli társaságok'számát, és azok-
nak évenkinti jövedelmét 30,000,000 fra. E' mellett 
még az egyes anyaegyházak , iskolák , és különös 
szükségekre szánt helybeli pénzgyüjtemények nem 
is számítvák! Miképen p. o. tudjuk, hogy Sco-
tiának független anyaegyháza, szüksége' fede-
zésére rövid idő alatt, mintegy 6,000,000 frkot 
gyűjtött." — ,,A' Herrnhut terek £kik szinte ágos-
tai hitűek) 5S állomáson 262 munkással terjesztik 
az evangeliomot. Két állomással, és 7 szolgatárs-
sal szaporodván egy év alatt , a' 48,993 tallér 
adósságból a'teher 42,247 tallérra szállót le, ösz-
vcs kiadások 79,108 tallér levén." — „Az angol 
püspöki hitterjesztő társaságnak 1842—1843-ig, 
roppant jövedelme volt, t. i. 2,877,512 for. v. cz. 
Majdnem annyira emelkedtek a' Melhodistákr 

pénzsegedelmezései. Micsoda furcsa azért, midőn 
egy r. kath. hitterjesztő, a' déli tenger egyik szi-
getét. látogatván meg, megvetőleg azt írja, hogy 
ő ott bizonyos Wezleynak (Melhodistai um auc-
tor) néhány tanítványira talált. Csudálatos do-
log, hogy cz a' néhány ember majdnem annyit 
adott az Isten'dicsőségére, mint a' mennyit az 
egész r. kath. anyaegyhází' — De mi ezt nem 
kérkedve említjük, hanem inkább azt mondjuk, 
hogy még ennél sokkal többet is tehetnének a' 
protestánsok. Ugy p. o. nálunk magyar honban, 
nemcsak hogy semmi nem gyűjtetik, de még a' 
dologról, melly, ha közelebbről ismérjük, bá-
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múlásra ragadna el, sokféle előítéletek is ural-
kodnak. - - E' végett időnként, ha a' tisztelt 
szerkesztőség * ) jónak találandja, efféle tudó-
sításokkal , de leginkább hiteles kútfőkből merített 
nevezetes adatokkal szolgálandok a' prot. hitter-
jesztő férfiaknak életökből és tapasztalásaikból, kik 
a' földnek különféle részeiben, az egyetlen egy 
főpásztorunknak dicsőségére működnek, az őszei-
lemében! G. B. 

Bibl ia terjesztés Spanyolországban. — 
A'száraz föld az esőt hamar beszívja ; azért nem 
is csuda, hogy a' reformatio a' spanyolok között 
is csak hamar rokon szenvre talált. Csak kínesz-
közökkel fojthatták meg azt az atyafiak' vérében. 
Azóta, az inquisitiónak működése alatt, a'nép a' 
lelkisetétségnek csaknem feneketlen mélyébe sü-
lyedt, mellyet csak az Isten' igéjének sugári osz-
lathatnak el. Ez okból eme szerencsétlen országra 
is fordítá figyelmét a' londoni bibliatársaság, és 
bizonyos Borrow György, a' polgári háborúnak 
és dühös pártoknak vérengzése köztt, elszánt buz-
gósággal, néhány esztendők alatt számtalan sok 
bibliát terjesztett el. E' czimü munkájából: „die 
Bibel in Spanien. London 1843." a' követke-
ző adatok tán közlésre méltók. — A' népnek 
átalában ,,a' szent írásról" még csak fogalma sin-
csen. Többnyire csak Máriát tisztelik, sokan azt 
sem tudván, hogy az a' mi urunknak anyja. Csak 
egy iskolatanítónál talált Borrow, az apostoli le-
velek' egy példányára, melly szinte tökéletlen, 
és tele volt értetlen jegyzéssel. Nagy kivált a' 
babonaság, melly Amulettekben bizik. Mendiza-
bal (zsidó nemzetségből származott) volt minister, 
a' bibliaterjesztésről mit sem akart tudni, hanem 
csak puskát és lőport gondolt haszonvehetőnek. 
— Riwas herczeg sem kedvezett Borrownak, és 
a' tridentini zsinattal ellenkezőnek mondá a'jegy-
zetek nélküli bibliának terjesztését. Azért néhány 
barátinak tanácsára , Borrow maga nyomtalá ki 
a' bibliát. A' forradalom azonban öt kényteleníté az 
országot oda hagyni. Azonban csak hamar ismét 
visszatérvén, nem sokára a' biblia szép 8-ad rét-
ben vala előtte. Spanyolhonban, jegyzetek nélkül 
az első. Barrego könyvkereskedő magára vállalja 
az eladást 5 Borrow pedig egyandalusiai ménlovat 
vásárolván meg, azt uj-testamentomokkal tele zsák-
kal megterheli, és faluból faluba költözködik, hir-
detvén a' Krisztus'keresztét, és árulván a' sz. írást. 
A' nép tódul hozzá! Egy anya 5 új-test. vesz 
egyszerre gyermekeinek számára. Az egyik pap 
segíti, a' másik üldözi Borrowot. A'hadakozó és 
rabló seregeken keresztül veszi útját, de őt sen-
ki nem bántja, sokan nyájasan köszöntik. Madrid-
ba visszatér , és olt boltot bérlel magának , 
melly azonban nem sokára bezáratik. A' lefoglalt 

A' szerkesztőség na;y köszönettel fogadandja az 
ígért közleményeket 's csak arra kéri G. B. urat, 
hogy a' kútfőt, mellyböi merítend, mindenütt szí-
veskedjék megnevezni. S z e r k: 

könyveket pedig a1 hatóság olly nyereséggel ad-
ja el, (ecce!) hogy többek után is tudakozódik. 
Borrow, Ofália grófhoz folyamodik a' tilalom' 
visszavétele végett, de meg nem hallgattatik, ha-
nem inkább tömlöczbejut. 'Sittmár, miképenegy-
kor Pál apostol, a'foglyoknak hirdeti az evangelio-
mot, és pedig olly sikerrel, hogy megbánván teltét a' 
hatóság' nyájas szavakkal őt el bocsátja. Még egy-
szer útnak indul, és O-Kasztiliában egy hét alatt 
500 uj test. ád el. Toledóban valakire talál. ki 
300 uj test. eladását elvállalja. De Uj-Kastiliában 
a' hatóság könyveit lefoglalván , kénytelen ismét 
visszamenni xMadridba. Itt boltja mellyben csak 
kevés a' könyv, még mindig bezárva; azonban 
házanként menvén , mintegy 13,'n00 példányt ter-
jesztett el a' bibliából. Annyi jó mag, itt ott majd 
csak jó földre is talál, mellyben idővel kikel, és 
a' szent leieknek áldott gyümölcseit termi azoknak, 
kik az urat keresik tiszta szívvel. 

(C h r i s t en bo te.) 
Nyomasztó határozatok. A ' Nationalnak 

ezt irják a' lengyel határszélekről: ,,A' r. kath. 
egyház' üldöztetése' eddigelé Oroszország' hajdan 
szerzett tartományaira szorilkozék, jelenleg azon-
ban nem csakLithvania vagy Augustow-megye az, 
hol a' schismát átalán elterjeszteni igyekeznek. 
Épen imént 3 ukaz jelent meg: az első paran-
csolja, hogy minden r. kath. egyházban egy ol-
tár adassék át a' schismaticus istentisztelet' számá-
ra ; a' második azt rendeli , hogy a' schismaticu-
sok r. kath. sírkertbe temettessenek; a' harmadik 
azt határozza : hogy a' papi működéseket, hol 
két mértföldnyi területen r. kath. pap nincs, orosz 
pópa végezze. De ellenkező esetben r. kath. pap 
az orosz helyett nem szolgálhat 

Protestant i smus' nyomatása. A ' p r o -
testánsok is újra panaszokat emelnek a' kormány-
zóságoknak egyházügyekbeni eljárása ellen. Vallá-
suk'korlátozása naponkint, valódi aggodalmat oko-
zólag növekedik. A'rendelet, mellynél fogva a1 

vegyes házasságokban született gyermekek csak 
görög hitvallásban neveltethetnek, daczára a' min-
denfelőli tiltakozásoknak , legnagyobb szigorral 
hajtutik, végre. Sokszor tétetik már kísérlet prot. 
templomoknak megosztására a' görögökkel, sőt 
azt is mondják, hogy az iskolákba orosz káté fog 
behozatni. A' görög istentisztelet átalán mindin-
kább előtérbe nyomul, mindazáltal sajátszerű tü-
neménynek tarthatni, hogy a' sokfélekép megkí-
sértett lélekvadászat csaknem mindig sikernélküli. 
Könnyű azonban előre látni, hogy illy rendszer 
mellett a' szláv elem nem sokára elnyomandja a' 
németet. A' tartományi rendek legkevesbbé sem 
képesek gátot vetni az orosz törekvéseknek, mert 
régi jogaikból puszta formánál egyebök nem ma-
rada 's ezt is habozás nélkül szét fogják rombolni, 
mihelyt legkevésbbé kényelmetlennek kellene len-
nie. A' német népesség' értelmesb része vágy- 's fáj-
dalommal pillant drága anyaföldére , hol jelennen 



annyi sok erő mozg jövendő nagysága'épületének 
előmozdítása körül. (Kö ln . Z.) 

Hitbuzgalom. Kurland' felső részében 's 
kivált illuxti kerületben és a' szomszéd wilnai kor-
mányzóságban olly nagy a' r. katholikusok' hit-
buzgalma, hogy a' korona-'s privátbirtokok közt 
statuskormány' parancsára felállított uj határ-osz-
lopokat azon okból, mivel azokat gúnynak tekin-
ték ut melletti szent képeikre, részint megsem-
míték, részint megcsonkíták. Ezen illetlenség' meg-
gátlására tehát rendőri szabályokhoz kelle nyúlni. 

Cm 10 
Börtöntöli fölmentés. Az orleansi püspö-

köknek joguk volt az előtt a' városba jöttükkor 
szabadságba helyezni a' foglyokat; változván a' 
körülmények, e'jog'gyakorlata ismét visszaadaték 
nekik. Az uj püspök, Fayet, mindjárt beérkezte 
után meglátogatá a1 börtönt 's Casainnak, egykori 
békebirónak, ki 5 évi fogságra volt Ítélve, tud-
tára adá, hogy hátralevő büntetése' elengedteté-
sét a' királynál kieszközlé. (B. A. K.Z.) 

LmneimaU. Szokatlanul hosszú hallgatás 
után Lamennais apát új könyvet szándékozik ki-
adni, mellynek czíme: Amsohaspands et Darvands 
— franczia neveik az Ormuzd és Ahrirnan' biro-
dalmaihoz tartozó szellemeknek — 's foglalata 
egészen megfelel az ismeretes iránynak, mellyet 
Lamennais több év óta nagy következetességgel 
a' nélkül követ, hogy bizonyosnak lehetne tartani, 
mikép ahoz végiglen hű maradand. Sőt Lamennais' 
új véleménybarátai nem menekülhetnek a' titkos 
aggodalomtól, hogy az, ., egy hivő 'szavai11 szer-
zőjében tett fényes hódítmányukat, amannak visz-
szatértével az egyházhit' kebelébe, ma vagy hol-
nap ismét elvesztendik. (A .KZ . ) 

Sehweiz. Schwyz kantonban a' churi püs-
pök' álpecsétével 's aláírásokkal ellátott 's állító-
lag a' pápának ifjú Sehweiz ellen kiadott kárhoz-
tató bullája terjesztetik, sőt a' papoknak is meg-
küldetik. A'schwyzi kormány gátolja e'terjesztést. 

(K.K.Z.) 
Pugcylgmus. A' puseyismus már a' protes-

táns Schweizba is tolakodik. Egy vvaadti Angliá-
ba utazván, megismerkedék a' hires Pusey-xeI, 
's visszatérte után azt tanítja , hogy az egyház' 
apostoli successión, azaz, a'püspököknek apos-
tolkor ótai szakadatlan egymásután következésén 
alapul. Ez nyilt kárhoztató Ítélet a' protestáns , 
helv., zwinglii, lutheri, kálvini, 'stb. hitvallá-
sokra, mellyek a' püspöki hatalmat ördöginek 
nyilváníták, eltörleszték 's igy az egyházat, ha 
ez a' püspökök successiójánalapul, feldulák. Ezt 
érezve ezen új pap, tanát nemcsak szabad biblia-
vizsgálattal veié hclycselhetőnek , hanem azt em-
lékiratban is terjeszté az egyházi tanács elébe, 
ennek Ítéletére bizva, fölvétethetik-e egyházi szol-
gának? (K. K. Z.) 

— A' puseyismusra nézve ezt jegyzi meg a' 
D. A. K. Z. schweizi levelezője: „Mi gyermek-

ségünk óta megszokjuk előkelőink, jelesül neme-
seink által Angliát, mint a' tökély' hónát dicsér-
ni hallani, 's hanem csalatkozunk, tulajdonké-
pen nem a' puseyismus az, mi e' rokonszenvnek 
örülhet, hanem inkább az angol alap, mellyből 
az kinőtt s melly némellyek' szemeiben a' jó gyü-
mölcsök iránt eléggé kezeskedik. Merle mindaz-
által szükségesnek látá szavát ez angol gyártmány 
ellen fölemelni's az ev. keresztyéneket e' nemev. 
tüneményről erőteljes előadásban felvilágosítani. 
Mit kell Európa' evang. egyházának az angol' e' 
erisise mellett tennie? Nyilatkozzék szabadon, 
hogy sem a' pápaságot, sem az egyházi catholicis-
mus' e' középutat nem akarja, hanem szilárdul 
megmarad az ev. keresztyénség' alapján. 

Szabadelmü tanuló. Az oppelni r. kath. 
gymnasium szomorító tünemény' tanúja vala. Egy 
r. kath. primanus nemcsak átalán a' papságot, 
hanem sz. egyházunk' primátusát is értekezésében 
szemérmet sértőleg profanálni merészkedett. E' 
németeskedő vakmerőség' következménye termé-
szetesen cltávolítatása vala. Méltán kérdjük: mi vi-
het ennyire egy r. kath. gymnasiastat ? Tán ay 

prot. történettudományi compendiumok? mert 
ezeket polgáritá meg r. kath. gymnasiumokban 
is a' tartományi prot. iskolai collegium' parancsa. 
Ha nem a" b. eml. ismeretes Wachler, hát Pö-
litz vagy más. 'S a' r. kath. igazgatók, kik (egy 
érdemest kivéve) Sziléziában valamennyien vilá-
giak , illy könyveket nyugottan fogadnak el lör-
ténettani oktatás' alapjául ? Mi haszon háromlik 
majd , egyházról nem is szólva , innen a' status-
ra? A' válasz igen szépen gyümölcsöket keres 's 
természetesnek találja, ha a' követelés , hitvallás 
szerint külön tanítani a' történettudományt, ko-
runkban mindenhol hangosan emelgeti szavát. 

(Ka th . K. Z ) 
Egyesület. Berlinben papok' működését se-

gítő egyesület alakult, következő feladatokkal: 
1) hogy az ur' asztalához senki ne járulhasson 
vagy kcresztséglanú ne lehessen, ki előbb legalább 
nevét a' papnál vagy segítőjénél be nem jelenté. 
Igy lehetséges leend nyilvános bűnösöket előbb 
meginteni 's bűntől óni, szükség' esetében pedig 
visszautasítani; 2) a' segítők' közrehatása által 
ev. kór- és szegény-ápolás fog az egyházban elő-
készíttetni; 3) a' segítők által az egyháztagok, 
főleg ollyanok, kik nyilvános bűnökben leledze-
nek , erkölcseire papi befolyás fog gyakoroltatni; 
4) általok jobban fog istentiszteletkor a' külső rend 
fentartatni. A' segítők szószékről fognak tudtára 
adatni az egyháznak 's hivatalukba oltár előtt kéz-
föltevéssel iktattatni, de mind a' melleit az ejrvház* 
papja fog mindig tulajdonképeni lelkipásztorul te-
kintetni. (B. A. K. Z.) 

m t m í g í i i r . Nyilvános lapok némi idő óta 
ismételve terjesztek a' hirt, hogy Poroszország-
ban felső helyen a' kolostorok' visszaállítatása 
[szándékoltatik. Jól értesültek'számára aligha kell 



megjegyezni, hogy a' kolostorok' visszaálításá-
nak szükségessége a'birodalom' egyetlen egy ré-
szében sem nyilvánult eddigelé 's más tekin-
teteket mellőzve, olly kormány, mellynek elég dol-
ga van , miszerint az egyházi élet' mezején csu-
pán a' valódilag gyakorlati szükségeket kielégítse, 
nehezen fog kezet nyújtani olly intézetek' vissza-
állításához, mellyek idejöket multák. Ezen viszo-
nyokkal kevésbbé ismereteseknek pedig a' legjobb 
kútfő után mondhatjuk, hogy ama' hir egészen 
alaptalan. (A. K. Z.) 

Kivándorlás. Berlinből 140. ember ván-
dorolt ki Amerikába. A' kivándorlók ólulheránu-
sok. Kivándorlásuk' oka nem nyomatás hatóságok 
részéről, hanem meghasonlás saját hitfelekeze-
tökkel. CB- A. K. Z J 

Jezuiták. A1 genfi tóról azt írják a' baseli 
hírlapnak, hogy a' jezuiták, fájdalom! Lcman' 
szép partjait is birtokukba keríteni buzognak, és 
szaporodnak a' tények, mellyek AVaadt kanton-
ban létezésöket és szellemök' munkásságát bizo-
nyítják. (Ií. K. Z.) 

petitio A' porosztartományi országgyűlés-
hez pelitio lőn beadatva, miszerint az folyamod-
jék ö fels. a' lelkismeretszabadság' visszaállítása 
iránt; a' többség azonban a' petitiót félreveté. ám-
bár igen sokan kimondák, hogy a' benne emlí-
tett komoly aggodalom nem épen alaptalan. 

(K. Ií. Z . j 
Franc iaország. Francziaországban társa-

ság alakult, a' franczia protestantismus' közér-
dekeire ügyelendő. (B.A.K. Z. ̂  

Kitérés. A' Gazette de Flandres et d' Artois 
jelenti, hogy Pas-de-Calais megye' egy kis hely-
ségében az iskolatanító 20 tanítványával prot. hitre 
tért. Mit mondanak ahhoz a'szülők, nincs jelentve. 

(B. A. K Z.) 
A'jeruzsá lemi püspökség. A ' l ibanoni 

fcjdelmek 's főnökök, hol, mint tudva van, r. 
kath. vallás a'nagyobb számú, Omer pasához in-
tézett kérelmökben azt mondják, hogy egy prot. 
püspök' közitök léte csak rendellenséget 's egye-
netlenséget szülend; óhajtják tehát, hogy tőle 
menten maradjanak. (Kath. K. Z.) 

mbiiaterjesz tő társulatok: Nagybritan-
niában 2228., Irlandban 550., európai szárazon 
1400., Ázsiában 83. Afrikában 16., Amerikában 
2800., Keletindiában 226., közttök szabad nege-
rek igazgatása alatt 69.. Ausztriában 17., öszve-
sen 7320. (A. Ií. Z.) 

Kölni érsek' munkája. Münsterben 21. 
ivnyi és igy censurátói szabad munka jelent meg 
Droste Vischering b. kölni érsektől, melly bi-
zonyosan nem csekely figyelmet ébresztend a' r. 
kath. és prot. világban. Czime: „Ueber den Frie-
den unter der Iíirche und den Staalen, nebst Be-
merkungen über diebekannte Berliner Darlegung." 
Az előbeszéd 1841-iki jan.' 21-kén, a' főpap' 
68-ik születésnapján, kelt, de a' kézirat sajtó alá 

csak az idén adatott. Az élőbeszédben többi 
közt ezt olvassuk : ,Azóta (t. i. Luther óta) oda 
látszik hajlani az egyház ellenébeni irány, hogy 
az egyház és egyházi halalom a' statushatalom' 
alárendeltjeként tekintessék, 's e' szerint az egy-
ház hatástalanná tétessékí A' könyv 19 sza-
kaszra oszlik. A' 12-ik azon kérdést vizsgálja, 
a' r. kath. papok, mint ollyanok, a' status' tisztvi-
selői-e 's felhordott okoknál fogva tagadólag fe-
lel. A 17. 's 18 szakasz az 1838-ban megjelent 
„Berliner Darlegung"-ot hozza szóba 's azt na-
gyobbára megezáfolja vagy eligazítja; a' 19 vagy 
végszakaszban Kölnből Mindenbe történt erőszakos 
elvitetését beszéli el az érsek 's onnan a' király-
hoz irt leveléből helyeket közöl, mellyek' fogla-
lata eddig nagyobbára ismeretlen volt. 

(Ií. Ií. Z.) 
Nyilatkozat. Történt és történhető félre-

értések' kikerülése végett nyilatkoztatom , hogy 
a' prot. egyházi és iskolai lap' több számaiban 
megjelent 's F. A. betűkkel aláirott czikkeknek, 
miután nevemet mindenkor teljesen ki szoktam 
tenni, irója nem én vagyok. Fáy András . 

Adakozás a' székesfejérvári ref. egyház' 
számára, N. 20 kr. p.p. 

Pest i evang. gyülekezet. Az UlolsÓ t iszt-
Újításkor a' magyar felekezet' felügyelőjévé da-
ruvári Graff Károly kir. fiskális, gondnokává 
pedig Beliczay Imre urak választattak. 

A' n győri ev. presbyterium' t isztvise-
lőinek újítása. A' n.győri ev. convent' tisztvi-
selőinek három évi hivataloskodásuk' ideje kitel-
vén, a' mull december'8-kán, minta' gyülekezet' 
évszeres közgyűlése' napján történt az újválasz-
tás. Felügyelő : megmaradt Nagy István, tbiró, 
a' gyülekezet'szolgálatában megöregedett, bokros 
érdemű férfiú. Iskola-felügyelő: megmaradt Zmes-
kál István, győrvármegyei jegyző; gyülekezet' 
ügyvéde lett Bodroghy József tbiró; jegy-
zők: Szilágyi Mihály és Lehner János ügy-
védek; levéltárnok: Vörös János ügyvéd; pénz-
tárnok: Güntliner Mihály, gondnok: Vörös 
János urak. — y. 

M ö i i y v j e l e n t é s . 
Oktatástanom' első füzete, melly az 

ígért időre hatalmamon kívül eső akadályok miatt 
meg nem jelenhetett, immár elhagyá a' sajtót, 's 
kapható 30 pp. kron.Emich csEggenberger könyv-
árus uraknál. Ez alkalommal szükségesnek látom 
tudatni azt, hogy az Oktatástan, mint a' Ne-
velés taiC II. kötetkéje 3—4 füzelet teend. A' 
szoros értelmű Neveléstan, mint I. kő-
telke 2 — 3: a' Tár sadalmi Neveléstan 
a' N ev elé s t art t örténet ével mint III. 
szinte 2 — 3 füzetből állandnak. Az egész mun-
kát ha az Isten segít, és részvét mutatkozik egy 
év alatt bevégzendem. Költ N. Kőrösön 1843. évi 
december' 26. W a r g a János. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Harmadik éri folyamat. 

Pesten, 1844. Február' 3kán. 

Die Bannbulle, die — Decretalen 
Verbrennen wird er sie. In dieser Flamme 
Wird sich der neue Glaube schön verklarcn. 

W e r n e r ' s W e i h e der K r a f t . 

T a r t a l o m . Luther a' witteubergai kapunál. J a k a b f a l -
v a y A n d r á s . — Töredék gondolatok a' kegyeletről. 
D o b o s . — I s k o l a ü g y Paedagogiai levelek: Az 
erdélyi iskolák. S ü k ö s d . — Pesti ev. gyninasiuin. — 
Külföldi hirek. — Belföldi hirek. 

Lutlicr a' ívUteiiiliergaa kaimnál, 
Eck lármázott, magával hozván Romából a' 

pápa' trónja előtt sirva, esdekelve kieszközlött bul-
lát Luther ellen. 10-ik Leo engedett sokára, con-
gregatiót gyűjtött , melly Luther' tanjai közül 
negyvenegyet kárhoztatott. A' saxoniai fejedelem 
Fridrik, és testvére János herczeg, több püspökök 
és városok megtiltották birodalmaik' haláraiban 
ezen bulla' kihirdetését, a' közvélemény olly erő-
sen nyilatkozott az ellen, hogy Eck a' nép' és 
egyetemi tanulók' ingerült boszúja elől kénytelen 
volt éjjel megszökni, még Lipcséből is, az ő párt-
fogó ura György herczeg' birodalma' fővárosá-
ból, ki őtet buzgósága'jutalmául egy arannyal tele 
pohárral vigasztalta. Nem volt csuda, hogy ő olly 
kevés szerencsére talált propagandájával, mert, 
miként a' franczia abbás és történetiró is Millót, 
— universal historic. 7. tom. pag. 137. 138. — 
megjegyzi: ,,a' bullák' tekintete nagyon alá szál-
lott azon időben, 10-ik Leo maga átkot mondott 
«gy bullájában arra, ki azAriosto' költeményeinek 
kinyomatását akadályozná; 7-ik Kelemen nyilván 
pártfogolta a' Machiavell' féketlen munkáját, és 
vájjon okosság volt-e, kérdi, Luthernek az eret-
nekek' megégetését, szentlélek elleni tettnek nyil-
vánító állítását eretnekségnek mondani, személyét 
üldöztetni, és munkáit megégettetni ?" Azonban 
10-ik Leo kényszerítve volt, különben a1 szoba-
tudós, a' bellctristica' embere nem ismerte a' vi-
lágot, tanácsnokai pedig meg nem fontolták, hogy 
már a' Gergelyek' és Innocenlek' ideje lejárt, a' 
népek és fejedelmek emancipatióra ébredtek , a' 
theologia más elvek szerint mivcltetett Némelhon-
ban, mint túl az Alpeseken, és Luther is már ké-
szen találta a' Reuchlin'és Erasmus' félénk, de csak 
bátor férfiakra váró oppositióját. 

Eck' római furfangosságáról dr. Teutleben 
Bálint, későbben hildesheimi püspök titkon értesí-
tette a' választó fejedelmet Rómából. Luther min-
denfelől biztató leveleket kapott, miként Spalatin 
egy tudósításában állítja, hogy ő több mint har-
mincz leveleket olvasott nála, fejedelmektől, nagy 
uraktól , tudósoktól Írottakat. Mindenki a' bátor 
reformátorra függeszté szemeit, ki állhatatos ma-
radt, és el nem csüggedett, fájt ugyan az szivé-
nek eleintén, hogy tiszta szándékáért üldöztetik, 
azonban mélyebben tekintvén a' dolgokba , meg-
győződött, hogy ez a' történet az igazság ügyének 
inkább hasznára váland. Megpattant azon láncz-
szem, melly őtet a' római egyházhoz kötötte, 's 
most lelke szabadabb és bátrabb téren munkálkod-
hatott, felvette a' keztyüt, mellyet ellenei elve-
tettek, mert azt nem tenni gyávaság is lett volna. 
És már ezentúl szembetűnő változás támadt a' meg-
sértett reformátor'érzéseiben, tetteiben, irataiban, 
beszédeiben, természetes mérséklele is ollykor el-
hagyá őtet, de mentségére szolgálhat az, hogy 
szíve' keserűségében korának modorát követte, 's 
erősebb szavakat is ejtett, ámde legyenek ellenei 
igazságos bírák, és gondolják meg, hogy az ak-
koriidők teljesek valának vastagságokkal, és hogy 
Luther' indulatoskodása az ellene szórt kíméletlen 
anathemák által ingereltelelt, mellyeket cpenolly 
kevéssé lehet a' szentlélek' sugallatából származ-
tatni, miként a' túlbuzgó Drcssénus Iheologus azo-
kat akará. Aztán a' szelíd Melanchlon szerencsé-
sebb vala-e? midőn a'három századokat kiszenve-
dett proteslantisnms az ultramontanistáklól olly bar-
barismussal ostromoltatik, undok ámítással, kép-
mutatással, gyávasággal, ravaszsággal, hazug-
sággal, esztelenséggel vádoltatik, neveztetik, mi-
ként csudálkoznunk kell, hogy ezen emberek ma-
gok előtt nem pirulnak ezen szavakért, és bátor-
kodnak Luther ellen szóllani, ők, a' mocskolódó 
erkölcs-tanítók! 

Ez időtől fogva már Luther tartózkodás nél-
kül kezdett szólani; felelevenítette a' IIussz Já-
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nos és prágai Hieronym' megégettetését, nyilván 
helyeslette ezek' tanjait, mellyek szerinte nem má-
sok , mint a' Jézus', sz. Pál' és Ágoston' tanításaik 
voltak, erősen kikelt a' constantziai zsarnokok el-
len, kik ama derék és jeles férfiúnak hamvait ki-
ásatták , és bőszült hevekben a' Rajnába vettették, 
mert rettegték az igazságot, melly földerülendő 
vala. Több levelekben nyilatkozott a' pápai bulla' 
készítői ellen, különösen Spalatinnak mondván: 
„Adná az Isten, hogy Károly császár mint férfiú 
lépne föl, és Krisztusért zabolázná meg ezen ör-
dögöket, de Erasmus, úgymond, azt irja nekem, 
hogy a' császári udvar teljes koldús zsarnokokkal, 
ezért onnan kevés reménység lehet." Luther'ezen 
szives kívánsága az Erasmus' félénk scepticismusa 
ellenére teljesült is, miként a' körülmények en-
gedték, mert a' saxoniai választó fejedelem, ki-
nek a' császár' elválasztalását köszönhette , miért 
iránta kitűnő tisztelettel is viseltetett, miként már 
előbb láttuk hatalmas védangyala lőn személyének 
és igaz ügyének: voltak a' császár körül több je-
les , felvilágosult férfiak is, kik a' fenyegető ve-
szélyeket, mellyek a' politikai szövevények miatt 
támadtak és támasztattak, időről időre elhárítani 
elég lelkismeretesek valának De mindenekfelett 
örKö Jö t t ő felette az isteni gondviselés természetes 
eszközök által , az akkori időben korlátot nem 
ismert sajtó-szabadság! mellynek használatával 
t o l l a t fogtak mellette sokan mások is, mint Karl-
stadt, Hutten Ulrik , és Melanchton , különösen 
a' Rhadinus Tamás ellen irott czáfolalban, melly 
a' polémia' ollyas régióján felülemelkedve, remek 
mű vala az egyház-újítás'philosophiájáról, miként 
ezt a' czáfoló erős r kath. Cochlaeus is be vallotta. 

Eck addig szaladozott, mesterkedett, hogy 
mégis némelly helyeken, mint Antwerp, Löwen, 
Mainz, Ingolstadt és Köln városokban kihirdette-
tett a' bulla , és a" Luther1 iratai, bár a' nép' nyil-
vános zúgolódása' ellenére, megégettettek: de 
most már ő is elhatározta magát azon bátor tettre, 
melly a' római egyháztól valóságos elszakadásá-
nak symboluma lett. 

Az 1520.év'dec. 10. egy fekete táblára függesz-
tett hirdetésében nyilvánította az egyetem előtt 
azon szándékát, hogy még azon nap' reggeli 9 
órájában az általa úgynevezett Eckféle bullát és 
a' keresztyéntelen decretalékat megégetendi; elér-
kezvén az idő, az egész egyetemi népesség'kísé-
retében ki is ment a' ,szarka' kapuhoz, hol az 
elkészített tüzes máglyára vetvén amaz iratokat, 
igy szólott Jósuéval az Akor' völgyében: „miért 
háborítottál meg minket? háborítson meg tégedet 
az úr, és az örök tüz emésszen meg tégedet." -
Ugyan ez alkalommal az egyetemi tanítók az Eck' 
és Emser' gúnyirataikat égették meg. 

Ez az innepélyes tény mindenfelé nagy moz-
galmat és figyelmet ébresztett, miként három 
évek előtt a' kilenczvenöt thesisek, a' bátrabbak 
helyeslették, a'félénkebbek kárhoztatták azt, leg-

inkább a' juristák és különösen Schurf Hieronym 
és Hennig Gödén prépost, azért, hogy Luther 
az egész ,,Corpus Juris Canonici<;-t megégette. 
Luther maga egy különös munkájában illy czím 
alatt: „Ursachcn warum des Papstes und seiner 
Jünger Bücher von I)r. Martin Luther verbrannt 
worden sind" okát adja ezen tettének. Harmincz 
tételeket emelt ki az egyházi jogtanból, és meg-
mutatván azoknak érvénytelenségét, azzal végez-
te munkáját: ,,ha védelmezni fogja valaki ezen 
tételeket, akkor többeket és világosabban fogok 
felhozni. Mindeddig még csak kezdete van a' tré-
fának, ezután majd komolyabban fogok szóllani, 
ha elleneim nem átallották az én irataimat meg-
égetni , mellyekben több evangeliomi tudomány 
volt, mint az övékben, úgy én is hasonló joggal 
viszonozom azt. Soha még ők a' szentirással és 
okossággal senkit le nem győztek, nem is akar-
tak, hanem örökös átokkal, erővel, ravaszság-
gal és rágalommal , ők magokat legfőbb tekin-
télynek tartják , és magát a' pápát is annyira körül 
hálózzák, hogy ha angyal volna is ő, még sem 
hihetnék neki. Mindenki utálja már e' selétséget, 
és kedveli a' világosságot. Amcn." 

Az újabb történetírók között is vannak, kik 
elfogultan ítélnek e' tény felől, jelesül a' pro-
testáns Woltman, status elleni vétségnek nevezi 
azt, mivel az említett ,corpus juris canonici' gyűj-
teményben a' status' törvényei is foglaltattak, azon-
ban Schröck, Marheinecke, és Hagenbach'ment-
ségére kelnek, és azt állítják, hogy Luther nem 
a' status' és egyház' érvényes törvényeit kívánta 
megsemmisíteni, de miként a' wittembergai egye-
temi oktatók, söt maga Luther is, mára' Clemen-
tinák feletti vitatkozásában értették , csak ragasz-
tékait, toldalékait és költeményeit azon gyűjte-
ménynek, mellyek semmiféle törvényes hatóság, 
egyházi zsinatok , fejedelmi rendeletek által tör-
vényes erővel soha föl nem ruháztattak, minthogy 
jelenleg is csak annyiban érvényes az, mennyi-
ben a' status hatalmak által elfogadtatik , a' sz. 
Írással, egyházi atyák' hiteles traditióikkal és a' 
józan okossággal nem ellenkezik, miként ezt a1 

jeles Eichorn: „Grundzatze des Kirchenrechtes." 
Brendel: „Handbuch des katholischen und pro-
testantischen Kirchenrechtes", söt a' würzburgi 
derék kanonok Müller is: „Lexicon des Kirchen-
rechtes und der römisch-kath. Liturgie" bővebben 
magyarázzák. Ezen ,corpus juris canonici' gyűj-
teménynek, mondják ezen irók, eleitől fogvake-
vés autentiája volt, sokféle emberek' rendetlen és 
hibás munkája volt az, különféle időkben és vál-
tozó elvek szerint szerkesztetve, és már a' 14-ik 
században, és igy Luther elölt, a' franczia király 
Filep és 8-ik Bonifácz pápa , az avignoni fogság, 
és a' görög nagy szakadás miatt az alkalmazásban 
is tetemes változásokat szenvedve, úgy hogy nem 
volt csuda, ha a' vizsgálódó ész' és egyetemi ta-
nítás' szabadsága egy átalános sanctio' hiányában 



új elveket teremtett magának , és az elméleti jog-
kutatások és ábrándok helyett a' históriai jogok-
hoz ragaszkodott. Históriai jogokat, említék, mik 
a' decretalék' nagy részében föl nem találhatók, 
el nem i sme rhe tők voltak, miként az extravagan-
sok' gyűjteményében a' 8-dik Bonifácz egyházi és 
világi hatalmat az egyházban pontosító uiwm san-
ctam etc., 5-ik Kelemen a' császárok" hódoló es-
küjét rendelő wiennei, és 22-ik János sede va-
cante etc. császári koronát örökítő decretumaik. 

Woltman után Möhler, Walter, Santer, Ober-
rauch r. kath. irók fölléptek az újabb korban az 
Isidori decretalék' védelmére is, és mondják, hogy 
,,az egész gyűjtemény nem egyéb, mint az egyház' 
életéből, a1 korszükségekből valósággal kifejtett 
fegyelem' tüköré, nem egyéb mint a'korbeli köz-
vélemény' költői anticipatiója." Ha ez így volna, 
úgy kénytelenek volnánk Luthert hibáztatni, ki 
a' közvélemény' szerelmes tárgyát tevé boszúja' ál-
dozatává. Az ő mentsége levén a' mi dolgunk ; 
nem lesz felesleges néhány sorokban az említett 
decretalék' iránya felett kifejlett értelmet elmonda-
nunk , annál jogosabban, mivel elleneink nem rég 
nyilváníták a' honi literatura' mezején azon örö-
möket, hogy: „lejártak már az idők, mikor né-
melly r. kath. hittudósok rationalisták és illumina-
listák felé kacsingattak , 's a' római és az ultra-
montan nevezet miatt elpirúltanak." 

Luther megégette a' Isidori decretalékat is, 
úgy cselekedett mint esküdt hittanárnak és status" 
hü polgárának kellett: mert kétségen kivül van, 
hogy azoknak iránya nem volt más, mint a' sta-
tus hatalmak' egyház-jogai' megtámadása , a' W. 
Károly' capitularéi és Lajos' constituliói ellen tö-
rekedés nem más, mint a' metropolitai tekintetek' 
lealacsonyítása, szóval a' törvényes históriai legiti-
mitások' lerontása. A' história bizonyítja, hogy az 
említett fejedelmek' nagyszerű intézeteik, az AI -
cuin, Paschasius, Rhabanus Maurus és több nagy 
egyházi férfiak' vallás és erkölcs-tudománnyal tel-
jes dolgozataik mellett, az egyházban szükséges 
fegyelem nem hiányzott, sőt épen a' magasztalt de-
cretalék' statistikai áttekintéséből kitetszik, hogy 
ezeknek czélja , foglalatja nem is volt a' fegye-
lem' tüköré, mert az öszvesen hetvenöt decretalékl 
között, hatvannak status jogok elleni iránya tel-
jesen vagy részben szemlélhető. Labbé szerint 
százötven folio között csak ötvennégynek van dog-
matikai foglalatja, háromszáz numerusok közül két-
százhatvan status elleni, és csak negyvenben le-
het imitt amott dogmatikát, ethicát és disciplinarét 
találni; ellenben: „a' romana ecclesia omnium 
ccclesiarum mater et caput"; továbbá a' „salva 
in omnibus r. pontificis auctoritate etc. reliqui epi-
scopi tantum vocati sunt in partém sollicitudinis, 
non vero in plenitudinem poteslatis"; az úgyneve-
zett „causac majorcs;<, appcllatiók, a'huszonnégy 
költött cánonok majd mindenikben olvashatók, ho-

lott ezekről a' nicaeai zsinat' végezéseiben egy betű 
sincs. Luther előtt már a' frank püspök Hincmár 
így i r t : Opp. 11. p. 468. „Superbum nimis et im-
moderalum, ultio proprios fines tendere, et anti-
quitate calcata, alienum jus velle praecipere, at-
que ut unius crescat auctoritas, tot metropulita-
norum impugnare primátus, atque ut venerabilium 
Patrum decreta solvantur, quorumdam episcoporum 
proferre consensum, cui tot annorum series ne-
gavit eíl'ectum." Labbé és Cossárt jezsuiták pedig 
mondják: „antiquo juri universalis ecclesiae con-
sensu roborato, successit jus nóvum quod ab anno 
S36 publicari coepit, etadnitente Nicolao 1-opau-
latim usuinvaluit per occidentales. Illudjus nóvum 
comprehensum est collectione Isidori " Nem voltak 
hát azok a' kor'szükségéből merítettek, hanem in-
kább az egyház' és status' oppositiója ellenére fel-
tolattak. A' nevezett irók szeretik még az egyház 
papjai tekintete emelésének szükségét felhozni azon 
időkre, mondván, hogy az a' statushalalinak ál-
tal lealacsonyíttatott, a' püspökök elmozdítattak, 
és nagy függésben tartattak; ámde a' história ezen 
állításnak is ellene mond, a' szelid Lajos' compiegni 
és soissoni gyászos történele, midőn a' legjobb 
monarcha koronájától, dicsőségétől, fegyverétől 
megfosztatott az oltár előtt, a' gondos és szerető 
atyától országokkal ellátott hálátlan , 's a' Nala , 
Hilduin , Jesse . Elisachar és Adelhárd papok ál-
tal felbizgatott fiáktól második hitvese és kedves 
kis Károly fia elraboltattak , és maga is külön 
zárdákba záratlak. A' korbeli közvéleményről azon 
időben szó sem lehetett, minden fegyelem, az 
egész egyház' jólléte a' capitularékban és consti-
tutiókban volt letéve, mellyeket azonban nem a' 
Benedictus Levita, hanem a' Balúz' gyűjteménye 
után kérünk olvastatni. Ezek ellen voltintézve min-
den törekedés , min még kevésbbé kételkedhetünk, 
ha meggondoljuk , hogy azon decretalék' költe-
ményei, későbben Blondellus és a' magdeburgi 
cenluriatorok által felfedeztetett, miként ezt a' 
nem ullramontán szellemű loyalis r. kath. jogtudósok 
is elismerik, jelesül Müller kanonok' fenidézelt le-
xicona , 4-ik darab 590-ik lap. 

Ismétlem azt, hogy midőn Luther ama sym-
bolikus (énye által az egyház' törvénykönyvebe be-
csúsztatott amaz elveket megsemmisítette, a' sta-
tus' és egyház' érdekében cselekedett, mert a' 
história' bizonysága szerint azok mellett mindkét 
hatalom alá süllyedett, a' fejedelmek koronáikat, 
a' népek szabadságaikat elveszlendék, az egyházi 
reformalio soha meg nem történendik. Kélszcresen 
vélkeznek hát azok, kik azon elveket repristi-
nálni törekednek , mert igy az elvált keresztyén 
felekezetek óhajtott viszon-egyesülése' minden re-
ménye is elenyészik. 

J a k a b f a l v a y And rás . 



Töredék-gondolatok a' kegyele-
tekről. 

- - Je iue fie 
Mon pere , á ta bonté; 
De ma philosophíe 
Pardonne la gáité 

B. - r. 

A' protestáns egyházi lap' mull évi egyik 
számában pályakérdésül vala kitűzve a' kegyele-
tek' — pietások' — hanyalló tekintélyének mi-
képen lehető emelése? Bár a' feltelt kérdés' meg-
fejtésében csak nográdmegyei protestáns lelkész 
pályázhat; legyen nekem szabad, mint hajdan Ro-
usseaunak , a' pályatérenkivül ellenkező irányban, 
épen a' pályadíj' elvesztésére futtatnom. — A' 
kegyeletek ugyan is mint megannyi papiros sár-
kányok, szelet és felhőt nyergelni szóllítnak fel, 
de nekem illynemü cavalcade-ra egy csép hajla-
mom se levén: majd csak földszint maradok 's 
innen puskázok rá, mintBlumauer'Aeneássa a' légi 
boszorkányra. 

Józan honunkban, épen most, mikor kiáb-
rándulásokra dörgöljük szemeinket, hogy mi sze-
rencsétlen szél verte fel árkából ez ördög' szeke-
rét? nem tudom. Derék Fáy Andrásunk olva-
sott rá annyit tudok, a' társalkodó lapjain, olly 
Fábiáni hangon, hogy kis hijján magamat is majd 
babonássá telt, mignem elkezdtem e' lidérczről 
komolyan gondolkozni 's rá jöttem e' meggyő-
ződésre: hogy ő itt komolyan enyelgett, mint 
Luther, mikor kalamárisát a' dongó után vágta,j 
és mint hajdan Aron, egy magacsinálta arany- j 
hornyút állított fel, mellyel maga tisztel és tisz-
telhet legkevésbbé. Örömest illy hiszemben levén, 
minden kerülgetés, vagy előrebocsátott magam 
igazolás nélkül, egyenesen szemközt megyek az, 
óriás Góliáttal, 's az úrnak nevében leparittyázom! i 

Előre képzelem mennyien lesznek, kik a'ke-
reken kimondott nyilatkozatomon, magukra ke-
reszteket hányván elzökönyödnek. — A' kegyele-
lekkel! mellyeknek nemtisztelését korunk'fő bű-
nei közé róvják sokan, 's hitelök' visszaszerzésére 
pályakérdéseket tűznek k i , ̂ a' kegyeletekkel illy 
kegyetlenül bánni! ! -— És ime az írástudók 
közül némellyek mondának: Ez káromlást 
szól. Máté 9. 3. De miért gondolnátok gonoszt a' 
ti szíveitekben, mielőtt kihallgattatok volna ? 

- - eh ! vivent les cornes ! 
S i r e , quitter ces regards mornes. 

A' kegyeletek' fogalma alatt, lehetnek so-
kan, kik egyenesen csak a' kegyeleteket a' pieta-
sokat pártolják; lehetnek, és vannak még többen, 
kik e' fogalom alatt idegen vagy nagyon távol rokon 
eszméket melengetnek, mint melengeti néha a'tyúk 
a'kácsa tojásokat; vannak viszont sokan, kiknek 
soha eszökbe nem jutott volna a' kegyeleteket 
védni, ha a' kegyeletek alatt azt értenék a' mit 
ezek igazán jelentnek és jelenthetnek. Az első 
rendbelieket, kiknek létök és földi állásuk annyira 
összenőtt a" kegyeletekkel, mint a' test árnyéká-

val, kiknek csak azért kell a' kegyeletek mellett 
harczolniok, mert üstökös csillagi állásukban egész 
vakító nagyságuk az üres farkban és üstökben 
áll: ezeket hitökben meghagyom, mert ők ke-
gyelet nélkül semmik. Sz. Pál' „mindeneket meg-
próbáljatok11 elvéből kiinduló protestáns észrevé-
teleim töredék gondolataim, csak a' két utolsó 
rendbeliekhöz intézvék , 's legkevésbbé használha-
tók azoktól, kik a' pályadíjt már képzetökben el-
nyerték. 

A' kegyeletek ollyan tiszteletnyilvánítások, 
mellyeknek alapja mélyen levén az emberi ke-
belben , azok okának meghatározása, homá-
lyos érzésekbe oszlik fel. E homályos érzése-
ket, szent érzéseknek mondják és vallják sokan, 
én magam is azt valló vagyok, 's épen ezért, hi-
tem, vallásom , és meggyőződésem szerint csak a' 
legszorosabb értelemben vett vallásban lehelnek 
kegyeletek. Miért? A' vallás Istenhez, a' véget-
lenhez kötvén földi viszonyainkat , igen termé-
szetes, hogy azon ponton túl, hol a'véges meg-
közelíté a'végetlent, leoldja, mint Móses leoldá 
saruit az égő csipkebokor előtt, és a' véges em-
bernek kimagyarázhatlan érzései független pietas-
ba kegyeletbe olvadjanak át, okos embernek egye-
dül itt lehet és szabad öntudatosan átmerengeni 
azon homályos érzetek közé, mellyeknek világos 
határozott okát adni nem tudja; mihelyt pedig vé-
ges áll végessel szemközt, mihelyt emberi viszo-
nyok érintik az emberi viszonyokat: ott a' köte-
lesség szollal meg hidegen, melly kötelességnek 
ha észszerű alapja nincs; hijába, vagy csak vakí-
lásból tehetjük helyére a' kegyeletet, mellynek oka 
leesik a' homályosba, vagy az oktalan embernél 
az ösztönszerű mechanismusba. Jézus'színe elvál-
tozott igen is, mennyei fény közölt a' hegyen, 's 
a' tanítványokat az Isten' jelenlétének érzése milly 
pietassal teríti a' földre, csak hogy jól megje-
gyezzük, e' mennyei fény nem földi ragyogó sü-
veg, vagy köpönyeg, vagy palást vala. 

Csak a' vallásnak—mit én nem ugyanazonosí-
tok a' levitismussal, és a' szertartásos mystiííca-
tióval — van e' földön szentek' szentje , mint 
volt hajdan a'jeruzsalemi nagytemplomnak, itta' 
szent kárpit előtt megszün a' földi látás, meg 
minden földi reflexió, ama mély vallásos sejtés, 
ama tiszta szellemi sugár, melly egyedül mehet 
túl a' kárpiton, melly érezteti velünk a' végetlen' 
közellétét ; ezt a' kimagyarázhatlan elragadtatást, 
melly emberi módon imába olvad fel, csak egye-
dül ezt vállalhatom el okosan kegyeletnek (pietás-
nak); egyedül ennek szabad lenni homályos alap-
jának. A1 többi pietást mind ember gondolta k i , 
mondjuk ki egyenes okát: azért, hogy az em-
bernek ember iránti kötelességeit vele meg-
babonázza. 

Kisértsük csak megkülönböztetni e' kél ro-
kon, de azért egészen más fogalmat: ti kötele-
lesség' és kegyelet' fogalmát, fejtsük ele' kétfo-



galomba egymástól egész a' gyükérig azt, mit 
egyik a' másiktól el sajátított; a' mit kegye-
letnek fogtak némellyek, reducaijuk tiszta köteles-; 
séggé, 's a'kötelességet kegyeletté: nyomon tisz-) 
tában leszünk, a' kötelesség mind magába nyeli, 
a' kegyeletet, mint Pharao'sovány tehene a'kö-
véreket a' nélkül, hogy rajta meg is tetszenék, 
mert bizony a' kötelesség holmi kegyeleti léggel 
jól nem lakik. Vagy kisértsük meg kegyeletté tenni 
a' kötelességet, meglássuk, e'míltétellelegészen 
lerontjuk erkölcsi oldalát. Igy például: tisztelem 
apámat, egyik szeretné pietasból, a' másik kö-
telességből velem tetetni; a' kötelességnek ezer 
erkölcsi okon alapítóit oka van, a'pietasnak nincs 
egyebe egy homályos babonás érzetnél, melly 
minthogy magával nem számlálhat azt se mond-
hatja, — mit sokan szájába szeretnének adni 
— hogy a kötelesség' sz. érzetének eredménye. 
Vagy varázsoljuk át e' kötelességet kegyeletté, 
nem boldogulunk vele hacsak elébb minden ön-
tudatos erkölcsi alapját alóla el nem szedjük. Ne 
zavarjuk csak egybe a' kegyeletet a' kötelesség-
gel, ne fótozzuk ki vele azon kényes helyeket, 
hol az egyik fél a' másiktól ok nélküli vagy 
jogtalan tartozásokat követel: nyomon lesza-
kadoznak róla a' földi terhek, 's ő szabadon 
emelkedik fel a' végtelenhez, ott mélyed el az 
örök világosság' sugáriban a' nélkül, hogy a1 pór 
ember felérlhetné , 's e' földön rajta osztozni eszé-
be jutna. 

Hogy a' tekintélyek' és kegyeletek' üstökö-
se mindinkább száll lefelé , én ennek részemről 
szivemből örvendek, mert egünk' más oldalán 
azon irányban emelkedik Jézus' nagy csillaga: 
az okszerű kötelesség. Amannak szivemből jó-
éjszakát, ennek jó napot kívánok! Nem csuda 
hogy amannak leszállásán annyira töprenkednek, 
és Josuéval megszeretnék állítni Gibeon' völgye 
felelt, mert nagy üslöke' és farka' fényébe nem 
egy futó csilag göngyölte magát, nem egy föl-
di pára gyuladt el babonás tüzével. Korunk' táv-
csövei igen jól mutatnak, 's nem sokára felfe-
dezik, hogy a' földi kegyeletek' csillagának, 
mint a' kósza üstökösöknek széke, magva nincs. 
Nem tudom a' nógrádi vizsgálók millyen távcsőn 
át nézik? ha itt valamire menni akarnak, aján-
lom nekiek a' berlini Hegel' műhelyébe készült 
prismákat, vagy közelebb a' pápai himpellérck 
által utánozottakat. 

Do nézzünk egyenesen szeme közé a' ke-
gyeletnek , a' fénykört húzzuk össze Teje fölött 
mint a1 páva farkát, lássuk őt egyszerű alakjában. 

A' hajdani polytheismusnak két unokája 
maradt a' keresztyén világra, az egyik: a' me-
sés jog, a' másik az ember istenítés. Mind a' 
kettő erős basison állt, mert mind a' kettő az 
isteni tekintélyű könyvet a bibliát szorítá talpa alá. 

Lőn azonban , hogy egyik a' kettő közüf 
elvette lábát a' bibliáról, és a' királyok'és a'né-

pek' határa nyomta azt keservesen, lőn ugyan 
ekkor, hogy egy szegény álmatlan barát arra 
vetődvén, megpillantá a' felugrott szent könyvet, 
felvette es olvasni kezdé azt, és gondolkozni 
kezde az olvasottak fölölt, nemcsak, hanem be-
szélni kezdé másoknak a' dolgokat és titkokat, 
mellyeket a' csukott könyv rejte magában: és a' 
mondott szót meghallák a' királyok és a' népek, 
kik nyögtek a'lábnyomás alatt, és felegyenesedé-
nek : a' hatalmas lény vissza akart lépni elébbi 
helyére, nem találá a' szent könyvet és félre-
csuklott. 

Lőn továbbá hogy a' másik a' kettő közül 
elvette lábát a' szent könyvről, és megtapodván 
vele az emberiség' legszentebb jogait, inegszakasz-
ta azt rágázolt terheivel, és mikor az égfelé ki-
nyújtván száz kezét fennyen mondaná: ,,amenny-
be megyek fel, az erős Isten csillagai felett 
helyhezem az én székéinél, a' magas felhők fö-

es a' termeszeinek felnyílt nagy könyvéből ol-
vasni kezdenek, a' népek felvelék fejőket: és a' 
hatalmas lénv'lábát többé ama szent könyvben meg 
nem vetlieté. 

Ekkor az emberistenitésnek és a' mesés jog-
nak szolgái futkosni kezdének, és magukat, m nt 
hajdan Báál papjai, szertelen gyötreni (1. Kir. 
18.) oszlapokat keresének mindenfelé, és az egyi-
ket kegyelettel, a' másikat tekintéllyel lámasz-
ták meg. 

A' tekintéllyel semmi közöm, mert ez igen 
hiú levén elébb utóbb , mint a' megboszontott 
vipera, ön magát marja meg, vagy, mint az 
óriás Polyphem, egy barlangba zárkódzik az utol-
só pecsenyének szánt Ulisessel, a' közvélemény-
nyel , ki szemét elébb vagy utóbb kisütögeli. 
De annál több van a' kegyelettel, mert ez, a'val-
lástól lopott köpönyegében , ámítni és ijesztget-
ni jár fel a' babonás könnyen hivő föld' népe kö-
zé, 's homokot hintvén szemébe, kiábrándulását, 
világos látását akadályozza; az erkölcs és törvény 
szentelte kötelességek' apodicticus parancsa helyett 
homályos meséket sugdos fülébe, 's legszentebb 
tartozásainak igaz, kielégítő okát babonás érzések 
és myslicus gőzök közé bugyantja le! Ezért ok-
szerüleg a' kegyeletet sírjából felidézni nem le-
het, sőt mindegyik keresztyén nehéz követ tar-
tozik fölébe gördítni, hogy koporsója' tetejét va-
lahogy fel ne nyomja. 

Az ámítás , minta' híres Cagliostoró, a'nél-
kül is ezerféle alakban jár és kél közöttünk, az 
egyik kapun kikergetjük , a1 másik kapun azon 
pillanatban négy lovas fogaton hajtat be. Az em-
beri gyöngeségek a' nélkül is úgy ki vannak szá-
mítva , mint az adóczikkek , meg kell érettök fi-
zetnünk, mint Londonban a' vaknblakért, vagy 
Bécsben az ebekért, miért vonnók le magassága-



ból körükbe a' kegyeletet, hogy itt vele Tartufle 
s z e r e p e t játszassunk^ 31indenütt ártatlanabb az ámí-
tás, a' kötelességi világban legveszélyesebb, 
mert ha az ember valaha megtudja , hogy ve-
le kötelességeit hamis váltóra fizettették , ha 
megtudja, hogy hitével játszottak, 's keble' legtit-
kosabb , legszentebb érzetével egy fajankót rag-
gattak be, hogy azt tisztelje , a'történet legalább 
azt mondja: hogy ugy bán vele, mint Ábrahám-
ról mondja a' szóbeszéd, hogy' bánt apja' bál-
ványaival: egy éjjel mindnyájának összetöri ke-
zét lábát, és ekkor vége a' polytheismusnak de 
vége az emberiségbe vetett hitnek is. Ezért, hol 
kötelesség szabja meg a' társasági viszonyokat, 
hol tisztán ki vannak mondva a' feltételek, mely-
lyeknél fogva ez vagy amaz embert kisebb na-
gyobb mértékben tisztelnem kell; félre e'kísértet-
tel , félre a' kegyelettel! melly egy gyönge ember 
vagy egy egyptomi pap' kezében Osiris' dühödt 
ökre elébe teríti a' szegény fanatisált embert, 
hogy midőn az öt a' földön térdeli és gyomroz-
za, épen akkor imádjon benne egy felsőbb lényt, 
mellynek húsából maga a' vakító, ki olt a' ros-
tély háta mögött kényére nevet, egy két nap múlva 
jóllakik! 

A' kegyelet egyedül a' vallásé, a' vallásban 
egyedül az Istené; ember iránt emberé ezen a' földön, 
egyedül a' törvény és a' kötelesség, legfölsőbb 
fokon a' szeretet és a' gyöngédség, melly a' kö-
telesség' és törvény" hideg szavát keblünk' legme-
legebb sugáraiban olvasztja fel. Bár nyomozzuk 
a' kegyeletet legtitkosabb forrásáig, sehol meg-
határozott, kimondható okát nem találjuk, hanem 
a' vallás'alapjában , ama kifejezhetlen mély érzés-
ben, vagy helyesebben, keblünk' szellemiségében 
vesznek el véggyökerei, ezért mihelyt okát tudjuk 
adni a' kegyeletnek, megszün kegyelet lenni's 
azonnal a' kötelességek' sorában lép fel határozot-
tan; ezért kegyeletet ember iránt csak ott érezhe-
tünk , hol őt a' babona vagy a' mesés fénykör 
istenítette, mihelyt e' fénykörből, melly embert 
nem illet, kilép, azonnal mint a' füst és a' pára 
elenyészik a' kegyelet is. 

Vagy a* bitorlott fénykört akarnák a' kegye-
let virrasztók rozsdáiból kifényesítni ? 's midőn 
az ember, embertársában nem lát többet embernél, 
újra szeretnének néhány osztály, néhány castot 
mysticus ködben canonisalni ? Ez lehet másnak 
feladata, mindennek másnak, csak protestáns pap-
nak nem , kinek meg mondá sz. Pál mihez tartsa 
magát 1. Cor. 12. 12. „Mert mik épen ay test 
egy: és annak sok tagjai vannak; az egy 
testnek minden tagjai pedig noha sokak, mind-
azáltal azok egy test, ezenképen van a Krisz-
tus is. Mert egy lélek által mi mindnyájan 
egy testé keresztelkedtünk, akár zsidó, akár 
görög, akár szolga, akár szabados; mert a' 
a' test nem egy tag, hanem sok tagok; ha ezt 
mondja a láb: mivel hogy én nem vagyok 

kéz , azért nem vagyok a? testből való, avagy 
néma' lesből v aló-e azért? — 'stb. a'rész'vé-
géig. — Viszont Galatha 3. 26-28. Mert mind-
nyájan Isten fiai vagytok a Jézus Krisztus-
ban való hit állal. Nincsen sem zsidó sem gö-
rög , nincsen sem szolga sem szabados, nin-
csen sem férfiú sem asszony között válo-
gatás, mert ti mindnyájan egg vagytok a Jé-
zus Krisztusban." — A' Jézus Krisztusbani 
egységen kivül igenis, de azon belől ugyan soha 
nem lehet a'Jézus'országában kegyeleteket gyár-
tani, ő törte össze a'polytheismus'sok bálványát, 
mi nem vala egyéb a' számtalan emberi indula-
tok' és gyöngeségek' istenítésénél 0 elölte épen 
a' kegyeletekkel szedte rá az ember embertársát, 
ő utánna viszont ezzel kötözte be egymás' szemét; 
és miután az ököljog megtörte az úlat a' sok bitorlás 
előtt, a' kegyeletet tolták fel hegyébe, mint egy 
mesés grill' madarat, hogy kísértetes szárnyaival 
védje és legyezze az ököljog' és ember ámítás' 
rakásra hordott kincseit! — A' kegyelet nem 
egyébre való ennél, hogy siracusai zsarnokokat 
idézzen elő, kik Jupiter' vállairól levegyék a'hideg 
és nehézarany kabátot. 

Illy közel férkezve a' kegyeletek' gyönge ol-
dalához , és a' sok füstön és gőzön áthatolva , 
melly a' gyenge szemeket marta ha látni akarták, 
vájjon mennyi tüz van e' nagy füst alatt; menjünk 
hozzá még közelébb, 's vegyük ki kezéből a' 
varázsbotot. — Megállj! nyöszörgi a' kegyelet 
keserves hangon — az embernek nagy szüksége 
van rám , az emberiség felőli babonás hitét egye-
dül bennem birja még, szómra teljesíti örömest 
nehéz kötelességeit, 's ha elvész kezéből, mit adsz 
helyette ? 

Felelet helyett lássuk a' kegyeleteket gya-
korlati szempontból. Az emberek közötti nagy 
különbséget — azt mondjátok — hogy az egyen-
lőség chaosába vissza ne roskadjon, hogy a' for-
radalmak' helótái rajta ne garázdálkodjanak, 'sa' 
nyaktiló fölötte ne csattogtassa vérbe mártott szár-
nyait, csak a'kegyeletek birták és bírják fentartani. 
Az embert — azt mondjátok — homályos érzetek ve-
zetik, és földi nyugalma nem a' tiszla meggyőződés, 
hanem inkább a" homályos hit' és resignatio' szü-
löttje 'stb. Ha az efféle okoskodások , mestersé-
ges tapaszok nem volnának is az emberiség' régi 
sebein, azt kérdem, meddig lesz ez, és meddigle-
het igy ? — E' kérdésre tudom sokan felelnek 
Ezekias királlyal: Ésaias 39. 8. „Mindjó az 
urnák beszéde, melly et szóllál, pusztuljon el 
országom halálom után, csak légyen béke és 
állandóság az én életemben." — De ne gyűj-
tsünk haragot a' haragnak napjára, ne ápoljunk 
tudva és önként ámítást, ne kivált ott hol magya-
rán megmondhatjuk, mik a' kötelességek, hol 
az igazság megvan, és csak arra vár hogy tör-
vényes birtokába beállítassék. 

Tiszteletre méltó a' régiség, de csak annyi-



ban a' mennyiben régi igazság, a' régi hazug-
ság vagy ámítás ollyan minta'csontszú, fáj ha hoz-
zá nyúlnak , de ha idejében nem gyógyítják a'tag-
gal együtt vész, mellyben magát megfészkelte. 
A' régiség, ha nem régi igazság, nem egyéb egy 
régi puszta várnál, vagy egy hasztalan ereklyé-
nél > mint a'mekkai koporsó, mellyet a'babona 
legyezget denevér szárnyaival kegyelettelve gya-
logol a' jámbor moslim és dervis , kegyelettelve 
borul le előtte, és nyalja a' port, mivel az idő 
behinté: de ezt látva, szánnunk kell az ámítottat, 
gyűlölnünk az ámítót. 

Tiszteletre méltó az ember, ha őt méltóság 
és nagy hivatalok ragyogják körül ; de legna-
gyobb ellensége az, ki az irántai tiszteletet és hó-
dolást, homályos gőzre, a' kegyelet1 futó ho-
mokjára építi o l t , hol azt igazságra a' köteles-
ség', a1 törvény', és a' visszonyosság' ingatlan 
szikla talpán alapíthatná. — Tiszteletre méltó 
minden földi méltóság és felsőbbség, és ha bűne 
van följegyezve a' történetkönyvekben; e' bű-
nöket — szabad legyen kimondani — többnyire 
a' kegyeletek' rovására követte el. Caligulát is-
tenné tette a' kegyelet, és ő lovát tette consullá azok 
fölött kik őt isteníték. 

Tisztelet a' vallásnak, százszoros tisztelet 
épen azért, mert benne a' kegyelet egyedül Is-
tené, mert keblünk' titkos homályos érzeteinek 
itt szabad kitörniök, a' végellent 's egy jobb hazát ke-
resniük ; de legnagyobb ellensége a' vallásnak 
azon nyomorult ember, ki a'kegyelet'útját elállva 
Isten előtt, annak szent sugarait az oltárok előtt 
palástjával fogja fel! — E' félreérteit és álútra 
vezetett kegyelet fő oka korunk' vallásos hideg-
ségének. Bár kísértsétek meg, tegyetek a' felső 
és alattvaló-, a'pap és hallgató-, ur és jobbágy-, 
a' gazda és cseléd-, a' törvényszék és polgár-, 
a' szülék és gyermek közötti szent és okos kö-
telességek' helyére babonás kegyeletet; biztas-
sátok fel az elsőket, hogy a' kegyeletek' rovásá-
ra az utolsók iránti kötelességeiket megtapodják ; 
építsétek a' törvényt, és az örök igazságot a' ke-
gyeletek1 fellegvárára: a' füst és gőz eloszlik csak 
hamar, és háta mögött a' frank és spanyol forrada-
lom ütögeti fel lámpa karóit, és vérben forgó 
száz szeméi! 

Ezért még egyszer: embernek ember iránt 
csak kötelessége van, és nem kegyelete. A' ke-
gyelet Istené, adjuk meg Istennek a' mi az Is-
tené , embernek a' mi az emberé. A' kötelességek' 
nagy könyvében hypothesisnek lenni nem szabad, 
a' kegyelet pedig nem egyéb erkölcsi hypothesis-
nél. Az emberi nemzet jobb , erkölcsösebb, val-
lásosabb Ieend, mihelyt egy része a' kegyeletek' 
háta mögé búva, vétkeit nem űzheti. Ezért hagy-
junk fel a' kegyelet idézéssel! Dobos . 

I s k o l t t f t g y . 
Paeriagoglnl levelek. 

IV. levél. 
Az e r d é l y i i s k o l á k . 

A' gymnasiumi tanítók' némi állandósítására 
— mert hogy egészen állandók legyenek, noha 
ugy legjobb lenne, arra most semmi biztos ki-
nézés — a' következendő módot látnám kivihető-
nek. Mostani gymnasiumainkban különböztessenek 
meg a' nép- és gymnasialis iskolák ; amazokban 
az osztályok' száma lehetne négy, ezekben hat. 
A' népiskolákban ugyanazon tanító kisérje át nö. 
vendékeit mind a' négy osztályon; ellenben a' 
gymnasiumokba vétessék be a' tárgy-rendszer, és 
a' tanítók' munkássági köre olly formán szabassék 
ki három három évekre , hogy olt egy nyugvó pont 
legyen; tehát a' netalán ekkor történhető tanítói 
változásból semmi rövidség ne származzék. Vizs-
gáljuk meg közelebbről e' tájékozás' részletességeit. 

A' népiskolai osztályokat képezzék A. B C. 
D. Ezek közül X. tanító 1843-ban oktatja az A-t; 
1844-ben növendékeivel együtt lép föl a' B-be, 
mikor egyszersmind Y. tanító egy új osztállyal kezdi 
az A - t ; 1845-ben X tanítja a'C-ben régi növen-
dékeit , Y a' B-t folytatja , Z meg az új A-t in-
dítja el és igy tovább. De vájjon nem igen nagy 
teher-e egy osztály egy tanító' vállain? Nem, mert 
a'mi a' gyermekek'számát illeti, közönséges föl-
vétel szerint népiskolában lehetnek SO-non egy 
tanító' keze alatt: már pedig egyfelől illyen nagy 
számu növendékek ritkán szoktak egy osztályba 
öszvetalálkozni, és másfelől, mint alább említeni 
fogom, a' rendes tanító mellett mindig gyakorno-
kok állandanának segédül Nem nagy teher egy 
osztály a' tárgyak' különféleségét tekintve is , mi-
vel a' négy évi folyamatra szabott népiskolai ta-
nítmányokat lehet úgy rendezni, hogy az ,,igen 
sok" mind a'tanítóra, mind a' tanítványokra nézve 
elkerültcssék. A' tanítók1 képességét pedig fölté-
telezi azon, ismét alább előforduló körülmény, mi-
szerint ezen iskolák' tanítóiul seminariumot vég-
zett egyének lennének alkalmazandók. Továbbá 
kérdeni lehet: czélszerűbb-ea'néptanítókat osztá-
lyaikkal együtt fölebbfölebb vinni, mintállandólag 
ugyanazon helyen hagyni? Czélszerűbb , mert a' 
nevelő-tanításnak folytonosságot igénylő elvét se-
hol inkább követni nem kell, mint i t t ; már pedig 
ezt az évenként változó tanítók teljes pontosság-
gal nem tehetik. A' gyermek' egyéniségének szo-
ros szemmel tarthatása, és a' magát keservesen 
magboszuló ugrásnak könyebb kikerülhetéso min-
denek f ö l ö t t , a' mi e' tanítói pár-húzamos előlép-
tetést ajánlja. , . t 

Három évre szabám a' gymnasialis tanítok' 
munkássági idejét azért, mert nem gondolom 
hogy hirtelenséggel ollyan fizetést tudnánk szá-
mukra előállítani, mellyel egész életökre leköte-
l e zhe tnők . Így pedig ha három év'elteltével odább 
állanak is, V czél pro tempore, némileg cl lesz 



érve. Azután a' gymnasiumi tanítmányokat lehet 
úgy rendezni, hogy, mint fölebb is említém, a' 
három ev' végénél nyúgpont Jegyen. P. o. a' 
három első évre eshetnék a' természet história; 
a' három utolsóra a' természettan' atyjafiaival ; ha-
sonlólag tárgyaltalhatnék előbb a' geographia, az-
után a' história; az arithmetika, és a' geometria 
'stb. Egy jó methodicus tervező könnyen elfogná 
intézni ezeket. 

Mellőzve most a' tanítók' további személyze-
tét, lássuk továbbá kiket lehetne tanítókul alkal-
mazni mind a' nép- mind a' gymnasialis osztályokba? 

Népiskolák' rendes tanítói lehetnének a' se-
minariumot végzett derekabb if jak, mint ez a 
Dieszterweg' intézeténél is divatozik Berlinben; 
azoknak segédei pedig gyakornokképen azon vég-
zett seminaristák, kiknek rendes tanítói hely nem 
jutott; mert tervezetünk szerint évenkintcsakegy 
egy tanítói szék üresül meg, holott gyaníthatólag 
mindig többen végeznek. Népnevelőket képző se-
minarium Közelebbről állítatni fog N. Enyeden; 
állítatnia kellene mindenik főiskola mellé, és állí-
tathatik is a' pápai' formájára. Egy rendes népta-
nítónak iskolai életrajza lenne a' következendő: 
7-ik éves korában megkezdette a' tanulást; 16-ig 
végezte a'gymnasiumokat; 17, 18, voltsemina-
rista ; 19—22 tanító. Szükségtelen fejtegetnem, 
mikép ezen mód szerint iskolamestereink mind el-
méletileg, mind gyakorlatilag eléggé kiképeztet-
nének , 's annálfogva népiskoláink észrevehetlenül 
fölvirágoznának. A' rendes tanító' fizetésének kút-
feje lenne, bizonyos előre meghatározott mennyi-
ségben , a' mostani publ. praeceptori díj; úgy 
mindazáltal, hogy azt ne a' gyermekektől húzza 
közvetetlenül, hanem az iskolától. Ez a' gyakor-
nokok' segedelmezésére fordítathatnék a' mostani 
priv. praeceptori fizetés, kik között, az e' korban 
csupán magukra nem hagyható növendékek köze-
lebbi gondozás végett el lennének osztandók. Gon-
dolhatni, hogy ezen fizetés sem a1 rendes tanító-
kat, sem a' gyakornokokat meg nem gazdagítja: 
de nem is az a' czél, hogy az ördög botot verjen 
pénzökből, hanem hogy könyebben tanulhassanak; 
mivel ez az egész rendszer semmi sem egyéb: mint 
tanilva tanulás. 

Gymnasiumi tanítókul külföldi universitasok-
ról haza jött, 's kellő bizonyítványokkal ellátott 
egyéneket alkalmaznék lutheránus atyánkfiai' módja 
szerint; kikre nézve pályájuk' bevégződése után 
promolio lenne a' papság, vagy tanárság minden 
más csődülhetők fölötti elsőbbséggel. Ezen czélnak 
eszközeit jó eleve kiszemelném, universitási költ-
ségeiket minden lehető módok — nevezet szerint 
az iskoláktól, m. egyházi főtanácstól, külföldi is-
koláktól húzható stipendiumok — által fedezni tö-
rekedném. További szükség' esetében segíthetné-
nek magukon ifjaink kölcsönözés' útján, előre biz-
tosítva levén jövendőbeli kenyerök és jövedelmök. 
Fizetésök" kúlfejeül tenném végre a' mostani publ. 

és priv. praeceptori egyesített dijt, a' népiskolai 
tanítókról imént említett kezelés szerint. 

Én ennél jobb, szükségben segítő módot nem 
látok, barátom, 's ha te tudsz, kötelességed el-
mondani. 

V. levél. 
Erdélyi iskoláink' szerkezeti szelleme, tö-

rekvési iránya egészen fölülélte magát; a' szeme-
nyilt ifjúság mindinkább kezdi nehézleni, unni, 
és levetkeztetni nevelési rendszerünk' megavult 
kantusát; vágyik, mint a' pillangó, kibúvni szük-
ségtelenül szoros bugájából, 's éltetőbb napfényre 
mászni, minta' csiga, közép időbeli zárdáink' 
falai közül: ugy hogy jelenleg tanárainknak semmi 
több gondot nem ad az iskolai fenyíték'fentartásá-
ban, mint a' tanodák' ó-szerkezetéböl folyó régi 
szellemnek a' kor' igényeiveli lehető egyeztetése. 
Mert ma túl vagyunk azon, hogy a' felserdülök' 
szemét többé kötve tartani lehessen; a' haladás' 
emelkedő napja áthatott tanodáink' poros ablakain 
is, 's mint meglett dolgok mutatják, sötét falak 
között ébredő nyáj kiált „megviradt<'-ot ki a' még 
mind szunnyadozó pásztoroknak. 

Jó a' gátat figyelemmel megvizsgálni,"s idejeko-
ránigazításba venni ollyankor,midőn az ár rohanólag 
ostromolja; mert különben nyílások támadhatnak 
rajta, és a' folyam tévedt irányt vehet. Megdön-
teni készül iskoláink' aggszerkezetét is az időnek 
reá nehezedett árja, 's már láthatók rajta itt olt 
a' repedések, azoknak káros eredményeikkel együtt. 
Miután tanuló ifjuságunk tapasztaltabb panaszko-
dók? figyelmeztetései által értesítve van az iskolai 
cursus tanulásnak nagyon kevés — vagy épen 
semmi haszna felöl a' gyakorlati életben : a' kö-
zönséges leczkék'tekintete épen úgy, mint a'solid 
tudományosságra való törekvés fölölte sokat vesz-
tett. És az erre eléggé nem figyelő előjáróság, 
avult nevelési rendszerünk' folyamának derekas 
irányát a'kor'szükségeivel egyeztetni hallogatván, 
napról napra túlnyomó befolyást kezd gyakorolni 
ifjainkra a' külvilág, időnkben csaknem kirekesz-
töleg, politikai hangulata. Ez nem is lehet más-
képen, ha a' csak most említett cursus tanulás' 
méltó hanyatlásával szembe elgondoljuk egyfelől 
— új munkákkal részint tehetetlenségből, részint 
hanyagságból ellátni nem szokott, 's tehát az if-
júi léleknek kevés éldeletet nyújtó — rideg könyv-
tárainknak mostoha állapotját; másfelől a' külön-
ben üdvös czélzatú casinóknak iskoláinkbani meg-
honosítását, mellyekben fő szerepet politikai la-
pok játszanak. Tartózkodás nélkül ki mondom itt, 
barátom, hogy a' mi iskolai casinóink, úgy a' 
mint azok fönálloltak és állanak, nem jótékony, 
de káros hatást szültek. Tudhatod, mikép diák 
koromban magam is nagy casino hős voltam, 's 
épen azért meglehetsz győződve, hogy jelen meg-
jegyzéseim semmi egyébből, mint tapasztalásom' 
öregbedéséből folynak. Iskolai casinóink' könyv-
tárait többnyire szépirodalmi müvek, politikai la-



pok, folyóiratok alkotják, mellyekct Diesztervveg 
csak vasárnapokra való csemegéknek nevez. Üres 
gyomor sok csemegét romlás nélkül nem bírhat 
meg; azért szokás azt vendégségek' alkalmával 
is asztal' végén föladni. Továbbá a' folyóiratokkáli 
egyes értekezések' helyes szempontbóli fölfogha-
tására alaposabb és terjedelmesebb ismciete kí-
vántatik a' szőnyegen forgó tárgyaknak, mint a' 
mennyivel mi bimi szokunk. Röviden szólva tehát: 
iskolai casinoink tudományos tekintetben fölületes-
ség' tanja. Jó könyvekkel, és mindennap tárva álló 
mellék olvasó szobával ellátott iskolai könyvtár 
legyen az ifjúság' casinója ; vagy ha az önálló tár-
sulat' alakjában divatozik, Pápa' és Debreczen' 
módja szerint, bizonyos komoly czél tűzessék tö-
rekedése' tárgyául. 

A' szükséges iskolai vezér irány' megadásá-
nak hiányából származik már az a' nagy tarkaság, 
mellynél fogva tanodáink' mostani életének igazi 
törekedését 's uralkodó szcllemöknek minőségét 
egy szóban kifejezni nem lehet. Annyi bizonyos, 
hogy a' tudományos kiképzésre nézve nagyon sok 
az óhajtandó; ellenben a politikával! fölülelesbi-
belödésnek tetemes része elmaradhatna. 

Sok, itt elő nem sorolható okok, szülték az 
ifjúság' szellemének romladozását: de én a' bajt 
leginkább ott látom fenekleni, hogy a' tanulók 
eléggé elfoglalva nincsenek. Mint tudva van , az 
üres gyomor maga magát kezdi emészteni; a' mun-
kásságra termett i f jú, ha nincs egyéb mit csinál-
jon, pajtásával csintalankodik, vagy fölhivalás 
esetében veszekedik Nincs pedig ifjúságunknak 
elegendő elfoglaltatása mind a' mellett is, hogy 
naponta rendesen négy órai leczkét jár, mert fölebbi 
előterjesztésem szerint, a' leczke járás csupa 
kénytelen robotnak tekintetik, tehát 

Innen iskoláink1 szelleme okvetetlen újjá te-
remtendő , és a' sokfelé ágazó czéltalan törekvé-
sek', tudományos kiképződés' uralkodó irányába 
egyes í tendők . Mi ugy eshetik meg, ha, mint 
Fáynk előadja : a' ref. tanuló theologiában nem 
a' jövő-, holt nyelvekben és történetekben nem 
a' mult világra tanul; hanem szorgalmának tár-
gyai az élet' szükségeihez lesznek szabva ; és igy 
egyfelől sóvár lelkének éldeletin teljesebb táplálék 
nyujtatik , másfelől a' fáradhatatlan munkásság' 
ösztöne mintegy vérébe oltatik. Sükösd. 

P e s t i ev . $;yii i i i»<*iami* 
A' pesti evang. esperességi gymnasiumban 

a' félévi tanodai vizsgálatok a'szónok-költészi osz-
tály' jan. 30-kán tartott vizsgálatával fejeztettek 
be. Melly alkalommal az említett osztálynak új ta-
nítója Dr. Teicliengraber Lajos ur, a' vizsgá-
lati közönséghez egy lelkes beszédet mondott, 
mellynek tartalmából — jóllehet e' lap' körén ki-
vül esik beszédeket közleni — egy pár igen ér-
dekes, a' nevelés' ügye, prot. tanítóink állása'és 
állapotja' kedveért kiemelendő pontnak nagyobb 

közönség eleibe juttatását, mint a' minő az elő-
adás alatt érzékenyen feszült hallgató közönség 
volt, lehetetlen elmellőznünk. Szólló — ki beszéde' 
vázlatát minden további kidolgozás nélkül sok 
kérelem után kezünkhöz adta — e' következő 
két kérdéssel foglalkozott: Mi a tanító munká-
ja? s mi a tanító' munkájának jutalma? Ezek-
ből közöljük mint következik: 

„Van az emberi társaságban egyén, ki éjje-
leken át mécse' homályos világánál lelki fénylő vi-
lágot gyújtva és gyűjtve, magános kamrájában 
ül és gondolkozik, miképen lehetne a' szellemi 
kincseket, az emberi nem' legmagasztosb és leg-
szentebb birtokát és hagyományát, a' legczélsze-
rübben 's legüdvösbben mind inkább öregbíteni, 
más meg más nemzedékekre szállítani, 's újra az 
elet' medrébe szivárogtatni? egyén, a' ki ha éjjeli 
munkáját a' hajnal eredményre deríti, öszvegyüj-
tölt gyümölcseit hóna alá veszi és egy váró és őt 
szomjazó ifjú csoporthoz siet, a' melly csak ered-
ményekből szeret táplálódni, és ezek' körében, 
lelkéből lelkeket szakasztva és az ifjú csoport' 
kebelébe lehelve, és sziveszerintsziveket idomít-
va , és az ifjú csoport' kebelébe illesztve műkö-
dik fáradatlanul mig a' nap le nem áldozik, és 
ha az már le áldozott ? akkor talán enyhe pihe-
nést lel kedves neje és családja magzatinak kö-
rében ? Várják öt, de ő nem jő; vájjon hol késik 
olly sokáig a'boldogítva boldog férj, a' boldogít-
va boldog atya? keressétek, és idegen családok' 
gyermekei körében találjátok öt és olt is lelkeket 
költve 's olt is sziveket képezve hat és fáradoz, és 
gyakran kénytelen tulajdon gyermekei' neveltetését 
parlagul hagyni, hogy mások' nevelése által, tu-
lajdon gyermekeit kitarthassa. És ez egyén' raj-
zában , és ez egyén' képében , hány tanítóra nem 
ismerhetünk! hányra, ki még kenyerét is tanítva eszi! 
De hiszen tanítani és nevelni, nem munka! mi munka 
van ebben? kérdezzétek meg a' szántóvetőt, ha 
munkába kerül-e neki a' parlag földet fölmetszeni 
vasával, és a' nyílt föld'kebelébe magvakat szórni, 
beborítani azokat és őrködni, hogy se a' madarak 
fel ne emészszék, se az éjjeli ellenség konkolyt ne 
hintsen tiszta vetése kozé, imádkozni, hogy az 
ég csőt, napot és áldást költve egyenlően árasz-
szon földére; kérdezzétek meg, és a' feleletet al-
kalmaztassátok a'tanító-nevelőre, ki sok tekintet-
ben hasonlóképen szántóvető. — De ha a' szán-
tóvető' munkája csak annyi dolog, melly lelki mű-
ködéssel alig hasonlítható egybe, akkor hasonlí-
tsuk a' tanító' fáradalmait össze a' szülék' rokon mű-
ködésével, 's feladata, nagysága 's temérdek mun-
kájaezek ellenében még inkább tünend elő. Szülék-
nek gyakran csak egy magzatjuk és ők ketten vágy-
nák, és mégis, hány álmatlan éjjeken és hány nyug-
talan napokon át aggódnak , hogy magzatjuk" ne-
veltetése körül mitse mulaszszanak cl, mert szü-
lének nem lehet a' világon nagyobb kín , valamint 
nincs is nagyobb bűne, mint látni,hogy gyermekesei-



hanyagolása- és elfajulásának o az oka. Es mint fá-'emberfi méltóbb és őszintébb kegyelettel e'földön? 
radoz, őrködik, gondolkozik, jár, kél, szól, int, mint imádott szüle előtt, hajt a'hálás tanítvány méltó 
tesz és tétet a' lelkisméretes szüle, és mindent tanítója előtt fejet, és emléke szent néki, mintszü-
's mindenkor csak gyermeke' javára, csak gyér- lei nevének pendülte; és ez természetes, mert az 

x . igazi tanítvány tudja , mit köszönhet tanítójának, meke boldogítására: önmaga éltének becses és 
csupán gyermeke' üdve szerint méri, ő magának 
semmi, gyermeke néki minden. Es vigyük ezen 
képeket át és illesszük a'tanítói működelemre, 
kinek a'szülék magzatjukat csak azon bizodalom-
nál fogva adják át, mivel azt ismét szülei védka-
rok alá helyhezettiiek hiszik. Es sokszorozzuk a' 
szülék gondjait, aggodalmait és tevőlegességök' 
egész őszvegét a'tanító- és nevelőnek annál még 
sokkal szellemibb föladatával, és egyszersmind 
sokkal terjedelmesebb 's bokrosabb munka köré-
vel, nem tünteti-e ez legottan k i , miszerint a'ta-
nítói és nevelői vállak temérdek munkával terhel vék? 
Megvallom, ha bármellyik tétkört tekintem is az em-
beritársadalomban, alig találok egyént, ki olly szü-
netlenül munka idején élne, minta' lelkismerctes 
tanító. Nála nincs szünet, nincs félbeszakasztás, 
sőt nem is lehető , mert a' tanítás-nevelés élet-
müvies tevékenység, melly örökfejleszkedésben 
megállapodást nem ismer, mert tárgya nő, gya-
rapszik és ágazik örökké 's helyét betölteni törek-
vő tanító, kell hogy növendéke lelkének minden 
egyes levélkéjét necsak szemmel tartsa, miként 
bimbódzik és hajt, hanem már előre is kiszámí-
tsa, miként fog majdan sarjadzani a'lélek, 's mi-
ként lehetend új sarjadékait épségökben megtar-
tani, megóvni, és szilárd gyökerek, törzs, de-
rék és ágak képezte egésszé fejleszteni, a' ián 
gyümölcsöket termeszteni, érlelni. A' tanító-ne-
velő munkája jelenben van ugyan, de hatásának a' 
jövendőre kell kiszámítva lennie, mert a'tanítvány 
a' kit oktat, a'növendék a' kit képez, még csak 
a'legközelebbi tizedek' férfia leend: mennyire kell 
tehát tanítónak tudnia és sejtenie, mi leend a' 
legközelebbi tizedek' feladata! merthijába —kü-
lönböző koroknak különböző igényei és külön-
böző teendői vannak. — lm tehát a' tanító, a' 
mult szellemi hagyományainak , jelenbeni mun-
munkássága által , nagyszerűbb és nemesebb jö-
vendőt biztosít. És ki mondhatna illy munkát cse-
kélyszerünck ? Hisz ez az emberi szellem tökéles-
büllének legfőbb létrehozója. 

De térjünk immár a' második és rövidebb 
pontra ?s kérdezzük: minő jutalmat arai a'ta-
nító munkájáért? Tán érez és márványba vé-
setnek érdemei? Tán czímeres ravatal fogadja po-
rát? Tán kincs és dicsőség árasztja el házát? Oh 
távolról sem ! sőt illy jutalom után ő nem is vá-
gyódnék: ő neki az nem is lehelne jutalom! az ő 
jutalma sokkal egyszerűbb, de egyúttal sokkal tar-
tósabb és valódibb, mert sokkal szellemibb. Nem 
érez és márvány, hanem hála és tisztelet oltáro-
kat építnek néki szivökben az ő tanítványai, és 
az örök emlékezetnek tiszta lángja ég az oltáro-
kon. Mint szüle előtt •— pedig szülénél kit tisztel 

tudja, hogy ez épen úgy szüle néki , mint szüle 
az ő nemzője: valamint ennek szeme, haja, hom-
loka 's arczvonulatinak hasonlatát változhatatlanul 
magával viszi, úgy magán vagy inkább magában 
hordja, lelke és szíve vonulatai' legbensőbb re-
dőiben gyakran tanítója elvei 's gondolatai kép-
mássát, 's ha a' tükör' nemzőjére emlékezteti, 
nincs-e ugyanannyi oka tanítójára emlékeztetve 
lennie, ha beszél vagy eszmél? Ha ez máskint van; 
akkora'tanító nern volt igazi tanító, vagy a'tanít-
vány korcs vala. A' jó tanítvány élte'fogytáig szi-
vében hordja jó tanítója' képét, sőt ezt abból akar-
va sem irthatná ki. Hány ezer világító gondolalof, 
hány ezer melengitő érzeményt költ a' tanító éve-
ken át derült elméjű 's nyílt keblű tanítványiban, 
's mind ezeket sorozzuk még azon elmék és szívek' 
számával, mellyeket évente oktatással és erényes 
példával megvilágít és szent hévvel éltet 's azt 
fogjuk találni, hogy alig van tétkör, melly a'ta-
nító' tétkörének illy jutalmával felérjen. Keresse-
tek ehez fogható jutalmat? ehez hasonló emléket? 
Megvallom, hogyha valahol valósítható, minden jónak 
imez óhajlata, hogy emiékezetök szivek 's lelkek' 
templomában éljen, úgy ez itt valósítható és va-
lósuló is- Irigyeljétek a" lanítót ha lelki működést 
's ennek lelki jutalmát valaha irigyletre méltónak 
találtátok. De miért láljuk mégis más részről, hogy 
sorsodat oh szegény tanító! nem irigyli senki? sok 
könyveidet és kevés kenyeredet nem kívánja meg 
senki! sem helyzeted' tiszteletiért, rangod vagy 
méltóságodért, senki reád sóvár szemet nem vet! 
pedig azt szoktuk ám mondani, hogy nem sze-
rencsés ember az, kinek irigylői nincsenek. Hon-
nan van hát az ? egypár okát én is megmond-
hatnám és meg is mondom: de csak egv pár 
szóval. 

A' jó tanítónak van ugyan sok könyve, de 
rendszerint kevés kenyere, mert lelki mezon dol-
gozik, a' hol nem gabona, hanem csak ismét 
lelkek teremnek. Már pedig elismert igazság az, 
hogy mennél szellemibb az égvén' hatásköre, an-
nál szűkebb anyagi jutalma , mert különben a' 
legtudósabb férfiak, a' legfenscgesebb művészek, 
költők és ezekhez hasonló szellembajnokok, nem 
küzdenének 's nem küzdtek volna ínséggel sőt 
néha ehhalállal. 

Másodszor , a' tanítónak nincs kül rangja 
és kül méltósága 'S ennek oka többek közt kö-
vetkező : mivel gyermekekkel és ifjakkal fog-
lalkozik , kiket még nem szoktunk tisztelni, és 
kik még kiskorúak, megtörténik gyakran — mert 
valljuk meg nyíltan — hogy az ember' műkö-
dés köre és ennek polezozata is szokott kölcsön-
fényt vagy kölcsön-árnyt az egyénre vetni, azért 



bizony megtörténik, mondom, hogy a' t an í tó t is 
kiskorúnak szeretjük nézni, őt felcserélve foglal-
kozása' t á r g y a i v a l , kiskorú növendékivei. Lehet 
eset, mellyben e' felcserélésre némi ok létezik, 
nem akarom tagadni, de valljuk meg csak őszin-
tén azt is , hogy az illy egybetévesztés nemes 
kebelre érzékenyen ható és fájdalmas. 

És még egy tényt, mert sokat felhordanom 
az idő' szűke tiltja, még csak egyet, magya-
rázatául annak, miért kell tanítónak minden mun-
kája és munkássága mellett, olly iránytalanul ke-
Yés elismeréssel, és kevés méltánylással találkoz-
nia, miért olly mostohán jutalmazódnia a jelen-
ben? azért van ez igy, inert ó műveket alkot, 
mellyeknek áldásait csak a' jöverulu tünteti 
napfényre : az ő érdemei csak nemzedékeken 
vehetők észre, és mire a' világ ezeket észreve-
heti, akkorra a' tanító már nem e' világ lénye 
E' részből is áll az : hogy ki felserdült és nagy-
korú emberek' számára dolgozik és azokért fá-
radoz, az azoktól kellő arányban tiszteltetik és 
méltányos jutalmat nyer; a' tanító ellenben, az 
ifjúság'körében működvén, a'zsenge kortól nem 
várhat, nem nyerhet egyebet a' zsenge kor' zsenge 
jutalmánál. Érje be ezzel a' tanító 's csak legyen 
azon, hogy tanítványainál ne koczkáztassa tisz-
telet' és szeretet' nem épen hervadatlan koszo-
rúját; eljövend az idő, mikoron ezek áldani fog-
ják emlékezetét, 's nem lesz kitüntetés, mellyel 
nevének adni készek ne volnának, és hogyha ő 
a' tisztelet tárgya, már nem volna az élők' so-
rában, vigasztalja porát, hogy lélekben áldatni 
és tiszteltetni, lelkekben másod életet élni, az 
érzéki hüvelyből következetteknek halhatatlansá-
ga és az élők' reménye és vallása." 

MülíáBarii Iiírek. 
CwiHziafr Károly Cit inábmi. Ezen érde-

mes férfiúról az augsb. Allgeineine Zeitung' mull 
évi 306. számában egy czikk jelent meg, melly-
nek rövid tartalmával a' tisztelt közönséiret meg-
ismertetni érdemesnek találám Gützlaff ugyanis, 
mint missionarius, egyszersmind az angolok' ré-
széről consul is volt Chiuában, hallomás után 
szólván, mintegy 4— 5000 font ster. évenkénti 
fizetés mellett, 's ezen csaknem egész öszveget 
a' chinaiak'evangelisatiójára fordílá. t S'í-1 —1842 
Chiua' egyik nevezetes városában Ririg-Pó-ban 
első tanácsnok volt, 's ezen hivatalokat dicsérete-
sen viselé, úgy azonban , hogy missionariusi kö-
telességéről soha meg nem felejtkezett, sőt azt 
legfőbbnek tekinté, mit az is bizonyít, hogy egy-
kor Chinából igy írtak felőle: ,.tedd őt Canton' 
kis királyává vagy Cliina' császárává, Gützlaíl 
mégis missionarius marad." 

Ila — úgymond Röttyer, ki egy ideig vele 
együtt volt Chinában — China' keleti partjainak 
megvizsgálása végett angolt-kercskedö vagy hadi-
hajókon, mint tolmács utazott, a' hajón lévők lel-

kesze, — ha pedig kiszállottak, a'chinaiak közt 
missionarius volt. Könyves ládáját mindenütt ma-
gával hordá, 's legelőször is mindenkor a' bete-
geket's szűkölködőket látogalá meg, 's néhány 
perez múlva nagy sokaság vevé őt körül, melly-
nek lelki és testi orvosságot nyújtott. 

Mindenkép igyekezetta chinaiakatmeggyőzni 
a' felöl, hogy az angolok nem viselnek háborút China' 
népe ellen — mellynek inkább használni, mint ár-
tani kívánnak — hanem viselik azt China' csá-
szárja ellen. 'S ezen állítása' valóságáról annyival 
könnyebben győzheté meg őket, mivel az ango-
lok Ririg-Póban gabnatárt nyitván, annak jótéte-
ményeiben mindenkit részeltettek, és mivel az 
az angoloknak valóban nem is volt szándékok 
hódítni. hanem a' kereskedés'és forgalom' biztosí-
tására alkalmas kikötőkre lenni szert. — Ririg-
Póban, az ügyek elintézésébe, különösen pedig 
a' büntető eljárásokba szoros igazságot és rendet 
hozott be, eltörölvén az eddig fenálló megveszte-
getési rendszert; mi által ezen város lakosinak 
szeretetét annyira megnyeré, hogv azt kívánták, 
bár egyéb chinai városokban is missionarius vol-
na az első tanácsnok. 

Bővebb értesítés végeit közöljük Gützlajf-
nak 1842-ben Röftyerhez irt levelének kivona-
tát. írja ezen levelében, mint tódult feléje a'nép-
tömeg , midőn a' bibliát osztogatá, és bár a' fo-
lyam' kiöntése miatt, szárazon nem jöhettek, csol-
nokokon, vagy hol lehetett, a' vizén átgázolva 
siettek hozzá Es bár, úgymond, ezek koránt sem 
az isteni igazság utáni vágytól, mint inkább csak 
újság kívánástól vonzatva jöttek hozzám , mégis 
isten' segítségével 's önigyekezetem állal, remény-
iem, hogy az örök igazság megalapítására valamit 
tehetek. Az őt körülfogó néphez illy beszédet in-
tézett : ,,Most béke van, im itt hozom nektek a' 
békeszerződés' pecsétjét, melly által tudósíttattok 
a' felöl, mint békélt ki Isten veletek Jézus Krisz-
tus állal." írja mikéntNankingban többször kény-
telen volt félbe szakitni az osztogatást, mert a' 
tolongó néptömeg igen alkalmatlan volt reá nézve. 
„Midőn már, úgymond, minden könyveimet szét 
osztogatám, jöttek a'Mandannok is, hogy nekik is 
juttatnék, ők természetesen tudományos könyve-
ket kívántak, de én nekik is az élet'igéjetadám, 
egyszerű értekezésekben, mollyekböl megtanulnák 
miként a'nvugotiaknak a' bölcsészetbeni előhaladá-
sa egyedül a' mi szent vallásunknak tulajdonít-
hatni, melly a' szivet nemesbíti's a'szellemi moz-
galomnak helyes irányt ad." Továbbá némelly chinai 
elöbbkelő személyek'jellemének rövid rajzát adja, 
különösen Kying-ről, a' megholt császár' mostoha 
testvéréről azt mondja, hogy az „egész lényé-
ben tatár* 's Ii0!iy a' vallással nem sokat törődik. 
„Stwang a' kincstárnok egy szeretetre méltó fér-
fiú, munkás, mindig vidám, örömest hallja az ok-
tatásokat, hogy magának helyes fogalmakat sze-
rezhessen." „Igen óhajtanám, úgy mond a' löb-



bek közt — hogy pantheisticus bölcseink láthat-
nák ezen nyomorú teremtményeket, hogy tapasz-
talásból tanulhatnák meg, mennyire felmagasztalja 
az embert a' keresztyén vallás, és milly sötét és 
szánandó a' minden szépre 's nagyra törekvést csi-
rájában elfolytó dualismus." 

1843-ik év' jan. 28-kán Tinghai-ból irolt 
utolsó levelének tartalma ez: „Ide érkeztemkor 
^ T i n g h a i b a ) vettem egy parancsot, mellynek kö-
vetkeztében Fokién' fővárosában Fusschu-ba kellett 
volna mennem, azonban mégis ezen szigeten hagy 
tak , hogy itt a' polgári ügyeket szemmel tarta-
nám. Most már iskolákat kell állítanom, 's pré-
dikálnom, és beutaznom a'tartományt, melly mint-
egy 3—400,000 lakosokat számlál. Könyveket 
nyomatnom és forgásba hoznom." 

Székács Pál 
Cselédneveiök. Poroszhonban, Marienwcr-

derben egyesület alakult, hogy a' cselédség er-
kölcsi és vallási miveltségét eszközölje, a' méltó-
kat házasságuk' alkalmával vagy szerencsétlenség' 
esetében gyámolítsa, és ha több ideig hiven szol-
gáltak , megjutalmazza. (Alig Augsb. Z.) 

Uj liturgia. Nassaui herczegségben, kor-
mány' rendeletéből, az evangelikus keresztyén 
egyház' közisteniliszteletére vonatkozólag, új litur-
gia adatott ki, 's az már docent kezdetével min-
den evang. egyházakba be is hozatott. 

(Le ip . Z ) 

Belföldi hírek. 
Unlo. A' k . . . evang. egyház rendes lelkészt 

jelenleg nélkülönözvén, 's alulirt, mint különben 
is azon megyei iskola-felügyelő fölszólitatván, nyuj 
tana lelki vigaszt az árva gyülekezetnek , új év' 
napján a ' k . . . . fiókegyházban tartandó isteni tisz-
teletet, örömmel értesüle, hogy a' méltóságos 
grófnő és ügyvéde, mindketten helv. hitvallásuak, 
felekezetökbeli egyház nem levén e' helységben, 
a' többnyire ágostai hitv. jobbágysággal óhajtaná-
nak az uri szent vacsorában szertartásuk szerént 
részesülni 's valóban részesülének is több helv. 
hitv. helységbeliekkel; mit alulirl annál teljesebb 
örömmel tart közlésre méltónak , minél több mél-
tó panaszok emeltethetnek a'magokat művelteknek 
tartó előjárók' vallásbeli hanyagságukról 's hideg-
ségökről; világos tanuságaul egyszersmind annak, 
hogy méltóságos főfelügyelőnk' korszerű indítvá-
nya, habár lassan is, de csakugyan folyvást érleli's 
érlelendi legizletesb gyümölcsét. 

N é m c thy Pál. 
Levelezée. A' laracsi latens1 tudósítása min t -

hogy vádol 's a ' vádnál okát nem adja, nem közöltet-
hetik. — Sárvári néhány szóját a ' neves és nértelen 
közleményekről helyesnek, de azért nem tar t juk köz-
lendőnek. mivel a' névtelenség' ellenségeivel nem 
törődni, Sárvári barátunkkal együ t t , mi is legjobbnak 
tar t juk. — K G• által fordí tásban beküldött ür l isch 
beszédét nem közölhetjük ter jedelmessége 's sürge tő-

sebb czikkek miatt. Méltóztassék K. G. ur az i l lye-
seket kivonatban közölni ' s a ' hason munkák kitűnőbb 
gyöngyeit szemelni ki közlés végett. — K . K . é r teke-
zése az irány töröl alkalmat ad arra kérni tisztelt l e -
velezőinket. hogy méltányolják ál lásunkat 's ne borí-
tsanak el olly czikkekkel, mellyeket ha pénzünk volna, 
mint külön könyvecskét adnánk k i , de igy minden k i -
tüuö oldalaik mellett is fel nem vehetünk- Ez keserű 
kénytelenség. — Ss . P. Z. P. és T. B. czikkei olly s i -
ralmasak , hogy sokan sírva fakadhatnának tö lök , de 
aztán ez is volna minden nyereség Az örök lamei i -
tálás vagy személyes rugdaíkozás olly sokaknak k e d -
velt par ipája , Tessék letörölni pityergő könnyeiket és e l -
feledni sa já t becses személyeket 's keressenek és n y ú j -
tsanak vigasztalást , az egészet tartván szemeike lö l t . 
Eleget s í r tunk , eleget pöröltünk, ideje volna egy k i s -
sévigadnunk is. — Több értekezés' tartalmát fou to ló -
lag , a r ra kér jük tisztelt levelezőinket, ne f e l e d j é k , 
hogy e' lap nem szorosan tudományos fo lyói ra t , h a -
nem kiváliképeo egyházunk életének a ' j e l enben min t -
egy levéltára , mellybe a' korkérdéseire adott v á l a -
szok tétetnek le. Bocsánatot kérünk tehát P. úrtól, ha 
azon munkálatát , mellyben phoeniciai, chaldaeai, syr 
és persa történeti okokkal igyekszik — elég tudomá-
nyosan megmutatn i , hogy „sem Möses, sem az Izrae-
li!ah ntm az egyplomiatC pogány veiéből, hanem nagy 
Ábrahám véréből származtak nem adhatjuk- Utolsó 
postáját nem tudjuk- — Azon igen tisztelt társunkat , 
ki az 1842-diki 39 számú tolnai körü lmények '10 p o n t -
ja ellen védekezik , kér jük méltóztassék meggondolni 
hogy ö ama ' pontban nincs is megnevezve 's igy e' 
pontnál fogva öt egész hazánk nem ismeri, a ' k e b e l -
beliek pedig úgy is tudják miben áll a' dolog- J e l en -
tem alázatosan hogy reszemrbl semmi merő s z e m é -
lyeskedést ki nem a d o k , hanem ha a' személlyel elv 
van összekötve. — A'dunántú l i evang. super in tenden-
tia és a ' f. lövői gyülekezet közötti kérdések felett csak 
úgy jöhetvén tisztába a' közönség , ha a ' dunántúl i 
rendszer' idevágó pontjaival megismerkedhet ik , igen 
igen kérem Berzsenyi u r a t , méltóztassék a' közénsé -
get ezen rendszer ' históriájával és tartalmával m e g i s -
mertetni, hogy kitessék: 1) Vájjon a ' r e n d s z e r az egcsz 
superintendentia ' befofyásával készül t -e 's fogadtatott e 
el? 2 ) Miket rendel a ' rendszer a 'vá lasz tásokra nézve? 
3) mellyek azon pontok, mellyeknek világos értelme a' f. 
lövőiek, iVimmer ur ' felszól í tása, Töröli u r ' jegyzetei , 
a' kerület ' 's az esperesség' eljárása mellett vagy e l l e -
ne szól ? Szeretném a ' dolgot elvekre visszavive l á t -
ni , hogy ne csak az tűnjék ki, kinek t a n az érintett 
tárgyban i gaza , hanern vájjon a ' r e n d s z e r közakarattal 

'hozott , közakarattal változtatható tartalma k iá l l j a -e 
mindenben a ' próbát . Tán hogy mindnyájunkra nézve 

i tanúságos 's némelly pontjai az egész protestáns t e s -
Itület által e l fogadaridók, tán hogy nérnellyek — sine 
ira et s t u d i o — meghányatandók l esznek , 's a l k a l -
mat szolgáltatandnak egyházi szerkezetünk' jav í tására , 
Ezen szempontokból óhajtanék kiindulni, nem t a n á c s -
adólag hanem szerényen kéröleg 's választ r emélö legfo-
lyamodván Berzsenyi ú r h o z , hivén és va l lván , hogy 
azon Kakodaemon, melly utolsó czikkének utáni ra tá t 
súgta b e , csak pillanatig uralkodott r a j t a , remélvén 
pedig, hogy az agathodaemon már is felválta lelkében 
amazt fenen hangozta tva : A' köznek é l j , a ' közre 
h a s s , Ne féld e ' k a r d l a p o t , A d j a d vissza ha jogtalan 
De — hordasd a ' lapot. — Ősid lőttek a ' lövőre , 
Törve törtek török fő re ; S o k , halálsebet k a p o t t , Te 
é l s z , — hordasd a ' l a p o t ; D á n i e l t — tán feledted — 
Költőink közt a' napot, Ténta és toll tette nagygyá , í r j 
h á t ' s h o r d a s d a' lapot- S z é k á c s . 



6. 

E O Y M Á K I É S I S K O L A I L A P . 
Harmadik évi folyamat. 

Pesten , 1844. Február' lOkén. 

Machet mit der Wahrheit Bündnisz und ihr brauchet den Irrthum nicht zu fürchten. 
K ö p p e Q F. 

^likéf ieu ke l l e£?Iiá%i doljsoklian 
reformálni ? 

Olvastatott a' gömöri ág. hitv. papi egylet' oct. 4-kén Csetne-
hen tartatott őszi közgyűlésében. 

Időket elünk, miken minden igazi protestáns-
nak lehetetlen nem örvendenie. Nem akarom ugyan 
állítani, hogy ez időknek árnyékoldala is ne le-
gyen; van igenis, pedig jó sötét, hanem épen 
az jele , hogy korunkon siirü sötét árnyék levén 
itt olt észrevehető rajta, más részről nagy fényes 
világosságnak is kell elömölve lennie. A' protes-
tantismus' elvei mindenesetre most nagyobb győ-
zelmet iilnek, mint valaha. A' protestantismus pél-
dául nem ismervén semmi kizárólagos idvezítő in-
tézményt , mindenkinek hitbeli meggyőződése iránt 
türelmet, engedékenységet parancsol; „az Isten 
nem személyválogató, hanem minden nemzetségben 
kedves néki akárkicsoda , a' ki öt féli és igazsá-
got csclekcszik" (Ap. Csel. 10 , 34—5), ez az 
ő hitének egyik sarkalatos czikkelve. És íme te-
kintsünk magunk körül hazánkban a' lapon, mellyre 
a' hajdankor' vak buzgalma „lulherani comburan-
tur"-t irt vala, a' hon' atyjai' és az igazságos ál-
dott fejedelem' innepélyes kinyilatkoztatása szerint, 
ezentúl ,,tökéletes lelkismereli szabadság és vt-
szonyosság! ' leszen írva; másfelől a'büszke Al-

T a r t a i o m . Miképen keíi egyházi dolgokban reformálni ? vizsgálatot hirdet mindenekben, absolut tekintélyt, 
G ed u l y L a j o s . —Polémia. Viszonküzdelem elleni küz- az i s t e n i k i n y i l a t k o z t a t á s t k i v é v e , n e m i s m e r , s ő t 
delem. B o c s o r . — Külföldi hirek. — Belföldi hirek. - , • • > . •• - , . , • 

meg ezt is az esz probakovenek veti ala, meg-
emlékezvén sz. Pál apostol' intéséről: „minde-
neket megpróbáljatok ,r a'mi jó, azt megtartsátok'' 
(1. Thess' 5, 21J És imé, nemde ezen elv is 
átalános uralmat vívott ki jelenleg magának, nem-
de az emberi ész mozog és forr mindenfelé, vizs-
gálatát évezredek' tiszteletteljes porával zománezo-
zolt dolgokra is kiterjeszti, és elvet javai, ront, 
's épít fáradatlanul. 

Ezen utolsó elv főlegaz, mi a'jelenkor' embereit 
mindenekfelett általhatá, sőt ezen elv az, melly a' 
protestanlismusból vévén eredetét, most már magára 
e'szülőanyjára nagy erővel visszaveté magát. És 
ezen busuljunk-e? Én legalább nem busulok, ha-
nem e' tüneményt is újra örvendetesnek mondom 
minden igazi protestánsra nézve. Hitvallásunk, 
egyházunk maga magát tagadná meg, ha a szabad 
vizsgálattól az öt magát illető dolgokba is vissza-
ijedne, ha tűrni nem akarná, hogy az emberi ész' 
jobb belátása szerint, benne és rajta is változta-
tásokat, reformokat tegyen. Igenis, változtassunk, 
reformáljunk mi egyházunkban is: erre teljes jo-
2U n K } és erre bizony sok részben szükségünk is 
vagyon. 

Csak hogy minden dologgal a' maga módja 
szerint kell bánni és „sutit certi denique íines, qttos 
ultra citraque nequit consisterc reclumr A'meg-

bion' szeretetlensége felett, mellyel eddigelé a'j gondolatlan , korlátokat nem ismerő reloimvágy 
szegény irlandiakat sanyargatá, az e' szeretetlen-!hová vezet, látjuk Feuerbach Lajos, Uaiier, 
ségnek véget vetendő kard, csak vékony hajsza-1 Bruno 's társaiknál, kik elsőben minden kinyi-
Ion függ már. A' protestantismus munkásságnakllatkoztatást, utóbb minden vallást, sőt minden az 
vallása, neki minden pusztán a'belső szemlélődés-!embertől különvált istenséget feleslegesnek , nem 
ben érdemeket kereső kegyesség ellenére vagyonj létezőnek nyilatkoztattak; látjuk a' szabólegénybol 

akar munkálódni, ne is egyék" világreformatorrá lett Weitling 's egyéb schwei-„hogyha valaki nem 
(2. Thess. 3, 10.), ezt vallja ő, ehez tartja ma-
gát. Es íme „munkásság , ipar!" cz a' jelszó , 
melly most, miképen a' külföldön, úgy honunkban 

czi és franciaországi communistáknál, kik mar-
magát a' társaságot támadják meg, minden jó 
és °rosz közli különbséget tagadnak , a' lopást és 

is fennen hangoztatik , ez ad egyedül jutalmat és'fajtalanságot szabad, sőt dicséretes tetteknek val -
dicsértetést, a' henyeség minden öt e lősegí tő esz-1 ják. Mi is, hogy re formtörekvése ink utóbb oda 
közökkel 's intézményekkel együtt élelhalálos har-lne vezessenek bennünket, hova jutni tan magunk 



junk pályánkon 's idején korán állapítsunk meg 
magunkban bizonyos elveket, mellyek szerint, és 
bizonyos korlátokat, mellyek között, reformjaink 
intézendök. És ez ime a' tárgy, mellyről én ez 
alkalommal néhány szót mondani akarok. 

Mindenekelőtt ne feledjük soha, hogy egy-
ház és pedig keresztyén evangelica egyház az, 

miben intézkedéseink, reformjaink történ-
nek. Minden időnek van maga saját typusa. Volt 
kor, mellyben vallás vala a' főeszme, mi az em-
berek' minden érzéseit 's tetteit keresztül lengé, 
mellyben minden keresztyén egyegy pap, minden 
hajlék egyegy imaház vala, mellyben a'katona 
zsoltárokat zengve méne a' csatába, 's a' fejedel-
mek istenes énekek' költésével foglalkozának. A' 
mai idő ezen kornak épen ellentettje ; most anya-
giság, de főleg politika a' kor' mozgató eszméje. 
Rólunk pedig magyarokról ez inkább áll, mint bárki 
másról. Nálunk minden nemesnek, sőt most már 
az irodalom'segítségével, minden hozzá értő nem-
nemesnek is joga levén a' közdolgok tárgyalásában 
részt venni, e'jogával mindenkiugyancsak teljes mér-
tékben él is. És mivel hazánkban a'hátramaradás a' 
közjóllétre 's az azt elősegítő intézményekre néz-
ve felette nagy , azért ama tárgyalási jog legin-
kább különbféle indítványok' tételében "s reform-
tervek' előadásában nyilatkozik. Tudjuk pedig, 
hogy a' kik közdolgaink körül imigyen indítvá-
nyoznak és terveznek, azok, ha egyébként val-
lásunk' követői, egyházi ügyeink' elintézésébe is 
befolynak; természetes e' szerint, hogy ők amaz 
indítványozást és tervezést, melly a' politikában 
úgyszólván már másod természetűkké vált, az egy-
házba is által hozzák. Hozzá járul, hogy az idő' 
szelleme minket egyháziakat is, kik különben a' 
politikai mozgalmakon kivül állunk , elragad. És 
igy ki fogja csudálni, hogy honunkban a' protes-
táns egyház is jelenleg a' legkülönnemübb javal-
latoknak és reformoknak termékeny mezejévé lön. 
Magán e' tüneményen ugyan, mint már fentebb 
mondám, épen nem volna okunk megütközni; csak 
az baj, hogy mi rendszerint különböztetni nem 
tudunk , a' mi politikáben jó , azt az egyházban is 
föltétlenül jónak, gyakorlatba veendőnek tartjuk. 
Pedig ebben gyakorta nagyon csalódunk. Politikai-
lag, például, igen elterjedt most köztünk az egyen-
lőség' eszméje, mindennemű előjogok és szaba-
dalmak helyteleneknek, károsaknak nyilatkoztatvák. 
És halljuk : „hogy az egyház is egyenlő társaság, 
ergo: benne is mindenkinek egyenlő jogainak kell 
lenni, ergo: hierarcha minden, ki azért mert pap, 
valami különös jogokat követel magának az egy-
házban, ergo: sajátképen papságra szükség sin-
csen." Hogy ezen climax sokaknál már valóban 
illy fokra jutott, hogy vannak nem kevesen, kik 
a' protestáns papságot is csak szükséges rosznak 
tartják, 7s azt inkább ma mint holnap küszöbölnék 
ki ez árnyékvilágból, arra, ha kellene, példákat 
szinte újjal lehetne mutatni. Politikailag, továbbá 

most minden köztisztviselő a' leglehetőbben fele-
lőssé tétetik, sőt, hogyha minden feleletterhet 
kikerülni tudna is, hivatalával mégis visszaélnie, 
legalább hosszabb időig ne lehessen, időnként új 
választásnak vettetik alá. És indítvány téteték már 
egyházunkban is , hogy főtisztviselőink , a' su-
perintendensek, szintén minden harmadik évben 
restauráltassanak. No már illy nézetekről s reform-
javallatokról vájjon mit kelletik Ítélnünk? Hiszen 
azok magokban, avagy politikailag tekintve igen 
jók, igen helyesek lehetnek, csakhogy nem egy-
háziak, nem jelesül keresztyén evang. egyháziak. 
Mert ha arról semmit nem szólunk is, hogy azon 
egyéneknek, kik a' vallás- és egyházzali foglal-
kozást életök' kizárólagos feladatává tevék, kik 
ennélfogva a' vallás' és egyház' szükségeit leg-
jobban ismerhetik , ez ismereteik' gyakorlatba vé-
telére csakugyan különös szabadsággal is, vagyis, 
hogy a' papoknak, épen azért mert papok, az 
egyházban némelly különös jogokkal is kell bír— 
niok; de illyenektől őket, már e' tekinteten kivül 
is megfosztani addig legalább nem foghatja senki, 
mig egyházunk keresztyén evang. egyház mara-
dand, 's míg benne az apostol' ama mondásának 
érvényessége leszen : „hogy az úr adott némely-
lyeket apostolokat, némellyeket pedig prófétákat, 
némellyeket pedig evangélistákat, némellyeket pe-
dig pásztorokat és doktorokat." (Efez. 4, l í . ) 
A' superintendenseket is minden harmadik, vagy 
hatodik évben változtatni alig leszen akár lehetsé-
ges, akár szükséges mindaddig, mig e' hivatal nem 
világi szenvedélyek 's külső hatalom- és dicsvágy' 
küzdhomoka, hanem a'keresztyéni, 's jelesül pász-
tori erényeknek némi jutalmazó és kitüntető helye, 
egy szóval, míg a' keresztyén evang. egyháznak, 
hogy úgy mondjam, majestását képviselő's épen 
ez okból még mindenütt bizonyos állandó jellem-
mel bíró intézménye leend. Ugyanazért hagyjunk 
mi fel átalában minden vélt javítással, mihelyt az 
akár az egyház' lényegével ellenkezik, akár csak 
arról az egyháziasság', lelkünknek olly jóltevő 
hímporát leseperné. Reformáljunk, változtassunk 
a'hol annak szükségét látjuk és érezzük. De mi-
előtt valamelly, bármiképen tetszetős eszmét életbe 
léptetni akarnánk, vizsgáljuk meg komolyan, ha 
vájjon az az egyház'szerkezetébe bele illik-e? ne 
feledjük soha, hogy egyház, és pedig keresztyén 
evang. egyház az, miben intézkedéseinket, re-
formjainkat tesszük. 

De ne csak az egyház' eszméjéről átalában , 
reformjaink mellett meg ne felejtkezzünk soha, ha-
nem továbbá legyünk mindig tekintettel azon 
különös állapotokra is, mellyek annak kebelé-
ben az idő' folytában kifejlődtek. Vannak min-
den földi dolognál viszonyok, miket ignorálni, mi-
ken magát túltenni, veszély nélkül nem lehet. Hiá-
ban fog a' monarchiai kormányforma alatt élő bo-
szankodni, hogy az nem respublica; akarja nem 
akarja, ezen adott körülményen meg kellnyugod-



nia, vagy ha rajt változtatási tenni kivánand , a'l 
legnagyobb polgári bűnnek leheti magát részesévé 
Ellenben az amerikai szabad statusoknak polgára, 
hiában fog a' monárchia' fénye, czírnei és csillo-
gó rendjelei után esengeni, a' democratü formák' 
egyszerűségét o meg nem változtathatja, vagy 
csak a' fenálló viszonyok' végképeni (elforga-
tásával. Igy a' protestáns egyház is különbféle he-
lyeken, a' körülményeknek változó befolyása sze-
rint, különféle alakokat von magára, mellyek an-
nak múlhallan lényegéhez nem tartoznak ugyan, 
de mégis vele már anyira összenőttek, hogy raj-
tok az egésznek megrázkódtatása, talán szélbom-
lása nélkül, amúgy könnyen túladni nem lehet. 
Hlyen, magyarországi protestáns egyházunkban, 
Ítéletem szerint, vegyes kormányforma. Svédor-
szágban püspökök igazgatják az egyházat, Hol-
landiában pap elnököl az egyházi fögyüléseken. 
És vannak, kik minálunk is hasonlót óhajtanak , 
kik képtelenségnek tartják, hogyazegyház'ügyei-
vel csak mellesleg foglalkozóknak, annak kormány-
zásába épen ollyan, vagy talán nagyobb befolyá-
suk legyen, mint azoknak, kike'czélra egész éle-
töket szentelék, kik az egyházban, mint egyedüli 
éltető elemökben, folyton élnek és mozognak. Igaz-
ságuk van-e ezeknek vagy nincsen, a' svéd-
és hollandiai egyházalkotmány jobb-e, vagya'ho-
nunkbeli? — vizsgálni ezúttal nem akarom; annyi 
bizonyos , hogy úgy a' természetben, mint a'szel-
lemvilágban , ugyanazon .való' nem egyszer a' 
legkülönnemübb formákban mutatkozik, a' nél-
kül, hogy azért akár az egyet, akár a'másikat e' 
formák közül rosznak, meg nem szenvedhelőnek 
lehetne vagy kellene mondani;sől épen a'formák'ezen 
különbféleségéből szokott a' leggyönyörűbb ösz-
hangzat származni. Az inkább papi elemű igazga-
tás Svédországban, vagy Hollandiában, vagy egye-
bütt jó lehet., de azért jó lehet ilt nálunk Ma-
gyarországban, a'divatban levő vegyes is, annyi-
val inkább, mivel ezen különbözés által a'protes-
tantismus' egysége is, mint némellyek tán gon-
dolhatnák, mitsem szenved, a' protestantimusnak 
épen az levén főismertető jele, hogy a' formákban 
szabadságot, a' lényegben megegyezést hirdet. 
Azért is tartsuk mi tiszteletben minden reformjaink 
mellett, ezen nálunk meghonosodott 's nagy zavarok 
nélkül egyenlőn meg nem másítható kormányfor-
mát , de tartsuk tiszteletben egy és más részről. 
'S itt immár lehelellen meg nem említenem egy 
reformot, melly az ágost. hitv. egyházban már 
néhány évtized előtt behozatott, legújabban pe-
dig a' reform, egyházba is behozatni megkísérte-
tett, t i. a1 general-coventi csupán világi egyén-
ből álló elnökséget. Szépek, tagadni nem lehet, 
és elvontan tekintve, igen talpraesettek azon okos-
kodások , mellyek e' reform mellett felhozattak, 
csakhogy egy hibájuk van: kelletinél többet bizo-
nyítnak. Szerintök ugyanis nemcsak a' general-
cor.ventbe, hanem egész egyházunkba is egy-

elemu igazgatast 's illetőleg elnökséget kellene be-
hozni; már pedig ez a' fejtegetés alatt levő elv' érzé-
keny megfejtése nélkül nem valósítható. De tegyük 
fel, hogy valósítható volna, akkor meg alkalmasint 
több ok harczolna a' papi, minta'világi elem mel-
lett; mert ha a'papokat eltávoztatandjuk az egy-
ház' kormányáiól, és csupa világi tisztviselőket 
ültetendünk melléje, akkor megint az általam elő-
adott első elv ellen cselckvénk, az egyházról le-
törlötlükaz egyháziság'szinét, magában talán jó, de 
politikai intézetté változtattuk azt által, vagy ha 
reformáló kezeink közt egyháznak marada is, meg-
lehet quaeker, de keresztyén evang. egyház, 
biz az nem többé! 31egengedem én, hogy a' ve-
gyes kormányforma nehézségekkel jár; de ha azok 
az alsóbb körökben legyőzhetek , miért volná-
nak épen a' legfelsőbb körben legyözhetlenek , 
miért kellene épen itt némi csekély nehézségek miatt, 
hosszas gyakorlat által szentesített rendszerünkön 
sérelmet tenni ? Vagy talán ezen nehézségeket 
mi magunk sem hisszük egészen legyőzhetle-
neknek, de a1 valódi ok, mellyet azonban 
tisztán megvallani magunknak sem merünk, az: 
miképen viszásnak látszik, hogy egy szegény, 
polgárilag fénytelen helyzetű pap, egy világi fő-
méltósággal ugyanazon polezon üljön, 's nálá-
nál sokkal magasabb rangú egyéneknek elnöke le-
gyen? Kik netalán igy gondolkoznak, és való-
színű, hogy sokaknál ez a'tulajdonkép eni botrány-
kő, azok vegyék fontolóra, hogy egyházban 
a'születés világi rang, gazdagság 'slb. mitsem 
számoló mennyiségek, de magokban a' polgári 
viszonyokban is vannak példák, hogy felsőbbek, 
külső állapotra nézve, alsóbbaknak kormánya alatt 
állanak, például, a' katonaságnál grófok, bárók 
nem egyszer jobbágy születésü előjárókia hallgat-
ni kötelesek, vagy a' megyéknél országnagyok, 
köznemesi származású alispán' elnöksége alatt gyü-
lekeznek össze. — „Úgyde" mondani fogjátok: 
legyen bármiképen a generalconventi egyelemü 

elnökséggel a' dolog, az ellen neked, épen fel-
állított elvednél fogva, nem lehet kifogásod, mert 
azt már az idő az egyházhoz válhatathm Knpocs-
csal forrasztás Engedelmet kérek , ezen egyele-
mü elnökéget a'papság, és mások is, kc/dettől 
f ogva állhatatosan ellenzettek, sőt az, mint tud-
juk, tetemes ingerültséget is okozott az egyház-
ban. És igy egyházunk' éleiében átment intéz-
ménynek az még mindig nem tekinthető, sőt épen 
a' legerősebb tanúbizonyságául szolgál ama* sza-
bály' helyességének: hogy reformjaink mellett 
azon különös állapotokra, mellyek az egjház' 
kebelében az idő' folytán kifejlődjenek, mindig 
tekintettel szükség lennünk. 

Végre reformjaink mellett a' módot, miál-
tal azok az életbe léptetendók, sem szabad 

I soha figyelem nélkül hagynunk , de gondosan 
szemelölt kell laitanunk jelesül azon igazságot: 

'houy a' czél ugyan sehol sem , de legkevésbbé az 



egyházi dolgokban szentesíti az eszközöket. A' 
polgári ügyekben nem mindig lehet olly szi-
gorú válogatást tenni az eszközökben, hogy azok 
által némelly egyesek' érdekei, kedélyei ne sér-
tessenek, itt gyakran hatalomhoz is kell folya-
modni, sőt nem egyszer, itt épen kard szokott 
lenni az eldöntő eszköz. Vallásban, egyházban 
azonban igy működni, véleményem szerint, soha 
sem szabad, itt valamint czélul, úgy eszközül is 
m;ndig „legnagyobb a' szereteti' Legyenek bár 
ezélzataink, terveink a'legfelségesebbek, ha azok-
nál mellőztük a' szükséges kíméletet, ha veiöka' 
visszavonás', gyűlölség' üszkeit vetettük a' közös 
anya, kedves protestáns egyházunk' gyermekei 
közé, végetlenül többet ártottunk annak, mint 
használtunk. 'S e' tekintetben már dolgaink, leg-
alább mint én azokat látom, nem a' legkedve-
zőbben állanak. Az újkornak egyházunk' látkörén 
feltűnt mozgalmai, ennek mivelt rendű tagjait, 
úgy látszik , két egymással szemközt álló táborra 
oszták. Hogy a'világiak közt vannak, kik a'pap-
ság iránt ellenszenvvel viseltetnek, ellene nyilván, 
de még inkább magánkörökben kíméletlenül kiki 
kelnek, őt Isten t u d j a mi veszélyes s ugyanazért 
mennél jobban gyöngítendő, lealázandó hadnak 
tartják, azt már fentebb érintem. De ezek ellen 
harczolni nem az én hivatásom. Hiszem hogy lesz-
nek, sőt már valóban vannak számos lelkészek 
magok világi uraink között, kik e'bajon segíteni, 
kik e' rosz, egyházunkra áldást nem hozható szel-
lemet, kivált az ifjabb nemzedékből kiűzni igve-
kezendenek. Hanem van nekem e' részben egy kis 
észrevételem min magunkra. Én ugyanis azt látom, 
hogy rendünkbe is az újabb időben némi ellensé-
ges , hellyelközzel keserű indulat fészkelte be 
magát egyházunknak kivált uri tagjai ellen. Ki a' 
nyilvános, névszerint hírlapi vitatkozásokat, ki 
főleg magán életünk'bizodalmas önlengéseitfigye-
lemmel kiséri, ezt aligha fogja tagadhatni. De 
eredett légyen bár e'tünemény akármi kútfőből, 
legyen az visszahatás, legyen holmi apró Voltaire-
ok' balga beszédei 's tettei feletti boszonkodás-
nak eredménye, jó következései annak az egészre 
nézve, semmi esetre nem lehetnek. — „Minden 
ország, a' melly maga ellen meghasonlik, el-
pusztul , " — pedig a' Krisztus' országának 
azon tartománya , mellynek mi vagyunk polgá-
rai, még koránsem ment minden vészektől; csak 
modora változott megtámodóinak az idővel, az 
„elvek", mint naponta tapasztalni alkalmunk van, 
sok részben még a'régiek. Nem mondom én, hogy 
minden, egyházunk', hivatalunk' ügyében kivált 
értetlen, avatatlan ajkakról jövő szózatra ,,í$r<?/i(í-t 
mondjunk, vagy hogy nemcsak papi, de emberi 
méltóságunkról is megfelejtkezve, a' hatalmasbak 
előtt csúszómászó állatokká legyünk. Sőt vélemé-
nyünkét mondjuk ki, a'hol annak helye és ideje 
van, szabadon, ezt a' világi rész'értelmesbjei 
bizonyosan csak becsülni fogják bennünk, de-gyü-

lőlhetnek azért, mivel egyházi embernek eltelve 
lennie különben sem szabad, szivünkben helyt ne 
adjunk, minden „kardos'-'-t született ellenünknek 
ne véljünk, őt gyanúsítani, iránta magunk közt 
— idegenkedést táplálni, hivatalunkkal járó tisz-
tünknek ne tartsuk. Harcz a' fejek, béke a'szivek 
közt! — ezt szeretném én jelmondatául kitüzetni, 
valamint minden, úgy egyházisurlodásainknak is. 
Meglehet e' véleményben sokan tiszttársaim kö-
zülosztozni, nem fognak's tanácsosabbnak tartand-
ják, ha nem tetteikben, érzéseikben legalább a' 
rideg rigorismushoz szegődni. Ok lássák. Én e' 
cselekvésmódot czélhoz vezetőnek nem tartom, 
nem hiszem, hogy illy úton módon iiletén esz-
közökkel egyházunk'javára irányzott törekvéseink-
nek sikert szerezhetnénk, pedig erre ügyelnünk 
szükség, 's ugyanazért a" módot, az eszközökkel, 
mellyektől egyház körüli reformjaink életbe lépte— 
tendők, figyelem nélkül hagynunk soha nem lehet. 

És ezen elvek szerint vélném én imeazt, a' 
mi egyházunk' alkatában hiányos, elintézendőnek, 
pótolandónak. Ezen elvek ha megtartatnak, én 
egyházunkat bármi gyökeres reformoknak kitenni 
nem félek; nem félek jelesül a' zsinat' egybehivatásá-
tól is; sőt illy biztosíték mellett, megvallom, 
annak mielőbbi létrejöttét óhajtanám. Egyházi 
törvényeinkben, — ha csakugyan törvénynek ne-
vezhető az, a' mi szerint ügyeinket most igaz-
gatjuk , — annyi mindenféle bizonytalanság, in-
gatagság, önkényesség uralkodik, hogy ennek 
rendbehozását sokáig halasztani, Ítéletem szerint, 
már nem lehet, kivált a' mai időben, hol úgy 
országok , mint bármi kis testületek is szerte ren-
dezni törekszenek magokat, a' mi hiszen minden 
testületnek valóban első kelléke is. Legyünk jó re-
ménységgel! Isten, kinek segítségével honunkban 
is, és pedig az előtt egészen ismeretlen mezőkön, 
annyi jeles mű jőve már létre, megsegítbennün-
ket is. Csak egyháziasság, és némelly fenálló, ma-
gokban nem káros alapviszonyoknak tiszteletben 
tartása , és szeretet 's egyetértés legyenek reform-
jaink' vezércsiüagai. G e d u l y L a j o s . 

Polémia. 
V i i K o n k i i z d c l e m el less! k f t z d e l c n i . 

Utjártamban hallám, hogy bírálatomra pali— 
nagonia jelent meg, mellyben Hetényi János ur 
egy csapással két úgynevezett új zeuszt akar szét-
morzsolni. Olvasám az 1-ső számot, és bár ve-
vém észre, hogy nevemnek itteni említése nagyon 
különbözik a' tavalyi 35-ik számbani említésétől; 
de a' büszke nyilatkozatok' ellenére is H. urnák 
alább magára czélzó ezen szavai: „személyt az ügy-
től elválasztó szándékkal ragad ő tollat; hogy igy 
tanokkal tant, elvekkel elvet, védokokkal véd-
okokat, és koránsem személyt, és ennek gyarló-
ságait állítson szembe" férfias küzdelmet reményl-
tetének velem. Azonban mit láték a' 2-ik szám-



ban? Azt, hogy tanok, elvek, okok helyett sze-
mélyeskedés uralkodik. Irtam-e én oljyanról, mi, 
ön' tervezetében nem volt, csak egy betűt is? Es 
ön? Mindjárt in limine személyességekkel áll elő 
Azután tovább megy, 's engem berlinismussalvá-
dol , melly pedig felhősdiség, semmiség és csupa 
hegelismus. Nincs itt sem helye sem ideje a' he-
gelismus fölölti észtani vitákba elegyedni annyi-
val is inkább, mivel én nem vagyok szak' embere, 
csak H. ur'jellemzéseire megfelelve azt kérdem: 
mikor lett berlinismus és hegelismus egygyé, 's 
mikor lett Berlin kizárólag hegelismus' hónává? Az 
észtan' jelen állását, és Hegel' életét ismerők tud-
ják, hogy ennek logikája 's észjoga hamarább meg-
jelent, tanításai korábbiak mint Berlinbe menetele, 
és hogy alig van egyetem a' némethonban, melly-
ben Hegel1 rendszere nem tanítatnék. A' hegelis-
must hát berlinismusnak czímezni nem lehet; de 
már felhősdiség mellyel ugyan a' hegelismust szí-
ves H. ur igy bélyegezni, igen alkalmas és elfo-
gadható szó azon észtani rendszer' kifejezésére. 
A' felhő t. i. magasan libeg légünkben : igy Hegel' 
észtana is magas eszmékkel teljes, 's mint minden 
philosophia, a' tapasztalati tudományok fölötti ma-
gasabb körben mozog. Azonban a' felhő mégis 
földünkhöz tartozik; sőt belőle hullnak alá az ál-
dás' cseppci. Ugy Hegel' észtana sincs kivüle az 
emberi ismeretnek, söt tőié vesznek irányt, éltető 
magvat minden tudományok. A'felhőt a'nap'su-
gárai fejtik ki a' nedves 's nagy részben vizborí-
totta földből: úgy az ideákat az emberi ész fejti 
ki a'szellemi nyilatkozatból, a' testi 's lelki termé-
szetből, mint ezeknek egyedüli igazságait. A'fel-
hősdiség illy értelemben vétetvén a' hegelismus' 
kifejezésére elfogadható szó. De hát miben áll ezen 
felhősdiség , berlinismus, hegelismus. Gondolja a' 
nyájas olvasó, hogy ezt 11. ur megmondja? Csa-
latkozik. H úr idéz Fichtcből, a' Revue Ency-
clopcdique-böl, Staats-lexiconból egyes czikkeket 
Hegel ellen, mellyek hogy semmit nem bizonyít-
nak, ime kimutatom azzal, hogy ellenkező véle-
ményekkel szolgálok. A' magyar Conversations-
lexicon szerint igy ir Herbait (philosophiai his-
tóriai név, tehát nem holmi Scheidler, és, mint 
tudva van Hegelnek ellensége) Hegelről: „Mint 
idő gyermekének, vannak Hegel' philosophiájának 
fő becsei, különösen az, hogy megczáfolással nem 
lehet azt eltüntetni, sőt sok helyen erős gyökeret 
is vert; másik az, hogy elődolgozatok' szűkében 
magától, másokhoz képest sokat teremtett, azért 
sok esztendőknek gyümölcse, mellyböl a' szemes 
ember láthatja, hogy a' régibb philosophiai pró-
batételek hova visznek; ez pedig olly nagy becsű 
haszon, mellyet csak mély gondolkodás után tehet 
az ember sajátjává. A' kik nem szerelik a mély 
gondolkodást: Kantot, Fichtét, Schellinget, He-
geltnem is becsülik, 's nem foghatják meg, hogy 
hircscdhettck c l . . . . Hogy Hegel a" spcculativ em-
berek közt főrangot érdemel: kétségen kívül van." 

Heine pedig Salonjában — az a' Heine, ki épen 
nem Hegeling, sőt ki, sokban épen Hegel' ellen-
sége, ki Párizsban 10 évnél tovább élt, ki tehát 
a' franczia philosophiát jól ismerte; ezeket irja • 
Sálon, 2-ter Band 272 lap: „Ein grösserer Denker 
tritt jetzt auf, der die Naturphilosophie zu einem 
vollendeten System ausbildet, aus ihrer Svnthese 
die ganze Welt der Erscheinungen erklárt, die 
grossen Ideen seiner Vorganger durch grössero 
Ideen erganzt, sie durch alle Disciplinen durch 
führt, und alsó wissenschaftlich begründet. Er ist 
ein Schüler des Herrn Schelling, aber ein Schü-
ler, der allmahlig im Reiche der Philosophie aller 
Macht seines Meisters sich bemeisterte, dicsem 
herrschsüchtig über den Kopf wuchs, und ihn end-
lich in die Dunkelheit verstiess. Es ist der grosse 
Hegel der grösste Philosoph den Deutschland seit 
Leibnitz erzeugt hat. Es ist keine frage , dass er 
Kant und Fichte weit überragt. Er ist scharf vvie 
jcner, und kraftig wie dieser, und hat dabeynoch 
cinen Constituirenden Seelenfrieden eine Gedan-
kenharmonie, die wir bey Kant und Fichte nicht 
finden , da in diesea mehr der revolutionAre Geist 
waltete." — Ugyan ott 279 1. „Unsere phil. Re-
volution ist beendigt. Hegel hatihren grossen Ivreis 
geschlossen. Wir sehen seildem nur Entw ickelung 
und Ausbildung der naturphilosophischen Lehre. 
Diese ist, wie ich schon gesagt, in alle Wissen-
schaften cingedrungcn und hat das Ausserordent-
lichste und Grossartigste hervorgebracht.<£ — A' 
francziáknak észtanhoz nem igen értését pedig 
igy adja elő Heine: 281 I. „Euer grosserEcklecti-
ker ÍCousin), der Euch damals die deutsche Phi-
losophie lehren wollte auch nicht das Mindeste da-
von verstanden hat. Scine providentielle Unwis-
senheit war hcilsam fjir Frankreich und fiir die 
ganze Menschheit." (Erii itt Heine a' juliusi for-
radalmat, melly szerinte nem jön létre, ha a'fran-
cziák megértik Hegel' észtanát, 's igy a' fők spe-
culatióval foglalkodván , a1 cselekvési energia a' 
háttérbe szorul.) 

Alább, kiczitálván magát, igy nyilatkozik: 
„Mi Hegel 'stb. Ugyan mit érnénk mi alkotmá-
nyos szabadságnak örülő , és c' felett protestáns 
magyarok olly philosophiával, mellynek alap el-
ve ez: „Was wirklich ist, das ist vernünftig; Was 
verniinflig ist, das ist wirklich?" En mint már 
mondám, philosophiával csak annyiban foglalko-
dom, a' mennyiben azt mint más tudományok'alap-
ját czélomra szükségesnek vélem : de azt mégis 
mondhatom, hogy H. ur, ki mellett, mint mondja, 
tudós testület áll, Hegel'philosphiájába nem igen 
mélyen tekintett be, mert a' vernünftig, éswirfs-
lich műszavakról úgy beszél, m i n t akármi avatat-
lan. _ Majd még alább azon következetlen követ-
kezetességgel, mellyet feleletében kimenteni erő-
ködött, igy nyilatkozik : azért nem adtunk helyt 
Hegel' észtanának a' pesti főiskolában, mivel az 
a' "keresztyénség elhatározott ellensége. Folebb, 



úgy rémlik elöltem, méltozlatott mondani, hogy 1 
ugyan ezen észtan „mindenben, és mindenütt a' i 
fenállónak barátja" Hát a' keresztyénség nem fen- i 
álló? — Hogy lett ismét illy hamar fekete fe- I 
hérré? — A' két egymást semmítö állítások közül i 
vagy egyik vagy másik nem igaz. Mondja, hogy 1 
Hegel' észtana szolgált alapul a' St. Simonistai 
ábrándoknak. Ne tréfáljon ön! mert biz eltalálja 
v a l a k i hinni. ' S vájjon mi lehet oka, hogy a' St 
Simonismus francziaországban, tehát ott, hol 
Hegel' észtanából, mint Heine mondja, még Cou-
sin sem érteit semmit, támadott? Miért nem Né-
metországban Hegel tanítványi közt? — Ha most 
adós maradna ezen kérdésekre a' felelettel; re-
ménylem ki lesz e' tárgy fejtve a' kalobiotikában, 
vagy az életszépítés'mesterségében. Addig azon-
ban olvassa meg azt, mit Hegel' jus natúr ae-]a 
84-dik lapján talál : „Die Idee des plalonischen 
Slats erithalt das Unreeht gegen die Person , des 
Privateigenthums unfahig zu seyn, als allgemeines 
Princip. Die Vortstellung von einer frommen oder 
freundschaftlichen und selbst erzwungenen verbrü-
derung derMenschen mitGemeinschaft der Güter und 
der Verbannung desprivateigenthümlichen Princips 
kann sich derGesinnungleichtdarbicten, welche die 
Natúr der Freiheit des Geisles und des Kechts ver-
kennt und sie nichlin ihren beslimmten Momenten 
erfaszt. Was die moralische oder religiöse Rück-
sicht betriíTt, so hielt Epicur seine Freunde, wie 
sie einen solchen Bund der Gütergemeinschaft zu 
errichten, vorhatten, gerade ausdem Grundéda~ 
von ab , weil dies ein Mistrauen beweise, und die 
einander misstrauen, ninchtFreude seyení' (Diog. 
Leért. 1. X. n. VI.) 

De hagyjnk el a' vitákat, térjünk magamra 
és bírálatomra (mert én csak ennél maradok, mert 
erre való válasz a'palinagonia, mert ezentúl ellen-
bírálónak menni nam szabad), és lássuk, hogy hát 
én *s bírálatom miért vádoltatunk berlinismussal, 
hegelismussal? Azért tán, hogy Berlinben tanul-
tam ? vagy hogy Berlinben is szerzett nevelési 
ismereteimmel ön tervezete' árnyoldalát kimutat-
ván, alaptalan állítások megczáfolására, a' berlini 
egyetem' törvényeit 's a' porosz kormány-parancsot 
idéztem ? Vagy tán , hogy hazánkban is szerelném 
a' berlini nevelési elveket meghonosítni ? Igen, 
igen! én azt, a' mit nevelési tekintetben, a'miért 
pedig kiküldelém, Berlinben tanultam, Pápán rea-
lisálni, és Pápát iskoláira nézve teljes erőmből 
Berlinné törekedem átalakítni. Mert hiszem, hogy 
ha olly iskolákat, olly tudományosságot tudnék 
Pápán teremteni, mint Berlinben vannak, meg-
áldana érte a' maradék. És ebben ön berlinismusi 
vádját dicsőségemnek tarlom. Annak semmiségi 
-oldalát nem örökölhetem , mivel az, mint Fichie 
(de nem az a' híres philosoph ám) mondja, már 
1832-ben „végire jára magának;" — mire hát 
én Berlinbe mentem 1836-iki septemberben, nem 
volt többé. De hát, hogy tovább menjünk, mi 

bennem és bírálatomban hegelismus? Az, hogy, 
mint ön állítja, pöfTeszkedő és goromba modorban 
írtam? Ha még ez úgy volna is, akkor is azt kérdem: 
hát ez csupán hegelismus müve? Nem fekszik-e 
előttünk az élő példa, önnek antihegelismusi szü-
leménye ennek kereken tagadhatására ? — Vagy 
tán az, hogy bírálatomban tréfásan egy pár szót 
emeltem Hegel' észtana nyakra főre kiküszöbülése, 
és a' hetényiingeknek egy két citatio után a'nél-
kül, hogy az egészet minden oldalról megvitatva 
(mire évek kellenek) fölfognák, tett ellenvetései 
ellen ? Tét és ellentét elválhatlanok , és ellentét 
nélkül nem állhat fen a' világ, tét és ellentét fejti 
ki az igazságot. Nem képtelenség hát, kivált 
tudományos világban, valamelly tant azért, mivel 
az eddigiekkel némelly részben ellenkezik, ok- és 
alap nélkül tüstént száműzni ? Hányjuk vessük , 
vitassuk meg azt, keljünk vele küzdésre; de neki 
is engedjünk csataléi t , hadd küzdjön az is velünk, 
és a' győztes legyen az ur. Ezt épen protestáns 
szabadságunk kívánja, 's a' tanoknak illy szabad 
küzdést épen protestáns , épen középponti, épen 
ollyan főiskolából nem kell kizárni, mellynek még 
csak jövendője van, mellyet nem mára, hanem 
jövendőre építünk, melly hát műveltebb jövendőben 
fog élni A' tudományok' körét évekkel előre kimérni 
's haladásukat bilincsbe verni nem lehet. Innen 
hazánkba is, ha tudományos fokon bír állani, nem 
csak Hegel', hanem más'észtana is eljutand. — De 
menjünk ismét vissza magamra's a1 hegelismusra. 
Ugyan mondja meg H. ur jó lélekkel, ha már bí-
rálatomból ki nem lehetettrám sütni a'hegelismust, 
miért tart mégis hegelislának? hallott-e valaha 
tőlem csak egyetlen egy hegeli elvet is? Ugy-e 
nem? Vitalkozlunk-e valaha ex professo vagy csak 
mellesleg is, hogy abból megtudhalná, mellyik 
észtani iskolához tartozom? Ugy-e nem? Hallot-
ta-e neveléstani leczkéimet és ott Hegelt csak 
egy szóval is említetni? Ugy-e nem? És lássa 
még is stante pede kimondja rám a' bölcs Ítéletet; 
sőt gyanúsítólag mindjárt iskola-becsukalással is 
példázgatolódik. Azt elhiszem, hogyha önrebiz-
nák , Auguslus óta iskolánk bezárva, iskolakor-
mányunk szigorúan megróva, 's csekélységem 
valamellyik ország-zúgba száműzve volna. — De 
hagyjuk ezt! Inkább nézzünk most már bírálatom' 
néhány pontjaira tett mentségeinek „szeme közé." 
Azt mondja 1) Én összezavartam ezen fogalmat: 
német iskola; mert ö csak a' német egyetemeket 
piszkolta, de a' gymnasiumokat dicsérte. A' do-
log igy van: ön az 1-sőfejezetben a'német egye-
temeket lepiszkolla : azonban a' 9-dik lapon de-
rék német egyetemeket említ, és a' második fe-
jezet' elejénezt mondja: „a' németföld, főlegPo-

' roszhon és a' protestáns kormány visz az 
oktatás'életműszerébe olly életet melly által 
az csodájává válik a' külföld' bölcseinek, példá-
nyává a' tanítási rendszernek Európában.'' Erre 
kérdeztem én: hogy félhet ez utóbbi meg a' fö-



lebbi lepiszkolásokkal? Hol van itt újabb kapko- domány'hnevelésijártasság'czMmkés Xineá 
dása szerint a'gymnasium megkülönböztetve? Nem ját. Mert azt mondani: ez által 
átalában mondatik-e: „példányává vált a' ta-
nításirendszernek?" Qui male distingvit, maledo-
cet. Áll hát következetlensége Egyébiránt ite rum 
atque iterum rogo, ne hagyja magát ,,a'nagy el-
me és szivháborgás" (saját szavai) által ugy el-
ragadtatni, hogy csupán nekem ártani akarásában 
azokat a' német egyetemeket újra meg újra val-
lástalan és rakonczátlan philosophiával gyanúsítsa. 
— Azt mondja 2) Én „a" kor' fogalmát összeza-
vartam a' magyar iskolai ügynek már sokkal szű-
kebb fogalmával, mert lehet a'kor dicső's nagy. 
és mégis jelenkori r. magyar iskoláink lehetnek 
hiányosak" Ez sem áll! Én ezt mondtam: korunk 
(tehát Magyarországé is) legdicsőbbnek és róla 
az- mondatik, hogy valamelly kor' oktatási, intéze-
tei és iskolái azzal kölcsön hatásban, csere-vi-
szonyban állanak, 's minők az iskolák, ollyan a' 
kor' műveltsége/' Alább a' magyar protestáns is-
kolák roszaknak, hitványoknak mondatnak. Eb-
ből egyszerűen fölebbi állítása szerint az követ-
kezik: ha iskoláink hitványak, korunk' miveltsé-
ge is hitvány, tehát nem a' legdicsöbb. Vagy hát 
az nem igaz, hogy korunk legdicsöbb; vagy, 
ha legdicsöbb , az nem igaz, hogy „minők az is-
kolák, ollyan a' kor' miveltsége." Ha ezt irta 
volna: korunk, kivévén Magyarországét, legdi-
csöbb; vagy ezt: a' minők az iskolák, kivévén 

- pjotestantis-
mus nemtoje lebilincseltetik , csak annyi, mint ha 
ezt mondanok: én nektek pályakérdést tevők 
nem írok semmit, mert ez mind megkötné keze-
teket. Álljon fel az iskola, de hogyan? azt nem 
irom meg; mert ez ellene volna a' protestáns sza-
badságnak. Így az igaz legkönnyebb pályakérdés-
re concurralni! — H. ur 4) mint iszonyúan egy-
mással ellenkező követeléseket hozza fel, hogy 
néhol többet, néhol kevesebbet kívántam tőle, 
és hogy nem pirultam Hlyeket nyilvános kérdés-
be tenni: mi az a' házi, polgári, és álladalmi 
népnevelés? 'stb. Igen, igen, néhol azt kíván-
tam, hogy ha már didacticai főelveket említ, em-
lítse meg az igazán főket, vagy épen ne emlí-
tsen haszontalan mellékeseket főelvek' czíme alatt. 
Azt kívántam, hogy kézikönyveket, életkort 'stb. je-
lölt volna ki, és hogy a' mit említ is, említse határo-
zottan, ne homályosan Másutt meg azt kívántam, 
hogy a' hol szükség nincs rá, ne beszéljen annyit, 
hanem a'lényegesebbekre fordítson több ügyeimet, 
mint ezt az elemi iskolákróli értekezésnél tevém. 
És ezek olly rémítő ellenkezések? Nem is pirultam 
a'fölebbikérdéseketnyilvánosan tenni, részint azért, 
mivel, ha illyet kérdünk: szerettük volna hallani 
itt meg itt miben áll ez meg az? (mint ezt a'szám-
nál a' találtató tanmódra nézve kérdeztem), még 
nem következik, hogy magunk azt ne tudjuk; ré-

a' magyarországi ref. iskolákat, ollyan a'kor' mi-'szint mivel: mi a' házi, polgári és álladalmi nép-
veltsége ; akkor megállhatolt volna okoskodása.'nevelés? csakugyan nem tudtam és épen azért aka-
„De én bölcseknek irtam," mondja ön. Igen, igen, j rám H. úrtól megtanulni És megmagyarázta-e ? 
épen bölcsek kívánják meg a' praecisioval, a''Nem, sőt lepirongatott, hogy hisz ezt szégyen 
határozottsággal, a' következetességgeli beszé-!nem tudni, ezek a' paedagogica' és didactica' ele-
det, melly, hogy ön előtt igen sok helyen ter- mei. Eszembe juttatja ezen sajátságos válasz azon 
ra incognita, csak ezen 2-dik visszatorlatlan ma-
radt következellenségébőlis kitetszik. — Azt mond-
ja 3) Én tőle lehelleneket kívánok (midőn t. i 
kérdeztem miért nem dolgozott ki speciál terveket, 
óra és tanításrendeket ?) vele czirkalrnot, és léniát 
akarok használtatni (pedig ez a' szabadelmii pro-
testantisrnussal nem fér össze) és hogy botoroknak 
gondolom (azt kérdezvén t. i. miért nincs tervében 
fölrakva a' tanítványok' élet kora) a' Pesten felállí -
tandó főiskola' igazgatóit, mivel ezeknek mindent, 
mint gyermekeknek szájukba adalni kívánok." 
Hogy lehelleneket nem kivánok , hogy kivánatim-
mal ,.a' protestantismus'nemtője nem bilincseltetik 
le", hogy botornak a' pesti főiskola' igazgatóit 

falusi tanítót, ki, midőn tanítványa a' vallástörté-
net' pörgetése közben egyik censornak a' huge-
nották" kik létét tárgyazo kérdésére elakadt, el-
kezde mocskolódni: ,.szégyen gyalázat illy hit-
ványságokat nem tudni, nem ezerszer mondlam-o 
én azt nektek?" „mondja meg hát most újrarector 
ur nekik" szólta' censor. .,En nem mondom, mert 
már ezerszer mondtam az iskolában.*4 Természe-
tesen édes rcctor úr! magunk sem tudtuk! Gya-
nítok ugyan valamit a' két elsőbbről; de ha a' 
második áll, akkor a' harmadikat kihozni nem tu-
dom , és hogy miért áll épen népnevelés és nem 
csupán nevelés? Kélségemet sem Schwarz, sem 
Benecke, sem Niemeycr, sem Dicszterweg nem 

nem gondolom, megmutatta maga a'válásztmányj tudták eloszlatni. Az új distinctio hát bizonyosan 
melly ezen „lehelleneket" kívánta, - megmu- a' kalobiotico-paedagogica' szüleménye. Csak azért 
tatta a' 2-dik pályamunka , mellyben ezen le- is jó volna az illyeket csak egy kissé is értelmezni, 
h e t l e n s é g e k lehetőkké vannak téve 's a' II. úrtól mivel, kivált nálunk, majd minden m ű s z a v a k a t ^ 
képzelt botorságokkal nincs gondolva Igen, én majd minden szerző más értelemben hasznai. ^ 
kivánöm, hogy telegraphot tartson ön a' nevelés'15.) Most jön a' legnagyobb vad, hogy t . j . en 
haladásáról 
gyon hátra 
Paul de 
és lincá 



midőn ö ezt irá: ,,középszerűek' gyülhelyévé Pest 
épen nincs minémíísítve. Am tápláljanak illyeneket 
másutt: a' központi főiskola illyenekkcl ne szapo-
rítsa hallgató teremeit"; én ezt mondtam: hát csu-
pán arszlán iskolát akar H. úr Pesten, mellyben 
nem hogy roszak, hanem még középszerűek sem 
szenvedtetnek meg (pedig a' lehetne a' legfőbb 
érdeme, ha a roszakat is megszivelvén, azokat 
jókká tudná képezni). Ez az a' gyilkos szándék. 
Azért, hogy valaki nem úgy mint más, hanem 
máskép akarja a' pesti főiskolát, annak mindjárt 
megfojtója-e? Azért ha valaki H. ur' e'beli tervét 
nem pártolja , az egyúttal a' pesti főiskolának is 
ellensége? Hisz egyik választmányi lag nem ítélte 
H. úr' müvét jutalomra méltónak : tehát az is mind-
járt megölője a' pesti szándéknak? Én, mind már 
régebben a' szerkesztőséghez irt levelemben, mind 
most nyilvánítom, hogy Pesten egy főiskolának, 
de minél tökéletesb, minél korszerűbb alakban föl-
állílatásának barátja vagyok, a' mit csak az által 
is megakarok mutatni, hogy parányi erőmet és 
üres időmet, a' mennyire tőlem lehető, az azt 
tárgyazó iratoknak figyelemmel kisérésére szíve-
sen feláldozom, akarván, hogy a' dolog' több 
oldalról megvitatása, és az egésznek minél töké-
letesbbé tétele által csak nyerjen a' leendő főis-
kola. És ezt H. úr több mint herostratusi szándék-
nak nevezi! — 6.) Még egyet lobbant H. úr sze-
memre, hogy t. i. őt plagiatussal gyanúsítám. Ez 
nem igaz, ezt nem mondtam. Csak azt említém 
neki, hogy illyen tervezetbe minek van bele tömve 
a' sok citatio ? mivel munkájában alig van lap, 
melly részint a' szövegben, részint scholionokban 
ment volna citátumoktól Tudjuk pedig , hogy az 
illy öntelen idézetek tudományban , mert a' tudo-
mány rendszert tesz fel, annyival inkább practicus 
dolgokban semmi bizonyok. Hogy munkája'jókora 
része az idézettekből van össze építve, maga sem 
tagadja: minek dühöng (saját szava) hát értté, ha 
más ezt mondja? Azt mondtam tovább, hogy az 
illy auctorokból theoriákat könnyű összeszedegetni, 
de praxist 's különösen a' leendő pesti főiskolát 
illetőleg, nem. Ezt mutatja, hogy H. ur'terveze-
tében az elmélet ellen nem sok kifogás lehefe, 
csak leginkább a'gyakorlat ellen Hogy akadémiai 
tervét nem bíráltam olly részletesen , ámbár olt 
is tetlem eleget csak az az oka , mert abban 
annyi hiba nem volt, mint fölebb. Természetesen, 
mivel az eddig fenállóktól nem különbözik az, 's 
a' mindenkitől tudott —és tapasztaltakat könnyüség 
volt formulákba szedni. Bocsor . 

l á ü l í t t l r i i f a i r e k . 

Ax új jezsuiták. Korunk, melly az átme-
net' és próbakő' kora, 's melly főkép az egyházi 
térmezőn mindent versengés és vitával tölt el, 
mig a' gyümölcsöző biztos béke' karjai között, 
teli kezekkel osztogatja minden népeknek kincseit 
őket oktatja és felvilágosítja, kölcsönös viszo- rozata lejárt; 's mégis azon törekednek, hogy a' 

nyaikat, közérdekeiket fontosabbá's erkölcseiket 
szelídebbé teszi, mig türelmet, jogot és igazsá-
got keres; egy halottaiból feltámadott éjrémet Ját 
— az újonnan létrehozott jezsuitarendet gon-
doljuk — rohanó léptekkel előre haladni. Mióta 
az 1814-dik évi aug. 7-kéről kelt „Sollicitudo 
omnium ecclesiarum" czimü pápai rendelet, apos-
toli hatalomnál fogva, a'jezsuita rend'helyre állí-
tását, minden keresztyén tartományokban, előbbi 
rendeleteikkel, jogaikkal, fclhatalmazottságaik-és 
szabadságaikkal felruházva , tanító , szónok 's 
gyóntató hivatalaikban, tanodáik, épületeik és 
birtokaikban, minden társaikkal megerősítette; a' 
szentszék' közvetlen oltalmának, védelmének és en-
gedelmének alárendelte, és 14-dik Clemens' le-
vele által közzételt megszüntető végzetnek minden 
következményeitől fölszabadította és feloldotta; ki-
rályok és herczegek a'jezsuiták' feltámadását nem-
hogy nem tűrték, hanem, mintáz újra születettid-
vezítőnek másod húsvét reggelét vallásos érzettel 
innepelték. Milly gyorsan terjedt el ujabb idők-
ben ezen kegyelet rend, mellyet némelly jámbor 
lelkek zendülést elhárító szernek 'sa' polgári enge-
delem'alapkövének véllék, Róma, Modena, Par-
ma , Ferrara, Verona, Nápoly, Piemont , Sar-
dinia, Franczia, Irhon, Austria, Bajor, Belgium 
's kivált Helvétiában; milly fényes fogadtatást 
nyert a' jezsuita-példány és gyakorlat-iskola; 
milly bőkezüleg adakozott reá szegény és gaz-
dag, laicus és papság, 's mint küldik oda Fran-
czia , Német- különösen pedig Bajorország' fő-
nemességei , kiknél már a' dolog ajánlatos divattá 
vált, fiaikat, tulajdon nevelőintézeteik, és honi 
erkölcseik' kárával, ezt mind elősorolja azon ékes 
és tanulságos végszó, mellyet Dr. s profossor 
Kortiim Fridrik illy czimü munkájához ragasztott: 
„Die Entstehungsgeschichte des Jesuiten-Ordens" 
(Manheim 1843). A'jezsuiták'kérdése móstFrancz-
hon és Belgiumban napi tárgyá leve 's Franczhon' 
minden újságai azzal vannak elfoglalva. Quinet és 
Michelet „Des Jesuites" czimü munkájok már ne-
gyedik kiadásban jelent meg 's a' constitutions 
des Jesuites épen olly gyors keletre talál. Pey-
ronet úr, X-dik Károly' egykori ministere , eme-
lé fel a' jezsuiták' védelmére szavát és magaszta-
ló beszédekkel halmozza el őket, melly távol min-
den felekezetiség mérleggeli méltánylástól, már 
csak azon tett dolog által is megezáfoltatik; hogy 
ezen rend magát sem fel nem tartható, sem újó-
lag megalapítani nem képes. — A' jezsuiták és 
jezsuita kolostorok ugyan ismét számosak, de mi-
csoda fontossággal bir most egy olly rend, melly-
nek egész lénye élettelen, tehát létezőnek nem te-
kinthető. 

Azon időponttul, mellynél kezdve az önkényi ha-
talom' helyébe mindinkább 's inkább a' jog 's az ál-
bölcselkedés' és eszeskedés' helyébe az ész tiizte 
fel zászlóját, a'jezsuitákra nézve a' teendők'so-



világ' minden részeiben öszpontosílsák hatalmukat. 
— Mit akar e' rend , melly elilélve, sír-

jából mint rémalak tűnik .föl, mást, mint a ' ré -
gi 's már bevégzett pályafutást újólag megkezdeni? 
Az vétek lenne a' drágán szerzett lelkiszabadság 
bün, a' véres vallás-harczokból fölvirult's esküvel 
megerősített polgári és egyházi viszonyosság ellen! 
}s gonosz adat a'jelen' szelleme ellen, melly ko-
nok tárgyak' és törekvések' daczára, a' békét 
tüzé fel egyházi 's vallási viszonyokban harcz je-
lül ; ha a' polgári hatalom , t. i. a' status a' je-
zsuitákat tűrni vagy épen védeni 's gyámolítani tö-
rekednék; mert ők harczot és egyenetlenséget óhaj -
tanak, lelkismeretök pedig a' legellenkezőbb tet-
tek' eseteiben is könnyű igazolásra talál rendele-
teikben. Ok a' legveszélyesb barátok; - - min-
dennek hízelgők , minden romiadékokon átbúvók , 
.vétessenek azok bármilly tekintetben, hajlongók 
és fenyegetők, udvaronczok és népszónokok, se-
gédtársaik' pártolói, és csak magokhoz hivek. Éz 
szolgált okul, hogy oroszország okos - - - -
haragjában kedvenczeit, midőn térítgetésck, en-
gedetlenség és kincsvágy által a' vendégi jogot 
megsérték, örökre számüzé az országból, 's ez 
által bizonyára a' türelmetlenség' és meghasonlás' 
főforrásainak egyikét fojlá el. Az 1820-ik évi"*) 
mart. 1 3-ról császári Ukaz többek közölt igy szól: 
,,az ifjúság' vallásbani nevelése , azon szent köte-
lezéssel bizaték reájok, hogy az értelmet tudo-
mány, a' szivet pedig vallás által világosítsák fel. 
Ok azonban ezen bizodalommal visszaéltek és a 
tapasztalatlan ifjúságot tévutakra vezérlék. Önma-
gok, kik üdvös engedékenységet élveznek, az ál-
talok elámított kedélyekben türelmetlenséget tc-
nyésztnek. Ok azon törekednek, hogy ártalmas véle-
ménykülönbség' felköltese által a' statusok' védfegy-
verét, az atyákrhitökhözi ragaszkodását felforgassák, 
és a' családi boldogságot aláássák. A' jezsuiták' min-
den törekvései csupán saját hasznukhoz van mérve 
's csupán hatalmuk' (erjesztésére fordítva." Ezen 
megjegyzésre méltó intőszavak, fájdalom, Európa' 
többi részeiben, elhangzanak. Kevés statusok osz-
toztak azon nyilvános aggodalomban, mellyól az 
újjá szülött rend1 lassú de mégis gyors terjedésé-
nek látására, férfi kedélyek telének el. Találko-
zának szónokok (nem ritkán álarczos jezsuiták), 
kik ezen rend ellen minden csekély felszólamlást, 
veszedelmes politikai ellenszegülés' czímévcl bé-
lyegezének. Ezen okból tiltatott el Poroszhonban 
III. Fridrik Wilmos alatta' „Kanonische YVachtef'1 

czimíí anti jezsuita lap, (melly Dr. Eylert potsdámi 
püspök' itéle'e szerint, sok áldást hintett e l . ) ' * * ) 

Párizsi vérmenyegzök és dragonádoktól, a' 
jezsuiták' új papi fondorkodásaiknál, többé ugyan 
nem tarthatunk, de az a' legrövidlálóbb előtt is 

* ) "Lásd az l kaz-t Hormayrnál .,Taschenhuch für die 
Vaterlandische Geschichte 1838, 213 oldalt. 

Lásd A l lgcmeiner Anieigcr und Nalíonalzeitung der 
Deutschen Jahrgang. 1H12. s . 3*69. 

tisztán áll, hogy a' jezsuita rend - mint az em-
benseg' kifejlődését gátló és hátráltató közfal — 
a' jelen' feladataival és kivánalival teljesen össze-
férhetetlen. 

Kortüm' legnagyobb érdeme, idézett iratának 
végszavában áll, mellyben tudományos és nevelési 
szempontból tárgyalván az új jezsuiták'ügyet, Őket 
elavult régiség és olly kopott pénz képében raj-
zolja , mellynek kevés fénymázzal némi csillámot 
igyekszünk kölcsönözni. Nála az újszülöttek el-
lentétben azon régiekkel, kik tudományosság által 
tünleték ki magukat, kóborló térítők, útfeli éne-
kesek, kegyes szemfényvesztők's bohóezok, kik 
képmutató áhítat és nevetséges regék által szán-
dékolják a' vallást lealacsonyítani. Schweizban, 
Luzern cantonban, a'jezsuita-párt' siirgetéséreegy 
csudatévő és ördögöket lüüző egyesület keletkezett. 
Mint egyeznek meg illy balgaságok korunk' nevelés 
és oktatás módszerének rendkívüli haladásával? mint 
egyez meg ázzál, egy olly rend'működése, melly 
túlbuzgó mysticus emberekből, 's Baccanari'áb-
rándos tanítványaiból áll , kik a'régi jezsuiták' is-
merete nélkül, összedobolt olaszok és francziák' 
ingó csoportjához tartozva, tudomány', miveltség' 
és haza1 híjával, szabadság, felvilágosodás és szel-
lem ellen gyűlölettel viseltetnek 's csak a' tudat-
lanságot és babonát mozdítják elő? Mint tűrhetők 
jelenleg olly emberek, kik mindenbe elegyednek, 
kik kormány , háztartás, papság és kolostorok fö-
lölt mestert akarnak játszani 's kik elleneiket eret-
nekek- és hitetleneknek szidalmazzák ? 

Remek szellemben, ihlelséggel, irásmódgon-
dossággal, komolysággal ,'s a' fejedelmi és nép-
politikai feladatok' mély belátásával, veres vonatu 
szenvedély vagy szemszuró viszsugárok" nyoma nél-
kül fejtegeti a' végszó' lelkes szerzője, azon kü-
lönböző egyházi, vallási, politikai és pénzügyi oko-
kat, mellyek olly társaság' pártolása, gyarapítása 
és gyámolítása ellen harezolnak, melly a" kor' lé-
nyegével és szellemével minden tekintetben ellen-
tétben áll 's melly bennünket, mint kakuk a' po-
szátái (grasmüeke), ha tojásait kiköllé, kedvező 
alkalommal a' meleg fészekből kikergetne. Vajha 
figyelemre méltatnák mind ezt statusok. 

Azonban ezen új időszak a' je&uiiák' ü-
gyében milly czélra vezetend az idő' magas röp-
tével? Mi minden további gondolkodás nélkül 
felelünk: a' vallás és egyház köztti viszony' gyor-
sabb ismeretére, azon ismerlelőjelek' következ-
tében, mellyek e* tárgy fölött jelen lapban kö-
zöltettek; a' romai katholikus egyház' hittélelei-
höl , 's véres múlttól pirosló halalmából 
következtetve!, annak alaposabb méltánylására, 
mint, mellynek tagjai az emberi ész", Jézus' 
tudománya és az evangeliomban kijelenteti isteni 
szellem elleni harezban , szövetséges hitsorsosok ; 
minden német kath tartományok'vallási és egyházi 
önállóságra tántoríthatfan törekvése á l t a l a ' ke-
resztvénségnek , a' közönséges vallási egyetértés' 
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nyájasb imacsarnokában, mindig magasabb kimű-
velésére; végtére egy magasztos, boldogságot és 
üdvöt hintegető czélnak elérésére, u. m. minden 
keresztyén népek1 egyesülésére, Némethonban pe-
dig olly átalános keresztyén egyház' alapítására, 
mellyben a' szentírás, mint a' magna charta az 
egyesületeknél, hit és élet'sinórmértékeül szol-
gáljon , természetesen ezen szent könyvhöz csa-
tolt azon joggal, hogy annak szabad vizsgálata 
és magyarázata, a' haladó tudományosság' keze-
lése- és segedelmével, mint melly a' hiendők' min-
den lehetséges zavara és tévelygése közepett egye-
dül képes közbenjárólag 's engesztelőleg föllépni, 
ezen egyház' minden egyéneinek szabad legyen. 
Mert igy van a' viszhatás' történetében megírva. 
M e n n é l inkább törekszik az ultramonlanismus' szó 
szóllói — a1 jezsuiták — által újabb fölemelkedés' 
kivitelére; annál inkább tünedeznek más vallási fe 
lekezetek' aggodalmai, annál hatalmasb ezeknek 
ellenszegülése, annál lelkesebb törekvésük, hogy 
valahára olly hit és egyházi közönség hozasséh 
létre, mellynek alap-, hit- és életezikkelyei, melly-
nek szertartása és szerkezete a' jelen század' nap-
fényénél, a' józanon fölfogott keresztyénség, és 
az okos kormánytan' ítélőszéke előtt, megállani 
képes legyen. 

Olly bölcs az isteni igazság' törvénye, hogy 
annak következtében, minden korszellem és ke-
resztyénség elleni törekvés 's minden szünet az 
emberiség'"kifejlődési korában, olly hatást szül, 
melly a' gonoszoknak enyészetet, a' jóknak pedig 
győzelmet e szközöl. 

Felette érdekes , tanulságos, fontos 's nagy 
jelentőségű jelenet jövőre nézve, nem rég Wei-
márban világot látott illy czimü röpirat: „Sechs 
Fragen an die deutsche Nalion katholischen Theils, 
wegenreligiös-kirchlicher Selbststandigkeit, beant-
worlet in einem SendschTeiben, an dieselbe, v. 
Kari Fridrich Theodul." Ezen röpirat, minden 
katholikust és protestánst, minden keresztyén és 
világpolgárt egyiránt érdekel. A1 német kath. püs-
pökök' tervben maradt emsi punctiójának korhoz 
illő megemlítése után, hathatós jellemvonásokban 
tünteti fel az egyházi történetekben honos szerző, 
történetileg, a' józan ész', jog' és tudományosság 
alapjaiból merítve, Némelhon' politikai egységére 
állandó tekintettel 's tagadhatatlan értelmesség- és 
következetességgel, a' római hatalomnak alap-
kövét. Méltán csatlakozik ő azon korszellemü fér-
fiakhoz , kik egy létrehozandó önálló, Rómától 
független német r. kath. egyház' szükségességét, 
mint Németországban a' nyilvánjog' legszorgosb 
követelését, megpendíték. Sok erő öszpontosul 
szerzőben feladata' megoldására, 's a' régtől ro-
hadt és megrozsdásodott előítéletek, tévelygések, 
sokértelműségek , valószínűségek , észbeli meg-
tartások , igazi és sajátlagos nézetek, vagy bármi 
néven nevezendő ürügyökön alapult elválasztó 
közfalaknak lerontására; hogy egyszer már az em-

beriség és átalános emberszeretet', türelemjog' és 
igazság' talpkövén egy közönséges templom épít-
tethessék. 

Ha mindezt a' kor' minden tüneményei eléggé 
nem bizonyítanák is , ezen irat bizonyára még sem 
tévesztené el irányát; mert a' jezsuilatörekvések' 
mindig nyilvánosb feltűnéseinél, mellyek korántsem 
czéloznak csekélyebbre, mint a' hierarchiai teljes ha-
talom' 's egyedüli uralkodás' helyreállítására, je -
lenleg inkább érzi mint valaha a' szellemileg előre 
haladó német nemzet a' szükségességet, magát a' 
szellemi élet' korány-reggelén, a' szellemileg holt 
ellenében, védelmezni, hogy méhmagzati alakjá-
ban viszont fojtogató óriássá ne váljék. 

A' hat kérdések' mély belátási irója, ezen har-
madik kérdésre: Képes-e a' német r. kath. nemzet 
- - - - teljes függetlenségre, 's éreltkorú-e val-
lási és egyházi önállóságra? egy feltételetlen „igénk-
nél felel. cIgen, mond ő , nemcsak azon nemes 
's az inség' tüzében nagygyá edzett önérzetnél , 
melly jelenleg a' régi német földnek fejdelmeiben 
úgy, mint egyes tagjaiban virúl, hanem azon magas 
tekintélynél is, mellynél fogva éi telmességi világa 
által, csaknem minden tudományokban, művésze-
tekben és mesterségekben, csaknem minden nyilvá-
nos tanácskozásokban, a' kormányzás és törvényho-
zás' minden ágaiban, erkölcseinek valódiságában, a' 
föld' népei fölött áll; nem tekintheti-e a' német úgy ma-
gát, ki korunkban legértelmesebb, félelem nélkül, 
nehogy öt a' dicsekvés'gyanúja terhelje, mint leg-
drágább gyöngyöt a' népek' koszorújában? Ezt a' 
legnagyobb 's legműveltebb nemzetek is közön-
ségesen clismerék." .,lgcn , a'föld* egy népesem 
bir annyi elemmel, az eddigi r. kath. egyház' he-
lyébe, Jézus' tisztaságában és értelmében, egy új, 
jobb világ' teremtésére, mint a' német." „ Igen, 
három századok néznek tiszteleltei alá, a nagy 
zivatar és nyomorbeli idők közepett, német gon-
doskodás és elszántság által Rómától elhajolt, és 
német szellem 's német tudományosság állal nem-
csak belsőleg, hanem külsőleg is minden ellenei 
ellen eléggé erős, protestánsok' egyház-egyesü-
letére. És Németország háromszáz évi haladás 's 
ugyan olly korú tapasztalás után sem volna képes 
és eléggé bölcs , - - - - vallási és egyházi 
függetlenségét kinyilatkoztatni, 's tartományaiban, 
e' tekintetben önállóságát megalapítani 's fentar-
tani? Találkoznék-e csak egy józan is, ki ezt csak 
pillanatra is tagadná?" Igen, hogy a'német nem-
zet' r. kath. része, magát vallási és egyházi kis-
korúságában érzi, hiszi és vallja, mert azt mult 
és jelen egyiránt tanúsítja, A' mult, a' keleti, pro-
testáns, gallicanus és más egyházak' példája ál-
tal, mellyek, önállóságra ébredve, a'római hie-
rarchia alól — éjszak amerikát ide nem szá-
mítva — körülbelül, mintegy félszáz millió lélek— 
néi többet vontak el. 

Helyszűke nem engedi , hogy ezen ötödik 
kérdés: mint, melly úton, melly eszközök által 



történjék - — - 's megtörténhetik-e először is 
a' német nemzet római katholikus részének füg-
getlenítése, később a' szép kilátással kecseg-
tető vallási és egyházi összebarátkozás 's annak 
Némethonban, más hitfelekezetekkeli egyesülése 
az említett függetlenség' fentartására ? becses 
egyes részeinek bírálatába bocsátkozzunk, szerző 
azt olly kellemes alakban fejté meg, hogy kiáltó 
szó a' pusztában bizonyára nem leend. 

(Ze i t - 1 n t e r e s s e n.) 
Nevelő intézet. H.S. Gothában, az erkölcsi-

leg elhanyagolt gyermekek' nevelésére és ke vesbi-
tésérealakult egyesület 13-ad évi jelentését terjeszté 
elő. Azápoltak' száma ez utolsó évben 37-re terjede, 
kik ha többen vannak, vagy mesterségtanulás' al-
kalmával, vagy becsületes és rendszerető nevelő szü-
léknél nyerik házi nevelésüket, minthogy az egye-
sület azon elvet követi, hogy erkölcsileg elhanya-
golt gyermekeket nem czélszerü egy házban ösz-
pontosílani, hanem egyes családok'javító kezeibe 
adni. Az ápolást óhajtók'száma jelenleg több volt, 
minta' pénztár őket fedezhetné. Méltán tart tehát 
az egyesület az emberszeretet'tettleges bebizonyí-
tására számot, hogy czélja'megközelítésébengyá-
molítást nyerend. ( A l i g . A u g s b . Z ) 

Megtérések. Angol hon' Falmoulh váro-
sában dec. 30-án, 30 protestáns vétette fel ma-
gát a' r. kathol. egyház' kebelébe. Megtérés előtt 
bibláikat a' templomban eltépték. ( J ) 

BSeU'öItH I i i r c k . 
Megtiszteltetés. A' 3Iagyar gazdasági 

egyesület által, mult év' nov. 11-kén Herényi 
József ur, búcsi iskola tanítóságában , a" gyü-
mölcsfák' tenyésztése , 's tanítványinak arra telt 
oktatása által szerzett érdemiért, ezüst érdempénz-
zcl megtiszteltetvén, ezen érdemjel tettes Eszter-
gom vmegyébe dec. 19-kén tartatott közgyűlés 
alkalmával, innepélyesen adatolt által a megtisztel-
telelt urnák. Sajnálva említendő, hogy ezen jeles 
oktató ur állal itt kezdett iparág, csaknem egészen 
dugába dült az ő Mocsra , eddigi hivatalába lett 
állal lépése, 's a' helybeli elöljárók' részvétlensé-
ge miatt, kik igyekezetét méllánylani nem tudván, 
azt inkább akadályoztatni, mint elősegíteni kíván-
ták. — Azonban a' megye' lelkes rendei, a' meg-
tiszteltetett ur hálaérzetét nyilvánító beszédéből 
megértvén ez iparakadályt, a'jó igyekezetet párt-
fogások alávenni méltóztattak, 's a' járásbeli fő-
biró tck. Wargha Benedek nv ígéretet tett, azon 
félholdnyi föld'bekeriltelése'eszközlésére, mellyel 
primás ö hcíczegsége, mint illető földes ur, ál-
landó gyümölcsfa iskolának ajándékozni, 's ki-
jelöltetni méltóztatott a' végre, hogy abba az is-
kolás gyermekek, 's más növendékek gyakorlati-
lag oktattalhassanak. K. 31. 

óvá*. Miután az 1843. évi kerületi és egye-
temes közgyűlésekben,mint a' banáli esperesség kö-
vete, kötelességem szerint szorgalmasan részt vet-

tem, nagyon csudálkoztam — az illető jegyzőkönyv' 
vételekor - - hogy a' jelenvoltak' sorába felvé-
tetni méltónak nem találtattam. De nehogy esperes-
ségem előtt gyanúba essem , mintha megbecsül-
hetlen bizodalmát megvetettem 's a' gyűlésekben azt 
képviselni elmulasztottam volna , kötelességem-
nek érzem ezen, mint hinni szeretem, tévedésből 
eredt hiba ellen, ünnepélyes óvást tenni. 

K á r n e r W i l m o s , temesvári lelkész. 
Udvarltelyszékl egyházmegyei t i sztúj í -

t á s . Az új év' feldei ülésével égyházmegyei szer-
kezetünk is új alakot váltott. Mult gyűlésünkön az 
ülnökök' újbóli választása jegyzőkönyvileg megha-
tározva — 's annak idejéül a' közelebbről tar-
tandó egyházmegyei gyűlés kitűzve levén — fe-
szült várakozással gyűltünk fel jan. 3-kána'Sz. 
Udvarhelyen tartolt gyűlésre; aggódva, nem a' 
választás' megtörténésén, hanem mikénti kiütésén? 
mert hire szárnyalt, hogy bizonyos urak egyesü-
lének a' meglevő ülnöki kar' 3 egyénen kívüli 
megbuktatására. Öreg esperesünk' e' napokban tör-
tént halála által, a' nálunk még szokásban levő 
successionalis Aszerint az elnökség, egyház-
megyei jegyzőnk t. B. P. úrra szállott. Legelső 
tárgynak természetesen a' mult gyűlésen megha-
tározott ülnöki választásnak kell vala lenni; de 
megelőzőleg kérdés téteték az elnök' czíméról, 
's a' mult gyűlés' vizsgálati ellenőrt tárgyazó pont-
jának a' körülmények' változtával leendő meg-
vagy nem állásáról? — 's mindkettő - bár kiilön-
lönböző szempontból—kielégitöleg fejtetelt meg. 
Ekkor egy óvás olvastatott az ülnöki választás 
ellen; és ez óvásban hat ülnök, pro domo sua, 
a' leendő választást szükségtelennek, hasztalan-
nak , sőt károsnak igyekezék bebizonyítani olly 
okokkal, mellyek'némellyikét szégyenlenök idéz-
ni. És a" mi csudálatos, ez egyének közt négyen 
valának , kik a' mult gyűlésen mint ülnökök je-
len levén , szót sem cmelének a' választást kitű-
ző határozat ellen, mint óvásokban irva volt azért, 
„mert az indítvány által véletlenül meglepetve, 
a tárgy' fontosságát fel nem fogni, 's annál 
fogva felelte vitatkozni — elég szerények vol-
tak 6 — de a'gyűlés alatt felfejtetett az igázok; 
's kimondatott: hogy a' közhírben levő inegbuk-
tatástóli félelem iratá velők az óvást alá — Az 
óvás' felolvasása után, a' mult gyűlés' ülnöki vá-
lasztást tárgyazó határozatának meg- vagy nem-
állása tűzetvén ki tanácskozás tárgyául, élénk vita 
keletkezetl;mclly közben többek' szónoklalából azon 
aggodalom tűnvén ki, hogy valósággal létezik párt 
e'gyűlésen az ülnökök' megbuktatására czélzó, a' 
nagy többség' kívánatára, az ülnöki választás je-
lenleg végrehajtatni határoztalolt; még pedig, hogy 
az aggodalmak lecsillapílassanak, nyílt szava-
zattal. Ekkor az ülnökök elbucsuzának, 's a' szó-
zatok beszedésére egy hat személyből álló biztos-
ság neveztetett ki. A' s z ó z a t o k ' többsége szerint 
ülnökökül választatlak : Karácson Mózes, Gál Já-



nos, Beke János, Fakó Antal, Ilyés Ilyes, Pet-
re Mózes, Kiss Pál, Fogarasi József, Biró Már-
ton, Szabó Sámuel, Györké József, Fábián Dá-
niel professor, és Benczédi Sándor; kik közül 
9-en korábban is ülnökök valának. — Az újon-
nan választott ülnökök tüstént feleskeltettek — 
most először magyarul — a' régiekre nézve az 
egyszer letett hit elegendő kötelező erővel bírónak 
nyilvánítatván . Imé tehát, a' Biró Sándor ur' 
óhajtásának, legközelebbről szülőföldje' egyház-
megyéje tett eleget. Segéljen Isten többekre, s a' 
közelebbről tartandó egyházmegyei jegyző' válasz-
tásakor olly lépésre, melly a' törvényesség, 's 
igazság' határai közlti korszerű haladást bizonyí-
tson! — Ez egyházmegye sok értelmes, 's a" 
közjóéri lelkesülni tudó papot számlál — szabad 
legyen tőlök minden jót remélni!!! 

Béke v ö l gy i . 
Szatmár. Szatmár' letűnt napjainak ama bol-

dogabb korszakában , midőn az emberek a' vallás' 
isteni méltósága- 's szent kegyeletektől ihletve, 
az egyházügyek körül nagyobb lelkismeretes-
séggel buzogtak, egy iskola-épület alapíttatott 
egy emelettel, 's mint tervezve volt, négyszögre, 
de a' mellynek csak fele épülhetett fel, kiegészí-
tését, az utódok' nagy lelküségétől várva. Az 
épület azonban nem folytattatolt, benseje évti-
zedek óta vakolatlanul — rendezetlenül áll, min-
den belépőre fájdalmasan 's szánakozást igénylőleg 
tekintve. — És tán igy fog ott állani mind az 
idők' végéig, ha egy derék köz polgártársunk-
nak eszébe nem j u t , az itt már régebben mű-
kedvelő társulat' példánya nyomán, színi előadás 
sal segíteni árva tanító intézetünket. Az eszme egy 
kissé eredeti volt, úgy hogy némelly scepticus 
uraink tanácskoztak valósíthatása felől. — De két 
előadás, melly mintegy 300 vforinlotjövedelme-
zett, megbizonyítá, mit tehet ügyszeretet és ki-
tartás. A' társaság.tisztán fiatal iparüzőkből áll , 
kik három színdarab' előadására kötelezek magu-
kat. Előadásaikat télhó' 7-kén Kisfaludy Károly 
„Stibor Vajda" czimü drámájával kezdék meg. 
— A1 czél'jótékonysága , de még inkább az új-
ság vágy' viszketege színpadon látni egyéneket, 
kik idejök' nagyobb részit műhelyeikben iparűzés-
sel emésztik föl; roppant számú közönséget csődíte 
színházunkba, ugy hogy igen számosan vissza menni 
kcnyteleníltettek. Az előadásról annyit modhatunk, 
hogy az mindnyájunk' várakozását jóval megha-
ladta , mit a1 közönség' zajos tapsai, 's a' játék' 
ismételtetése eléggé tanúsítanak. Adjon isten erőt 
's kitartást a' meleg keblű emberbarátoknak vál-
lalatuk' végreha jtására , 's nemes tettök szolgáljon 
követendő például másoknak több sinlődő intéze-
teink' felvirágoztatására. G e 11 é r i. 

Adakozások, a' m i s k o l e z i ág. liitv. ev. 
l eéget t szentegyház' s z á m á r a . Mutter Mihály, 
György és Tóbiás 6 0 ; jolsvaí egyház 2 0 ; Szabó D u -

f e h e k Mária 5 ez. ftot.; Radvánszky Albert 10000 t ég -
lát 's 10,000 cserép zs inde ly t ; Oroszfy András 4 ft . ; 
Werfer Károly 600 példány kérő-levelet nyomatott i n -
g y e n ; a' nagy-győr i egyház 80 ft.; Osterlamm György 
András Brünből 2 5 ; B. Ragályi Dániel Polexina 1 0 ; 
Kalapos czéh 2 ; Festő czéh G ft.; Szabó György 24 
kr. ; Alberth Károly Krizsányi özvegye 2 ; Klein 
István 1 ; varsányi egyház 18 ft. 40 kr ; debreczeni 
vásáron volt kereskedők 26 ft. 40 kr.; Pot lurnyay A n -
tal 40 ; felföldi fuvarosok 4 ft.; Kézy Sámuel ' özvegye 
4S kr.; Malatinszky Sámuel 9 ft. 36 kr.; Kiffer Márton 
1 0 ; csizmadia i f júság 6 ft. 56 k r . ; Sal lay József 1 ; 
Joob Ferencz 5 ft.; Joob Tamás 2 ; Lübeck városa 85; 
tá lyai egyház 5 ; Bénisz József 6 ; Tisza ' mellékéről 
14 ft. 24 kr- ; Erdélyhonból 1 5 0 ; miskolezi hivektöi 
eddigelé 480 ft. 5 5 / 5 kr- Öszvesen 1086 ft. 2 3 ' / 5 kr . 
pengő pénzben, az első közlés 570 ft- 48 krra l 's 80 
szál deszkával 1657 ft. 11 '/5 kr.; 10,000 tégla, 10,000 
cserép zs inde ly ' s 600 példány kcrö-lévél . Szenvedett 
kárunk jóval meghaladja a' 7000 pengő forintot. 

Közli N é m e t h y P á l . 

Levelezés . Simon úrtól „Viszonczáf- ' czím alatt 
egy iratka érkezett hozzánk , mellyben ő a' szarvasi 
ügyekre vonatkozólag bebizonyítani tö reksz ik , hogy 
méltó vádjai Jancsov ícs 's Hellebranth — Székács á l -
tal megezáfolva nincsenek, hanem áll még most is az, 
hogy 1) Jancsovícs ur ellenezte a1 felügyelő választást; 
2} ugyanaz ellenzi a ' szabad taní tó-választást ; 3 ) 
Hellebranth ur társaival a ' honora t io roka t szólásjogtul 
az egyház- tanácsban megakar ja fosztani. — A' két 
első pontra nézve a' vád és mentség kinyomtatva l e -
vén , bizzuk az Ítéletet a ' fejért és feketét megkülön-
böztetni tudó közönségre. A' 3 -d ik pontra nézve k é r -
dezzük : hányféle egyházi gyűlések tartatnak Szarvason. 
Ha csak prexbyleriatis, az az ollyan gyűlések, mely-
lyekben egyedül az egész gyülekezet'" többsége ál la l 
választott presbyterek tanácskoznak , úgy igaza van 
Simon urnák ,. ha kizárafásról panaszkodik , mert igy 
a' presbytereken kiyül soha senki szót nem emelhet a ' 
gyűlésekben. H a ellenben tartatnak egyetemes , az az 
olly gyűlések i s , mellyekben a' gyülekezet ' minden 
teherviselőnugyhoru t a s j a i , a ' presbyterial is gyűlések* 
ha tá roza ta , megerősítése vagy módosítása 'stb- felett 
tanakodnak , úgy Simon urnák nincsen igaza . mert ő 
a' szarvasi gyülekezet' teherviselő nagykor// tagja levén, 
hoteles szólani ha veszélyt lát Tőle senki e' jogát el 
nem veszi. '4 — A' két alternatíva szerint, majd egy ik -
nek majd másiknak van igaza — Egyébiránt épen 
most hajhásszuk Boczko felügyelő urnák értekezését a ' 
békési egyházmegyei rendszerről , melly irataink k ö -
zött eltévedett , hogy fán ennek nyomán ítélhetnénk 
tisztábban á' dolog felett- Miután azonban dolgaink' 
rendezésében a ' békésiek lelkes törekvéssel haladnak 
előre , a ' vádak pedig némileg már tények által m e g -
szünte t tek , r é s z i n t — reméljük a ' j o b b a t — megszün-
tetendnek. . kérem Simon u r a t , tekintse e' tárgyat b e -
fejezettnek; egyébiránt őrködjék tovább i s , ne quid 
respublica detrimenti capiaf. S z é k á c s . 

M o n y v j e l c n t é s . 

Pesten a' ref. paplakon a' ludatónál, kapható már az 
úgynevezett Kis Káté, iskolai kézikönyvecske, 
ezen czím alatt: „Rövid utmutatás á keresz-
tyén vallás' előadására, ra' helv. vallás tételt 
követők' értelme szerint." Ara mint van, bekötve, 

116 kr. v. K i s s K á r o l y, segéd pap. 
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EfSl'lfÁ^I ÉS ISKOLAI IiAP. 
IKarmadiU évi folyamat. 

Pesten , 1844. Február' 17kén. 

Mindnyájan Isten' fiai vagytok a' Krisztus Jézusbani hit által. Mert Valakik 
Krisztusba keresztelkedétek meg Krisztust öltözétek fel. Itt nincsen sem zsidó 
sem hellen, itt nincsen szolga, sem szabad; itt nincsen férfi, sem nő; mert ti 

mindnyájan egy vagytok Krisztusban. Rom. 3, 26-28. 

T a r t a l o m . A' békési evang. egyházmegyének 1839-dik 
évben, választmány által kidolgozott, és közgyülésileg e l -
fogadott renbezete (coordinat io) . fioczkó D á n i e l , 
M i k o l a i I s t v á n , I l a a n J á n o s . — Barátságos észre-
vételek. S z é k á c s . — Az evang. egyház' állapotja E r -
délyben. — Egyházi gyűlések: I. Felső-szabolcsi egy-
házmegye' gyűlése. — II. Nagy-bányai egyházvidék és 
gyülekezet. Közli C s a n á l o s i G y ö r g y . — Külföldi h í -
rek. — Belföldi hirek. 

A' békési evang. egyházmegyének, 
l§39- ik évben választmány által ki-
dolgozott, és közgyülésileg elfoga-

dott rendezete (eoordinatio). 
Az egyházmegyei testület' rendezete magában 

foglalja : 1) Az egyes gyülekezetek' belső helybeli 
igazgatását, 's az egyházi gyűlések'hatáskörérőli 
rendelkezést. 2) Az egész esp. testület' közös 
igazgatásához tartozó mindennemű tárgyakróli in-
tézkedést. 3} A' bíráskodási hatalom' gyakorlását, 
melly az úgynevezett consistorium' köréhez tartozik. 

Az egyes gyülekezetek' gyűlései' rendezete' 
kidolgozásában , figyelemmel kelletik lenni: 1-ször 
Az egyházi gyűléseket képező, 's azokban sza-
vazati joggal biró tagokra nézve ; 2-or Megkel-
letik az egyházi gyűlések' hatásának körét állapítani. 

Az egyes ekklézsiák' fő- 's igazgató tagjai, 
az egyházi felügyelő és lelkészek, kik egyszers-
mind az esperességi gyűlések'határozatainak vég-
rehajtói. Ezek esperességi localis felelős tisztvise-
lőknek tekintetvén, az esperességi gyűléseken is, 
hivatalos állásuknál fogva, megjelenni tartoznak. 
— Az egyházi gyűlések'többi tagjait képezik , s 
azokban szavazati joggal birnak : aj A' helybeli 
polgári előjáróság; bj az iskolai tanítók; c) az 
egyház' kebelében lakozó törvénytudók 's egyéb 
honoratiorok; dj minden az egyház' kebeléhez tar-
tozó egyes családok fejeik által, három évenkint 
szabad választás szerint kijelölt, és az egyház'né-
pesedéséhez alkalmaztatott bizonyos számú lako-
sok , kik presbyterium név alatt foglaltatnak; né-
melly főbb tárgyakban azonban, p. 0. a' lelkipász-
torok' és tanítók' választása'esetében, az e'végre 
tartandó ekkl. gyülekezetekben, minden azokban 

megjelenő családok' fejeinek; szavazati joggali élést 
tulajdonítani kelletik. 

Az egyházi felügyelő, és annak nem létében 
a' hivatalára nézve idősb lelkipásztor által, szük-
ség esetében avagy a' presbyterium' kívánsá-
gára is, esztendőn át több izben is összehívandó 
egyházi gyűléseknek kötelességeihez és hatása' kö-
réhez tartozik: 1.) Az isteni tiszteletnek és isk. 
tanításnak pontos teljesítésérei felügyelés. 2.) 
Az esp. és kerületi gyűlések' jegyzőkönyveinek, 
az esperesi és kerületi elnökök' körleveleinek fel-
olvasása, 's az esp. gyűlések' határzatainak, an-
nak rendszerinti végrehajtásáróli rendelkezés. 
3.) Az egyház' belső administratiójáróli tanácsko-
zás és intézkedés. Ide tartozik a' szükséges egy-
házi épületek' tétele és igazítása, alkalmas lelki-
pásztorok' és tanítók' megválasztásáróli rendelke-
zés , az egyházi vagyon' czélirányos igazgatása, 
a' közös terheknek igazságos felosztása. 4.) Az 
egyházi pénztárnak ellenőrködés melletti czélszeríí 
administiatiója , és a1 számadásoknak szoros meg-
vizsgálása. — 5.) Az egyház' kebelében hivatalt 
viselők között, netalán előfordulható avagy hivata-
los kötelességeik' pontos nem teljesítéséből eredő 
panaszos állapotoknak, előbb barátságos úton el-
intézése, 's annak nem sikerülhetése' esetében, 
az esp. felügyelő és esperes' elébei terjesz-
tese. 6.) Az egyházi gy ülések' jegyzőkönyveinek 
rendes vitele, azoknak minden egyéb irományok-
kal az egyház' levéltárában őriztetése, 's minden 
egyéb a' cánonokban foglalt jogokkali élés, és 
kötelességeknek teljesítése. 

Az esperességi gyűlések' rendezetének kidol-
gozásában , szükséges megállapítani: 1) Kik ké-
pezik az esp. gyűlést, kiket kellessen mint esp. 
gyűlés' tisztviselőit tekinteni, kik legyenek az esp. 
gyűlésnek elhatározó szavazati joggal biró tagjai, 
és kik vehessenek részt a'tanácskozásban? 2.^Szük-
séges megállapítani az esp. gyűlés'hatásának körét 
és kötelességeit, a'gyűlés'eleibe tartozó tárgyakra 
nézve. 3 ) Szükséges meghatározni az esp. gyűlé-
sek' tartásának helyét's idejét. 4.) Szükséges ren-



delkezni az esp, tisztviselők' ekálasztatási módjá-
ról, 's hivataluk' viselésének idejéről. 

Az elsőre nézve: az esp. gyűlést képezik, 
az egész esp. megyében levő evang. társaság' kö-
zönsége, melly azonban az esp. tiszti-kar, és az 
egyes ekklézsiák'kiküldöttei által képviseltetik. —• 
Az esp. tiszti-kar' számába foglaltatnak : az esp. 
felügyelő és esperes, mintáz esperesség'elnökei, 
a'jegyzők, dekanusok, pénztárnok és ügyvéd. A' 
tiszti-karhoz tartozónak tekinteni kelletik az egyes 
gyülekezetek' felügyelőit és lelkészeit, kik , mint 
egyházi igazgató tagok, a' felelőség' terheinek leg-
inkább alávetvék, 's ebbeli hivatalaiknál f o g v a , az 
esp. gyűlésen jelen lenni tartoznak.—-Hogy azon-
ban az egyes gyülekezetek' képviselősége, annál 
tágasabb hatáskört nyerjen, ezélszeríínek véli a', 
küldöttség, hogy minden egyes gyülekezet, az 
egyházi felügyelőn és lelkészeken kivül, annyi szá-
mú 's egyházi gyűléseikben szavazati többség ál-
tal, szabadon választandó képviselőket küldhessen, 
a' hány lelkésze van. Ezenkívül: az esp. gymna-
siumot is, egy szinte szavazati joggal biró képvi-
selőnek kiküldetésével részesítendőnek véli a' kül-
döttség. Mind, ezen itt előszámlált esp. gyűlés' 
tagjai, bírhatnak előadandó esetben eldöntő szava-
zati joggal. Egyébiránt szükséges, hogy a' pro-
testantizmusnak azon elvéhez képest, miszerint an-
nak minden tagja egyenlő joggal bir, az esp. gyű-
lések valamint eddig , úgy ezentúl is minden nyil-
vánossággal tartassanak, azokban mindenki sza-
badon megjelenhessen, 's minden egész illendő-
séggel szólni kivánó, a' tanácskozásban részt is 
vehessen, az egyházmegyei testület, a' közjót elő-
mozdító minden egyes értelmes tagjában, vallásbeli 
törvényes jogainak szintannyi őrét tekintvén. 

A másodikra nézve: az esperesi gyűlések' 
tárgyaltatása alá tartoznak rendesen, az előbbeni 
gyűlések' határzatainak végrehajtásáról szóló je-
lentések , a' kerületi gyűlések' jegyzőkönyveinek 
's intéző leveleinek kihirdetése; azokra netalán 
teendő észrevételek és felterjesztések; decanalis 
jelentések; az esperességi gymnasium feletti ren-
delkezés ; az isteni tiszteletnek és iskolai tanítás-
nak az egész egyházmegyében miképeni alkalmaz-
tatását tárgyazó intézkedések; az egyes ekklézsiák, 
vagy azokban hivatalt viselő egyes tagok által be-
nyújtandó kérelmek', folyamodások', panaszok' fel-
vétele; az esperességi megyére avagy egyes ekklé-
zsiákra kivetendő bármelly fizetésekrőli tanácsko-
zások; az illető pénztárakról szóló számadások 
megvizsgálása, 's minden egyéb az esperességet 
közösen, avagy annak egyes részeit érdeklő álla-
potukróli rendelkezések. 

A harmadikra nézve: Czélszerűbbnek véli 
a' küldöttség, a' közgyűlések' czentúli tartását vál-
toztatva Szarvasra, Csabára, Orosházára, M. Be-
rényre, Komlósra és Nagylakra szorítani olly mód-
dal, hogy az eddigi szokásban levő sor szerinti 
költséges vendégeltetések, végképen megszüntet-

vén, minden egyház' ön elhatározó szavazati jog-
gal biró kiküldötteit, egy pengő forintnyi napi 
díjjal ellátni; azon ekklézsia pedig, mellynek ke-
belében az esperességi közgyűlés tartatni fog, csu-
pán szállásokról gondoskodni tartozzék. A' köz-
gyűlések' tartásának idejét pedig, czélirányosnak 
véli a' küldöttség május' utolsó napjaira határozni; 
szükségesnek véli továbbá a' küldöttség, az eddig 
hasznosnak nem mutatkozott particularis gyűlések' 
tartását megszüntetni,'s az esp. felügyelöt megbízni, 
hogy azon esetben, ha valami fontos tárgy végett, 
egyetértőleg az esperessel, gyűlésnek tartását szük-
ségesnek látná, az esperesség'tagjait, rendkívüli 
közgyűlésre is meghívhassa. 

A negyedikre nézve: Az esperesi tiszt-
viselők' választását tárgyazó negyedik pontra 
nézve : miután a' gyakori tapasztalás bizonyít-
ja , hogy a' bármelly hivatalra elválasztatott 
tagnak arra alkalmatos, vagy nem alkalmatos 
volta, leginkább hivatala' viselésének ideje alatt 
tűnnék ki , de egyébiránt is a' választás által 
nyert efféle hivataloknak holtigi viselése , a' 
szabad választás' tiszta elvével 's czéljával meg 
nem egyeznék; szükségesnek látja a' küldöttség el-
határozni: hogy ezentúl az esperességi felügyelő-
nek, valamint az esperesnek , minden három esz-
tendő' eltöltével, a' szokott módon, t. i.az egyes 
ekklézsiák'kijelelő és elválasztó szavazataik által le-
endő megválasztása elhatároztassák; a' többi tiszt-
viselőknek három evenkénti választása pedig, az 
eddigi szokás szerint, esperességi közgyűlésen 
szavazati többség által történjék meg. Fontolóra 
vévén továbbá a' küldöttség, hogy a' nevelés' 
ügye, minél szorosabb reá a' gond és felügyelet, 
annál inkább terjeszti jótékony hatását a' köztár-
saságban, noha ugyan minden egyes ekklézsiában 
az iskolák feletti felügyelés az egyházi felügye-
lőt és lelkészeket illetné , czélszerünek véli mind-
azáltal a' küldöttség' az egyházak által a' három 
évenként megválasztandó két decanalis inspector-
nak, az esperességi tiszti-kar'számát szaporítani. 
Ezeknek kötelességökben állana: az egyházi de-
canusokkal egyetemben decanatusokhoz tartozó is-
kolai tanításra, felügyeléssel lenni; az ekklézsiák' 
pénztárainak czélirányoskezelésére felügyelni; az 
iskolákat 's pénztárakat gyakran 's váratlanúl meg-
vizsgálni; a' számadásokat megrostálni, 's a ' ta-
pasztaltakról minden esperességi közgyűlésen hi-
vatalos jelentést tenni, az egész esperességi me-
gyében mindezekre, valamint minden egyházi hi-
vatalt viselőkre nézve, a' legfőbb felügyelés, az 
esperességi felügyelő' és esperes' hivatalos köré-
hez tartozván. Hogyha az ekklézsiák' kebelében 
netalán előforduló panaszos állapotok, az ekklé-
zsiák' előjárói által el nem intéztethetnének , 's 
azok az esperességi felügyelő és esperes elibe 
terjesztetnének; kötelességökben áll ezen espe-
rességi elnököknek, a' panaszosállapotokat a' hely' 
színén előbb barátságos úton módon elintézni, 



mellynek nem sikerülhetése" esetében , általok a' 
közgyűlésnek jelentés tétetvén, a'panaszos tárgy' 
megvizsgálására, vegyes kiküldöttség rendeltessék, 
melly a' panaszos és bepanaszolt felek' tökéletes 
kihallgatásával, annak rende szerint kimerített 's 
ittélettül függő tárgyat, a' közgyűlés' eleibe ter-
jesztvén , onnét az esperességi itélőszékhez uta-
sítassék, ezen consistoriális Ítélőszék teszi az 
esperességi testület' harmadik ágát. 

Az esperességi ítélőszék' megalapítására , e' 
következendő rendszabások kívántatnak: 1) Az 
esperességi itélőszéknek, mellynek hatás-köre 
azonban az esperességi gyűlés által reája bizott 
tárgyakon túl nem terjedhet 's mellynek elnökei 
az esperességi felügyelő és esperes, ezeken kivül 
még három egyházi, és ugyan annyi világi birák-
ból, öszvesen pedig 8 tagból kelletik állnia. 2) 
Ezen táblabírák, minden 3 esztendő' eltöltével, 
az illető egyházak által, szavazati többséggel vá-
lasztassanak , a' gyűlés' színe előtt meghiteltesse-
nek, az esperességi jegyzőknek egyike, mint sza-
vazati joggal nem biró jegyző alkalmaztassék. 3) 
Előforduló törvénykezés' esetében, az elnökök' 
kötelessége lesz , az ítélőszék' tagjait az általok 
kijelelendő helyre jó eleve meghívni. 4) Minden 
peres tárgy1 Ítélet alá vételére, legalább 6 tagnak 
jelenléte kívántatik. 5) Az esperességi ítélőszé-
kek nyilván tartassanak. 6) Hogyha az elnökök 
közül, valamellyik az Ítélőszékben meg nem jelen-
hetne , helyébe azon egyházi vagy világi feleke-
zetből levő tagok, magok közül elnököt válasz-
tanak , melly esetben a' más fele kézéiből levő egyik 
felesleges tag, sorshúzás szerint, az ítélőszék-
ben jelen lehet ugyan, de eldöntő szavazati jog-
gal nem bírhat, mind a' két rendből a' táblabi-
ráknak egyenlő számmal kelletvén lenniök. 7) 
Hogyha az elnökök' meghívására, az ítélőszék' 
rendes táblabirái közül, fontos körülmények miatt, 
valamellyik meg nem jelenhetne, kötelességében 
áll erről, az illető elnököt jóeleve tudósítani, hogy 
a' rendes tag' hiánya' esetében, azon egyszeres 
tárgyra nézve, más alkalmas idegen tagot is al-
kalmazni lehessen , kit azonban az Ítélőszék 
kezdetén , ezen egy peres actusra, meghiteltetni 
kelletik. 8) Minthogy mind a' két renden levő 
elnököknek és itélő bíráknak, egyenlő számmal kel-
letik jelen lenni, az cselben, ha netalán a'szava-
zatok pro et contra egyenlő számmal tűnnének k i , 
az elnökök közül egyik vagy másik sorshúzás által, 
kétszavazatotnyer. 9) Az esperességi törvényszék' 
ítéletével meg nem elégedő félnek , a'J fölebbvi-
tel, a' kerületi ilélőszékre birtokon belül enged-
tessék meg. — Költ B.Csabán, május l- jén, 1839. 
Boczkó Dániel, Mikolai István, Haan János. 

mivel miután e' lapnak egy darab idő óta—köl-
csönös megegyezésünk" következtében — nemcsak 
egyedüli szerkesztője, hanem még correctora is 
magam vagyok, 's aztán biz itt Pesten csak egyéb 
dolog is adja elő magát; a' legjobb akarat mel-
ett is igen nehéz az adolt szót beváltani. Vég-
telenül örültem tehát, hogy a' békési testvérek' 
presbyteri rendszerének közlése által ajtócska nyilt 
számomra , mellyen igérelem' teljesítése elől ki-
surranhatok. 

A'szentírás' több helyeiből, például Gal. 3, 
26 — 28. Rom. 11 , 13 — 20. elv gyanánt vonhat-
juk cl a' következőt: yA keresztyén egyház' 
minden tagjai, mint illyenek , tökéletesen e-
yyenlő joggal 's szabadalmakkal birnak, 
nélkül, hogy egyik valamelly elsőséggel birna 

másik felett.61 Midőn a' presbyteri rendszerre 
óhajtjuk alapítani egyházunk' igazgatását®, ezen 
elvnek mindig szemeink előtt kell lebegnie's min-
den intézkedéseinknek annak szelleméből kiindul-
niok. Midőn örömest vallom meg, hogy a' békési 
testvérek' rendszerén ezen elvnek lelke egészben 
vévé, mindenütt mutatkozik, egyes részleteiben — 
mi épen nem csuda , minthogy tökéletes még a' 
legkisebb helységekre kiterjedő egyalakuságot ke-
resnünk úgysem szükséges, — attól elüt. Ertem az 
egyes gyülekezetek' elrendezését, hol helybeli 
polgári előjár óság, az iskolai tanítók, az egy-
ház kebelében lakozó törvénytudók 's egyéb 
honoraliorok(í mint illyenek , a' presbyteriumnak 
szavazattal biró tagjaivá tétetnek. Ez felállított el-
vünkkel meg nem egyeztethető, mivel e'szerint 
a' presbyteriumba nem belé választatunk, hanem 
belé születünk 's illy élőjogok nem férhetnek meg 
az irás' szellemével. Itt a' szerkezetet én így ten-

a' helybeli gyülekezetnek szavazattal biró nem 

ltarátságos észrevételek. 
Azt Ígértem volt egyik jegyzetemben , hogy 

a' presbyteri rendszer' életbe léptetéséről nem so-
kára nyilatkozandom. Ezen igéretemet megbántam, 

presbyterei gyanánt, csak azok tekintethetük, kik 
e' végre az egyetemes gyülekezet' valóságos te-
herviselő tagjai közül, az egyetemes gyülekezet 
valóságos teherviselő tagjainak szavazati többsége 
által, szabadon választatnak el. Ezek Aztán legye-
nek polgári előjárók, tanítók, honoratiorok vagy 
közönséges pór emberek. Mi a' Krisztusban mind-
nyájan egy vagyunk. Ki itt velem egyet nem ért, 
az álljon elő, engem a' lélek' fegyverével minden-
kor készen talál. Ez úttal, bizván kinek kinek itélő-
tehetségében , nem szólok többet e' tárgyról. — 
Ugyan ama pontban még van valami, mi amaz elv-
vel ellenkezésben áll. Ugy látszik t. i., mintha a' 
gyülekezet' dolgairóli intézkedés — a' pap- s 
tanító-választást kivéve — egyedül a' presbyte-
riumra bízatnék, legalább megemlítve nincsen, 
hogy a' presbyterium' határozatára az egyetemes 
gyülekezet mondandja ki helyeslő vagy nem he-
lyeslő Ámenét. Igya' gyülekezetnek, a' pap- és 
tanító-válaszlást kivéve, semmi közvetlen befolyás 
nem engedtetnék, sőt vele még a'jegyzőkönyv 
sem közöltetnék. Én itt ismét máskép rendelkez-
ném és igy szólanék: Szeretett testvéreim az Urbao! 



Gyülekezetünk ezer családfőből áll, kiknek mind-
nyájoknak egyenlő joguk van ügyeinkbe bele szó-
lani. De minthogy ezen ügyek gyakran sürgetők 
's az ezer családfőt nem lehet a' tanyákról, a' me-
gye'és uraság' dolgairól, a7 hosszú útról egy köz-
pontra összeharangozni, válasszunk jámbor véne-
ket közülünk, 's készítsünk számukra utasítást, 
melly szabályozza őket, kössünk ki magunk' szá-
mára bizonyos pontokat, mellyekröl mi magunk 
közvetlenül akarunk határozni, például a' pap- és 
tanító-választást, már a' mint ezt egy küldöttség 
kidolgozandja 's mi elfogadjuk; 's aztán így, bíz-
zuk az egyház' ügyeinek vitelét az igy alakult 
presbyteriumra. Megjegyzem atyámfiai, hogy a' 
presbyteriumba nem kell egy pár száz embert vá-
lasztanunk, mint Szarvason tevék, hanem legfe-
lebb 24—30-at, mert a' sok fő a' tanácskozást 
nehezíti. Hozzunk be pedig két gyűlést, az egyik 
legyen a' vének' gyűlése, a'másik legyen egye-
temes gyűlés, A! vének'gyűlése őrködjék a' gyü-
lekezet' boldogsága fölölt, a' neki általunk kitű-
zött korlátokon belől 's tagjai csak a' vének le-
gyenek. Az egyetemes gyűlésen, hol mi is jelen 
leszünk, terjesztessék elő a' vének' gyűlésének min-
den jegyzökönyve, hogy tudjuk mindnyájan, mi, 
hogyan, hol, mikor, ki által történt, 'steljes ér-
vényességet csak általunk nyerjen's hol aztán min-
denki szólási szavazati joggal is bírjon 'stb. Igy 
aztán Simon ur sem fog kizáratásról panaszkodni, 
még most állván az egyházmegyei — szerintem 
presbyterietlen határozat — érzékenyen veheti, 
ha az egyes gyülekezet, például a' szarvasi, böl-
csen ugyan , de az esperesség' határzatával 
elvben homlokegyenest, őt mint törvénytudót 's 
igy honoratiort kizárja a' vének' gyűléséből. Nem 
tudom, jol divinálok-e, de úgy hiszem, igy áll-
nak a' dolgok. Ha a1 szarvasiak ama pont' meg-
változtatását sürgetik, igen bölcsen teszik, de 
addig mig a' változtatást az egész esperesség ma-
gáévá nem teszi, Simon ur a' szarvasi presbyte-
riumnak natum membrum-a. Pesten, hol több mint 
hat hete tartózkodik, ezen membrumság a' köz-
terhek' viselése feltétele alatt, őt csak mint az 
egyetemes gyűlés' tagját i l leti, ha azonban egy, 
két, három év múlva a'pesti gyülekezet'bizodalma 
és ő is, úgy akarja , presbyterré is lehet. Ugy 
hiszem, ez az, mit ő óhajt behozandónak min-
den gyülekezetbe 's nem személyéről, hanem az 
ügyről beszél. 

A' rendszer' egyéb részei ellen nincsen ki-
fogásom, mert szem előtt tartja kitűzött elvünket, 
's mit legjobban szeretek benne, mindenütt szeretet' 
's egyetértés' útján akar intézkedni. A' keserűbb 
consistorialis procedúrához pedig kényszerítve fog 
csak, 's ez ellen, illy körülmények között, még 
Wimmer urnák sem lesz tán kifogása, kinek pres-
byteri rendszerünk' kifejlődése mellett sokat kö-
szönünk. 

No de már menjünk tovább 's engedjetek 

vesszőparipámra fölülnöm. Köszönet a' békésiek-
nek , hogy az esperességi gyűlést elrendezék. De 
szeretett testvéreim! a' kerületi gyűlések még ren-
dezetlenül vannak. Tegyük , hogy a' békési rend-
szer szerint vannak elintézve az egész hazában egy-
házmegyéink , a' kisebb eltérésekkel például ne 
választassanak-e a' dékánok is a" gyülekezetek ál-
tal , kellenek-e decanatusi felügyelök is 'stb. mi 
csak helyiség 's minden egyes esperességtől ma-
gától függ — ez úttal nem törődve — kik leen-
denek már a' kerületi gyűlés' törvényes tagjai? — 
A' superintendens és kerületi felügyelő ugy-e ? 
Igen is. Minden esperesség1 esperese és felügye-
lője úgy-e? Igenis, ez okvetetlenül következik a' 
békési rendszerből 's nekem nincsen kifogásom el-
lene. A' pénztárnok, a'jegyző, a'levéltárnok is? 
Már ezt nem tudom. De gondolom , hogy igen. 
Azonkívül még minden esperességből egyházi és 
világi tagok? Legyen ! No de hányan ? Barsnak 
például stereotyp követe Benyovszky ur maga né-
hány év óta. Nógrád ha kell hatot is küld. Ezen 
számot meg kellene határozni 's az indítványnak 
egyházmegyei gyűlésen történni. Aztán hogyan vá-
lasztassanak , hogyan szavazzanak e' tagok. Egy 
pár év előtt például az elnök az esperességi testü-
letek' többségét ponderálta, nem a' szavazattal 
biró votumait számítolta. Ez is igy maradjon-e? 
Aztán melly hivatalok töltessenek be az egyes gyü-
lekezetek, és mellyek a'kerületi gyűlés által? Én 
például jegyzővé a' gyűlésben választatám s az 
mondatott, hogy ez másszor is történt igy 's én 
elfoglaltam a' helyet. Most pedig annyira piron-
kodom e' hivatalomban , hogy biz én a' legköze-
lebbi kerületi gyűlésben lemondok róla. Nem azért, 
minthogy az egy volt esperesnek úgy tetszik, ha-
nem mivel szerintem e' hivatalnak is a' gyüleke-
zetek' többsége által kell betöltetnie; melly meg-
győződéshez a' presbyteri rendszerrőli e' lapbani 
értekezések'nyomán csak később jutottam. Ha he-
lyettem más neveztetik a' gyűlés által, ez egy 
úttal, — könnyen elgondolható oknál fogva — 
protestálni semmi esetre sem fogok, minden más 
úttal ellenben köröm szakadtig protestálni fogok, 
ha mindjárt protestálásomra egy száraz levél sem 
csörren is meg az erdőben. — Rendeznünk kell 
tehát a' kerületi gyűléseket is hová hamarébb; 
rendeznünk az egyetemes, a' négy — vagy a' mint 
én szeretném 's mi az unió' ügyében szerintem leg-
biztosabb út — a' nyolez kerület' egyetemes gyű-
lését. Igy volna befejezve az egész épület, melly 
nyolez biztos oszlopon nyugodnék, 's az épület, 
melly fölöttök állana , befogadná a' testvéreket, 
a' közös ügy fölött közös teremben tanácskoztatná, 
közös elvekben szilárdítaná meg 's kibocsátaná őket 
mint apostolokat, hogy a' szentlélek' ajándékait 
hirdessék mindenütt, 's a' két egyházban honosí-
tsák meg Urunk' szózatát: „Leend egy akol és egy 
pásztor, a' Jézus Krisztus, ma is és holnap is 
's mind örökön örökké " 



itt még nincsen megmondva minden, 's a' 
mi mondatott, az nem mind szentírás. 

Székács . 

Az evang. egyház' átlapolja Er-
délyben* 

Már csak igaz az — ne vegye Isten rosz 
néven erdélyi evang. testvéreinknek ! — hogy 
minket sokszor a' külföld ismertet meg magunkkal. 
A' Prophet' 1843-ki septemberi füzetében a' 205-ik 
és következő lapokon, ők „Zustand der evang. 
Kirche Augsb. Conf. in Siebenbürgen" czím alatti 
értekezésben, in nuce ismertetnek meg velünk Ez 
ott Heyser Keresztéig, alsó és felső austriai su-
perintendens, egykori erdélyi oktató és lelkész, 
„Die Kirchenverfassung der A. C. Verwandten im 
Groszfürstenthume Siebenbürgen" czimíí munkája' 
nyomán történik. Minthogy a' szerkesztőségnek 
hatnia kell, mig nappal vagyon, lapja 's napja 
pedig alkonyodni készül, örömmel ragadja meg 
az alkalmat és közli a' czikket, hogy, ha helyébe 
más szerkesztőség vagy lap lépend , — mit adjon 
a' mindenható Isten! — mert hiszen nem kiről, 
hanem miről van a' szó; legalább ezen részét is 
nyilvános életünknek némileg felderítve találná. — 
A' czikk ez: A' reformatio, melly Szebenben már 
1521-ben vette kezdetét, 's eleinte nem csekély 
ellenzésre talált, azonban a' mohácsi szerencsét-
len csata után, azon rettentő harczok alatt, mely-
lyektől az ország romboltaték, mind inkább inkább 
kiterjede, a'szász nemzet' körében 1545-ben már 
be lőn végezve, 's a' szász papság' új egyesülése 
által pedig megerősítve. A1 szászok , mindnyájan 
az ágostai hitvallást fogadák el, mig a' magyarok 
Kálvin1 's némileg Socin' tanításához is hajoltak. 
A' papság' jogai és jövedelmei korlátozást nem 
szenvedtek, 's állásuk a' néphez szinte a' régi ma-
radt, 's ez annál inkább, minthogy a' püspökök' 
fölöltüki való hatalma, [már előbb is igen korlátozva 
volt. Elnökükké 1553-ban Wiener Pál első su-
perintendcnst választák, ki a' zsinatban, vagy a' 
papi egyetemben, első helyt foglala. Az egyházi 
kormány sok időkig nagyobbára a' papság' ki-
váltságavolt, 1708-ban azonban figyelmét a'szász-
ság1 világi része, az ország' egyházi állapotára is 
fordíiá. Elrendező az iskolákat, előmozdítá az egy-
házi és világi rend' egyességét, szűkebb körre 
szorítá az elsőknek helytelen előjogait, eltávolítá 
a' haszontalan külfényt az egyházi szolgálatoknál, 
legnevezetesebb pedig az, hogy az isteni tiszte-
letnél német énekeket hoza szokásba (51-52.1.) 

Ez volta' nép' főnökei- ós képviselőitől nagy 
részvéttel ápolt egyházi kormány' kezdete. Egy-
házi ós világi követek egyesültek az úgynevezett 
consistorialis közgyűlésen, melly koronként már 
előbb is adá munkássága'jelét, 's törvényesítve is 
vala. Erdélyország' átalános törvénykönyvében: 
,,Approbatae constitutiones Regni Transilvaniae. 
T. 1. Tit. 1. Art. I I I / ' a' tizenhatodik század' má-

sod feléből, következő határozat olvasható: ,,a' 
négy bevett valláson fu. m. r. kath., ref., evang. és 
egyesült görögökön) kívül, felségsértés' bűne alatt 
ne merészeljenek, sem magányosok, sem egész 
testületek, a' hit' és vallás' dolgában valamelly 
újítást behozni, vagy tán szakadást okozni. 

„Az egyházaknak, mint eddig szabad volt, 
az egyházi körmányban és szokásokban valamint 
javítani, átalakítani vagy megváltoztatni; úgy ez-
után sem legyen ezen keresztyénszabadság kor-
látozva, hanem más keresztyén tartományok' pél-
dájánál és uralkodó szokásnál fogva, azon en-
gedménnyel éljenek , hogy kisebb jelentőségű 
ügyekben , valamint ollyakban. is, mellyek szoro-
san a' papságra vonatkoznak, a' lelkészek magok 
rendelkezzenek és végezzenek; hozzá tevén, hogy 
mind ez, az egyetemes gyűlésen történjék. Oly-
lyan ügyekben azonban, mellyek hallgatóikat, vagy 
a' világi rendet, vagy mindkettőt kölcsönösen ér-
deklik, ezeknek megegyezésük, t.i. vallásukhoz tar-
tozó főtisztjeik' és patronusaik' megegyező véle-
ménye nélkül, ne rendelkezzenek." 

A' consistorialis gyűlések' bővebb kifejlődé-
süket 1754, 1764 és 1783-ban nyerék. Némelly 
visszaélések és rendetlenségek 1804-ben kiadott 
intézkedő rendelmény által, szinte eltöröltettek. 
Hanem még pontosabban fejlődik ki az egyházi al-
kotmány 1807, 1818 és 1819-ik években, mely-
lyek' folytával, az ágostai vallástételt követők' egy-
házi kormányát, papságát és istenitiszteleiét ille-
tőleg, szükséges intézkedések tétettek. Mind ezek-
ről az irat' szerzője 3 szakaszban értekezik. 

Első szakaszban az egyházi kormányt rajzolja 
(p. 57 — 75) 's azt egyedül uralkodói vagy pap-
uralkodási alkotmányunak bélyegzi. Legfőbb véd-
ur és itélő bíró — summus arbiter — a' fejdelem. 
Az elválasztott és erősítés végett felküldött papok' 
helyesítése, valamint, ha bűntett fedezteték fel 
ellenük , hivataluktól! felfüggesztése, egyedül tőle 
függ; úgyszinte, tiltott fokozatban, u. m. a'vét-
ség' másod 's a' sógorság1 első és másod fokoza-
tában a' fölmentés, a' házastársak' elválásának 
megerősítése, új intézkedések és a' régiekben lé-
nyeges változtatások' törvényesítése, 's fölebb-
vitel alkalmával a' törvényhatóságok , papok és 
egyházak között támadt különbség'eligazítása. Az 
egyházi kormány'életműve, az erdélyi udvari can-
cellaria (Bécsben), és a'kormányszék (Kolosvártt). 
Mindkeltőnél vannak mindég olly prot. tagok, kik 
a' protestáns ügyek' szószólói. Az egyházi kor-
mány azonban, a' fejedelem' felügyelete alatt, egy-
házi consistoriumoktól vezettetik. Ezek három ágra 
oszlanak: u. m. fő, kerületi és helybeli consisto-
riumokra. 

A' főconsistorium, a' szász nemzet' legér-
demdúsabb világi és papi tagjaiból áll, és köte-
lessége: az evang. egyház'jogainak és szabadsá-
gainak fentarlása , a' tanítás' tisztaságáróli gon-
doskodás; az egyházak- és iskolákra tett ajánlatok 



és alapítványokrai felügyelés, 's végre minden ke-
lüleli consistoriumok' igazgatása. 

Világi tagjai: az evang. titkos és kormányzó 
tanácsosok és titoknokok, valamint a' többi or-
szágos törvényszékek' tanácsosai és titoknokai is, 
azon hivatalnokokkal egyetemben, kik velők hason 
ranggal fclruházvák, ezek után pedig a' nemzet' 
küldöttei, kik évenként a" nemzet'nevében, mint 
feltörvényszék gyűlnek össze. 

Egyházi tagjai: a' superintendens, kinek, 
vagy helyettesének jelenléte nélkül a' consistorium 
hiányos lenne, a' köz dekán, a' köz syndikus, a' 
szebeni káptalan' dékánja és esperese, a' többi 
vagy legalább közellevő káptalanok' dékánjai és 
még egy, vagy néhány papok, hogy számra a' 
két rend lehetőleg egyenlő legyen. Az elnökszéket 
a' legéltesb titkos vagy igazgató tanácsos foglalja 
el. Káptalanok'pénztárából, csak az útiköltség té-
ríttetik meg. 

Szeben a' gyűlés' központja, hol a' feltör-
vényszékhez küldöttek'jelenlétével, délelőtti is-
tenitisztelet után, mintegy hat vasárnap tartatnak 
a' consistorialis ülések, ezekben érvényesíttetik 

ind az, mit közben az állandó főconsistorium 
végeze. Az állandó főconsistorium, Szebenben la-
kozó tagokból áll, érdekes esetek'alkalmával azon-
ban, a' superintendens és közdekán is meghivat-
nak, 's ollykor pedig vidéki tagok' véleménye is 
kikéretik. 

A' kerületi consistoriumok' hatósága, egyes 
részekre terjed ki. A ' kerületi consistorium azon 
életmű , melly által a' főconsistorium az egyhá-
zak' állapotjárói és jövedelmének kezeléséről tu-
domást nyer; első törvényszék azon egyenetlen-
ségek' elhárítására , mellyek egyes egyházak' hí-
vei közölt támadnak; 's hittudomány jelelteket 
megürült papi helyekre kijelölni, egyedül neki áll 
jogában. Képeztetik, evang kerületi főhivatalno-
kokból , éltesb városi tanácsosokból, dékánból és 
a' kerületi főhely' lelkészéből, 's összegyűlnek 
minden rang-különbség nélkül a' kerület' főhe-
lyén, a' legéltesb egyháztanácsnoknak elnök-
lete alatt. 

Helybeli consistoriumok minden egyházban 
léteznek. Összegyűlnek hónaponként a'paplakban, 
mint melly egyszersmind a' levéltárnak is őrhelye. 
Városokban a' külső tanácsnak éltesb tagjain és 
szószólóin kívül, főhivatalnokaival egyetemben az 
egész tanács, és a' helybeli lelkész képzik az 
egyházi tanácsot. Itt mindég az első világi tiszt-
viselő elnököl. Falukban a' lelkész, mint elnök, 
a'helység'tisztviselői és az éltesbek'kitűnőbb tagjai, 
egészítik ki az egyházi tanácsot. 

Gyűlésben mindenki szóval terjesztheti elő 
azt, mit az egyházra nézve figyelemre méltónak 
vagy hasznosnak talál. Itt olvastatik, vizsgáltatik 
és erősíttetik meg az egyházi számadás, 's építmé-
nyek és javításokról, mennyire azt a' pénzerő meg-
engedi , rendelkezés itt tétetik. Ide hozatnak, 's 

itt intetnek , kivált falukon , azon egyházi tagok, 
kik erkölcstelen magokviselete által, másoknak 
botránkozásra adtak alkalmat; vagy pedig azon 
szülék, kik gyermekeiket az iskolától elvonják, 's 
itt hozatik főkép szőnyegre , mind az, mi a1 föl-
nőtt ifjúságnál rendbiztositására czélirányosnak lát-
szik. Végzetté valami csak szavazattöbbség által 
válik , azonban a' helybeli lelkész eldöntő vétó-
val bir, melly valamelly végzetet mindaddig ér-
vénytelenít, mig az, a' fölebbvitel' alkalmával a' 
íőconsistoriumnál el nem döntetik. 

A' rend' épségben tartására szolgálnak, az 
egyházi látogatások, mellyeket, a' főconsistorium' 
egy tagjától kísértetve, részint a' superintendens, 
részint pedig a' kerületi consistorium' egy tag-
jával a' káptalanok' dékánjai végeznek. 

A' templomatyák, az egyházi javaknak gond-
viselői, 's városokban a' közönségből, mezővárosok-
ban és falukban pedig a' vénségből vagy felesküd-
tekből választatnak. Nagy fontossággal bir még a' 
felnőtt ifjúság fék- és rendbentartására az úgyne-
vezett társrokonság-intézet (Bruderschaft}. Váro-
sokban minden mesterség'legényei, egy egy illy társ-
rokonságot K épeznek. Az atyamester' vezérlete alatt 
állnak 's tulajdon czéheiktől megerősített törvé-
nyekkel bírnak. Illyenek: hogy vasárnap, temp-
lomban , hol, csaknem mindenütt különös ülé-
sekkel birnak, mindenki okvetetlenül megjelenjen; 
hogy katechisatzión a' legény épen úgy jelen legyen 
minta'tanuló. Ki ok, vagy az éltesb legény' enge-
delme nélkül elmulasztja, kéntelen a társrokon-
ság' pénztárába, bizonyos mennyiséget fizetni, 's 
ki ezt nem tenné, a' czéhnek mint alkalmatlan 
tag mutattatik be. Falukon a' confirmált fiúk vagy 
legények egy vagy több társrokonságot képez-
nek, luk egy tisztviselő', vagy a' káplán', vagy 
az iskolatanító' közvetlen felügyelése, a' lelkész-
nek pedig fő felügyelése alatt állanak és szinte 
köteleztetnek az istenitisztelet', leginkább pe-
dig a' predikátziók'és katechisatziók' szorgos lá-
togatására. Üléseiket időrül időre felügyelőiknél 
tartják, mellyekben az e' közben történt pénzbeli 
büntetések a' pénztárba behajtatnak; évenként a' 
lelkésznél egyszer vagy kétszer jőnek össze, 
ki mindeniknek erkölcsi magaviseletéről tudako-
zódik és őket jó tanács állal a' jóban állhatos tö-
rekvésre ösztönzi. Némelly helyeken, az érett 
korú leánkák is alapítnak úgynevezett nővérségc-
ket (Schwesterschaft), kik szinte a' káplán' vagy 
pedig a' lelkész'közvetlen felügyelése alatt élnek. 

Mind ezeknek pedig azon jó következménye 
van, hogy a' csínok és kicsapongások mindin-
kább gyérülnek. Falun, ha 40 szülöttek között egy 
törvénytelen találtatik, már az nagy csuda. Ha 
házasságon kívüli személy, szülés után, áldás-
ban akar részesülni, elébb kéntelen a'lelkésznek 
kézadás'által megígérni, hogy többé nem vét-
kezend. A ' második szakasz a' lelkészekről, külö-
nösen pedig azoknak alkotmányáról, jogairól, jö-



vedelmeiröL, képezéséről és hivatalba tételéről ér-
tekezik. (I. 75-122). 

Ezeknek főnöke a' superintendens , ki köz-
vetlenül az országos rendek között állván, egyszers-
mind a' főconsistorium'tagja. Lakhelye Bofthülm, 
hol egyszersmind lelkész is; az egyház, válasz-
tás' alkalmával közönségesen olly egyedre függeszli 
figyelmét, kiről előre feltehetni, hogy a' zsinat-
tól superintendenssé választatik. Az egész papság 
káptalanságokra osztatik fel; mellyekben azon de-
kán elnököl, ki két évre a' káptalan' három leg-
idősb tagjaiból választatik. A' dekánokból és mel-
léjök rendelt jegyzőkből 's nem ritkán a' kápta-
lanok' espereseiből is képeztetik azon zsinat, melly 
a' superintendenst választja , és melly ennek elől-
ülése alatt és felhívására, egy országos hivatalnok1 

jelenlétében, valahányszor azt jónak véli, össze-
gyűl. Itt tanácskoznak minden papi körülmények-
ről, de a'hozott végzetek megerősítés végett, a' fő-
consistoriumnak nyújtatnak át. Szabadságában áll, 
a' papi rend'azon erkölcstelen személyeit, kik fel-
vannak ugyan szentelve, de nem lelkészek, hi-
vatalaiktól elmozdítani, úgyszinte papokat, kik 
durva erkölcstelenség' bélyegét viselik és veszé-
lyes botránkozás' magvát szórják , isten igéjének 
hirdetésétől felfüggeszteni , ez ugyan törvény' 
útján, pör által történik, mellyre azután a' fejede-
lem' végítéletének következtében, a' teljes letétel 
kimondatik. A' szorgosb ügyek és sürgetősb tár-
gyak, egy helytartó zsinatban végeztetnek, mellyre 
bizonyos időkben, a' superintendens, közdekán, köz-
syndikus és némelly közelható lelkészek hivatalosak. 

Minden lelkésznek van egy alárendelt káp-
lánja vagy segédlelkésze, nagyobb városokban 
ugyan több is, kik lelkészeikhez olly viszonyban 
állanak, mint nálunk, nagyobb helyeken a'káp-
lánok a' lelkipásztorhoz, csakhogy városokban na-
gyobb alárendeltség uralkodik. Falusi káplánok, 
kik gyakorta a' gymnasium osztályokat sem vé-
gezék, felette ritkán vergődnek fel lelkészi hi-
vatalra. Ezeken kivül a' papsághoz még az iskola-
tanítók is számitatnak. 

Minden felszentelt papok, ország' törvényé-
nél fogva nemesek 's minden adótúl feloldozvák. 
A' papi személyek a'legcsekélyebb kántorig csa-
ládjaikkal egyetemben, egyházi és fenyítéki tekintet-
ben , közvetlenül egyházi főnökeiktől függnek, 's 
állalok feleletre vonathatnak, sőt előlegesen hiva-
talaiktól is fölfüggesztethetnek. Tiszta házasságok' 
megítélése, 's elválások1 meghatározása, a' papi 
házasság-törvényszékhez tartozik. Minden házas-
sági egyenetlenségeknél, a' helybeli lelkész 1-ső 
törvényszék, de csak mint békebiró, véleménye 
szerint azonban többször is tehet engesztelő kísér-
leteket. Ha nem sikerült a' két részt egyesíteni, 
e' felett a' vádlónak lepecsételt bizonyítvánt ád, 
melly a' dekán' kezébe szolgáltatik, mellynél fog-
va ez a' pört megindítja. A' házastársak előidéz-
telvén, egyességre intetnek 's új halár időre u-

taltatnak, Ez és a' tanuk' kihallgatása után, a' 
pöradatok, a' káptalan'teljes ülésében olvastatnak: 
fel, tanácskozás foly felette, és a' kimondott Íté-
let a' superintendentialis főtörvényszékhez külde-
tik el, hol az adatok'ismételt átvizsgálata után vég-
itélet hozatik, a' jelenlevő feleknek tudomásokra 
adatik, melly azután a' rendelt házasság védő 
— defensor matrimonii — által, legfelsőbb meg-
erősítés végett a' n. mélt. k. helytartó tanácshoz 
intéztetik. 

A' lelkészek' jövedelmei: termék-tizedekből 
és föld-termésből állanak; a' káplánok szinte 
telkek'terméseihez kötvék , mellyhez még vagy a' 
tized' csekély része, vagy, közpénztárból hatá-
rozott pénzmennyiség, vagy pedig bizonyos járandó-
ság szokot járulni. Az iskolatanítók, az iskola-
pénz és állandó fizetésen kivül; eleség és fa mel-
lék fizetéssel is bírnak, föld és réttelkeket is kap-
hatnak használatul. 

Gymnasium osztályok' végeztével azok , kik 
lelkészségre törekednek, vagy a' bécsi, vagy a' 
külföld' más egyetemét látogatják meg. Onnan 
megtérvén, egy értekezést készítenek, és az össze-
gyűlt főconsistorium elölt nyilvános vitába eresz-
kednek; ez utolsó azonban, azon hittudományi 
jelelteknek, kik Szebentől távol laknak, elenged-
tetik. Ez megtörténvén, hogy lelkészekül ajánl— 
tassanak, mindenek előtt kénytelenek több évekig, 
mint tanítók, iskolák-és gymnasiumokban, vagy, 
mint városi szónokok, hivatalkodni. Egy megürült 
papi hivatalra legfelebb hat vágytársak vételnek 
fel, kinek névjegyzékét a'superintendensnek mulhat-
lanul meg kell küldeni. A' választás, a1 megürült 
hely' templomában, az illető káptalan1 egy papi 
tagjának és a' kerületi főtörvényszék1 egy világi 
tagjának, elnöklete alatt, megy végbe. Az első 
lepecsételve hozza el magával a' kijeleltek' név-
jegyzékét, rövid megnyitó beszéd után, felbontja 
azt, és az ajánlottak' neveit a' választókkal közli. 
Városokban a' kül-és beltanács van választási jog-
gal felruházva, mezővárosokban és falukon pedig ré-
szint a' tisztviselők és vénség, részint az összes csa-
ládatyák gyakorolják. Mindnyájan egyenként járul-
nak a' biztosokhoz oltár elébe, 's ott, csak ezektől 
hallhatólag, nyilvánítják a'kijelelt'nevét, és a'papi 
biztos, vonalt tesz a' kijelelt1 neve mellé, ugy 
azonban, hogy azt a' másik biztos is lássa. Ki-
nek legtöbb vonala, vagy pedig, ha a'szavaza-
tok' jegyekkel történnek, kinek legtöbb jegye van, 
lelkésznek azonnal kikiáltatik's ha elvállalá, az egy-
ház által ünnepélyesen áthozatik, és harangszó' 
kíséretében lakára vezettetik; néhány nappal ké-
sőbb, két káptalanbeli és két kerületi tisztviselő, mint 
királyi biztosok' jelenlétében, következik dekán 
által a' beiktatás, melly alkalommal az új lelkész-
nek esküt kell tennie, hogy hivatalába tisztán tör-
venyes uton jutott, és fogadnia, részint, hogy 
az isten' igéjét tisztán tanítandja , és hogy hívei-
nek jó példával menend elő, részint pedig, hogy 



a' fejedelemhez tántoríthatlan hűséggel ragasz- hittétel' alapjainál fogva, tanítsák az isten' igéjét 
kodand. Szintúgy kénytelenek a'tisztviselők is es-
küvel erősíteni, hogy a' választásnál mindent tör-
vényesen végeztek, és megígérni, hogy uj lel-
készüket mind azon jogokban megerősítik, mely-
lyek' élvezetében eldödjei részesültek. Az új lel-
kész, még ezenünnepély előtt, köteleztetik a'dekán 
által megerősítési mennyiségét, melly 3-ról gyakorta 
400. forinton felül is rug, a' superinlendens-
hez beküldeni, hogy azt a' királyi kamarának át-
nyújthassa. 

Az istenitiszteletről, 3-dik szakaszban ér-
tekezik szerző (122 — 144) külső alakja, úgy 
mond, még sokban a' r. kath. időkre emlékeztet. 
Ide tartozik főkép a' nagy mise, melly némelly 
vidékeken, predikálió' végével következik. Ol-
tár előtt, papi köntösben , mise inggel 'se' felett 
ismét mise ruhával díszítve, melly bánat napo-
kon és nagy hétben egészen fekete, áll egy káp-
lán , és éneklé a' collectát, glóriát 's némelly he-
lyeken a' miatyánkat is , felolvassa az epistolai 
igéket és az evangeliomot, a' közben eső szüne-
teket pedig zene tölti be. 

Minden vasárnap délután , nyárban katechi-
satio' végeztével, estéli istentisztelet tartatik, 
melly éneklés és imádsággal megy végbe , néhol 
azonban még predikátzió és biblia előolvasás is 
létez. Hétköznapa' reggeli istenitisztelet átalánosan 
's falukon közönségesen napfelkölte után végez-
tetik. Az énekléssel és imával még bibliából vagy 
más épületes könyvbőli olvasás van összekötve 
Városokban hetenként egyszer vagy kétszer, hely-
ségekben advent' és böjt'heteiben egyszer tartatik 
predikáczió. Szombaton, estéli istentisztelet minde-
nütt tartatik 's vele az urvacsorájához való elő-
készület is össze van kapcsolva; ezt a' lelkész 
önmaga végzi, de egyéb köznapiisztenitisztelet' 
véghezvitelére, a' káplánok köteleztetnek. 

A' keresztségről, urvacsorájáról 's csak a' 
mult század' közepén kezdett confirmártióról és 
kiszolgáltatás módjáról, tér' hiánya miatt terjedel-
mesen nem szólhatunk. Ellenben el nem hallgat-
hatjuk, hogy az esküvőt úgynevezett kézfogó előzi 
meg, melly alkalommal a'jegyesek a' lelkész'jelen-
létében, gyürüt váltanak vagy is eljegyzik egy mást, 
's ez olly nagy fontossággal bir, hogy elválás ismét 
csak a' lelkész' jelenlétében történhető. Az es-
küvő többnyire délelőtt megy véghez; másnap 
virradóra több helyeken, sőt városokban is, a' 
menyasszony templomba vezettetik, hol az oltárt 
megkerüli; falukon pedig az ifjú házaspár a' lel-
késznek mutattatik be , ki őket, reájok istentől 
áldást könyörögve, bocsátja el magától. 

Befejezésül megemlítjük még , hogy a' szász 
nemzet1 evang. egyházainak lelkészei, mint az 
ágostai vallástétel' atyafiai, arra korántsem köte-
leztetnek, hogy magokat egyedül az ágostai hit-
tételhez szabják. Az egyházlátogatás czikkelyek' 

predikátziókban és katechisatiókban, a'szentírásból 
tisztán és emberi rendeletek' és vélemények'elegye 
nélkül." 

Nem volne-e ez hazánkban az egyesültek' 
lelkészének, szintúgy kötelessége, mint felhatal-
mazottsága. 

E g y h á z i g y ű l é s e k : 
I. Felsö-szaholesl egyházmegye' 

gyűlése. 
Tartatott Ramocsaházán, f. évi első hó' 24-

dik napján, említésre méltóbb tárgyai következők: 
1. segéngondnok , Patay István u r , a' gyű-
lést elnökileg megnyitván, a ) Illetődve ter-
jeszté elő néhai elnök társának, b. e. Fazekas 
György esperes umak elhunytát; mint vétetett 
előterjesztése, mutassa az, hogy egyező akarat-
tal határozlatott, közelgő tavaszi gyűlésünk' al-
kalmával gyász ünnepélyt szentelni emlékének. 
b) Jelentvén a' szavazatoknak bejöttét mind 
polgári ülnökségre mind esperességre, azok' fel-
bontása idővesztés végett, válalsztmányra bízatott. 
c) Elnöki eljárásairól benyújtott hivatalos je-
lentésének egy pontjában, az egyházmegyei le-
véltárnak zár alá rekesztését adván elő, indítvá-
nyozza, hogy ezentúl ne hurczoltassék a' levél-
tár a' változó esperesi lakra, hanem változatlanul 
jelen helyén , Nagy-Kálióban maradjon, a' levél-
tárnokság mindenkor a' kállai papsághoz költet-
vén; indítványa elfogadtatott, d ) Egyházmegyénk-
nek régi pecsétje helyébe, újat 's magyar köriratút 
indítványoz, minden czimer nélkül, csak e' szavak-
kal: ;Felső-szabolcsi egyházmegye' pecsétje, 1844Í 
Melly indítvány közhelyesléssel fogadtatván, egy-
szersmind az egyházak' szükségtelen nagyságú 's 
diák köriratu pecsétjeinek kisebbítése 's magya-
rítása is elhatároztatott, leendő esperes úrra bízat-
ván azoknak beszedetésök 's egyidomuvá tételök. 
e) Előadá, miként a'nagy-kállai egyház, volt 
esperesünk'elhunytával, papjától megfosztatván, 
engedményt kére, Szondi László, komáromi 
papot meghívhatni, de ő addig az engedmény adást 
felfüggeszté, mig a' kinézett férfiú ajánlkozását 
nyilvánítaná , most azonban az ajánlkozó levél 
kezéhez küldetvén, az engedményt megadni kész. 

2. Olvastatott az egyházkerület' leirata, melly-
ben segédgondnokunknak esperes választás körüli 
eljárása, jelen esetre megerősítetik ugyan, de nem 
egészen helyeseltetik; mellyre segédgondnok ur 
előadván, hogy harmadik esperes választás érte 
most jelen hivatalában , 's most is csak azt tette, 
mit eddig minden ellenészrevétel nélkül tehetett 

*) Ezt nem értem. Sokat értek és soknak örülök e' 
gyűlés' eredményében, de azt az engedményt nem 
értem- Török barátom' lakodalmán, melly nem 
sokára lesz , 's mellyhez adjon áldást a' jó Isten, 

, 4J , - megkérdendem Dobost, mondaná meg nekem: mi 
o-dik $-ban cz al l : „A lelkeszek, az agostai az a'engedmény? Székács. 



t . i. az esperes' e l h u n y t á r ó l azonnal jelentést tett 
a' superintendens urnák , egyszersmind az egyhá-
zakat , fensőbb engedményt nem várva , szava-
zásra felszólította — következésképen, gyakor-
lathozi ragaszkodásáért e' nem helyeslést külö-
nösnek tartja; azonban, ha szinte jelen eljárása va-
lami új lépés volna is, akkor sem vélné kárhoz-
tatandónak, mert fogalma szerint az egyházme-
gyék municipiummal birván , annak erejével hi-
vatalnokaik választása körül — a' törvényeken 
belől — önrendelkezési joggal élhetnek. Egyház-
megyénk az okokat kielégítőknek találván, 's igy 
a'lettet magáévá levén, az eljárásban megnyu-
godott, egyetlen hang emelkedvén csak, melly 
a' szavazást gyűlés által szerette volna, megren-
deltetni. 

3. Az e. kerület megküldvén azagentialis és 
recurrentialis pénztár' állásának táblás kimutatását 
a' nélkül, hogy érintené az indokot, mellyből ezt 
most először tenni megkezdé ; illő méltánylattal 
fogadtatott, 's köröztetni rendeltetvén, kifejeztetett, 
miként mi nem csupán a' jogosság' nevében kö-
veteltünk, hanem inkább a' nyilvánosság'nevében 
óhajtottunk , és igy nemcsak ennyit, hanem áta-
lában az egész e.kerületi penzlár' állását, ki nem 
véve bizonyos zsollári pénztárt is, melly felől 
legőszebb hivatalnokaink, csak hcmályos álomsze-
rű sejtelmekben élnek. Hiszen, ha csakugyan van 
valami fontos ok , egész világ eleibe nem tárni 
pénztárak' mibenlétét. azt mi sem fogjuk hír-
lapokban trombitálni, hanem csak magunk vesszük 
tudomásul. 

4. Főjegyző Nagy Sámuel ur, előterjeszt-
vén, melly szükséges legyen egyházmegyéknek 
saját közkönyvtárral birniok, ajánlá, hogye'czél-
ra, elhunyt esperesünknek jeles könyvtárátve-
gyük át. A' közkönyvtár' felállításának czélsze-
rüsége, egyezőleg elismertetvén, az ajánlott könyv-
tár' átsajátitására nézve határoztatott, hogy elébb 
köröztessék a' könyvek' névsora, 's azután dön-
tsön a' többség' véleménye. 

5. A' szavazatbontó választmány kilépvén a' 
mellékszobából tanácstermünkbe , Írásban adá 
elő munkálata' eredményét, miszerint mindkét 
Tenbeli szavazatok begyülvén, azok közül polgári 
ülnökségrc gróf Degenfeld Imre, az esperes-
ségre pedig rohodi pap 's egyházmegyei főjegy-
ző, Nagy Sámuel, nyert átalános többséget. Melly-
re felállván segédgondnok ur, rövid, de velős be-
széddel üdvözlé az elválasztott férfiút, az egyház-
megye' pecséljét, mint hatalomjelt, átadá, 's el-
nöki helyének elfoglalására szóllítá fel. Es az el-
választott n.t.férfiú ott állt, egészen őszbeborult 
hajzattal, de viruló 's erőteljes kifejezésü arcz-
czal még alig valamivel több évvel, mint a' hány 
egyház' bizalmával megtiszteltetett, 's kiszámí-
tás nélküli, csupán érzelmeiből folyó beszédében 
előadván nagy meglepettetését, köszönvén a' bi-
zalmat 's fölkérvén a' segédkezeket, köz „éljen!" 

kiáltás alatt foglalá el az egyszerre nyert elnöki 
széket. 

6. A'főjegyzői hivatal ekkint megürülvén, 
az egyházak újra szavazásra szólíttatlak fel azon 
megjegyzéssel, hogy ha az átalános többség olly 
egyénre menne, ki nem ülnök, azonnal ülnök-
ségre is elválasztottnak tekintetik. 

7. Tavaszi két napos helyosztó gyűlésünk 
a1 gyászünnepély miatt egy nappal meghoszabbod-
ván, azonban a' választmány által már elkészített 
az egyházi törvény tervnek tárgyalása, csak ma-
ga több napot igényelvén, az külön gyűlésre ha-
lasztatni határoztatott, Húsvét és Pünköst közt 
tartandóra. Ki ne óhajtaná , hogy a' jelentés dús 
időközben, egy részről feltámadás, másról lelke-
sedés jellemezzék a' munkálatot! 

Tó t Péter , buji pap. 

IS. Nagybányai egy ház vidék. 
A' nagybányai egyházmegye' esperese, idősb 

Lugossy József ur, mult tavaszelő' utóbbi 
napjaiban tartatott mikolai helyosztó gyűlésünkre 
beküldvén a' superintendentiától vissza érkezett 
's előttünk már a' szárnyaló hir után, nem egé-
szen váratlan tartalmú levelét, mellyben napon-
ként gyengülő ereje 's egéssége miatt esperesi 
hivataláról kénytelennek vállá magát lemondani: 
bár fájdalmasan esett mindnyájunknak testben 
ugyan gyenge, de lélekben erős főpásztorunktóli 
megfosztatásunk ; mindazáltal méllánylandók le-
vén levelében felhozott okai, határozatba ment, 
hogy az ekklézsiák segéd esperesválasztásra szó-
líttassanak fel; nyugalomra lépendő esperesünk 
pedig megtartván czímét,r kéressék meg, lenne szí-
ves azután is, mint Eli főpap, Sámuelt hozzá 
szoktatni az urnák szavához , a' segédesperest. 

Az ekklézsiák' begyült szavazatának nagy 
többsége (43 közül 34) n. t. Tarczaly Sámuel 
úrra esvén, helyét, az e' végre összehívott sza-
mos-kórógyi közgyűlésen , segédgondnok kürthi 
Csabay Antalm' vendégszerető házában, a'jelen-
voltak 's őt becsülő távoliak' örömére elfoglalá, 
's onnan Debreczenbe távozott a'szenlgyörgynapi 
gyűlésen hitét a' főtiszt, egyházkerület' színe előtt 
leteendő. — Főjegyző, néhai Győri Péter ur' helye, 
még betöltetlen áll , a' szavazatok már készen 
vannak , tartalmukról azonban felbontás előtt bi-
zonyos jövendőt mondani könnyű ugyan, de né-
zetem szerint illetlen dolog lenne. — Ülnökök 
lettek Cs. Gy. nagybányai és t Holla László 
nagy paládi prédikátorok. 

Közli C s a n á l o s i G y ö r g y , 
nagy-bányai prédikátor. 

K ü l f ö l d i l i i r e k . 
Doetor Luther Márton. (Szózatangol-

honbólj Ez egy kis röpiratnak ezírne, melly a'lelkes 



és mély érzésű Carlyle Tamás egy nagyobb dol-
gozatából kivonva német hithősünk' mesterkézzel 
rajzolt életképét adja. Ebben minden gyanút, 
mellyel tán egy angolhonból jövő német evang. 
egyházi körülmények fölötti Ítéletet először kezünk-
be vehetnénk , legnagyobb megnyugtatásunkra 
mellőzve látunk, 's örülünk azon szeretett nagy ne-
vet, azon tanítót, kinek határtalan hálával hódo-
lunk, egy idegentől részre hajlatlanul méltatva's 
dicsőítve látni. Ezen 24 hasáb Luther' helyes meg-
ítélésére nézve, minden tekintetben többet rejt ma-
gában, mint némelly ugyan annyi ívű könyv. Lut-
her itt nagyságában és szelidségében, bátorságá-
ban és alázatosságában lép előnkbe. Ref., ha hely 
engedné, az egész könyvecskét ide nyomtattatná, 
hogy annál bizonyosabb legyen annak sokaktól 
olvasása cs használata felől. Mind e' mellett meg 
nem állhatja, hogy végzetéből legalább néhány 
sort ne idézzen: ,,Én Luthert igaz's nagy férfinak 
nevezem, nagynak lelkére, bátorságára, szerete-
tére és tisztaságára nézve 's egynek szeretetre 
legméltóbb és legjelesebb férfiaink közül. Nagy, 
nem mint a' megfaragott obelisk, hanem mint Alpes' 
csúcsa, egyszerű, igaz lelkű, ki korántsem gondol 
arra, hogy nagy legyen; egészen más levén hi-
vattatása, minthogy nagy legyen. Igen, ő egy mcg-
mászhatlan gránit, melly föl az egekbe emelke-
dik, és hasadékaiban mégis források, zöld. nyá-
jas "s virágos völgyek léteznek. Igazi lelkivezér 
és próféta,'s a* természetnek és az élőigazságnak hü 
fia , kiért a' jelen és még sok jövő század rebeg 
hálát az egeknek." Bár sokaknak jönne kezébe 
ötlenék szemébe ezen kis irat, mellynek ára csak 
1 Vae. garas 's e'felettegy közkivánatúalapítvánv' 
a' Gusztáv-Adolf alapítvány' javára szentelt irat; 
utat a' szivekhez majd maga készít magának. Wies-
badenben nyomatott 's itt bizonyára minden könyv-
kereskedésben megkapható. Igen kívánatos, hogy 
jó német-magyar fordítóra találjon, a' jeles Car-
lyle' egész munkája, melly robotoló fordító' kezébe 
csakugyan nem való. Be r l . Z. 

Gutenberg' e m l é k e és Imtker. Strassz-
burgban az 1842-ik év' szent János napján tarta-
tott Gutenberg' emléke felállítatásának ünnepe. A' 
hires művész, Dávid, ingyen készítette azt, ezért 
az egyesületi biztosság szabad tetszésére bizta a' 
nagyszerű tárgy' kivitelét. A' talpazaton valának 
szemlélhetők a századok' nagy férfiai, 's ezek kö-
zött egymás mellettLuther és Voltaire. A' szobor' le-
lepleztetésekor azonnal iszonyú zaj és lárma támadt, 
a' nép' r. kathol. része és a'jelenvolt papság Luther' 
eltávolíttatását sürgette, különben az emlék' le-
rombolásával fenyegetődzött. A' város' praefectu-
sának, Schützenbergnek, meg kellett Ígérni a' 
dolog' kiegyenlítését. A' biztosság meg is egye-
zett a' püspöki coadjutor Rassz abbással, hogy a' 
város' protestáns népessége' kímélete' tekintetéből 
Luther maradjon meg, de az emlék' talpazatára 
tétessék Bonáld is, mi meg is történvén, az újabb 

leleplezés' ideje ismét eljött. A1 nép az alatt egy 
Xamburg nevezetű ember' és néhány fanatikus pap' 
vezérlete alatt szerkesztett ,Abeille4 czimű újság 
lap által folyvást ingereltetve ismét az előbbihez 
hasonló lármát ütött, újabb ajánlatok tétettek . 
hogy BonáldhozmégErasmus, Montesquieu, Bossvet 
fognak helyeztetni, de mind hasztalan. Luthernek 
le kellett vétetni. Rüssz abbás püspök lett ezen 
vita alatt, és a' lármát már nem csendesítette. 
Csudálatos, mond a' tudósító, hogy Voltaire ellen 
semmi szó sem volt, ki a' vallást kigúnyolta, és 
a' buzgó Luther olly szemet szűrt Igen, mert van-
nak emberek, kik Voltairt szeretik idézni ma is, 
ki szerintök az inquisitio felöl kedvezően nyilat-
kozott; Luther pedig csúfot űzött a'művészetből. 

(Darm. Alig. Z. 1842.) 
Egyháziak' gazttagsága. AzExaminer evan-

gcliomi szegénység következő példáit számlálja elő 
az angol egyházból: tizenöt év alatt három püs-
pök halt meg, kik 700,000 ft st.(8,400,000) hagy-
tak gyermekeiknek. Egy clogheri püspök, zsebé-
ben egy schilling nélkül ment Irlandba — ama' 
szegény Irlandba , hol a' tizedet íizető pórnak 
sokszorta burgonyája sincs — 's 8 évi hivata-
loskodás után kész pénzben 400,000. f. st. ha-
gyott örököseinek. A' cloynei püspök, ki 18i0ban 
halt meg, 120,000 font sterlinget gyűjtött, 's 
egy nem rég meghalt wallisi püspök , kinek püs-
pöksége szegénynek tartatik, szegénységét 100,000 
f. stre bányolá. 1828-ban 20 év alatt kimúlt 24 
püspök' ingó vagyona 1,649,000 f. st. roppant 
öszvegre rúgott! 'S kérdi a' nevezett lap, a'gaz-
dagról és tevéről szóló bibliai hely nincs-e irva 
az angol püspökök' számára is, megjegyezvén, 
hogy alig találhatni Angliában 24 tábornokot, 
vagy 24 admirált, vagy 24 birót, sőt 24 kalmárt, 
kiknek ingó vagyona ama'24 főpapéhoz csak meg-
közelítőleg is hasonlítana. E keresztyéntelen mam-
mon, romlása az angol egyháznak , gúny az evan-
géliumra. (A. Ií. Z.) 

Uj felekezet. Mi alatt a' puseyismus a' 
püspöki egyházkormányzat' tételeit nagyobb fokra 
emeli, diagonalis ellentétül más társulat támadoz, 
melly meg nem elégedve a' brown-robinsoni el-
vekkel, a' függetlenséget s egyháziatlanságot 
még sokkal magasb állásra viszi. Tagjai plymo-
uthi rokonoknak nevezik magokat; vallásos irá-
nyuk, a' több ujabbak közt, több tekintetben az 
irvingihez hajlik; az apostolkori egyházat mond-
ják, közvetlenül a' sz. lélek vezelé 's ennek kü-
lönös xaQ"r^ara-ját birá; igy kellett volna ennek 
maradni világvégezeteig. De a' Krisztus' egyháza, 
önhibája miatt, elveszté mindkettőt. 0 elpártolt 
s visszahúzódván tőle a' sz. lélek, sötétségbe 
esett; vakként vánszorgott tova, vakok vezetői. 
De a'setétség újra szétfoszlandik. A' plymouthi ro-
konok uj alakot és szépséget adandnak az egy-



háznak. — Különös becset tulajdonítanak vala-' 
mennyi keresztyén' átalános papsága' eszméjének; 
semminemű hierarchia ne legyen, mert minden 
ember pap és tanító; a' ker. társulatok-, missió 
választmányokban "stb. szintén megbotránkoznak , 
mert azok igen corporativeknek tetszenek 's köny-
nyen szabadtalanságra vezethetnének. (B.A.K.Z.) 

Egyházi indítvány. John Russell azalsó 
házban következő javallatokat tön a' britt okta-
tás-reformra nézve : ,,a' sz. iiás , az elfogadott 
fordítás szerint, minden iskolában olvastassék" — 
„Különös rendszabályok foganatosítassanak azon 
esetre, ha r kath. szülök vonakodnak gyerme-
keiket iskolában a' sz. Írásban oktattatni" — ,,A' 
canterburgi 's yorki érsekek 's a' neveléssel kü-
lönösen megbízatott tanács' választmánya által jó-
váhagyott vallásos könyveken kivül, más könyvek 
meg ne engedtessenek/' —„Ezen iskolák' gyerme-
kei vasárnap bármelly más vasárnapi iskolába, vagy 
bármelly istentiszteletül fölszentelt helyre , szü-
léik' óhajtása szerint, mehetnek." — ,,R. kath. 
vagy más dissenter iskolák, ha egyébiránt igaz-
gatásuk helyesnek találtatik , azon joggokkal bír-
janak , mint a' parochialis iskolák azon gyerme-
kek' lanúleveleire nézve , kik gyárakban dolgoz-
nak ugyan, de ezen iskolákba még járnak." — 
,,A' kamara azon véleményben van, hogy a1 pri-
vatnevelés' tanácsa1 válaszmányának eszközök adas-
sanak határozott számú normális és példányisko-
lák' Nagybritanniában alapítása- 's fentartására. 

(Ka th . K. Z.) 
Jezsu i ták . Michelel professor tanítószé-

kéről nyilvánosan 's úgy szólva hivatalosan beszélt 
a' jezsuiták ellen, Loyola Ignácz, szóla, hadi 
gépnek tekinté a' vallást, és saját kifejezése sze-
rint, szellemi ,exercitiumokat' tanultatott be; a' fel-
talált gép azután különféle módon, oktatásra, 
hitterjesztésre, sőt kinozásra is hásználtaték, 
„Kinek volt e' katonaság kárára?" folytatá jUí-
chelet. 'S kinek fogna ismét kárára lenni, ha 
életbe lépne? Nem nekünk, a' foradalom' fiainak, 
hanem az egyháznak, magának a' papságnak, mely-
lyet erőszakoskodásra ragad 's a' mostani világ1 

megtámadására ingerel. Kérdem a' szóban forgó 
katonaság' tagjait, jelenhez vagy múlthoz tartoz-
nak-e? Hírlapokban, miket nép közölt terjeszte-
nek, mondják, hogy ők a'jelent és szabadságot 
képviselik. Azt bajos elhinni kivált ollyanoknak, 
kik uralkodó családot űztek ki, hogy őket (a ' je-
zsuitákat) kiűzhessék. (A. K. Z.) 

R. kath. papság' sorsa Pár i sban . 
A' párisi egyetem'megtámadásai és czikkei, ugy-
szinte a' Constitutionel' ,Journal des Debats' gya-
lázásai 's ragalmai a' r. kath. papság ellen gyü-
mölcsözni kezdenek. Páris' utszáin: hol vad ba-
romiság'jelenetei meggyérültek, a'papok gyak-
rabban insulláltatnak. Egy tisztes pap, ki félszá-
zad óta keresztyén szeretet' munkáinak szentelé 

• • ' i i 
magat korlat nélkül, kit Erancziaországban, mint 

'egyikét az egyház' legérdemesb szolgáinak ismer-
ínek, egy magányos boulevardon. vele találkozó 
három egyén által sokáig sértések- és átkokkal 
tetézteték. Miután nyugottan hallgalá őket, a' 
nélkül, hogy felszólalna, mosolygó arczczal meg-
fordult, hogy lássa, kik azok, kik az oltár'szolgáját, 
tántorgó lépteivel 's földre sütött szemekkel csak 
az imára, mellyct e' perezben magában mondott, 
gondoló 70 éves őszt, a1 polgárisuk világ' főváro-
sában, féuyes nappal igy gúnyolni és sértegetni 
vakmerők. Látá, hogy nem a' legalsóbb néposz-
tályhoz , hanem ahoz tartoznak , melly bizonyos 
hírlapokat megérteni képes De érdemes , tiszte-
letet parancsoló magatartása, nem volt hatással a' 
durvákra; megkettőzteték gyalázásaikat, fenyege-
téseiket, 's csak azután hagyák őt el. Egy más, 
nem olly koros papot, egy ember fényes nappal 
arezon pökött. Tette1 tanúi, mondják, elfogták; 
ő a1 papot nem ismerte, ez szinte őt nem. Tetté-
nek más indoka nem volt, mintáz, hogy magát 
a' valódi felvilágosultság', a' szabadság' hívéül bi-
zonyítsa be. (K a t h. K. Z.) 

Az u l tramontanismus Franczhonban. 
Franczhonban noponként nagyobb hatásra törek-
szik az ultramontanismus és vakmerőbb kezd lenni, 
minden irataiban és hírlapjaiban igyekszik a' dol-
gok' fenálló rendjét megzavarni, a' vallásszabad-
ságot kárhoztatja, nyilvános oktatás-szabadságot 
sürget, hogy ezt kezére játszhassa, a' protestán-
sokat rágalmazza, törvényes jogaikat ostromolja, 
függetlenségöket megtámadja , a' status-religio' 
eszméjét sürgeti. Illynemü törekedésével magát 
mindinkább és jobban ismerteti, minek követke-
zése az, hogy a' király és ministerei ezen pártot 
magára hagyák, a' szabad sajtó működik ellene, 
de gondolni lehet, hogy nem sok idő múlva meg 
is fogják zabolázni féketlenségét, miután a' his-
tóriából jól tudatik, hogy azt egy bizonyos ha-
táron túl bocsátani nem lehet. 

(Darm. Alig. Z. 1842. Nro 207.) 
Kivándorlás. A' lengyel kivándorlottak közt 

van Mirski hg is, ki Algirba ment, ott r. kath. 
gyarmatot alapítandó, és sikerült több távol kerü-
letből számos gyarmatost magához vonnia. De A l -
gírból visszatérte után rögtön megváltozott. A' r. 
kath. hitet görög egyházzal cserélé föl, Miklós 
czárnál közbocsánatot keres 's más lengyeleket is 
azon lépésre birni törekszik, példája'kövelésére 
szólítván fel őket 's nyilvánítván, hogy Lengyelor-
szág' számára nincs más szerencse , mint a' min-
den szlávok' császárának uralkodása. Abból, mit 
Mirski hg sajtó' utján közzé tőn, panszlavismus' 
eszméje, valamennyi szláv orosz királyi páleza 
alatti egyesítésének eszméje igen világosan ra-
gyog ki. Ez alkalmat adott arra, hogy a' len-
gyel kivándorlottak közül 60-nál többen, köztök 
Mickiewicz A. is, Mirski' elveit 's törekvéseit 
szinte sajtó' utján, nemzetárulásnak bélyegzék 's 

; kárhoztaták. (B. A. K. Z.) 



Nagy fába tompa fejszét vág. Gróf Spenzer 
öcscse, Franczhonból Angliába ulazott, azon buzgó 
czéllal, miként nyilvánító, hogy az angolokat imád-
sággal a' romai kalholika hitre térítse vissza. Ta-
lán már vissza jött. (Darm. Alig. Z. 1842.) 

Blelleldi hirek. 
Czímerek protestáns templomokban. 

Valódi érdemeket hálás emlékezetben tartani kö-
telesség. — Hasznos is az , mert hálaérzet' ki-
mutatása, nem kis ösztön a'közjóra czélzó teltekre. 
De az illy hálás elismeréssel sem kell visszaélni, 
nem kell az érdemetlennek is tömjént gyújtani; mert 
cz kigiínyolása az igaz érdemnek. Nálunk az a' 
rosz szokás van, hogy templomainkban a' karza-
tok elborítvák elhánylak czimereivel; mert ha egy 
közbirtokos meghal, vagy ha olt nem lakott is, de 
ott birtoka van, czímere már a' templom' karát éke-
síti. Igy láttunk néhol kart, melly körül — az 
orgona előtti kart sem véve ki — alig Van egy 
kis, a' czimerektol el nem árasztott puszta hely; 
úgy, hogy nem sokára az oltárt kellend beaggat-
ni czimerekkel. Tehát egy heraldicai gyűjtemény' 
csarnokáig vannak letörpítve templomaink, mely-
lyekben a' karzat egész hieroglyphet mutat, mely-
lyen oroszlán, egyszarvú (unicornis), sárkány, 
lovag, csóka, holló, sas, daru, keselyü-szárny, 
törőkfej, kardos és buzogányos kéz, paizs és 
több csudálatos állatok és jelképek láthatók. Tu-
dok egy szónokszéket ,, mellyen a' mennyezet fö-
lött is egy Csinos czimer van. Megvallom,, illy 
megtiszteltetést még annak sem kívánnék adatni, ki 
egy maga építetne saját pénzén templomot, még 
kevésbbé annak, kinek csak abból áll érdeme, hogy 
több birtoka van, mint sok egyéb jámbor keresz-
tyén társainak. Melly emléket az erény vivott ki 
magának, becsesb és tartósb az e' világ'minden 
hiú czímereinél. Átadatik az, unokáktól unokáknak, 
egyik szívtől a' másiknak. Ez a' legdicsőbb obe-
lisk, mellyel a' világ-1 minden nemes czimerei sem 
érnek fel. — Ha egy hindu valamellyik — czi-
merekkel tarkított — templomunkba jővén, a' 
sok madár' 's egyéb állatok' rajzolatit látná, bi-
zonnyal azt hinné , hogy itt is azokat imádják. 
(Galat. V. 26.) K iss S á m u e l , 

szilsárkányi ev. egyházi szónok. 
Peesét-nyugalmazás Pápán. Az itt lé-

tező ref. főiskola' latin köriralú pecsétje nyuga-
lomra tétetvén, az új pecsét' körirata igy hang-
zik: ,,Dunántúli ref. egyházkerületi főiskola' pecsét-
je , 1843." Középen terebélyes élőfa nyúlik föl, 
mellynek derekát álhatói vonalon metszők e' jel-
igék : „szabadon tenyészik." 

I f j . V á r i - S z a b ó S. 
Füibe-gyónás. E' lapok' lefolyt évi 49-ik 

számában, egyik, vizsgálat alá jövendő kijelöltre 
nézve mondatott, mikép róla atyja illy Ítélettel volt: 
re' fiamat papnak adom , mert nincs esze." 

Kötelességemnek ismerem nyilvánítani, mikép itt 
tévedés történt, a' mennyiben nem kijelöltünk, 
hanem ennek íestvérje fölött tőrt pálczát az édes 
atya. S z a b a d h e g y i . 

levelezés. Mindenkinek válaszolnunk lehetetlen, 
azért kísértők meg e' levelezést. Nem czélszerütlen do-
lognak tartjuk. Röviden sokat lehet mondani. Sok 
czikk érkezik hozzánk , mellybeu van ugyan valami 
mondva, de olly körülményesen, hogy minden czifra-
ságaival nem akarnók kiadni, de egészen félre tenni 
sem. Kikeresendjük tehát magvát 's azt egész mezte-
lenségében betesszük a' „levelezése-be. Így mentjük 
meg a' kecskét is és káposztafejet is. — liocsor úr-
tól engedelmet kérek, hogy viszonküzdelméböl egyet 
mást kitöröltem. Semmit nem töröltem mi elvet illetett, 
tán nem mindent töröltem. mi személyt illetett. Na-
gyon sajnos , hogy olly két férfiú, kiknek helyzetök-
nél fogva is a' szelídségben tükör gyanánt kellene 
tündökölniök, a' polémiában személyességekbe eresz-
kednek. Ezt ne méltóztassanak leczkézésnek venni ré-
szemről, csak azt akarám mondani, hogy a' szemé-
lyességekkel hagyjunk fel. — Nyíri István tbiró urat 
alázatosan kérdem: Csakugyan kiadjuk e nyilatko-
zatát néhai Fazekas György esperes 's halála' közlője 
Bodnár Gábor ellenében? Talán elég lesz ennyit nyil-
vánítanunk ; Nyiri istván tbiró ur a' f szabolcsi számos 
egyházak' nevében ünnepélyesen ellentmond Bodnár 
Gábor ur' azon állításának, mintha az említett vidék-
ben sok egyházak hajlandók voltak volna papjaikon zsar-
nokoskodni 's hogy ez ellen a' púpokat csak a* boldo-
gult' (Fazekas') kemény karja, éles látása *s tapaszta-
lati bölcsessége védte meg. Ha parancsol velünk, k i -
adjuk a' többit is, de kérem, ne parancsoljon ez úttal 
velünk. — Békevölgyi urat kérjük, nyomassa le kü-
lön a' barsi vagy békési rend.-zert. küldje meg az 
udvarlielyszékieknek, nyomassa elébe: kinek van szeme 
a' látásra lássa , kinek vannak fiilei a' hallásra hallja 
"s ,,legközelebb teendőketkiolvashatják vagy kinéz-
hetik. — Hajós rosz néven veszi Csónakosnak lapunk' 
tavalyi 49-ik számában születés előtti halálozás czím 
alatti elménczkedő vádjait. Csónakos tréfált, Hajós 
is tréfál, de minthogy a' tréfa nem segíti előbbre az 
ügyet, ne méltóztassanak tréfálni, hanem izzadni mig 
nappal van. •— Ismét személyeskedés, bizony ki nem 
fogyunk belőle! Szende Ödön ur, Wimmer ur' Ne/w-
f.eleteiéből, mellyben ez egyenesen kimondja, hogy sze-
mélyeskedni nem akar, azt hozza ki, hogy Wimmer 
ur még is azon válaszkájában keserűen személyeske-
dett , midőn azt mondja Berzsenyi úrról , hogy neki, 
kinek az a3 szomorú sors jutott bilincsbe vert gonosz-
tevőkkel vesződni. , nincs inge szerint a' szabadság , 's 
ezt Szende ur többek közt irói belgárságnak nevezi, 
ítéljen a' közönség. — Blásy urat nem biztosíthatjuk 
beküldendő czikke' felvétele felől, míg azt.nem olvas-
suk, de higyje. hogy ha csak lehet, megtesszük. — 
Még egyszer mondom — bocsánat ezen makacsságo-
mért — mig azt a'' túl a' dunai rendszert íővonásaiban 
meg nem ismertetik, addig de csak egy betilt sem ve-
szek fel sem' pro sem contra. Egyik azt mondja, van 
törvény a' káplánokra nézve, a' másik azt, hogy ki 
állíthat illy sületlen valamit; ennek a' rendszer érvé-
nyes, amannak érvénytelen. Szeretnék ezen rendszer-
nek szemébe nézni. A' rendszer' nyomán tekintetbe 
vétetendnek minden itt heverő panaszok, vádak 'stb. 
mellyek Dunántúlról sűrűen érkeztek és érkeznek hoz-
zánk- Székács. 

S a j t ó h i b a . A' Prot. Egyh. 's Isk. Lap'459-dik lapján 
,i'odomonfale' helyett olv.: „ r o d o m o n t a d e . " 



8. 

I l © f 3 l f l l i 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
lEarmaiiite évi folyamat. 

Pesten , . 1844. Február' 24kén. 

Egyenlő értelemmel legyetek köztetek. Kevélyen ne értsetek magatok felől, 
hanem az alázatossághoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek csak ma-

gatok' értelme szerint. Rom 12, 16. 

T a r t a l o m . A' protest. egyházigazgatás' ingatagsága, mint 
a' papi tekintély' sülyedésének egyik oka. T ó t h M i h á l y . 
— Egyházi gyűlés. Restauratio, es egyházi képviselet élet-
be lép te tvéna ' Rikán belőli ev. ref. egyházkerület' új szer-
kezetében. K é z d i f i . — Iskolaügy. A' zalavidéki ág. 
hitv. esperességben alakult iskolatanitói egyesület ' jószán-
déku működéseire, baráti észrevételek 's tanácsló kérdé-
sek. V a r g a M á t y á s . — Losonczi iskolák. T ó t h M i -
h á l y . — Pesti ev. gymnasium. K a n y a P á l . — A ' s z a r -
vasi iskolai próbatételről. B a l a s s a P á l . — Irodalom. 
(A. K. Z.) — Külföldi hírek. — Belföldi hirek. 

A1 profest. egyliázigazgatás' inga-
tagsága, mint a' papi tekintély9 sii-

lycdésének egyik oka. 
A' papi tekintély' alább szállásának egyik okát, 

a' prot. egyházigazgatás' ingatagságában ke-
ressük. Szabadjon itt eleve egy kis egyháztörténeti 
kitérést tennünk. Az első keresztyén egyház-al-
kotmány democraliai volt, mennyiben a'gyüleke-
zet' minden tagja, a'köztanácskozásban részt ve-
hetett, presbyterek'választásában, nagyobb bűnö-
sök' kirekesztésében, mint szintén a'poenitensek' 
visszavételében, szavazattal birt. Csak lassankint 
hajlott ezen ősgyülekezetek' népszerű igazgatás-
módja aristocratiaivá) a1 szerint, a'mint egyes gyü-
lekezetek' kormányzása előjáróik ,vagy inkább tiszt-
viselőik'1 kezeibe került, mint a' hogy ez, miután a' 
gyülekezetek'nagyobb terjedelmű társasággá nőt-
tek , természettel nem is lehetett máskint. Miután 
ugyanis az apostolok 's apostoli tanítványok ; 
kik az első gyülekezetek' felvigyázói voltak i -
öxonoi~) , egymás után kihaltak , igy állt elő 
mindegyik gyülekezet'presbyter-collegiumából egy, 
ki, mint fő, az egyházi dolgokat vezette,- külö-
nösen azon okból, hogy a' szakadások az egy-
házban mcgorvosoltassanak, hogy mindegyik pres-
byter magához ne ragadja az egyházi kormányt. 
Valamint ezen új viszony, nem minden gyülekezet-
ben egyszerre és egyformán keletkezett, igy tör-
tént az is, hogy csak lassan lassan ment állal az 
első presbyterrc a' püspök, vagy emaxoxog név. 
Minthogy továbbá a' tanításbeli átalános szabadság' 
a'gyülekezetekben, már az apostolok' idejében sok1 

rendellenséget szült, úgy látszik, hogy még az! 

apostoli korszakban, — a' nélkül, hogy forma sze-
rint el lett volna törölve; — a'szokás annyira kor-
látozta azt, hogy csak egyházi hivatalnokok tarthat-
tak egyházi beszédet. Es igy az egyházi rend'ere-
dete csakugyan egy idős a' ker. vallással, habár 
az első presbyterek- vagy püspököknek, sem rész-
ben, sem egészben nem levén hivatalos kötelessé-
gök a' tanítás: a' papság a' néptől elkülönözötf, vagy 
ellenjellemzett rendet nem képzett is. — A' második 
századtól kezdve, a'püspökök kezdettek a'presbyte-
reknek fölibe emelkédni, 's a'gyülekezetek'legfőbb 
előjárói lenni, noha még ekkor a'presbyterek is, 's 
némelly esetekben a' gyülekezet' minden tagjai is, 
személyesen vettek részt az egyházi igazgatásban. 
A' vidéki 's kisebb városi püspökök felett, csakhamar 
(Concil. Antioch. 341.) megkülönböztették mago-
kat a'provinciális fővárosok' püspökjei, kik innen 
középponti püspökök' (fxr]TQ07zohT)ig~) vagy metró-
politáknsili neveztettek; ezek felett ismét a'romai 
birodalom' első városinak, u. m. Konstanczinápoly, 
Antiochia , Alexandria , Jeruzsálem' püspökjei 
emelkedtek fel, 'spatriarchaiczimel nyertek, 's illy 
fokonkénti alárendeltetések után fejlelt ki az első 
aristocratiai alkotmány. E' rendszer a' keleti vagy 
görög egyházban folyvást fenállolt 's fen áll mind 
e' mai napig. Ellenben a' nyugoti vagy diák egy-
házban ezen aristocratiai rendszer, idővel monar-
chiaira alakula át. Itt nyert a' romai püspök a' négy 
első században ugyan, csak tiszteletbeli elsőséget 
(primátus honoris. Cyprian. ep. 55 ad. Cornel.) 
mennyiben már ekkor azon eszme kezdett lábra 
kapni, hogy Kriszlus urunk egyedül Péternek, mint 
első apostolnak, egyszersmind a' római gyülekezet' 
első püspökjének adta elébb azonjogokat, mellycket 
később minden apostolokra, és igy ez állal minden 
püspökökre is kiterjesztett. (Hyeronym. adver. Jo-
vinian. 1. 1.). Később, miután a' romai szék' jo-
gai mindinkább idősbödtek, kivált, mióta a'Péter' 
elsősége felőli eszmét mindinkább kezdték kiszé-

jlesbíteni, a'római püspökök' minden megtisztelte-
jtési Pétertől, mint elődjöktől öröklöttjogoknak te-
kintettek. (in actis Conc. eph. a. 431 Mansi IV. p. 
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1296) Méginkább, miután kis Pipin' bőkezűsé-
géből, Olaszhonban nevezetes fekvő birtokot 
nyertek, bátor eleinte nem egészen független bir-
tokul kezdett egyházi nagy tekintélyűknek világi 
szilárd alapja is megvettetni, 's attól fogva a' ró-
mai püspök, mint az egész nyugoti keresztyén-
ség' monarchiai feje, tűnik föl a1 világ-történet' 
évrajzaiban. Csak illy alaptételek után fejlődhetett 
ki hierarchiai rendszer, mivel csak akkor és igy 
alakulhatott az egyház' keblében erő és hatásteljes 
középponti hatalom, melly a' vetélkedő lelkierők' 
egy zászló alá gyűjtése, 's egy irányra függeszté-
se által, az egyháznak világihatalom fölibe emel-
kedését igen könnyítette. Azonban mind ezen nagy 
egyházi változások' alapját, a' IX-dik században 
készült Pseudo-Isidor aldecretalisainak gyűjte-
ménye veié meg, mivelhogy ebben fordulnak leg-
először elé ama fenhéjázó szellemű törvények, 
mellyek az összes papi rendet, dfi kiválta' pápát, 
a' világiaknak fölibe emeltetni rendelik. Illy kedve-
ző előzmények után, Hildebrand és rokon szelle-
mű utódai, Il-dik Orbán, II-dik Paschalis, III-dik 
és IV-dik Incze, a' Xl-dik század' végétől a' XIII-
ik közepéig, a' hierarchia' eszméjét teljes erőben 
életbe léptetek. Az egyház , ez igen esemény-
dús időben , a' polgárzat felett állt, 's világ-mo-
narchai állású főnökét úgy tekintette a' közvéle-
mény, mint a' kit Krisztus és apostolai, közvet-
len istentől eredő természet feletti teljes és határ-
talan hatalommal ruháztak föl az összes egyház' 
kormányzására. — Ha bár örömmel tesszük mi 
is azon vallomást, hogy a1 hierarchia a' középkor' 
barbar népeire jótékonyan hatott, mivel ez Eu-
rópa' népeit egyesítő lánczszemül, 's a' katonai 
despotismusra hajló polgári hatalomnak mérséklő 
ellensúlyul szolgált, 's a' vallás'befolyásának még 
a' legvastagabb bálvány-imádó ncp közé is utat tört, 
's mig a' görög egyház' hajdani fényének csak né-
mi árnyéka maradhatott fen, ez a'nyugoti keresz-
tyénséget a' világromboló mongolok, 's az Izlam' 
üldöző szelleme ellen, hatalmasan védte: tagadhat-
lan történeti igazság más oldalról, hogy, mivel 
a' hierarchia közvéleményen alapult, mihelyt ezt 
némi változás fenyegette, rögtön elhárítni töreked-
vén , ez által kétségkívül kártékonyán hatolt, 's 
mivel e' miatt a' Ielkiszabadságot, az észt szorí-
totta meg, erelnek-nyomozó törvényszéket állított, 
a' vallás' szolgáit a' szabadabb gondolkodás és vizs-
gálódás' titkos kémjeivé aljasítá le, 's hittörvényeket 
elutalt. — Igy állt elő a'reformatio, maga az idő' 
lelke szülte azt, elébb, mint Luther, mintZwingli, 
mint Calvin születtek volna, már a'pisai (1409) 
constancziai (1414) és bázeli (1431) zsinatokon 
úgy állottak a' pápák, mint perlekedő felek fel-
sőbb biró előtt, 's ki lőn mondva az elv, hogy a' 
concilium felette van a' pápának. Mind e' mel-
lett is fenállott a' hierarchiai rendszer épségben a' 
XVI-ik század' kezdetéig. — Ekkor ha Luther, ha 
Calvin nem emelnek is szót, a' reformatiónak 

megkellett lenni, mert az idő eljött, és annak tel-
jessége újólag bétölt. A' nyugoti keresztyénség' 
egy nevezetes része, melly Rómától elvált, meg-
szüntette a' hierarchiát. 

E' szerint a' ker. egyház' történeti folyamá-
ból kiderülő igazság, hogy a' reformalio' főczélja 
— mint köztiszteletü Fáynk a' pesti gen. conven-
ten(1841) nyilvánítá— a'hierarchia' bilincseinek 
széttörése volt. Magok az első reformátorok, Lut-
her és Calvin, csak annyiban ragaszkodtak a'ré-
gi egyházi törvényhez, mennyiben ez, szintén mint 
ők, a' polgári és egyházi hatóságot egymástólel-
különzé. De minél tisztább öntudattal mentek vissza, 
az apostoli egyház'önkénytől ment állapoíjára, an-
nál világosban mutogatták meg , hogy a' lelke-
ken Istenen kivül senki nem uralkodhatik. Az egy-
házi rend nem , mert apostoli értelemben az ösz-
szes keresztyénség egyetlen királyi papságot ké-
pez ((juouelov ÍEgáTsvfAcc') Pét. 2, 9.), 's az 
egyház' hivatalnokai közölt hierarchiai fokozatnak 
helye nincs; a' világi rend vagy fejdelmek, annyi-
val kevésbé, kiket a' reformátorok is csak alig 
említnek. — Innen van, hogy a'protestanlismus' 
lelke, uralkodást nem tűr. 

Azonban a' világ'jobbra fordulását majd min-
dig elkerülhetlen gonoszok kisérik, 's az emberi-
ség egyik túlságból a' másikba könnyen esik. A' 
német birodalmi gyűléseken, csak az ország'prot. 
rendei képviselheték az újdonan keletkezelt egy-
házat, de még mindig azon jó remény' fejében, 
hogy a' törvényes püspökök ismét kibékülendnek 
az egyházzal, 'saz illető képviseletet állal veszik; 
ugyan ezért a' legfőbb egyházi hivatal, a' luthe-
ránusok között, betöltetlen maradt. Innen eredt 
legelsőben, hogy fejdelmek 's polgári hivatalno-
kok vették addig is által k. szeretetből, az egy-
házi legfelsőbb igazgatást, mint szükségből püs-
pökök , bele vonván a' birodalom' vagy apróbb fej-
delemségek' rendeit, megnyervén eleve a' népet. 
Ez eredete a' consistoriumoknak , mellyek 1543 
óta állítattak föl, egyházi és világi tagokból, leg-
közelebb, a'házassági ügyek' eligazítására, az egy-
házi kirekesztés' gyakorlására, 's a' papság' ügyes-
bajos dolgainak elintézésére. Igy jutott lassankint 
minden országbeli prot. egyház consistorialis kor-
mányzat alá,fejdelmi legfőbb fölügyelet alatt, igy tör-
tént, hogy a' valóságban, a' gyakorlati életben, egé-
szen máskint ütött ki a'prot. egyház-igazgatás, mint 
a' hogy az a' jogszerűség' alapelve , a' collegialis 
rendszer, a' presbyteri elv szerint kilüzelve volt. 
Csak néha emelték föl egyes elnyomatott hittu-
dósok panaszos szózatukat, hogy Krisztus nem 
azért szabadító ki övéit a' pápai hatalom' szolga-
jármából, hogy a'politikusok'szolgáivá legyenek. 

E' rövid történeti vázlatot azért bocsátottuk 
előre, hogy kivilágoljékprotestáns egyház-igazga-
tásunk' főelve, mint történetileg bebizonyított igaz-
ság, hogy t. i. sem Krisztus és apostolai, sem 
később a' reformátorok, hierarchiát, anynyival 



kevésbé küriarchiát vagy caesaropapiát nemálí- csak ezen esetben ragadtatik ki a' prot. papság azon 
tottak föl a'ker. egyházban, hanem e'két szélső- veszélyből, hogy mindinkább elvilágiasodjék, 's 
ség között középen fekszik az, mi mind Jézus' a1 hely ett komoly tudományainak mélységében és 
evangeliomi szelíd tudománya', mind a pro- szentségében keresse és találja ismét magasb élde -
testantismus' haladást és tökély esbülést igénylő letét. Es ekkor teljesülend az is , miről a' mély 
természetéből foly, a presbyteri rendszer, melly- tudományu Ammon mintegy ihletett kebellel igy 
nek elemeit legtisztábban megtaláljuk az ő^keresz- jövendöl: „Dann wird der Protestantismus auch 
tyénség' első századiban, a'zsinatok' tiszta kép- seinen negativen skeptischen und polemischen 
viseleti szerkezetében, a' mennyiben ezekben nem Character verlieren; er wird diegrosse Aufgabe 
a' ker. egyház' bármellyik túlsúlyt nyert rendje, lösen, Wissen und Glauben, Geschichte und 
hanem az összes egyházat alkotó minden rendek 
és elemek valának képviselve. A' reformatio Ki-
emelte ugyan ezen elavult és meghomályositott esz-
méket a' századok', és a' jus canonicumban clége 

Idee, Tugend und Frömmigkeit auszugleichen, 
und den knechtischen Gottesdienst wieder in eine 
freie Religion des Herzens und Lebens zu ver-
wandeln; das Sectenivesen dieser trügerische 

tett hierarchia' romai alól; de mivel egy törvény- Klein- und Schleich-handel des Aberglaubens 
könyvet könyebb megégetni, mint helyette mást wird aufhören, und Staat undKirchejener ohne 
irni, az örökös villongás elméleti hitkérdések felett, Meuterei, dieser ohne Partheisucht und $67m>ár-
nem engedett időt gyakorlali életkérdésekre, Luth er merei werden wieder eintriichlig ah die beiden 

grösslen Wohlthaten Gottes auf Érden geprie-
sen werden 

Innen lehet most már azon élénk mozgalmat 
megfejteni, melly kivált századunk' lefolyt két év-
tizede alatt, az egész prot. egyházban , igazgatási 

és Melanchton, a' lerontott rendszer helyébe el-
mulasztának újat építeni, mit akkor reformátori nagy 
tekintélyök könyebben életbe léptethetett vala. A' 
világi fejdelmek 's országnagyok, kiktől indúla ki, 
legnagyobb részben a'reformatio, hajlandók levén 
magok körül minden hatalmat központosítni, erőt! rendszere szilárdítása körül mutatkozott's folyvást 
vett csakhamar majd minden prot. országban., a' mutatkozik. A'német birodalom'majd minden prot. 
központosító consistoriális rendszer, 's a' valódi tartományiban, keskenyebb vagy tágabb érlelem-
presbyteri rendszer, mind e' mai napig, csak szebb 
ideálként lebeg a' prot. egyház'szabadabb és jobb 
állapot után esdő reményei között. Es e' szabadabb, 
e szebb és jobb állapot nem más, mint a' refor-
matio' elveivel tökéletesen öszhangzó's önálló egy-
házigazgatási rendszer, melly visszavitetve eredeti 
alapjára, az egyes gyülekezetek* szabad képvise-
letére , súlyegyenbe hozza az egymás' jogai felett 
féltékenyen őrködő elemeket, kiméri mindegyik 
nek kétlen jogait, 'sez által az ingatag állást tör-
vényes állással cseréli föl, a' papi, mint úri 
önkénynek, a' zártkörű főnöki hatalomnak véget 
vet, 's igy a'prot. egyházi rend' szükséges tekin-
télyét "s annyi szabadságát, annyi függetlenségét, 
önként vissza adja, mennyi az ő vallási egyesüle-
tének természetébe fekszik, és a' mellyért symbo-
likus könyveinek eredeti elvei kezeskednek. A' 
honnan elfogulatlan , mély belátású és jó érzelü 
jogtudósok, magok nem titkolják többé, hogy 
ugyancsak eljött az idő, mellyet a' XlX-dik ker. 
század' óramulatója jelöle k i , hogy a' nevekedő 
humanismus, az eszmélő kor, az átalános jogérzet' 
eme'századában, elvégre a' nyomasztó 's világo-
sító rendszer a' prot. egyházban is véget érjen, 
mivelhogy ennek mind egészben , mind részben , 
szinlazon igényei vannak önállóságra, melly a' 
kalholika és görög testvér-egyházaknak már régen 
megadatott. Csak ezen feltétel alatt felelhet meg a' 
prot. egyház dicső rendeltetésének, 's csak ekkor 
egyesítheti hatályosan ismét a' prot. pap hitszó-
noki hivatalát lelkipásztori gondviseléssel, melly-
nek elhanyagolása és megvetése, mindeddig olly *) Fortbild. des Christenthums ÍV. 13, 1840, p. 
kártékonyán hatolt a' nép'kegyeletére (pietas), 's «*) Prot. E. L. 1842. sz. 33- 1- 390. 

ben, presbyteri igazgatás lépett éleibe. Jelesül: 
Bádenben, az 182l-ki unió'alkalmával, porosz-
honban 1835-ben , szászhonban, különösen Drez-
dában és Lipcsében, szinte 1835 óta, bajorhon-
nak, különösen rajnántúli kerületében, Würtem-
bergben 1824, Hassiában 1832. óta. Jelenleg a' 
skót nemzeti egyház, hol már eddig is legkifejlet-
tebb volt, a' presbyteri rendszer kezd lassankint 
új életet nyerni, a' patronusi jogból eredt száza-
dos visszaélések' megszüntetésével. (Alig. Kirch. 
Z., 1843. Maii, Nro 73.) 

Mi már közelebb, magyarhoni prot. egyház-
igazgatásunkat illeíi: osztozunk mi is azon nézet-
ben, hogy a' reformált ker. vallás honunkban, mint 
az ágostai, önerejénél fogva fejlett ki a' nép között,'s 
mig mindkét felekezet azon egy igazgatási-rend-
szerrel birt, a' presbyteri-rendszer' elvei levoltak 
nyomva, az episcopalis elvek alá — mihelyt a' két 
fél meghasonlik, tiszta episcopalis igazgatás kél 
a' reform., inkább presbyteri vagy népszerű, az 
ágostai fél" kebelében — 's ez, észrevehető erő-
szak nélkül fejté ki magából a'presbyteri elveket; 
miga'reform, rész, erőszakosrázkódások között.**) 
Mi azonban, ez úttal csak emez utóbbira szorít-
kozva, néhány történeti adatokat idézünk ismét a' 
magyarhoni ref. egyház' évkönyveiből, mellyek e' 
különbséget némi üdvös eredményekkel együtt, 
igénytelen nézetünk szerint, fölvilágosílandják. 

Fenálló ref. egyház-igazgatásunk' alapjai, az 
úgynevezett gelei és komjáti cánonok, mellyek 



mint eredetök' történetei igazolják, épen nem pres-
byterielviiek.[Képviselet, nyilvánosság, sűlyegyen 
a' világi és egyház elem között, vagy is világi és 
egyházi résznek törvényen alapuló egy kézre dol-
gozása különböző irányban, de egy czélra, mind 
ezek a' protestantismus' természetéből folyó ép és 
egészséges presbyteri rendszernek alapjai, — cáno-
nainkban hiányzanak. A' reformatio' első éveiben, 
belháború' vérzivatarai dühöngtek, pártokra szag-
gatott szegény honunk' egén , 's az egész XVI-ik 
században , országunk' legnagyobb dynastái fog-
ták föl a' reformatio' ügyét. Perényi Péter, Tö-
rök Bálint, Batyáni Orbán, 's ezeknek kidől-
te vei - Dr ág fiak', Nádasdiak', Thurzók, Ré-
vaiak' védszárnyai alatt talált a' prot. vallás me-
nedéket; a'zsinatok jelesül erdódi (1545) toro-
ny ai (1549) beregszászi és óvári (1554) deb 

Iasztásában , az erdélyi fejdelmek és főconsisío-
num. o 

A' XVIII-ik században, két nevezetes idő-
pont tűnik föl magyarhoni ref. egyházunkban, egyik 
az 1734-iki, másik az 1791-iki év. Mindegyik 
presbyteri elvhez közelítés' esztendeje, de erősza-
kos rázkodások közölt. 1734-ben oct. 20-ikán a' 
carolina resolutio kihirdettetvén, ebben az ország-
beli ref. superintendensek' száma , négyre határoz-
tatott, mihelyt ezt a' világi rend megérté, ugyan-
azon év' nov. 4-kén gyűlést tart Bodrogkeresz-
túron, s a'papság' mellőzésével elvégzi, hogy 
az egyházkerületekben fő-, az egyházmegyékben pe-
dig segéd-gondnokokat kell tenni. Ezen urakat, kik 
minden superintendens és esperes nélkül rendel-
keztek az egyházi dolgokról, nem az egyes ek-
klézsiák' gyülekezetei választották képviselőiknek, 

reczeni (1567) csengeri (1570) csepregi (1590) lés igy ez ismét mi vala más, mint polgári alkot-
hol az uj egyházi rendszer lassan lassan meg-

alapítatott, többnyire az említett hatalmas aris-
tokraták' vezérszelleme, oltalma's befolyása alatt 
tartattak. 'S csuda-e, ha ezek fel nem emelhették 
magokhoz azt a" népet, melly noha egyházilag 
a' prot. egyházban nagy korúnak kezdett hideltetni, 
de polgárilagigen is kis koruságban, a'gyámság alatt 
élt. A'XVII-dik században, Erdélynek köszönheti 
nagyobb részét magyarhon , a'reformatio' fenma-
radását, jelesül Bocskay, Bethlen, 1-sö Rá-
kóczy Erdély' fejedelmei vívták ki a' bécsi, ni-
kolsbúrgi és linczi békekötéseket, 's ez által a' 
prot. vallás' szabadságát biztosítva, azt a' később 
bekövetkezett, még hoszabb 's terhesebb üldözések' 
belviszályi között, csaknem a' vég enyészettől 
mentették meg. Nem csuda tehát, ha ismét ezek-
nek hatalmas befolyásuk, szellemök, "s rendelé-
sök után szerkeszlvék cánonaink, ha ismét inkább 
a' magyar aristocratismushoz szító episcopalis rend-
szer állapítatott meg. 1 -ső Rákóczy György hív-
ta össze a' szatmár-németi zsinatot (1647 jun. 9), 
's itt szerkeszté erdélyi superintendens, gelei Ka-
tona István , egyenesen fejdelmi rendeletből, 
az úgynevezett gelei cánonokat, mellyek Er-
délyben és a' két tiszai ref. egyházkerületben, 
noha ma már sok részben lágyítvák, mind e' mai 
napig fenállanak, mellyek közé, mint egy honi 
egyháztörténet - buvárunk igen bölcsen megjegyzi 
„alig sikerültGeleinek néhány presbyteri elvetbe-
csusztatni. A' Dunáról nevezett két ref. egy-
házkerületben , hol a' komjáti\ cánonok vagy 
canones 5 classium vetettek föl egyházi törvény-
könyvül — 1623-tól fogva — melly évben ezen 
cánonok készültek , joguk volt ugyan a' világiak-
nak is befolyni a' superintendensek' választásába, 
(class. 1-ae Can. IV-us) de azzal ők nem éltek, ha-
nem a' papok' szavazatiban, az egész gyülekezet 
megnyugodott, mint a tiszántúli püspökök' vá-

mányunk' fő eleme, az aristocratismus, csakhogy 
változtatott alakban. Az elébbi két század alatt, 
egyes országnagyok vezették a; zsinatokat, 's 
védték a' prot. egyház' jogait és szabadságát az 
országgyűléseken, ez az oka, miért magyarhoni 
ref. egyházunkban , bátor első tekintettel ugy lát-
szik, hierarchia soha nem létezhetett, mert hogy 
azon régi szomorú időkben, a' világiak örömest 
oda engedték minden jogaikat az egyházi rendnek, 
e' csak azért történt, mivel a papok szenvedtek 
legtöbbet az ekklézsiákért, ezek hordoztattak a' 
nápolyi gályákra. Most azonban, szinte derekán a' 
XVIII-ik századnak, a' török az országból kive-
retve, a'páitok legyőzetve, fejeik száműzetve, az 
egész hon egy koronás fő alatt egyesül, a'belső 
béke, Tend, 's nyugalom visszatér, azonnal az 
éber aristocratismus kezd egyenes és közvetlen 
befolyást gyakorolni az egyházi dolgokba. Az egy-
házi rend viszont mellőztetését nehezen sziveivén, 
a' bodrogkereszturi gyűlést törvénytelennek nyil-
vánítja , 's végzéseinek sokáig ellenszegül. Azon-
ban , mivel a' világi elem mindenütt azzal állott 
elő, hogy a'superintendensek és esperesek sze-
mélyesen nem mozdíthatván elő az ekklézsiák'dol-
gait, ő felségénél, dicasteriumoknál, vármegyék-
nél, és még ez időben a'dioecesanusoknál is, ezen 
terheta' világi urak veendik magukra, —csak ennyi-
ben, és igy csupán védőleg kivánüak befolyni az 
egyházi dolgokba; az egyházi rend lassankint lecsen-
desült, 's engedett a' bodrogkeresztúri végzésnek. A' 
magyar aristocratismus' eme győzelme még inkább 
föltűnik, 179 l-ben,midőn az egyházi rend' megkér-
deztetése nélkül, az országgyűlésen jelenvolt protes-
táns urak folyamodást készítenek a' felséghez, zsinat 
tarthatás iránti engedelemért. Még el sem érkezik 
a' kegy. k. resolutio, midőn a' világiak elvégzik 
eleve magok között, hogy az egyházi igazgatásban 
az evangélikusokkal egyformaságot követnek, e' 
végre kinyomatják előre (1791. 15 jul.) a'len-



gyei lutheránusok" egyházi törvénykönyvét (len-
gyel codex), melly a' világiaknak nagy fensőbb-
ségét enged az egyháziak felelt. A' dicső emlé-
kezetű II-dik Leopold, aug. 4-kén 1791, kiadja 
kegy. resolutióját, mellyben megengedi mindkét 
hitvallású evangélikusoknak a' zsinattartást egy-
egy kir. biztos, jelenlétében. Már aug. 15-kérea' 
négy ref. superintendentiák' követei össze hivat-
vák Pesten, a' zsinat' tárgyairól leendő értekezés 
végett. A'tiszántúli kerület' követei sürgetik, hogy 
a' zsinat' határnapja' hátrább tétele kéretnék ő fel-
ségétől, 's azon indítványt teszik, hogy elébb min-
den egyházkerületből nyolcz nyolcz tagból álló 
választmányt kellene össze hivni, a' zsinat'tár-
gyairól adandó javalat kidolgozása végett, 's e' 
javalat mindegyik superintendentiának küldetnék 
meg, hogy consistoriumaikban megrázogatván , 
tennék irásbaértelmüket, 's ezt zsinati követjeik-
nek utasítás gyanánt adnák át. És ezen üdvös in-
dítvány félrevettetik azon ürügy alatt, hogy az 
evang. világiak már elvégezték, sept'. közepén 
elkezdeni a' zsinatot. — Így többnyire előkészü-
let 's utasítás nélkül, egybegyűlnek sept. 12-kén, 
mint a' zsinatoni megjelenésre kitűzött határna-
pon, a' papi és világi követek, de fájdalom, 
nem azon kölcsönös bizalommal, melly a' köz-
jó előmozdítására mulhatlan szükséges. ,,A' kül-
ső rend, mint a' budai zsinat1 históriájának lelkes 
irója megjegyzi * ) , nem feledhetvén Sinai (epis-
copalis rendszerhez szító) és társai által lett meg-
bántatását, azt, az egész benső rend' megalázásá-
val tartotta megboszúlandónak. A'benső rend lát-
ván , hogy több mint kétszázadig gyakorlott mél-
tóságocskáját többé meg nem tarthatja, azon nem-
csak szomorkodott, hanem boszonkodott is, és 
úgy nézte ezen zsinatot, melly egyenesen az ö 
megalázására gyűlt öszve." llly|előzmények után, 
jöttek létre a' budai zsinat' cánonaí, nem csuda, 
ha olly sok ellenmondásra találtak , nem csuda, 
hogy kegy. fejdelmeink által mindeddig meg nem 
erősítvék. Azonban szellcmök, az ezeken épült 
statútumainkba sok részben állal jött, 's régiebb 
cánonainkat, noha ezek is szintúgy egyoldalúak, 
hátiérbe szorította. Innen az ingadozás közelebb 
magyarhoni ref. egyházigazgatásunkban. Gelei és 
komjáti cánonaink nagy részben elavultak, budai 
cánonaink mindeddig sem megerősítvék 's félszá-
zad' óriási haladása miatt, többé nem korszerűek, 
's igy— noha nem tagadjuk, — hogy most már jó 
uton vagyunk, az igazat megvallva, valódi ca-
nonicus állásunk, szilárd alapon nyugovó egy-
házalkotmányunk, mind e' mai napig sincs. Csu-
da-e, ha a' papi tekintély olly igen alá szállott?! 
A' XVl-ik és XVII-ík században az egyházi elem, 
úgy látszik, csaknem egészen kiszorítá a' világi 
elemet, a' XVIII-ik és XlX-ik században, a' vilá-
gi elem túlnyomó súllyal bir az egyházi felett. 

Azonban a' törénetirás nemcsak tanúja az idők-
nek, de egyszersmind vezérfáklyát tart az igazság 
felé , a' mult a' jelennek annya, 's a' jöven-
dőnek kulcsa. A' felidézett történeti adatok vilá-
got hintnek , 's fölfedezik jelen bajainknak forrá-
sát , de ugyan akkor elvezetnek a' legbiztosb 
gyógyszerek tárához is. 

Mi a' XlX-ik század' nemzedéke, ma mára' 
reformatio' IV-ik századában élünk, 's nagy ideje, 
hogy ne csak átlássuk hányat mutat a' negyed- vagy 
óramutató, de a'teendők'során, előleges lépések-
nek tegyük: 1.) Megszüntetni a' liáromszázados 
üdvteten harezot a' hét etem között - - 's mint 
már másoktól is érintve vala — eltörölni a' kü-
lönbséget az uralkodó és engedelmeskedő egyház 
közölt, hogy sem a' világi rész papuralomtól (hie-
rarchia); sem az egyházi úrönkénytől (küriarchia) 
ne rettegjen. E' végre 

2.) Behozni súly egy ent leginkább biz-
tosító képviseleti rendszert, melly abban ál l , 
hogy mind azok, kik bármi név alatt az egyház' 
igazgatásába befolynak , a' gyülekezetek által vá-
lasztassanak, minden elnöki kinevezés megszűnvén. 
Ehezképest 

3.) Rendszerezni a' helybeli egyházi taná-
csot, úgy, hogy mindenütt pap legyen elnöke, 
's tagjait ne maga egészítse ki, de mindig a1 gyü-
lekezet válassza ; rendszerezni az egyházmegyei 
's kerületi consistoriumokatszintén a'nyilvános-
ság 's képviselet' elvei szerint, ugy m. a. hogy 
döntő szavazattal csak egyenlő számú egyházi és 
világi képviselők bírjanak, 's az elnökség, ha az 
egyes papi ki nem vihető, úgy intéztessék el a' 
papi és világi renden levők közit, hogy mindegyik 
elnök, minden tárgyban, egyenlő elnöki joggal 
birjon. 

4.) Biztosítni az egyes superintendentiák' 
autonómiáját az által, hugy a' convenl marad-
jon ezentúl is atyafias összejövetel. 

5.) Készíttetni a' 4 superintendentiák' bi-
zonyos számú követeiből összehívott nagy választ-
mány által, új egyházi törvényjavallatot, 's ezt 
külön külön minden egyházkerület' es megyének 
megküldeni, megbirálhatás végett, 's ebből szer-
készteni á1 jövő zsinatra, követi utasítást. 

Hogy mind ezeket egyesült erővel 's akarat-
tal életbe léptethessük, nemzeti zsinatra lesz szük-
ségünk. Legkegyelm. urunk 's apóst, királyunk' 
szelid kormánya, közelebb a' jelen országgyűlés-
hez (jul. 5. 1843.) bocsátott kegy. leiratában , a' 
tökéletes viszonyosság 's lelkismeret szabadságá-
nak elvét nyilván kimondotta , 's szabad remény-
lenünk , hogy sérelmeink , miután az országgyű-
lés' közhatározatából újólag ő felsége'kegyes színe 
eleibe terjesztvék, törvényszerű orvosoltatást nyer-
nek. Mi ha teljesülend, minékünk halaszthatlan 
kötelességünk, prot. egyházigazgatásunk' szilárdí-

| tásának nagy mívét megkezdeni. Korább avagy ké-
sőbb tartandjuk zsinatunkat, nézetünk szerint egy-



szerre tökéletes rendszert sem egy, sem más eset-
ben nem hozunk be; a' mi hivatásunk azért je-
lenben, alapos előkészületet tenni a' nagy mun-
kához , 's ha mi nem élvezhetjük is munkáink-
nak egykor áldásban ragyogó gyümölcsét, leg-
alább a' jövökornak, nálunk boldogabb utóda-
inknak kijelöltük az utat, mellynek rögei'egyen-
getésében lassú bár, de biztos léptekkel haladhatni 

Tó th Mihály, losonczi ref. pap és prof. 

E g y h á z i g y ű l é s : 
Restaiaratio, és egyházi képviselet 
életbe léptetve a fl$iká» belüli ev. ref-
egyházkerület' új szerkezetében. 

Január' 25-én , és igy malo vei bono omine, 
történetesen épen Pálfordulása' napján tartatott 
Sepsi-Szent-Györgyön,a'Rikán belöli ev. ref.négy 
egyesült egyház vidék' és egységhivő esperesség' ke-
rületi gyűlése, ideiglenes elnök Bong István úr' 
elnöklete alatt, mint már régótai köz szokás, nyilt 
ajtóknál. A' gyűlés'főtárgya volt: kerületi ren-
des elnök'-, jegyző'-, közigazgatólevél- és 
pénztárnok' választása; 's ezeknek és az egy-
házvidékeiktől választott új kerületi ülnököknek 
meghitlése és beigtatása. 

A' székely papság, a1 reformok' küszöbén 
áll, söt azok1 előcsarnokába be is lépett. A'négy 
egyesült egyházvidék' közönségi gyűlése már előbb 
közakarattal restauratiót, és a' régi jó alapokon 
nyugvó, de, a' kor' kivánatinak lehetőségig meg-
felelő képviseleti szerkezetet határozott. E' végre 
egy tervkészítő biztosság neveztetett. Az elkészült 
terv köröztetett, az egyházvidékekkel közöltetett 
és meghányatott, 's az ügy alig egy év alatt oda 
ért, hogy a' mult évben előbb Zabolán sept. 12-én, 
's utóbb Sepsi-Szent-Györgyön, oct. 5-én tartatott 
kerületi rendező gyűléseken, a' főelvek és alap-
szabályok megállítatván , közgyülésileg határozta-
tott: ,,hogy az egyházkerület1 czélszerünek vélt 
szerkezetében, régebbi gyakorlat szerint is, 

képviselet vétetvén alapul, legyenek ennek, 
jövendőre, hittel köteles tagjai, az egyházme-
gyék' rendes esperesei és jegyzői, 's megyén-
ként a' részletes zsinatokon három évre vá-
lasztott négy négy kerületi rendes ülnök, mint 
egyházmegyéik'' képviselői; nemkülönben ke-
rületi főgondnok, és megyei algondnokok, kik 
mindnyájan egyenlő döntő szavazattal bírja-
nak. Ezen rendes tagokon kívül lielyök lészen 
ugyan a' kerületi gyűléseken, minden illető több 
pap atyafiaknak és világiaknak is, de csak 
tanácslói szózattal. A fenebbi jog értetvén a' 
kiváltságot érdeklő tárgyakban, az egységhivő 
atyafiakra nézve is." 

A' kerület'rendes elnöke, jegyzője, levél-
és pénztárnoka' választatásukra nézve, az elv és 
mód is meghatároztatott vala ezekben: „Ámbár 
tí hivatalnokok' átalánosan szabad választása 

volna minden szabad testületnek védbástyája, 
's mint illyen, ez lehetne minden üdvös ered-
ményű intézeteinek, és így a józan élőhala-
dásnak is egyedüli biztos forrása : mindazál-
tal, mivel a természet' rendje szerint, minden 
dolognak megvan a maga stadiuma, az ed-
digi gyakorlat' nyomán választassék az elnök 
most még cti négy ev. ref. esperesek közül sza-
badon, titkos szavazattal, a' kerület' rendes 
tagjai által, átalános szótöbbséggel, három évre. 
A' jegyző, közigazgató, levél- és pénztárnok 
pedig választassanak minden megszorítás nél-
kül, titkos szavazattal szabadon,«' kerület ren-
des papi tagjaiból nlóan három évre. Az ülnökök 
ugyan ezen elv szerint választassanak egyház-
vidékeik részletes zsinatain, annak rendes tag-
jai által, képviseletiképen , három évre." %'J 

Ez elfogadott elvek' és meghatározott alap-
szabályok' nyomán meghatároztatott vala mult évi 
oct. 5-én, az is: „h o g y ideiglenes elnök atyánk-
fia ezen elveket és szabályokat a' maga útján 
köröztetvén, hivatalosan szállítsa föl a' m. fő-
gondnok urat, a' t. algondnok urakat, az egye-
sült négy ev.ref. egyházvidékeket, valamint az 
egységhivő atyafiakat is: hogy vidékenként a' 
rendes esperes és jegyző urak mellé négy négy 
közönségi ülnökeiket megválasztván , azokat 
e jelen gyűlésre. utasítással ellátva , küldjék 
el, hogy ay szabályok' értelmében a' közön-
ségi r. elnök, jegyző, közigazgató, pénz- és 
levéltárnok megválasztassanak, és az igy ren-
dezett közönségi gyűlés' hatósága, 's több ez-
zel egybefüggő tárgyak is elintéztessenek." 

E' felszólításnak elégtétetett, és jelen gyű-
lésre az egyházvidékek' megválasztott képviselő 
ülnökeiket elküldvén, legelőbb is a' két közelebbi 
rendező gyűlés' jegyzőkönyve olvastatott, — mint 
a' melly a' rendezési elveket, és fenebb érintett 
alapszabályokat foglalja magában, — és helyben-
hagyatott. Aztán a' főgondnok ur' elnöklete alatt 
a' szavazatszedő biztosság kineveztetett, 's az ered-
mény közmegelégedésre az lőn, hogy kézdi es-
peres, Bodola Ferencz ur, átalános többséggel, 
elnöknek elválasztatott, és szíves éljenezés között, 
elnöki székébe egy velős beszéddel, béült. Jegy-
zőnek választatott t. Pap István ur, kire egy-

Itt eszmetársula tná l fogva eszünkbe j u t : hogy a' 
communi tas ' r endezéséhez valami hasonszerü t l e -
hetne, sőt kel lene tenni a ' zsinattal is. A' hiva-
talnokokon kívül lehetnének ennek tag ja i az e g y -
házmegyék ' kétkét képviselő követei . Vagy ha 
ezeknek tartási köl tsége i j e sz t , a d j a vissza az 
anyaszentegyház és a ' zsinat a ' t r ac tusoknak az 
örökösödés ' jövendőrei eltörlésével az esperes ' és 
j egyző ' szabad választását , és ekkor minden r e n -
dén leend. Ennek utóbb is csakugyan meg kell 
l e n n i ; 's hitem 6zer in t , a' két képviselő követ -
kü ldés e' szent czél ' e lérését is n a g y o n siet te tné. 
Egyébiránt mind ez csak egyéni igénytelen véle-
mény. Avatot tabbak szó l janak hozzá , tanácsol ja-
nak , és ha l e h e t , tegyenek jobbat . K. 



szersmind a' levéltárnokság is bízatott addig, míg 
állandó archívum állítathatik. Közigazgató és 
pénztárnok lett t. Nagy Ferencz ur, gidófalvi 
pap és sepsi közigazgató. — A' választások ekkint 
és közmegelégedésre megesvén, közkívánatra, az 
egész újonan rendezett és restaurált egyházi tes-
tület, hitet tett le, 's mindnyájan hivatalukba bé-
igtattattak. És igy a' székely papság' gyönge vi-
rága, egy szép füzérbe fonva, és egyesülten áll 
ma a' kerület, hajdankorban sok hatású gyű-
lésén! Üdv és áldás reá, mint a" melly férfias erő-
vel , békés úton és közegyetértéssel szabadítá ki 
magát a' hivatali örökösödés' gátló békóiból, és egy 
sokat igérő jövendőnek veté meg alapját. A' Rikán 
belől hát a' reslauratio és egyházi képvise 'et élet-
be lépett. Eredményeiről időnként a' tisztelt olvasó 
közönséget tudósítani, kedves kötelességünk leend. 

Ké z d i f i. 

I s k o l a ü g y . 
A'zalavidéki ág. liltv. esperességlien 
alakult iskolatam'tói egyesület' jó 
szándékú működéseire, baráti ész-

revételek 's tanáesló kérdések. 
Ugy értesíttettünk a' prot. egyh. 's isk. lap' 2-ik 

száma' 30-dik oldalán, hogy az érdemes conferen-
tialis tagok, predikálziók'kidolgozásában is kíván-
ván tökélyesülni, predikátziókat olvasnak közbirálat 
alá. —Ne vegyék rosz néven tiszt, hivataltársaim, 
ha ez ellen, mint körökbe nem tartozó munkálatok 
ellen, annyiba nyilatkozom: hogy ez néma' confe-
rentia', úgy szólva, még csak megkezdett működése' 
első sorába tartozzék; mert van még a' tanmód', isko-
lai nevelés', kézikönyvek', tanítmányok' kidolgozása 
körül elég teendő, mellynek a' hivatalát méltányló is-
kolatanítónak főgondjának kell lenni. Hagyjuk mi a' 
predikállási gondot azokra, kiket illet, prédikáljanak 
a' papok, mi fordítsuk főgondunkat egyedül körünk-
höz tartozó, nem csekély fontosságú teendőkre. 
Azért is az il ly, 's idő vei jót szülhető conferentiák-
ban, részemrőllanácskozásalávenni, értekezéseket 
olvastatni, *s vitatkozni szeretnék az ilfen következő, 
nem épen érdektelen tárgyakról, ugyanis 1-ször: 
Mi tevők legyenek az iskolatanitók , hogy maguk 
iránt, a' lelkész urak előtt, több bizalmat, szeretetet 
'stekintetetszerezzenek? 's bizalommal, szereteltel 
kezet fogva, iskolájok' reformjáról minden tartózko-
dás- fesz nélkül, egymással bizalmasan eszme-
cserébe ereszkedhessenek, 's igy kezet fogva, az 
üdvösnek vitatott tárgyat egyesült elhatározottság-
gal létrehozni kiizdhessenek. Tanítónak jó kedv, 
méltánylás's egyelőjáró jó barát, bizalmasan tár-
salkodó vezér kell; a'hol igy kezet fogva működik 
a' két egyházi egyén, olt fognak a'gyermekek ke-
gyelemben, isten's emberek előtti kedvességben ne-
vekedni. 2-szorMellyik legyen a' legjobb, vagy leg-
alább czélirányosabb olvasást tanító-mód, 's mint 
kelljen azt úgy alkalmazni, hogy a'gyermek minél-
elcbb olvasni megtanuljon ? Erre nézve nem jobb 

volna-e a' betűk' ismertetése' ideje alatt, a' más-
salhangzókat csak magánhangzóvali kimondásra 
úgy tanítani, hogy a' magánhangzó mindég a' más-
salhangzó után hangozzék, p. o. be ge fe me se re ne 
'stb.,de szótagolás alatt mindégazonnal a' mással-
hangzó betű, az utánna következő magánhangzó' 
hangulatát vegye fel, p. o. ne mondja a' tanuló: 
ke-i, k i , vagy ká-i, ki , hanem egyszerre: k i ; 
vagyef-afa, hanem egyszerre fa. 3-szor 3Iit cse-
lekedjék az iskolatanító, hogy tanítványait arra vi-
hesse, hogy rendes hangejtéssel 's a1 dologra ügyel-
ve, jól olvasni megtanuljanak? 4-szer Jó-e a' gyer-
mekeknek az iskolában (mint némelly szülék kíván-
ják) a' csendesen, szüntelen egy helyen ülésrei szok-
tatása ? 5-ször az iskolai fenyíték egészen eltörlen-
dő-e ? 's ha fenyítni kell , jobb-e nyilván minden 
tanítványok' jelenlétökben , vagy iskolai óra után 
magánosan büntetni? 6-szor Orgonálás 's éneklés 
közben, kell-e az orgona' változtatásit használni, 
hogy az ének' lelke minélinkább kiemeltessék 's 
hasson? 7-szer a' régi, 's hibákkal teljes Ilübner' 
históriás könyve helyett, nem volna-e czélirányo-
sabb n. t. Halasyiir által, Seilerután, Pozsonban 
kiadott, hasznos tudományokkal 's épületes versek-
kel ellátott históriáit használni? 's miért nem mél-
tányoltalott eddig ezen becses munka mindenütt 
protestáns iskoláinkban? 8-szor Szükséges-e fa-
lusi iskolákban a' gyermekeket kotta szerinti ének-
lésre tanítani,'s mit nyer az istenitisztelet alatti ének-
lés, ha a' tanítványok a'kotta-jegyekkel, 's azok-
nak hangoztatásokkal is megismerkednek? D-szer 
Tanuljon-e az iskolatanitó egyes hallgatótól ének-
nótákat, 's nyer azzal valamit, ha tanul? 10-szer 
Egy évben, falun, két próbavizsgálatot tartani, hasz-
nosabb-e, mint egyet; 's ha kettő tartatnék, mellyek 
annak káros következései ? 11-szer Szükséges-e, 
hogy az iskolás gyermekek tollmetszésre rendesen 
tanítassanak's mi haszon háramlik abból a'felserdült, 
iskolából kimaradt legénykékre, utóbb kisbirósá-
got.vagy szintebiróságot is viselő egyénekre nézve? 
12-szer Nem jó volna-e minden évi próbavizsgálat 
után, ha minden iskolatanító'tanítmányátletisztázva, 
az esperes vagy dekanus urnák be adná, ki azt meg-
vizsgálván , a' legczélirányosabban kidolgozottat, 
minden évben az iskolatanítók közt köröztetné, hogy 
abból a' hasznos kézikönyvhiánnyal küzdök okulhat-
nának 's azáltal munkásságra is némünémüképser-
kentetnének? 13-szor Mint lehetne legczélirányo-
sabban kivinni azt, hogy nyáron a' falusi iskolák kis-
dedóvó intézetül használtatva, a' munkás szülék, gon-
dos kezekrebizhatnák a' már nem szopó kisdedeiket? 
14-szer Mint lehetne az állat-kinzást irtani 'sazok-
kali szelídebb's rendesebb bánásmódot eszközölni? 
'stb. — Ha egyszerű kérdéseim által megbántot-
taknaknem érzik magokat az érdemes conferentia-
lis tagok, czéll értem. Rév-Komárom, jan. 27-én, 
1844. V a r g a Mátyás . 



Iiosonczi Iskolák. 
A'honi tudományos intézetek' hathatós pártfo-

gásáról hazaszerle ismeretes, 's dicső emlékezetét 
már az ország' törvényczikkeiben is örökített m. bár-
dányi gróf Buttler János ur, közelebb lefolyt 
1843-ik év' utolsó havában, a'losonczi ref. egy-
háztanácshoz intézett levelében, a' ref. lyceumnak 
2,000 pengő forintot ajándékozni méltóztatott, 
olly feltétel alatt, hogy ezen öszveg' évi kamatjai, 
a' rendes professorok'fizetése javítására fordítassa-
nak. Kedves kötelességének ismeri azért az egy-
háztanács, a nemes lelkű grófnak, ezennel, az 
egész haza' szine előtt, hálás köszönetét nyilvánítani. 
— Szintén városunk' kebeléből, sietünk egy más 
örvendetes adatot is közölni a' nevelés' ügyében, or-
szággyűlési egyik lelkes követünk, t. Kubinyi Fe-
rencz ur, ez előtt mintegy két évvel megpendítéa' 
kisdedóvás'eszméjét, melly azóta fejlett, érett, mig 
nem végre csakugyan testté is lett. A' kisdedóvó 
intézet, Losonczon, folyó 1844-diki év'február' 
4-ikén, ünnepélyesen megnyittatott. Az intézet'meg-
nyitását előző vasárnapon, mind a' három ker. fele-
kezet'templomában, czélszerü és buzdító beszédek 
tartatván, a' fennevezett napon, d. u. 3 órakor, 
a' casino' teremében, számos minden rendű nép 
gyülekezett fel. Az intézet' választmányi elnöke, 
nográdmegyei al-ispán t. Károlyi János úr, nyitotta 
meg a' köz öröm emelte ünnepélyt, valódi ember-
szeretet lehelő hatályos beszédével, mellyből — 
bármelly rövidek kívánunk is lenni — nem lehet 
nem érintenünk ama közletszéssel fogadott eszmét: 
hogyt. i. „eddigelé a'gazdagabb osztály, honunk-
ban azzal vádoltaték, hogy az a' szegény nép'neve-
lésével nem gondol; sőt a' gazdagabbak' gyermekei 
többnyire elkülönözve a'szégényebbekéitől, háznál 
neveltetnek; e' vádat hatalmasan megczáfolják a' 
kisdedóvó intézetek , mellyek leginkább a' tehető-
sebbek adakozásából állanak fen mindenütt, hogy 
ott a'szegények'kisdedei, majd csaknem ingyen 
neveltessenek — hol a' gazdag' és szegény' kis-
dedei egybetalálkozván, egymást türni's méltánylani 
idejekorán szoktassanak." Ezután Karády Jgnácz 
kisdedóvó, a tolnai képző-intézet szép reményű 
növendéke, tartott beszédet, melly tárgy' avatottsá-
gát, 's kiválólag szelid lelkületét, igen értelmes, 
de a' mellett nemes népszerű modorban ábrázolá. 
— Végre, mi az egész ünnepély' ritka szivemelő je-
lenete vala, mind a' három ker. hitfelekezet' lelki-
pásztorai szólottak egymás után, velős rövidséggel 
a' néphez serkentve 's buzdítva azt, sors, hit, és 
nyelv-különbség nélkül, kisdedeiket, az intézet'jó-
téteményeiben részeltetni. — Mi az intézet' alap-
tőkéjét illeti: jelenlegazt 212 részvény teszi, egy 
égy részvény, 2 pengő forintjával, 6 egymás után 
következő évre kötelezve. A' részvényesek közül 
különösen kiemelendő a' ns város, melly maga 40 
részvényt irt alá; továbbá említendő a' műkedvelő 
társaság, melly egyszersmind tisztultabb izlést ter-
jesztve, színi előadásaival, az intézet'"tőkéjét tete-

mesen nevelte, 's mint hisszük, nevelcndi; vé-
gül az intézet' javára sorshúzással egybekötött 
lánczvigalom, február' 17-kén, melly jótékony 
czélra, Nógrád' nemeskeblü fiai- és hölgyeitől sok 
becses ajándékok/s apró kézi munkák küldettek be. 
Vajha ez intézet' létrehozása körül kttüntetelt nemes 
buzgalom, némi ösztönül szolgáljon, honunk'minél 
több városaiban 's népesebb helységeiben, hason-
nemü intézet'létesítésére! T ó t h M i h á l y . 

Pesti ev. gyitimisiimi. 
Pest, február' 3-án, 1844. Épen ma fe-

jeztettek be a' pesti a. v. esperességi gyülekezet' 
tanodáiban a' téli nyilvános vizsgálatok, mellyek 
mult hó' 25-től fogva máig, délelőtti szokott órák-
ban tartattak. Tanulók'száma: elemi 1. oszt. 72; 
elemi 2-ik oszt. 72; első és 2-ik grammat. oszt. 
72; 3 és 4. oszt. 59; a' szónoki, költészeti oszt. 
53; elemi első leányoszt. 49 ; 2-ik leányoszt. 33; 
összesen: 410 növendék. — Egyébiránt ezen egye-
temes tanodának főfeladata levén a' haladás 's te-
hát a' kor' szükségeihezi simulás, a' magyar nem-
zet' igazságos kivánatait az által is előzte meg, 
hogy lassanként osztályaiba a' magyar nyelvet be-
hozván, már évek óta a'gymnasialis osztályokban 
a' tanítási nyelv a' magyar, a' nélkül, hogy a' né-
met és a' latin (t. i. a' classicus) elhanyagoltat-
nék. — Végre azt is megjegyezzük, hogy a' gram-
matikai négy éves folyamalú osztályokban a' taní-
tási órák' szaporítása 's czélszerü elrendezése 
mellett a* reáltanulmányokban is, mellyeka' pol-
gári iskola' körébe tartoznak, gyakoroltattak a' 
növendékek. Az idei téli vizsgálatot berekeszti a' 
rajz- és énekiskola. Kan y a Pá l . 

A* szarvasi iskolai próbatételről. 
Febr. 7. 1844. Siettünk sokan, és pedig 

messzetávolból, zivataros szánúton Szarvasra, kí-
váncsiságból is élvezendők Vajdaúj oktatónk' első 
iskolai próbatéte' sikerét. Örömélvezetünk tetézve 
vala, mert a' nevelési szent pályán, Vajda által 
szarvasi tanodánkra, méltán új évszakot számítunk. 
Hízelegni, kivált férfiak'ellenében, nem tudtam, 
nem is tudok, de Vajdánknak megsúgom, hogy 
ő tanszékre termett. Igen! bölcsészeiének istenie-
sen észteljes jellemzete; hittanának, vak hittől ment, 
nemesen fontoló , mégis szent pietással teljes esz-
mélkedése, történeltanának, a' korok' egyes je l-
lemvonásait, hü ecsettel rajzoló elbeszélése, az 
ifjúság' nevelése körüli okos modora, végre elő-
adásának bájteljes élénksége, és e' közbeni arcz-
kifejezésének, nemes öntudatú büszkesége — tudós 
szépsége—mindnyájunkat meggyőzött arról, hogy, 
mint fenebb megirám, Vajdánk tanszékre termett. 
— Ketten külön nyilatkoztak, egy ősz és egy fiatal: 
,,hogy bárcsak Vajda lett volna az én oktatóm!" 
Ez valóság uraim, és nem hiszem, hogy tisztelt 
oktatónk, érdem-méltánylási koszorújában ékesebb 
emlény díszkedhctnék e' nyilatkozatnál. De van még 



több is. Örömmel látta az esperességi látjelenet, 
hogy ifjuságunk sze l ídebb, emberiebb, a' jóra, 
nemesre hajlandóbb, törekvőbb. El is jöttek ők , 
fenebb mondottimat bizonyítólag, esti setétben a' 
zordon hideg'daczára, eljöttek ők az ifjak, meleg 
hálájuk, adóját vivén őszintén, tisztelgeni Vajdának. 
Mintegy 35 ünnepélyesen készült, kivált nc nzeti szí-
nekkel és „éljen Vajda Péter" felírással világló ma-
gasra emelt lámpákkal, ágyú-durrogás és zene ki-

i séret mellett, eljöttek szeretve tisztelt oktatójok la-
kához, és éljent verseltek magasztos buzgalommal, 
külön osztályban hárman, kedves oktatójuk' és neje' 
részére. Szép hála adó volt ez az érdemnek, — 
de szebb Vajda egyik nyilatkozata, melly ha jól em-
lékezem, igy hangzott, „ezen kis világítás, légyen 
néktek édes barátim ösztön arra , hogy a' nagyobb 
és nemesebb világosságot, úgymint az ész'világát 
is keressétek a' tudomány* pályáján " Örömérzetü 
édes könnyezés közt hagyok el, a' fiatalság' e'dí-
szes hálanyilatkozatát, mi is osztozva az ifjak' örö-
meiben, csüggetlen erőt, békés jólétet és Istentől 
áldást kérve, k ö z ö s e n megkedvelt Vajda oktatónk-
ra. — Rajta már most férfiak, tekintetesek, tisz-
teletesek és tudósok, van oktatónk derék, a1 

teendők rajtunk állnak. Szeretem hinni, hogy Vaj-
dát senkinek át nem engedjük. Tehetjük ezt. Mert 
szép, nagy és jövedelmes, a' helybeli t. földes-
uraságáltal kegyesenadományzott gymnasialis föld-
birtok , és hála Istennek, leráztuk a' gondatlan 
gazdálkodási hanyagságot, és közmegelégedé-
sünkre, tetemesen javulásunkra viszi azt most már 
— a' sok küzdelem után — egy jólelkű gondnok. 
Csak lelkes gazdálkodás , lelkismeretcs számolás 
kell, és mi pár évek múlva szabadulunk terhelő 
adósságinktól. Akkor azután oktatóinkra legyen 
főbb figyelmünk, és ne féljünk, mert jó oktató 
és jó gazdálkodás mellett, iskolánk virúlni fog. Ha 
egyetértés lesz közöttünk, ha méltánylás koszo-
rúzza részünkről oktatóinkat, akkor nem lesz szük-
ség ifjainknak, sem a' Kárpátok'jeges aljaihoz, 
sem az aranyokat rejtő bányaiskolák' mentoraihoz 
felvándorolni, mert kies és dús alföldünk, Vajda 
által szellemi aranyat nyujíand nekik Szarvason is. 
Esperesi megbízásból közli Balassa P á l , 

orosházi ev. 1 pásztor és esp. jegyző. 

I r o d a 1 o in. 
Syslematische Darstellung der Unterschei-

dungslehren der katholischen und protestanti-
schen Kirc/ie, für denkende CÚristen überhnupt 
und reifere Schiller insbesondere von Joh. Chr. 
Fr. Wild, evang-luth. Pfarrer zu Schönberg. 
Nőrdlingen bei C.H.Beck 1842.1 Vund 198 S. 

Ezen iratkával a'szerző mind a'kathol., mind 
a' prot. egyháznak szolgálatot akart tenni, a' mi si-
került is neki, a'mennyiben szándéka szerint, alak-
jaikat lehető hü másolatban helyzé egymás elle-
nébe. A' két egyház' különböztető tanai, két pár-
vonalos hasábban, átalánosan adatnak elő, 's a' szer-

ző — dicséretére legyen mondva — nem mulasz-
lá el forrásait, azaz, mind a' kath. mind a' prot. 
írókat vagy symbolikus könyveket idézni, mi ál-
tal nemcsak bebizonyító, hogy az egyházi tan-
szerkezeteket nem egyéni szempontból adja elő, 
hanem nevezetesen tanítóknak utmutatást is ad, 
hol találhatják az illető tanokat bővebben fejteget-
ve. A' szerző' főforrásai kath. részről: a'tridenti 
zsinat' határozatai, Möhler'symbolikája's új vizs-
gálatai, Klee' dogmatikája, a' romai katechismus, 
Walter'egyházi joga, BeckedorlT'két szava, Eren-
ner' dogmatikája; a' prot egyháztanokra nézve idéz-
tetnek: Gerhard loci, Walch' concordia-könyve , 
Chemnitz exam. conc. Trid , Stahl' egyházszerke-
zete, Puchta, Sartorius, Guerike' symbolikája. — 
Hogy az egyházi tankülönbségek' symbolikus elő-
adása egyszersmind polémiái is, azt korunkban csak 
helyeselni lehet; de különös dicséretet érdemel, 
hogy szerző épen úgy őrizkedett „Möhlernek azon 
olasz hűtlenségétől, melly az ellentant lorzképpé 
csúfítja, hogy azt könnyebben megezáfolhassa" — 
valamint néhány vitatkozó luth. theologusok' he-
veskedésétől, kiknek türelmetlensége 's „isteni" 
gorombasága, minden igazságbarát előtt gyűlöletes. 
Valóban, korunkban dicséretes dolog a' keresztyé-
nek' kezeibe egy illyen igazsággal, nyugalommal 
és nyilvánossággal irt könyvet szolgáltatni. 

(A. K. Z.) 

fiüEíoltli hírek. 
Az u tánnyomat , m i n t védfegyver a' l é -

lek.' j o g t a l a n g á t l á s a e l l e n . Az emberi nem' 
rendeltetése, lépcsőnkénti tökéletesedés, melly jog-
talan rejtélytan vagy disciplina arcani állal, nem gá-
toltatható. Rég dicsekszik Schelling ur egy új nyi-
lalkozvány-bölcsészettel, mellynek czélja , magasb 
igazságokutántörekvő kortársaknak az élet' kenye-
rét nyújtani, más tanítók' rontásainak pedig , kik 
az ifjúságot tévutakra vezérlik, 's a' lelket eltompít-
ják, gátot vetni. Várva várták a' kortársak Schelling' 
nyilatkozvány-bölcsészetének valóságos közretéte-
lét, melly az új rationalismust hátráltatva, az emberi 
elmét fölülmúló isteni nyilatkozványt védelmezze. 
De íme, a'feldicsért új bölcsesség' várt valóságos 
megismertetése helyeit, csak a' bölcsésznek magas 
kitüntetéseiről és azon nagy tekintetű tudósok' ne-
veiről értcsítelünk ? kik előadásait meglátogaták, 
's kitűnő tehetségeit nyilván vallák. Ehez járul még, 
hogy az új rejtélyes nyilalkozvány-bölcsészetben , 
igen különös képtelenségek tűnnek fel, mint: hogy 
az Istenben clöregondolhatlanul valami szükséges 
létclü, értelem nélküli (vak) , 's három potenliás 
lény létez. 'slb. * ) 

.Minthogy azonban, lisztelőilől felmagasztalt 
bölcsész, eszközöket nem találta' homály1 eloszlatá-

*)Az eredeti igy vamDasz in Gott unvordenklich ein noth-
wendig seiendes, nicht intelligentes (blindes) 
Wesen und eine Schannung von drei Potenzen be-
stehe usw. 



sára, gyanú nem hárulhat az igazság'barátira, kik 
a' tiszteletre méltó művelt közönség' kijátszásától 
undorodnak, hogy az előtükrözött titkok' felfedezé-
s é r ő l önmagok intézkedtek, 's a' közönségnek, az 
előadások' utánirolt füzetei' nyilvános, tudományos 
és szabad megbirálása által, az óhajtott ismeretet 
megszerzeni törekedtek. Ezen önkéntes bánásmód, 
idegen tulajdon'sértésével, mint tilos utánnyomat, 
nem vádolható; mert itt nem az idegen keresmény' 
károsítása volt a' főtekintet,hanem a'jogtalan fogság' 
vagy is az emberi értelmet környező homálynak el-
hárítása. Az újabb keresztyénkor'jelleme, magát a' 
régi rejtélyek' tanába, mellyeknek bölcsessége csu-
pán a' nézők és hallgatók' körére van szorítva, vissza 
vezetni nem engedi Krisztus mondáivá' mit nektek 
sötétben mondok, mondjátok azt világos nap-
pal; és «' mit fülbe súgva hallotok, a' ház' föliról 
prédikáljátok. (Math. 10, 27.) Hasonlókép mon-
dák az apostolok: Az Istennek lelkét el ne óltsá-
tok, mindeneket megpróbáljatok, mi jó, azt 
megtartsátok; nehagyjátok magatokat hiú beszé-
dek által elcsábítatni; s azt gyakoroljátok, mi 
kedves az urnák. A ki gonosztcselekeszik,gyű-
löli a1 világosságot, de a' ki igazságban jár. az 

világosra meg yen és nyilvánítja tetteit, mert 
azok Isten szerint valók. (1. Thes. 5, 19.21. 
Rom. 12, 2. Eph. 5, 6-10. Ján. 3,20-21). 

Azon esetre, haSchelling nyilatkozvány böl-
csészeténck tartalmát közzé teszi, Paul' csupán tudo-
mányos bírálatát, nem pedig az előadások' szövegét 
telte volna közzé, A' tudósoknakmulhatlan köte-
lességük az igazságot nyilvánosságra hozni, nem pe-
dig alaptalan szemrehányásokkal más tanítók'tekin-
tetét kisebbíteni. Nat. Z e i t . d. Deutschen. 

II. kat l io l ic ismus' ál lása. M ig a' r. ka-
tholicismus csak kevés hivet számlált az egyesült 
statusokban, azok békében éltek a'hasonlíthatla-
núl több protestánsokká!. De mióta számos kiván-
dorlásokkal Európából, megnagyobodott az éjszak-
amerikai statusok' népessége, az ottani r. kath. egy-
ház is sok ír és német gyarmatossal tetemesen meg-
szaporult. Azt nem tagadhatni, hogy a' r.kath pap-
ság Éjszakamerikában különös ügyességgel viselé 
magát, 's jótékonyabb, mint más felekezetek, 
keresztyénséget terjesztett , jelesül pedig, ki-
tűnő nevelőintézetével, nagy érdemeket szerze 
magának, és sokáig mindennemű provocatiótól 
óvakodék. Hiszen mint üldözött és nyomatott, 
lépett az unió' földére, Angliából egy uralkodó, 
's üldöző protestáns egyház elől menekülve. — 
Ejszakam. egyh. statusokban, a' r. kath.' száma a' 
népesség' nevekedésével, bevándorlókésprosely-
ták által tetemesen megnőtt. Európai lapok' diada-
lát hirdeték Éjszakamerikában a' r. kath. egyház-
nak 's bukását jósiák az ottani 9 annyi pártra sza-
kadt protestantismusnak. De ki Éjszakamerikát 's 
lakosai'jellemét ismeré, az az oczeántúli protestan-
tismust legcseppet sem félté, mint nem kell félteni 
az angolhonit. É' nép, véralkata 's iránya nem r. 

katholicismusnak való, ámbár van közte egy ke-
vesebbség, melly hozzá hajlik Jelenleg azonban 
igen megszelídültek az aggodalmak, 's az egyesült 
statusok' r. katholicismusa' elleneitől megtámad-
tatva, védelemre van szorítva,'s belsejében ellen-
zéktől fenyegettetik. Az egyházi prot. assembliek 
nyilvánosan tanácskoztak a' r. kath.' tovaterjedése 
fölött, 'selhatárzák az ellen minden szabad módon 
dolgozni; ez prédikálás-és sajtóval történendő, Az 
unio'igenSok legnagyobb városában, nyilvános fel-
olvasások fognak tartatni a'vitakérdések fölött; min-
den prot. szószékről Kóma ellen fognak prédikálni; 
minden prot. napilap ostromlandja azt. A' r.kath. 
papság nyilvános vitatkozásokra hivatik fel; szó-
val, olt élet mozog 's harczeszközök tűnnek fel , 
minők Európában is a' reformatio' első korában ural-
kodának. De a' r kath. egyház' belsejében is meg-
hasonlások vannak, jelesül az új orleansi, newyorki 
egyházak megtagadták püspökeiknek az engedel-
mességet, 's Rómába panaszokat küldének ellenök. 
A' protestánsok reménylik, hogy ha nem érkezik 
onnan kedvező válasz, az amerikai r. katholicisrnus 
elszakad a' pápától, nemzeti egyházat 's igy tett-
leg uj prot. felekezetetalakítand , mi hatását Déla-
merikára is el nem tévesztendi. Ennyire azonban a' 
dolgok még nem mentek. (A K. Z.) 

A* chalons l püspök.' ttjabí» levele. — 
A'Journal desDébats azon hirt közli, hogy a'cha-
lonsi püspök egy újabb hivatalos nyilt levelet bo-
csátott legyen ki jan. 28 án, mellyben többek közt 
igy nyilatkozik : „Senki sem csalatkozik. A' r. ka-
tholicismust tönkre akarják tenni, valamint azon 
szerzeteket is, mellyek kebelében élnek. A.' je-
zsuita szó olly név, melly mindnyájunkkal közös, 
mivel egy jelentésű a' katholikussal. Azért is kiki 
tudja meg, én jezsuita vagyok, t;z én egész cle-
rusom jezsuitái, minden jó keresztyének azok, 
's ezt dicsőségül számítjuk be magunknak. Igenis, 
mi jezsuiták vagyunk, és mindig is azok leendünk. 
Ki gátolhat ebben minket? Ha valakinek joga volna 
ellentétbe helyezni magát, szabadok volnánk-e? 
Milly hazugság, milly csalás ezen esetben az ily— 
lyen szabadság — Erre a' Journal des Débats 
(kormány lap) ezeket jegyzi meg : ,,A' chalonsi 
püspök urat, a' statustanácsbani pöre óta , mér-
téktelen iralmi vágy szállta meg, de nem szeren-
csés bizonyító eszközeinek megválasztásában. Na-
gyon kétkedünk, ha a'jezsuiták'részére kifejezett 
enthusiasmusa a' korlátolhatlan oktatás-szabadsá-
got előmozdítandja-e. Épen olly kévéssé tudjuk, 
ki hatalmazta föl a' püspök urat, azt mondania, 
hogy az egész clerus jezsuitái. Mind a' vallásra, 
mind az országra nézve, nagy szerencsétlenség 
volna, ha ezt hinnünk kellene. Francziaország' 
régi clerusa , melly a' mostaninak sem belátás, 
sem kegyesség'tekintetében, nem állott utána, 
nem volt jezsuitái. Mert legyen az a' mostani? 
Még megvagyunk győződve, hogy kevés kivétel-
lel, a' franczia clerus inkább egy Bossuet, mint 



egy Le Tellier és Garasse' nyomdokán haladand. 
(Augsb. Alig. Z. > 

Bibl ia vakok' számára. Az amerikai bib-
liai társulat, elhatározá vakok' használatára az egész 
ó 's uj test. sz. irást emelt betűkkel kinyomatni. 
A' táblák Mózes' 5 könyvéhez 's Példabeszédekhez 
már készek, 's az uj tesíamentom a' zsoltárokkal 
együtt már előbb lön illy betűkkel kinyomatva. A' 
vállalat Howe Sámuel tanár, Boston mellett a' 
mount-washingtoni vakok'intézete' előjárója', ügyes 
kezeire bizaték. • (B A. K. Z.) 

Vasárnap ünneplés* Lyonban is, mintTou-
louseban, kalmárokból társulat alakult, kik el 
vannak tökélve vasárnap a' legélénkebb utczában 
is zárva tartani táraik- 's boltjaikat. 

fB. A. K. Z.) 
A' magas egyház' szaporodása Times 

szerint 30 dissenter pap utóbbi hónapban azon 
kérelemmel jelenté magát a' chesteri püspöknél, 
szentelje föl őket és így ang. egyházba léptek. 

(B. A. K Z.) 
Missio társulatok. A ' franczia r. kath. 

missio társulatok mult év' elejéig terjedő cochin-
chinai levelezéseiket kinyomaták, mellyekből ki-
tetszik , hogy a' keresztyének' üldöztetése kissé 
alább szállt. Gohj, Benieux \s Charrier franczia 
téritök elfogattak, a' két első halálra Ítéltetett ugyan, 
de még ki nem végeztetett. Az európai térítők foly-
vást valának kénytelenek még rejtőzködni 's isko-
láikat éjei tárták. (A. K. Z.) 

A' bibliaolvasás veszedelmes. A' frailCZ 
katholikus lap 1' Univers bszéli, hogy Aavignon 
katholikus pap, a' párizsi külvárosban a' nép előtt 
tartott egy beszédében azt mutogatta, hogy a' 
bibliaolvasás szükségtelen és veszedelmes, és hogy 
az ismeretes bibliaterjesztő társaság az angol és 
görög egyházak hadi taktikájok az orthodoxia ellen. 

(Darm. Alig. Z. 1842 ) 
A jus eanonicum szükségtelen. - Az; 

1339-ik év' julius 12-kén a' franczia követkama-
rában a' népnevelési budget feletti vitatás' alkal-
mával azon indítvány tétetett, hogy a' jus cano-
nicum' előadása szüntessék meg a' tanítói intéze-
teknél, mivel a' clerus köteles a'status'törvényei-
nek hódolni, azonban mondatott, hogy ez kétsé-
get nem szenvedhetvén, a' históriai nevezetesség' 
tekintetéből, annak továbbra mégis meg kell ma-
radni. (Darm. Alig. Z. 1840.) 

Buzgóság;. Lessen városka' ev. lakosai rég-
óta vágytak már templomot's papot birni; e' vágy' 
közlönyéül Daelloff szolga veté föl magát, ki a' 
városi elöljárósághoz körlevelet intéze, mellyben 
hitrokonai' nevében is engedelemért templomot 
építeni's papot hozhatni eseng; magára vállalván, 
hogy papfizetésre a' kisszámú nép közt maga 5 — 
600 tallért gyüjtend. (B.A.K.Z.) 

Hajdan' történeteihez. Egy SChweizi Saj-
tó alól következő munka került ki: , ,Ancien Can-
tique sur la dedicace de la chapelle de S. N. Da-

me des Hermites, consacré v i s i b l e m e n t par 
N Seigneur J. Ch. en l'honneur de sa trés-sainte 
Mére, le 14. sept. Tan 948" ,Midőn Jézus, igy 
szól a' munka, felszentelé e' kápolnát, a' tömjén-
füstölőből angyalok léptek elő 's befüstölék a' 
sz. kápolnát. A' nagy sz. István subdiaconusa volt 
a' Jézusnak 's az epistolát olvasá; sz. Lőrincz 
az evangeliomot éneklé, sz. Mihály pedig zene-
igazgató vala. Hangászaival megénekléaz égi örö-
meket 's az imádkozó szerzetesek nem tudták, hon-
nan jő e' szerencse. Azután a' Sanctus és Agnus 
énekeltetek 's vége levén az istentiszteletnek, a' 
mennyei udvar visszatére , de itt hagyá a'sz. szűz' 
képét, vigasztalásul a' szegény bűnösöknek.' 

( B . A . K . Z ) 

Egyesület Angliában. A ' hírlapok szerint 
a' londoni püspöknél conferentia tartatván, láto-
gató társaságok1 alapítása határoztatott. mellynek 
czélja volna az egyházakat, sőt egyes családokat 
bejárni, lelki testi állapotjok felől meggyőződni 's 
rajtok ha szűkölködnek segíteni. A' társaság' el-
nöke a' püspök, tagjai a' magas és dissenter 
egyházakból választhatók. Első nap 3000 font Íra-
tott alá, maga a' püspöktől 200 font. 

(K. K. Z.) 
U j szent-jelö2t. Biztos kútfőből állítják, 

hogy Canisius Péter szentek közé fog számíttatni. 
Erényeinek tárgyaltatásai még ez évben kezdet-
nek meg (K. Ií. Z.) 

Büntetés itaiái után. Elberfcldben a' r. 
kath. papság megtagadá a' temetőbeni áldást, a' 
mint iró 's ember egyiránt kitűnő Perrot status-
ügyvédtől, mert ez az utolsó kenetet fölvenni vo-
nakodek. Neje "s gyermekei r. katholikusok. 

(B. A. K.Z.) 
Egyházi kép. (Levéltöredék). Vakbuzgó 

vallásfelekezet itt akármennyi. Képzelheted a1 val-
lásos csintalankodásokat, ha mondom, hogy csak 
Pittsburgban mintegy 100 templom van, idejét 
sok ember templomba futosással pazarolja, 's jám-
borság' köpönyege alatt, mindenféle ocsmány tettet 
és csalást követ cl Csaknem valamennyi templomban 
egész héten át istentisztelet tartalik. A' baptisták, 
dunkerek 's más felekezetek' keresztelései majd na-
ponként történnek folyamban, sőt leghidegebb napo-
kon is lég vágatik e' czélra a'jégen, 's víz alá merít-
tetnek a' szegény, hideg miatt már előbb majd meg-
merevült leányok és asszonyok. Ez oka, hogy ném-
berek közt annyi sok tüdő-'s idegkór, csúz és más 
betegség uralkodik; de azzal ők istennek vélnek 
szolgálni 's magoknak mennyei boldogságot sze-
rezni , folyton rohannak tehát e vallásos esze-
lősködés' örvényébe. Szomorú látvány az ember-
barát, 's nyugott szemlélőre nézve, de daczára 
a' hírlapok 's könyvek' oktatásainak az ellenke-
zőről, daczára e' vallásos túlfeszüftség' naponként 
történő szomorú következményeinek, minden csak 
a' réginél marad. Illy emberek atheista-, deista-
vagy neológnak kiáltják k i , 's mint ördögöt, 



kerülik azt, ki okét értelmes előterjesztésekkel 
más véleményre birni buzog. E' szerint nincs más 
választás, mint a' nép' átalán előhaladó szellemi 
fejlődésének lassanként ható befolyására bizni ez 
állapot'jóra fordítását, mi értelmes papok által ter-
mészetesen könyebben történhetnék ; de igy vásott 
vargák és szabók, hegy kényelmes életre tegyenek 
szert, tolakodnak az oktatói hivatalba s mig ez igy 
tart, a' dolgok'jobbra változása iránt csak csekély 
a' kilátás. (A. K. Z.) 

Főconsistorium- Berlinben, inneni hirek 
szerint, bizonyosnak mondják, hogy ev. főcon-
sistorium' fog felállíttani 's tiszteletbeli elnökeül 
Dráseke-1 rebesgetik. (A. K. Z.) 

Pusey. E1 férfiú a' Standardnak több ox-
fordi levelezője szerint nem rég tartott predikátzió-
jában nyíltan megvallá, hogy r. kath. lett. 

(K. K. Z.) 
Népesség. — Az egyesült statusokban, 

17,062,567. lakos mellett, 19,000. helyen tarta-
tik igazhivő istentisztelet. (B. A. K. Z.) 

B e l f ö l d ! h i r e k . 
Felső-somogyi egyházwidék, — Egy-

házvidékünk' érdemekkel teljes, de testében, 
mint már 30 éveket meghaladott gyengélkedő 
esperese , Budai Pál úr, mindeneknek , kik őt 
igazán ismerték, köz fájdalmára, a' mult 1843-dik 
évben Nagy-Bajomban tartatott kisgyülésen, hiva-
taláról leköszönt. 'S ezt, a' Rév-Komáromban tar-
tott egyházkerületi közgyűlésen is kijelentette. Az 
egyházkerületi főtanács megilletődve engedett az 
aggszolga' folyamodásának, 's határozta: hogy 
Budai Pál úr, főesperesiczímet viselend holtáig; 
az esperesi rendes kötelességek' folytatására pedig, 
az illető egyházak válasszanak egy papi egyént, 
proseniori czírnmel, ki a' főesperes úr' kimul-
tával neki, többé választás alá nem eső hiva-
talbeli utódja leszen. — Jövendő proseniorunkat 
illetőleg, mik legyenek a' tőle legmegkivántatóbb 
tulajdonok, száraz röviden rendre fölszámlálom: 

1-ső tulajdon : Minden hivatalához kellő 
ismérelekkeli felkészültség; mert e' nélkül ollyan 
lesz csak, mint a' gyertyától üres lámpa, híjába 
erőködünk nála látni, nem világít. 

2-ik tulajdon: Legyen rnivelt érzésű, de 
azonban ne igen sima: mert az igen sima ember, 
mint egy könyvben olvastam, undorító, mint az 
édes orvosság; ollyan, mint a' pallérozott nagy 
golyó, fél kézzel nem lehet megfogni. 

3-ik tulajdon: Legyen egyenes lelkű, és ne 
tekervényes, 's ravasz mint a1 róka, melly midőn 
rejtek lyukát ásni kezdjük, a' domb' másik olda-
lán kibúvik, 's elillan. 

4-ik tulajdon: Legyen hasznot nem kereső 
1s megvesztegethetlen. 

5-ször A' többi most nem említett tulajdo-
nokat is szivünkből óhajtván, legyen végre a' mi 

jövendőbeli proseniorunk, nyiltszivü bátor: de 
ne faragatlan, és vakmerő, mint a' mult század' 
végén élt fiatal esperes, ki a' hozzá folyamodott 
papot és rektort, igaz ügyökbeni eljárásukkor, ar-
czul csapdosta. Mindenek felett pediglegyen evan-
geliomi keresztyén 's jézusi szellemű. /?— q. 

Adakozás. A' fejérvári reform, egyházra, 
Zsoldos Ferencz ur a' szerkesztőségnél két ara-
nyat, a' miskolcziak' számára pedig egy aranyat 
tett le. 

megtiszteltetés- A' stájerországi gazdasági 
egyesület, Zsoldos Ferencz hites ügyvéd és 
őrségi egyházmegyei ülnök urat, levelező tagjává 
nevezte ki. 

L e v e l e z é s . A' gyűlésekről szóló közlemények 
legyenek rövidek , az a z , csak azon tárgyak foglal tas-
sanak b e n n e , mellyek a ' n a g y közönséget é rdekelhe-
t ik, 's e zek , hacsak nem valamelly sa rka la tos elvről 
van s z ó , eredményként inkább , mint a ' mel let t - és 
ellenvitatások' martalékában feleresztve. A' kakasküz-
delem, a ' l a k o m a , az é l j enezés , a' t a raczk- és ágyu-
d u r r o g á s , a ' t i s z t e lgések , a ' c z í m e k , az ünnepélyes 
menet 's tb. miud elmaradhat- — q ur , , lamentál-
junk mig ideje vau1' czímü értekezése sok baj t soro l 
e lő , mellyet érdemes ugyan ha l l an i , de minthogy e' 
lap* jelenét és jövendőjét a ' s tal ist ika ' nyomán s i ra l -
masan , a ' szerkesztőséget pedig örvendetesen é r i n t i , 
e lhagyjuk. A ' szerkeszt , nem l a m e n t á l , hanem tengő 
lapját viszi a ' hogyan bírja, ha pedig nem javíthatván 
a z t , szük körülményei miatt ú g y , mint k í v á n n á , ha 
áldozni — mit most örömest tesz — többé nem bi-
r a n d . minden Iamentatio helyet t , egyszerűen szögre 
akasztandja e' lapot. — J . A. tisztelt bará tunk ' polé-
miájá t a ' Religio és Nevelés' e l l enében , alulirt nem 
adta ki. A' két lap elvekben nem egyez m e g , nem 
egyenlő fegyverre l i r t t , 's én illy esetben nem szere-
tek harczolni . Hasson mindenik maga ' kö rében , Isten' 
országa legyen a' czél. Béke mindig , harcz csak ott, 
hol elkerülhetetlen- — A' jutalmazandó czikkre mél-
tóztassanak szorgalmasan szavazni, "s a' józsef/iapi 
pesti vásári alkalmat használni. — ,,A' r. k. pr06elyta 
az evang. egyházban" ; Válasz Székácsnak és még va-
l ami , Luther , H u t t e n , Sickingen s az elkezdett tör-
téneti adatok ' fo ly ta tása , fölvétetnek. S z é k á c s . 

M ö n y v j e l e n t é s . 
Geibel Károly, pesti könyvárusnál meg jelen: 

E Q ¥ I I Á K I T Ö R V É N Y . 
Magában foglaló az országgyűlési czikkeket és k. kir. 
rendeleteket, némi jegyzetekkel, utasításokkal 's ro-
konsági fokozatok' kimutatásával tárgyilag kidolgozva. 
Minden két felekezetű protestánsok' szá-
m á r a . Szerkesztő B S l á s y I ; $ » j o s , kis-kőrösi ág. 
hilv. evang, hitszónok 's pestmegyei esperességi fő-

jegyző. 1844. Borí tékba fűzve, veimen, l f t . p p. 

Ezen nagy szorgalommal készített munka, hazánk| 
minden hitvallású t- cz lelkészeire nézve, a' lehető 
legkedvesebb tünemény leend , minthogy eddig e'nem-
ben semmi kimerítő dolgozatot nem bírván, a' jelen 
egyházi törvénygyűjtemény, átalánosan érzett hiányt 

pótoland ki. 



T£a m mi f i ü ' i a s 

E G Y H Á Z I E S I S K O L A I L A P 
IWarmadiU é v i f o l y a m a t . 

Pesten , 1844. Mártius' 3kán. 

Das Wesen und der Beruf des evangelischen Geistlichen ist von vielseitiger 
geistiger Bildung schlechthin unzertrennlich und, da diese nur durch wissen-
schaftliche Studien erworben werden kann, so können diese daher unler keiner 

Bedingung fehlen. H ü f f e 

Tartalom. A'protest . egyházigazgaíás' ingatagsága, mint 
a' papi tekintély'sülyedésének másik oka. T ó t h M i h á l y . 
— Luther, llutten és Sickingen. J. A. — Töredék-észre-
vételek Dobos ur' töredék-gondolataira a' kegyeletekről. 
V a n d r á k A n d r á s . — Korunkban uralkodó három val-
lásos irányok' átalános egybevetése. (A. Ií. Z.) — I ro-
dalom. S z é k á c s és ifj. V á r i - S z a b ó . — Külföldi h í -
rek. — Belföldi hirek. 

A ' p r o t e s t . e g y l i á z i g a z g a t á s ' i n g a -
t u g ^ á ^ a , másat a ' p a p i í e k i n t é l y ' s i i -

I j c d c s é n c k m á s i k o k a . 
Másik okát a' prot. papitekintély' sülyedésé-

nek keressük: papi növendékeink'' elhanyagolt 
képzésében 's nevelésében. A dunamelléki egy-
házkerület' választmányi terve a' papi kijelöltek' 
vizsgálati tárgyában * ) , igen alapos és korsze-
rű 's óhajtható, hogy mind a' négy ref. egy-
házkerülettől méltó figyelem és foganatba ve-
tessék, azonban, nézetünk szerint, ezt előbb papi 
növendékeink' czélszerübb nevelésének kell mos-
tani főiskoláinkban megelőzni. ,IIa azt akarjuk — 
igy szól egyik lelkes hittudósunk — hogy a' 
vallásnak az életre 's kivált magasabb tudományos 
miveltségü emberekre igazi befolyása legyen, meg-
kell azt tisztítanunk a' puszta tekintet' porától, melly 
mint a' ker. vallás' mennyei tudományától idegen 
és annak belső lényegére nem tartozó dolog, csak 
kívülről ragadott arra és szükséges, hogy a' mai 
nagy tökélyre emelkedett prot. theologia' criticai ál-
lását, melly nem hogy a' tiszta vallásos érzés-
nek ;'s kegyességnek valamit ártott volna, de sőt 
inkább a* vallást a' többi tudományokkal kibékél-
tetvén, magas thronjába vissza ültelte, szünte-
len szemünk előtt tartsukí Ugy tartom e' velős 
szavakban ki van világosan mondva a' protestan-
tismus' szellemének főelve, a' haladás és tökéle-
tesedés , és ezen főelvnek, a' helvét és augs-
burgi hitvallások mint — némellyck igen balul vé-
lik — semmi akadályt nem vethetnek , mert azok 
tisztán kimondják, hogy minden efféle confessiók, 

*) Prot. e. 1 sz. 15. 1. 539. 1843-
*•) Prot. föisk. t. pályám. II. köt. 1. 39. 

mint emberi munkák, a' szentírás' felsőbb tekin-
tete alatt állanak, hogy azok nem valami bevég-
zett változhatlan egészet képeznek, hanem időn-
kénti haladás'tárgyai, a' szerint, miként az egymás-
sal rokon tudományok' kifejlésével 's az összes 
emberiség' haladásával azon segédeszközök istö-
kélyesbülnek , miket igazságot kereső 's elfoga-
dásra kész józan ész' utján a' szentírás' tolmács-
latában használhatunk. Illy értelemben valának már 
1566-ban magok a' helv. hitvallás'készítői * ) : 
,,Ante omnia vero protestamur nos semper esse pa-
ratissimos, omnia etsingula hic anobis proposita, 
si quis requirat copiosius explicare, denique me-
liora ex verbo dei docentibus non sine gratio-
rum actione et cedere et obsegui etc." 

Mind ezeket azért bocsátottuk előre, hogy 
prot. főiskoláink'hittani oktatóinak, nemcsak sza-
bad, de szükségkép a1 haladás1 jelen lépcsőjén kell 
előadni minden theologiai tudományokat, hogy igy 
papi növendékeikbe állandó kedvet, buzgóságot, 
érdeket csepegtessenek szaktanulmányaik iránt, 
hogy azoknak keblökben a' ker. hit' főbb ágaza-
taitbelső meggyőződés fokára emeljék, hogy azok-
nak erkölcsi vallásos jellemüket mindinkább szi-
lárdítva, benső hivatásukat önmagokkal eleve érez-
tessék. Eddig tagadhatlan igaz, hogy számosan 
lettek mindegyik iskolából pappá, kik szent hivata-
luk iránt mondani semmi előszeretettel nem visel-
tettek , kik az evangeliomi protestuntismus, lelkétől 
át nem hatva, csupán azért választották e' tisz-
tes pályát, mivel a' többi kenyér-tudományi vizs-
gálat' ellenébe magokat méginkább elégteleneknek 
's készületleneknek érzették 's itt legfölebb is né-
hány heti előkészület után, bizonyos életmódot 
's hivatalt nyerhettek. De mivel sem honi főisko-
láinkban magokat korszerüleg ki nem képezhették, 
sem annyival inkább költség-hiány 's felsőbb t i -
lalom miatt, a' külföld' prot. egyetemeit, huza-
mosb időremegnem látogathatták, csoda-e, ha 

*) Praefat. Conf. Helv. 



midőn hivatalba léptek, sem alapos szentirásma-
gyarázások, sem eredeti 's kedves előadásu szó-
nokok, sem a' nevelés és oktatás' ügyét megbí-
rálni tudó iskola-felügyelők nem lehetlek. Hát a' 
papi-hivalal gyakorlati oldalát említsem-e? Eddi-
gelé még főiskoláinkban is a' politzia eccleslicat 
's jus canonicumot nem tanítván, papjaink a' sok 
predikállások által egészen elfoglalva, csak a 
meglévő cánonokat, k. k. rendeleteket, egyház-
megyei 's kerületi szokást is hosszas időre 's több-
nyire sok botlások és súrlódások után tanulhalták 
be. A' honnan, mit egy jeles főpapunk az 17 9 1-
ki budai zsinatról í r , sok részben illik még a'je-
len időre is: „nagy veszteségére szolgált — igy 
ir a' derék főpap * ) — a' budai zsinatban az egy-
házi rendnek, hogy majd minden tagjai az illy 
fényes gyülekezetbeni szólásban gyakorlatlanok vol-
tak, és azért vagy tartózkodók vagy épen hall-
gatók. Ha valaki a'szükségesek' cognitiojában vi-
lágosb levén szólott, csak maga szólót társ nél-
kül , és mintha még ez elég nem lett volna arra , 
hogy haszon nélkül szóljon, szavára az egész vagy 
csaknem egész uri kar vissza szólott. Gondoljuk 
most ide a' világi rendnek tekintetét, szóbeli prae-
pollentiáját és mivel az egyházaktól semmi viszon-
tagos promotiót nem vár, szólni való készségét és 
bátorságát vájjon csudálhatjuk-e, hogy a' benső 
személyek, addig gyakorlott, még pedig talán nem 
roszul gyakorlott jogaikból, olly könnyen kivetkőz-
tettek." Több mint ötven év forgott le a' budai 
zsinat óta 's ha ki gondosabb figyelemmel kisérte 
egyházmegyei, kerületi's conventi gyűléseinket, a' 
dolgok' álapotja nem sokat változott. Papi növen-
dékeink a' papi hivatal' sem elméleti sem gyakor-
lati oldalával, kellőleg és idejében , meg nem is-
merkedhetvén, csuda-e, ha később a'haladó kor' 
miveltségévcl versent nem futhatva, a' papi-te-
kintély napjainkban olly igen alá szállott? 

Ha tehát e' bajt gyökeresen kívánjuk orvo-
solni, ha azt akarjuk, hogy mind a'káplán, mind 
a' pap-képességi vizsgálat' papiroson kész terve 
foganatba vétessék: nézetünk szerint elébb főis-
koláinkban szükséges a' theologiai tudományokat 
kor- és czélszerűleg rendezni. Óhajtható mindenek 
felett, hogy ha főiskoláink' pénzereje engedi, a' 
theologia' elméleti részét mindenütt tanítsa két 
rendes professor, időről időre kiadandó kéziköny-
vek szerint, a' gyakorlati theologiára pedig min-
denütt egy külön kathedra állítassák föl. A' ho-
miletikai 's kathechetikai gyakorlatoknak, nem-
csak az ifjak által készítendő szent beszédek' minden 
oldalú kritikájára, de a'szavalásra és szónoki test-
viseletre is ki kell terjedni. Ide tehát mindenek fe-
lett olly egyén volna megválasztandó, kinek ala-
pos tudománya mellett, a' külsőkben is minél tisz-
tább , minden feszt, dagályt, túlzást kikerülő 's 
a' természetet világos gondolkodás és nemes elő-

adásban kifejező izlése és modorja legyen. Itt kell 
továbbá legnagyobb gondot fordítani az egyház-
igazgatás elveinek, az evangeliom 's okosság sze-
rinti megalapítására , a' meglevő egyházi törvé-
nyeket csak röviden, ellenben az egyházi törvény-
hozás' jobbítására vezető eszméket bővebben fej-
tegetni, szóval az egyházi törvénynek evangeliom' 
szellemével öszhangzó eszményi képét állítani föl. 
Mint szintén a'liturgiában is nccsak a' fenálló adas-
sék elő, de gond legyen arra is, hogy szent val-
lásunk' változható külszertartásai, az átalános ér-
telmi és izlési miveltség' észszerű kivánatihoz si-
mulva , a' vallás' tekintete ez által is fentartassék. 
Ugy látszik , a' tiszántúli ref. egyházkerület régóta 
érzette főiskolájában ezen hiányt, melly szerint a' 
papi sz. hivatalra készülő ifjak eddigelé inkább csak 
elméletileg képeztethetvén , a' hivatal' gyakorlati 
oldalával, az elméleti tudományok' rendes okta-
tóinak nem kevés terhelletésével ismerkedhettek 
meg valamennyire, ez indította arra , hogy 1842-
ben homileticum seminarium név alatt olly in-
tézetet létesített, mellyben papi pályát választott 
ifjaik az elméleti tudományok mellett, egy rendes 
oktató' nyilvános vezérlete alatt homiletikát, litur-
gikát, cura pastoralist, cánonok' ismeretét, szóval 
a' praclico-theoreticumokat három évfolyamokon 
át tanulhassák, alkalmat nyervén gyakorolni is ma-
gukat imádságok', bibliai magyarázatok', minden 
nemű predikátziók' kidolgozásában 's ezeknek el-
szavalásában. Ha az idő' lelkét megértő tiszántúli 
egyházkerület' példáját, több egyházkerületeink 
is főbb iskoláikban hovahamarább követendik, ak-
kor minden felsőbb lálnoki tehetség nélkül merjük 
jósolni, hogy a' prot. papság iegbiztosb úton ön-
magából és maga által emelendi magát, lehetlen 
lesz a' papságnak elaljasodni, mert pappá nem 
lehet senki, ki szent hivatalának becsületére nem 
váland, akkor rendezhetjük a' kijelöltek' (candi-
dati) vizsgálatát bármelly szigorúan, akkor a'nép' 
választási-szabadsága is korlátozva lesz, mert az 
a' papi hivatalra képeseknek kijelöltek közül érde-
metlent, ollyant, ki mindjárt a' küszöbön a' pap-
mértéket meg nem ütné , nem is választhat. 

Im e' három főpont alatt kívántuk észrevéte-
leinket közölni a' papi-tekintélynek egyházunkbani 
alábbszállásáról; 's nézeteink egyszersmind, habár 
közvetve is, némi világosításul szolgálhatnak a' pa-
pi-kijelöltek 'vizsgálati tárgyában közlött dunamell. 
választmányi terv körül. Magára a'terv'tartalmára, 
mint észrevételeink' főeredményét, csupán azt je-
gyezzük meg, hogy a' terv olly szellem- és modor-
ban, mint a' hogy fel van téve, hogy t. i. önmystifica-
tio nélkül, minden papot átalános és alapos tudóssá 
is képezhessünk egyszersmind, a' terv illy széles, 
értelemben csak akkor léptethetik valósággal életbe, 
ha elébb a' prot. papság1 álalános szegénységén , 
a' prot. egyház-igazgatás' átalános ingatagságán, 
a' prot. papi növendékek' átalánosan elhanyagolt 
képzésén 's nevelésén segítve lesz. Hogy ezek tecn-



dőink' során legelöl állanak, hogy ezek nem a' korszakot alkotó Óramutatója*'): „A* papi-
levegőből kapott hiú ábrándképek, hanem ész- és tekintély'sülyedéseit.. egyedül csak egyházi kor-
korszerü reform czélra vezető lépései; az első mányzásunknak és főiskoláinknak czélszerü rend-
pontra, a' prot. papság' szegénységére nézve, ta- szerítései fogják gyökeresen megorvosolni. Legyen 
núsítja még maga a' mivelt külföld is, jelesül a' az egyházi szolgának hivatala teljesen független, 
prot bádeni naggherczegség' mult evi közönséges i és csak közbizodalommal választolt felsőségétöl 
zsinatja, hol a' papi fizetés' classificatiója, az 
évek' számához képest emelkedő mértékben, vá-
rosi mint falusi lelkészekre nézve, egyformán kiter-
jesztve 's egyedül csak érdemre tekintve állapítta-
tott meg * ) , de tanúsítja közelebb honunkban, 
lelkes Szemere Bertalanunknak a' papi özvegy-
és árvatár' felállítását sürgető 's minden egyház-
kerületünkben köröztetett 's meleg részvéttel fo-
gadott terve, tanúsítja a' helv. h. dunántúli e. k. 
1843-iki most legelső izben nyomtatott jegyzö-
könyvének 50-ik sz. alatti határozata: „Miután az 
egyházkerületi tanács már 1837-ik évben igazsá-
gosnak lenni megismerte 's ajánlotta is a' kebele-
zett gyülekezeteknek, az egyházi személyek 1799. 
év előtt eredetileg ezüst pénzben megalapított fi-
zetésének ezüstbeni megadását 's ezt már némelly 
gyülekezetek teljesítik is, továbbá miután a1 m. 
k. h. tanács' idézett intézvényeiben ugyanazt sür-

mellyet azonban önkényt kizáró törvények köte-
lezzenek függő, biztosilassék állása, élelmezése, 
özvegyeinek árváinak sorsa, simuljanak egyház-
szolgáink közelebb a1 század'életéhez'shaladásá-
1.0!, mi pedig többi egyház tagjai, átalánosan te-
hetségünk szerint és ne alamizsnakint, segítsük 
egyházunkat és iskoláinkat, hozzuk ezeknek kor-
mányait 's rendezéseit szintén közelebb a' század' 
kivánatihoz, ne féltsük dolgainkata'nyilvánosság 
és haladás' sugáraitól, — fogadom ott leszünk 
megelégedve, hol minden becsületes prot. pap és 
világi lenni kiván! — Sok ide vonatkozó észre-
vételeink volnának még némelly prot. papjaink' vi-
lágba merültségéről, a'korszellem' hamis és vész-
teli csábjairól 's azon sebekről, mellyeket a' nép-
hiuság ejt a' papi tekinteten, 's mondhatnók a' je-
lenben mintegy jelszóul több más tapasztaltakkal 
együtt, egyedül a' tiszteletre méltó személyesség 

geti, annál inkább, mivel minden közhivatalno- az, melly azt alábbi sülyedéstől megmentheti. De 
kok ezüst pénzben veszik íizctésöket: az egész 
egyházkerületben kebelezett minden gyülekezetek-
nek meghagyatik, mikép illető lelkipásztoraiknak 
's iskolatanítóiknak pénzbeli bármeily fizetésöketa' 
szerint, mint az 1799. év előtt, eredetileg ezüst 
pénzben megigértetett 's határoztatott , ezentúl 
ezüstben adják meg.... Hogy ez annál kivánatosb 
sikerrel létesülésbe jőjön, mindegyik egyházmegye 
választmányt, melly leginkább világi tagokból áll-
jon, bocsásson ki a' gyülekezetekbe. E' választmány' 
feladata leend, a' gyülekezetek* állását, erejét, 
egyszersmind az 1799. évben már létezett egyházi 
fizetést megvizsgálni, a' felsőség' e' tárgybani rende-
leteit megmagyarázni,a' gyülekezet'tagjait különö-
sen előjáróit felvilágosítani 's a' teendőkben utasítani 
. . . . 's ha valahol törvényes lépésekre lenne szükség, 
ne az illető egyházi személyek, hanem az egyházme-
gyei kormány' felperessége alatt tétessék folyamodás 
a'világi hatósághoz." Mind addig, mig minden egy-
házkerületeink hasonnemü határzatokat éleibe nem 
léptetnek: mindaddig állni fogaz, mit egyházi 
rendünk' koszorús irója mond**): „Bizony drá-
gán fizeti az álladalom azon kárt, melly az ol-
csóba kerülő lelkészek által okoztalik , kik azon 
kivül, hogy theologiai tanulmányaikat férete-
szik . sürgetve az élet-gondoktul önnevelésök-
kel is felhagynak." — Hogy a' 2-ik és 3-ik pont 
alatt érintett okai a' papi-tekintély' sülyedésének 
szintén nem üres felhők, tanúsítják a' prot. egy-
házi lapnak, mióta megindult, majd minden szá-
mai, tanúsítja mindenek felett egyházi reformunk' 

#) Alig K- Z. 1843. Oct. 
**) Pályám- I-sö köt. Kecském. 1843. lap 134. 

mind ezeket bővebben azért nem fejtegetjük, mi-
vel keblünk' szent hite s meggyőződésünk az, 
hogy mind ezek mint átmenő bajok, azonnal meg-
szűnnek, mihelytpapi növendékeink'képzése czél-
szerüen rendeztetik. Bezárjuk szerény értekezé-
sünket azon szívből fakadó óhajtanul, vajha sza-
vaink a' rokon-keblekben viszhangra találván, 
bajaink hovahamarább közegyetértéssel orvosol-
tassanak 's a' prot. lelkészi hivatal felemelkedjék 
békés reform, utján minél elébb oda, hogy lelké-
szeink' erkölcsi hatása megfeleljen a' kor' vára-
kozásának, kielégítse az emberbarát' kívánatit az 
igazán vallásos erkölcsiség' fentartására'sterjesz-
tésére nézve. T ó t h M i h á l y . 

U tószó . Tóth M. barátunk megbocsát, hogy 
értekezése' azon részét, mellyben a'papitekintély' 
sülyedése' egyik okát papjaink' szegénységében 
keresi, kihagytuk. Azon okból tevők , mivel er-
ről már többször volt szó 's mivel Dobos és Török' 
észrevételei az 1843-diki 45 számban e' tárgyat 
különben is kimerítek. Kinek az nem elég, azon 
nem segíthetünk. Szükségesnek látjuk azonban a' 
papszegénység ellen Tóth barátunk által ajánlott 
óvószereket itt következtetni. „Egyházlátogatás," 
úgymond Tóth ur, „még most legalább a'ref. egy-
házban minden évben történik 's ez alkalom az, hol 
legtöbb jót és leggyorsabban lehetni; ha f. i. es-
perescinkkel világiak is, vallási buzgalmukról egy-
házmegyeileg ismeretes szilárd lelkű s. gondnokok 
vagy ülnökök sorban látogatva meg egyházainkat, 
komolyan veszik minden egyház' számadásait, jö-
ved elmeit 's kiadásait, 's a' helybeli elöjáróságnak , 



vagy ha szükség, egész gyülekezetnek szivére kö-
t ik, hogy a' lelkipásztort 's iskolatanítókat illető 
évi tartozásaik semmi szín alatt kifizetlen nem 
maradhatnak, az illy részint intés, részint ta-
nácsadás után, az egyház figyelinezöbb's eleve 
gondoskodóbb lesz a' szükség' napjairól. Ha pe-
dig az egyházban a' papi hivatalváltozás vagy 
halál által megürül: akkor igyekezzék az egy-
házmegyei elöjáróság, az eddigi netalán vál-
tó fizetést ezüstre fordítatni 's erre nézve min-
den erkölcsi hatályos módokat elővenni. Például 
szolgálnak c' részben a' peremartoni és komáromi 
esperességek a' dunántúli ref. egyházkerületben. 
Hogy honunk' jelen atyáskodó szelid kormánya 
is, az egyházi személyek fizetésének ezüstben tel-
jesítését hathatósan elősegíti, tanúsítják azt kö-
zelebb a. n. m. magyar kir. helytartótanács' Budán 
1841, ismét JBudán 1843-ban két rendbeli ke-
gyelmes intézvényei. Illy kedvező korban 's a' hu-
manismus' ébredő szellemében, csupán az volna 
igen kívánatos, hogy minden esperesség 's min-
den egyházkerület egyenlő buzgósággal venné és 
sürgetné a' dolgot 

Tegyük továbbá azt, hogy a'melly egyházak 
annyira elszegényedtek vagy el is fogytak, hogy 
a' lelkek' számához vagy tehetségéhez képest, anya-
egyházat nem képezhetnek, azoknak az egyházkerü-
leti vagy megyei gyűlés ne adjon rendes papot, 
hanem csatolja mint leány egyházat a' szomszéd' 
népesebb gyülekezethez. Igy van ez felföldön az 
evang. ág. hitvallásuaknál, igy a'r. katholikusok-
nál is. Minekaz ollyannak külön papot adni, hol, 
mint egy barsmegyei egyházban hét forinttal és 22 
szapu búzával fizetik a' papot (Prot. e. 1. 1. 538). 
— Tegyük végre azt, hogy a'mi ugyancsak érint-
ve van az idézett czikkben, állítson minden egy-
házmegye egy egy kisded könyvtárt 's mennyire 
pénztára megengedi, a' szegényebb egyházi sze-
mélyek' számára járasson egy két honi hírlapot is. 
Igy van ez több ev.esperességekben, jelesül Kis-
Ilont, Gömörben és Nógrádban, hol t. i. minden 
évben a' könyvtári ünnepély' alkalmával papok, ok-
tatók és világiak is tudományos értekezést tartanak , 
azokat kinyomatják 's azoknak árából a' könyvtár' 
tökepénzét évről évre nevelik." 

L u t h e r , H u t t e i i és S i c k i n g e n -
Athene és Róma1 bölcsei átlátták a' mesés 

polytheismus' csábító, augúri ravaszsággal szőtt 
font alkotmánya' zagyvalékát, költői és prózai 
iratokban nyilváníták az okosság' vallása'józanabb 
elveit, de a' nép' religióját meg nem változtatták: 
az emberiségnek keveset használtak, leikeiknek 
kevés örömöt szereztek, mert körülöltük mély se-
tétség nyomta a' földet, ők maguk is csak rejtett 
magányban éldelhették az értelem' világa' boldogító 
melegét. E' pontban tűnik már ki a' pogány phi-
losophia és keresztyénség közötti különbség, ennek 
magasabb fensége, haszna ama felett: a' keresz-

tyén vallás' universalismusa, népszerűsége, egy-
szerűsége hevíté az elsőbb századok' lelkesedését, 
a' setétség, önzés és hatalom' amaz erős harczai-
ban, mellyekben bölcsek és nem bölcsek, szóval, 
az egész nép egyformán küzdöttek az igazság' 
diadalmáért. Jaj de ismét elborult és sokáig bo-
rongott! mert az isteni szó nem fogamzott meg 
a1 tanítók' kebleikben és ők pedig magoknak tu-
Iajdoníták a' tanítás'szabadságát, eme szavak'je-
lentőségét: tanítsatok minden népeket; és az em-
beriség' boldogsága felelt virrasztó szabad intéze-
tek még nem voltak. A' keresztyénség' elferdí-
tett iránya még nagyobb setétséget hozott a'föld-
re , az ascelismus' bús komolysága elölte még a' 
polytheismus' örömeitus,az evangeliom hibás,szán-
dékosan is elfacsart értelme Chateaubriand sze-
rint , rettentő realitásoknak subordinálta a' népe-
ket, miképen Delille a' poétát, a' teremtés szük-
ségeinek. Támadt Pradt szerint * ) a' keresztyén 
geometria: a' középkor'hierarchiájával a'császár-
ság ellen szövetkezelt feudalismus , melly a' val-
lásos és politikai szabadságon zsarnokoskodott. Ez 
igy nem maradhatott, és majd igaza volt a' derék 
történetíró Millotnak , hogy az újítási mozgalom-
nak legelső lökést adott a' theologia, elősegítette 
a' politika , es bevégezte a' népek' lelkesedése 
mert Isten' népe len a'völgyben várta már a' remény' 
igéit. — 

Luther' korában lépett fel a' politikai téren, 
a' cselekvés mezejére Némelhon' egy kitűnő féríia, 
Hulten és találkozott elvben irányban vele, kit 
különben Agostában Kajetánnál látott ugyan 's 
mint igénytelen szerzetesre nem is ügyelt, de véle 
soha sem beszélt és kivel csak élete'alkonyán leve-
lezett egypárszor. 

Hűtlen regi frank es nemet császárok' szol-
gálatában volt, nemes családból származott, azon 
derék nemesség' ivadéka volt, melly hajdan Va-
rus' légióit megsemmisítette és most is Rómától 
függetlenségre ébredett. Nemzetiség és vallássza-
badság* iker érzelmei ragadták meg most Német-
hon' minden népeit, mintha a'két elem' feltűnt 
képviselői kitűzött czélra tervezték volna külön té-
ren, külön alkalommal megindult működéseiket, 
hololt ez igazán nem egyéb volt, mint a' kor' 
szükségeiből kifejlett javítás'tükre, a'korbeli köz-
vélemény érett manifestatiója. Hutten e' korban 
lépett k i , szökött meg a' fuldai kolostorból, hol 
őt apja szerzetesnek neveltette: Kölnbe ment, hol 
a' szabad elmü Busschal, Caesariussal ésNuenár-
ral megismerkedett, innenFrankfurtba, hola'clas-
sica litteraturát és históriát tanulta és annyira ment, 

*) On a trouvé le Cretien dans 1' homme . qui ne dóit 
aspirer qu' aux biens célestes, mepriser la terre, 
— onenaconclu qu' un Cretien pnetré decette 
verité est fidele croyant comme un Turc. — Pour 
le chretien le pretre est un autel protecteur contro 
le bras d' un Dien, qai se montre presqae tou-
jours armó de foudres inéritables. Pradí arche-
veque de malim du jemitisme ancien «t mod. 



hogy csakhamar tanárrá avattatott fel, miután Ma-
ximilián császár' szolgálatában katonává lett, és a' 
paduai ostrom alatt kitüntetett viseletiért és azért, 
hogy egy alkalommal a'császár' nevét és becsüle-
tét rágalmazó francz katonákkal viaskodott, a'feje-
delem által lovaggá üttetett fel. Majd betegeskedése 
kénytelenítette elhagyni a' katonai szolgálatotés 
a' greifswaldeni és rostocki egyetemekbe ment, 
hol atyja kedvéért a'törvénytudományt tanulta, de 
ahoz semmi kedvet nem érezvén, atyja tőle min-
den segedelmét megvonta és azután csak elme-
szüleményeiből éldegélt. Wittembergában adta ki 
első munkáját: ,,a' verselés' mesterségéről" (de 
arte versiíicatoria), melly jeles müvével Némethon' 
figyelmét magára vonta: majd Rómába ment, hol 
megismerkedvén a' papokkal, kiadta a' ,.jó ember" 
(vir bonus) czimü munkáját és néhány csipős „epig-
rammjait," miért innen is távoznia kellvén, Eras-
mus' hívására Némethonba tért Ez időben irta wür-
tembergi herczeg Ulrik ellen, ki rokonát Hutten 
Jánost vadászaton meggyilkolta, „őt oatilinai" be-
szédeit, és a' zsarnok párbeszédét „Phalarismus" 
czim alatt, melly munkái felettébb nagy figyelmet 
ébresztettek és a' közvélemény ezekért őt, mint bá-
tor lelkű jogvédőt, magasztalta. Majd a' bolog-
nai egyetembe ment, hol jogtanár lett, de hasz-
talan, mert hajlama ismét vissza vitte a' belletris-
tica kedvencz paradicsomába ésa' költői litteraturát 
majd szép verseivel, aphorismáivalésepigrammáival 
gazdagította 's olly kedves iró lőn, hogy egy al-
kalommal Agostábana' császárnak is bemutattatott, 
kinek magas jelenlétében a'város' legszebb leánya 
Peulinger Conslánlzia által költői babérral ün-
nepélyesen megkoszorúzlatott. Ezután magyaráza-
tokkal kiadta Válla Lőrincz' munkáját: „de fal-
so creditaetcmentita donatione Constantini" és azt 
10-ik Leo' magas műveltsége és jó szándéka iránti 
bizodalommal neki ajánlotta, mellyct majd ,,Ne-
mo" nevü költeménye követett. Legnagyobb hirt 
szerzett magának Reuchlin' védelmével Hoogstraa-
ten dominicanus inquisitor és a' kölni obscuran-
sok ellen, majd az azon időben kijött: „episto-
lae obscurorum virorum" szerkesztésében legna-
gyobb része volt, melly folyóiratnak illy kilünő el-
mék' munkás részvétele és dolgozata mellet, az 
igazság' felvilágosítására és a' korbeli közvéle-
mény' formálására fontos hatása volt; mert az idő 
olly szerencsés volt, szerencsésebb mint a'későbbi 
kor, hogy az igazságot nemcsak mesékben, köl-
teményekben, de tisztán is kilehetett mondani. 
Majd a' felvilágosult derék mainzi érsek és válasz-
tó fejedelem Albert' udvarába ment, kivel az ágos-
tai országgyűlésre utazott, hol némethon' feje-
delmeihez ama nevezetes beszédét intézte a'török 
elleni hadüzenet' tárgyában, melly kijött illy czím 
alatt: ,,oratio ad principes germaniae ut bellum 
turcis inferant exhortatoria,'' kiterjeszkedett ebben 
az egyházi állapotokra is, mondván: „van a'ke-
resztyén egyháznak még egy nagyobb ellensége 

mint a'török, ésa'német nemzet'becsülete kívánja, 
hogy az ellen nagyobb harczot folytasson, az obscu -
rantismus" — Későbben kiadta a' „Trias Rorna-
na" czimü munkáját. Irataiban arisíocratai büsz-
keséggel azt fejtegette: „Mennyi sok szép alka-
lom van némethonban azon temérdek pénz' köz-
haszonra fordítására, a' hon'jóléte, dicsősége, 
dísze' felvirágoztatására, a' hazafiúság' bebizonyítá-
sára", melly jogtalanul külföldre küldetik, hon-
nan sokszor csak külföldi, nemtelen sorsú, tu-
datlan és nemtelen gondolkozású embereket kap a' 
hon cserében, kiktől ábrándos zelotismusok miatt 
honszeretetet várni sem lehet," - - Isten bocsássa 
meg Hűtlennek három száz évek előtt! de a* his-
tória később is mutathat fel példákat legendák ké-
pében. Ellenei Iluttent nagyon bevádolták a'pá-
pánál, ki az ő kiadatását kívánta, ez okból ke-
gyesérsekénekházát elhagyni kénytelenítetvén, V-ik 
húr oly császár' udvarába ment, de ott mivel a' 
császár a' pápával ez időben jó egyetértésben volt, 
nem maradhatván. Majd I-ső Ferencz franczia ki-
rálytól kapott ajánlatot nagy fizetés mellett holtig 
szolgálatra, de ő ismervén a'király'változó gon-
dolkozását, gondolván azt, hogy csak a' császár 
ellen kívánja őt használni, a' vallásszabadságnak 
pedigcsak a' császár és pápa elleni haragjában barát-
ja, ki utóbb csakugyan xMajland' birtokáért üldözője 
lett a' reformátiónak, szolgálatját el nem fogadta ha-
nem Sickingen Ferencz nemes barátjához vonult, 
de onnan is majd a' trieri érsekkel viselt szeren-
csétlen harcz és barátjának halála után Helvetziá-
ba ment, hol végre nyavalyája megnehezedvén, a' 
a' zürichi tó mellett Ufnau' szigetén megholt 36 
éves korában. Munkái sokáig rejtve voltak, végre 
megjelentek öt kötetekben, Berlinben, 1821-1825-
ig Műnch által; majd egy más kiadásban No-
rimbergában, 1823-ban Wagenseil állal ki-
adatva, ki azoknak gyűjteményével ötven évekig 
foglalatoskodott. 

Göthe a'reformatio' Sieyésének, Herder pe-
dig némethon' Demosthenesének nevezik Huttent. 
Nagyszerű szabad jellem, minden szép és jó iránti 
eleven lelkesedés, nemes sziv és jeles elmetehetség 
tüntették ki őt kortársai felett; büszke lovagi szel-
lemének nem rang, hivatalgazdagság avagy em-
beri kegyvadászat, hanem magasabb czélja volt, 
az emberiség' elnyomatott jogainak és a' veszély-
ben forgott hazának védelme : a' szabadság', igaz-
ság', jogszerűség' fenséges képzeteitől elragad-
tatva gyűlölte a' zsarnokság, hazugság és setét-
ség' bűnös munkálatit és azok ellen kikelt tűzzel, 
ésszel, bátorsággal. Vádolták őt azzal, hogy túl-
buzgó, kíméletlen, de inkább ellenei vollak azok, 
kik őt nyiltszivüségéért méltatlanul bántották, ül-
dözték és önző boszújokon f ö lü l eme lkedn i nem 
tudván , meg nem gondolták , hogy ők hibákkal 
teljesebbek. Lelket emelő szavak voltak azok, 
mellyekkel, mint említém , Ferencz franczia ki-
rály'meghívására felelt, mondván: „meghalokin-



kóbb, de nem szolgálok, szabad maradok és a'halál-
tól nem rettegek, soha felölem ne hallja senki, hogy 
akármelly hatalmas és gazdag külföldi fejedelemnek 
is szolgáltam hazám' szabadsága ellen. Egykor ki-
lépek majd én is magányomból és igy kiáltok ho-
nom' fiaihoz: kinek van velem kedve meghalni ha-
zánk' boldogságáért?•' Illy érzelem, illy lelkesü-
let becsülésre méltó volt, illy loyalis szellem, 
melly tettekben is mutatkozott, megérdemelte a' 
császár' ügyeimét, miként láttuk feljebb, de' elle-
nei kimeríthetlenek voltak üldözésében és ezért 
az utókor' Ítéletét magokra vonták. 

Luther' esetét megtudván Hutten, tollat fo-
gott ö is a' bulla-készítők ellen, Luthernek pedig 
e' vigasztaló szavakat irta : „Ébredj te szabadság' 
nemes barátja! ha czélodban, mellyhez olly tisz-
teletes komolysággal és kegyes érzelemmel töreke-
del, akadályra találandasz, vigasztalásunkra lehet, 
mert hiszem, hogy mégis csak tettünk valamit. 
Az úr erősítsen meg minket, hogy az ö isteni tu-
dományát, melly annyi emberi találmányokkal be-
homályosítalott, tiszta világosságra hozhassuk. Te 
erőteljesen munkálkodol, én a'mint lehet segítek, 
adná Isten, hogy tégedet mindenki megértene. Azt 
hírlik, hogy átok alá rekesztettél! Oh mi boldog vagy 
Luther! mi boldog vagy mondám! mert elfogod mond-
hatni a' zsoltár iróval (94:21.22.) Seregenként 
gyűlnek az igaznak lelke ellen és az ártatlannak 
vérét kárhoztatják.És lőn énnékem azúr erős kővá-
ram és az én Istenem oltalomnak kősziklája. De 
azért vigyázz magadra Luther! és gondold meg, 
mi nagy szerencsétlenség volna az egész keresz-
tyénségre, ha te most eltántorodnál. Eck enge-
met is bevádolt, abban igaza volt, hogy én te 
veled mindenben egy véleményben vagyok, de már 
aztálnokúlhazudta, hogy mi össze esküdtünk. Oh 
milly szemtelen ember az! Csak te ne csüggedj el 
és bátran számolj az én segedelmemre is. Védel-
mezzük a' lelkisméret' szabadságát és ezzel a'haza' 
köz boldogságát. Isten nem hagyand el minket, 
ha ő velünk, ki merend ellenünk ? Löwenből és 
Kölnből rágalmaztak tégedet? ne gondolj vele, 
hadd felelet nélkül, mert azon helyek az ördög' 
olvasztó kemenczéi, tanács házai és iskolái. Jé-
zusa' mi vezérünk, kivel győzedelmet nyerendünk 
előbb vagy később. Isten veled." 

Luther sokra becsülte Huttent. E' két nagy 
ember abban külömbözött egymástól, hogy amaz 
vallásos, ez politikai szabadságra, amaz mindent 
békés úton, ez erővel is kivívni törekedett. Ezért 
irta Luther Spalatinnak 152l-ben:,,mit kiván Hut-
ten látod? én nem akarom az evangeliomot erővel 
és vérrel terjeszteni, megirtam neki feleletemben." 

Másik nevezetes férfia volt ez időben német-
honnak a' gazdag Sickingen: régi frank családból 
származott lovag, leggazdagabb nemes ember, 
Maximilián császár' tanácsnoka és kedves tábornoka. 
Eletének feladata és szünetleni foglalatossága volt 
az elnyomottak' pártfogása, védelme és az igazsá-

gért üldözöttek' oltalma. Reuchlint erősen támo-
gatta a' kölni dominikánusok ellen; Oecolampa-
dius, Bucer Márton, Aqoila Gáspár, Svebel János, 
Hutten és mások, azon kornak legszebb észtehet-
ségei az ő ebernburgi várában találták menedékei-
ket , mulattak nála és ö is e' tudósok' koszorújá-
ban. Könyvnyomtató sajtója volt, mellynek sege-
delmével ama világosság' férfiai elme termékeit né-
methon' vidékein elterjesztette. Luther és Hutten 
után, korának és hazájának leglelkesebb férfia volt 
ő , az őskor' lovag világa és új idő' szellemi mi-
veltsége legszebb fényben egyesülve erős, férfias 
termetében, hős jellemében, nyílt, tiszta értelmé-
ben és az emberiség' legmagasabb érdekei iránt 
fogékony nemes szivében: ezen ritka tulajdonok 
miként kedvező külhelyzelenagy szerep-vitelrejo-
gosíták öt, nemes családból, de gazdagságával a' 
birodalom' legelső herczegeihez hasonló kiterjedő 
birtokok, várak, ezüst bányák' tulajdonosa. Hut-
tennek nagy barátja volt, miként Luthernek Me-
lánchtona : Hutten' nemes tüzét, ifjúi lelkesedését 
Sickingen' tekintélyes nyugalma mérsékelte. 

A' reformatio'ügyének Sickingen nagy szol-
gálatot tett, ő általa és az ő széles körében cso-
portozó német nemesség által terjedett az a'Rénus' 
vidékein nagy sebességgel. Korának képmutató val-
lástalansága, a'néptanítók'erkölcstelensége, tu-
datlansága boszontotta öt, azért hévvel ragadta 
Luther'tanításait, kinek munkáját Hutten és mások 
által naponként asztala felett olvastatta magának, 
levelet is irt hozzá, segedelmét, fegyverét igérte 
neki, és magához hívta Ebernburgba, de Luther 
megköszönvén szívességét, el nem fogadta ajánla-
tát. Hűtlen egy Lutherhez irott levelében említi: 
hogy némelly barátjai félénk tartózkodással figyel-
meztették, ne egyelednéka' vallás-reformatio' ké-
nyes dolgaiba, azon választ adá Sickingen: az 
ügy, mellyet én védek, nem Lutheré, hanem 
Krisztusé és az igazságé. Hazánk' java kívánja, 
hogy Luther és Hutten' tanácsaikat is meghalgassuk. 

Igy fejlődött a' közvélemény Luther' merénye 
mellett, ezért vigasztalás-teljes bizalommal irhatá 
Spalatinnak: „mondasd meg Kajelánnak, hogyha 
engemet Wittembergából elűznek is, azzal mitsem 
tettek, mivel nemcsak Cseho r szágban van helyem 
készen, de itt a' hazában is; a' német nemesek' 
v á r a i k b a n szabadabban fogok s z ó l h a t n i , mint a' 
nyilvános tanítói széken, hol a' fejedelem' bátor-
talanságát kiméllenem kell/ ' 

Tapasztalván Luther a' nemesség' részvételét, 
kibocsátotta ez időtájban ama nevezetes munkáját: 
„An den christlichen Adel Deutscher Nation von 
des christlichen Standes Besserung/' Ez vala az 
ő legszerencsésebb elmeszüleménye, legkorszerűbb 
munkája, mellyben a' kor' szellemi szükségeit az 
igazság' erőteljes szavával, mély belátással és nép-
szerű nyelven fejtegette, a' mélyen megindult szív' 
természetes ömledezése volt ez, a'setétség, in-
dolentia és gyávaság ellen, de azért a' körűimé-



nyék' helyes felfogásával ügyes tapintattal irva, 
igy a' többek között az elöbeszédben: „a' hallga-
tás'ideje, úgymond, eljárt, és a' szólás'ideje 
bekövetkezett, némelly töredékeket szedtem össze 
a' keresztyén javulásról, a' keresztyén német ne-
messég' számára, hogy Isten a'világiak által segítse 
fel a' maga egyházát, miután a'papi rend, mellynek 
kötelességében állana, azzal mit se gondol. Eszem-
be jutott, hogy vakmerőségre is fogják nekem 
magyarázni, miszerint talán azt gondolom, hogy 
csak magam vagyok a' világon , ki a' keresztyén-
séget szivén viseli, és annyi okos embereknek adok 
tanácsot? Mentségemre szolgáljon az, hogy még 
talán e'bolondsággal tartoztam Istenemnek és a' vi-
lágnak , ám legyen úgy! csak becsülettel fizet-
hessem le tartozásomat: az igen bölcsek' kegyel-
mére mitsem ügyelek, miután hasztalan kerestem 
azt, megelégszem a' kevésbé okosak' helyeslésé-
vel is." Ezen munkájában kifejti ő a' maga refor-
mátori elveit, szerinte a' reformaliónak az összes 
keresztyénség, különösen pedig az egész német 
nemzet' ügyének dolgának kell lenni, egy a' csá-
szár által minden , egyszersmind laicus keresztyé-
nekből összehívandó zsinaton , vagy ha az egybe 
nem hivathatnék az országgyűlésen. Ez okból meg-
küldötte ezen munkáját a' császárnak is, és intézte 
azt a' nemesség' nevezete alatt a' fejedelmekhez 
és népeikhez, bátran is intézhette, mivel tanácsai, 
kivánatai ollyanok voltak, mellyeket ö a'törvényes 
hatóságokkal egyelértöleg politikai convulsio nél-
kül sürgetett: ,,l3ie Nation sollle, úgymond, die 
Sache angreifen, jedoch nicht auf tumultuarische 
VVeise, sondern durch ihre gesettzlichen Haüpter, 
durch obrigkeitliche im Sinne der Gemeine getrof-
fene Maaszregeln, Avas das Locale und was das 
Allgemeine betraf durch kaiserliche und gemeiner 
Nation Gesettze" Mondja végre, hogy a'világiak-
nak a' szentírás szerint illető jogaikat, szükséges 
szavokat meg kell adni, mert minden keresztyé-
nek egyformák, a' papság csak tiszti hivatal, 
melly a' községek' választásán alapul, és ha káros, 
meg is szüntethető. 

Két nevezetes munkája jött ki Luthernek ez 
időtájban : az ,egyház' babyloniai fogságáról' és a' 
,keresztyén ember1 szabadságáról4, mondja ebben, 
hogy ,,a keresztyén szabad a' hitben és szolga a' 
szeretet által." 

Örökké kár, hogy illy tiszta szándékú férfink' 
nemzeti törekedését egy hatalmas kar fel nem ölelte 
és óhajtott czélra nem vezette, most ez a' refor-
mált és majd cgyesülendett némethon' egén fény-
lene, és a' teriitorialis kényuraság a' protestan-
tismus' kifejlődését nem akadályozta volna. J. A. 
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sem kedvem, sem jogom, sőt Dobos úrban em-
beremet tisztelem, a' mennyiben az ál-kegyeletek 
"s ezek' pártolói ellen kirántja hüvelyéből fegyverét 
's élesre köszörült Ítéletei' pallosával 's szellemdús 
elméssége' villámaival a'babonát, ámítást, hamis 
nimbuszt foszlatni törekszik. Megengedem to-
vábbá 's vallom magamis, hogy sokan vannak, 
kik a1 pietások alatt pharisaeusi eszméket melen-
getnek, sokan, kik az ember' valódi becsét fél-
reismerve , vagy istenítik megfogható okokból 
az emberi apró erényeket, vagy ismét proptercer-
tum quoniam, a' hiányzó valódi érdemet praetendált 
kegyeletek' palástjával takargatni igyekeznek, a' 
minthogy napjainkban úgyis divatos a' minden ne-
mű surrogatum és csillogó fénymáz. Azonban Do-
bos ur' töredék-gondolatait egészben véve, ki-
önteni látszik — mint mondani szokás — a' fői-
dővel a' gyermeket is, és a' sok csehüveg, viasz-
gyöngy, aranyfüst 'stb. miatt, mellyeket áruitatni 
és viseltetni tapasztal, seprő alá szórja az igazi 
gyémántot 's gyöngyöt is, megtartván magának az 
emberi társas viszonyokra nézve egyedül azaczél-
szilárdságu kötelességet, pietás tárgyául pedig Je-
hova' trónját egyedül. 

Mikor mondja: „csak a' legszorosbértelem-
ben vett vallásban lehetnek pietások, kegyeletek", 
akkor azonfelül, hogy a' pietásokat a' pietással, 
a' kegyeleteketa' hitbuzgó kegyességgel vagy áj-
tatossággal látszik synonyinizálni, a' fogalom körét 
kelleténél szűkebbre, azaz csak az istenire szo-
rítja, az emberi pietásokat egészen kizárja. Mikor 
pedig a' kegyeleteket igy definiálja: „hogy azok oly-
lyan tisztelet nyilvánítások, mellyeknek alapja mé-
lyen levén az emberi kebelben, azok okának meg-
határozása homályos érzésekbe oszlik el" , akkor 
azonfölül, hogy a' valódi kegyeletek' specificumát 
vagy el nem találja, vagy féreérti, kelleténél tágasb 
érteiemi en veszi a' kegyeleteket. Ekkor, igaz, már 
könnyen becsúszhatnak az álkegyeletek is 's azok 
ellen méltán puskáz azután D. ur. 

Szerintem a1 kegyelet, a'Pietat, vagy pietás 
szónak tiszta értelme nem más, mint tisztelösze-
retet az iránt, mit az ember dicsőnek, boldogítónak 
ismert el, lelkének legtisztábbönludata,szivének leg-
nemesb érzelmei közepette, vagy rövidebben, min-
den igazán szép és fellengző iránti tiszta hódo-
lat, vagy talán magyarázóbb szavakkal, az ép és 
szép életnek (az erénynek) szellemi méltánylása 
aesthetikus formák és religio-ihlette érzelmek hoz-
zájárultávaí.Ethico-aesthetico-vallásos szempontból 
kell tehát kegyeleteket méltánylani, ott, hol ezen há-
rom elem egybehangzólag összeolvad,nem pedig egy 
oldalulag vagy ferdén, akár ethicai rigorismus, akár 
pulya érzelgés, akár vakoskodó ábránd, vagy az 
utálatos képmutatás' szempontjából. A' kegyelet' fő-
eleme a' tisztelő önkéntes szeretet, tárgya pe-
dig lelki szépség 's fellengzős ég. Nem lehel ezen 
hódolatot sem követelni, sem parancsolni, sem 
hol önként nem alakul, teremteni; de hol egyszer 



alakult eldisputálni 's leparittyázni sem. Az illy ke-
gyelet ,,sem góliáth, semlidérez, sem boszorkány, 
melly a'kötelességet megbabonázza!" Az illy tisz-
telő, hódoló, önkéntes szeretet, valamint tiszta ele-
mekbőlkeletkezik, tárgyának dicső, boldogító vol-
tát mélyen 's lelkesülve érezi, azt buzgó benső-
séggel öleli, sőt szerettinek oltárt emel szivében: 
ugy nemkülönben, legalább a' műveltebb, józan 
embereknél koránsem csak homályos érzések-
ben ál l , hanem érzelmei 's méltányolása okáról vi-
lágosan, határozottan számolni is képes, mégpe-
digúgy, mintakármelly aestheticai criticus, hogy 
valamelly mű vagy tünemény szép és felséges. 
És ha ezen érzelmeimnek okát adni képes vagyok , 
nem látom át, miért szűnnék meg a'kegyelet ke-
gyelet lenni 's kötelességgé változnék át? Köteles-
ség szerintem, in ultimainstantia, erkölcsi törvény-
parancsolta cselekvény, melly mindenki fiának min-
den időben egyiránt szól kivétel nélkül 's enge-
delmességet és teljesítést követel. Annak főeleme 
az ember' személyes méltósága 's örök jogai De 
a' tiszta szeretet 's pietás egészen más mérlegen 
méri az embert 's önkint hódol minden lelkiszép-
ségnek és szellemi nagyságnak, még pedig ezer 
idomú tiszta érzelmekben sajátságosan a' szerint, 
a' mint a'szép és fellengzö ezer alakban jelent-
kezik. A' kötelesség ki nem meríti azemberierényt 
's érvényének méltánylását. A'kötelesség csak tar-
tozás (Schuldigkeit), de a' tartozás felett is ta-
núsíthat erényt 's érdemet, szeretetre's tiszteletre 
méltóságotazember, sőt igy kiváltképen. Be kopár, 
silány és hideg volna az élet, ha belőle az imént 
érintett elemek száműzetvén 's becsök előttünk is-
meretlenné tétetvén , csak a' kötelességnek szent 
ugyan, de nem egyedüli szava tartatnék meg's az 
ember' érvényét szabályozná. Ha I). ur ismeri a' 
nem-önző tiszta szeretet' isteni sugallatit, szavát, 
mozgalmait, méltányolása módját már, p. o.csak 
a' nemesb barátságban, a' szeplőtlen két ifjúi lé-
lek, a' boldog házas társak, a' jó szülék 's gyer-
mekeik , a' hálás tanítvány és egy lelkes tanító, 
az ép nemzet és felejthetlen hősei között és iránt, 
bizonyára mesterség nélkül önkéntrá jön a' valódi 
pietásokra a'nélkül, hogy ezeket parancsolt köte-
lességeknek, vagy hiú ábrándoknak, vagy szánan-
dó babonának tarthatná. Avagy ha mindezt csak 
egyszerű szeretet-'s tiszteletnek akarnáneveztetni: 
adja hozzájok a' veszteség, távozás, kimúlás''stb. 
elemét s megtartván a' kedveltek eleven emlékével 
a' szerető sziv' élő indulatját, bizonyosan ráismer 
a' valódi pietás' ottléte- 's lényegére. 'S hanem 
pietással, olly szent kegyelettel, ugyan vájjon 
mivel adózzunk és áldozzunk az emberiség' leg-
jobbjai, legdicsőbbjei' emlékének sziveinkben, 
vétessenek a' példák akár a' régi vagy ujabb, 
egyházi és világi történetekből, akár a'tapasztalás-
ból? Mivel áldozik élfelejthetlen széplelkü kimúlt 
barátjának a' nemesszivü élő barát, forrón sze-
retett férjének, nejének a' gyászoló özvegy, de-

rék, de korán elhunyt atyjának az ügyefogyott ár-
va, angyali alakú eltemetett gyermekének a' bús 
anya, letűnt hősének a' nemzet, messze fekvő ha-
zájának a' külföldön járó vagy száműzött? A' szo-
ros kötelességek nagy részint vagy egészen meg-
szűntek 's mi az a' mi szép lelkekben megmaradt? 
a' pietás. Nulla dies memori vos eximet aevo, semper 
honos nomenque vestrum laudesque manebunt. 
„Heiligbleibtuns euer Andenken, ihr Verklarten!" 

De nemcsak illy tisztelet szeretetreméltó sze-
mélyekbe, hanem müveik-, intézvényeik- 's kö-
rülményeikre is át szoktuk vinni a'pietást babona's 
lidérczkedés nélkül. Kegyelettel viseltetünk a'nagy 
és kedvelt ember' bölcsője és sirja iránt, fa' pie-
tást nem ismerő, igaz, juhait küldi kimultjaisirja' 
gyepére!) Szent megilletődéssel állunk meg poraik 
fölött, azon háznál, mellyben működtenek, azon 
nagy eseményeket látott százados fák-, vagy for-
rásoknál, az epochalis emlékeknél, templomok-, 
várromok-, szobroknál, csatahelyeken, törvényköny-
ve\-, alkotmányok-, ősi, nagyszerű, szép szoká-
soknál. Vannak ez értelemben szent ereklyék 's nem 
babona az irántoki pietás. Itt, ha nem hozunk sze-
retetteli tisztelő szivet, nem hozunk egy kis élte-
tő poüsist és religiót: a' hideg kötelesség bizony 
nem sokat magyarázand és lelkesítend. Poesisl em-
lítettem és religiót. Igenis, a' pietásoknak ez lé-
nyeges két eleme, de a' szónak amott ugyan nem 
vulgáris (verselői, mulattató, fictitius), imitt pedig 
nem dogmatikus értelmében. A' poesis itt az is-
teninek tolmácsa, a' religioa'szívnekreligiója. A' 
kegyeletek' tárgyainál a' poesis a' felfogó és al-
kotó, a' religio az ihlető és szentesítő elem, a're-
sultatum a' pietás. * ) 

„Und was kein Verstand der Versiandiíren sieht 
I)as übet in Einfatt ein kindlich Geiiii-ith/ 

V a n d r á k András . 

I r © <1 a 1 o m . 
Jean PauTs Levana oder Erziehfehre. 

Eine Zusammenslellung der schönsten und wich-
tigslen Stellen. Schaffhausen , Brodtmannál. 
1844.12-rét. 52 l. Ara ló kr. Ki az egész mun-
kát bírja, nélkülözheti; ki kivonatban akarja bimi, 
vegye meg és nem bánja meg. 

2. Das deutsclie Collegium in Rom. Dar-
gestelit von einem Katholiken. Leipzig. Hahn. 
1843. 8-rét, 202 lap. 1 ft. 15 kr. ezüst. Ezen 
collegium —• melly nyolez év múlva három szá-
zados születési évét ünneplendi — mint tudjuk, 
jezsuita collegium Romában , melly németor-
szágot nem egy, hanem igen sok oldalról érdekel-
heti, mint a' német r. kath. papság' seminariuma, 
mint bizonyos hitbeli irányok' fentartásának 's ter-
jesztésének eszköze 'stb. Ujabb időkben innen in-

#) Számos, felséges illyszerü szellemben festett pietá-
sok' concret példáira akad a' komolyabb olvasó 
Richter J. P. (Jean Paul) Siebenkas, Hesperus', 
Titán' etc. munkáiban is. 



dúltak el Schweizba azon ideák, mellyek megza-
varták a' vallásos békét. Szerző okleveles törté-
netét adja ezen intézet' keletkezése-, folyama-, 
hatása-, jelen állapotja- és nyomatékosságának. 

3. Grund- und Glaubens-Sutze der evan-
gelisch-protestardisclien Kirche. Nebst einem 
Anhange. Von D. Joh. Friedr. Röhr. 3-dik 
kiadás. Neustadt. a. d. Orla. 1843. Ha valaki vi-
déki tisztitársaim közül jelentené magát, hogy az 
ezen könyvben rövid pontokban, világosan, csak-
nem tabellaris alakban elősorolt alap- és hitelve-
ket a' közönséggel megismertetni szives lesz. szol-
gálok vele. Megjegyzem, hogy Röhr az .evange-
lisch-protestantische Kirche^t tágasabb értelemben 
veszi 's elvei igen ajánlják magokat mint egy kö-
zös uj confessio, mellyek hoszasabb megvitatás és 
mindenfelöli kihallgattatás után, aláírathatok vol-
nának az evang. egyházak által. Az administrativ 
egyesűit nyolez kerület közgyűlésében a' tanács-
kozás' méltó tárgya lehetne ezen confessio. 

4. Abbé Vedrine Blick auf die Leiden 
und lloffnungen der Kirche im Jíampfe mit 
dem, Gewissenszwang und den Lastern des 
neunzehnlen Jahrliunderts. Schaffhausen, 11 ur 
ter, 1844. 8rét, 271 ára 1 ft. 20 kr. ezüst. 
Francziából németre fordítva Castioli által. 

Minden magyarhoni protestánsnak hálásan kell 
megvallania, hogy a' felséges auslriai udvar, ki-
vált II. József feledhetetlen királyunk óta, a' meny-
nyire hatalmában állott, jó ügyünket védte's egy-
házi szabadságunkat törvények által is örök időkre 
biztosítani törekedett. A'mindenható Istennek leg-
jobb áldása lengjen felette ezen evangeliomi lel-
kületéért. 'S most halljátok ezen franczia Abbét, 
hogyan nyilatkozik a' 82-ik lapon 's milly szem-
pontból itéli ő meg felséges házunk' nemes tetteit. 
„Austriában az egyház, u. m. a1 nélkül, hogy 
észrevehetőleg károsííatnék,és hogy majdnem min-
den európai monarchiák' példájára törvénynélküli 
állapotban találtatnék, a' kormány' egész és teljes 
rokonszenvében még sem részesül. II-dik József 
szelleme ott még annyira ki nem halt, hogy időn-
ként cletjelenségeit ne adná. Arabár az egyház és 
status jóakarólag élnek egymás mellett; de még 
sem állanak egymással az igaz lelkű és bizalmas 
barátság' viszonyaiban, mellyek valamint a' társa-
ságok, úgy egyesekre nézve alkotják a'szerencse' 
napjait. A' világi halóság a' vallásban vetélkedő 
halalomtól tart, mellyel becsül ugyan, de jótékony 
befolyására nézve féltékeny 's mellyről azt gon-
dolja , hogy nagyra nőni nem szabad engednie , 
hogy véduralma alatt szüntelen megtarthassa azt. 
Ezen titkos bizalmatlanság' érzete annyival fájdal-
masabb nyugtalanságot okozhat, minthogy olly 
kéztől származik, melly bensőleg nem ellenséges-
kedő és mellyel sérteni okunk nem lehet. Vájjon 
austria, katholikus hatalmasság létére, az által nem 
téveszté-ecl socialis rendeltetését, midőn azon ne-
mes szerepét, mellyet számára némethonban a' 

gondviselés fentartani látszék, védését, t. i. azon 
hitsorsosainak, kik protestáns kormány alatt kö-
rülötte összegyülének, visszautasílá? Nem kel-
lend-e számolnia Isten előtt azon közönyösségeért, 
melly által poroszhonnak magától a' túlnyomósá-
got elengedé ragadtatni, melly ó-némethonban öt 
illeté? Szerintem ezért számot kell adnia. Az em-
beriség' nagy drámájában, azon nemzeteknek , 
mellyek' színpadán föllépnek, különféle megbízá-
sokat kell elvégezniük, inellyekkel nem szabad fel-
hagyniok, ha létüket koczkázlatni és magukra rop-
pant felelőséget vonni nem akarnak. Önként le-
mondani a' hathatós befolyásról azon vallásos tár-
saság1 érdekeibe, mellyhez magunk tartozunk, 
annyit tesz, mint kötelességünkről feledkezni meg 
's e' részben magukat Austria és frankhon bűnö-
sökké teszik. Mindkeltő hoszabb idő óta, oda ha-
gyá magát vitetni, hogy politikából kívülről ollyan 
érdekeket segítsen elő, mellyek a' r. kath. érde-
kekkel ellenségesen állanak szemközt és a' közjó-
nak néhány, főkép anyagi hasznot tegyen elébe, 
melly jól rendezett bánásmódjokból származhatott 
volna. Kétségkívüli dolog, hogy a' két nép' jö-
vendőjérőli ezen lemondás, azon mérlegben sokat 
nyomand, mellyben a' legnagyobb király, a'nem-
zetek és egyének" tetteit fontolja." Kell-e ehez 
commenlár? A1 felséges austriai házra irhat-e va-
laki nagyobb dicséretei ezen rágalomnál? Tefacta 
loquuntur! 

5. Macher (dr Mathias) Pastoral-Heil-
kunde für Seelsorger. Eine kurzgefaszte Pas-
toral-Anthropologie-Di n telik und Medizin, 
mit besonderer Rücksicht auf die in den k. k. 
östreichischen Staateu geltenden Sanitat Ge-
setze und Verordnungen. 2-ik kiadás. Augs-
burg. Rieger. 1843. 8-rét 400 1. ára 2 ft. 45 kr. 
Az igen czélirányos munka Pyrker egri érsek ur-
nák van ajánlva, mi pedig ajánljuk minden ke-
resztyén papnak. Nota bene a" csudadüh (YVun-
dersucht) is a' betegségek' sorában áll benne. 

6. Predigl, gehalten in der evangelischen 
Kirche zu Pesth, arn lelzten Abende des Jah-
res 1843. Zum B esten der G ust av-
Adolf - Stiftung. 8rét, 15 1. ára 20 pengő 
kr. Ugyan kérem, méltóztassanak megvenni c'be-
szédet. Azt nem mondhatnám, hogy valami külö-
nösen jó , de már csak mégis vegyék megGusláv-
Adolf nevében. Ugy ajánlom mint a' gyengéd apa 
saját gyermekét, hibás lehet biz az, no de gyer-
meke. r Székács. 

7. Uj szövetség, korunk* reményihez al-
kalmazva. Irta Molnár Endre Pesten, nyo-
matott Landerer-Ueckenast-nál. 1843. 

Az enyészet' ölébe közelebb leomlolt évünk' 
egy termékét, c' lapok velünk nem ismerteiének 
meg, hihetően azért: mert korunkban protestáns, 
csodának helyet nem ád. Csodakép tűn pedig 
elé e' könyvben: hogy egy protestáns (mert szerző 
annak állítja magátj mikép öltözködhetik a' r. katho-

9* 



licismus' öltönyébe úgy, hogy fővegétől egész 
lábtvújáig, protestáns-ellenes legyen. 0, mintem-
lítém, protestánsnak vallja magát; a' hitegység' 
malasztjait rajzolgatván, miután a' haladást ille-
tőleg magát jól kiátkozta; a' tökélyesedés' veszé-
lyeit megírta; a' stabilismus' elveit égbe emelte: 
a' r. katholicisinust, mint egy közönséges anya-
szentegyházat, „föltétlenül" ajánlja annyira, hogy 
a' protestantismusnak csak egy fogalmát sem he-
lyeselvén, arany és ezüst helyett fát 's pozdorját 
ölel föl; és mint gyanakszom, mint a' protestáns 
lobogó alati haladás pályán kifáradva kidűlt, 
vagy megsebesült rokkant, út mellé fekszik el 
pocsojába, mellybe in-szakadásai miatt mulhatla-
nul kelle vonulnia,'stb. Előmutatja hirlapi bölcse-
ségét; bonczkése alá veszi a' vegyes házasságot „az 

evangeliomi keresztyén tolerantiáról Pesten 1822-
ben" tartott predikátziókat. Azt azonban igen saj-
nálom,hogy csekélységem' egykor mondottszavait, 
tisztátalan kezével tekintélyül veszi; távol tőlem! 
mintha most már nem volnék ura szavaimnak: ha-
nem azt sajnálom, hogy ronda érdek ufán kapasz-
kodva, rám nehezedik. Mert hogy én egyházigaz-
gatási hibákat 's szegénységet mondtam el: roszul 
következteti innét, hogy anyagi érdek 's jobblét' 
szempontjából r. katholikusokká legyünk. És,mi-
dőn a' r. catholicismust szívvel-lélekkel ajánlja: 

— bizony nevetnem kell — még sem ugrik 
le bele?! Vagy, ha ő csak „állítólag" protestáns; 
vagy immár kalholikussá lett: úgy már értem köny-
vének czélját végét, úgy magától oldik meg a' 
gordiusi eves csomó. Ifj. V á r i - S z a b ó . 

K o r u n k b a n u r a l k o d ó h á r o m v a l l á s o s i r á n y o k ' á t a l á n o s egybevetése. 

1. Különféle szineze-
tök szerint, képviselőik-
ben : 

2. Minő viszonyban áll 
náluk az ész a' kijelen-
téshez ? 

3. Mint áll a'tudás (in-
telligentia) a'valláshoz? 

4. Minő viszonyban áll 
náluk a1 theologia a' phi-
losophiához? 

5. Minő viszonyban áll 
náluk az egyháziság a' 
keresztyénséggel ? 

6. Mint alakul náluk 
a' vallásos hit? 

7. Mint áll náluk isten 
a* természethez? 

ultra balról. 
Naturalismus. 

ultra balrój. közép, ultra jobbról. 

Bauer Br. N. N. N. N. 

f j 
Esz a' kijelentes fölött 

A' tudás fölül múlja a'val-
lást. 

A' theologia a' philoso-
phiában elenyészik. 

Az első még kevésbé áll, 
mint az utóbbi. 

Szabad gondolalhit. 

Isten a' természettel leg-
bensőbben egybeol-
vadva. 

Nemlegesen 
Polemiailag. 

Rontólag. 

Radicalilag. 

Demokratikailag. 

közép. 
Rationalismus. 

ultra balról, közép, ultra jobbról. 

N. N. Bretschneider.N.N. 

Esz a' kijelentés mellett. 

A' tudás a' vallással e-
gyensúlyban. 

Theologia és philosophia 
karöltve. 

Keresztyénség fölehb az 
egyháziságnal, sym-
bolumok kevésbé álla-

f nak, mint a' sz. irás. 
Észszerű iráshit. 

Isten változhallan bölcs 
törvények szerint mun-
kál a1 természet által. 

8. Mint mutatják ma-
gukat : 

Ö) elveikben? 
V) tudományos tö-

rekvéseikben ? 
c) a' régire és fenál-

lóra nézve? 
dj egyház és társa-

ság feletti gondolatjaikra 
nézve? 

e j hierarchiai irá-
nyukra nézve? 

Ezen egybevetésnek áttekintése mutatja, iogy a' két ellenkező oldal' kiegyenlítését nem 
a' supernaturalismusban , hanem csak egyedül a' rationalismusban kell keresni. Mert mint volna 
lehetséges, midőn mindegyik olly különböző alapelvekből indul ki ; hogy például egy Bauer Bruno 
a' legszélső balról, egy a' legszélső jobbról álló Krummacherrá alakulhatna? Ellenben gondolható 
és megfogható, hogy mind a'ketten lassan lassan a' tulságokból, mellyeket különböző irányban 

Mérsékelten. 
Kritikailag. 

Javító la g. 

Szabadelmüleg. 

Aristokratikailag. 

ultra jobbról. 
Supernaturalismus. 

-

ultra balról közép, ultra jobbról. 

N. N. N. N. Krummacher. 

Esz a' kijelentés alatt. 

A' vallás fölülmúlja a' 
tudást. 

A'philosophia a' theolo-
giának szolgál. 

A' keresztyénség az egy-
háziságban elenyészik 
a' symbolumi kénysze-
rítés által. 

Vak tekintélyhit. 

Isten szabad önkény sze-
rint uralkodik a' ter-
mészet fölött. 

Igenlegesen. 
Apologiailag. 

Maradóla?. 

Szolgailag. 

Absolutilag. 



olly buzgón követnek, visszatérve, ha köztök egyesség lehető, ezen egyesülési pontot csak egy 
Bretschneider' nézetében találhatják föl, melly mintegy középpontját képezi a' két szétágazó val-
lásosiránynak , mellyet Bauer Bruno az egyik, Krummacher a' másik oldalról egész a' végső csú-
csig csigázott. Bármennyire vonattassék is azért egyházunk' hajócskája majd a' naturalistai ultrák-
tól balra, majd a' supernaturalistai ultráktól jobbra: még sem maradhat ezen természetelleni fél-
szeg' helyzetében soká, ha egészen fölborulni nem akar, hanem saját súlya által a' rationalis-
musban , vagy észszerű iráshitben találandja meg végre nyugpontját. (A. I(. Z.) 

K ü l f ö l d i I i i r c k . 
Emlékpénz a jeruzsálemi ev. püspök-

ség' alapítása' emlékére. LüOS' emlékpélizverö 
műhelye , emlékpénzt vert a' jeruzsálemi ev. püs-
pökség' alapítása' emlékére. Az előlapon az ev. 
püspök, egy angol 's egy német pap' segédkedése 
közben, a' sz. vacsorát osztogatva, látható, a' 
légben lebegő kereszt mellett pedig az angol és 
porosz lobogó emelkedik. Előtéren a'pap'mindkét 
oldalán keresztyének, zarándokok , őszök, anyák 
gyermekeikkel térdelnek, háttérben pedig Jeru-
zsálemet, jobbra a' sz. sirt, balra egy mecsetet 
látni. Hátlapon pálmalombok közt ezt olvashatni: 
,Zur Stiftung der ev. Kirche in Jerusalem 1842/ 
Az első kép alatt 1. Tim. 4, 13. 1G.' szavait ol-
vasni. (B. A K. Z.) 

A* franczia r. kath. d e r ű s ' új kivánata. 
A' franczia clerus' újabb kérelme az, hogy a' .si-
multan', az az olly templomok, mellyekben külön 
felekezetek felváltva tartják islentiszteletöket, tö-
röltessenek el. A' r. kath. papság már jó ideje, 
hogy e' tárgyban a' püspöki hatósághoz folyamo-
dott, azt sürgetvén, eszközölné ki a'ministerium-
nál, hogy jövőre minden cultusnak külön temp-
lom adassék. Ezt a' protestánsok is óhajtják, mi-
vel az illy simullanielas sok koezolódás' tűzhelye. 
A' kormány örömest teljesítené ezen kiváriatot, 
de pénze nincsen az illyesekre, miután az út- és 
hidcsinálás, csatorna-ásatás, vasutak' és Paris' 
megerősítése, kimerítik a'pénztárt. Pedig legalább 
40 — 50 templomot kellene építeni. 

(Augsb Alig. Zeit.) 
Térítő egyletek. Az evang. térítő egyletek' 

1842-ik évbeni állapotja a'bázeli magazinban HoíT-
mann felügyelő által közlőttszemle szerint követke-
ző: I.Némethonban: 1.)Testvér-községek 2G2 mű-
ködők és müködőnők, 58 állomás, 130,333 frt 
jövedelem. 2.) Hála 2 térítő, 1 állomás, 977 frt. 
3.) Bázel 30 térítő, 9 állomás, 69,879 frt, 36 
növendék. 4 ) Barmen 35 térítő, 10 állomás, 
30,000 frt 9 növendék. 5.) Berlin 21 térítő, 5 
állomás, 31,622 frt, 8 növendék 6.) Berlin (zsi-
dótérítés). 7.) Berlin (Gosznerfcle) 80 térítő, 8 
állomás, 7032 frt. 8.) Dresda 7 térítő , 5 állo-
más, 13,138 frt. 9.) Hamburg (4 térítő?), 11,598 
frt, 10 növendék. — II. Lausanne: 10 ) Rotter-
dam 25 térítő, 17 állomás, 47,132 frt. — III. 
Angolhonban: 11.) Keresztyén ismereteket ter-
jesztő egylet 1,085,716 frt. 12.) Evang. terjesz-
tés 382 térítő, 329 állomás, 1,307,176 frt. 13.) 
Baptisták 206 térítő, 71 állomás, 272,725 frt. 

14.) Közönséges baptisták 25 térítő, 7 állomás, 
20,788 frt. 15.) VVesley-methodisták 367 térítő, 
•238 állomás (47 az európai szárazon), 1,220.257 
frt. 16.) Londoni térítő-egylet 161 térítő (543 
segéd), 246 állomás (115 egyház), 1,091,841 
frt. 17.) Egyházi térítő-egylet 1353 terítő, 107 
állomás, 1,089,852 frt, 29 növendék. í8.) Lon-
doni zsidó-térítés 41 térítő, 27 állomás, 289,512 
fit. 19.) Skót térítő-egylet 13 térítő, 5 állomás, 
30,568 frt. 20.) Glasgowi térítő-egylet 13 térítő, 
4 állomás. 21.) Glasgowi afrikai térítő-egylet !2 
térítő, 3 állomás. 22.) Skót egyh. térítés 13 
térítő, 4 állomás. (2 zsidó térítő), 7241 frt. 23.) 
YYelsi és külföldi térítő-egylet 2 térítő , 1 állo-
más. 24 ) Irlandi presbyt. térítés 3 térítő, 1 állo-
más. 25.) Nőnevelési nőegylet 26 térítő, 21 állo-
más, 12,354 frt. — IV. Franczia térítő egylet: 
14 térítő, 8 állomás, 52,699 frt. — V. Éjszak-
amerika: 26.) Baptisták 210 térítő, 57 állomás, 
135,556 frt. 27.) Board of foreign térítő-egylet 
526 térítő, 85 állomás, 827,S31 írt. 28 ) Püs-
pöki method. térítő-egylet: 241 térítő, 67 állo-
más, 292,442 frt. 29.) Püspöki térítő-egylet: 
43 térítő, 9 állomás, 71,545 frt. 30.) Presbyt. 
egyh. térítő-egylet: 17 tér., 11 állom , 150,561 frt. 
31.) Friweill-baptist. térítő egylet 9,246 frt. Össze-
sen tehát 2855 működő, 1404állomás, 8,315,373 
frt. jövedelem, 8,380,180 frt. kiadás. — A' kath. 
térítő egylet 1842-ben bevett 1,500,000. frtot, te-
hát amannak majd 'A részét. — A' mi az erők' 
növekedését illeti, 1839 óta az evang. térítő-
egyletek szaporodtak 338 térítő, 506 állomás és 
1,333,745 frt. jövedelemmel, a' r. katholikusok 
900,000 forinttal. (B e rl . A. K. Z.) 

Az utolsó hermeslanusok' sorsa minden 
művelt katholikusokban, kik nem tartoznak egé-
szen a' hegyentúli párthoz, igen élénk részvétet 
gerjeszt; annak fejei, Bauer és Achterfeld pro-
fessorok, a' vallásos zavarok'ideje alatt a'status és 
rend mellett állottak, míg őket a' csomó' megol-
dása kedvetlen helyzetbe juttatá. Mindenek előtt le 
kelle mondaniok a'hermesitévtanokról, noha még 
nem lépett fel orthodoxus theologus, ki megha-
tározni képes volna,t miben áll tulajdonkép azon 
eretnekség' mérge. Ámbár az említett tisztelt fér-
fiak tanítójuknak, Hermesnek modorát nem követ-
ték , még sem határozhaták el magukat, hogy ta-
nítószékeikről Hermest eretnekséggel vádolják, 
's midőn ez római részről követeltetett, inkább oda 
hagyák székeiket, a' mi nekik, mint előbb a' r. 
kath. egyház által annyira magasztalt tanító' ta-



Hitványainak nagy dicséretökre válik. Most már az 
érdemteljes férfiak'hatása egyedül csak a'bonni con-
victusra szóritatott, egy a'status által ifjú r kath. 
papok1 képzésérc fentartottintézetre, melly ugyan-
azon férfiak által alapítatott és hozatott virágzásba. 
Most már azonban ezen intézet' kormányzásától 
is eltiltattak, úgy hogy már mindenünnen kiszo-
rítva 's törekvéseik semmiségbe enyészve vannak. 
Helyökbe hír szerint néhány bajorhoni papok ju-
tandnak, kik felöl egészen bizonyos, hogy a' ró-
maiszékhez lehető legnagyobb hódolattal fognak 
ragaszkodni. (A. Ií-Z.) 

Kitérések* Berlinben a'mult évben 50-nél 
több zsidó lön keresztyénné. (B. A. K,Z.) 

B e l f ö l d i h i r e k . 
H á l a A b n u j b ó i . Abaujban többen vannak, 

kik vallásunk' ügyét lelkesen pártolják. Patay 
Sámuel alispán és Jakabfalvay András urak, 
az abaúji ref. egyházmegye'lelkészeinek útat nyi-
tandók, a' külföldön megjelenő, vallásunkat kö-
zelebbről, vagy távolabbról érdeklő 's elkerülhet-
lenül szükséges könyvekhez, illyeneket bőven ho-
zatnak 's a' lelkész urak között ingyen köröztetik 
Futó Sámuel egyházi elnök ur, egyházmegyei 
könyvtár' felállítását sürgeti. Piskolczy György 
ur koronként könyveket ajándékoz az itteni olvasó 
társulatoknak, mit nem rég a'szikszóvidékivel tett; 
a' tervezett könyvtár' felsegéléséhez '20 ezüst ftnyi 
alapítvánnyal, a' pesti protest. főiskolához 100 ez. 
fttal járult. Isten és nemes telteik' tudata áldják 
meg őket. Vadász i . 

H á l a B o r s o d i t ó l . Nagy Gedeon, borsodi 
alispán 's egyházi ülnök u r , minden gyülekezet-
nek, mellyben ő a' gondnok, Illés' néptanító köny-
vét 1839-ben, az idén pedig egy új szövetséget 
és négy kereszt, egyháztörténetet, összesen öt darab 
könyvet tűzött ki jutalmul számos gyülekezetekben 
a' legszorgalmasabb 's legerkölcsösebb gyermekek' 
számára. Követésre méltó tett. Hála érette. 

C s u r g a y H. J. 

N y i l a t k o z a t a ' l a t i n n y e l v t a n i r á n t * 
E l fogyván latin nye lv tanom' első k i a d a t a , m á s o -

dik k iadás t vágyok eszközö ln i , még pedig egészen át-
d o l g o z o t t , b ő v í t e t t , fő leg gyakor l a t i o lda lá t i l le tőleg 
l é n y e g e s vá l toza tokka l e l lá tot t , u m. az e lméle t i s z a -
bá lyoka t fo ly tonos g y a k o r l a t b a n haszná l t a tha tó l a / m 
és magyar szövegű , könyebbtől nehezebbhez f o k o n - j 
kén t vivő, v i szon lagos fo rd í tásban i gyakoro lványú l szol-
g á l a n d ó , a m ú g y , S e i d e n s t ü c k e r " - f é l e t anmódsze r s z e -
r in t szerkezei t mondatokkal bőve lkedő a l akban . Melly 
s z á n d é k o m r ó l azér t vagyok bá to r eleve tudósítani t isz-
te l t okta tó t á r s a i m a t , mivel a ' r e m é n y bátor í t h innem, 
h o g y miután é rdek le t t kézkönyvemet m á r az első, sok 
tek in te tben h i j ányos és felelte r o s z nyomatú k iadásban 
is sz ívesek va lának némel lyek követni a ' latin nye lv ' 
e lemeinek hol ny i lvános hol magánokta tó i t á r g y a l á s á -
b a n ; mások ped ig j o b b és biztosb vezé r fona la t i g é -
nyelve e ' m u n k á m ' m i k o r r a tö r ténendő második k i a d a t á s a 

után i sméte lve t u d a k o z ó d á n a k : ezen ú j k i a d á s a a n n á l 
inkább éb re sz the t némi f igyelmet é s é rdeke t az il lető 
ok ta tó u r a k n á l , minél n a g y o b b s z o r g a l o m m a l i g y e k e -
zém hoszabb oktatói g y a k o r l a t o m ' emez e r edményé t 
és szü leményé t c zé l s ze rü — k o r u n k ' s züksége ihez a l -
kalmazot t — elmélet-gyakorlati kézkönyvvé á ta lak í tan i . 
Miné l fogva azon o k t a t ó - t á r s a i m h o z , kik tán ha j l andók 
l eendenek engem b iza lmukka l megt isz te lni és a ' f. é . 
aug , 15-ig minden b izonnyal s a j t ó alul k i k e r ü l e n d ő 
latin nye lv t anomal az I - sö és 11-ik g r a m m a l i k a i o sz -
t á lyokban vezér íona lú l h a s z n á l n i ; a ' könyv' o lcsóbb 
megsze rezhe té se v é g e t t , ezenne l n y i l a t k o z o m , misze -
r i n t , h o g y h a az iskolá ik ' s z á m á r a m e g r e n d e l e n d ő pé l -
dányok ' s záma i rán t engem legfe lcbb f. é. april' mohó 
napjáig tudósí tani s z i v e s k e d e n d n e k , kemény láblába 
kötött minden példány' árrat 30 p.xrjaval biztosítom; 
különben ped ig minden megrende l endő 10 pé ldány u t án 
2 , 20 után 5 , 50 u tán 1 5 , 100 u tán 30 i n g y e n - p é l -
dánnya l kedveskedendem- A : p é l d á n y o k ' á r r a c s a k 
azoknak vétele után lesz fizetendő. A' pest i J á n o s fő -
vételi vá sá rko r a ' kész pé ldányoka t szé lküldözendem-
Melly ha tá r idő u t án a' könyv csak bolti á r r o n t. i. 4 0 
pengő k r o n lesz k a p h a t ó . P e s t , f eb r . 25 . 1844 . 

M e l c z e r L a j o s , 
pest i 1. és II. g r a m m a l , ok ta tó . 

L e v e l e z é s . A ' dunán tú l i rendszer' i smer t e t é sé t 
W i m m e r és 8S u rak beküldöt lék . Mind a ' ket ten elé— 
güle t lenül ny i l a tkoznak felőle. A' r é s z r e h a j l á s ' e l k e r ü -
lése véget t óha j t anék azt ol lyanoktól is b i rn i , kik a r r a 
mint z s i n ó r m é r t é k r e h iva tkoznak- Mé l tóz t a s sanak tehát 
n y i l a t k o z n i , beküld ik e vagy s e m ? A' sze rkesz t , ké sz 
minden ike t k iadn i . — A' lapjainkra előfizetni kívánók-
nak még teljes számú példányokkal szolgálhatunk. — 
, , Pap el leni vád Gömör m e g y é b e n " czím alat t é r k e z e t t 
hozzánk „ T ö b b e n " a l á í r á s s a l egy mosda t l an f o l y a m o -
d á s , mel lye t a ' N — i ref . gyülekeze t ' g o n d n o k a B- P . 
' s kivülöt te m é g 6 t a g , p a p j a ' e lmozd í t á sa véget t i n -
tézett az egyházmegyéhez ' s azt kér ik a ' b e k ü l d ő k , 
hogy ezen fo lyamodás t a d j u k ki . Azt u g y a n nem t e s z -
szük. A' tisztelt e g y h á z m e g y e , mint a ' bekü ldő u r a k 
m o n d j á k , e rkölcs i nehez le lésse l f o g a d á e' fo lyamodás t , 
melly a ' g y ö n g é d t e l e n s é g 's t i sz te le t lenség ' r emeke- ' S 
il ly p i szokka l mi okozzunk csömör t o l v a s ó i n k n a k ? A ' 
tisztelt e g y h á z m e g y e b izonyosan meg teend i a ' t eendő-
ket ' s én r é szemrő l azt h i s z e m , kezet f o g n a k ve lem, 
ha nem , , t ö b b e n " s o k a n , hogy i l lyesek ' közlésével m e g -
k ímél jük kevés, de müvei t előfizetőinket. Enny i t egy 
úttal a z o k n a k , kik kedvencz mes t e r sége t ű z n e k m i n -
den szep lőcskének f e l k u t a t á s á b ó l , aztán nagyí tó ü v e -
get a l k a l m a z n a k reá , elhitetik magokka l , h o g y a ' s z e p -

j ő c s k e ó r iás n a g y , ezen h i tükben a ' r e spub l i cá t lá t-
j á k veszé lyben fo rogn i , tol lat r a g a d n a k , a ' r é m a l a k o t 
b o r z a d a l m a s a n l e f e s t i k . l e v é l b e z á r j á k , megfizet te t ik 
— a ' sze rkesz tőkke l t. í . ' s tb . ' S ha aztán mi ki n e m 
a d j u k , sü rgöny érkezik k e t t ő , há rom e g y m á s u t á n ' s 

'mi d r á g a pénzen fizetjük ismét ' , a ' bor í tékon a ' t i sz te-
le tes , a J bor í ték alat t a ' t isztelet len cz ímet . M e g j e g y -
zem , hogy ezek a ' szóban forgó czikk ' küldői t nem i l -
letik. — Kiki azon postahelytől követelje elmaradt szá-
mait , mellyncl előfizetett. Nem győzzük pótolgutni a? 
hiányt,. pedig mi rendesen expediálunk minden számol; 
rendetlen expeditiót «' potla el sem fogadna. 

Székács. 

S a j t ó h i b á k . A' mult számba, néhány czégéres hibát 
követelt el a' szedő. Legczégéresebb 186 1. utolsó sor.,Schan-
nung' helyett olv. „Spannung"; 192 1. a' levelezés' 6-dik so-
rában ,martalék' helyeit olv. „mártalék" 's ngyanott a' 21-dik 
sorban ,irtt' helyett olv. „viv" ezen utolsó a' legbotrányosabb. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Iffarmadih éri folyamat. 

Pesten , 1844. Martius' Okén. 

Reiter: Lulher, steh! Du bist gefangen! Luther: Siegst du Hölle ? 
W e r n e r ' s W ei h e der Kr a ft. 

T a r t a l o m . Aleánder a' wormatziai országgyűlésen. J. A. 
— Római kath. proselyta az ev. egyházban. D ö m ö l k i . 
-Még egy proselyta az evang. egyházban. S z é k á c s — 
E g y h á z i g y ű l é s : Belső-somogyi egyházmegyei gyűlés. 

e . . . . — Külföldi irodalom. D a r u . — Külföldi hi-
rek. — Belföldi hirek. 

Aleánder a7 ívonitaczíaí ország-
gyűlésen. 

Némethon' kitűnő erényü és eszű férfiai, a' 
reformatio mellett 'nyilatkoztak , és Lutherrel kö-
zelébb, távolabb barátságos viszonyokba léptek; 
ezzel azonban nem azt állítom, hogy a' kik az 
uralkodott egyháztól el nem szakadtak , nem vol-
tak erényes és eszes férfiak, mert a'nyilvános el-
szakadás' bátorságához , a' társasági viszonyoktói 
függetlenség is kívántatott. Annyi mégis igaz ma-
rad , hogy azok, kiknek a' sors kedvezőbb volt, 
eszök', szívók' munkásságát a' reformatio' ügye' 
támogatására ajánlották fel és ezek kitűnő erényes 
emberek voltak. Örökké kár, hogy e' fönséges 
szövetségbe majd idegen elemek is keveredlek, az 
önzés, irigység, elfogultság és tudatlanság, egye 
netlenséget és visszavonást okozott ocsmány szere-
pével. De a' fényes napnak is vannak homály-
fótjai. Aztán emlékezzünk meg arról, hogy az 
önzés szorgalmas vala napról napra konkolyt hin-
tegetni az ur' szántóföldjére, hogy hanyatló biro-
dalmát ismét fölépíthesse : és az emberiség még 
kevesebbet is élt ama nagy naptól fogva, mintsem 
az őt Ábrahámtól átokként nyomolt és sem özön-
vízhez , sem földrengéshez, sem éhséghez nem 
hasonlítható szerencsétlenségtől, a' tudatlanságtól 
teljesen és örökre megszabadulhatott volna. A're-
formatio az emberiség' nevelése' nagyszerű esz-
méjét fogta fel a' tudás és ismeret' ezerféle ága-
zatiban, és itt kérem figyelmezzünk! a' nevelés 
jogát az értelem és okosság' használatára bízta, 
igaz az, hogy ezen joggal történt visszaélés ez-
óta is, de valljuk meg, hogy kevesebb történt, 
mint a' kirekesztő joghasználattal az emancipatio 
előtt, és históriai tény az, hogy a' népek napon-
ként vidámabb napokat élnek most, mint éltek a' 
lefolyt századok' hosszű sorában. 

A' tér nem engedi az eszmét tovább fejteget-
nem. llerder a' nagy iró azok által idéztetik leg-
gyakrabban, kikkel ő nem volt 's ma sem volna 
egy értelemben, és különös tünemény 's talán 
csak mint hamis csillag jelenik meg a' civilizatio' 
egén korunkban az, hogy az emberi ész, melly az 
industrialis és szellemi kifejlődés' stadiumain sza-
bad munkásságának annyi tért, mezőt találhat most 
's a' becsületesség' dicsőségének is annyi útjai tárva 
vannak, mégis örömét abban találja fel, hogy ama 
földünk felett komor fellegként sötétlett homályt 
olly sokáig támogatott oszlopokat gyámolítsa, el-
veket, tanokat, terveket hirdesse, a'történetek' 
könyvét meghamisítani, a' tényékül tagadni, a' 
vallás- és erkölcs-tudománynak antisociaiis irányt 
adni, a" népek' békességét, a' koronák' állandó-
ságát fölforgatni és mindenütt, miként a' hajdan-
korban , az usurpatiót támogatni olly icndkivüli 
erővel, gyűlölséggel törekedjék. És ez igy van, 
ha körül tekintünk a1 föld' területén mindenült és 
egy időben! Bizony! bizony! Jézus kevés ideig 
élt e' földön , és vannak , kik még sem az ő ta-
nítványai, holott azoknak tartják magokat, mert 
gúnyos játékot űznek az emberiség'' sorsával, civili— 
za ti ójával, nyugalmával,a' tudománnyal,erkölcscsel, 
mindennel, mi nem az ő szolgálatjokban áll, gondol-
tuk pedig , hogy ők már ma reformált morállal mű-
ködnek ? Nagyon csalódtunk, hisz ők minden re-
formot gyűlölnek egyházban és statusban, ezért 
üldözik Luthert hamvaiban is, ő pedig erényes em-
ber volt, ha szerintök hibázott is! Hiszem, hogy 
e' képben az önzés' szerepe uralkodik! 

Párhúzamos szerepet visz ezzel a' kor' törté-
netében a' hiúság! könnyelmüleg hitetvén el ma-
gával, hogy az idő' érett munkás szelleme külön-
ben is kiveszi mérgét elmevirágainak, a' tavasz-
szellő elhordja majd az ártalmas porfellcget, és 
ő az ég' ajándékával, a' tudománnyal kaczérkod-
lialik 's talán, gondolja, c' tréfás kötekedés még 
erőt, munkát és hasznos szorgalmat is íejtki, idéz 
fel — az úr' nagyobb dicsőségére !! — Igy látunk 
a' tudományok, politika és művészet' litteraturájá-
ban kaczérkodni tekintélyes tudósokat, tisztes nevű 
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és állapotú férfiakat valláskülönbség nélkül, kü-
lönösen az egyházra vonatkozólag Görrest, YVal-
tert, Dinterimet, Haliért, Lorenczet, YVolfot, 
Möhlert, Hurtert, Leot, Raumert, Ludent 's má-
sokat vitézkedni, mint erős curialis lovagokat a' 
középkor, inquisitio , egyház'függetlensége, ta-
nítás'szabadsága, isteni eredetű immunitások mel-
lett, a' placetumok, protestantismus és reformatio 
ellen! álmélkodva halljuk az új philosophiát, his-
tóriát, symbolikát olly követelő autonorniával hir-
detve ésanathemákkal garantirozva, mintha ezelőtt 
semmi philosophia, semmi história nem lett volna, 
és mind az, mit az emberek eddig tudtak , tanul-
tak , merő költemény, rágalom és csalódás volt! 
És ezek a: socialis philosophok azok, kik „a"há-
rom utolsó századok lázas, mesterkélt és meg-
szaggatott életének álpeshegyi doctrinájokban egy-
séget, a' rontás' elvének, melly még a' romok 
felett is szerencsét vívott ki magának, ellenébe 
az egyetértés' szellemét tenni és Európát önma-
gából fölépíteni vállalkoztak." 

Legnagyobb csalódás az övék! ha nem ka-
czérkodnak , ha hiszik, hogy a' gondolat' paro-
xismusában költ ábrándos theoriáikkai, kortársaik 
és a'jövendőség előtt becsületet vallottak, a'his-
tóriát kitörlötték a' világ' nagy könyvéből, avagy 
nem tudják ők, hogy támaszt az úr koronként Mó-
zeseket és prófétákat, nem látják-e, hogy a'böl-
csek királyok, és a'királyok bölcselkednek. Ezért 
békességgel áldotta meg isten e' földet hosszú időre, 
intézetek keletkeznek , a1 szabad szó és nyilvá-
nosság őrködik az emberiség1 jogai felett, mellye-
ket a' reprislinatio' tisztátalan és sértő experimen-
tumai többé le nem gázolhatnak. 

Illy conjuncturák között már az elveszett pa-
radicsom' visszavarázsolhatásáról szó sem lehet-
vén, kettős bajjal kell naponként mégis küzdenünk 
a' szeretetlenséggel és időpazarlással; amaz a' 
vallásos felekezetek között már csillapodni kezdett 
particularismus' szellemét felizgatta, nevelte, min-
denik, különösen a' nyomatott fél, önvédelméről 
gondoskodni kénytelen lett, ez pedig új küzdést, 
új palinagoniát szült, mikéntHetényinek tökéletes 
igaza van Ámde pótoljuk időnket, ha csakugyan 
kell, hogy hamarább megérthessük egymást, ha 
még lehetséges! és vegyünk példát a' multakból. 

Igy volt ez Luther' idejében is , az önzés 
és hiúság játszotta főszerepeit a' reformatio ellen, 
míg a1 tudomány és művészet' erényes férfiait mel-
lelte nyereségvágy és önzéstől távol kebellel ha-
talmasan működni látjuk : Bugenhágen Jánost a' 
kamini püspöktől üldöztetve, wittembergai papot 
és egyetemi tanítót, későbben generál superinten-
denst; Justus Jodocus Jónást, a'mindszenti col-
legium' prépostját; Amsdorf Miklós kanonokot; 
Link Wenczelt, az augustinusok' general-vicariu-
sát; Agricola Jánost, Aurogallust, Caeliust, Cru-
cigert, Myconiust és több jeles papokat; a'sta-
tus férfiak közül Spalatin Györgyöt és Pontanus 

Györgyöt, amazt Fridrik választó fejedelem' ud-
vari papját és titkos tanácsnokát, ezt mint fő can-
cellárt; Schurf Hieronymot és Hennig Gödent, azon 
kor' legnagyobb hirü ügyészeit; Cobánus rHessus 
jeles költőt; Sturz Györgyöt és Schurf Ágoston 
nagy orvosokat és némethonnak két nagy művé-
szeit Dürer Albertet és Kranach Lukácsot, Maximi-
lián és Károly császárok udvari festőit, kik mind-
nyájan Lutherrel személyes barátságban és folyvásti 
közlekedésben voltak, az egyház' reformatióját 
körökben szóval, Írással, személyes tekintélyeik-
kel elősegíteni, terjeszteni törekedtek, és ama 
hatalmas közvéleményt teremtelték, mellyet az in-
quisitio' máglyái és fegyverei, mellyeknek borzasztó 
vétkeit korunkban a' túlhegyi historikusok olly igaz-
ságtalanul szeretika'status hatalmak'rovására to-
logatni, soha többé le nem győzhettek. 

Illy erényes, az emberi ismérelek' minden 
ágazatiban tanult és tudós férfiak által alkotott, 
Luther, a' század' legnagyobb embere által vezér-
lett, a' status-életben pedig a' politika1 legfonto-
sabb férfiai által nyilván és titkon elősegített köz-
vélemény' ellenébenláltuk Teczelf, Kajetánt, Ecket, 
a'jütterbocki és ingolstadti dominikánusokat, a' 
Reuchlin ellen barbárkodott kölni obseuransokat, 
láttuk azon módokat, mellyek ferdeségek miatt el-
lenkező eredményeket szültek, mellyek most már 
a' szünetlenül zaklatott 10-ik Leot is azon gon-
dolatra fakasztották, hogy Luthert és reformatió-
ját a' német nemzet'gyűlésének bevádolja, és el-
lene a' világi hatalom' segedelmét szólítsa fel. Sze-
rencsés és loyalis gondolat! de nem következetes 
a' túlhegyi philosophia szerint! 5-dik Károly és 
Fridrik is kaptak rajta! mert már a' fölvilágosult 
közvélemény'erejében bizhaltak! Megjelentek né-
methonban Aleánder Hieronyin és Caraccioli Ma-
rino kardinálok, mint pápai követek, azon uta-
sítással , hogy előbb Fridrik választó fejedelem-
mel és Erasmussal jó véget érjenek: az elsőtől 
azon választ kapták, hogy „mivel a' fejedelem 
még senki által sem tudósítatott a' felől, hogy 
Luther'tanításai, iratai, tudós, tanult és részre-
hajlatlan bírák által megczáfoltaltak és kárhoztat-
tak volna, azért ő legigazságosabbnak és leghe-
lyesebbnek látja , hogy ő maga nyilvános helyen 
hallgattassák ki." Erasmus pedig azt felelte, hogy 
„nem tanácsos ollyan embert, kinek olly éles fo-
gai vannak, és a' kitől, mint iratai mutatják, mél-
tán félni lehet, nyakra főre ingerelni, és annyi 
fejedelmeket és tudósokat fölboszontani." 

A' császár értekezett már Fridrikkel Luther-
nek a' wormácziai országgyűlésre idéztetése felől, 
és a'rendelések meg is tétettek. I)e most jöve vi-
lágosságra, hogy a' világi hatalom' fölhívása csak 
eszközül akart használtatni, mert a' pápai köve-
tek és a' papi fejedelmek nyilván ellentmondottak, 
kijelentették , hogy vallásos dolgok felett csak a' 
pápának van joga Ítélni, és kit ő egyszer elitélt, 
íaz új vizsgálat alá nem vétethetik: és ezen állítás' 



támogatására egy újabb az 1521-ik évi jan 3ról 
költ bullát is előmutatták. Ez a' bulla az akkori 
idők1 jellemét viselte, miként 9-ik Gergely' le-
vele 2-ik Fridrik császár ellen, mellyben a' bestia, 
gyilkos, hazug, templomrabló szavak fordulnak 
elő, miként ezt Aventinus: annales lib. 7, cap.4. 
pag. 640 hitelesen közli: igy e' mostaniban pa-
rancsoltatott minden papoknak, hogy Luthert és 
követőit mindenütt eretnekeknek hirdessék, átkoz-
zák, ünnep- és vasárnapokon harangok' zúgása 
közben gyertyákat gyújtsanak, azokat ismét elolt-
ván , földre hányják , és illy szertartás közben ol-
vassák fel a' bullát az útszákon, a1 püspökök, 
praelatusok, mondatik, magas falakra álljanak. 
Ne hallgassanak mint néma, ki szólni nem tud, 
hanem szünetlenül kiáltozzanak; a' szerzetes-ren-
dek , mint Istentől rendelt fellegek, esőt árassza-
nak a' népre, előfordulnak benne ezen szavak is: 
ebek , ugatni 'stb. egy szóval, azon idő' jellemé-
ben Írottak , miként Luther' babyloniai fogsága és 
némelly más iratai, mellyek olly gyakran, szü-
netlenül és epésen rovatnak fel vétkül ellene a' 
honi litteraturában is. Ez a' bulla, a'pápai rende-
let szerint, a' praelatusok' pecsétjeik és aláírásaik 
alatt, sok példányokba másoltatott le, hogy min-
denütt kihirdettethessék, illy kútfőkből közli azt 
Seckendorf is a' vveimári archívumból. 

MegnyittatvánWormácziában az országgyűlés, 
az 1521-ik év'fcbr. 13-án, Aleánder egy hosz-
szú beszédet tartott Luther' beidéztetése ellen 
melly három órába telt; olly ékes szólással, hogy 
az előadás' kedvességét azok is megdicsérték, kik 
különben a' dolog' érdemében egyebet abban nem 
találtak , mint a' bulla1 variatióját Fridrik választó 
fejedelem nem jelent meg az ülésben , egészsége' 
változását adván okul, de tanácsosait elkiildötte. 
kik az érdekes beszéd'tartalmát feljegyezték, mi-
ként Seckendorf ezt is közli a' weimári archívum-
ból. (331 1.) — Pallavicini is közli azt, de nem 
olly hitelesen, mint maga is megvallja, hogy ő 
azon történetírók' példáját követte, kik hőseiket 
úgy beszéltetik, mint magok bcszéllettek volna. 

Némellyek azért nem hirdették ki a' bullát, 
igy kezdé beszédét Aleánder, mivel hamisnak lenni 
gondolták azt, ez azonban hibás vélemény volt, 
imé itt van az eredeti! a' lültichi püspök egy ta-
nult okos ember kihirdettette azt, a' kölni érsek 
aggodalom nélkül megégettette Luther' iratait, 
a' saxoniai V. fejedelem is kénytelen volt meg-
vallani (T), hogy legjobb volna azt tenni, mit a' 
bulla rendel; mind ezek' ellenére mégis az mon-
datott, hogy a'pápai követek pénzzel eszközlötték 
amaz iratok' megégeltetését, hivatkozom a'csá-
szári felség és tanácsnokai elölt mindenkire, hoz-
tam-e, adtam c én ajándékot? nem is hoztam én 
olly erős váltót, hogy azt tcheltem volna. Tekintse 
meg az országgyűlés Luther' iratait, elfogja is-
merni, hogy azokért nem egy , de százezer eret-
nekek is megégettetést érdemelnének : Luther a' 

Wikleff és Hussz' eretnekségei részese, kik isten-
telenül azt tanították, hogy a' Krisztus' valóságos 
teste nincsen jelen az urvacsorában, és hogy a' 
keresztyén nem köteles engedelmeskedni a' fölső-
ségnek, ezt lanítjaLuther is a',keresztyén ember' 
szabadságáról' írott könyvében. Igen ! sőt tagadja 
a' purgatoriumot, és igy vétkezik a' föld alatti lel-
kek ellen (contra inferos), hololt az méga'ílorenzi 
zsinatban meghatároztatott a' konstantinápolyi csá-
szár' jelenlétében, ugyanazon zsinaton, mellyen 
az is elvégeztetett, hogy a' pápa az egész keresz-
tyén egyház' feje. 

Most kivevé Aleánder kebeléből a'pápa'azon 
bulláját, mellyet az említett zsinatra küldött, és 
letevé azt a' császár' trónja előtt, mellyet a1 mainzi 
érsek felvévén , átnyújtotta a' kölni érseknek, 
ki azt szertartásos ünnepélyességgel elfogadván, 
körül mutatta a' gyülekezetnek. Ezután folytató 
Aleánder: „Az, hogy némelly görög püspökök a' 
romai székkel versengettek , mitsem bizonyít, mi-
vel egész görö gország elismerte a' pápa' felső-
ségét, azonban Lutherre visszatérve. Valamint a' 
föld alatti, úgy a' föld feletti lelkek ellen is vét-
kezett ő , midőn azt irta, hogy ha angyal jönne 
is az égből, ki másként tanítana, nem hinne neki. 
Szent Pál1 ezen szavai nem illenek Luther' szájá-
ba. Vétkezett az egész papság ellen, mert a' .ba-
byloniai fogság* czimü munkájában azt nyilvání-
totta, hogy minden keresztyének papok: ez a' 
könyve Strasszburgban nyomatott. Czímezetén két 
czivakodó kutya látható annak jeléül, hogy a' 
papok és világiak veszekednek. Elveti ő a' szer-
zetesr-endeket, Wittembergában olvassák Amadis 
és Luciánt, kik a' pogány szertartásokat nevették, 
jeléül, hogy a' keresztyén szertartások is meg-
utáltassanak. Azt is irta ő, hogy a'papok' vérében 
kell mosdani. Vétkezik a' szentek ellen, különö-
sen szent Dionysius ellen, kinek az égi hierarchiá-
ról irott munkáját kigúnyolta Vétkezik a' világ 
ellen, midőn tanítja, hogy senkit sem kell halál-
lal büntetni. Ez már vakmerőség! A' zsinatok el-
len is, különösenjV konstantziai zsinat ellen vét-
kezik, mellyet az ördög'kemenczéjének nevezett. 
Csudálkozom, ha némellyek hiszik, hogy ő evan-
geliomi igazságot tanít, holott ö a' szentírást más-
képen magyarázza, mint az egyházi atyák és zsi-
natok. Magány-élete ellen nincs kifogásom, de 
szent Hieronymus azt mondotta, hogy az eretne-
kek legnagyobb képmutatók. Azon ellenvetésre, 
hogy az ő iratai között jók is találtatnak, azt fe-
lelem, hogy Origencs' munkái is megégettettek, 
holott életében ő sem halgattatott ki. Az ő beidéz-
tetése szükségtelen, mivel ő már Rómába hiva-
tott, de ott megjelenni nem akart, ez okból ké-
rem császári felségedet, hasonló gyalázatot ne 
vonjon magára: ez az ügy nem is ide tartozik. Kon-
stantin császár az eretnek Eutychest a' pápához 
utasította , a' világiaknak nem is szabad e' felett 
Ítélni, sőt magok a' papok sem vitatkozhatnak az 



eretnekekkel a' pápa' engedelme nélkül, ez okból 
vonakodott szent Hieronymus is a jeruzsálemi Já-
nossal versengeni. Igyekezni kell, hogy az eret-
nekség tovább ne terjedjen, és a' törökök 's po-
gányok ne mondhassák , hogy a' keresztyének a' 
hit felett versengenek, különösen a' németek , kik 
annyira buzgók. Kérem azért császári felségedet, 
hogy Luther' munkáinak megégettetését megpa-
rancsolni méltóztassék, mert ha az nem fog tör-
ténni, úgy a1 mainzi, kölni és lütlichi püspökök 
szégyenben fognak maradni, kik azokat már meg-
égettették. — Végre kikelt Aleánder Luther ellen 
azért, hogy ez őt zsidónak nevezte. Istenem! 
felkiáltott, milly sok becsületes emberek ismerik 
az én családomat, mellyel méltán dicsekedhetem, 
mivel eleim istriai márkgrófok valának, 's csak a' 
sors'játéka az , hogy szüléim elszegényedtek, de 
származásomat törvényesítettem, mikor lütlichi ka-
nonokká lettem, azonban, ha keresztelt zsidó vol-
nék is, azért nem kellene engemet megvetni, mi-
vel Jézus és az apostolok is zsidók voltak. Amen." 

Eddig a' beszéd, mellyben könnyen reá is-
merünk ama kétélű fegyverre, mellynek villogó 
fényes lapján római belükkel irva van: ,.ad majo-
rem Dei glóriám." 

Néhány napok múlva megérkezett Wormá-
cziába Luther is, és tartotta ő is ama beszédét, 
mellyet már közlöttem.*) J. A. 

ü ó i n a l k a t h . p n e s e i j t a a n cvans ; . 
e g y h á z b a n . 

Vas megyében , kemenesi Sömjénben lakozó 
Kalmár Sándor közrendű nemes ifjú, czéhbeli 
takács, született 1820-ban Káptalanfán, Vesz-
prémmegyében, r.kath.atyától, és evang. anyátólJ 
Atyja korán elhalálozván, a'három éves fiu, édes 
anyjával ennek szülői földére, Sömjénbe származott, 
hol ugyan anyja által az evang. vallás'elveiben és 
szokásaiban neveltetett. Mini növendék , az illető 
plebánus' sürgetésére, járt ugyan a'r. kath. elemi 
iskolákba; sőt töltött néhány éveket a' kőszegi ár-
vaházban szinte: de a' r. katholicum sacramento-
mot felvenni, bármelly oktatás és késérlet'daczá-

•) Miért tértem vissza Wormácziába , honnan tavaly 
elindultam? oka az, mit akkor is megmondottam, 
hogy én rendszeres históriát nem irok, hanem 
egyházi állapotunk' korkérdéseit felvilágosító tö-
redékeket , és ki amazokkal pártos felekezetes-
ség nélkül ismeretes, vagy az egyház' dolgai iránt 
is idegenkedő haszontalan negatióval nem visel 
tetik, meg fog engemet érteni- Vannak mások, 
kik a' história' tükrében, mint krokodil, tán sa-
ját képöklöl vissza borzadnak, 's miként önvalló 
bűnösök mondják, hogy én satyrát irok Ko-
rántsem ! Mondják: mesélek! lehel, hogy a'fel-
hívott számtalan kúlfök után hibázom , de többet 
hibáznak ők . hogy az új históriát előbb föl nem 
találták, hololt századok alatt elég idejok volt. 
Csak egy szerény kérésem van , öltözzenek diva-
tosan, nem czifrán. de csinosan, és a' világ' szeme 
láttára ne járjanak in puris naturalíbus. J. A-

ra is, a' fiu mindenkor és mindenütt állhatatosan vo-
nakodott. Fölebb serdülven lakács-inassá, majd 
legénnyé lett, különféle állomásokon vándorlott, 
tettlegesen sem egyik sem másik egyházhoz nem 
tartozván: miglen végre 1841 tavaszán, Sömjén-
be, haza került és egy ev. nöszeinélylyel házas-
ságra lépni szándékozott. Ekkor az illető ns. dö-
mölki ev. lelkészhez folyamodolt, kinek nyomo-
zása nyilvánosságra hozta, hogy őneki törvénye-
san a' r. kath. vallást kellene követni. A' legény 
anyakönyvi kivonattal bebizonyította, hogy ő már 
a' diseretio évén,az az lS-dikon túlhaladott; biz-
tos kútfőkből pedig tudtunkra esett, miszerint 
1838-ban, aug. hóban, királyi rendelés bocsátatott 
ki, nem ugyan minden törvényhatóságokhoz, ha-
nem csak a' magyarhoni r. kath. püspökökhöz : 
hogy a' már 18 éveket meghaladott olly egyé-
neket, kiknek a' r. kath. vallást kellene követni, 
de azt tettlegesen nem követik , a' hat héti okta-
tásra no vonják. Azonban K. S. hitelesen bebizo-
nyítani nem tudván, hogy ő a' r. kath. egyház-
ba sehol és soha még be nem avattatott volna: ügye 
az illető vármegye' utján és ennek közbenjárásá-
val , a' legfelsőbb helyre utasítatott; és az evang. 
vallásnak követése végett megnyerendő kegyes 
királyi engedelemért 1841 április hóban K.S. ne-
vével folyamodás tétetett. Erre a' nm. helytartó-
tanács' utján megérkezett az engedély , hogy K. S. 
a' hatheti oktatást vehesse; mellyet ő az 1S43-
diki hamvazó szerdán kezdve nagyszerdáig, a'va-
sárnapokat sem mellőzvén, ki is állott; vonzal-
ma az evang. valláshoz rendületlenül maradván. 
Ezen oktatás' óráiban, mellyek az illető mihályfai 
plebanus'szobájában és ugyanő általa adattak, 
a' vármegye' rendeléséből, az ifjúval mindig je-
len volt egy r. kath. és egy ev. tanú ; kik az i f-
júnak feleleteit, mellyeket a' plebánus pontosan 
irásba foglalt, minden egy leczke' végével aláírták. 
A' feli-letek a' plebánusnál maradtak és a' hat hét' 
fogytával, általa az illető helyekre felküldettek; 
az ifjú pedig elbocsátó levelet nem nyervén, újó-
lag kényszerülve látá magát, ugyan vármegyéje' 
utján az elbocsátatásért legfelsőbb helyre folyamo -
dást tenni, mellyre mégis érkezeit a' kir. k en-
gedély, a' nm. helytartótanács által ddo october 
11-én 1843 megküldve a' vármegyéhez és ez ál-
tal viszont a'folyamodó félhez decemberben. Mos-
tan tehát következelt K. S.-nak az ev. egyházba 
lelt törvényes beavatlatása (confirmaltatása), melly 
a' ns dömölki ev. templomban, nt. Edvi Illés Pál 
ur által vitetett végbe a' legközelebb mult kará-
cson' második ünnepén a' délelőtti közönséges 
cultusután, 12 órakor; tömérdek számú és ré-
szint messzünnen sereglett hallgatóság' jelenlété-
ben ; idő és ut is kedvező levén. Az esemény, 
bár Kis-Czell' vidékén nagy ritkaság és a' mostan 
élő nemzedék előtt hallatlan példa volt: mind-
azáltal valami különös nagy zajt ütni vele szándé-
kosan nem akartunk; ellenben annak hanyagon ve-



vésével indilíerentismus' gyanújába esni sem kíván-
tunk. A' fontos újdonság tehát a' beavatást meg-
előző vasárnapon, ugy nemkülönben karácson' 
napján és végre a' második ünnep' cultusa alkal-
mával sz. székről közhírré tétetett; ez utobbikszor 
a' hivck felszólítatván , hogy ezen szegény sorsú 
ifjút, sok költségeit és fáradságait jutalmazólag, 
kegyes adakozásokkal, (mint egyébiránt is a'prot 
kcr. cultus' lényeges részével) gyámolítani szíves-
kednének. Az ifjú e' lépéséhez el is készítetett, 
előre az ágostai ev. vallás' tanjaiban oktatást vett; 
és otthon maga is a' gyónók' kathechismusából ta-
nulgatott. Az ünnepély'napján tiz órakor, az oltár 
díszesen megterítetelt, rá helyeztettek a' sacra-
mentom' jelképei és egy arany szegélyű biblia. A' 
közönséges cullus után, a' lelkész oltár elébe já-
rult, és ugyan ennek kerítése elébe állottak: az 
ifjú proselyta, balján anyja, jobbján a' mellette 
felkelt tanu. A' lelkész rövid fohász után előadta 
ezen szokatlan számú összesereglésnek tárgyát; 
az ünnepélynek emberét felvezette ; élete folyását 
és vallási ügyét rövid vázlatban rajzolta ; ugy fest-
vén e' történetet ( 1 Kor. 7, 23.24. szerint) mint 
a' lelkismeret' szabadsága' kivívásának diadal-ün 
népét. A' szónoklat utan imádság olvastatott fel 
az uj hitsorsosért. Ezután az ifjú elébe a' coníir-
málandó calechumenusoknak tétetni szokott és ez 
esethez alkalmazott kérdések olvastatlak fel az 
agendából, mellyekre ö megfelelvén, nyomban az 
oltár'zsámolyára letérdepelt, kezek'fejére tevésével 
az áldást elvette ; az ev. sacramentommal élhetés-
nek szabadossága neki nyilván hirdettetett; és igy 
az ifja az evang. egyházba befogadtatott xMost az 
ifjú felkelvén és harmadmagával huzamosan az ol-
tár' kerítése előtt vesztegelvén, a' lelkész részé-
ről szives gratulálás és parainezis lőn nyilvánítva 
külön külön az ifjúhoz, anyjához, a' tanúhoz és 
az összes gyülekezethez. Záradékul rövid imád-
ság . Mi atyánk és áldás következett. Ekkor az 
egyéb gyónók' sorában K. S. is, a' bévett szer-
tartással, az evang. sacramenlumában részeltetett. 
A' lelkiatya a' proselytát örök emlékül egy dísze-
sen nyomott confirmálási emlékczédulával is meg-
ajándékozta, mellynek felírása: ,,A' hitnek ama 
nemes harczát megharczold" 'stb. 1 Tim 6 (2. 
Hogy az önkéntes adakozás is szíves volt, és nem 
terhelő: eléggé tanúsította annak mennyisége. 

Többire e' ritkán forduló eljárás körül, melly-
hez a' fungens lelkész sem ágendákban formulát 
vagy utasítást nem olvasott, sem példákban must-
rát nem látott; és a' melly reménylhctőleg jö-
vendőre gyakrabban is előfordulható , a' műértők' 
észrevételei nagyon szívesen fogadtatnak. 

D ö möl ki. 

.llé^ e^j' proselyta az evang. e^j-
l i á / I m i i . 

Dömölki urnák ezen czikkét azért közlötlük 
teljes terjedelmében, hogy a' jövőben előfordulha-

tó hasoló esetekben legalább egy példa álljon előt-
tünk. Az eseteknek pedig okvetlenül gyakoriab-
baknak kell lenniök ezentúl, mert azon remény táp-
lál, hogy a' hatheti censura törvény által fogel-
töröltetni *s a' szabad áttérés törvény által meg-
engedtetni. 

Egyébiránt pedig a' Dömölki ur által említett 
királyi rendelet, melly mind a' nyolez egyházi ke-
rületnek megküldetett 1 838-iki aug. 2-ról 10,430 
számalattigy szól:„Personae 18-vum aetatis annum 
superantes, quae in una ex cvangelicis confessio-
nibus educatae, hanc ctiam continuo proíiteban-
lur, quaestioni religionariae in illo duntaxat casu 
subjiciantur, ac juxla normales pro casibus de-
fectionis a religione calholica praevigentes trac-
tentur, si eorum parentes religioni catholicae ad-
dicti, non vero etiam si unam ex confessionibus 
cvangelicis, quamvis illicite secuti fuissent." Mi-
szerint , ha K. S. a" törvény' értelmében római, 
bebizonyíthatta volna , hogy soha a' római sacra-
menlumokban nem részesült, nt. Illés ur öt, mint 
már 18 évest, egyenesen's minden feljelentés nél-
kül megerősíthette volna az evang. anyaszentegy-
ház szerinti hitében. Én legalább így fogom fel a' 
kir. rendelet' értelmét. Menjünk tovább. Lipcsé-
ben Wigand Oltónál az idén egy illy czimü röp-
iratka jelent meg: „Der Jungfrau Barbara Ku-
rimszky Uebertritt von der römisch. katlio-
lischen zur evangelisch. christliclien und pro-
testanlischen Kirche, zu /«ésmark, in Unyarn 
am 25 juni 1843. Kin kirchlich-religiöser Akt, 
zur Pör der unq der Einigkeit im Geiste durch 
das Band des Friedens unter aufgeklnrten Pro-
testanten und h alholiken Von M. F. Rumami, 
evang. Pfarrer in Késmark." — Rumann ur 
nem azért adta ki ez iratkát , hogy az egy-
házba ünnepélyesen beavatás körüli eljárásának 
külső agendalis typusát közölje velünk. 1\ ur igy 
gondolkodott: Illy alkalommal elkerülhetlenül szük-
séges az evangeliomi egyházba avatandónak rövi-
den és világosan előadni azon alap- és hitelveket, 
mellyekel egyházunk követ. 0 tehát ezenfővoná-
sokat saját, belátása szerint Összeállítá, azon theo-
logok' nyomán, kik a' mult számunkban közlött 
vallásos irány' középső hasábján foglalnak vagy 
foglalhatnak helyet. Később kérdezé ön magát, 
nem használnék-e valamicskét ügyünknek, ha ki-
adnám ezen munkácskámat? Lelke azt felelte, 
hogy igen 's két fő okot hozott fel, mellyel bá-
torítá. Óhajtható volna , u m. ha Bretsclineider, 
Röhr, Ammon , Wegscheider és mások ,,mitder 
Aufstellung eines dem gegenwartigen Standpunkt 
der Theologie und dem Zeitbedürfnisse entspre-
chenden Glaubenssymbols, der christlichen W elt 
ein Geschenk ihrer theologischen Gründlichkeit, 
Tiefe, Füllé und Frömmigkeit machen würden.'' Ki-
adá tehát munkáját, hogy az illy vállalatot meg-
indítaná, noha nyiltszivüen vallja meg, hogy a' nagy 
nehézségek, nem ismeretlenek előtte. Az illy vál-



lalat' megkisértésére buzdítás volt munkája' ki-
adásánál a' főczél, mellyet elérni óhajtóit. Azon-
kívül pedig azt hiszi, hogy azáltal, ha nyiltan elő-
adjuk, mit tart, akar és mire törekszik az evan-
geliomi keresztyén, Magyarországban úgy, mint 
az egész világon mindenütt, leomlandanak azon elő-
ítéletek, mellyek felhozatnak, hirdettetnek 's szánt-
szándékosan terjesztetnek ellenünk, hazánknak 
országgyülésileg egybegyűlt atyái pedig, a'mind-
nyájunk'közös földi atyjával, királyunkkal egyet-
értöleg, szívesen adandják meg a' hasonjogokat, 
a' vallási 's egyházi kölcsönös, teljes keresztyén 
szabadságot nekünk, evangeliomi keresztyének-
nek, kikről a' boldog emlékezetű dr. Eck, Lut-
hernek és az evangeliomi keresztyéneknek nem épen 
kedves barátja' ellenében Augsburgban azon val-
lomást tevé a' bajor r. kath. fejedelem , hogy az 
Írásban ülünk. Dr. Eck így: A' szentírásból az 
evangélikusok' hitvallását megczáfolni nem lehet; 
a' herczeg pedig igy : Ugy háta' lutheránusok az 
uixsban ülnek, mi pedig az irásonkivül. Meddig 
az irás tiszteletben alland 's ez leend az évek'vé-
geiglen, addig tiszteletben állandanak azok is, 
kik azt hitök és életök' egyedüli 's elégséges zsinór-
mértéke gyanánt követik. A' mi már a' Rumann 
ur által összeállított confessiót illeti, azt itt kö-
vetkeztetjük : 

„Az evang. keresztyén vallás' dolgában ki-
zárólag Isten' igéjéhez ragaszkodik, és az azt ha-
misítatlanul magában foglaló szentírást, neve-
zetesen az uj szövetséget. vagyis az evangelio-
mot, hite' egyedüli külkútfejének és szabályának 
tartja ; minélfogva magának az evang. keresz-
tyén' nevezetét is igényli. 

A' szentírás'helyes megérthetésére sajáteszét 
használja, mellyben ö Istennek ős eredeti nyilatko-
zatát tiszteli, miként az minden emberrel közöl-
tetett. Mihez képest saját belátását követi, elmél-
kedik, nyomoz és vizsgál, az apostolnak világos 
meghagyása szerint, mindent részrehajlatlan igaz-
ságszeretettel és jámborsággal (kegyelettel), 's 
mit a' szentírásban alapulva 's foglalva talál, azt 
hiszi és vallja. Hálával és szives készséggel fo-
gadja ugyan a' szentírási helyek' értelmét világo-
sító , másoktól eredő magyarázatot, és méltányol-
ja e' tekintetben kivált az oktatói és papi hivatal' 
tanítását; azonban erős meggyőződés van benne, 
hogy minden, mi a' lelki üdvösséghez szükséges, 
elég világosan , értelmesen és kimerítőleg van ki-
mondva a' szentírásban, miszerint mindenkitől 
megértetve, mindenkit kielégíthessen, és fentart-
ja magának szilárd állhatatossággal a' hit- és leik-
ismeret' azon elsajátithatlan jogát , minélfogva 
tulajdon szemeivel lásson és saját legjobb tudo-
mása és meggyőződése után határozzon. E' sze-
rint a' hit' és vallás' dolgában egyedül azt tartja 
érvényesnek, mit a' szentírás' világos értelmében 
és szellemében megalapítva, és eszével 'slelkisme-
reti meggyőződésével megegyezőnek talál; ellenben 

pedig félrevet mindent, mi a' szentírás, az ész és 
a' lelkismereti meggyőződés' ellenére rátolatni meg-
kísértetnék ; mi okból és melly értelemben mai na-
piglan is, még pedig teljes dicséret jogával ma-
gának , protestánsnevet tulajdonít. 

Az evang. keresztyén elismer továbbá egy 
keresztyén anyaszentegyházat, mellynek rendelte-
tése az, hogy tápanyja legyen és termesztő isko-
lája a' keresztyén hitnek és életnek ; azonban mi-
kor ezen szentegyházról szól, inkább valami belső 
és láthatlan , mint külső és látható egyetemi-
ségre gondol, mellyhez ő , minden igaz és jám-
bor tisztelőit az istennek, minden népek közt és 
minden hitvallások szerint számítja, sokkal inkább 
hódolván a' szerénységnek, semhogy valaki fiá-
nak üdvösségéről és üdvességérdemiségéről sze-
retetlenül Ítélgessen. A' keresztyén szentegy-
házat tehát, mellyhez magát is számítja, igen is 
közönséges, minden keresztyéneket, sőtminden jó 
embereket kebelében tartó (záró), igazán idvezí-
lö szentegyháznak tartja. 

Az evang. keresztyén csak láthatlan fejét is-
meri el az anyaszentegyháznak, melly Jézus Krisz-
tus. A'legbelsőbb meggyőződésénél fogva nincsen 
szüksége a' keresztyén szentegyháznak ezen lát-
hatlan feje'látható helytartójára. Mert az isten' igé-
jének mindenkor diadalmasan meggyőző erejében 
és a' szentlélek' működésében, melly leginkább 
amaz (isteni ige) által nyilatkozik, találjaazegy-
ház a' leghatalmasb védelmét, egységét és egye-
sülését, úgyannyira, hogy akármiféle emberi te-
kintélynek , akármiféle földi hatalomnak itteni köz-
benjáró avatkozása, csak gátolná, csak hiúsíta-
ná, az egyháznak szent czélját és a' keresztyén 
szellemi és értelmi életet feldúlná 

Az evang. keresztyén — bizodalmas hitében 
a'Jézus' tanításának isteni igazsága és azt erősítő 
működése iránt a' szentléleknek — melly sem-
mi emberosztályhoz lekötve nincsen, hanem min-
denekkel közösül és mindenekben üdvárasztólag 
működik, kik csak elfogadják és magukat általa 
vezettetik 's azt magukban uralkodni hagyják, az 
egymástól eltérő hitvéleményekben sem lát és fél 
magát az egyházat veszélyeztető és tagjainak lelki 
üdvösségét fenyegető kárhozatos eretnekséget; 
hanem csupán tüneményeket, mellyeknek a'korlá-
tolt emberi dolgokban elő kell ugyan tünniök; de 
egyébiránt a' szellembeni egységgel összeegyez-
tethetők , hacsak a' szeretetnek azon valódi érze-
te nem hiányzik, mellyet maga azúr Jézus Krisz-
tus, mint követőinek sajátságos ismertető jelt ajánl, 
mondván: ,,arról ismerendik meg az emberek, hogy 
igazi tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." 
Következőleg az evang. keresztyén' alapelveihez tar-
tozik: senkit kinem zárni az egyetemes keresz-
tyén anyaszentegyházból az ő meggyőződésétől el-
térő vélemények miatt; senkinek üdvérdemességé-
ről e' miatt végitéletet nem hozni, mégannál ke-
vésbé valakit ez okból gyűlölni, üldözni, sőt in-



kább mindenkit, legyenaz bár akármelly hitvalllás* 
követője, ha csak Istent féli és igazságot cse-
lekszik , örök üdvre képesnek és méltónak 
tartani's szeretettel és kedvezéssel karolni. Midőn 
azonban az evang. keresztyén ezen nemes szabad-
elmüséggel az idegen és eltérő véleményeket a' 
hit1 dolgában vizsgálja és Ítélgeti; épen nem kö-
zönyös és hideg a' maga hitvallása iránt, hanem 
inkább annál hívebben és buzgóbban ragaszkodik 
hozzá, minél jobban lehet és van is meggyőződ-
ve annak igazságáról, és minél mélyebben *sélén-
kebben érzi a' felvilágosodás', a'jobbulás, a' meg-
nyugtatás', a' vigasztalás', a' felmagasztaltság', az 
öröm és békesség'azon magasztos áldását, mellyet 
az az ő lelkében mivel és tenyészt. 

Ezek lényegileg alapelvei az evang. keresz-
tyénnek. Ezeknek vezérlete mellett, a' szentírásra 
támaszkodva és a' vizsgálódás' szabad 's jámbor 
szellemével abból merített nézetei után hisz, ennél 
fogva részint egyetértve más hitvallásuakkal, ré-
szint eltérőleg azoktól: 

Egyetlen egy Istenben menynek és földnek te-
remtőjében, ki minden emberek' törvényadója — 
bírája — és atyjában; lényét minden tökéletességek-
nek összegében, működését a'világ' teremtésében, 
fentartásában és igazgatásában, örök tanácsát pedig 
azon szerelemteljes szándokában helyezi, miszerint 
minden teremtményeket, mennyire természetük en-
gedi , boldogokká tenni, és különösen az embert az 
örök üdvösség' czélja felé vezetni akarja. 0 en-
nélfogva szilárd meggyőződéssel hiszi, hogy egye-
dül ezen egyetlen egy Istent, a' legmélyebb tisz-
telet és imádás, még pedig lélekben és igazság-
ban illeti; hogy öt mindenek felett szeretnie, ne-
ki örömmel engedelmeskednie , benne feltétlenül 
biznia, rajta gyermeki bizalommal csüggnie és 
szivének egész reményével tőle ideiglen és örökké 
csak a' legjobbat várni tartozik; hogy előtte sem-
mi közbenjáró- és szószólóra szüksége nincsen, 
hozzá Jézus Krisztus által szabad járulásavan, és 
hogy kegyelmének méltó és bizonyos részesévé 
tehesse magát, arra erényesen és jámborul foly-
tatott életpálya elégséges. 

Az evang. keresztyén hisz továbbá Jézus Krisz-
tusban, Istennek egyetlen fiában, az igazság és ke-
gyelemnek azon bősége által, melly benne van, 
kit Isten örök tanácsa szerint határtalan szerelme-
és irgalmasságából a' végett küldött e' világra, 
hogy általa az emberek megváltassanak, a'tudat-
lanság' sötétségéből, a' tévelygésnek, a' két-
kedésnek , a' babonának és hitetlenségnek ijedel-
meiből , és a' bün' szolgasága' gyászos helyzeté-
ből ; hogy ezen üdvös czélból valóban az örök 
igazságot Istentől és annak szent akaratjából ta-
nította és ezen tanítást saját példájával megerősí-
tette légyen; hogy a' keresztfán ártatlanul meg-
halt, harmadnapon halottaiból feltámadott aztán 
atyjának dicsőségéhez felmagasztaltatott és az em-
berek' birájává rendeltetett legyen; hogy ennél-

fogva tanításának hitelt adnia, rendeleteit teljesí-
tenie, példáját ulánoznia, Ígéreteiben biznia, és 
az örök élet' reményét megragadnia kell, miszerint 
magát valósággal üdvözültnek érezhesse. 

Az evang. keresztyén hiszi, hogy Isten maga 
szent lelkét adja nekünk; hogy ezen szent és meg-
szentelő lélek még folyvást Isten' igéjének erejé-
ben és az érzelem' áhítatos megilletődésében szál-
ja meg a' hívőket, hogy a' sziveket megerősíti a' 
hitben, jó érzeményekre és cselekedetekre buzdít-
ja , a' bűnösöket megrendíti ésjobbulásrahivogat-
ja, mindeneknek megnyugtatástés vigasztalástsze-
rez és az örök élet' reményével őket lelkesíti; 
hogy Jézus'szentegyházát védelmezi, neki a'dia-
dalt szakadatlanul kivívja, és abban a'mennyeija-
vaknak áldását tenyészteti. 

Hiszi az okos emberi természetnek istenhezi 
hasonlatosságát és méltóságát, és ámbátor nem 
tagadja, miként ez gyakorta a'könyelmüség, ok-
talanság, bün ésgonoszságáltal elvesztetik, még-
is megvan győződve, hogy a' vétkes ember előtt 
még mindig nyitva áll a' visszatérés az Istenhez, 
és méltóságát 's Isten kegyelmét visszanyerheti is-
mét, ha igazán töredelmeskedik bűneiért, az az 
tévelygéseit őszintén megbánja, komoly jobbulás-
ra tesz szert és ezen jobbulását szilárd állandóan 
folytatja; hogy ennélfogva van bűnök bocsá-
natja, melly mindazáltal csak az igazság és jámbor-
sághozi visszatérés és az életnek megszentelése által 
elérhető. 

Hiszi, hogy miszerint az ember rendeltetése 
felé annál biztosban vezettethessék , e' végre a' 
keresztyén szentegyházban üdvösség' eszközei is 
vannak, mellyeket Jézus Krisztus részint maga 
rendelt és alapított, részint ajánlott vala Az el-
sőkhöz számítja a' szent keresztséget és a' sz. ur-
vacsorát; az utóbbiakhoz az imádságot, nyilvá-
nos isteni tiszteletbeni részvétet és a' magány-áhi-
tatosságot. 

A' szent keresztséget úgy tekinti, mint hit-
vallásos jelképét azon óhajtásnak, miszerint a' Jé-
zus által megalapított vallásegyesületbe fölvétes-
sék; a' szent urvacsorát pedig úgy tekinti, mint 
hitvallásos jelképét azon állandó részvétnek és hű-
ségnek , miszerint benne maradand. — Mind a' 
két szent működést szentségnek tartja , mellyek— 
nek használatához Isten kegyelmének áldása csat-
lakozik, de koránsem valami természet feletti, 
megfoghatatlan módon; hanem olly értelemben, hogy 
a'kie' szent cselekményeket Jézus' szándéka szerint 
élvezi, általok magát a' hitben erősödni, jámbor és 
kegyes érzelmekre emelkedni, épülni , vigaszta-
lódni és keblében amaz isteni magasztos békét te-
nyészni érezi. 

Épen úgy hiszi az evang. keresztyén az ér-
zelemnek öszpontosításával és igaz áhitatossággal 
végbevitt imádságnak üdvös hatását is; félrevet 
minden gondolat- és érzelmetlen szájalást; benne 
semmi érdemességet nem lát, semmi csudálatos 



hálást nem vár az imádságtól, de saját megnyug-
tatásának, vidámulásának, erősödésének, jobbu-
lásának és megszenteltetésének hatását igen is várja 
tőle, minélfogva áhitatossággal és érzelemmel imád-
kozik , igazi buzgósággal, lélekben és igazságban. 

Hasonlóan saját épülése és megszentülése' te-
kintetéből nagyrabecsüli a' nyilvános és magány-
áhitatosságot, mellyről ezt tartja , hogy az által 
nem Istennek, hanem ön magának tesz szolgála-
tot. Azért főleg az isteni ige' hirdetését keresi és 
átalában az istentiszteleti gyakorlatoknak csak any-
nyiban, de akkor annál is nagyobb becset és ér-
demet tulajdonít, mennyiben a' vallásos eszmék' 
fölvilágosítására, a' jámbor gondolatok', érzelmek 
és törekvések' élesztésére és buzdítására szolgál-
nak és igy lelkének üdvét valósággal előmozdít-
hatják. 

Végre hiszi az ev. keresztyén a' halál ulán követ-
kezendő életetis, és erősen meg van győződve, hogy 
ot t , Isten' igazságánál és kegyelménél fogva, 
mindenkinek azon állapotot juttatandja, mellyre 
magát itt a' földön képessé és méltóvá tette/' 

A' nélkül, hogy ezen Rumann ur által szer-
kezeit 's tagadhatlanűl sok részben jeles hitvallás' 
taglalatába ereszkednénk, sőt a' felőle hozandó 
Ítéletet egyenesen olvasóinkra biznók, kik bizo-
nyosan ahozképest fogadandják , módosítandják , 
pótolandják azt, a' mint a' mult számú vallásos 
irány' hármas rovatának valamellyikébe tartoznak, 
eddigi észrevételeinket még egy párral pótolandjuk. 
A' derék Rumannak iratkájában kifejezett gondola-
taiban mások is oszlakoztak "s részint a' régi hit-
vallások' korunkban hanyatlásnak indulni kezdett 
tekintetét óhajlák feleleveníteni, részint azokat 
a' szentirás-magyarázat' mostani fokához szabott 
's a' mint óhajlaték, a' proteslans egyházakategye-
síthető új hitvallással váltani fel, míg sokan a' szent-
írás mellett minden hitvallásokat nélkülözhetőknek 
tartottak. A' másod rendbeliek közt legnagyobb 
figyelmet gerjesztett 's mint mult számunk 209-ik 
lapján látók , legtöbbek közt is terjedett el — ha 
a' 3-ik kiadás állításunk' valódiságára adatul szol-
gálhat — Röhrnek hitvallása. Erről egyedül az 
ítélhet tisztán, ki amott idézett munkáját eszmélve 
olvassa át. Nem kétkedünk mindazonáltal az általa 
hosszasb tudományos értekezés 's minden egyes 
hittanok' egyenkénti megvitatása ulán felállított hit-
vallását ide igtatni: Ha már, u. m. Röhr ur idé-
zett munkája' 70-ik lapján (a' második kiadás sze-
rint), ezen hitlételeket röviden összefogjuk, azevan-
geliom'lényeges tanai ezekben állanak: „Van egy 
igaz, nekünk Jézus Krisztus annak egy szülött íia 
által kinyilatkoztatott Isten, kit mint a' legtöké-
letesebbet minden lények között, mint a' világ'al-
kotóját, megtartóját és intézőjét, mint az embe-
rek' és minden eszes szellemek' atyját és nevelő-
jét, a' legmélyebb tisztelet illet. Ezen tiszteletet, 
az erény és jámborság utáni munkás törekvés, ér-
zéki a' roszra hajlandó természetünk' hajlamainak 

és szenvedélyeinek hathatós megtámadása (Be-
kámpfung)és őszinle, Jézus' magas példájával össz-
hangzó, minden oldalú kötelességteljesítés által, 
bizonyíthatjuk be legjobban iránta , miben az o 
isteni lelkének segedelmére támaszkodhatunk (ge-
trösten dürfen). Azon gyermeki viszonnak tuda-
tában, mellybe ez által lépünk vele, földi Ínsé-
günkben atyai segedelmére bizodalommal, erköl-
csi gyengeségünkben és érdemtelenségünkben, az 
ő , Jézus által bizonyos kegyelmére és könyörü-
letére, a' halál'pillanatában pedig halhatatlan fen-
maradás és egy jobb julalmazó életre tarthalunk 
számot." 

Röhr igy fejezi be értekezését: ,,A' ki ezen 
tanokat hivőleg befogadja 's gondolata' s cselek-
vése' zsinórmértékévé teszi, valódi evangeliomi ke-
resztyén , 's áll felőle az, mit Jézus Ján. 1 7 , 3 . 
híveinek megkülönböztető jelleméről mond: Ez 
pedig az örök élet, hogy tégedet egyedül is-
merjenek igaz Istennek, és a' kit elbocsátottál, 
a' Jézus Krisztust." 

Egyébiránt ezenáttérések körül még elégmon-
dani valónk volna. Igazán nyilatkozik Rum. ur e' 
szavakban : „Örömmel üdvözlünk tégedet evange-
liomi községünkben. Nem azért, mintha rendki-
vüli nagy értéket helyeznénk abban, ha egyházunk' 
tagjainak száma szaporodik. Nem, az evang. egy-
ház nem számlálja, hanem méri híveit, 's nem a' 
szám' sokaságával, hanem a' szellem' hatalmával 
dicsekszik 'slb." R kath. feleink, mint látszik, 
örömest ragadnak meg minden alkalmat, hogy el-
mondhassák, miként itt meg itt, ekkor meg akkor, 
ennyen és annyan tértek be egyházaik' kebelébe. 
Ezen áttértek vagy egyéb hitvallású keresztyének, 
vagy zsidók, vagy pogányok. A' mi illeti a'ke-
resztyéneket, nevezetesen a' magyarországiakat, 
különösnek látszik híveik' számának szaporodásá-
val dicsekedniük olt, hol a'hozzájok áttérést sem-
mi de épen semmi sem gátolja, az egyéb egyhá-
zakba áttérés pedig ugyancsak nehezítve van. Ki 
tagadhatja ezen egyszerű állítást? Aztán nyer-e 
valamit külső állását tekintve az, ki az uralkodó 
gazdag egyházból akármellyikbe lép át? Ellenben 
tudjuk, mit nyernek azok, kik megfordítva cse-
lekesznek. Többet nem mondunk. A'zsidókra néz-
ve pedig , tekintve ismét hazánkat, ha idom sze-
rint többen térnének is át közülök , az uralkodő, 
térítési alapítványokban 's egyéb világi jutalmak-
ban gazdag egyházba , lesz-e okunk a' csudálko-
zásra egy ollyan népnél, melly a' számos jobb 
gondolkozásuak iránti tisztelettel 's engedelemmel 
legyen mondva — a' külső nyereség' szempont-
jából tán egy kissé nagyon is szeret kiindulni. A' 
mi pedig a' pogányokat illeti és igy azon mezőt, 
mellyen az evangeliom' szelid szellemébeni térítés, 
Urunk által kötelességünkké tétetett, mérkőzhet-
nek-e a' rom. kath. térítők a' protestáns egyháza-
kéival? Ha egy kis szűk, legfelebb egy orszá-
gocskára kiható kört vonunk magunk körül, gyer-



mekes örömmel olvasgatjuk a' tudósításokat, mi-^ lap) — 2.) A' csurgói iskolai őszi vizsgálatokról 
ként itt meg itt ennyen és annyan tértek ide vagyia' kiküldöttség jelentést tevén, a' jelentésből az 
oda át és a' gyarló szív örömben repdes. Vajha világlott k i , hogy 3 oktató közül kettő a' diák 
tudnánk magasabb szempontra emelkedni 's az em-jstylisticára nem sokat ügyel, hogy ügyeljenek, 
beriség'boldogítása, a'világtestvérülés' magasztas megrendeltetett. — 3 ) A'csurgói iskolanöven-

dékeinek eddigi benlakása eltörlesztetett; de a' táp-
la (convictusj meghagyatott. - - 4.) Egyházme-
gyénk' érdemes jegyzője lemondván, helyette — 
a' tanácskozási tárgyak' szaporultával nevekedvén 
a' gyűlések' jegyzökönyve is —- két jegyző' válasz-
tása határoztatott. — 5.) Az egyházi személyek' 
ezüst pénzben megrendelt fizetése' tárgyában , 
egyházanként kimenő küldöttség fog kísérletet ten-
ni. — 6.) Egyházi 's világi tagokbóli küldöttség 
neveztetett ki a1 végre, hogy minden egyházakat 
eljárván, vegye vizsgálat alá, hogy az egyházak-
nak alapítványai minő karban vágynák, gyümöl-
csöznek-e? 'stb. nehogy a' p. korpádi egyház' 
sorsára jussanak egyházaink, mellynek temploma 
jeles alapítványa mellett is — romba düléssel 
fenyeget. — 7.) Senki addig iskolatanító nem lehet, 
mig meg nem vizsgáltatik a' tanácsszék által, hogy 
képes-e tanító lenni? — 8.) Az egyházkerületben 
kebelezett egyházmegyékkel, minden fontosabb 
tárgyakba, atyafiságos levelezések fognak kezdetni. 
— 9.) A' nepotismusnak nyakszegése' tekintetéből 
határoztatott, hogy apa fiával, testvér testvérrel'stb. 
nem ülhet íanácsbirói széket. — 10.) A' gyűlé-
sek' kitartásának költségét kik viseljék? jövő köz-
gyűlésre halasztatolt 11.) Az egyházlálogatás' 
módosítása a' zsinati tárgyak közé soroltatott. —• 
12.) Az egyházkerületi gyűlésre felmencndő köve-
tek választásában, az egyházak 's lelkészek is 
fognak szavazni, de csak ugy, ha az esperes és 
segédgondnok fel nem mennének, az egyházke-
rületi tanácsbirákat pedig a' közügyekbeni elhatá-
rozó szavazatoktól elmozdíttatni űjolag kívánja 
ezen egyházmegye. — 13.) Minden egyháznak 
magyar köriratú pecsétnyomót szerezni meghagya-
tott. — 14.) Azon indítvány, hogy ezután számve-
vő és a' csurgói iskola' pénztárnoka szavazat által 
választassanak, mint szintén ezen indítvány is, 
hogy az iskolatanítók az iskolafelügyelőket ön-
magok választhassák szavazat által, megbuktak, 
ez utolsó ezen elvből kiindulva , hogy ő nekik 
még gyámság alatt kell lenni, hogy mégis né-
münérnü jogokba részesülhessenek, Kórsáfár * ) 
választásba szavazatot nyertek e . . . . 

ftülföüds irodalom. 
Corpus Reformatorum, edidit Carolus 

Gottlieb Brefschtieider. Volumen X. Halis Sa~ 
xonum 1842. 4 r. 1024.1. E' külön czim alatt is: 
Philippi Melanthonis opera quae supersunt 
omnia Edidit 'stb. Volumen X. 

A' jeles Br összes munkáit akarván kiadni 

szempontjára emelkedni fel. Mi e' földrészen na-
gyobbára keresztyének vagyunk , noha különféle 
aklok' juhai. Vajha abban keresnők dicsőségünket, 
hogy az igaz keresztyénség terjedjen közöttünk, 
?s ezen terjedés feletti örömben repesne szivünk, 
nem pedig abban, hogyan, mikor, hányat hoz-
tunk , — vagy ha szabad igazán szólanunk — 
csábítottunk át, mások' aklából a mienkbe. Mit 
tettünk mi azokért, kik távol világrészekben a'fe-
tischismus' vakságában élnek, vagy az Írással szól-
va , a! halálnak árnyékában ülnek ? Nem em-
lítve a' r. kath. atyafiak'e'részbeni dicséretes tet-
teit, magunkat magyarhoni|protestansokat illetőleg 
szólok. A' protestáns külföldnek alig van egy vá-
rosa , mellyben gyűjtések nem történnének éven-
ként, a' pogányok között működő térítők 's áttér-
tek' testi 's lelki szükségeinek fedezésére. Tör-
ténik-e ez nálunk ? Nem rég keletkezett köztünk 
egy nagy gondolat, míg a' távoliakról gondosko-
dunk (értem a1 külföldet) nem feledkeznünk meg 
sinlődő hitsorsosainkról közelünkben. Ertem a 
Gusztáv-Adolf alapítmányi evangeliomi egyesüle-
tet. Fog-e hasonló létre jőni nálunk, nem azért, 
hogy a' külfölddel egybefüggjünk, hanem hogy 
saját szükségeinken segítsünk? 'S ha kérdezzük, 
mi ezen tétlenség' oka? Azt hiszitek-e, hogy ke-
serű váddal kelek ki hitsorsosaim ellen? Keserű-
ségem van 's ebben ezeren és ismét ezeren oszta-
koznak velem 's a' keserűség' okát érzik is értik 
is; de vádam? Nem akarom, nem szeretem,hogy 
vádam legyen. Adjátok meg, mit isteni 's emberi 
törvények szerint nem mondom követelnünk, ha-
nem — testvérek szólanak testvérekhez — mi-
ért esdeklenünk szabad, 's hazánk'protestáns la-
kosai nem lesznek hálátlanok keresztyén testvé-
reik iránt. 's mit eddig vallásuk és mesterük' 
szent szellemében, mint alattvalók, polgárok's ke-
resztyének szívesen tevének Isten és a' király' orszá-
gának dicsőségére, azt azontúl még inkább teendik , 
mert legszentebb kötelességeik' teljesítését több 
hála és örömkönnyek fííszerezendik. Székács. 

E g y h á z i g y i i l é ü : 
RSelsö-Momegyi egyházmegyei 

gyűlés. 
Február' 13- 14- 15-dik napjain Lábodon 

tartotta a' b. somogyi egyházmegye Budai 
Pál esperes és Sárközy Adalbert al-
ispán, majd ennek távoztával ügyviselő t. Nyárá~ 
di János urak cinökletök alatt, rendes világi 
elnökünk, öregsége miatt meg nem jelenhetvén, 
szék-rendező nyilvános nagy gyűlését: 1.) a'37 
év óta , mint jegyző, tanácsbiró és esperes hiva-
talkodó B u d a i P á 1 ur hivatalát letette (1. 191 

*) Az egyházi személyek' özvegyeit 's árváit illető 
pénztár' perceptora. 
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a' reformátoroknak, a'jelen kötettel a' terjedel-
mes munka' X-dik 's Melanthon' összes müvei' 
X-dik 's utolsó köletét nyújtja a' közönségnek. 
E' kötet' három osztálya'egyikében Melanthon'le-
velei, mellyek' kelte nagyobbára ismeretlen , na-
gyobb része pedig eddig kiadatlan ; másodikában 
Mel/ költeményei; harmadikában pedig akadé-
miai kérdései 's kisebb beszédei foglaltatnak. 
Ajánljuk a' munkál mindazoknak, kik a' refor-
mátorok' egyéniségével közelebbről megismer-
kedni vágynak s a' nagy munka' tetemes ára túl-
haladván tiszttársink' költségtehetségét, legalább 
az ohajható, vajha főbb iskoláink" könyvtárai ne 
maradnának nélküle, mellyek nagy gonddal és fá-
radsággal eszközlött lalpraeselségeért kezeskedik 
a'szintolly derék, mint tudós Br. hites neve. 

D a ru. 

Külföldi Sairek. 
Rom- kath. papságé avatkozása. — A 

szászországi első főrendü gyiilés' 82-dik nyilvános 
ülésében a' szabadelmü lipcsei superintendens 
Groszmann tanárnak, a' r. kath. papságnak szász-
országbani jogtalan avatkozását illető fontos pctitio-
ja került tanácskozás alá. Ezen petitioban azevaug. 
szabadság' derék védelmezője, a'r. kath. papság-
nak a' különböző hitvallású jegyesek' és házasok' 
személyes jogaikba, az iskola jogba, a' tör-
vények' magyarázásába , idegen hitvallások' mél-
tánylásába 's uj egyházak', paplakok' és isko-
lák' alapításába való avatkozása miatt panaszko-
dik. A'jeles Ammon által vezérlett 's két ülést 
kihúzott tanúságos vitatkozásnak eredménye lett: 
hogy minden egyes pontra nézve czélirányos ja-
vallatföiterjesztés határoztatott a' kormány elébea' 
felhozott bajok' és törvénytelenségek' erőteljes meg-
gátlására. Ugyan ez alkalommal az első kamara 
egyetértve a másodikkal, elhatározd azon forró 
óhajtásnak (vagy javallatnak) a' kormány elébe 
leendő terjesztését: hogy jövendőben a' protes-
táns katonaság a' kathol. egyházakban térdelésre 
soha ne parancsoltassák Jelesen mondá e' tárgy-
ról Ammon, hogy még akkor sem, ha a' cseleke-
det puszta szertartásnak tekintetik is, 

ÍA . K. Z.) 
Templomépítés. Berlinben az évről évre 

szaporodó népesség szükségessé telte a' lelkészek' 
és templomok' szaporítását. Az évek előtt leégett 
pétertemplom' felépítése elhatároztatott; egy új temp-
lom' építése a' frankfurti kapunál és egy másik-
nak, a' magazin uton, készülőben van; és egy ne-
gyediknek építése is tervezésben van a* koperni-
ki mezőn. De igen tévednénk, ha a'felhozott né-
pességből minden nagy és kis templomainknak 's 
imaházainknak, mellyeknek száma mintegy har-
minczra terjed, vasárnapokoni teliségét követ-
keztetnénk. Hanem azok, mellyekben isten' igéje a' 
szószékről kedves és örömest hallott szónoktól hang-

zik, tele lesznek ezután, mint eddig, hallgatók-
kal, a' többiek pedig ezután, mint eddig, r i t-
kán látogattatnak; olly viszony, melly a' temp-
lomok' szaporítása által sem fog megszüntetni. 

Krajovábau, kis oláh ország'fővárosában, ev. 
egyház alakult, melly nem régen házat vett's azt 
ev. imaházzá szentelé. A' gyülekezet kicsiny ugyan, 
de a' legjobb akarattól lelkesült, és porosz olta-
lomhoz folyamodott,hogy mindig rendesen megvizs-
gált és fölszentelt pappal láttassék el. Az ev. egy-
ház oláhországban valószinülegnövekedni fog, mint-
hogy sok németek Bessarabiából kivándorolva, itt 
települnek meg. E' szegény kivándorloltaksuk em-
berbaráti segélyben részesülének Edward. cdinbur-
gi térítő által; ezen jeles ember most sokat fárad 
a'Jassyban levő német ifjúság'oktatása körül. 

(A. K. Z.) 
Egyházi mozgalom. A' konstantinápolyi 

görög patriarcha, Germanos, ellen nagy fondor-
latok szövetnek. A' kosmiki epitropia (a' görög 
nemzet' 18 világi főbbjeiből álló választmány) azt 
kívánja tőle, hogy a' patriarchátus' gazdasági kor-
mányzatában ő is részt vehessen 's a' püspökök' 
beiktatása vagy elmozdítása iránt szavazhasson. 
Mivel ezt ervesen ellenzé a' patriarcha (e' kivána-
tok' teljesítése által nagy részét veszítené el ha-
talmának), amaz epitropia petitiót adott be ellene 
a' sultanhoz, mellyben a' föntebbi kivánatokhoz 
a' görög nemzet' nevében ragaszkodik 's a' patriar-
chát önkény-, pazarlásról 'stb. vádolja. E' peti-
tiót a'sultannak Riza pasa nyujtá át. A'sultán azt 
válaszolá, hogy, mielőtt határozna , zsinatnak kell 
összegyűlnie, melly megvizsgálja , alaposak-e a' 
választmány' vádjai a' patriarcha ellen's megegyez-
nek-e kivánatai a' görög egyház' alkotmányával. 
Nem érdektelen tény, hogy valamennyi török sul-
tan, az ozmán birodalom' legnagyobbhatalma' kor-
szakában is, a' görög egyház'belső vallásügyeibe 
soha nem avatkozának, hanem azokat mindig a' 
zsinat' elhatározására bizták. (B. A. Ií. Z ) 

Konstantinápolyi patriarcha' szigorú 
parancsa. A' konstantinápolyi patriarcha szigorú 
parancsot külde minden görög paphoz, hogy a' 
tornyokról vegyék le a' harangokat 's a' nép' ösz-
szegyüjtéseül az egyházakba, mint az előtt, csak 
kikiáltókat használjanak. Ugyanis csak a' frank, 
idegen hatalmak által pártfogolt egyházaknak van 
megengedve a' harangok' használata; néhány év 
óta a' görögök is kis harangokat kezdének tor-
nyaikba fölvinni 's azokkal harangoztatni, mit ed-
dig a' porta hallgatva türt. £K a t h. K. Z.) 

Presbyteri remiszer. Berlinből irják, hogy 
egy porosz ministeri leiratban július 10-ről a' ge-
neral-superintendensekhez következően nyilatkozott 
az oktatás ministere: ,,megvagyok győződve, hogy 
az evangelika egyházon gyökeresen és állandóan 
csak úgy lehet segíteni, ha a' javítási mozgalom 
nemcsak az egyház-kormányzattól, hanem a'köz-
ségek' belső életéből és ösztönéből fejlik ki és 



a' feltalált fogyatkozások , nemcsak a' status' se-
gedelme utáni vágy, mint inkább azoknak elisme-
rése és az egyes községek' közremunkálása ál-
tal orvosoltatnak." (Augsb. Alig. Z.) 

Puseysnms' hanyatlása. Londonból OCt. 
27-ről irják, hogy a' királyné cambridgei mula-
tása' alkalmával a' papság által benyújtott üdvözlő 
irat már nem r. katholikus, hanem protestáns pap-
ság aláirattal volt szerkesztve. A' puseytáluiál jel-
szó lett: „fusson ki merre futhat" ; az oxfordi Pal-
mer egy vádiratban nemcsak maga, de az egész 
puseysmus' nevében tiltakozik azok ellen, kik a' 
római katholika egyházhoz hajlottak és azzal fe-
nyegetőztek, hogy angliát deprotestantizálják, 
hogy a' mozgalom főnökeit mentegesse, igazság-
talanságra is vetemedik a' tanítványok ellen, mond-
ván, hogy az angol egyházban valóságos pápisták 
vannak, kik csak azért nem szakadnak el, hogy 
annál bátrabban és biztosabban szerezhessenek pro-
selytákat. Az ellenmozgalmat mindenesetre a' vi-
lági rend indította meg, de a1 melly még ezzel 
meg nem elégszik, hanem az illetőktől nyilatko-
zatokat és tényeket fog kivánni. (Augsb. A. Z ) 

Egyházi po l i t i ka . Párizsból irják , hogy 
Lacreteile ur a' Vorbonne-ban históriai cursusát, 
a' franczia papságnak a' restauratio és juliusi re-
volutio' kormánya alatti története' áttekintésével 
kezdette meg. Előadása' czélja volt annak meg-
mutatása , hogy a' restauratio alatt a' papság a' 
politikába elegyedéssel inaga ártott magának és 
hogy most is azon úton indul. (Augsb. A. Z.) 

T h e o l o g i a és p h i l o s o p h i a . Párizsból OCt. 
29-ről i r ják, hogy a' franczia hírlapokban élén-
ken megindult a' harcz vita az egyetemi tanítás* 
kérdése felett: a' ,Constitutionelle' teljes a'jezui-
lák elleni régi gyűlölséggel, a' ,Courir francais< a" 
gallicanismus' organuma, a' .National' kikél a' kor-
mány és clerus ellen egyformán : különösebb az, 
hogy maga a' ,Journal des Debats' a1 minislerium és 
egyetemek' védelmezésében naponként hevesebb 
kezd lenni az egyházi főnökök' nyilatkozataik, és az 
,Uni\ ers és Ami de la religion' r. kath. lapok' szii-
netleni* megtámadásaik által felhivatva. Tegnap 
előtt ekként nyilatkozott a' ministeri Journal: ,,cgy 
lap, úgymond, akként nyilatkozott, hogy Bonáld 
Kardinál' lépése nem marad elkülönözötten, mert 
a' többi püspökök is elhatározták magokat, hogy 
a' lyoni érsek' példáját kövelendik és a' nyilvános 
oktatás' ministerét felfogják szólítani, hogy a'ne-
kik nem tetsző oktatókat mozdítássá el, különben 
ők a' vallástanítókat az intézetekből kirendelendik 
Ez nem egyéb volna excommunicatiónál, vagy a' 
kor' szava szerint az egyházi segéd munkálatnak 
a' nevelésbeni magtagadásánál"!!! Ennyire még 
a' restauratio sem ment, cz meg nem engedte volna, 
hogy a' status' intézetei a' keresztyén gyülekezet-
ből kizárassanak. Kitűnő oktatók, mint Guizot és 
Cousiu urak elmozdítanak ugyan , de az egyete-
mek illy szenvcdhellen inquisitio alá nem vettettek, 

mig jelenleg a' püspökök azon szin alatt, hogy 
nekik ez vagy amaz oktató nem elég hivő, k i -
hívják a' papokat onnan. Ezt ugyan megtehetik, 
ha azokra fognak hallgatni, kik nem a' vallás és 
erkölcsiségnek, hanem a'stalus'csendességét felza-
varó nyugtalanságoknak baráljai. De mi fog tör-
ténni, ha a' status a' cultus' fentarlására szüksé-
ges harmincz milliót meg fogja tagadni? ha a' 
templomokat elfoglalja, mint status'tulajdonait ? 
Ellenvetik! hogy ez csak ijesztés, a' religióra 
szükség van és a' papokra , nincsenek már őr-
parlamentek! Merjünk sokat, hogy valamit kap-
hassunk , az egyetemek ellen , hogy a' jezui-
táknak néhány collegiumot nyerhessünk. Igy be-
szélnek azon lapok, mellyek magokat a' r. catho-
licismus' orgánumainak hirdetik, de a' franczia 
clerus kárhoztatja ezen hangulatot. 

(Augsb. Alig. Z.) 
sa j tóügy és örmények . A ' különféle k e -

resztyén vallásfelekezetek' patriarchái azt eszköz-
lék ki a' török kormánynál , hogy külföldiek en-
gedelem nélkül semmi könyvet's átalában bármelly 
patriarcha' jóváhagyása nélkül semmi könyv ne 
nyomathassák. E' rendelet még nem foganatosíta-
toll. A' patriarchák nyilván a' hilterjesztök által 
nyomtatásban kiadott ev. könyvek miatti aggoda-
lomból törekvének azt kieszközölni. Más részről 
ugy látszik, hogy a' kormány censurát akar be-
hozni, mert azt rendelé , hogy a' kormányi nyom-
da' előjárója' helybenhagyása is lényegileg szük-
séges olly könyvre nézve, melly a1 patriarchák' 
valamellyike' helybenhagyását meg fogja nyerni. 
Sok örmény azon gondolattal foglalkodék némi ideig, 
hogy a' sok zaklatás' kikerüléséül Oroszországba 
kivándoroljanak, de az ez ügybeni intézkedés vé-
geit orosz kormány' részéről kiküldött fölhatalma-
zott azt tűzvén ki oroszországbai befogadtatásuk' 
mulhatlan föltéteül, hogy az örmények görög egy-
ház' tagjaivá legyenek, ezek a' tervvel felhagytak. 

(B. A. K. Z ) 
Xestoriánok. Mossuli levelek jelentik, hogy 

Mohainmed pasa, mossuli kormányzó, a' chaldaeai 
keresztyének (nestoriánok) ellen hadat indítóit 
azonczélból, hogy őket meghódítsa vagy egészen 
kiirtsa. A' mossuli hegységen, melly chaldaeaiak' 
vagy 116810^^01^ hegysége név alatt is ismeretes, 
mintegy 100,000 chaldaeai keresztyén lakik, kik 
saját patriarchájok' uralma alatt egészen szabadon 
's függetlenül élnek. A' kurdok- 's törökökkel fel— 
váltólag csatázva, mindezek', mind amazok'ural-
mától menten tudának maradni. Mohammed pasa 
nem rég adózásra szólítá őket fel. Ezt ők daezo-
san megtagadva, a' pasa két kurd főnökkel, Nur-
rulach és Bederchan begekkel egyesülve 's kurd-
török hadcsapattal a' hegyek közé menvén, irtó 
háborút kezde. A' keresztyének kétségbeesett harcz 
után meggyőzetének , a' pasa' török 's kurd ka-
tonái mindenfelől a' hegyek közé nyomullak, min-
den várost 's helységet feldúltak, egyházakat le-



Tomboltak, nők-, gyermekek-, őszök-, papokat 
gyilkoltak 'stb. A' nestoriánok' patriarchájának si-
került éji sötétben az átalános vérontástól szaba-
dulnia 's Mossulba lutnia, hol menhelyet az an-
gol consul' házában lelt. Három fitestvére, egy 
nővére 's anyja a' hegyek közt meggyilkoltattak. 
A' pasa' ezen expeditiójának főoka idegen bujto-
gatás vala. Az amerikai hitterjesztök több év előtt 
már iskolákat építettek a' hegyek közt 's ez által 
lassanként nagy befolyást nyertek a'nestoriánokra. 
Ez visszatetszék Bottá franczia consulnak 's a' r. 
kath. papoknak, kik a' franczia befolyást 's r. ka-
tholicismust akarták volna uralkodóvá tenni a' he-
gyek közt. Más részről puseyita felekezetű angol 
hitterjesztök valának Mossulban, kik szinte rosz 
szemmel nézték az amerikaiak' clölépteit a' hegyek 
közt. Mind a' két fél tehát figyelmezteté a' pasát 
az amerikaiak' működésére a' hegyek közt 's el-
hiteté vele , hogy az amerikaiak ott várakat épí-
tettek , hogy a' hegységet a' portától elszakítani 
's függetleníteni törekednek 'stb., szóval, a' kü-
lönben is gyanakodó törökbe nagy gyanút öntöt-
tek a' nestoriánok 's amerikaiak ellen. A' pasa' e' 
gyanúja még nagyobbá lőn a' nestoriánok' makacs 
adómegtagadása által. Ezek valának a1 főindokok, 
mellyek öt háborúra ingerlék a' szerencsétlen ke-
resztyének ellen. £B. A. K.Z.) 

százados emlékünnep. A' tridenti egy-
házmegyéből ezt írják a' Sionnak : „Mit mond ön 
egyházmegyénk' néhány papjai' azon gondolatára, 
hogy 1845-ben a' tridenti zsinat'százados ünnepe 
volna megünneplendö ? Én , ha tanács tőlem ké-
retnék , azt javasolnám, hogy a' megyebeli pa-
pok mindenek fölött arról gondolkozzanak, mi-
szerint hg. püspöküknek saját lakot szerezzenek, 
nehogy ez tovább is kénytelen legyen puszta pa-
lotában gazdag városban kibérelt privátházban 
lakni!« 

Jezuiták. A' tiroli rendek convictust akar-
ván alapítani 150 — 200 növendékre, kiket jezui-
ták tanítandnak, a1 legalább 80,000 ftra menendő 
költség' összegyűjtéséül adakozásrai felszólítást bo-
csátottak ki. A' költség nincs ugyan még egészen 
födözve, az alapkő mindazáltal Innsbruckban ünne-1 
pélyesen letétetek. (B. A K. Z.J 

Kitérések. A' kath. hitvallásbai kitérések-
ről , mellyek a'monarchia'különféle részeiben tör-
téntek, azt olvassuk, hogy az utóhbi 10 év'lefoly-
ta alatt egyetlenegy congregatio Bécsben 500-nál 
többet oktatott 's 350 hitét megtagadá, kik közt 151 
zsidó. 1840-ben az austriai statusokban, Magyar-
országot oda nem számítva, 548 személy lépett a' 
r. kath. egyházba. (B A. K. Z.) 

Kibékülés. Egy madridi lap , melly a' mi-
nisteriummal kapcsolatban áll, tanúsítja, hogy Spa-
nyolországnak a' pápávali minélelőbbi kibékülése 
igen valószínű. A' feltételek' legfontosabbja, melly-

nek teljesítését a' sz. szék kívánja, a' carlislai 
érzelmeik miatt elűzött püspököknek visszaállítása, 
mihez a' kabinettagok' többsége hajlandónak mu-
tatkozik. (A. K. Z.) 

Belföldi hirek. 
Gyászhír. Folyó 1844-ik évi február' 12-én 

szenderült végálomra , példás kegyességü hitszó-
nokunk 1.1. Elek Sándor ur, éltének 47-ik évé-
ben. 0 benne egy szilárd jellemű prot. hitszónok 
hunyt el, ki a' vallás és törvény1 szent parancsait 
ajkain és szivén hordozá. Hamvai fölött halotti szent 
beszédeket tartottak egyházvidéki jegyző 1.1. hu-
lifay Zsigmond ur kunhegyesiés t. t. Nagy 
Aron ur, n. k. kardszagi ref. lelkipásztorok's 
mindketten meghaló ékesszólással, hü vonások-
ban adák a' boldogult' életrajzát. Az első 2 Kor. 
1. 12. alapigékből indult ki, a' második beszéde' 
tárgyává tevé: „k i a' jó pap 's miként e' név e l -
nyerhető." Siratják az elhunytat két neveletlen 
árvái, gyászbaborúlt özvegye ns. László Er-
zsébetit asszony, 's éltes jó atyja ns. Elek Isi-
ván ur, fájlalja a' madarasi ker. gyülekezet, 's 
minden igaz emberbarát. A' miilyen csendes volt 
élete, halála épen olly nyugodt, mire mutatnak 
ama' belső meggyőződés szülte vég szavai „kívá-
nom hogy a' kikkel az életben nem találkozhatom, 
találkozzam a' boldog örökkévalóságban." — Ál-
dás poraira, béke virrasszon sirja fölött! 

He lmeczy József . 
Nyilatkozat. Többek levén körünkön olly 

véleményben, hogy a' mult évi Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban Borsodi név alatt megjelent czikknek írója 
nem más, mint én legyek; miután találkozott e-
gyén , ki ezt teljes biztossággal szemembe is 
mondá : fölhíva érzem magamat nyilatkozni, mi-
kép ezen egyházi lapban, lőlem mind ez ideig sem 
névnélküli, sem ál- sem saját névvel irat meg nem 
jelent. Édes A l b e r t . 

Jótétemény. Tamko lerencz keresztesi 
lelkész maga, a' csáti és geleji gyülekezetek'ne-
vében, háláját fejezi ki Nagy Gedeon urnák azon 
követést érdemlő nemes tettéért, miszerint az, ezen 

Igyülekezetekben, a' legjobb erkölcsű és szorgalmú 
növendékek közölt bibliákat és anyaszentegyházi 
történeteket osztogatott ki. Isten jutalmazza a' de-
rék férfiat! 

Levelezés. Azon tbiró urnák, ki S. A. 
Uj-helyröl hozzánk küldött levelében arra kér , hogy 
lapunkat ingben küldjük meg neki, „nem tehetjük" -
kel vagyunk kénytelenek válaszolni. — Márton Albert 
vilonyai lelkész ur felszólítja Pap István vámosi lelkész 
urat. hogy a' mult évi 49-ik szám' 595. lapján Vári-
S z a b ó Sámuel úrról telt azon nyilatkozata' következ-
tében : minta' hit (t. i. Vári-Szabó urat) irományai-
ból vgy ismerünk, mint az igazság' lelkes barátját, 
méltóztassék ,, V- Szabó iW tudományos iratait kimu-
tatni , mellyik könyvárusnál szerezhetők meg, kijelöl-
ni 'stb. 



1 1 . 

EGYHÁZI E§ ISKOLAI LAP, 
jHarmadik évi folyamat. 

Pesten , 1844. Martius' 16kán. 

Dessen Hand dich bis dahin beschützt, 
dich so vielfach errettet, 

Er ist auch künftig dein Hírt, wenn 
du nur fest ihm vertraust. Schar tmann . 

T a r t a l o m . Rövid vázlata az eddigi országgyűlési tárgya-
lásoknak vallás ügyében. (Vége.) F. - Mennoniták, külö-
nösen francziaországban. V á 1 y i P á l . — Az új tót éne-
keskönyv miért nem fogadtatott el minden ev. gyülekezet 
által? W e n g e r i c z k y A n d r á s . — E g y h á z i g y ű -
l é s e k : A' zaránd-hunyadi egyházkerület' gyűlése. — 
Beregi egyházmegyei gyűlés. J. K. — Veszprémi egyház-
megyei gyűlés. I f j . V á r i - S z a b ó . — Külföldi közle-
mények. — Belföldi közlemények. — Levelezések. 

Rövid vázlata az eddigi országgyű-
lési tárgyalásoknak vallás9 

ügyében. 
cVége.) 

A' vegyes házasságok' kérdésében megjelent 
nagyváradi és rozsnyói pásztori levelek már a' mult 
országgyűlésen élénk vitákat és üzenet-váltásokat 
okoztak a' két tábla közt Ugyanis a' RR táblája 
mind a' két püspök' rendeléseit törvénybe ütkö-
zőknek nyilatkoztatván, és miután a'kormány több 
törvényhatóságok' felírására azok' törvénytelensé-
gét a' föispányok- és püspökökhez bocsátott le-
veleiben szinte elismerte, következéseit azonban 
meg nem szüntette, a' dologban országos sérel-
met látván, iránta az országgyűlésről felírást kí-
vánt ü felségéhez intéztetni. Nem ereszkedünk e' 
helyen az üzenetek' részleteibe; rövideden csak 
azt jegyezzük meg, hogy a' főrendi tábla ez ügy-
nek első tárgyalása' alkalmával, a' rozsnyói esetet 
nem találván hivatalosan constatirozottnak, a' 
nagy-váradiban pedig egyedül egyházi halalommal 
való visszaélést tapasztalván, következőleg orszá-
gos sérelmet benne nem látván , azt azon úton 
kivánta hagyatni, mellyen az már az országgyű-
lés megnyitása előtt volt, t. i. elintézését ő felsé-
gére bizatni. A' mennyiben pedig házasságok egy-
házi áldás nélkül köttettek volna, azokat érvénye-
seknek nyilatkoztatván,e' házasságoknak törvényes-
sége's azontűl milly hitszónok általi összeadatása 

Ezen cz ikk a ' f. é. 1 - s ö s z á m u n k b a n m e g k e z d e t t 
hasoncz imü cz ikknek fo ly ta tása . S e m a z , h o g y 
k i m e r í t ő b b e n , sem a?, hogy k o r á b b a n közöl te te t t 
•o lna , nem állott a ' s ze rkesz tőség ' h a t a l m á b a n . 

• iránti törvényjavallat'előterjesztésére szólította fel 
,a' RR. tábláját. Igy keletkeztek első közlésünkben 
foglalt 's ő felségének felterjesztett, tőrvényjaval-
latba beszőtt 3-ik és 4-ik §§-ok, mellyek a' ve-
gyes házasságokról rendelkeznek. A' RR.' táblája 
azonban a' vegyes házassági nehézségekre nézve 
első izenetétől el nem állván, a' főrendi tábla abban 
egyezett meg, hogy mivel a' nagy-váradi eset so-
kaknál aggodalmat szült, ezen eset ö felségének 
ezen aggodalom' megszüntetése iránt addig is ter-
jesztessék fel, mig a'vegyes házasságok'jöven-
dőbelikötésmódja iránti törvényjavallat fel fog ter-
jesztethetni. ®) Melly nézetekben azonban a' RR. 
táblája nem osztozkodhatván, e' tárgyat is a1 kö-
vetkező országgyűlésre rendelte feltartatni. És igy 
végződött ezen ügy a* műit országgyűlésen. 

Jelenleg a' vegyes házassági kérdés, a' műit 
országgyűlés' béfejezése után Pozsonyban tartatott 
püspöki gyűlés' végzetei, az ország' prímása ál-
tal ezek' következtében kibocsátott pásztori levél, 
a' csanádi püspöknek Romába missioja, a' pápai 
bréve , a' királyi placetum , melly erre adatott, és 
a' primás' második körlevele 's ennek, mint szinte 
a' brévének foganatosítása által, sokkal nagyobb 
terjedésüvé vált. Ez okból e' tárgy azonnal a' val-
lási tanácskozás' befejezése után harmad napra, az 
az 1843-ki junius 14-én vétetett kerületi tárgya-
lás alá. A' felírási javallatnak lényeges foglalatja 
következő: ,,A' nagy-váradi püspök' 1839-ki mart. 
15-kén kiadott pásztori levelében híveit arra ok-
tatja , hogy a' r. kath. vallás a' vegyes házassá-
gokat a' lélekre nézve veszedelmeseknek tartja, 
hogy azoktól mindenkor idegenkedett és idegen-
kedik, azokat nyilván ellenzi és soha helyben nem 
hagyta, *s a' papnak azokat megáldani nem sza-
bad , hacsak reversalisok nem adatnak, 's hogy az 
eddig reversalis nélkül történt megáldások vissza-
élések valának. Május' 27-én minden püspökökhöz 

* ) F igye lmez te t j ük a' n y á j a s o lvasót , hogy a k k o r , 
midőn ezeke t a* főrendi tábla t á rgya l t a , a ' va l lás i 
r ö r v é n y j a v a l l a t még nem volt fe l te r jesz tve . F . 



bocsátott kegyelmes rendelmény által, a' nagy-vá-
radi püspök is megintetvén, újabb egyházi rende-
letet bocsátott k i , mellyben a' lelkipásztorokat 
kötelezi , hogy a' vegyes házasságokat meg ne 
áldják, 's a' házasulandók' esküjét csak mint puszta 
tanúk és nem az egyházban, hanem a' parochialis 
épületben szertartás nélkül pusztán szenvedőleg 
fogadják. A' volt rozsnyói most pécsi püspök és 
kormánya alá bízott papok pedig e' házasságok' 
kötéséhez csak úgy járultak, ha vagy az evang. 
fél vallását megváltoztatta, vagy reversalist adott. 
— Az 1840-ki országgyűlés' berekesztése után 
az ország' primása papi gyűlést tartván , julius' 
2-kán hasonló tartalmú levelet bocsátott ki, mely-
lyet a1 többi püspökök is magokévá tettek. Ennek 
következtében a' r. kath. papság a' vegyes házas-
ságoktól a' szokott szertartásokat folyvást megta-
gadta vagy botránkoztató módon teljesítette; miért 
is a' törvényhatóságok részint felírások, részint az 
1647 : 14. t. cz. alkalmazása által igyekeztek e' 
bajon segíteni, de sikeretlenül, mert az 1647: 14. 
t. cz. nyomán megindított perek a' n. m. cancella-
ria által felkéretvén, vissza nem küldettek, egyéb 
rendeletek pedig megsemmisítettek, sőta' r.pápának 
184l.apr. 30án költbrévéjeoct. I8ána' szokott pla-
cetummal ellálatván, alkalmat szolgáltatott az or-
szág' prímásának nov. 18án egy újabb pásztori levél' 
kibocsátására, mellyben a" vegyes házasságok a' 
r. kath. egyház' elveivel meg nem egyezőknek 
mondatván, azoknak nem r. kalh. pap előtti köt-
tetése botránynak neveztetik, 'stb. Ha már a' rozs-
nyói és nagy-váradi események, mellyek 1839-ki 
apriE 27-én 6113 szám alatt kibocsátott kegyel-
mes kir. leirat által roszaltatlak, súlyos sérelmek 
valának; az ország' primása által a' mult ország-
gyűlés' berekesztésével tartolt papi gyűlés után 
kibocsátott és minden főpap által elfogadott körle-
vél valóságos alkotmány elleni közsérelem. Mert 
ha a' r. kath. papság félretcheli a' vallási törvény' 
eddigi rendeletét és cselekvéseire nézve solidari-
tásban talál erősséget, idővel félreteheti a' többit 
is; és ha e' példát más polgárok is elvként alkal-
mazzák , a' legveszélyesebb tanoknak tágas út 
nyittatik" 'stb. A' felirás következő kéréssel vég-
ződik: „hogy őfelsége a' papi levelekre roszalá-
sát kimondani, azokat megsemmisíteni, az 1647: 
14. t. cz. fogva indított pereket további folytatha-
tás végett a' megyéknek visszaküldeni, a' pápai 
brévére adolt placetumot visszavonni, a' r. kalh. 
papságot pedig a' törvény' megtartására szorítani, 
és, miután a' placetumbeli óvás elégtelennek lát-
szik, jövendőre minden brévétől és bullától, melly 
az ország' törvényeit bármi csekély részében sér-
tené, a' placetumot átalában megtagadni, a' pla-
celummal ellátandókat pedig az ország' rendei elébe 
terjeszteni kegyelmesen méltóztassék. És mivel 
több megyékben a' vegyes házasságok a' fenforgó 
akadályok' tekintetéből nem r. kath. lelkipásztor 
előtt köttetni rendeltettek; hogy az illető polgárok, 

törvényes felsőbbségekben helyezett bizodalmukért 
ne büntettessenek, a' hozandó törvényben kimon-
dandó lenne, hogy olly vegyes házasságok, meJy-
lyek az 1839-ki mart. 15-től e' törvény' kihirde-
téséig nem r. kath. pap előtt, aKármelly más mód 
szerint köttettek, mint szinte a' születelt vagy szü-
letendő gyermekek törvényesek; és hogy ezekről 
idővel kétség ne támadjon , minden megye a' tör-
vény' kihirdetésétől egy év alatt e' házasságokat 
hitelesen összeiratni és az összeírást levéltárba 
letétetni köteleztessék." 

Még mielőtt mind a'vallásos sérelmek, mind 
a' vegyes házasságok iránti javallatok a' KK. és 
RR. országos ülésében felvétetlek volna, julius' 
6-kán érkezett kegyelmes kir. leirat, mellynek lé-
nyeges tartalma következő: „Quum praeter eum, 
quem Dni SS. et 00. conlextu §§-orum l-o, 4-0 
et 5-o proponunt, de matrimoniis mixtis ac reli-
gione prolium ex iisdem suscipiendarum lege provi-
dendi modum , alia etiam non minus salutaris ac 
secura, principali vero praesalvandae libertatis 
conscientiae et avertendae omnis apartibus, mixta 
idmodi connubia inire volentibus, morális coactionis 
obtutuimagis respondens suppetat meritum antela-
torum §§-orum expediendi ratio ; Altefatam Suam 
Majestatem Sacratissimam ab eo, utproles in mixtis 
matrimoniis progenerandae in religione patris edu-
centur, alienam quidem non esse; quum nihilomi-
nus hac in generalitate ferenda lex cum praevio 
libertatis conscientiae principionon aliter componi 
quiret, quam si penes hanc , sponsis diversarum 
religionum de futuro sobolis suae in religione. quae 
ipsis optalissima videbitur, educatione muluo con-
sensu libere conveniendi facultas integra fuerit, 
Suam Majestatem Ssmam Bgne desiderare; ut spon-
sis talibus jus, occasione contrahendorum per eos-
dem matrimoniorum super eo, in quanam e lege 
receptis christianae fidei confessionibus proles suas 
educatas habere velint, libertás convenliones pan-
gendi perfecta cum reciprocitate omni modo sal-
vum praestetur eo -addito, ut stipulationes tales 
perfecto contractuum et stipulationum privatarum 
vigore omni in casu polleant, et nonnisi, ubi pacta 
similia haud succederent, aut, partes competente 
sibi paciscendi jure hoc uti nollent, nascituros 
suos liberos religionem patris sequi debere con-
slituatur. Horum in nexu proin Suam Mattem Ssmam 
Benigne cupere , ut substratum legis projectum per 
Dnos SS. et 00. principio huic adaequate adtempe-
ratum cum veterioribus ex indole ejus requisitis pro-
visionibus Altissimae sanclioni iterum submittatur. 
In reliquo etc. Viennae die 5-a m. Juli i , 1843. 

E' k. k. leirat kedvetlen benyomást okozott, 
és a'rr. julius' 7-én tartott országos ülésben elha-
lározák a' főrendi táblától a' k kir. előadásokra 
készült válasz-felirást, melly épen akkora'főrendi 
ülésben vala tárgyalandó, 's mellyben, mint fölebb 
említők, a' vallásügyi viszálkodások' megszünte-
tése végett kir. leirat sürgetve kéretett, a' vallás' 



kérdésére vonatkozo pontnak e' kir. leirat' követ-
keztében szükségessé lett módosíthatása okáért , 
visszakéretni. Ez megtörténvén, a' RR ugyanaz 
nap tartott kerületi ülésben egyetlenegy beszéd' kö-
vetkeztében közértelemmel elhatározák, hogy e' k. 
k. leiratot el nem fogadják, a' felterjesztett törvény-
javallathoz álhatatosan ragaszkodnak, 's a' k. k elő-
adásokra készült válaszfelirás' azon részét, melly 
a' vallás' ügyéről szól, ehezképest változtatandják. 
A' felirás főleg e' három pontot emeli ki : 1) hogy 
a' leirat nem felel meg a' viszonyosság' elvének, 
mivel az evangélikusok a gyermekek' nevelése iránti 
lekötelezést a' lelkismeret' szabadságával ellenke-
zőnek tartván, illy kötelezésekkel élni nem fognának, 
azokat tehát egyedül a' r. katholikusok fognák hasz-
nálni; 2) hogy nem szolgál megnyugtatásul, 
mivel a' czélzolt szabad egyezkedés által egyedül 
az eltöröltetni óhajtóit reversalisok czélozlatnak 
törvénybe hozatni; és 3) hogy az eddigieknél is 
nagyobb akadályokat tenne; mert eddig a'r. kath 
papot csak a' resoluliók hatalmazták meg a'rever-
salisok' eszközlésére; igy azonban az nemcsak 
felhatalmazva, hanem épen kötelezve is lenne az 
egyezkedésben részt venni. Illy hozzáadással ter-
jesztetett ő felsége elébe mindkét tábla' beleegye-
zésével az említett válaszfelirás. Nem tarljuk ér-
dektelennek megemlíteni, hogy c tárgynak a'fő-
rendi táblánál jul. 11-kén történt discussiója alatt 
a' véleményszinezetek három főtérre szakadtak lé-
gyen , az első, óvást tett mind a' kegy. kir. vá-
lasz , mind a' törvényjavallat ellen, minthogy 
mindkettő a' r. kath. vallás' elveivel összeütköznék: 
a' második pártolta a' kk. és rr.-ket, a' mennyi-
ben a' kegy. kir. választ kimerítő törvény' alko-
tására elegendőnek nem tartá, és noha a törvény-
javallatot a' sokban nagyon jó kir. válasznál még 
czélszeríitlenebbnek Ítélte, mivelhogy az korán-
sem meríti ki mind azon eseteket, mellyek vegyes 
vallású polgárok' kölcsönös jogviszonyait tökélete-
sen állapítanák meg; de minthogy a' kir. leirat a' 
törvényjavallatnak csak egyik kiszemelt részét tár-
gyazza, a' nélkül, hogy a' többire kiterjeszked-
nék , azt nem véli elfogadhatónak. A' harmadik 
vélemény pedig pártolá a' mult országgyűlésről 
felterjesztett és jelenleg sürgetett törvényjavallatot. 
'S igy csekély módosításokkal fogadtatván el a" fel-
irás, azonnal fel is terjeszteték. 

A' törvényjavallatnak kerületi ülésben már 
megállapított azon része, melly a' reversalisoknak 
múltra nézve eltörlését, a' szabad átmenetelt, a' 
rccopulatio' megszüntetését, az evangélikusoknak 
horvát'stb. országokból kitiltását tárgyazó törvény' 
eltőrlesztését és a' r. kalh. és evang. vallások kö-
zötti tökéletes viszonyosság' elvének fclálítását 
czélozza, 's melly a' két tábla közti megegyezés-
nek nem eszközölhetése miatt, a1 mult országgyű-
lésről a' többi pontokkal egyetemben fel nem ter-
jesztethetvén, a' mostani országgyűlésre feltartaték. 
1843-ki aug. 10. 11. és 12-ik napjaiban a' KK. 

és RR. országos ülésében tárgyallatván, egész ter-
jedésében megállapítatott. 

Az ezen üzenet' tárgyalása után discussio alá-
vett izenet, melly az óhitűek' sérelmeit és más val-
lásuakhoz lehető jogviszonyait megállapítja , e' he-
lyen csak annyiban említendő, mennyiben az evan-
gélikusokat is érdekli. A' vegyes házasságokról 
alkotott törvényjavallat ekképen szól:,,A g. n. egy. 
és egyéb vallásokon levők közötti vegyes házassá-
gokra és váló perekre nézve rendeltetik: 

1) Az illy házasságok mindenkor azon egy-
házban és egyházi lelkész által adassanak össze, 
mellyhez a' vőlegény lartozik. 

2) A' váló pert a' r. kath. és g. n. egyesül-
tek közt az 1790: 26. t. cz. (16. §-ában kiszabott 
biróság, a' g n egyesültek és evangélikusok közt 
azon szentszék (consistorium), vagy ideiglen azon 
biróság fogja Ítélni, melly alá egyházi ügyeiben 
a1 vőlegény tartozik, itélethozásában pedig minde-
nik házastársra a' házastársaknak különböző val-
lásbeli szabályait követendi különösen zsinórmér-
tékül; ennélfogva 

3) A' házastársaknak az asztaltól és ágytól 
örökre történendő elválasztása' esetében az evang. 
részre nézve is felbontassék a' kötés, és az illye-
tén elválasztott evang. félnek szabadságában áljon 
új házassági szövetségre lépni. 

4) A' fölebbvitel valamelly idegen, Magyar-
országon kivüli bírósághoz a' g. n. egy. itélőszé-

• kéktől semmi esetben meg nem engedtetik." 
Augustus' 14-én tartott országos ülésben a' 

kk. és rr. táblája a' vegyes házasságok' tárgyát fel-
vévén, az illető izenetet, felirás-és törvényja-
vallatot helybenhagyta. 

September' 4-én tartott főrendi ülésnek tár-
• gya volt a' vallás'ügye, melly pontonként tárgyal-

tatván , az első kérdés, az az a' reversalisoknak 
múltra nézve eltörlése egész két ülést maga húzott 
ki. Nem tehetjük feladatunkká a' tárgyalások' hosz-
szú sorát olvasóinkkal közölni; röviden csak azt 
jegyezzük meg, miként a'vélemények három részre 
ágaztak el: az első a1 reversalisoknak múltra nézve 
megtartását, a' második azokűak , mellyek erőszak 
és csalárdság nélkül adattak ki , magány szerző-
dések gyanánt tekintetését, a' harmadik végre min-
den kiadott reversalisoknak különbség nélküli el-
törlését sürgetvén. A' löbbség (45 szavazattal 23 
ellenében) a' reversalisoknak múltra nézve megtar-
tatása mellett nyilatkozott. 

A' transitus' kérdése majd egész három ülés-
ben lárgyaltaték. A' kk. és rr üzenetében foglalt 
javallat nem fogadtatván el, a' fő rr. többsége kö-
vetkező módon kívánja a' szabad átmenetelt esz-
közöltetni: ó felségének felügyelési jogára néz-
ve: az átmenetel, ha az alkotandó törvény szerint 
történik , semmi hatalomtól vagy határozattól fel-
tételeztetni nem kívántatván, a' végrehajtó hata-
lom' felügyelési joga nem a' lelkismeret és bei-
meggyőződés'bírálatára, következőleg nem annak 

* 



valódi vagy kétséges voltához mérendő engedelem 
vagy megtagadás' kiadhatására terjesztessék , ha-
nem egyedül azon kérdés1 megbirálására , vájjon 
a' törvényes rendelet teljesíttetett-e, és vájjon a' 
törvényszabtaünnepélyességek megtartattak-e? szo-
rítassék azért, hogy az átmeneteihez a'vallásosság' 
érdekében kötött törvényes formák'elmulasztásából 
eredhető hibák megelöztethessenek, minthogy a' 
már elkövetett orvosolhatlan hibáknak puszta ro-
szalására szorított felügyelői jog hatástalanná válik. 

Az átmeneteilel összekötött, ünnepé-
lyességre nézve: A' más vallásra átmenni kí-
vánó, ebbéli szándékát akár az illető törvényha-
tóság' elnökének, akár a' helybéli hatóságnak, 
melly a' törvényhatóság' elnökét azonnal tudósítani 
tartozik, bejelenteni köteles. Mire a1 törvényható-
ság' elnöke a' kérdéses egyénnek addigi papját, 
annakaz átmeneti szándékáról kihalgatására felszó-
lítja; egyszersmind ezen szándékának megfontolá-
sára határidőt szabván ki, melly a'kihalgatástól 
számítandó legalább 15 napból vagy legfölebb 4 
hétből álljon. Az illető lelkipásztor az átmenni kí-
vánót két helybeli előjáró' jelenlétében szándéká-
ról megkérdezi, annak megfontolására meginti, 
az erre szabott határidőre figyelmezteti, s ezen 
kihalgatásról a' két előjáró által aláirt bizonyítványt 
ád. A' határidőnek eltölte után az átmenni akaró 
a' törvényhatóság' elnöke 's illetőleg tiszttársa, vagy 
ezeknek hátráltatása' esetében az elnök által he-
lyettesített két világi tanú előtt hasonló módon újra 
kihalgattatik és ha szándéka mellett megmarad, a' 
törvényhatóság' elnöke vagy helyettesei, az eljá-
rásról készített hiteles jegyzőkönyvet, hozzá csa-
tolván az első kihalgatásról szólló bizonyítványt, 
ő felségének, vagy ő felsége által nevezett tör-
vényszéknek felterjesztik. 0 felsége egyedül az 
innepélyességre szorítván rendelkezését, ha ebben 
hiány nincsen, az átmenet helybenhagyandó, és 
csak ellenkező esetben hoz a' kormány azoknak tel-
jesítésére utasító határozatot, melly a' tettleg tör-
tént fölterjesztés' napjától számítandó 6 hét alatt 
kiadandó. A' felsőbb határozatnak leérkezése után, 
és ha ez a' kiszabott 6 hét alatt lenem érkeznék, 
a' nélkül is, a' törvényhatóság' elnöke tiszti tár-
sával, vagy helyettesei egy a' szabad átmenetről 
szóló bizonyság-levelet részére azonnal kiadni, ta-
gadó határozat' esetében pedig a' formában elkö-
vetett hibának a' fenebbi szabályok szerinti pótlá-
sát halasztás nélkül eszközölni tartoznak. 

E' javallat következő válaszizenettel küldetett 
a' kk. és rr. táblájához: Miután az átmenetel a' r. 
kath. hitnek elveivel az 1791 : 26. szerint egészen 
ellenkezik, 's ennélfogva a1 r. katholikusokra nézve, 
a' vallásosság' fentartására olly rendelésnek, melly 
a' vakmerő átmenetelt némileg gátolja, fenállani 
kel l ; a' főrendek azokra nézve, kik a' r. kath 
hitből más vallásra átmenni kívánnak, az eddig ki-
jelentett alapelveiktől el nem állhatnak ugyan, de 
valamint egy részről véleményök szerint a' r.kath. 

hitnek ezen szent és eddig sérthctlenül fentarlott 
elveit más tekintetnek és igy a' más vallásuaknál 
divatozó gyakorlatnak alárendelni nem lehet; úgy 
más részről a' viszonyosság' elvénél fogva sem le-
het követelni azt, hogy a' más vallásuaknak ed-
dig korlátlanúl-átmeneti szabadsága egyedül azon 
okból, mert ez a' r. kath hitnek elveivel ellenke-
zik, megszorítassék. Midőn tehát a' főrr. a' r. 
kath. hitsorsosokra nézve is a' lelkisméret' szabad-
ságát a' szükséges ünnepélyességnek fentartásán 
kivül semmi egyéb kényszerítéssel korlátozni nem 
akarják, és a' végrehajtó hatalomnak e' részbeni 
felügyelését csak a' törvényrendeletnek teljesítése 
és a' szükséges ünnepélyességnek fentartása feletti 
őrködésében helyezik , ezen elvekhez alkalmazott 
javallatokat a' kk. és rr. figyelmébe ajánlják azon 
bizodalmas felszólítással, hogy ezt a' két tábla 
közt is kivánt megegyezés* kedvéért, és csupán 
csak a' r. kath. hitűek átmenetére szorítva el-
fogadni szíveskedjenek. 

E' kérdésnek ekként lett eldöntetése után ta-
nácskozás alá vétetett az izenet' harmadik pontja, 
melly a' vegyes házasságokból eredett váló-pere-
ket 's a' házastársaknak ágytól és asztaltól történt 
örök elválasztása' esetében, a' protestáns félnek új 
házasságra léphetési engedelmét tárgyazza. Rövid 
vitatkozás után a' többség ez úttal is abban pon-
tosult, hogy erre nézve sem járulhat a' kk. és rr. 
kivánatához és előbbeni, az az a1 mult ország-
gyűlésen hozott határozat mellett megmarad. 

Az 1791 : 26. t. cz. 14-ik §-ának, melly 
a' protestánsokat Horvát 'stb. országokból kitiltja, 
eltörlését tárgyazó javallat is hoszabb küzdés után 
szinte megbukott. Végre 

Az utolsó pont, melly a' r. katholikusok és evan-
gélikusok közti tökéletes jogviszonyosság és egyen-
lőség' elvét állapítja meg, a' főrr. tábla által, mint 
szükségtelen, szinte elejtetett. 'Sekként fejeztetett 
be sept. 12-én e'tárgy felett, néha néha kölcsö-
nős és keserű kifakadások közt folytatott tanács-
kozás, mellynek az átmenetei' kérdésében tapasz-
talt csekély közelítést kivéve, ugyanaz az ered-
ménye, melly a' mult országgyűlési hosszas dis-
cussióknak volt. 

Ezután a' görög n. egyesültek' sérelmei és 
kivánatai kerülvén a' főrendi táblánál tanácskozás 
alá, mennyiben az a' honi protestánsokat is illeti, 
annyiban azok' eredményét itt közöljük. Ugyanis 
az imént közlöttünk törvényjavallatnak, melly az 
óhitűek és más vallásúak közti vegyes házasságok' 
viszonyait szabályozza , az 1-ső pont változatla-
nig fogadtatott el, a' 2-ik pedig csak ezen szava-
kig maradt meg : vmelly alá egyházi ügyeiben 
a' vőlegény tartozikmi ez után következik, 
egészen kihagyatott, mint szinte a' 3-ik és 4-ik 
pont is. A' 4-ik pont, mint felesleges és az óhi-
tűeket gyanúsító, azért hagyatott el, mivel a' fö-
lebbvitel jelenleg is a' karloviczi érsekhez in-
téztetik. 



Végre sept. 25-kén tárgyalás alá jött a' ve-
gyes házasságok' ügyében kelt üzenet, melly a 
néha majdnem kitörésig emelkedett ingerültség'min-
den phasisaiban keresztül vitt öt napi tanácskozá-
sok után sept. 29-kén befejeztetett. A' — hajó 
emlékezünk — csak néhány szavazattal nagyobb 
többség következő eredményben öszpontosult, t. i. 
hogy ő felsége új felírásban kéressék meg a' mult 
országgyűlésről vallás' dolgában felterjesztett tör-
vényjavallatnak megerősítésére 's minélelőbbi le-
küldésére. 

Ez idő óta a' vallás' ügye sem a' kk. és rr., 
sem a' fő rr- táblánál még nem tárgyaltatott. Fe-
szült figyelemmel nézünk a' legközelébb jövendő-
nek elébe. F. 

I V I e i i n o i i i t á k . k ü l ö n nsen f r a n e z i a -
o r s z á s s h a u . 

E' protestáns felekezet' bölcsője németország, 
s csecsemőkora' óramutatója 152 l;gyermeki lépteit 
aggodalom és irtózat kísérte, mert nemhiveiterő-
szakkal is serénykedett hitakolba szorítni. És le-
het-e csodálni ez ádáz vallászellemet a' XVí-dik 
században, ha egy, a'balitéletek' örvényéből nap-
fényre búit felekezet tulajdon fényözönében meg-
vakult ! lehet-e kiválasztólag vádolni a' rajoskodót 
a' rajoskodók közt, ha a' vallásos forradalom' gyász-
korában embert ember üldözött vallásosságból, 's 
vérbetüvel iratolt hitszabály!? A'hollandi anabap-
tisták — 1533-ban Münster városát tűzték ki's 
választották dühöngésök' szomorú helyszínéül; 
Storck, Leyde és Münzer vakbuzgó főnökeik' té-
nyei előjőnek a' szomorú történetek hasábjain; 
ez utósó álproféta gideoni fegyverrel hirdette a' 
közegyenlőséget , birtokközösséget; és fölgyu-
ladt Luther' haragja a' dühöngök ellen; bár 1841-
ben a' berlini egyetem' egyik hallgató teremében 
a' rcformalio' történetét 's hősei' tényeit remekül elő-
sorolá Neander, minden komoly kifejezése melíett 
is mosolyra fakasztotta az auditóriumot e' szavai-
val: „Münzer' dúló hadain az igaz ügy' bajnoka 
Luther, nem nagyon aggódott, 's ha volt is min 
tűnődnie, bajtársával Melanchlonnal - - - enyh-
helyet talált." 

A' szétriasztott münsteri anabaptisták németal-
földön 's északi németországban csapatonként ve-
rődtek községekké ; elébbi papjok Menno Simon, 
ki 1561-ben halt meg , egy ékesszólló, nyájas, 
szelíd jellemű , lángelméü , 's a' leleményes val-
lás' terjesztésében buzgó férfiú uj irányt adott a' 
vándor felekezelnek, 's a'már haldoklottatfris erő-
re segítette. Hittana a' fegyverhordást, erőt 
erővel megtorlást, hadakozást, vérontást bűnnek 
vallja; neki örök béke kell és lábmosás, eskün's 
elváláson kül, hacsak a' házasfél hűtlenség'vét-
kébe nem esik. Igy hát a' keresztségismétlők' 
buzgó főnökük , Menno iránti hálábul felmondták, 
elébbi nevöket 's Mennonitáknak neveztetnek. | 

E' vallásos társulat szükségtelennek tartja, 
hogy papjai hit- 's egyházi történetíanra tanítas-
sanak, minthogy azon szomorú balítélet' éjében 
szunyadoz, hogy a' bölcseségtan 's egyéb todomá-
nyok nemcsak fölöslegesek a' keresztyénségre néz-
ve , hanem annak folyamát 's haladását még aka-
dályozók is. Épen ez az, mit a' merész's üres fe-
jű vargalegény Fox György quakereivel együtt 
állít, hogy t. i. „ha a' nyelvek' tudalmacsak leg-
kisebbé is elősegítné a' keresztyén ismeretet: a' 
hellen és latin bölcsek legkeresztyénebbek volná-
nak És a'rajoskodóknak nem jutott eszökbe, 
hogy a' kijelentett vallás' terjesztésérea" legbuzgóbb 
apostol-elődök is különböző nyelvajándékot vet-
tek. Valóban szomorú háttérbe szorítná magát a' 
keresztyén világ, ha a' szentirat' egyszerű 's ferdít— 
hetlen elvei mellett minden egyéb ismeretet meg-
vetne , és a' tudatlanság' apostolává eröködvén, 
világunkat megint az egyipti sötétség' gyász fáty-
lába burkolná. A' keresztyén középkor' aljasságát 
mindenki elismeri, valaki a' históriák' lapjait csak 
részletesen forgatta is, és szemüveg nélkül; könnye-
dén kiolvashatja, hogy a' közvész' folyama köz-
tudallanság' forrásából buzgott, és ha nincs né-
hány evangeliomi búvár, ha a' bevándorlottgörö-
gök a' régi classica litteraturát nem tenyésztik, ha 
a' 14- és 15-dik századokban csupán németor-
szágban 7 új egyetem nem alapíttatik, ha az er-
furti szűk cella"'zára örök tömlöczczé rosdázik, ha 
a' könnyvnyomás némelly gondolkodó főkkel meg 
nem születik: soha sem jő el az újjászülemlés; 
ezek gyógyeszközök valának az örökatya'kezében. 
Mitől a' mennonilák, quakerek 's egyebek fáznak , 
langyos majusihó 's fagy nélküli didergés. A ' tu -
dományokba igazán avatott 's tisztán müveit fő és 
sziv nem kárára, de javára hevül a' kercsztyénség-
nek, és Chatel abbással a' görög philosophiát a' 
keresztyén tannal sohasem zavarja egybe, Krisz-
tussal Platót és Socratest nem azonosítja. A'fran-
czia katholikusok (nem rómaiak) mint az említet-
tem abbás hivei ide jutottak már hittanuk töredé-
keinek vázlalául, csak annyit mondok, hogy párizsi 
templomokban láttam mint szolgáltattak misét,'s egy 
rövid óra után hatalmasan prédikálta egyik papjok, 
rogy: „a' görög és római bölcsek Krisztus előtt 
már tanították a' keresztyén elveket, és igy 'slb'/ 
— Ha valaki, ők igazán ellenkeznek magukkal. 

A' mennonitáknál papot 's egyháztisztvise-
őket a' külön családok összes főnökei választnak. 
íisdedeket nem keresztelnek , fegyelmök szigorú 
s a tévedőket könyen kizáró. Ha valamellyik hitro-
kon elhagyja az egyházat és bűn-bánattal vissza-
térni óhajt, fölvétetik, de csak a' catechumenusok 
közé, velők ismét oktatást veendő, 's később, mint 
felserdültet avatják társasági taggá. Németországból 
sokan költöztek Helvetiába, és a'kik jelenleg fran-
cziaországban élnek a' 18-ik század elején, berni 
cantonból oda származtak ivadékai. Akkor semmi in-
gatlant sem szerezhetvén, csupán haszonbérlők vol-



lak: de később, mint birtokképesek emancipáltattak1 

'smind e" napig munka-, rend- és békeszeretetben 
kitűnők, köztők igen kevés kézműves van. A' 
doubsi, felsö-saonei, és alsó-rajnai departemen-
tokban különös szorgalommal űzik a' föidmivelést 
és marhatenyésztést. Legbiztosb menhelynek az 
északamerikai egyesült statusokat tartják, és sű-
rűn vándorolnak ki a';szabadság' hazájába; a' ho-
szú és veszélyes tengeri útnak csudálatos lemon-
dással, merészséggel indulnak. 

Külviseletre is sokat adnak a' mennoniták : 
széles szárnyú kalapjok napernyővént árnyozza be 
sajatságos arezukat, 's ez arczvonal-jellem' egyik 
főoka az lehet, hogy ők vegyes házasságot ritkán 
kötnek még a' protestánsokká! is. A' nőknek ki-
áltó szint viselni tilos,'s igy gyülekezetökben háttér-
be van nyomva a' fényűzés, és a' cziczoma helyett 
munkás szeretet űzi dicső játékát. 

Vallásos szertartásaikat német nyelven gya-
korolják ; vasárnaponként egyszerű házakba gyűl-
nek, imádkoznak, bibliát magyaráznak. 1830óta 
már protestáns iskolába is járatják gyermekeiket, 
's több családok a' szentiratot terjesztő társulat-
hoz örömmel csatlakoztak. Igy hát—mind a'mel-
lett is, hogy Oncken , angol missionarius Ham-
burgban még 1834-ben is megkeresztelt néhányat, 
— a' mennoniták lassanként majdcsak felhagynak 
különcz modorukkal, 's protestáns testvéreikhez 
simulnak. V á l y i Pál. 

Az íij tót énekeskönyv miért nem 
fogadtatott el minden ev. gyii-

kezet által ? 
Vagy hat évvel ezelőtt f. t. Jozeffy Pál és 

Szeberinyi János superintendens urak, a'régi, 
még 200 év előtt napvilágra jött és honunkban 
tót ev. gyülekezetek által használni szokott éne-
keskönyv (tranoscius) helyébe egy a'mostani val-
lásos szükségnek jobban megfelelőt életbe hozni 
óhajtván, e' legszentebb ügyben egyesülve hatha-
tósan felszólamloltak, 's egyházi kormányaik alatt 
levő lelkészeket buzgóan ezen üdvös ügy' párto 
lására 's előmozdítására körleveleikben serkentet-
ték. Szavaik nem hangzottak el pusztán; rövid 
idő múlva, főkép azok. kik a'régi énekeskönyv' 
hiányait ismerik vala, melléjök állván, az új éne-
keskönyv' kiadását részint új énekek' készítésével, 
részint pénzökkel elősegítették. Nem tartom szük-
ségesnek ismételni, mi úgyis ezen énekeskönyv 
előszavában bővebben kifejtetett, csupán azt em-
lítem , hogy a'részint régi, részint ujonan elkészí-
tett 's felterjesztett énekek'megvizsgálásának szük-
sége kitűnvén, azok egy tudományos férfiakból ál-
ló választmány által fentisztelt superintendens urak' 
elnöklete alatt megrostáltattak és mi a'rostán meg-
maradt, el lön fogadva, mi pedig rajta keresztül 
esett, mint el nem fogadható, félre tétetett. Ez 
megtörténvén, az egész munkának rendbehozásá-
val Kuzmányi Károly beszterczei lelkész ur lön 

megbízva, ki is a' szerkesztést befejezvén, a'kéz-
iratot Pestre kinyomtatás végett átküldé, 's a'mun-
ka 1842-dik év óta készen van. 

Nem érdektelen kérdés: mi annak oka, hogy 
számos tót gyülekezet az említett énekeskönyvet 
nemcsak nem fogadta el, de fájdalom! elfogad-
ni nem is akarja? — Sokan mondják, hogy tar-
talma annak oka. De mikép lehetne ez? Hiszen , 
a' ki csak józan, minden elfogultságtól ment ész-
szel olvasta e' munkát, őszintén megvallja : hogy 
tartalma a' réginél sokkal kitűnőbb 's tökéletesb. 
— A' hit, a' szeretet, a' remény amabban is szin-
te ollyan, mint emebben, és ollyannak kell isien-
nie, mert egyik és másik Megváltónk' tanításán 
alapszik; mindazáltal e' tanítás az újban szebb, 
korszerűbb, epiiletesb öltönybe van beszőve. Itt 
majdnem minden időszak, alkalom, esemény, em-
beri kor és az élet' mindenféle viszontagságai 's 
körülményei tekintetbe vétettek ; itt minden lel-
kész könyen feltalálhat templomi beszédjének tár-
gyáról szóló egy két épületes éneket, holott azt 
a' régiben sok idővesztés után sem találhatta fel; 
'stb. Olly gyülekezetekben örömmel is el lőn az 
fogadva, hol, a'miveltség nagyobb polezra jutott; 
tartalma tehát nem lehet oka, hogy sok gyülekeze-
tek által nem fogadtatott el De terhelik itt sokan 
magokat a' lelkészeket is, hanyagsággal's e' rész-
ben kötelességeik'elmulasztásával. E' vádnak van 
ugyan némi alapja, azonban azt átalán a' lelkészek-
re kiterjeszteni nem lehet. Igaz, vannak néhány 
példák és adatok, mellyek világosan mutatják, 
hogy néhol magok a' lelkészek gyülekezeteiknél 
ezen új énekeskönyv' behozatalát, Isten tudja mi 
okból, akadályozták, híveiket annak kiadásáról so-
ha nem értesítvén, sőt annak megszerzésétől elri-
asztván ; de tagadhatlan az is, hogy voltak 's van-
nak számtalan lelkészek, főkép falusi gyülekeze-
tekben, kik minden férfias törekedésök, intésök, 
ajánlások's kérelmök mellett, nem valának képe-
sek híveiket annak megszerzésére birni. Egy nagy-
honti falusi gyülekezetben, helybeli lelkész hívei-
nek ezen énekeskönyv' megszerzését 's használá-
sát alapos okokból a' templomban ajánlván, a'nép 
az isteni tisztelet' végévél, a' gyülekezet' vénei által 
határozottan kijelenté: hogy ő semmi új énekes-
könyvet, származzék az akárkitől, nem fogad el, 
mert annak szükségét nem érzi 's ezentúl is ősei' 
vallásánál akar maradni. Innen látható, hogy ma-
gok a' lelkészek sem okai a' tót új énekeskönyv' 
minden gyülekezetekbeni el nem fogadtatásának. 
Lássuk tehát a' valódi okokat. Csekély vélekedé-
sem szerint annak fő oka á köznépnek ö' régi-
hez erős ragaszkodása. A' szokás második ter-
mészetévé válik az embernek 's tapasztalás mutat-
ja , hogy csak sok küzdés után válhat el attól az 
ember, mihez egyszer hozzá szokott, ha ez bár hi-
bás volna is. Ezt főkép 's különösen a' köznépről 
mondhatni. A' régi tóténekeskönyvet tekintvén már, 
biblián kivül nincs a'tót népnek könyve, mellyhez 



olly erősen ragaszkodnék, melly általa olly becsben 
's tiszteletben tartatnék, mint a' régi tranoscius, 's 
annekhelyébe, más énekeskönyvnek elfogadásával, 
ősei' vallásától eltérni vélekedik; azt kétszázadnak 
ideje alatt iskolai oktatásnál, házi's templomi áhi-
tatosságnál használta, annak birtokába sok fiú és 
leány végrendeletilegjutott, azt tekinti mint leg-
szentebb, őseitől reá maradt hagyományát, aztőrzi 
mint legdrágább kincsét, mellyet gyakran lelké-
sze' legbuzgóbb tanácsa, intése, kérése' daczára, 
a' templomban, mint cldődei, használni akarja, 
's készebb az istenitisztelettől magát nem egyszer 
elvonni, vagy éneklés közben a' templomból távoz-
ni, mint Tranoscius ától elválni, kényszerítés pe-
dig, vagy fenyegetés a'lelkész' részéről, itt is a' 
legveszedelmesebb eszközöknek egyike. De nem-
csak a' köznépnek régihez való ragaszkodása a' 
sok tót gyülekezeteknél nagy akadálya az új éne-
keskönyv' el nem fogadásának, hanem a1 töt 
köznép' szegénysége is. Vizsgálja bárki ho-
nunkban a' tót nép' állását: könnyen meggyőző-
dik, hogy nyomorúsága legfőbb fokon áll. Igaz, 
az új úrbér rajta is tetemesen segített, olly zakla-
tásoknak nincs kitéve, mint azelőtt. De mi ez, 
hasonlítva ama' számtalan adózásokhoz, mellyek 
még vállain feküsznek. 0 noha csekély jövede-
lemmel bir's a' földi élet' jóvoltait kismértékben 
élvezi, mégis földesurát, papját, mesterét, hely-
ségclőjáróit utolsó éjeli őrig fizeti, ő teszi meg 
a' közmunkákat, épít utakat, hidakat, szükséges 
adócsupán ő rá rovatik, számítsuk ide még saját há-
zának, gyermekeinek's cselédjének szükségeit's 
megvalljuk : hogy illy körülmények között nagy 
kedve nem lehet új énekeskönyvek'megszerzéséhez. 
A' tót nép szeret ugyan olvasgatni, de csak olly 
könyvekből, mellyekhez ingyen juthat, 'scsaknél-
külözhetlen könyvekért, millyenekaz a b c köny-
vecske vagy káté, adja ki nehezen szerzett pén-
zét ; a' tót új énekeskönyvet azonban, miután ré-
givel bír, nélkülözhetőnek hiszi Azon ellenvetés-
re: hogy a' tót nép mind e' mellett is, az uj könyv-
nek első 20,000 példányból álló kiadását már egé-
szen elfogyasztá csak azt jegyezzük meg, hogy a' kö-
zel 500,000 tót ellenében a'20,000 elkelt példány 
nem czáfolja meg észrevételünket. Az említett új 
énekeskönyv'behozalási módjáról, ha isten segít, 
más alkalommal. • ) 

W c n g e r i c z k y A n d r á s . 

E ^ y l i á z i g y ű l é s e k : 
Jk' / a r á i K M u i n y a d i e g y h á z k e r ü l e t ' 

g y ű l é s e -
Febr. 7-kén tartolta kerületünk rendkívüli gyű-

lését Déván. Legelső dolog volt a' mult gyűlés' jegy-
zőkönyvének hitelesítése. Vájjon mit nyer a'köz-
ügy, ha az egyik gyűlés' jegyzőkönyve a' mási-
kon, — három négy —hónap múlva hitelesítetik? Ki-

vált ha — a' mi könyen megeshetik — a'hitele-
sítésen nem épen azok vannak jelen, kik a' ha-
tározatba béfolytak? Mi semmi üdvöst nem látunk 
benne. Ezután olvastatott püspök urunk' atyai sze-
retettel irt főpásztori levele, mellyben megilletődve 
jobblétre szenderült néhai esperesünk' halálán , 
eddigi főjegyző Király Imre rápolti lelkész urat 
addig is, mig a' köz sz. zsinaton ünnepélyesen 
föleskettetnék, kerületünk' esperesévé helyettesíté, 
egyszersmind rendes főjegyző' választását is ren-
delvén. Ezen pont' tárgyalása Kakucsi Elek , ke-
rületi algondnok ur' elnöklete alatt folyt. A' suc-
cessio nélküli szabad választás' korszerű esz-
méje, melly a' Tarkó hegyétől a' Retyezátig min-
den successionalis nótárius' nyugalmát elrablotta, 
s mint mondaniszokták,a' szellemistákat hadi lábra 
állította, kerületünkben annyira otthon van, hogy 
a' successio nélküli szabad választást a' 86-dik 
cánon' értelme szerint, a' gyűlés' minden tagjai, 
egyátalában felakarák halottaiból támasztani. Erős 
hangok emelkedtek a' törvény mellett's a'törvény 
ellen. Azon ismeretes szép logica is felhozatott, 
hogy a' papmarasztást is, mi szinte a' cánonban 
van, léptessük életbe. Határozattá lett, hogy a' 
püspök ur által helyettesített K. J. urat, mint ki-
ben mindnyájunk1 bizalma központosul, espere-
sünknek elfogadjuk, és egyszersmind köz sz. zsi-
nati követeinknek utasításul adandjuk, hogy 
a' közelebbi köz sz. zsinaton a' successio nélkü-
liszabadválasztástmellyre már megért az idő, 
indítványozzák, és a 86-ik cánon' élet beho-
zását ex thesi tárgyalás alá vétetni eszközöl-
jék; egyszersmind az is meghatároztatott, hogy 
egyházkerületünk' részéről atyafiságoson szólí-
tassanak fel a többi erdélyi ref. egyh. kerüle-
tek köz. zsinaton leendő indítványunk' párto-
lására, 's követeiknek hasonló utasitatásukra. 
A' püspök ur' atyai leiratának második ágára jöt-
tünk már, a jegyző-választásra. A' kerületi fő-
jegyzők' választásánál utóbbi időkben a' köz sz. 
zsinat 3 kijelöltet követelt, hogy azok közül belá-
tása szerint válasszon egyet. Egyházkerületünk va-
lamint máskor ellene mondott e' gyakorlatnak, úgy 
most is, egynél több egyéni nem terjesztend meg-
erősítés alá 's föllerjesztendőnek pestesi lelkész 
Magyari /erencz urat választotta; successioról, 
minthogy a' fenebbiek szerint ez a' kérdés a' köz 
sz. zsinatra küldendő, mostmerőben hallgatva , ha-
nem az elválasztott férfiú megköszönve a' benne 
helyezett közbizalmat, kijelentette — nagy meg-
nyugtatásunkra — hogy távol levén a' tolakodás-
tól, ha elveszthetné a'választók' bizodalmát, ön-
kéntleköszönendene hivataláról, az az, nem követel 
semmi successionalis jogot az esperességhez — „für 
don persönlichen YVerth ist es beweisender von 
dem kleinsten Dorf zum Vorsteher gewahlt, als 
zum Gebieier von Millioncn geboren zu werden'/ 

Tovább megyünk már a' gyülci' tárgyai-
hoz. Minthogy főjegyzővé a' volt egyháakerü-



let i rendőr*) választatott, helyébe szavazat ál-
tal hordáti pap Szász András ur emeltetett, e' 
férfiút íSísöM Lö/os v.hunyadi öreg lelkész ur után 
legszilárdabb sürgetője a' successio' eltörlésének. 
Olvastatott ez után a'mlgs egyh. főtanácsnak falusi 
iskolák1 gyarapítására ezüst garasokban évenként 
fölszedetni szokott újévi ajándékról szólló leirata, 
és kiosztogattatott egy nyomtatott kimutatás, az 
1843-ban gyűlt ezüst garasokról. E' kimutatást 
ugy tekinthetni, mint hévmérőjét, a'hon' külön-
böző részeiben létező felebaráti szeretetnek, jó 
ügy iránti buzgóság' melegének vagy hidegének, 
p. o. a1 hunyadi kevés népességű egyh.kerületből, 
25 szegény egyház adott a' tárba 55 ft. p. p. a' 
görgényi 35 egyházú kerületből nem adatott be 
több 8 ft. és 33 krnál pp. mind a' mellett is, hogy 
ott sokkal több számú családot számlál hitfeleke-
zetünk. Az egyh. kerületünkben tartandó köz sz. 
zsinat1 elfogadhatására némelly előkészületek té-
tettek. Az irtakon kivül más közérdekű tárgyak 
nem jöttek szőnyegre. Nem sokára ismét gyűlésünk 
leend , addig Isten veled jó olvasó ! ! 

Beregi egyházmegyei gyűlés. 
Beregegyházmegve f. évi télutó'20-ik "s több 

napjain tartott helyosztó gyűlése, a' haladást te-
kintve, érdekesebb, feltűnőbb, mint akármelly 
eddigi, korunkat meg nem előzött gyűlések valának. 
Üdvözlete után kettős elnökinknek, kik közül vi-
lági rendű Lónyay György, nem régibe válasz-
tott segédgondnok , most először elnöklőit illy 
gyűlésen — folyiak a' tanácskozások, tárgyaltat-
tak a'magános és közérdekű dolgok; és ha szív-
ből eredt öröm-éljent kiáltánk, midőn t. Freis-
eisen, világi rendű ülnök, őzvegy-árvai, napon-
ként szépen gyarapodó pénztárunknak fölsegélé-
sére 100 váltó forintos ajánlását felolvasák; meg-
zavarodott örömünk, hallván, hogy pénzszüksé-
günk miatt, a' már munkába is vett tractusigyü-
lésház' építésének, a' melly Beregszászba szép hely-
re terveztetett, talán végképen megkellet buknia; 
igen, mert ez egyházi subsidiumok utján lett 
volna fölépítendő, arról pedig megmondá Bezeré-
dy, hogy a' subsidiumokon rendszerint soha sincs 
Isten' áldása. Olvastattak az évenkénti egyházi lá-
togatásokról szólló jelentések, valamint az isko-
lákra felvigyázó lelkészek' tudósításai is. Egy-
házmegyénkben ugyanis, néhány év óta gyakor-
latba vétetett, hogy a'lelkészek, azonkívül, hogy 
a' magok' gyülekezetében természetesen fő felvi-
gyázók az iskolára is, tartoznak még egykét szom-
széd gyülekezet' iskolájára is felvigyázni, évne-
gyedenként az esperesnek jelentést tenni, melly 
rendelkezésnek már ez ideig is, mind a' tanítókra, 
mind a' tanulókra ,|sok helyen sükere tapasztal-
tatott. Következett a* [helyosztás , melly alatt is-

meretes elvek felett folyt a' nem épen legcsende-
sebb, mindazonáltal egész méltósággal folytatott 
tanácskozás. J. K. 

Veszprémi egyházmegyei gyűlés. 
Január'31-és febr. 1, 2-ik napjain tartott egy-

házmegyei gyűlésünket, epochának kell haladási 
szempontból tartanom. 1) Mórocza Dániel tb. ur, 
ülnöki székét megyénkben most foglalván el, mi-
után egyrészről nálunk az örökös hivatalok' ve-
szélyeit, más részről a' tisztújítás' áldásteli hatá-
sát 's az elősorolt külföldöni divatozását, egy igaz 
protestánshoz illőleg elmondá: 6 évet kért jegy-
zőkönyvbe iktatni, „majd meglássuk—úgymond 
— birom-e akkor a' közbizalmat," nem elég az, 
hogy az elválasztatással ki is fizettettünk, hanem 
mindinkább újabb érdem 's pálma az igaz pro-
testáns'feladata. — 2) Miután kerületünk, gyü-
lekezetek' szavazata által választandó képviselők-
ből kívánja alakítani gyűlését: M. D. tb. u r , e' 
végre mulhatlannak látott, még kerületi gyűlés 
előtti, presbyterialis rendszerű gyűlést egyházme-
gyénkben, hogy az itt megjelent 's képviselt minden 
egyházak' összes akaratában nyilatkozott utasítással 
ellátott követek mehessenek a' kerületre. Mert mind-
hiában rugódozunk az ösztön ellen, miután csak-
ugyan nem a' consistorialisták, hanem a' gyüle-
kezetek képezik 's teszik a' protestantismust. — 
3) Nem kettő hanem három candidatus jővén vizs-
gálat alá, miután előző napon V/t óra alatta' 
vizsgálaton keresztül estek, és másnap próba-szó-
noklatukat fölolvasták: istentisztelet' alkalmával, 
esküjökben magukat a' helv. confessiohoz leköték. 
— 4) M. D. tb. ur nemhelyeslését jelentvén ki 
a' fölött, hogy candidatusaink ekép a' confessio-
hoz leköttetnek : „«' superintendenlia' rendelé-
sei" feleletre, térdeinket meghajtók. — 5) Sze-
mere Bertalan' tervének nem engedjük meg, hogy 
sajátunkból kiüttessünk. — 6) Egyházmegyei 
könyvtárunk még folyvást tervezgetés' méhében 
szenderegvén: Mórocza Dániel ur ezennel lefize-
tett 40 pengő ftot, átadta Fessler' munkáit, Áhí-
tatosság' Óráit 'stb., könyvtárunknak könyebben 
lehető megszületése végett. — Pap István ur ül-
nöki székét, a'gyülekezetek' egyezése föltételével, 
3 évre tartotta meg. Mi Veszprém egyházme-
gyei papok, e' két ülnököt nem érdemeljük, mert 
elveiket nem méltányoljuk , mivel utánuk nem 
kullogunk. * ) I f j . V á r i - S z a b ó . 

E' közleményre egy kis ártatlan jegyzetkét teszek. 
Annak utolsó pontjában nem szeretem a' többes 
számot. mert saját nézetünket egész megyéévé 
tesszük, a'nélkül, hogy erre tán felhatalmazva vol-
nánk 's mivel az elnökök' dicsérete ugy van el-
mondva, hogy szerénységöket sérti, a' lelkészek 
pedig olly állopotba hozva, hogy az igy elmon-
dott dicséret ellen, mellyben az ő gyalázatjok 
implicite benfoglaltatik, kedvök jöhet a' protes-
tálásra. „Ez szőrszálhasogatás, mit öntől nem vár-
tam volna!" mondhatná tisztelt barátom. Bocsá-



Külföldi közlemények, 
stiésia Febr. 23. ,,E' napokban három aus-

triai római kath. lelkész, különösen kettő magyar-
honi a' harmadik morvaországi, Boroszlóban az evan-
gelica vallásra tért át. ( L e i p z . A l i g . Z.) 

Kariandi lutheránusok. 1842-ki januar' 
l - j én volt Kurlandban a' lelkészek'jelentése sze-
rint 195,116 luth. férfi és 215,181 nő, összesen 
410,297. - Tehát 13,136-tal több, mint 1841-
ben. (K. K. Z.) 

A' ttterjesztők Afrikának déli részé-
ben. A' hitterjesztö társaságoknak azon állomási 
közé, mellyek nemcsak tömérdek költséggel, ha-
nem sok hitterjesztőnek kora halál általi vesztével 
is járnak, tartoznak főképen a' déli Afrikában levők. 
A' nevezetesebb gyülekezetek közé számláltatik 
Bethelsdorp, Capvárostól mintegy 100 mértföldre. 
A' vidék egy a legterméketlenebbek közül és mint-
egy kényszerítve vette magát ide Van der Kemp 
nevü, első hitierjesztő. Sok szorongattatás között 
veté el itt eme férfiú az Isten' beszédének magvát. 
Most a' gyülekezet' tagjai mintegy 600-an lehet-
nek. Az iskola' felépítése majd 5000 tallérba ke-
rült, 's ezt valamint egy 7000 tallér értékű földet, 
jeles takarékosságuknak köszönhetik. Már 1822. 
évben 20,000 taliérra menő angolhoni gyármíve-
ket adtak el helyben, és az aloe' kivitele azóta 
mindinkább nevekedett! Minden vasárnap három-
szor van istentisztelet, mellynél rendesen 350-400-
an jelennek meg. Az úrvacsorájával élőknek szá-
ma 240-ből áll. A' hires Campbell és Philip angol-
honi hitteijesztők , ezt és egyéb állomásokat hi-
vatalosan, több izben meglátogatván, azokról nagv 
lelkesedéssel szóllanak. Az ulolsó a' londoni hit-
terjesztő társasághoz intézett újabb levelében sok 
egyes eseteket közöl, mellyek a' köztök elter-
jedt keresztyén indulatnak jeles vonásai. A' gyü-
lekezet' tagjainak egyike, ki az előtt rabszolga 
vala, szivrehatóképen elbeszélé, miképen fogták 
el őt az afrikai parton, mennyit szenvedett volt 
déli Amerikába telt tengeri utján, minő körül-
mények közt juta a' reménység' fokához , mi-
képen lérité meg őt, boldogult Pacalt \\\[\.qx]qsz-
tő, és mennyi üldözést kellelt szenvednie aMírisz-
tusért. Egy megvénhedett férfiú élénken rajzolá 
az előbbi rabszolgaság' rettentő állapolját, felszól-
litván a' szülőket, nevelnék fel gyermekeiket az 
urhozi félelemben, 's hogy meg ne felejtkeznének a' 
nagy dolgokról, mellyeket cselekedett velők az ur! 
Egy szegény özvegyasszony esztendönkénti 12 fr. 
fizetést ajánlott, 's midőn ezt sokallolták, azt fele-
ló : „Akármi sokat adnék is , de az evangeliom' 
becsével, egybe mi sem hasonlítható" Aztán, az 

nat! ha kell, visszaveszem szavamat. — A'4-ik 
ponti térdhajtásra is kedvem volna egy kis meg-
jegyzést tenni- Ott azt a' iicmhelyetlcsl nem he-
lyeslem egészen, mert ha ben van az esküben: a' 
mennyiben «' szentirutsul megegyeznek , a' nem-
helyeslésnek nem lehet helye. Székács. 

estve történt efféle dolgokról gondolkozva, a'gyü-
lekezettől kiküldöttség jelenék meg nálam, arra 
kérvén engem: „Maradnék meg csak vasárnapig, 
hogy velem együtt ünnepelhessék azúr'sz. vacso-
ráját, mivel hihető, hogy ez e' földön ugy is utó-
szor leend meg" Ez szivemre mélyen hatott! J A' 
következő jegyzékből csudálva ismerhetjük meg , 
a' tahiti prot. gyülekezeteinknek adakozásra kész-
és bőkezüségöket, mellyről a' hitterjesztö férfiak azt 
vallják, hogy minden szegénységük mellett, adolt 
szavokat beváltandják , ha Isten megáldja mun-
kásságukat. A' zuurbraki gyülekezet lekölelezé ma-
gát 1380 p. frttal; Pacaltsdorpi 1308 p. frttal; 
Hankeyi 1800 p. frttal; Belhelsdorpi 1200 p frttal; 
Port-Elizabethi 840 p. frttal; üitenhagei 1080p. 
frttal; stb. Ki már meggondolja, hogy eme fekete 
hitsorsosink azonkívül gondjokat viselik minden 
elszegényedett, beteges és megvénhedett atyafiak-
nak , az apostolok' idejebeli szivemelő példákra 
emlékeztetünk. 'S emez, a' ker. vallásra megtért 
keresztyéneket zavará meg legújabb időnkben 
a' franczia politika. Mintegy 47 esztendeje, 
hogy a' földnek alig ismeretes eme részében, prot. 
hitterjesztők által hirdettetett először az evangeliom. 
Sok elbeszélhetlen munka és megszámíthatlan ál-
dozatok után, ama'népek megtérítvék, a' polgá-
rosítás' kellemeit élvezik. Negyven évekig eszé-
be sem jut egyéb anyaegyháznak a1 protestánsokkal 
osztozni a' sok veszedelemben és fáradtságban; 
's most, miután a" föld a'sok vértanú' vérevei itat-
va, a' bálványok megsemmítvék, keresztyén temp-
lomok építve, ésa' biblia anyanyelvükön kinyomat-
va, most, miután a'lakosok megtalnulták az olvasást 
és példás erkölcseikkel tanítóikat megörvendeztetik, 
ime egyszerre a' néhány kis szigetekben (Sandvvich 
szigeteken) letelepedika' r. catholicismus, és a' 
franziafregáttákrabizza a' többinek végrehajtá-
sát, az az, honosítni a' római catholicismustazon 
szigetekben, mellyeknek lakosit a' protestánsok 
már rég megtérítették. Tudjuk már most bizonyo-
san miképen, Pornare királyné csak kényszerít-
ve ismeré el a franczia véduraságot Kikeltek 
ez ellen még a' paii kamrában is I'elet de la Lo-
zere gróf ur, 's nevezetes a' kül-minister'elasfi-
kus felelete. Tudva van, hogy főképen tahiti (ota-
heiti) szigetre érkezett barátok, csak egy pogány-
ra sem találtanak, hanem hogy a' protestáns val-
lás az egész népnek vallása. Csudálatos végzése 
a' franczia politikának, melly a'vallásbeli türelem' 
nevében türelmetlen, és a' szabadság' nevében 
hadihajókkal erőszakoskodik! Az alsóházban i iA -
genor de tíasparin gróf úrtól megtagadtatott az 
engedelem, felvilágosítást kérhetni a' ministertől. 

De annál élénkebb figyelemmel és buzgóság-
gal fordítja már most gondját a' párisi prot. hit-
terjesztö társaság, a' déli szigetekbeni hitsorso-
sinkra, és bizonyos, hogy az angol atyafiak, azok-
nak eme'kisértet' napján, segédkezet nyujlandnak. 
Söt én, magátóla' néptől, majdnem legtöbbet re-
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ménylek, mert a' szentírásból tanulta meg vallását j 
és hite'alapját abban keresi. Eílele emberek nem, 
egykönnyen téríttetnek el. Bizonyítja ezt, az( 
„Archív du Christianisme" párizsi hírlapnak egyik 
újabb számában foglalt eme híradása: „Midőn to-
vábbá — mi kiváltképen nevezetes —a'franczia 
hatalmasságok a' prot. iskolagyermekeket kény-
szeríték a' római hitterjesztők'iskoláiba menni, a' 
szülök gyermekeiket a' szigetnek bensejében levő 
erdőségekbe küldék, megmentendőket ama szer-
feletti buzgóságtól" Nevezetes szinte, mit a'«7our-
nal de Missions Evangélujues legújabb alka-
lommal vett egyik levélből közöl: ,,Az uj anya-
egyház' behozatalára mindenek használtattak, u. m. 
katonai szemle, ismételt zenekíséret, ágyudur-
rogások és fényes öltözetek! De a" protestáns is-
tenisxolgálatnak egyszerűségéhez és komolyságá-
hoz szokott nép, ezt csak bámulva nézé, a'nél-
kül, hogy valaki vallását elhagyta volna. Csak 
két főnök, kik régtől fogva a' kormánynak elle-
nei voltak , okoztak némi zavart. A' hitterjesztő 
férfiak soha örvendetesebb tapasztalásokat nem 
tevének, és a' nép azt mondá együgyüségében: 
„Ha legelőször jöttek volna a' r, kath. hitterjesz-
tök, sokkal könnyebben hatottak volna reánk." 
Francziaországban a' vallási egyletnek felszólítá-
sára mindjárt találkozott egy lelkész is, ki szol-
gálatát a' tahitiak' számára ajánlá 's hihető, hogy 
azóta többen is már elutaztanak, segédkezet nyúj-
tani a' tahiti protestáns hittejesztőknek. 

Williams Iiltterjesztö's a' raroton^ai 
sziget. Boldogult Williams hitterjesztő, ki ezután 
a' vértanú névvel fog megtiszteltetni, angolhonból 
1817. évben küldetett Rajatea nevü szigetre, 
melly legnagyobb a' társ-szigetek kőzött Az ok-
tatására figyelmező lakosok közül sokan keresz-
tyénekké lettek, kiktől gyakran hallá valamelly Ha-
rotonga' szigetnek említését. Williams annak fel-
keresésére eltökélé magát, ámbár megmondatott 
néki, hogy emberevők lakják azt! A'jószívű ra-
jateabeliektöl minden, az új állomásra és útra 
megkívántató dolgokkal ellátva, négy szigelbeliek-
kel hajóra ült, hogy ezek is, mint hitterjesztők 
szolgálnának Rarotongában. De több napokig a' 
tengeren utazván, a'nélkül, hogy Rarotongára ta-
lálnának , a' kapitány egy reggel bejövén hozzá , 
azt mondá: ,,uram éhen halunk meg, hacsak ab-
ban nem hagyjuk a' sziget' kutatását." Hadd evez-
zünk, felele Williams, még csak nyolez óráig, 
's ha addig sem akadunk nyomára, azután igenis 
forduljunk vissza. Miután pedig egy benszülöttet 
többször hiában küldölt volna fel az arbóezfako-
sárba, 7 Vi órakor ötödször kísérté meg szeren-
cséjét, 's midőn a' felkelő nap elől a' fellegek el-
távozlanak, kiálta az ember: „Teje, Teje, tava 
fenua nei'4 f itt, itt, a' föld, mellyet keresünk). 
Partra kiszálván, a' lakosoknak magyarázá utazá-
soknak czélját, és a' király őt barátságosan foga-
dá. De még sokkal vadabb emberek levén a' la-

j kosok , hogy sem házas hitterjesztök letelepedhet-
. tek volna, csak egy fekete nemzetbeli Papieha ne-
|vii segédet hagyott vissza, ki nem sokára jó hirt 
küldhetett Rajateába. Másodszor jővén ide Wil-
liams és Piltmann hitterjesztök nőtársaikkal, 
seregesen eleibök jövének a' parthoz az öröm it-
tas lakosok, kik már nem félmeztelen vadembe-
rek valának, mert a' nöszemélyek fejőket kalappal 
födve, csinos fehér ruhába öltözvék; ugyszinte 
a' férfiak is felruházva szalmakalapban jelenének 
meg. A' hitterjesztök nek nőtársaikat, gyermekei-
ket 's podgyászokat vállaikra felvevék, 's örven-
dezett a' ki csak valamit számokra hordhatott! 
Aztán egy két nap múlva nagy seregben , sorban 
közeledének a'szigetbeliek, ésa'hitterjesztőknek 
lábaikhoz 14 rémitő nagyságú bálványképei tevé-
nek le, mellyeknek legkisebbike 5 rőfnyi hosszú 
volí. Néhányat összerontának : egyebek az imaház' 
építéséhez használandó oszlopoknak tétettek el; 
egyet pedig elküldének az angolhoni hitterjesztő 
muzeumba. Az imaházat két hó múlva felépítek a' 
szorgalmatos emberek; Williams pedig az alatt 
néhány kis könyvet fordított le számokra. Egy 
évet töltvén közöltök, olvasásra és éneklésre ta-
nítá őket; 's tőlök elutazván Pittmann hilterjesz-
tőt nőtársával együtt hagyá hátra nekik. Az 1833. 
évben Williams látogatását ismételvén, számokra 
lefordítá az ujtestamentomot, uj csinos házal építtet-
vén , Buczakot úrral elrendezvén az állomásnak 
minden egyéb dolgait is. Az iskolákban ekkor már 
2200 gyermek oktattatott, kiktől elutazása'alkal-
mával sok száz levelet vett, mellyekben szomorko-
dásukat együgyüen kifejezték! Aztán Williams, 
nemsokára Angolhonba utazván , a' bibliaterjesz-
tő-társaság-' előadására 5000 újtestamentomot nyo-
matott a' rarotongiak' számára ; mellyeket „Cam-
dem" nevü 's a1 hitterjesztők szolgálatjokra aján-
dékozott hajóra rakván, azzal az 1838. évben a' 
déli tengerbe tért vissza. Rarotonga szigeten 1839. 
évben megérkezvén, a' benszülött ifjaknak szá-
mára nevelőintézetet alapított. Az ujtestamentomo-
kat közöltök elosztván, némellyek azokat csókok-
kal halmozákel, egyebek örömükben ugrándozának; 
a' szegények pedig hitelért esdeklettenek azt mond-
ván : „Sem nem eszünk, sem nem iszunk, sem 
nem alszunk, hacsak nékünk is nem adja az Is-
tennek igéjét." 

Ezután két nappal Williams elutazván, hit-
terjesztőket viendő Erromanga szigetre, az itt levő 
vademberektől meggyilkoltatott; kik őt fel is emész-
tették ! A' rarotongai lakosok' szomorkodásukat ki 
nem fejezhetjük! Az atyjok gyanánt tisztelt Wil-
liams' halálának hírére , 1840. évi junius'havában 
egybegyülének, emlékoszlop' felállítását határoz-
ván kedves barátjuknak emlékezetére. Már most ez, 
a' hitterjesztő imaház előtt áll! A' rarotongai ev. 
keresztyének készen találtatnak akármikor mindent 
odahagyni Krisztusért , és az ur' szolgálatjában 

i életüket nem féltik. Midőn hitterjesztő segédeket 



kellett valamelly ismeretlen szigetre szállítani, az 
egész kerületbeliek előállottak! Van azért jöven-
dője a' prot. hitterjesztő társaságoknak. Az ur itt 
is várakozásukon felül cselekedett velők. 

Bajorhoni térítő-egyesület. A ' bajor Iíí-
rály a' protestáns egyház' részéről Bajorhonban 
felállítandó térítő-egylethez jóváhagyásátadni mél-
tóztatott. A' közlő szivéből óhajtja, hogy ezen 
egyletbe is egyenetlenség ne csúszszék, melly az 
által ébresztetnék, ha szigorú lutheránusaink csak 
a'lutheranismust, nem pedig a' keresztyénséget ter-
jesztenék a' pogányok között. Már eddig is mutat-
kozott benne azoknak különfélesége, kik a' térítési 
ügyben munkásak valának, hogy némellyek Dres-
daba , mások Baselbe, ismét mások Göttingába 
küldték segedelmeiket. Oh keresztyének! mennyi 
egyesület, 's még is milly kevés egyetértés! 

(A. Ií. Z.) 
Templom építés. Ingolstadban prot. temp-

lom építetik 40,000 forintnyi status költségen 
Azépités gyorsan halad. Góth minták szerint épül. i 
A' r. kath. lakosok ellenfolyamodást nyújtottak a' 
királyhoz; de siker nélkül, ámbár előadták, 
mennyire illetlen , régi kathol. városukban, hol 
Eck tanár tanított és annyi kegyes uralkodók ne-
veltettek, eretnek egyházat állítani. A'felelet volt 
— vallásos buzgalmok'megdicsérése, de már ké-
ső volna az egyházépítéssel fölhagyni 

(A. K. Z.) 

Belföldi közlemények. 
Halálozások. Sornossy István tályai lel-

kész, zempléni esperes, sárospataki főiskola'egyh. 
algondnoka, közhasznú élete'63, esperesége' 16, 
papsága' 33-ik évében, 1843. dec. 28-án halt meg. 
A' főiskola f. é. febr. 4-kén tartott a' boldogult-
nak, mint ki az emiitelt főiskola'szellemi és anyagi 
javát fáradhatlan buzgalommal mozdítáelő, halotti 
tisztességet Zsarnay L. iskola lelkész ur 1 Thess. 
2. r. nyomán a' jó egyház-szolgát és tisztviselőthiven 
és jelesen rajzolá az elhunyt' képében; Patkovics 
Ant. közoktató ur pedig dicsérő beszédet tartott 
felette, szónoki ihlettel teljeset. Maradjon áldásban 
emléke „az isten szive szerinti pásztornak, ki 
tudománnyal és értelemmel legeltetett:1 

- - Recsky László, a'hevesi 's n. kunsá-
gi egyházmegye'egyik segédgondnoka, élete'66-
dik évében f. é. jan. 24-kén Burán , jobb életre 
szenderült. Segédgondnoki pályája kezdődött a't i-
szántúli egyházkerület' mostani rendszere'átalaku-
lásakor 1822-ben s tartott egész haláláig. Gyász-
tisztelete jan. 28-kán tartatott Béke őrködjék a' 
buzgó emberbarát' hamvai felelt. 

- - Dohány János, nagyfalvai evang. 
gyülekezet'lelkésze, életének 57. évében, folyó 
hó februarius'23-kán , rövid, de súlyos betegsé-
ge után, jobb életre szenderült. Az elhunytat méltán 
kesergik szeretett neje, még fel nem nevelt nyolcz 
gyermekei, rokonai, tisztelő barátjai 's gyüleke-

zete is, mellynek 31 éven túl példás lelkipásztora 
volt. Hamvai 26-kán takarítanak el. Szónokoltak 
felette t. Matuska György isztebnei; parentalt 
Czochius Timot jaszenovai lelkészek; versekben 
pedig búcsúztatott Gregorecz János isztebnei ta-
nító. Béke hamvainak ! 

M i d z i h r a d s z k y L a j o s . 
Temetőavatás Apaesíron. — Darányi 

Sándor ur jelenti, hogy Apaesíron új temető 
hely avattatott be. Az ünnepélythelyes beszéd előz-
te meg , mellyben azon előítéletek oszlattattak el, 
mellyek illy felszentelés körül divatoznak némelly 
nem-protestans híveknél. A'szempont, mellyböl 
azt a' tiszta evangeliom' követői fogják fel, egy 
kenetteljes imádságban mondatott el. „Legyen 
édes e'sirvermek' földje (Jób 21). Az idetemet-
kezőket pedig intsed oh Isten , hogy a' porról 's 
féregről gondolkozván, a' hiúságnak ne tömjénez-
zenek.'' 

Jótétemény. Bogojevits György, néhai 
nagy-becskereki városkapitány és biró, f. é. febr.' 
8-kán meghalálozván , a' helybeli egyesült isko-
lának ezer pengő frtot hagyott végintézetében. 
Azon vonzalomnak, mellyel óhitű testvéreink foly-
vást viseltetnek irántunk, 's mellyet mi becsülni 
tudunk és fogunk is, a' boldogult kitűnő példáját 
adá. Isten' jutalma kövesse őt a' jobb világba át, 
hova tőlünk költözött! 

tfyiivános köszönet. A ' galamboki ref. le l -
kész' és isk. tanító' számára, kik mind ez ideig szán-
tóföld 's jó kaszálórét nélkül voltak, jelen tíigoszály' 
alkalmával a' t. kiskomáromi urodalom' főkoi Hiányzó-
ja' főtiszt. Tóth Imre esztergomi kanonok, és uro-
dalmi ügyvéd Darázs József urak szives megem-
lékezésük' nyomán , a' parochiális belső telek mel-
lett mindjárt egy magánosan fekvő szép darab szán-
tóföld mutattatott ki, kaszáló-,rét- 's kenderföld 
azonkívül; valamint tiz hold legeitetői jogis hasz-
nálhatásra a' közös erdőben a' lelkésznek; 's felényi 
az iskolatanítónak majd mindenben. Ez alkalommal 
a' parochiális fundustis szíveskedvén megvizsgálni 
felügyelő ur , 's látván a' magas dombtetőre épült 
paplakot 's iskolaházat, az oda alkalmatlan 's ve-
szedelmes feljárással; szíves kérésünk' követke-
zésében a'fundus' végibe két gazdabirtokában, volt 
's eddig kaszáló, gyümölcsösnek használt fundus-
sal, mellyen a' kívánt útat, a' különben igen szép ki-
látású hegytetőre , és az óhajtott kutat (mik nélkül 
eddig nagyon szűkölködtek az itt lakók) megta-
láltuk, nem különben szélességibe is végig hosszat, 
templom fundussal is, melly szép gyümölcsösből 
ál l , a' fent tisztelt felügyelő úrtól megajándékoz-
tattunk, temetőnk is ez ú t t a l megnagyobbíttatván. 

Mind ezekért a' legszívesebb köszönetünket 
nyilván kijelenteni legkedvesebb kötelességünk-
nek ismerjük. Galambokon jan 20. 1844. az ille-
tők' nevében S a l l ó s G y ö r g y , lelkész. 



•Jelentés latin nyelvtan iránt. 
Az 1842-ik évi egyetemes gyűlés által elfogadott 

iskolai rendszer eddigi kézkönyveinktől egészen eltérő, 
's korunk' lépcsőzetes, egymásba vágó fejledezései-
hez alkalmazott kézkönyveket szükségesítvén , alulirt 
egészen a' nevezett iskolai rendszer' kivánata szerint 
Seide/utücker' latin nyelv elemeit alkalmazá honi nyel-
vünkhöz, az első nyelvtani osztály'' számáru ; mégpe-
dig úgy, hogy a' szótár német kifejezésekkel isellát-

aut bene aut nihil", de e* szerint, azt tartom . elég 
lett volna a' közönséget a' boldogultnak halála' ide-
jéről csak egyszerűen tudósítani, nem pedig a' boldo-
gultnak érdemeit kitűnővé akarván tenni, ez által a' 
f. szabolcsi sok egyházat igaztalan ráfogásokkal vádolni 
a' t. ez- közönség előtt ezen szavainál fogva, hogy,.a" 
f . szabolcsi egyh vidékben sok egyházak hajlandók levén 
papjaikon zsarnakoskodni, az ellen a' papokat csuk a' 
boldogult/iák kemény karja , élet belátása s tapaszta-

ss junius'folytában kikerül Heckeuast Gustáv' költsé- tatlan rágalomnak is mind addig, míg a'tudósító ebbéli 
gén; ki szives vala a' többi nyelvtani osztályoknak szá- tudósítását egyházvidékünk'jegyzökönyveiből világosít-IrAoi.MJÍ nt^iriror.lalin LiÍ7bnnvvoimnplr ío b-io/1<i_ liafíl tf'nnvfil hp npm hi7nnv/fiíl F7PTI pc7rp*p|plt a' mukra készülő magyar-latin kézkönyveimnek is kiadá-
sukat magára vállalni. Miskolezon , mart. 6. 1844. 

Né m eth y Pál. 

C s ő d ü l e t 
ö' marmaros-szigethi reform, lyceumban meg-

ürült bölcsészeti tanszékre. 
Mind azok. kik e1 tanszéket, mellyhez a' bölcsé-

szet, honi és egyetemes történettan két évi szám- és 
mértan, természetjog-, neveléstan, statística, politica 
egy évi folyamban rendes, a' körülmények úgy kíván-
ván, vegytan 's mathesis sublimior' tanítása, úgy al-
sóbb tanosztályokrai felügyelés melleit 40ő p.ft.kész 
pénz, kényelmes szabad szállás, 3 évenként forduló 
igazgatóság vau kötve, — f. é. riov. i-sö napján 
kik elfoglalni óhajtanák, szükséges bizonyítványokkal 
ellátandó jelentésüket a' fent irt intézet' f- gondnoká-
hoz, ifj. Kovásy Illés úrhoz , f é. julius' 21-kéig 
küldjék be. Meghagyásból közli Lévay József , 
segéd jegyző-

Leveleieések. T Szerkesztőség! Néhai 
Fazekas György ur, volt felső szabolcsi egyházvidék' 
esperese' haláláról az Egyh. és Isk. Lap' f. é. 1-sö 
sz.ban, a' boldog emlékezetűnek életrajza' adása mel-
letti, Bodnár Gábor' neve alatt tett tudósításra nézve, 
miután az egy részről hiányos, más részről pedig igaz-
talan , nehogy a' t. cz. közönség — mint ollyan tu-
dósításból — hibásan kénytelenítessék ítélni, felhiva 
érzem magamat kiegészítő észrevételemet megtenni. — 
Hiányos az érintett tudósítás az esperes ur' életrajzát 
közlő részében, mert a" boldogult nemcsak kállai pap 
volt, és a' f szabolcsi egyházvidéknek nemcsak mint 
ülnök-, jegyző-, és esperese szolgált, hanem ezen hi-
vatalai mellett még az említett egyházmegyei papi öz-
vegyek és árvák' pénzösszegének is számos éven át 
volt tárnoka. Vagy talán ezen szolgálatát a' tudósító 
azért nem említc, hogy az említett pénztárnak, a' pénz-
tár' alapításakor tett alapszabályok elleni kezelése né-
melly homályt vetett volna a' boldogultnak a' több 
hivatalai által szerezhetett tudósító szerinti érdemeire; 
mi, ha többet nem említek , világos abból is , hogy 
az érintett alapszabályok' egyik pontja szerint, az es-
peres nem lehet az említett alapítványnak egyszersmind 
pénztárnoka is, minthogy hivatalánál fogva annak épen 
ellenőrének kell lenni, mégis a' boldogult' körmei kö-
2Ül azon pénztárt, esperessé lett elválaszlatása után. 
az egyházmegyei tanácsnak nagy erőködése és szám-
talan azt érdeklő határozatai mellett is, csak kilencz 
év múlva lehete kicsikarni, akkor is crak olly hiányo 
san, hogy azon pénztárban, mellyben 15 's több ezer 
ftnak kellet volna lenni, csak 3 ezer 's néhány fo-
rintot adott át, és ezen összeget is hogy!!! - - Mik 
az egyházvidék'jegyzökönyveibőIiwndbizonyosak.Vagy 
talán azon régi latin közmondás? követve: .,Demortuis 

ható ténnyel be nem bizonyítja. — Ezen észrevételt a' 
a' f. szabolcsi egyh.vidékbeli sok egyházakban a' tu-
dósító' igaztalan vádja által méltatlanul telt sértése kí-
vánta , mire nézve ennek, lapjaiba leendő felvétele 
iránt, midőn ezennel megkérném 'stb. 

N y i r i I s t ván táblabíró. 
IVylrl István tbiró urnák Székács J ó -

zsef üdvét! Hiven szót fogadtam tbiró urnák 's köz-
löttem teljes terjedelmében czikkét. Ha minden nem 
csal, czikkére ismét válaszok jörendenek 's ezen urak 
is parancsolandanak 's ezeknek is szót kell fogadnom. 
Meglehet, hogy erre kegyed ismét válaszoland 's ne-
kem ismét szót kell fogadnom. Mondja meg kegyed, 
az illyen feleselésből mi haszna lesz aztán a' közön-
ségnek, hol lesz az épületesség, hol az éldelet, mely-
lyet keres? Azt mondja kegyed, miért vettünk fel olly 
czikket, melly hamis adatokat foglal magában? Iste-
nek vagyunk-e , hogy mindent tudjunk ? Méltóztassa-
nak vagy híven közölni, vagy szelíden igazítani útba 
egymást. Nem teszek titkot érzelmeimből, sőt őszintén 
megvallom, hogy engemet a' szeretetlen vagdalkozások 
mélyen sértenek 's illyeneket távol szeretnék tartani 
e' lapoktól. Nem mondom, hogy nincs igazsága ke-
gyednek, de az igazat, kivált midőn az olly ember' 
becsületét rontja le, ki magát többé nem védelmezheti, 
csak kímélettel fognám közölni és csak olt, hol hal-
gatnom teljes lehetetlen. Ne tessék ezt leczkézésnek 
venni, mert hisz illyesmire sem Isten sem emberek 
előtt jogosítva nem vagyok. Nem egyéb ez, mint ér-
zeteim'nyilvánítása. Éljen boldogul.' Pesten, mart. 
12-kén, 1844. 

Könyves Tóth Mihály, egyházkerületi 
pénztárnok, a' fe lső-szabolcsi egyházme-
gyei gyűlésről értesítő búji papnak üdvét ! 
Az egyházkerület, az agentialis és recurrentialis nevet 
viselő pénztár' állásának táblás kimutatását, — most 
nem először küldte meg az egyházvidékekhez. Ezt, 
ön szavait használva , először tenni meykezdé) 1836. 
esztendőben az augustusi közgyűlés' 160. számú hatá-
rozata nyomán. Hét év óta tehát hét táblás kimutatás kül-
detett az egyházmegyei tanácshoz. Az énekeskönyvi 
pénztár , nem tartozik reám. Az, „átulában, egész e. h. 
kerületi pénztár' állasát" pedig, megvallom nem ér-
tem. Illy pénztárnak csak az agentialist és recurrense-
két ismertem eddig. Éljen boldogul! Debreczen 1844. 
martz. 1. 

A' Szigetben eltörlött legaliók és supplicatiókat 
nem sokára közleni fogjuk. E' tárgyban annyi mellett-
és cllenirat érkezett hozzánk, hogy azoknak szerkesz-
tése 's egésszé olvasztása, időt kíván. Lutheránus Sin-
cerusur sürgetöleg kérdezi: A' tiszai egyh.kerület ál-
tal latin nyelven kidolgozott 's magyarra fordítás vé-
gett a' hegyaljai egyh.megyének rég kiadott coordina-
tio hol van , hol akadt meg 's miért nem juthat a' kö-
zönség' kezébe? Luth. Sinc. ur válaszért esdekel-



12. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
lEarmadite évi folyamat. 

Pes ten , 1844. Martius' 23kán. 

Infandum — jubes renovare dolorem 
V i rg. 

T a r t a l o m . A' dunántúli rendszer . W i m m e r A. G. — 
Véleményes válasz a' mult évi Prot. E. I. L. 413. lapján 
tett kérdésre, Gyüm. oltó b. a. napja iránt. K i s s S á m u e l . 
— Nyilatkozás Vandrák András ur' tö redék-észrevé te le i re , 
a ' kegyeletről . D o b o s . — Észrevéte lek t. Dobos ur ,,a' 
hivő sziv' ömledezése i , imádságokban" czimü könyvecs-
kém' bírálatára. E l e f á n t M i h á l y . — Iskolaügy : iVlég 
néhány szó a' zalai ágost. isk. tanítók' conferentiája t á r -
gyában. E . 1. P. - Külföldi irodalom. — Külföldi köz le -
mények. — Belföldi közlemények. — Levelezés. 

A' tlimáviliíli rendszer. 
Az egyházi és Iskolai Lap' szerkesztősége egy 

kívánságát nyilvánílá, melly szerint a 'rendszert, 
mellynek bötííire, az ezen egyházkerület'kebelé-
ben egymást érő anomáliáknál, a' többi hét egy-
házkerülethez képest olly iránytalanul sok hivatko-
zások történnek: bár közzé tennők. Székács ur a 
hiszemben van, hogy a' nyomások, és az evang. 
szabadságot gyilkoló kísérletek ellen felszólaló pa-
naszok , végtére is nem a' személyekre, hanem 
magára a' rendszerre háramlanak vissza. 

Sajnálom, hogy ez utolsóra tagadólag kell 
felelnem. A' hires rendszerről azonban megmon-
dom a' mit tudok. 

Fájdalom, az evang. szabadság elleni törek-
vések és megrohanások nem a' rendszerből szivá-
rogtak ki, hanem inkább megfordítva, a'szeplő-
sítéseket és időközben beszöktelett zaklatásokat 
sokan a' rendszer által kívánták meggyökereztetni, 
megszentelni és canonicus törvényességekké pe-
csételni. 

Ezért a' rendszer' keletkezésének idejét és 
módját szükség először is fölfedezni. Nyomokra 
lehet akadni , mellyek azt mulatják , hogy már 
egyházvidékünk' jelenleg kormányon álló vagy ülő 
férfiainak ideje előtt is tételtek kisérlelek az evang. 
szabadság' megnyirkélésére. Azért itt is nem nyú-
lok senki' drága személyéhez, hanem ezen e. ke-
rületünk' igazgatásábani szerencsétlen tévesztése-
ket most egy véletlen gyanánt veszem, milly egy 
jó szándékú de hibás rendelkezésből egy elhanya-' 
golt pillanatban született, és idővel egy vésszel' 
fenyegető hószakadaltá (Lawinc) domborodott fel. 
Ha hát majd a'szükség kényszerítend erős kifeje 
zésekkél élni, kérem, azt ne vegye senki magára, 
annyival kevésbé nézze azt durvaságnak vagy ki-

számított megsértésnek. Előttem mindegyik ember-
társam' becsülete, nyugalma és meggyőződéseszent; 
de azért az evang. szabadság' szent ügyét senki' 
emberfiáéit, angyaláért, annyival inkább kegyele-
tért fel nem áldozom, el nem adom. Galat. 1. 

A" győri districtualis gyűlésben 1812. nem 
tudom mi joggal, mi szélfuvallásra , vagy kinek 
szavára, elég az hozzá egy szerencsétlen pillanat-
ban , bizonyosan nem a szentlélek' ihletéséből: 
á választandó sup érint endensnek á megürült 
lelkipásztori hivatalokra történendő kijelölés 
(candidatio) megadatott. 

E' szerencsétlen episcopalis szagú végzés lőn 
csirája számtalan következő bajnak és galibának. 
Eleinte csak tartózkodva, amúgy szemérmesen nyúl-
tak hozzá, de későbben néhány vagy sok lelki-
pásztor' rakonczátlansága kényszeríté a' superin-
tendenst, hogy ugyancsak gyakorlatba vegye azt. 
Meg sem kérdezték a' gyülekezetet: ha vájjon 
választási jogát hagyja-e vagy sem? Többnyire 
papok nyargaltak ez episcopalis jogon és hajház-
ták a'jobb helyeket, kiválta' vénebb férfiak voltak 
azok, kik kancsal szemmel nézték, ha a' szellemes 
fiatal embereket a'jövedelmesebb egyházak elválasz-
tották, mig ők szegényebb helyeken hiába sóvá-
rogtak zsírosabb fizetés után. Igy lőn e' végzés 
egyhiddá, mellyen át ők czélhoz juthattak, mely-
lyen az elévülés kényelmesen átballaghatolt 's a' 
fiatalok a' harmad-rendü gyülekezetekbe píaccipi-
táltallak. 

Igy lőn véletlenből megtörve a' veszedelmes 
ösvény.A'seniorok' hivataloskodása a'megürült he-
lyek' betöltésénél semmire fogyasztatott le; az árva 
gyülekezetek hosszú és költséges út^at teltek 
Sopronba a' candidatusokért. Itt rendesen elébb 
jártak a' hajhászok és üzérek, és a' superintendens 
illyen esetekben nem egyszer szenvedett martyrom-
ságot. Ha a' gyülekezel' kívánságára hajtá fülét, 
nyilvános és négy szem közli pironságokat kellett 
elnyelnie; ha nem teljesíté a' gyülekezet' kíván-
ságát — hogy egy némelly egyházkerületi végzés-
nek elég tétessék — akkor ez nyugtalankodott, 
két, három, tiz candidatiót vetett vissza; és né-
melly crősebb gyülekezetek, megemlékezvén mint-
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egy álomban szabad választási jogukra, ha mind 
évekig tartó küzdések és botrányok után is, csak-
ugyan keresztül vitték a' mit óhajtoltak. 

Superintendens ur, ki gyakran martyromságá-
ban nagy szorongattatások közé jutott, nem mer-
vén a' conventek és küldöttségek'ellenére megadni 
a' gyülekezetek' szabadságát, a'pártnak, melly 
a' választási jog' elenyésztésén dolgozott titkon,1 

akaratát nem birván kiküzdeni a' nép' akaratja'el-1 
lenébe: rendesen az e. kerület' kezébe adta visz-
sza a' bonyolódott ügyet. Locsmand, Palota, Má-j 
nyok, F. Lövő, Alhó, Puczincz, mind élő és 
kiáltó tanúk. Ha a' gyülekezeteket szabad válasz-
tási jogukban nem háborgatják, szép renddel megy 
minden, a' nép meg sem moczczan. 

Az egyházkerületi convent új szabályokat ren-
delt már most, még pedig mind jogszorító sza-
bályokat. 

Egy papi segéd se lehessen főnökének utódja. 
Első és második osztályú gyülekezetbe, papi 

kijelöltet candidálni szabad ne legyen. 
Más e. kerületből papi egyén ide be ne jut-

hasson mind addig, míg itt a' kebelben a' meg-
ürült helyre ember kapható. 

A' gyülekezetek' gyakori és költséges sza-
ladgálása a' superintendenshez okozta azt, hogy 
a' seniorok egészen mellőztettek és kikerültettek. 
Az egyházkerület' legtávolabb széleiről jövő cse-
kély panaszok egyenesen a' superintendens előtt 
rakattak le, ki vizsgálatokat rendelt 's az ügyet, 
úgynevezett pót-consistoriummal döntette el. Igy 
lön az e. kerület közvetlenül bírája a' gyüleke-
zeteknek. 

Az erőteljes lelkipásztorok és seniorok fel-
szólalának ellene, igy támadónak újabb bonyoló-
dások , perpatvarok és botrányok. Az c. kerületi 
conventek új meg új szabályokkal zárták le a gyü-
lekezetek' szabad mozgását, ebből viszont új za-
varok keletkezének. Szembekötésül a1 senio-
roknak meg lőn engedve, hogy ők jelöljenek 
ki iskolatanítókat, sőt találkozának esperessé-
gek, kik magoknak a1 superintendens által senio-
rokat, végre az e. kerületi gondnok által segéd-
vagy tractaalis-gondnokokat candidáltattak. Hová 
jutottunk! 

Az 1828. évi districtualis vagy egyházkerü-
leti conventben , a' mi több, kimondatott e' sze-
rencsétlen és kárhozatos tan : „hogy az e. kerü-
let független, a1 general-convent el nem ismer-
tetik , a' district. végzést a' gener. convent' elébe 
appellálni nem szabad, ki rajla meg nem nyug-
szik, folyamodjék ő felségéhez." 

Ezzel keresztül szakadt minden gát. Lefelé az 
esperességek' hatósága legázoltatott, felfelé a1 ge-
ner. convent agyon üttetett; mi volt még hátra? 
Pót-districtualis conventeket rögtönöztek, tőlük 
a' district. conventre appelláltak, onnan viszont a' 
pót-conventekre, és igy in infinitum! egyik di-
strictualis gyűlésről a' másikra. 

A' mondottak mellett okleveles erősségek és 
bizonyságok szólnak, de ehez foliantok és nem 
ujság-lapok kívántatnának. Sok conventekre bizony 
bizony! vérző szívvel emlékezünk vissza. 

Végtére belátták, hogy igy tovább az e. ke-
rületet igazgatni nem lehet. Férfiak ébredének fel, 
kik még emlékeztek a hajdani szabad presbyteri 
szerkezetre, férfiak! kik mellette áldozatúl esénck. 

JE' kétségbe esett álapotban kaptak alrend-
szerhez! Ezen, az evangyéliomi szabadság'vég-
képeni elnyomására irányzott remek mű lS38ban 
készült, mégpedig, tudnunk kell, egész csendes-
ségben. Az időt, a' mellyben élünk, nem ismerve, 
még némellyek mind azt hitték : hogy egyszer 
törvénnyé tévén a'kijelölésekkeli visszaélést, tör-
vénnyé tevén az egyházi hivatalnokok és consis-
toriumok' örökösségét , ez által az éledő szabad-
ság' nyakába huikot vethetnek! megfojthatják! 

Nem hiszem , hogy a' rendszer-csinálók illy 
gonosz szándékkal leltek volna. Én ez urak közül 
senkit nem ismerek, azt se tudom , ki volt szer-
kesztője, kit én mindenesetre egy igazságos és 
rendszerető férfiúnak hiszek lenni, ki hitte, hogy 
csak úgy lehet az egyházat vezetni. Mint sokszor 
megtörtént már, a' rendetlenségek' okát az egy-
ház' szabadságára fogták, felejtve az axiómát: 
,,hogy a' szabadság maga soha nem szül ren-
dellenséget , hanem mindenkor azon merény-
letek , mellyekkel a' szabadságol elnyomni 
akarják 

A' czélt tehát elleplezve, 1838. julius' ha-
vában egy körlevél indult el, hogy mindegyik 
gyülekezet küldötteket válasszon, az esperességek 
által Pápára küldendőket a' végre, hogy az egy-
ház' czélszerübb rendezése fölött tanácskozzanak. 

E' sorok' irója akkor időben messze földön, 
a' tengeren túl ulazott; de azért csupa egyszerű 
parasztokból álló gyülekezete annyira jártas volta' 
presbyteri viszonyokban , hogy csak feltételesen 
adott fölhatalmazást, áldást és szentlelket kivánt 
a' gyűlésnek, de magának fentartotta, hogy a' 
convent' munkálatának eredménye, megtekin-
tés és birálás végett annak idejében vele kö-
zöltessék. 

Végre 1838. octob. 4-kén Pápán egybese-
reglett az e. kerületi nagy gyűlés. Azonban a rend-
szer, a'születendő rendszer! már ekkor meg volt; 
's a' nélkül, hogy lelkipásztorokkal vagy gyüleke-
zetekkel előlegesen csak egy bötüis közöltetettvol-
na,futtában elolvastatott és megerősítetett.Minthogy 
pedig igen igen hoszú volt, fele, a' következő 
évben olvastatván fel, szinte illy summarie lőn ke-
resztül rántva a' gyűlésen. Mindeddig egy lélek 
sem látta vagy olvasta e' munkát; végre pénzért 
leiratván azt maguknak az esperességek , birto-
kábajutottak. Igy a' 324 §-ból álló nagy papiros 
rendszer végre kimutatá foga fejérét. A' felső-
lövői gyülekezet nyomon esperességi gyűlést sür-
getett, hogy az evang. szababság' illy hallatlan 



megsértéséért a' presbyteri rend és igazság szerint 
méltó panaszát benyújthassa. 

A' gyűlés össze is ült Eöri-Szigeten, de a' fel-
sőlövői gyülekezetnek a' rendszer ellen benyújtott 
észrevételei és panaszai azon ürügy alatt , hogy 
aze. kerületi végzés ellen kifogásokat tenni nem le-
het, nem szabad; meg sem hallgatattak. A'felsőlövői 
gyülekezet és annak lelkipásztora kinyilatkoz-
taták: hogy a' rendszer őket nem kötelezi és 
nem kötelezendi soha Ez a' rendszer' története. 
Mai napig nem ismeri sok lelkész, a' gyülekeze-
tek' nagy része azt sem tudja, mi fán termett, ke-
vesen tudják , annyira, hogy maguk a' végrehaj-
tó előjárók százszor meg szászor áthágják , mert 
kivihetlen. 

Mi most csak néhány §§ közlünk a' rend-
szerből, hogy lássa az evang. közönség, mi szel-
lem' gyermeke ez a' rendszer! 

Bévezetés — 'stb. lásd az eredeti czikket - -
Ebből kitetszik, hogy a' szerkesztőknek alig 

volt némi fogalmuk a keresztyén egyházról. Az 
egyház' belszer kezet ét, az egyház' beléletét akar-
ván rendezni, e' ráfogáson kezdik, hogy az evang. 
egyház magyarhonbani létét az 1608. és 1645-ki 
békekötéseknek, és az 179%-iki törvényezikknek 
köszönheti 's ennélfogva az evangyéliomi egyház-
rendezés' alapjává is ez okleveleket és a' számta-
talan intézvényeket teszik, hololt ezek nagy rész-
ben országos sérelmeink közé sorolhatók. 

Ebből világos, hogy az egész rendszer eleitől fog-
va hasznavehetlen, mert ez nem az egyház', hanem 
a' világi törvényhozás' egyháziatlan alapjából van 
nagy ügygyel-bajjal kierőszakolva. 

A' rendszer-készítők a' következőkét kérdést 
zavarták egybe: 1.) Mi egy keresztyén egyház' 
belorganisatiója? 2.) Mi viszonyban áll az egyház 
a' statushoz ? Ok a' másodikat felcserélték az első-
vel, 's épen azért egy confusum chaos-t hoztak 
világra. * ) 

Ila ezen urak, mielőtt magukat egyházi tör-
vényadókká feltolták, az evang. keresztyénsé-
get és a* magyarhoni evang. egyháztörténetet ta-
nulták volna, rájöttek volna az igazságra, hogy 
sokkal kevesebb fáradsággal is lehet bölcsen ren-
dezni az evang. egyházat, mint sokan hiszik. A' 
szentirás, kivált a'négy evagyéliom, az aposto-
lok' cselekedetei, a' levelek, régen rendezték már 
a'keresztyén egyház' tudományát és életét. E' régi 
egyházirend minden időkre szól 's ha néha mocsok 
vagy szenny lepi , csak megkell tisztogatni A' 
rendszeristáknak azért igy kellett volna szólniok: 
raz evang. egyház tanja és élete a' szentírá-
son alapszik átalánosan, különösen az evan-
gyélisták és apostolok' Írásain u Magyarhon' 
egyházi beléletére nézve, a' zólyomi 1610. mart. 

') Millyennek kell lenni a1 rendszernek, miként egye-
düli forrása annak a'sz. irás, inegmutalám a'mult 
évi 46 szám alatt. 

29. és a' semptei 1622, sept. 1. ős-zsinatokban, 
a' szentírás' rendeléséből, az evangyéliomi és 
apostoli presbyteri-rendszerhez vallotta magát, 
mellyhez mai napig szorosan ragaszkodik és a' 
mellynek evangyéliomi szellemében kíván Isten' 
kegyelméből megmaradni a' napoknak végeiglen. 

Már ez egészen máskép hangzott volna; és 
ezen az alapon bizony más épület áll mint a' pa-
piros rendszer, melly az egyházat és a' statust 
egybe kavarja össze. 

Ezért a' bevezetés' hat pontjában nincs egy 
lehellelnyi keresztyénség, itt minden szó világi, pa-
rancsoló és törvénytszabó felsőség emlegettetik; 
az egyháziak és világiak közötti különbség — mit 
az evang. egyház nem ismer — élesen, határozot-
tan kivan mondva; az 5-dik és 6-dik pontok alatt 
törvényszékek, bírák, törvények és minden pör-
lekedési nyomorok bevannak lopva az egyházba. 

Bárcsak ezen urak a' zólyomi és somptei zsi-
natok' végzéseit szorgalmasan olvasgatnák, ott 
sok és derék úgynevezett világi urak valának je-
len, urak, kik nálunk ujdonnat űj mai papoknál 
papobbak valának! — ama zsinatok fölött szent 
evangyéliomi lélek zúgott és gyújtott, és ott job-
ban értettek a' rendszereskedéshez! 

1. § — Lásd magyarul az eredeti czikkben. 
— 'stb. - -

Itt sok van összevissza, de feltűnő először 
a' választolt tanács és gyülekezeti előjáróság kö-
zötti badar különböztetés. Ezt én vagy nem értem, 
vagy tán itt is ha lehet ollyan forma törvényszé-
ket akarnának felálítni, mint a; botos és kalodás 
falusi tanács. A' közönségnek két conventje van 

aj Választott egyházi tanács, melly mindazt 
végrehajtja, mit 

b) a' köz — a'minden családfőből álló gyű-
lés végez és megbiz. 

Másodszor: feltűnő, hogy az előjárók vagy 
presbyterek között a' földesurak mint földesurak 
olt vannak. Ha a' földesurak annálfogva , hogy 
földesurak, egy úttal presbyterek, akkor ők pres-
byterek ha mindjárt nem evangélikusok is; ezama 
nevetséges esztelenségre visz , mellyncl lógva az 
ország' ura egy úttal legfőbb superinlendense az 
egyháznak, legyen bár más valláson. Jól tudom, 
hogy e' képtelenség nálunk is akadt védelmezők-
re, pedig egy püspöknek, mielőtt a' püspökséggel 
megbízatnék, megkell vizsgáltatnia, és azután az 
evangyéliom szerint rendeltetnie. 

A' földesúr vagy a' földesurak tehát, csak 
akkor lehelnek tagjai az egyházi-tanácsnak, ha ők 
is közönségi tagok és az egyház'fentartásához tett-
leg járulnak, de még igy is csak úgy és akkor, 
ha az egyetemes gyülekezet átalános szavazat-
többségével választattak presbyterekké. Az ide szúrt 
intézvény nem tartozik szorosan a' dologra. 

2. § Lásd az eredeti czikkben 'stb. - -
Ez által rendeltetik, hogy minden előleges 

megkérdezés nélkül, egy esperesi küldöttség, 



mindegyik gyülekezetben előjáró bíróságot alakí-
tson. Felszólítás nélkül mindeddig nem avatkozott 
esperesség a' gyülekezetek ügyeibe. Hát már a' 
presbyterségre is candidálni akarnak, már előjá-
róit sem választhatja mindegyik gyülekezet 
szabadon á hatalmaskodók' befolyása nélkül/? 

7. § Lásd a' német czikkben. - -
E' pont a' legorczátlanabb merény mindazok 

között, mellyekkel tizenkilencz század óta a' ke-
resztyén egyház megtámadtatott. Ez egy csapás-
sal lerombolja az evang. egyházat, a'közönségek' 
legszentebb jogainak alapját ingatja meg és az egész 
magyarhoni evang. egyház-szerkezetet, ugy a' 
mint 300 év'lefolyta alatta'többi hét egyházke-
rületben még fenmaradhatott, halomba dönti. Ná-
lunk más a' szokás, más a' rend, ?s ennek állnia 
kell, ha minden lélek-zsarnok, minden rendszer, 
igen! ha a' pokolnak minden fegyvere megzördül-
ne is — A' rend pedig imez: „Hely ürülés'ese-
tében a1 gyülekezet jelentést tesz a' seniornál, 
a' senior nyomon rendelkezik, hogy a' gyüleke-
zet lelkipásztor nélkül ne maradjon. Legfelebb 
négy hét alatt megjelen a' senior — t. i. ha nem 
maga kíván lenni a' választolt — a' segédgond-
nokkal és két részrehajlatlan lelkész társával a' lel-
kész választásra." 

Rendelést tesz, hogy ez atyafiaknak elérkez-
tévela' gyülekezelbeli mindegyik családapa együtt 
legyen, és nem candidál. Megkérdezi az egy-
begyűlt családapákat, kihez volna legtöbb bizo-
dalmok? Ezek neveznek és a' senior köteles mind-
egyik nevezett'nevét fölírni. Ha tőle kérnek taná-
csot, ő is nevezhet jó lelkismerettel, 's ha kí-
vánják azokat is felírja a' candidálttak' névsorá-
ba. De a' seniornak senkit böcsmérleni nem sza-
bad ; átalában ez urak csak tanúk, csak válasz-
tás-vezetők, szavazat nélkül. 

A' gyülekezet, az os/.trák birodalom' minden 
rendelt lelkészei, vagy a'régi szokásszerint, a' 
mennyiben a1 törvénnyel nem ellenkezik, még a' 
külföldiek közül is választhat új lelkészt. 

1.) Nem választható az, ki valami becste-
lenítö tette mialt megbélyegeztetvén hivatalától el-
mozdítatott. 

2.) A ' k i perbe van fogva, mellynek bizony-
talan kimenetelénél, vagy cassatio, vagy polgári 
becstelenség, vagy bünvád terhelhetné, ezek nem 
választhalók, de ezeken kivül minden rendelt lel-
készek, kivált a' hivatalosan foglalkozók ésiyy á 
káplánok is, minden kivétel nélkül választhatók. 

A' papi kijelöltek is minden kivétel nélkül 
választhatók, mindegyik gyülekezet által, csak 
hogy rendelés végett elébb a' superintendens elé-
be áHtassanak. A' superintendens, két seniort, 
négy lelkészt és négy gondnokot biz meg a'vizs-
gálattal és a' vizsgálat fölötti bírálattal, és ha a' vizs-
gálók' szavazattöbbsége a' candidatus' részére esik: 
azt ordinálja. Ha a' többség elégtelennek itélnéa' 
candidatust, elutasítatik, a' superintendensnek ily— 

lyent rendelni nem szabad, a'gyülekezet mást kö-
teles választani. 

Ezenkívül a' superintendensnek semmi avat-
kozási joga nincs a' választásokba. A' közönség 
választ, meghív, a' senior és gondnok a'tanúkkal 
együtt aláírják a' vocatiót; nem azért, mintha 
megerősítő joggal bírnának, hanem csak mint 
hiteles tanúk a' felől, hogy az aláirt válasz-
tás , valóban á közönségi többség' akaratja. A! 
betöltés felől egyedül tudomás végett a' senior a' 
superintendenst értesíti. A' szabad evang. egyház-
ban ez a' rend! 

Ha az első választás' alkalmával átalános sza-
vazattöbbség nem mutatkoznék, a' két legtöbb 
szavazatot nyert egyén másodszor bocsátatik sza-
vazás alá. 

Az iskolatanítók szint szakasztott ezen a'mó-
don választatnak, kivévén ha a'gyülekezet egy aka-
raton van, véghez mehet a' választás a' helybeli 
lelkész' felügyelése alatt. 

Az inspectorok, seniorok, superintendensek, 
minden befolyás, annyival inkább felsőbb hely-
ről jött cand'ulatio nélkül, ha mindjárt elébb a' 
gyülekezetek megkérdeztetnének is, kijelölő- és 
választó-szavazatok állal választatnak. A' se-
niorok és segédgondnokok' választásánál a' supe-
rintendensnek semmi szava, semmi befolyása. A' vá-
lasztások egészen szabadok és függetlenek. 

Hol, széles e' világon, minden keresztyén 
felekezetek között tudnak csak egy példát is fel-
mutatni, hol a' kijelölési jog egy személynekadat-
nék kezébe? — Hol ! mutassák meg!? - - A' 
ki fizet, választ! 

Ezért mindegyik jámbor kötelességét tudó-
keresztyén, mindennemű candidatio ellen, sán-
tikáljon az bármi alakban, protestál és szünte-
len protestál! 

66. — Lásd magyarul a' kéziratban — 
(talán 16 a" 66 helyett J — 

E' szerint a' gyülekezetek többé nem is vá-
lasztnak — mindent , de mindent valahol oda fen 
candidálnak! 

19. Lásd magyarul á kéziratban. - -
Ki a' hires rendszer' szellemét még nem is-

merte, olvassa el e' pontot figyelemmel. Tehát 
a' közönségek jobbágyok legyenek! Természete-
sen a' felülről candidált emberekből álló egyház-
kerületi gyűlés, már nemcsak a' helyek és szemé-
mélyek, hanem még erszényünkről is rendelkezik , 
disponal ! „közgyűlési elhatározatnál fogva ki-
vetett pénzbeli tartozásokat.4' Ki mondja ezt? egy 
evang. egyházi előjáróság! egy presbyterium? 
Egy országban, hol a' király adót nem vethet a' 
rendek' megegyezése nélkül; hol a' rendek a' pénz-
beli ajánlatoknál a' megyéket kérdezik meg; egy illy 
országban egy evang. egyházi convent a' hivők' 
erszényébe nyúl és annak tartalma fölött disponál-
gatni merészkedik! adót vet, executióval fenye-
get! az egész keresztyén és pogány világ' egy-



házai közül valamellyik engedett-e meg illyesmit 
magának? Illyés adóztatások — mi több — 
már történtek is. Ez előtt az egyház bármi rop-
pant birtokaihoz legalább alamizsna czímalatt ju-
tott vagy férkezett , de ezen emberek, mindent 
csak amúgy nyilvánosan, sem kérve, sem hallva 
akarnának elhordani. 

Ezért protestálunk innepélyesen. Pénzünkre, 
marhánkra, az egyháznak , a' conventnek semmi 
gondja! legkedvezőbb esetben, legyen az önkén-
tes kegyes ajánlás, alamizsna, vagy a' cathedra-
ticumnak nevelése, de ha az esztendei jövedel-
met elkalolluk, új adót vetni nem lehet. A' ki-
nek kell, kérjen, mi nem jobbágyai hanetn tag-
jai vagyunk az egyháznak. A' conventek csak any-
nyiról rendelkezzenek, a' mennyijök van. Ha az 
egyház megszorult, vagy veszélyben forog, szól-
jatok , meglássuk mi a' baj ; és a' mi kegyes 
ajándékaink, azon áldáshoz lesznek mérve, mellyet 
egyházunknak köszönhetünk. Szabad ajánlatok'hi-
ánya miatt még egyház nem veszett el. Templo-
maink, iskoláink bizonyságok, hogy mi pénzün-
ket , marhánkat az egyháztól el nem fogtuk; a' 
történet mondja, hogy ott, hol az egyház és evan-
gyéliom' java kívánta, vérünket sem kíméltük. De 
azért soha nem fizetjük a' mit ránk az egyházke-
rület kivet, hanem fizetjük azt, a' mit jó szán-
tunkból adunk 's a' minek fizetésébe beléegyezünk. 

27. S. - -
E' czikk viszont amúgy könnyedén rendel-

kezik a' közönségek' pénzéről. Igazságosan-e? az 
más kérdés. Eddig a' dolgot az esperességek iga-
zítákel, mcgálhatna ugyané' pont, de akkor az 
osztó-igazság kívánná, hogy a'szavazatok a' ter-
hekhez méressenek. Ha például, egy 3000 né-
pességű gyülekezet , háromszorosan fizeti az 
1000 vagy 500 lélekszámos gyülekezet' rátáját, 
adassék hát néki aránylagosan három szavazat, 
mert különben többség' választásáról beszélni kép-
telenség. Ha pedig az 1-ső osztályú gyülekezet-
nek is mint a' 3-ik osztálybelinek csak egy sza-
va van , nem tudom miért fizetne háromszorosan. 

36. - -
E' pont viszont egy azok közül, mellyek az 

esperességet legszentebb jogaitól fosztják meg. 
Candiilálni és viszont candidálnil Nem nem! mi 
hisszük, hogy a' candidált senior és gondnok urak, 
c' becstelenítésért pirulni fognak , hivatalukat le-
teszik és igy a1 peccatum ignorantiae-ből kimo-
sakodnak Ugy úgy atyámfiai, tegyétek ezt, 's 
ezen útbaigazodásért határtalan bizalom fog meg-
jutalmazni. A ki az evang. egyházban felülről 
lőn lecandidálva, az nincs evangyéliomilag vá-
lasztva. Egyedül a' gyülekezetszólíthat hivatal-
ra szabad, candidátio nélküli választás állal. 

38 — 4'2 — 44. 8. - -
E' három czikk' közlésével Székács barátom' 

kívánsága, melly szerint a* Pápán 1838-ban született 
rendszernek szeme közé kívánt tekinteni, úgy hi-

szem, teljesítve van. De hiszem, egyéb keresztyén 
társaim is átlátand ják, hogy én nem szélmalom ellen 
hadazok, mint a'boldog emlékezetű manchai úrfi 
és hogy itt épen azon eset fordul elő, a' mi volt 
Jákób és Esau közölt, mikor egyik a' másik-
nak elsőszülöttségi jogát — egy tál lencsén elzsi-
dóskodá. 

Ezt kérem fontolóra venni, és nyomon kivi-
lágol, hogy Luther, Calvin, Spener, Eylert, Nie-
meyer és min csekélységünk, mi okon irtódzunk 
olly igen a' consistoriumoktól. 

Eddig, a' mint a' legközelebbi 1843. sept. 
3-kán Pesten tartott general-convent evangyélio-
mi szellemben kimondá, ha eligazítandó ügyek 
bajok adák elő magukat, commissiok vagy küldött-
ségek választattak a' helybeli esperesi- , egyház-
kerületi- és convenli-gyülések' részrchajlatlan tag-
jai közül. Ezek meghányván vetvén az ügyeket, 
véleményt adának, még az ülés* ideje alatt refe-
rált a' küldöttség a'conventnek, melly vagy a'kül-
döttség' értelmében, vagy ha a' dolog' természete 
ugy hozá magával, az ellen hozott Ítéletet. Igy az 
ítélet mindiga' közönségnél vala. 

E' küldöttségeket bona fide, permanens con-
sistoriumoknak kezdék e.'nevezni. De édes atyámfiai, 
a' mi furfangos korunkban a nevek nem kicsiny-
ségek. Uralkodni vágyó emberek beleragadtak az 
ártatlan diák nevezetbe, melly csak gyűlést jelent, 
és már most nemcsak a' nevet akarják , hanem a' 
magában ártatlan név alá gonosz jelentéstakarnak 
tolni! — De, mint a'német jól mondja: nem jó 
az ördögöt falra festeni. 

A' 38-ik pont s/erint, a'conventektől min-
den igazgatási tárgyak eltulajdonítatnak, helyökbe 
törvény, vagy mint ők mondják, szent szék 
tolatik; bárcsak már elébb 100,000 forint jöve-
delmű káptalanjaink lettek volna ! Ez állandó tör-
vényszékek, a' világi procedúra' minden költsé-
gével, bezzegjével és nyomorgatásával, zárt aj-
tóknál ítélnek*), tanácskoznak, végeznek minden 
tartózkodás nélkül 's mindezekből a' convent leg-
fölebb csak ennyit tud meg, hogy N. N. elitéit©— 
telt, vagy fölmentetelt. 

A' convent nem tudhatja , hogy ez 's ez 
atyánkfia miért vádoltatott, Ítéltetett, vagy men-
tetett fel. A' titkon Ítélés' ürügye ez: hogy majd 
igy a' botrányok, a' scandalumok szemet nem 
szúrnak. Csak rajta! minél több homokot a' szem 
közé! tilkolódzunk, vessünk gazt az eljárásokra! 
nem sokára utolérjük a' szentséges szent inquisi-
tiót! Mióta kezd az evang. egyház sötétben buj-
kálni? mióta van titkolni — duggalni valója ? A' 

*») A' dnnamelléki egyik superintendentia most magas 
szőnyegen forgó superinlendens-Tálasztásában , 
épen illyen törvényszékek akarnák magukat az 
egyház' közvéleménye helyére feltolni 's erővel 
rá akarják fogni, hogy az általok választolt superin-
tendens igazin és okvetlen az egész egyházkerü-
let' superintendense. K. 



lártajtóknáli fölmentés mindig a' vétkesség' gya-
nújával jár 's mocsok marad azon, kit a' nyilvá-
nosság megtisztíthatott vala A' titkon elitélt mel-
lett mindannyiszor felszólal a' közönség' szánako-
zása , és a' bírák mindegyik esetben compromis-
sióba jőnek. Nyilvánosan és ismét nyilvánosan, 
nekünk nincs mit titkolnunk ! A' consistoriumok' 
igaz rendezése mellett miért tartatnak mégis annyi 
alkalmatlansággal és költséggel járó conventek, 
nem tudom. De ugy-e bizony ? sokan épen ezt 
akarják, mert igy a' conventekből, mint sok he-
lyeken Némelhonban, pap-conferenliák lesznek, 
hol chriákat olvasnak fel, 's a'consistoriális ta-
nácsnokok szépen uralkodnak! De félre az illyen 
szemfényvesztéssel, mi a1 gener. convent által 
értelmezett consistoriumok mellett maradunk. — 
,,A' consistorium nevezet egy állandó gyűlésből, 
csak egy vagy több meghatározott eset' elitélé-
sére kiküldött 's erről teendő tudósítása' beadásá-
val, hatáskörében megszűnő törvényszéket jelent." 

Éljen! Istennek hála gener. conventünk még 
evangyéliomi szellemű, még evangélikus. De épen 
az ezen névveli visszaélések'tekintetéből kivánnók, 
hogy a' consistorium név soha ne használtatnék. 

42. §. Halljuk! Halljuk! a'consistorium'el-
nöke mindenkor az esperes és a' segédgondnok. 
Felhozzuk még itt a' 78-ik §. lásd a' német kéz-
iratot. 

Mint szinte a* 81. §. lásd a' kéziratban. 
Ugy tartom, annak, ki a' rendszert ismerni 

akarta, kóstolóban ennyi elég. Nem hiszem, hogy va-
lakinek az egészhez megjőne tőle szája íze, az egészt 
csak romlott gyomornak ajánlhatjuk. Rom. 14. 2. 
A' ki erőtlen paréjt eszik. 

A' consistoriumokban tehát a1 seniorok , se-
gédgondnokok, a' superintendensek és főgondno-
kok, végre a'conventi főfelügyelő, a' természetes 
elnökök. - - Eddigelé épen ezen urak nem vet-
tek részt a' küldöllségi nem-biráskodásban, hanem 
csak birói véleményezésben. Az ügy-vizsgálatok-
nál nevezetesen a' senior és a' segédgondnok a' 
vezető egyének, s ha el nem igazíthaták, ugyan-
csak ők terjesztek azt az esperesség' elébe. A'jog 
iránti jámbor érzés eltiltá hát őkel az itélelhozástól. 
Minthogy a' superintendens az, ki a' hozzá appel-
lált 's általa ki nem egyenlített ügyet, további meg-
hányás végett az egyházkerület' elébe terjeszti; 
épen ezért, hogy minden zok szót kikerüljenek, 
hogy hivatalos állásukat minden ferde Ítéletnek ki 
ne tegyék, a' superintendens és gondnok urak 
ovakodtak résztvenni az egyházkerületi küldöttsé-
gekben. Hlyen esetben rendesen egy más esperes-
ségbeli senior, a' gener. conventnél egy más ke-
rületbeli senior vagy superintendens neveztetik ki 
elnöknek. A' főfelügyelő — gener. inspector— ve-
zeti ugyan néhány fonlosabb ügyekben a' vizsgá-
lódásokat, de illy consistoriurnoknak elnöke nem 
volt, minthogy a' teljes convenlben, hol az ügy' 

végképeni eldöntésénél többé a' küldöllségi tagok-
nak szavazatjuk nincs, épen ő az elnök. 

Most pedig, a' túl a' dunai rendszer' ren-
deléséből ezen urak vádlók, nyomozók, bírák 
és végrehajtók eyy személyben- Szeretném mon-
dani: vádlók, bírák és bakók, de ugy-e ez ismét 
gorombaság volna ? 

Mi fortélyosan! seniorok, superintendensek! 
az Istenért, ne menjetek a' verembe , a' csaptató 
alá! nem egyéb lencsénél! ne hagyjátok az első 
szülöltségi jogot! 

Az evang. egyházban a' presbyterek vagy a1 

seniorok és superintendensek tulajdonképeni ter-
mészetes felügyelői, közbenjárói, vezetői a' ke-
zök alatti esperességeknek és kerületeknek. Az ere-
deti zsinati intézkedés szerint őrködnek az egyház, 
az iskolák , a' tudomány, nz erkölcs és igazgalás 
fölött. Panaszos pörökre várniok nem kell, hanem 
mindenütt, hol hanyagságot, rendellenséget vesz-
nek észre intenek, eszközölnek, vigyáznak és do-
loghoz Iáinak. A' bepanaszlott ügyekben mint köz-
benjárók lépnek föl, ha nem boldogulnak, nyo-
mozáshoz fognak, ha igy sem sikerülne, az egybe-
sereglclt esperességi convent' fraternitása elébe 
viszik azt; hol ők mint elsők, a' velők mindenben 
egyenlők között Qmmi inter pares} az inspector-
ral együtt, ki mindenütt mellettök áll, elölülnek. 
I t t , minekutána a' fontosabb esetekben, egy vi-
lági és egyházi keresztyénekből választott kül-
döttség, a' felek' befolyása nélkül, az Ítéletet ta-
nácskozásával érlelé. Isten' igéje szerint mondatik 
ki a' végzés. 

A' meghivási esetekben épen ez a' dolog' rendje 
a' superintendenseknél is. A' seniori és superin-
tendensi hivatal tehát nagy befolyású hivatal. Egy 
a' közbizodalom, nem pedig felülrőli candidatio 
által elválasztott senior, atyja az esperességnek. 
Ha szereteltei, buzgalommal, evangyéliomi böl-
cseséggel, álnokság nélkül tud előjárni, mindenütt 
bizodalom öleli, mint egy apostol, úgy vezeti es-
percsségét, áldás kiséri mindenült lépéseit! senio-
rok! superintendensek! halljátok meg! ez a' ti 
apostoli örökségtek ! 

De a'mi seniorainkat, a'superintendentiának 
a' közönségek' ügyeibe történt közvetlen beavat-
kozása , e' szép hatásukból egészen kivetkezteti. 
A'candidaliók és a' legkisebbszerii querulatióknak 
elfogdozása állal a' superintendentia' részéről a' 
seniorok , hivatalos méltóságoktól 's hatáskörük-
től megfoszlattak, zérusokká sülyedtek le. 

Most hát — mondjuk ki kereken — az es-
peresi és kerületi conventek' megsemmisítése lőn 
czélul kilüzve, a' 38. 42. 44. 78. 81 pontokban 
a' fejsze a' conventek' gyökerére vettetett. Az 
evangyéliomi szabadságot csak úgy lehet kivé-
gezni , ha a' conventek tisztán conferentiákká 
szálítatnak le. Ez a' rendszernek meztelen vég 
czélja. Tehát 



2.) Először választott, aztán kinevezett con-
sistorialis tanácsnokok. 

3.) Seniorokból, segédgondnokokból, és 
mintha bizony superintendensekből és kerületi gond-
nokokból csinált elnökök — legati nali. — 

4.) Sehol semmi szabad választás , hanem 
mindenütt, dc mindenült candidatio felülről. 

5.) Végtére, hogy az evangyéliomi szabad-
ság elleni szövetkezés megkoronáztassák: mind ezen 
hivatalok, sujtásos czímek, egész életre szólók, 
restauratio nélkül. 

És ezzel a' mesterségesen kigondolt új Bábel 
kész! A'superintendensek és seniorok, a' senio-
ralis conventeken és fraternitásokon gyakorlott 
szép presbyteri hatásukért consistorialis mihasz-
nasággal vagy ötödik kerékséggel kármentesítet-
nek itt törvénytudók perlekednek és patvarkod-
nak , a' seniorok és superintendensek csak figu-
ráznak. Ez a'lencse la! Jó étvágyat hozzá! Hogy 
pedig a' lelkészek, kik az esperesség' szabad tag-
jaiból ekképen consistorialis szolgákká leltek, meg 
se pisszenjenek; néhányat közülök consistorialis 
pappá tesznek 's mi tagadás benne, már néhányan 
mint consistorialis assessorok imák alá, a' nélkül, 
hogy pirulnának. * ) Ide járul még az is, hogy 
egész sereg efféle emberek neveztetnek ki, hogy 
ha az elnök, a' természetes elnök consistoriumot 
gyűjt, azokat hívhassa meg, kiket néki meghivni 
tetszik. Melly ritkán lehet a'távolabb lakókat meg-
hivni , vagy ha meghivatnak, melly költséges 
az út?! 

És mindezen emberek halálokig hordják czí-
meiket! semmi restauratio! ez uraknak rendes 
szavuk járása! 

Az esperességekben, hol a' hajdani evan-
gyéliomszerű egyházi rend mind ez ideig épsé-
gében fenálhalott, minden esperességi hivatalno-
kok leteszik három év' eltöltével hivataljokat, 's 
minden feliilröli candidatio nélkül alávetik magu-
kat az új választásnak. Van is ott rend, van ke-
resztyéni igazgatás és nincs despotismus ! Rajta 
kell lennünk, hogy igy legyen mindegyik esperes-
ségben. 

Hogy a' superintendensek halálokig viseljék 
hivataljokat, ez sok tekintetből jó és kívánatos do-
log. Ezenkívül mindegyik hivatal, kivált az es-
perességi hivatalok minden harmadik évben restau-
ráltassanak , ez levén egyedüli biztosító eszköz 
szabadságunk' megmentésére. Tehát 

*) Hogy valamíkép azt ne találják mondani, hogy 
az íróból iit megsértett hiúság beszél csak azért, 
meri ö illyenre el nem választatott; meg kell 
említnem. hogy csakugyan én is elvoltam választ-
va. Kik ezt jellememben bizva telték azoknak kö-
szönöm , kik ezzel a" rendszer' részére akarlak 
megvásárolni , azokat szánom. Az én becsárom 
egyedül a' becsületesség, igazság , az evangyé-
liomi szabadság, mellyel minket Jézus megszaba-
dított. ~ K. 

1.) A' szabad választás' eltörlése, főlülroJE 
candidatio által. 

2 ) Az evang. keresztyének' erszénye és mar-
hája fölötti szabad rendelkezés. 

3.) Egy fáradsággal, taxákkal, fizetésekkel 
megterhelt, kigyócsavargású furfangos pörfolyam' 
behozatala. Ha mindjárt eleinte némelly földesurak 
kitartják is a' consistoriumot, későbben majd el-
jőnek maguktól a' sportulák és egyéb illetőségi 
hulladékok. 

4.) Természetes , született presbyterek a* 
gyülekezeti conventekbcn, midőn a' földesurakat 
születésűknél fogva presbyterekké teszik. 

5.) A' törvényszékeknél természetes és nem 
választolt elnökök. 

6.) Szabad választás nélkül, fölülrőli candi-
datiók' útján termett holtig tarló hivatalok és as-
sessorok. 

7 ) Az esperességi hatóságok' eltörlése. 
8.) A' conventek' megsemmilése. 
Szóval , minden evangyéliomi vallásos és 

egyházi szabadság' eltörlése — ez és nem egyéb 
ama híres rendszer' dicséretes szándéka. Ezzel 
merték megkísérteni az evang. egyházat ! 

„Ex unque leonem !;< Atyámfiai! a' veszede-
lem feljött a' mi kapuinkra! kiknek az evangyé-
liom még sziveteken fekszik vigyázzatok, őrt al-
jatok! meglássátok! ,,ne quid detrimenti capiat 
ecclesia !•' 

Ki e' mustra után az egész dunántúli rend-
szert megkívánná, annak szívesen szolgálunk.— 
Már most, Székács barátom, ugy hiszem, a' rend-
szert ismered ! W i m m e r A G. 

Véleményes válasz a' múlt évi Pr. 
I . Xi. i i : S - i l i l a p j á n í e í t k é r d é s -

re 9 (fwysisn. oüáó Sí. a. nagsja i r á n t * 
Az említett helyen F — d J - - s ur illy 

kérdést adafel: „ Vájjon mindkét protestáns fél 
régebben Ggilm. oltó b. a. napját meginnepel-
te-e ? mindegyik meddig? és mi okon sza-
kadhatott félbe annak meg ünneplése?" — Kiván-
csilag vártam erre a' választ mindeddig; de miu-
tán ez ügyben még senki sem szólt: elmondom itt 
a' mit tudok, és közlöm véleményemet, nem bír-
ván e' részben világosb adatokkal. Ha nézetem hi-
bás, ez is haszon leend, mert igy — bizonyo-
san tudom — nem sokáig marad e' véleményes 
válaszom czáfolat nélkül , mert irodalmunkban a' 
czáfoló írók'személyzete legnagyobb, 's polémia' 
fekete nedvébe azok is hévvel mártják irólollukat, 
kik különben valamelly feladott kérdés' fontossága 
mellett is hanyagon veszteglenek. 

Az említett ünnep — igy szól Brougtlion 
— „olly réginek tar tátik, hogy már Atlianáz 
emlékezik róla egy beszédben; de a mellyet 
a' kritikusok nem tartanak övének lenni, ha-
nem későbbinek gondolják. Annyi bizonyos, 



hogy már a' Irullumi concilium *) előtt meg-
volt ez az ünnep. Mert azon concilium azt vé-
gezte , hogy a' 40 napi hőjV idején semmi ün-
nepet nem kell tartani, kivéve a' vasárnapokat 
és Kr. fogant, ünnepét. Honnan láthatni, 
/ío^ ez az ünnep már VII-ik században ve-
heté származtat."1 

A' szóalatti ünnep — festum annunciatio-
nis, festum visitationis B M. V., festum con-
ceptionis — azonban mégsem olly régi még a' 
római egyházban is, minőnek azt Brougthon álítja; 
mert e' munkában: Joannis Laurentii Berti, 
fratris eremitae augustiniani, Breviárium His-
tóriáé ecclesiasticae. Augustae Vindelicorum. 
Sumptibus Matthaei Rieger et filiorum, 1745; a' 
I l- ik kötet' 153-dik lapján, ezt olvasom: „Con 
firmata, ut diximus, anno 1311 in Viennensi 
concilio dies festa corporis Christi, el institu-
ta anno 1389 festivitas visitationis B. M. V.(i 
— Hogy már az 1648-ik évben nemcsak Kr. fo-
gant. ünnepét, hanem sz. András, Miklós, György, 
Márk, Filep Jakab, ker. János, Péter és Pál, 
Mária Magdolna, Jakab, Lőrincz, Bertalan, Má-
té, Mihály, Lukács, Simon Júdás, Márton, Ka-
talin, Aprószentek, Gyertyaszentelő, Urszinevál-
tozása' és Mindenszentek' napját, az ágostai hit— 
vallásúak megünnepelték legyen, mutálják né-
melly könyveink, azok közt régibb ujtestamen-
tomaink is, mellyekben az előszámlált ünnepekre 
kijelelt evangyéliomok, epistolák és imák találha-
tók. — Van bírásomban egy — egyházi beszéd-
alapokat magában foglaló — magyar kézirat, 1756-
ik évről, mellyben Gyertyaszentelő , Gyümölcs-
oltó b. a., 's Péter és Pál' napokra még vannak 
egyházi beszédtárgyak Egy másik kézirat pedig, 
évszám nélkül, van kezemben, melly, minta' nyelv 
's izlés mutatja, régibb amannál; 's ugyanazért 
ebben már több szentek' napjaira is vannak egy-
házi beszéd-alapok; mint p. o. sz. Tamás , Ja-
kab, Lőrincz, Mihály'stb. ünnepekre. — Leg-
nagyobb figyelmet érdemel e' tárgyban, az, mit 
az említett Breviárium' szerzője megjegyez, mi-
dőn a' II- ik köt. 421-ik lapján így szól: ,,Cum 
autem ultimis hisce annis, ex multitudine die-
rum festivoram, populus christianus partim 
a laboré manuum magnopere impediretur, et 
aliunde varii iique graves abusus emergerent, 
gloriosae memoriae S. P. Clemens XIV ad 
instantiam Principum, in romano praeprimis 
imperio, numerumfestorum, edita constitutio-
ne pontificia, reslrinxit, et maximam partém 
imminuit 

* ) E' concilium, mint kikutatám, 692-ben tartatott. 
K. S. 

**) Az ünnepek' megfogyasztása itt XlV-ik Kelemen 
pápának tulajdonítatik , ki 1769-ben kezde ural-
kodni Schröckh pedig (Hist Kelig, et eccl. Christ.) 
azt mondja: Fen tor um numerus a Benedicto XIV. 
imminutus. Ez a' pápa pedig amannál korábban, 
t. i, a'Breviárium'irója szerint, 1740-ben, — 

Mindez ékből következtetve , véleményem az, 
hogy ámbár a'protestantismus' nyomattatásának szo-
morú emlékű idökorában megünneplékis prot. hit-
feleink ama' sok szentek' napjait: ezt mindazáltal 
épen nem azért tették, mintha vallásunk' elvével 
Ósszehangzónak hitték volna azt; hanem részint 
az evangyéliom-parancsolta békeszomj miatt, hogy 
elleneiktől annyival is kevésbé üldöztetnének; ré-
szint kényszerítő parancsok miatt. Miután azonban 
koronás fejedelmek , és azok közt pápák is, be-
látták: milly sok drága időt elfoglalnak munkás em-
berektől a' nagyszámú ünnepek, milly visszaélé-
sek csatlakoztak azokhoz, miként elszegényülnek 
azáltal, és elszoknak a' szükséges munkától az 
országok' lakosai: ezen nagy fontosságú okok' 
következtében az ünnepek' légiója csakugyan meg-
kevesítetett. Igy álván a' dolgok, lassanként csil-
lapodni kezdettek a' protestánsok' feje fölött zu-
hongott vészes viharok; útóbb a' többszöri béke-
kötési pontok, végre pedig a' türelmi-parancsál-
tal, viszont szebb nap derülvén egökre : szüksé-
gesnek látták,'s egyszersmind gyakorlatba vehető-
nek, prot. feleink, ama' sok szentek' napjait meg nem 
ünepelni, tudván, miként az egy igazlsten'lélek-
ben és igazságban imádása 's a5 vallásos érzet és 
buzgalom, épen nem az ünnepek' sokaságában áll, 
valamint a' nemzeti jóllét sem. Igy szűntek meg 
ünnepek lenni protestáns híveink közt a'sok szen-
tek' napjai, s azokkal együtt végre a'Gyüm. oltó 
b. a. (Krisztus' fogant, ünnepe] is , annyival in-
kább , minthogy ennek napját chronologiai hiteles-
séggel meghatározni úgy sem lehet, mint ezt 
F - - d J - - s ur jól jegyzé meg. 

K i s s Sámuel . 

Nyilatkozás Yandrák András ur' 
törecléfe-ésxrciételeire? a' k e -

gyeletekről . 
Polemisálnom a' kegyeletek fölött csak annyi 

volna, mint a' viszhanggal feleselnem. Ezért 
csak röviden, miután már úgy is kimondám vál-
tozatlan hitvallásomat. 

Vandrák András úr , kinek ezennel férfias 
kézszorításra nyújtom jobbomat, meg mondá a' föl-
diek iránti kegyeletről mind azt, a' mit én nem 
mondottam, vagy mondani elfelejtettem. 0 a' 
kegyeletet a' religioből éspoesisből varázsolja fel. 
A religio' poesise egyedül Istené! ám nevez-
zük igy a' kegyeletet, ehez földinek vagy embe-
rinek semmi köze. A'másikat, melly itt e' földön li-
dérczkedik, mellynek mint, Plutusnak , égből le-
hulltakor lába tört, igenis, ezt nevezzük köteles-
ségi vagy erkölcsi költészetnek. E" nevezetet V. 
ur mintha számból vette volna ki! — E'név meg-
öli, vagya' költészet' árnyék-országába szálítja 
át a' kegyeletet, hol egy rakásban guggolnak többi 
tisztes társai: a sphinx, a grif, a pellicán, az 



nuicornis, a bellerofon, sz. György'szárnyas szür-
kéje, a' tátos, a'kétfejű sas és mind azon árny-
alakok , mellyeket a' babona és phanlasia, later-
na magicaján átvet a1 képzelődés'falára és olt óri-
ási nagyságra magasít. 

Többire, okoskodásunk' során , ollyan for-
mán állunk egymáshoz, mint állott h' szün-
napokra haza tért bölcs fiu' arithmcticája, apja' 
arilhmeticájához. A' bölcs fiu ugyanis három tojást 
látva apja'tányérján, mondá, hogy ö a' háromból, 
e' syllogismus vagy miszerint : hogy a hol há-
rom van ott kettő is van, öt tojást okoskodik ki: 
az apa elvette hármát, az állított kettőt fiának 
hagyván. 

Én a' kegyeletet positive feltaláltam a' val-
lásban , ez, tegyük: = 3 ez kimeríti az egész 
pietás' mennyiségét: a' költött héttőt, vagy a' 
költészeti kegyeletet, szívesen oda adom annak, 
ki belőle jóllakhatik. A' kegyeletből igen is, melly 
= 3 , ki lehet venni a' földi kegyeletet, melly = 
2. de a' belölök kiugratott 5 szám, bizony nem 
egyéb fictiónál. 

Van kegyelet igenis, én nem tagadom, van 
emberek, van földi viszonyok, vagy helyheze-
tek iránt is, de ez mind egy lábig álkegyelet, vagy 
a' háromból kilopott kettő. * ) Ha pantheista, 
vagy átalánosdi absolutisttudnék lenni, ha nyo-
morult magamban és nyomorult embertársamban 
— bár ki fia legyen — fellelhetném az absolut 
pontot, mellynek sugáriban magát az Istenség' örök 
eszméjét, mint szúnyogot megtánczoltathatom: oh 
ekkor igenis! — De igy : 

Unglücksetig ungliicksetis , die es wapen 
(jöt terfunken aus dem Staub zu schlajren! 

Schiller. 
Azonban ön bálványinkat összetörni bizony 

sok önmegtagadást kíván. Dobos. 

Észrevételek t Bloboü ur . ;a' Eiivö 
sziv' ömletlezései Smá«lsá;Eoklí»i»4* 
eziiiiü könyvecském' bírálatára. **) 

Észrevételeim részint az egész bírálatot, ré-
szint egyes pontjait illetik. I. Atalános észrevé-
telem , hogy a' bírálatban legfőbb hibámul tulaj— 
donítatik mit, de csak egy betűvel sem érintet-
tem könyvecskémben. Akaratlanul is eszembe jut 
Lutherünk' mondása, mit hasonló esetben, midőn 
t. i. könyvei félremagyaráztattak, irt: ,,Wenn du 
so willst Bücher lesen und deuten, nach deinem 
Muthwillen, welch' Buch wird für dir blciben." 
Dobos ur erősen hiszi, hogy én az imákat ifjak-
nak nyomattam és pedig egyedül azon okból, mert 
Benyovszky Gyula, kinek ajánlvák, ifjú. Ugyan 

Vagy Vandrák ur szerint és szerintem is, mind 
azon sentimentalis esetekkel egyiitt, mellyeket 
Paul és egyebek kegyeletté szagosítottak el, nem 
egyéb költészetnél, még pedig sentimentalis köl-
tészetnél. Az én pietasom nem költészet, nem 
poesis. 
Lásd Prot- Egyh és Isk. Lap' mult évi sz. 

ki számára lettek volna irva, ha senkinek sem 
ajánlom? bizonyosan senki' számára. 

Ezen ráfogásból folyik aztán azon érzékeny szem-
rehányás, melly szerint én az ifjakat (?) a' kül 
istenitisztclettől elvonni szándékozom, ajánlván 
nekik a'természet' vizsgálását; 's Istennek a'ter-
mészetbeni imádását. Kérdem t. bíráló urat, váj-
jon az Isten' nagyságának tükre, a' természet, 
vonja-e el az embereket a' kül istenitisztelettől, 
és nem az ellenkező? avagy ajánlom-e én vala-
hol, hogy olly kápolnákba (és épen az ifjak) men-
jenek, mellyek előtt csapszékek állanak; vagy 
hogy „ünnep és vasárnapokon városiasan kiszé-
ledjcnek a1 hegyek és ligetek közé ?" hiszen én 
csak azért kívánkoztam a' patakok 's hegyek közé, 
hogy épen illy minden nemesb érzést 's gondola-
tot mérgesítő, elfojtó helyektől távol lévén, an-
nál közelebb érezzem magamat Istenemhez, kit 
csak műveiben szerethetek, tisztelhetek, igyköny-
nyü a' legártatlanabb embert is ezerféle gyanúval 
terhelni; könnyű a' fejéret feketévé tenni. Bíráló-
nak azonban sokkal szentebb kötelességei vannak. 
0 a' felett mondja el helyeslő vagy roszaló ítéle-
tét , mi a' könyvben van, nem mi lehetne, vagy 
mit mi belé teszünk. Én nem neveztem imáimban 
senkit, gondolván, hogy csak az fog imádkoz-
hatni, ki imádkozni képes; és igy senkit sem 
akartam rászedni, annál kevésbé olly gyermekeket, 
, kik a' lapáton ülvén , kocsiban vélik magokat'', 
's épen ilt nem tudom, hogy jöhettek szóba. 

Bíráló ur egyszerűbb alakban szerette volna 
látni imáimat, megjegyezvén , hogy az egyházi 
költészetnek, ez a' sajátsága. 'S én édes örömest 
hódolnék kivánatának , ha nem tudnám , hogy az 
egyházi költészetnek, mert istent, örökkévalóságot 
's mind azt, mi magasztos tárgyal, fellengősnek 
kell lennie. 

II. Egyes észrevételeim: 1.) Biráló ur azt 
mondja felölem, hogy az ,és' szót helytelenül hasz-
nálom 's nem ugy mint Kossuth, kit feltalálójának 
mond. Én az és-1, mintkötszót, mikép én is vet-
tem, rég' igen helyesnek ismerem 's helyette az 
én-1 a' megrovolt versben helytelennek , miután 
ezen igében ,kereslek' szinte kézzel fogható. — 
2 ) Azt veszem észre, mintha minden versszakban, 
a' főgondolat nemcsak érintését, hanem megne-
vezését is kívánná; mert abból, hogy a' farsangi 
imában első helyen álló ,öröm ha nemlelcn'-t, min-
denült ugyanazon szavakkal nem ismétlem, azt 
következteti, hogy már a' 3-ik és 4-ik versszak-
ban másról szólok és pedig képtelenről. — 3.) 
,Böjtölve látlak Jériko téréin, Jézus' szavak után 
a' keleti asccsis'tárgyaltalását kívánná ; ám tegye 
kinek kedve van, én ott egyedül azt, mit Málé 
ev. IV., 1 — 13. Jézus'életéből közöl, fohászban 
foglaltam össze. Ha a' sz írás'ezen helye, biráló 
ur elölt „erényes száraz szalma , mellyből a' sze-
me t néhány mind ennapos német gondolat heverte ki", 
arról nem tehetek. Előttem valami felségesebb. — 
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4.) Azt mondja: „hogy verseimet hiúságig vitt 
anyai gonddal álítottam ki", minek én csak örü-
lök, mert ez a'verseknél megkívántató; 's kivált a' 
mértékszerinti dolgozás nem mellékes. — 5.) Ollyan 
szavakat nyomatott nagy betűkkel, miket én nem 
mondtam,'s nem mondhattam,példaul hogy Isteni ke-
ressetek a' nád „ t ö v é b e n h o l o t t én csak a' termé-
szetben keresem, hol a' nádszál is hirdeti; továbbá, 
nem , , ő s z i m i n t biráló ur mondja, hanem téli 
énekemben: fájdalomban a' viz meg-megáll „ i n -
dulatjain"/ micsoda indulatjain? honnan vette e' 
szócskát? Bizony bizony könnyű az ember' müvét, 
sőt még Istenét is, illy adatok'nyomán elitélni! 
— 6.) „Vannak a' szerzőnek számos kitételei, gon-
dolat-forrasztásai, mellyek kinövések gyanánt du-
dorodnak ki", mellyekben biráló ur is igen gaz-
dag, például: ,,a' myst'ca a'mult századok'záp-
tojásait rakta maga alá"; továbbá „az és szócska' 
hátára felguggolva nagyszerűre átszöktetni" 'stb. 

A' millyen magyarán, az az czifrán elmondta 
ítéletét felettem, olly magyarán, az az egyszerűn 
igyekeztem én is észrevételeimet elmondani; ne-
hogy arról, kinek jobbját nyujtá — mit én szives 
örömmel elfogadok — azt higyje, hogy magyar 
szótól és magyar nyiltszivüséglöl irtózik. 

E le fán t M ihá ly . 

I s k o I a í i y . 
Még" néSiány sz© a* os t ia i á g o s t . i s k -
íaBüáíok' coDsfefi•eBsálája, iár^ysiSaaía. 

Épen midőn ez önmagában dicséretes társu-
latnak olly szerencsétlenül eltévesztett irányzatán 
sajnálkodnám; és bizodalmasan rendre igazítólag 
e' lap' utján szót emelni készülnék: ime! sze-
meimbe tűntek ugyan e' lap' 182. oldalán Varga 
Mátyásnak hasontartalmu sorai, mellyekkel ő en-
gem kellemesen megelőzött 's mellynél fogva őt, 
mint most már saját osztályában fellépő gondol-
kozó főt, örömmel üdvözlem e'lap íróinak koszo-
rújában. Csak azon 12 feladatokhoz, mellyeket ő, 
zalai tiszttársainak igen helyesen javallott tárgyal-
taim, kívánnék adni még kettőt, mellyek volná-
nak: 13) fogalmazni az iskolatartás'gyakorlatai-
nak részletes rajzát; és 14) kidolgozni, hogyan 
lehessen a' sokféle osztályú tanulókat az iskolai 
órákban mindig munkálkodtatni és önfoglalkozás-
ban tartani.— Kivált ez utóbbik nagyjelentésü fel-
adat; és megfejtése gyakorlatban nem olly köny-
nyü, mint gondolnók. A' -würtenbergi evang. isk. 
tanítókra nézve, e' tárgy nem rég szinte pálya-
kérdésül tüzetett ki a' kormánytól. Egyszersmind 
pedig ez úttal, t. cz. olvasóink' engedelmével, bá-
tor vagyok az ev. publicumnak Varga Mátyáshoz 
méltó társképen egy másik ritka buzgalmu's ügyes-
ségű isk. tanítót felvezetni és figyelmébe ajánlani, 
a' ki Vasmegyében, magyar-gencsi ev. isk. tanító, 
Nagy János. E. I. P. 

Külföldi irodalom. 
Der Primatder römischen Pápste. Aus 

den Quellen dargestellt von J. Ellendorf. 1. B. 
Die vier ersten Jahrhunderte. Motto: Cons-
veludo sineverilate erroris est vetustas. S.Cyp-
rianus in epist ad Pompejum. DarmsladtlS41 
E' külön czím alalt is: Ziveiter Theil. Viertes Jahr-
hundert. S. r. XXI. és 331. I. Ara 1 tall. 
12 gr. 

E' lapok' 1842-ki folyama' 3121. be lőn 
olvasóinknak mutatva a'jelen, terjedelmes és mélyre 
ható kútfő-tanulmánnyal készített munka' 1 köt.' 
1 része s most ugyancsak az 1 k.' 11 részére 
figyelmezteljiik hitsorsosinkat, mellyben történeti 
bizonyítványokat beszéltet a' r. kath. szerző 's be-
lőlök kimutatja, hogy a' pápai primátus olly eszme, 
mellyet ténynyé csak utóbb, kedvező politikai kö-
rülmények' befolyása alalt , emelt a' r. hierarchia. 
Az első részben bebizonyítá, hogy a' pápai pri-
mátusról a' I l l - ik század' utolsó felében még szó 
sem vala; a' jelen II. rész magában foglalja a' 
a' történettannak c' primátusróli bizonyítványait a' 
III. század' végétől a'konstantinápolyi első egyete-
mes zsinatigés igy a'IV. század' végéig. Nyomok 
csak ezóta találhatók, hogy a'r. püspök a' primátust 
magának tulajdoníta, melly azonban, mi felette neve-
zetes, nem arra alapítatik, hogy Péter primatussal 
birt, melly róla örökségkép szállt a' következett romai 
püspökökre, hanem arra, hogy Róma a' világ' fővá-
rosa 's nyugot volt az, melly Rómát, mint fővárost, 
a'nyugoti egyház'központjának is elismerte. A' r. 
püspök' primatusa' első nyomai a' sardicai zsinat" 
határozataiban találhatók, melly a' romai püspök-
széket az egész egyházra feljebbviteli törvény-
széknek emelte, mit azonban nyugotoncsak nagy 
bajjal, keleten pedig épen nem lehete kivinni. 
E' történeti eredményekhez vezet E'. munkája, 
eredményekhez, mellyek , mint történeti igaz-
ságok, protestánsok közt már tudva vannak, mely-
lyeket azonban nem lehet eléggé hangosan 's 
erősen ismételni az ultramontan-párt előtt, hogy 
folytonos kiáltozásának az egyházi primátus-
ról valódi becse kimutaltassék. - - A' szerző 
egyenesen e' párt' számára irta munkáját, melly 
azonban protestánsokra nézve is igen nevezetes 
és nagy figyelmet érdemlő 's végetlenül sajnáljuk, 
hogy E.' nyomozásai' eredményét hacsak vázlat-
ban is közleni e' lapok' szűk tére nem engedi; annyit 
mindazáltat bizton állíthatunk, hogy hitsorsosink 
elolvasása után tökéletes megelégedéssel teszik le 
kezeikből a' fontos munkát, mellyek következő 
kötete az V-dik századot foglalandja magában. 

D a r u . 

Külföldi közlemények, 
íttadagnsknr s z i g e t r ő l ! A ' londoni h i t -

terjesztő-társaság Madagaskárban és az attól éjszak-
keletfelé eső szigeteken állomást kívánván felálítni, 
a' mauritiusi szigetben működő John hitterjesz-



tűnek ada a' végett utasítást: ki is buzgósággal 
megfelelvén e' hívásnak, a' közellevő Nosimitszio 
szigeten nemzeti segédkedők által 4'A hónap múlva, 
sok lakosokat annyira vitt, hogy a'bibliát olvas-
hatták. Ekkor a' romai kath. papok egyesülve a' 
franczia politikával , innen elüzék a' protestáns 
hitterjesztőket és pedig a' következő levélben elő-
adott módon. Az 1843-ik évi febr.' havában, Jó-
zsef, nemzeti segédkedö (Nationalgehilfe) Noso-
milsziából ezt írja : „Kegyed' elutazta után nyolcz 
nappal, Rafaravavyhoz jövc Ratzimiharo feleségé-
vel és nő-öcscsével, kinél most már 5 nő-tanu-
lók voltak; míg én is nnponként 6 tanítvánnyal 
foglalatoskodtam ! Tapasztalván ezen emberek , 
hogy a' tanulás nem jár olly szerfeletti nehézsé-
gekkel , és beszédinket is naponként hallván, so-
kan közűlök kértek szótaglalási könyvecskéket, és 
többen csak ön-gyakorlás által is, örömkifejezé-
sek közt jelesen haladónak. Sokszor az emberek 
házunkban már meg nem fértek. Illy gyönyörköd-
tető vala helyzetünk , 's már kezdénk gondolkozni 
az istenitisztelet' rendszerítéséről, midőn örö-
münk csakhamar megszűnt! Nov. i6-án t. i. egy 
Nosibeból Nosimitszióba érkező r. kath. pap' első 
menete a' Rafaravavy' házába volt, hova engem 
és Adrianodot is meghivatá. Unszolva, arra kívánt 
minket bírni, hogy véle egyesülve oktatnók az 
ő tanítványait: miért ő az élelemrei és ruházatrai 
szükséges dolgoknak megszerzésén kivül, minden 
hóban előrei fizetésül egy dollárt ígért. De alig-
hogy mi vonakodva azt adtuk tudtára, miképen 
szándékunk , az eddig kedvelt szokásunk szerint 
folytatni oktatásinkat, azonnal azt feleié: ,No te-
hát legyen tudtotokra, hogy e'sziget és Nosifaly, 
miképen Nosibe csak egy űr' birodalma alá való 
Itt egyedül a' francziák parancsolnak 's azt mive-
lik , a' mit akarnak. Ti az általam ajánlott hivatalt 
megvetitek; azért tehát tudjátok csak meg azt, 
hogy mi itt a' r. kath. istentiszteletnél egyebet 
meg nem szenvedünk.' Aztán házat építvén a' fa-
luban , megtiltván a' pap a' lakosokat tőlünk 's 
mi — közös lévén a' faluban a' mcgelégedetlen-
ség és bátortalanság — Nosibeba iránk D. asz-
szonyságnak, ki is elküldvén érettünk hajóját, 
heted magammal hagyok el a' szigetet, néhány 
óra múlva szerencsésen megérkezvén Nosibeba" 
'stb. Ezt olvasván, eszembe jutának egy újabb idő-
beli franczia Írónak eme szavai: „Toutes les réli-
gions d' invention humainc se ressemblent. Elles 
sont ordinairement intolerantesy superstilienses. 
voluminenses, — et limitant 1' amour de Dieu á 
uneclasse particuliére des hommes ele 4< 

Jezuiták- A' jezuiták elleni polémia mind-
inkább napi renddé válik a' franczia szabadelvű 
lapokban. Mennyiben van ok félni 's panaszkodni 
Francziaországban c' rend ellen, láthatni a',Revue 
de deux Mondes' következő adataiból, mellye-
kért kezeskedik: „Francziaországban a' jezuiták' 
száma, melly a' restauratio alatt alig ment 400-

I j ra, most mintegy 900-ra szaporodott. Oka' leg-
előbb egyházmegyében legföljebb 20 személyből áló 
,k is társulatokban vannak elszéledve. Csak a'párisi 
•;'s lyoni házak állnak nagyobb számból. A' pári-
zsival valamennyi tartományi ház levelez; rendűk' 
; romai generáljávalis egyenes összeköttetésben álla-
• nak. A' jezuiták' levelezése szigorúan megszabott 
• rendszerrel történik; a1 rend' generaija naponként 
• egész tömeg tudósítást kap, mellyek egymás fölött 
: kölcsönösen ellenőrködnek. E' pontos és gyorsan 

egymásba vágó levelezésnek az a' czélja, hogy az 
igazgató főnökök minden , nekik szükséges tudó— 

! sításhoz jussanak. A' római középponti háznál óri-
ási lajstromok tarlatnak, mellyckbe minden jezuita1 

's társaik' és minden ember', barát' vagy ellenség', 
kikkel csak dolguk van, nevei följegyeztetnek; min-
den névnél az azt viselőnek éltére vonatkozó tettek 
mik tudomásra jutnak, lehelő pontossággal felirat-
nak; a' világnak fenállása óta a' legóriásibb biog-
raphiai gyűjtemény. Ha valamelly egyénre hatni 
kell, életirása ama' lajstromokban megmutatja a' 
legjobb utat; élete, jelleme, jó 's rosz tulajdonai, 
tervei, legtilkosb összeköttetései tudva vannak. 
Könnyű megérteni e' szerint, mi roppant befolyást 
gyakorol ama végtelen rendőrkönyv, melly az egész 
világot magában foglalja. Főleg ajándékok 's hagyo-
mányok által tudják a' háziak' elrendezése- 's fen-
tarlására megkívántató pénzt's még annál is többet 
beszerezni. Hogy magokat e tekintetben minden-
nemű esemény , mint p. o. zár alá - vétel "s letar-
tóztatás ellen biztosítsák, az ajándékok-'s hagyo-
mányokat nem magokra, hanem más személyek-
re adatják ki, mellyek oda utasítatvák, hogy azo-
kat ismét más, a' rend' bizalmát biró egyéneknek 
adják át; arról pedig, hogy az igy szerzett 
pénzt 's javakat el ne veszítse a'rend , ellennyug-
latványokkal 's minden lehelő módon gondoskod-
va van. Illy módon a' jezuiták Francziaországban 
már is igen lelemes kincset gyűjtöttek, sokszor 
nem épen a' jámbor hagyományozok gyermekei 's 
rokonai' tiltakozása 's panaszai nélkül. Mondják, 
hogy legújabban is igen gazdag örökségre teltek 
szert Lyonban. Ok status jövedelem - birtoklást 
fekvő javaknál többre becsülnek, Jézus' sz. szive' 
nénéi, jezuiták közvetlen vezérlete alatt állván, 
a társaság' minden osztályában, jelesül szorgalmas 
alamizsna-gyűjtéssel, leghasznosb szolgálatokat 
tesznek nekik." 

Tiltott könyvek. £' két munka: ,Letterra 
sulla Direzionc degli Sludi di Francesco Forti'és 
,La réligion constatée universellemenl á l'aide des 
sciences modernes, par M. de la Marne" tiltott 
könyvek közé soroztatott. (Kath. K. Z.) 

Belföldi közlemények. 

liáiaszó. Nagy Gedeon urnák hálát mond a' 
sajó-szentpéteri gyülekezet, azon bibliáért és 
12 darab egyháztörténeti könyvecskéért, mellyel 



a' kebelbeli iskolai legerkölcsösebb és legszorgal-
masabb növendékeket megajándékozó. Tett tettet 
ébreszt. Somossi helybeli lelkész ur szószékről adá 
tudtára híveinek ezen ajándékot 's buzdító lelke-
sült szavain kívül Ígéretet lőn, hogy minden con-
firmálandónak ezentúl egy újszövetséget ajándéko-
zand „Bizony mondom nektek mit eggyel tesz-
tek ezen kicsinyek közül, azt velem tevétek" 
mond az ur Mi pedig hozzá tesszük , hogy ha 
minden megyének csak három illy Gedeona volna 
is a' műveltség és keresztyénség jobb lábon álla-
nának közöttünk. Hála mindeniknek. 

Btícsvidéki protestáns papok. — Ezen 
egyházmegye' lelkészei érezve, miként a'protes-
tantismus, mellynek hirdetői 's a' szellem , melly 
századunkat jellemzi, a' honpolgárok' értelmesb 
részitől 's nevezetesen a' protestáns lelkészektől 
is tudományokbani jártosságot 's miveltséget igé-
nyel, de tudva azt is, miként c' méltó közkívánat 
's maguk' jobbléte eszközlése, eloszlatva 's egyes 
erőkre hagyottan, csak tetemes áldozatokkal 's 
késő, ellenben egyesített erővel könyebben sike-
rülne; többen közülöK papiegyletet alapítottak. 
Czélja: protestáns egyház' körébe vágó tudomá-
nyokbani haladás. Alapeszmék, mellyekhez tar-
tandják magokat, következők: 1.) Az 
egylet olly könyveket 's nevezetesb havi-irato-
kat fog járatni 's mindenkor nyilvánosan tartandó 
üléseiben olly tárgyakról értekezni, mik a' pro-
testáns egyház'köréheztartoznak. — 2) I l ly , az 
egylet' kitűzött czéljával összehangzó 's a' tagok-
nak ismert bármelly nyelven irott nevezetesb mun-
kák és havi-iratok, mellyeknek megszerzése egye-
seknek igen terhes lenne, mindenkor a' jelenlevő 
tagok' szótöbbsége'megegyezésével 's a' pénztár' 
erejéhez képest fognak megszereztelni 's olvastat-
ni. Minden egyes tagnak, a' megszerzendő könyv 
vagy havi-irat iránt ajánlhatási joga van. - - 3.) 
Ezen esperesség' mind egyházi és világi renden 
levő egyéne, az egylet'tagjává lehet, miután ma-
gát ezen alaptételek alá igtatja, 's ez által mind 
azokat, mind pedig szabályszerüleg alkotott és 
netalán még alkotandó törvényeit, magára nézve 
kötelezőknek elismeri. — 4.) Minden évben leg-
alább négyszer tart ülést. A' jelenlevők, ha az 
egylet' tagjainak két harmadát teszik , mindenben 
határoznak. — 5.) Az ülésben szólani, a' tagok-
kal egyleti tárgyak iránt levelezni, valamint szinte 
élőszóval vagy irásképen értekezni, minden a' ta-
goknak ismért nyelven lehet; egyébiránt a' nem-
zetiség iránt viseltető buzgó tisztelet 's a' honi 
nyelvben kívánatossá sőt szükségessé vált kikép-
zés' tekintetéből, minden mások felett elsőbbséget 
ennek óhajt engedni, a'minthogy jegyzőkönyvei is 
egyedül magyar nyelven fognak szerkesztetni. — 
6.) Minden magát aláirt egyén, három egymás-
után következő éven át az egylet' tagja maradni 
'sa' meghatározott pénzmennyiséget évenkint előre 

lefizetni köteles. — 7.) Elnököt, jegyzőt, pénz-
levéltárnokot, az ülés átalános szótöbbséggel há-
rom évre választ. — S.) A'kitűzött czél's ez alap-
tételek' értelmében törvényeket ülésileg alkotni, 
az egylet' jogaihoz tartozik. 

T e s s é n y i János. 
Adakozások: 1.) Miskolezi ref egyház'szá-

mára Szappanos Sándor ref. lelkész úr Dabason gyűj-
tőit 8 ftot; Ba jo János ref. lelkész ur A. Némedibeu 
10 ftot. 2.) Fehérvári ref. egyháznak Bajó János ur 8 
ftot; Márton István ref. lelkész ur Gombán 1 ft. 20krt. 
pengő pénzben. 

L e v e l e z é s , Tessényi barátunk nevezze 
meg az alkalmat, mellyel a' predikátziókat elküldhetnök 
neki. — Tóth József ur' „vallásos fejlődés' foko-
zataî  czímü értekezését nem közölhetjük. - - Már-
ton Albert urnák a' 240-ik laponi értekezésében tett 
kérdésére két felelet éikezelt, Pap István úrtól és 
Vári-Szabó úrtól magától. Az első előre bocsátván , 
miként ö átalán csak hományohról szólt, nem pedig 
nyomtatott munkákról, megjegyzi, miként ,,fájdalom ! 
sok szép iromány hever sötétségben, mellyek napvi-
lágot, könyen képzelhető okokból. nem láthatnak. De 
vannak sajtó alá készített irományai is, mellyekről nem 
hihetem, hogy tudomása ne volna felszólító urnák, 
mert a'Prot. I gyh. és Isk. Lapban is dicsérettel em-
lített egyházi törvényét egyházi consistoriumunk' párt-
fogásába is, bár sikeretlenül, ajánlotta, egyházi beszé-
(lei pedig az előfizetésre gyülekezetekként hirdettettek. 
Sőt vannak kinyomott iratai is a' P. E. I- L--ban Vesz-
prémi álnév alatt; a' Pesti Hírlapban a'vallásos neve-
léskörül; a'Tudományos Gyűjteményben a' nyelvészet 
körül; egyes beszédei.'' Ezután pedig illy vallomást 
tesz Vári-Szabó úrról: ,,Bir valóságos lelki heroismus-
sal, jézusi lélekkel, minővel sem én, kinek vannak 
könyvárusoknál megszerezhető nyomtatványaim , sem 
— ur nem dicsekedhetünk. — A' másodikat. Vári-
Szabó urat nem beszéltetjük, hanem arra kérjük, 
legyen megelégedve Pap ur' kivonatos feleletével és 
jutalmazó öntudatával, mellynek gyümölcseit e' lap' 
olvasóinak alkalmuk volt élvezni Székács. 

M ö i i y v j e l e n t é s . 
Alólirt ezennel jelentem, hogy eredeti egyházi be-

szédim' első harmadrésze már sajtó alatt van és csí-
nos, úgynevezett ciceroféle belükkel nyomva, folyó 
év' junius' utóján minden bizonnyal kijövend 's áland 
huszonhat alkalmi , úgymint: két újévi, két farsangi, 
három hadnagy- 's gondnoktételi, egy áttérési, egy 
iskolavizsgálati, egy taníló-elfogadásakori, három böjti, 
három virágvasárnapi, egy nagypénteki, vetési, hús-
véti, áldozó-csötörtöki, #két pünkösti, egy aratási, 
három halotti beszédből. Árra a' húsz ívnyi munkának; 
egy pengő forint. A' tisztelt előfizeiő urak , az illető 
esperes urak' kezébe . kiket folyamodó levelemben ez 
iránt még tavaly megkértem , a' munka' árrát junius' 
utójára beadni kéretnek, hogy akkor egyszerre ők a' 
példányokat megkapván , én árrát fölvehessen) Egy-
szersmind az illető esperes urakat bizalommal kérem, 
hogy a' megyéjökbeli előfizető urak neveit, ha azok 
nyolcznál többen találtatnának , velem a' putnoki pos-
tára utasítandó becses leveleikben, ha lehet pünköstig 
közleni méltóztassanak, hogy hála' megismeréséből a' 
munka'végén kinyomathassanak. Édes János , 

zádorfalvi prot. pap. 

#) Igen igen köszönjük ezen örvendetes tudósítást. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Harmadik évi folyamat. 

Pes ten , 1844. Martius' 30kán. 

Jézus gondolataikat tudván, monda nekik; Minden ország, valamelly magában meghasonlik 
elpusztul; és egy város vagy nép is, melly meghasonlik magában, meg nem maradhat. 

Máté 12, 25. 

T a r t a l o n t . A' dunántúli rendszer . 2. Válasz Székácsnak és 
még valami. 88. — Halljunk, másokat is. 3. L o s t o r f e r 
P á l . — 4. B e r z s e n y i — 5. P e r l a k y D á v i d . — 6. 
W o h l m u t h L e o p o l d . — A d a t a ' külföldi s t ipendiu-
mokhoz. Y a l e n t i n y i D á n i e l . — Külföldi közlemé-
nyek. — Belföldi közlemény. 

A' d n ii á 111 ú 1 i i* e n cl s z e r. 
Válasz Székácsnak és még valami. 

Sz. ur e'Lapban felszólítáa'dunántúli ev.iró-
kat, küldenék be azt az általuk olly gy akran idé-
zett egyházi rendszert: mellyre fogadja nyájasan 
im e' válaszunkat, egy kis adványnyal kisérve. A' du-
nántúli ev. egyh. rendszer olly nyalábos diplomatiai 
dolgozat, hogy azt akár Írónak csupán a'világgal 
tudalás végeit lemásolni, akár a' szerkesztőség-
nek e' lap' ulján kinyomatni, alig jöhetne kedve 
valamikor. Aztán, e' mü kiegészítő része , az 
ágostai 4 superintendenliák által közakarattal ki-
dolgoztatni és legfelsőbb helyen vagy országgyű-
lésen megerősítetni tervezett egyházi és iskolai 
rendszernek, mellyhez az be is küldetett, követ-
kezőleg Pesten feltaláltató és Sz. ur által is (ha 
tetszendik), olvasható. Elfogadva is e' rendszer 
csak ideiglenvan, azaz: addig míg nem az egye-
temes magyarhoni evang. egyházi rendszer, az 
iskolainak szükséges párjaképen, kidolgozva és 
authenticálva leend : mellyért a' stáb' emberei ál-
tal, kik t. i. nem e' rendszerre hitezlettek föl, 
csak ugy tartatik vagy szegetik meg , mint érde-
kök megkívánja. A'mi pedig legtöbb : e'rendszer 
nagyon tökéletlen míí, a' tiszta protestáns és pres-
byteri elvek nincsenek benne átalán keresztül vi-
ve; a' tisztújítás nincs felvéve átalán; és aristoc-
ratiai, hierarchiai játék-üzéseknek több czikkei-
ben tér és nyilt ajtó van hagyva: mint e'felöl leg-
inkább az 1838. utáni években feltűnt jelen egyh. 
lap világosított fel bennünket. E' rendszer'kidol-
gozói ugy jártak e' mű' fogalmazásával kicsinyé-
ben , mint «' reformatio' hősei a' symbolikus köny-
vek' feltevésével nagyjában; a' sokfelé szerteá-
gazott és kinyújtott hierarchai vékony fonalak, 
hajszálak és polypuskarok figyelmök elöl elcsu-
szamolván. Mi dunántúli evangyélikusok ugyanis 

ezekbe, — neveltetés, szoktatás és 32 évi gya-
korlat által, — annyira be vagyunk szőve fonva, 
hogy igazi protest. elvekre felemelkedni nem is 
tudunk, vagy nem merünk; és azokat, kik zászlót 
emelnek a'jobbra, nem pártoljuk, sőt gáncsol-
juk; superintendens urunk maga is az igazi prot. 
eljárásmódnak nem követésében példát adván. Igy 
legközelebb , az esperes és eperesi felügyelőnek 
választása' tárgyában a' felsőlövői egyház protes-
tált a' superintendensi és főfelügyelői befolyás, az 
az: a' kijelölés ellen; azt követelvén , hogy a' 
gyülekezetek hagyassanak teljes szabadságukra, 
szavazni elsőben kijelölteket, azután a'választan-
dót ; superintendensnek és főfelügyelőnek minden 
idc-elegyedést megtagadván, és csak azt en-
gedvén , hogy a' megválasztott egyén felöl hiva-
talosan tudósítassanak, — bármii tart az egyh. 
rendszer. Hogy ez legyen az igazi protest. bánás-
mód e' tárgyban, azt YVimmer délnapfénynél vi-
lágosabban bebizonyította a' győri gyűlés' színén 
és e' lap' utján is, a' nagyszerű tolnai megye pe-
dig, utolsó gyűlésében kimondotta , jövendőre 
követelte, és minden kijelölés ellen óvást telt. Mind 
ezek daczára is superintendensünklől egy körlevél 
bocsálatott ki egyházkerületünkbe, ddo dec. 17. 
'843, melly szóról szóra imigyen következik: 
„Tekintetes tisztelendő senioralus, megkülönböz-
tetve tisztelt uraim! Hogy a' seniori, senioralis 
inspectöri és prédikátori megüresült hivatalok, 
az egyházi rendszer' kivánata szerint minél ke-
vesebb idővesztéssel töltessenek bé ; és hogy ad-
ministratorok 's káplánok, mikor kívántatnak, 
hasonlókép minél gyorsabban adathassanak: a' 
következő módokat indítványozni czélirányosnak 
tartom: 

1.) Mihelyt a' seniori hivatal megörül , 
azonnal szólítsa fel a' senioralisinspector ura'me-
gyéjebeli gyülekezeteket, azok neveinek, kiket 
seniorságra ajánlanak magához beküldésére; 
's ezen neveket jelentse be nálam. — Hasonló-
képen cselekedjék a' senior ur is, a' senioralis inspe-



ctorság' megürülésekor; azzal a' különbséggel, hogy 
az ajánlott neveket a' ker.felügyelő urnák jelentse be. 

2.) A' prédikátor uraknak adassék a' t. t. 
senioratus * ) által, álalában az az utasítás, hogy 
mikor administrator vagy káplán nélkül szűköl-
ködnek; elsőben a' gyülekezetek , másodszor a' 
senioratus' megegyezését nyerjék k i ; 's azután 
jelentsék magukat nálam, administratornak vagy 
káplánnak ajánlásos felszentelés végeit. 

Melly indítványaimnak, mint egyedül köz-
dolgaink'gyorsabban (!?) folyására czélzóknak jó-
ráhagyását * * ) midőn bizodalmasan reményle-
ném, vagyok 'stb.u 3 * ) 'S most már Ítéljenek t.cz. 
olvasóink magok, nem ultramontan modorú fő-

#) Ez alatt a' senior értetik-e , vagy a' senioralis 
gyűlés, melly csak egyszer tartatik évenként? 

**) Tehát ez nem indítványozás, mellyhez az egy-
házak szóljanak; hanem rendelés mellyet csak 
hagyjanak jóvá! és kövessenek! ^ 

3*) Érdemes tudni, mit határozott a' felső-lövői gyü 
lekezel ezen körlevélre. Határozá: 1.) A' főtiszt 
ur' indítványa' első pontját illetőleg, az alulirt 
convent a' legnagyobb nehezteléssel tapasztala , 
hogy legünnepélyesb nyilatkozata' daczára, mi-
szerint az sem az lS40-ben Pápán összeférczelt 
rendszert, sem a' magának tulajdonított 's a'ke-
rület és a' gyülekezetek'nyakára tolt candidalioi-
jogot, séma' rendszerszerint behozandó consis-
toriumot elismerni nem akarja: főtisztelendősé-
ged mégis szüntelen evangyéliomi, a'szentíráson 
alapuló presbyteri rendszerünket lerontani 's az 
evangyéliomi gyülekezeteket szabad választási jo-
gától megfosztani törekszik. A'főtiszt, superinten-
dens urat nem illeti semmi befolyás sem a' can-
didatióba, akár esperesek akár papokra, akár 
más egyházi személyre nézve; hanem egyedül papi 
hivatala' korlátain belől szabad mozognia, a' mint 
ezt az 1622-iki semptei zsinat 's az ott kifejezett 
esküforma meghatározza. Mi tehát soha sehol sen-
kitől e' föld' hátán papol vagy tanítót, esperest 
vagy felügyelőt magunknak candidáltatni nem en-
gedünk , sem illy candidált férfiat hivatalában el 
nem ismerendünk. Még egyszer nyilvánítjuk, hogy 
mi az evangyéliommal meg nem férhető candidatiót, 
akármelly alak alatt kísértessék is az meg, soha el 
nem fogadjuk, sem helyben nem hagyandjuk. Evan-
gyéliomi egyházunknak ezen ókovászból kikeli tisz-
títatnia és a' tiszta presbyteri rendszerre visszavezé-
reltetnie. Tehát semmi candidatio! — 2)A' mi a' má-
sodik pontot illeti, első részébe, melly a' káplán' 
meghívását tárgyazza, beleegyezünk; azújszerke-
zetü, a' római egyház' hierarchiájából átjött szót 3ad-
ministrator' nem érijük és nem akarjuk, mert az 
önkény ez által ismét hátulsó ajtót nyitott magá-
nak; a' káplán' meghívását illetőleg helyén talál-
juk lenni, hogy a' hol a' gyülekezet' nagyságá-
nál fogva állandó káplánság megalapítva nincsen, 
ott legelébb is a' gyülekezet és esperesség közti 
egyetértés szükséges. Mert csakugyan észrevettük, 
miként teljes erejű és kis-gyülekezetekben élő lel-
készek' fiaikat és egyéb kedvenczeiket, minden 
szükségen kivül ordináltatják, sőt még kiskorúak 
is ordináltatnak , mi által érdemes és méltó fér-
fiaknak a' hitszónoki hivatalba léptetése gátoltatik. 
Mi mégis ezen pontnak második részét illeti, azon 
szót „ajánlásos kétértelműnek és botránkoztat-
nak találjuk- Ha az véleményeztetik vele, hogy a' 

nökséggel van-e nekünk dolgunk, ki a' méltányos-
ság' tiszta protestáns elvek' és a' kor' kivánativaí 
folyvást daezol ? És vájjon nem sajnos helyzet-e 
ez a' mienk, melly szerint egyhazunk' közjava és 
főpásztora iránti pietásunk körül illy fatalis officio-
rum coliisióban kényszerülünk élni egyházilag, 
annyi sok éveken által? Az egyházi rendszerben 
lám a' sok visitatio tiltatik, de 1838 óta még-
is tartatott több helyen: a' kijelölés viszont hibá-
ból megengedtetik, 's örök vessző paripául szol-
gál, — pedig igazságtalan önkénynyel gyakorol-
va; midőn a'Kőszeg városi egyháznak Schneller-
ben, a' csöngei uras gyülekezetnak Guóth-ban 
két kiskorú egyén jelöltetelt ki , és ellenzés, ha-
lasztás nélkül megadatott: a' pór-puczinczi egy-
háznak viszont a' nagykorú Terplán nem jelöltetett 
ki, sőt gyűlésre utasítatott, minek következése, 
hogy ez igaz ügy már három éven tul huzatik , 
vonatik eldöntellenül**) Mit is fojtjuk magunkban 
nagy gyanúnkat; csak mondjuk k i , hogy kijelö-
lésp-z- zs-s. Azért rendszer ide rendszer oda: can-
didatio pereat! — Csak azt mondom részemről: a' 
t. cz. közönség e' müvet egész terjedelmében ne 

káplánnak attól, ki öt fizeti és táplálja szabadon 
megválasztott candidatus ő fötisztelendöségének 
vizsgálat és beavatás végeit. a' canonicus pres-
byterialis rendelet szerint bemutattassék és csak, 
miután a' szigorú vizsgálat után az összehívott 
vizsgálók' többsége által a' beavatásra méltónak 
elismerve ajánltatik, beavattassék; úgy itt is meg-
egyezünk benne. — Ha ellenben azt jelenti, hogy 
az „ajánlásosszó által superintendens ur ma-
gának azon jogot akarja tulajdonítni , miszerint 
káplánokat is kijelelhessen az az candidálhasson; 
akkor ünnepélyesen protestálunk ellene. A' ma-
gyarhoni evang. egyházban senki sem viselhet hi-
vatalt, ki felülről candidáltalik. Minélfogva ma-
gyarázatot kérünk , minő értelemben vétetik az 
„ajánlásos" szó. — 3.) Fontolóra vévén illyen 
az evang. szabadságot aláásni törekvő kísérletek 
által előidézett zűrzavarait és rendetlenségeit az 
esperességnek, mellyeknek további tartásánál szük-
ségképen annak felbomlása vagy feldarabollatása 
következnék be ; az alulirt egyházi gyűlés felhi-
vatva érzi magát egész tisztelettel kérni, hogy 
lehető leghamarább egyházi megyénkben tisztújí-
tás eszközöltessék, az az , mi minden esperességi 
hivatalokat kijelelő és választó szavazatok által 
újólag kivánunk betölteni, miszerint igy egyház-
megyénk a' saját bizalma által a felülröli ki-
jeleles nélkül megválasztott férfiakban bizalma-
san központosuljon és a' békesség és evang. pres-
byterialis szerkezet benne helyreállítassék. — 4.") 
Indítványozza az alulirt evang. egyházi gyűlés azt 
is , hogy miként az ország' egyéb részeiben, itt 
is minden harmadik évben a' presbyteriumok' 
illyen tisztújításai tartassanak az egyházi me-
gyékben. Posch Mátyás sk. gondnok. 

Po ls ter G y ö r g y J. s- k. 
hitelesítésül Wimmer A. G. s.k. 

*) Rendes lelkésznek béavattatott f. é. jdn. 28. 
* * ) Tudni kell, hogy a'puczinczi gyülekezet'angyala, 

Terplán, mind ez idő alalt és most is a' puczinczi 
fárában lakik, elődének családival; ötezer lelket 
ellátó : de csak mint administralor. K. 



is óhajtsa olvasni. Ám nyilatkozzanak mások en-
nek pártolóiképen (ha ugyan illyenek is találtat-
nak} ; Isten bolgogítsa őket rendszerűkkel, de én 
a' véle megelégülellenek' sorában állok; mert ugy 
látom, hogy e' müsok szarvashibákban sinledez. 
Nincs benne p. o. esküforma esperesnek, fel-
ügyelőknek, superintendensnek , ordinákuidónak; 
a' keresztségi functionál nincsen megemlítve a'bá-
bái eljárás; az isk. tanítók' kötelességei nem sza-
batosan kidolgozvák; a' káplánokról, levéltárnok-
ról 'stb. szóló czikkek pedig egészen kimaradtak. De 
a' legczégércsebb hiánya e' műnek az, hogy nincs 
hozzá kiállítva az egyház-törvény (codex) azaz : 
az idevágó honi törvények', királyi intimátumok és 
decretumok, és a' superintendentialis végzések' 
gyűjteménye; melly nélkül pedig a' rendszer csonka, 
sőt haszonvehetlen. Egyházi kormány- és állo-
mány-rendszer törvények nélkül, annyi, mint jus 
publicum , jus privatum nélkül, anyaszentegyház 
vallás nélkül, hüvely szabla nélkül.Tervezve és szán-
dékozva volt ugyan a' rendszer mellé egy úttal 
kiállítani a' törvénykönyvet is: de hat éve már, 
mióta azon rendszer elkészült és bevétetett; 's 
a' törvénykönyv még máig sem kész és kiállítása 
mindegyre csak halasztatik. A' sürgetést és ren-
delkezést iránta örömest fölülről várnók; de ott 
elv a'stabilismus, mellynél fogva egyik gyűlés jön 
a' másik múlik; és az egyh. közjóra 's az orvosló 
kezeket váró nem kevés hibák' kiigazítására még 
sem lendítelik semmi. De mit hanszál panaszkod-
nunk! Legjobb talán, a' mit tehetünk, vesztegelni 
Silendo ac sperando. 88. 

Halljunk másokat is: 
3) Minthogy tiszt. Wimmer Ágoston' határ-

talan vádjaira, mellyekkel a' dunántúli egyház-
kerületünk ellen nyilván fellép, e' lap' szerkesztő-
sége is pártjára kell és t. Török Pál ur a' felső-
lövőiek, a' senioratusés districtus elleni ellenszegü-
lések mellett forró részvéttel felszólamlik, a' nél-
kül, hogy a' dolog' valójába illőképen be lenne 
avatva, a' körülmények' nagyobb felvilágosítására 
szükségesnek tartom következendő jegyzeteket köz-
hírré tenni, a' felső-lövői gyülekezetet és Wimmer 
Ágoston uratModorból visszajövetele óta illetőket.*) 

1839-dik cvben midőn újonan kidolgozott 
rendszerünk' 2-dik részének a' soproni kerületi 
gyűlésen tárgyalás alá kellett volna jőni, Wim-
mer 's gyülekezete protestatiot küldölt ellene, 
még pedig haladék nélkül esperesi gyűlés elébe 
terjesztendőt. Ezen kívánsága egészen alaptalan 
volt, mert midőn a'kerület' részéről egy választ-
mány a' rendszer' kidolgozásából megbízatott, min-
den egyes prédikátor és gyülekezet felszólítatott, 
hogy adná be véleményét a' választmányhoz; miu-
tán pedig a' rendszer' 1-ső része a' pápai kerü-

*) Azokat, mik a'rendszert nem illetik, a'szerkesz-
tőség kihagyta ezen értekezésből. Szerk. 

leti gyűlés' eleibe tárgyalás végett terjesztetett, 
hol esperességünk is követői által képviselve volt; 
Wimmernek akkor sem a' rendszer, sem senio-
ratusunk' részéről küldött követek utasítása ellen 
legkisebb kifogása nem volt De kívánságának 
minden alaptalansága mellett esperes ur mégisne-
ki eleget akarván tenni, abban megegyezett és 
Eőri-Szigetben számos prédikátorok és gyülekezeti 
követek' jelenlétükben esperesi gyűlés tartatott. 
Itt a' protestatio felolvastatván, megtudtuk, hogy 
W immer 's gyülekezete új rendszerünk ellen, mi-
vel nem a' biblián magán, hanem a' linczi béke-
kötésen (mintha biz ez a' biblia ellen volna) ala-
pul, mivel a' benne foglalt határozatok a' gyüle-
kezeteknek szabadságát csorbítják, mivel a' con-
sistoriumok, mint törvényszékek, a'keresztyén 
egyház' lényegével meg nem egyezők, protestál. 
Wimmer ur leginkább a' prédikátorok' választá-
sáról, a' consistoriumokról és a'gyülekezetek ál-
tal a' kerület-költségek' fedezésére fizetendő tar-
tozásokról szóló pontokat támadta meg. A' pré-
dikátorok' választására nézve, rendszerünk' első 
részének 1-ső szakaszában ezek vannak: „a'pre-
dikátori hivatal' megürültével superintendens ur az 
illető esperes urnák és foképen magának a!gyü-
lekezetnek meghallgatásával választás végeit ér-
demes személyeket kijelelvén , ezek közül a' 
gyülekezet' közgyűlésében , hová a' szentszék-
ről minden hivek meghívandók , szabadon vá-
laszt/' — Tiszt. Wimmer ur a' gyülekezetek' 
követőinek ezt úgy magyarázta , hogy a kerület-
nek szándéka a' gyülekezeteket szabad választási-
jogoktól megfosztani és jövendőben a' prédiká-
tori hivatalt önkényesen tölteni be; a' consistoriu-
mokat, legfeketébb színekben, mint synedriákat 
és inquisitionalis törvényszéket festette elöltök; a' 
fizetést illető pontról mondá, hogy a' kerületnek 
szándéka őket tetszése szerint megadóztatni. Az 
elvek, mellyekből kimdula ezek: az egyházban 
nincs szükség törvényekre, az apostolok állal előnk-
be szabott rend elégséges; itt csak szeretettel 
kell kormányozni, nem szabad bíráskodni, mindent 
csak szeretettel kellelintézni; az egyházban mind-
nyájan szabadok vagyunk és ő nem ismer el sem-
mi tekintélyt (még a'többség és törvény' tekinté-
lyét sem ?) Ezen nyilatkozásainak czélja, úgy 
látszik nem egyéb, mint a' kerületet a' gyüleke-
zeteknél gyanússá tenni, őket ellene felingerel-
ni és ha lehet, az egész esperességnekelszakadá-
sát eszközleni. De minthogy tisztlársai vele kezet 
nem fogtak, a' gyűlés eloszlott a' nélkül, hogy si-
kerültvolna fondorkodásaiáltal czélját elérni. 

Midőn a' mult nyáron esperességünk uj es-
peresi felügyelőt választott , a' felső-lövői gyü-
kezel és prédikátora a'választás'formája ellen pro-
testált. A1 senioratus, t. i. a1 rendszerrel meg-
egyezőleg * ) a' kerületi felügyelő urat megkérte, 

A' rendszer' 1-ső részének 2-ik szakaszában ezek 
* 



hogy a' senioratus általa kért egyéneket kijelölje ; 
de a' felső-lövőiek a' rendszer által a' kerületi fel-
ügyelő urnák adott kijelölési jogát el nem akarván 
ismerni, azt kivánták, hogy az esperesség maga 
jeleljen ki és az által kijelölt egyének közül, vá-
lasszon. Nincs most itt szándékom t. Török úrral, 
ki ez ügyben a' felsőlövőiek' pártjára kelni 
szükségesnek találta, arról vitázni, a'választásnak 
melly formája egyez meg leginkább protestansi 
szabadságunkkal; de annyit mégis megengedend, 
hogy egy közös testületben, mellyben kiki egyen-
lő jogokkal bir, a' kisebbség a' többség'határo-
zatának engedni köteles, és hogy az a' legna-
gyobb merészség, ha az egyes mindennek és 
mindnyájoknak ellenszegül és véleményét törvény 
gyanánt reájok tukmálni akarja. Es mivel menten-
di t Török ur azon hatalmaskodást, mellyel mi-
dőn esperes ur a' kijelölteket választás végett kö-
röztette , Felsőlövő a' körlevelet menésében gá-
toltaés a' helyett, hogy tovább küldötte volna, 
az esperes úrhoz vissza utasította. Vagy mi által 
mentendi azt, hogy Felső-Lövő már miután az es-
peresi felügyelő a' többi gyülekezetek átalános 
többsége állal megválasztatott, makacson pro-
tesiatioja mellett megmaradt és az espcresi gyű-
léshez mocskoló iratot adott be, mellyben a' prédi-
kátoroktól még az illető czímet is megtagadta elein-
te ugyan tiszteletes uraknak, azután az urak 
végre csak kédeknek hivta, mellyben a' nélkül, 
hogy valamit okokkal támogatott volna, elejé-
től fogva végéig gyaláz és a' legaljasabb kife-
jezésekkel, mint: esztelen, ostoba az esperes-
ség és kerület' becsületét mocskolja. Mind ez t. 
Török ur előtt ismeretlen lesz , de azért nem jó 
az embernek Ítéletében hamarkodni és valamelly 
dologról időnek előtte Ítélni. 

Ezek tények uraim, mellyeket esperessé-
günkből hiven előadánk. 

Modorbóli visszajövetele óta tehát W. A. ur' 
igyekezete eleinte oda ment, hogy gyülekezetét a' 
többiektől elszakassza, de hogy későbben mester-
kélését azon terv' kivitelére fordította, hogy a' 
többi gyülekezeteket is részére vonja és igy a' se-

vannak: „Az esperesi megyék' tisztviselőit, úgy-
mint az esperes és felügyelő urakat, mégis a' vi-
lági és egyházi jegyzőket, pénztárnokot titkos sza-
vazattal választandják. A' végett esperesi kijelö-
lést a' kerületi superintendens, felügyelőségre pe-
dig a' kerületi felügyelő urak adandnak olly for-
mán azonban, hogy a megyék illyen esetek' alkal-
mával előre meghalgattassanak 's a' kijeleltekre 
nézve ne az életidő, hanem az érdem vétessék 
zsinórmértékül.e 

*) Nem a' szabadválasztási jogról van itt szó , mely-
lyet a' gyülekezetektől elvenni még senkinek eszé-
be sem jutott és előttünk szintolly szent, mint t. 
Török ur előtt; hanem ezen jog' gyakorlatáról, 
mint kelljen ezt végrehajtani. Kerületünk határo-
zatában az igazat eltalálta-e, azt a' csendes és 
elfogulatlan értekezések' utján legkönyebb kitudni. 

Közlő. 

paratismust, ha lehet, az egész esperességben 
terjessze, eléggé bizonyítja a' rendszer ellen tett 
kikelése. De minthogy az esperességnek többi pré-
dikátorai ebben nem segítették, sőt igyekezetének 

'ellent állottak, tehát azokat gyülekezeteiknél gya-
núsokká akarta tenni, mi néki olly rosszul sike-
rült, hogy a' felebb érintett mocskoló irat' gyalá-
zásait gyülekezeteink' követei legnagyobb megve-
téssel fogadták. 

Túlzó elvei, mellyeket kimondott, bizonyít-
ják, hogy midőn a' gyülekezetek' jogaik és sza-
badsága mellett olly igen buzog, ő azt nem a' 
gyülekezetek iránti szeretetből teszi, mert ezen el-
vei szerint az egyházi rend csakhamar anarchiává 
válna Legfőbb igyekezete csak oda megy, hogy 
magát egészen függetlenné tegye, mint a' felső-
lövőiek már részből föl is mondták a' kerületnek 
az engedelmességet és kinyilatkoztatták, hogy tőle 
egészen elakarnak válni 

Az egyházi lapban elősorolt vádjai, az igaz-
ság és hazugság' keveréke, nem egyebek, mint 
általa tett demonstratio, hogy a' közönségnél maga 
és fondorkodásai felől jó vélekedést támasszon 
és ennek szerzése által terveinek kivitelénél az 
esperességet és a' kerületet kijátszhassa. Es ugy 
látszik , hogy ezen fortélyoskodása részben sike-
rült is és a' kívánt gyümölcsöt megtermelte, mint-
hogy e' lapnak szerkesztősége is a' felső-lövőiek' 
részére állott és ezek már az esperességhez be-
nyújtott Írásokban megtudták mondani, hogy con-
sistoriumainkból és egész rendszerünkből mi sem 
lesz. L o s t o r f e r Pál, borostyánkői pred. 

4, Yála^fl a' jirot. egyházi lapok9 

nu é. 19-ík számában! szerkesztői 
jegyzetekre 

Ámbár a' prot. egyh. tisztviselőknek szabad 
választatására nézve t. Török úrral, a' mint érteke-
zéseink'eddigi folyamatja mutatja, elvben megegye-
zünk; a'consistorialistákra nézve pedig ezen lapok' 
1843. évi39.sz -ban tett kifejezését t. Török ur, 
azon évi 49-ik szám alatt módosítja, mégis ezen 
módosítás iránt van még egy kis észrevételem. Azt 
mondja t. i. a' t. ur, hogy az ő szavaiban nincs 
egyenes állítás, mert ,hiszem', nála annyit tesz, 
mint .vélem'; nálam nem, mert a'mit hiszek, arról 
megvagyok győződve , a' mit vélek , az előttem 
még kétséges. Mondja tovább, hogy csak azon 
consistorialistákat értette, kik napidíjakat húznak, 
a' világi renden lévőket tehát nem , mert ezek 
sehol sem, de az egyháziak tán mindenütt húznak. 
Kérem, a' 39-ik sz. alatt e' két rendbeliek nin-
csenekmegkülönböztetve, de nem is kell őket meg-
különböztetni, mert a'dunántúli ágost. evangyéli-
kusoknál még eddig az egyh. renden lévők sem 
huztak napi-díjakat; és igy minden esetre elhull 
a' consistorialistákra nézve tett szerkesztői jegyzet, 
miután az épen nem áll , hogy a' kérdésben forgó 
végzést a' consistorialisták hozták volna: 5 ur is 



a' mit e' részben mondott, csak a'jövendőről ért-
hette, 's ha a' tett felszólításra felkel, 's felelni 
fog, akarom hinni, hogy mind mondatának, mind 
azon kérdésbeli végzésnek alapos okát tudja adni, 
meliyet én is adhatnék, ha hoszasb lenni vagy to-
vább is szót váltani kívánnék. Azzal vádol Török 
ur, hogy mivel az elvet nem tagadhatom, a' mo-
dor és tacticába kötelődöm, mint némellyeknek 
szokások, noha ö Wimmer' modoráról egy szót sem 
szólott. Ugy-e? akkor t. Török ur csak az árnyék 
ellen vagdalózott, mert a' szabad választási elv 
mind rendszerünkben, mind a' gyakorlat szerint 
meg van állapítva, mint ezt legközelebb mind a' 
kemenesalli, mind a'soproni alsó egyh.megyék' fel-
ügyelőinek szabad választása bizonyítja; erről te-
hát én valóban nem is szólhattam, hanem csak a' 
modorról 's cpen Wimmer ur' modoráról szólottam, 
és arról kellett szólanom, mert újra mondom, 
hogyha minden egyes pap, vagy tán egyes gyüle-
kezet, mihelyt képzeli, hogy a' felsőbb egyh 
tisztviselő nem kelleteképen rendelkezik, azonnal 
tettleg ellenszegülhet, sőt mint Wimmer ur csele-
kedett, annak körlevelét erőszakosan feltartóztatja 
's ez által a' lobbi gyülekezeteket is kötelességök' 
teljesítésében vagy jogaik' gyakorlatában hatalma-
san gátolhatja, akkor minden rend felbomlik, ezt 
kiki beláthatja. Vagyon igenis rendes és illendő 
mód, a1 tisztviselők' hibáinak orvoslására. Ila te-
hát illy rendetlen erőszakos tetteiért a' „consisto-
rium" (inkább a'convent: úgy látszik l. Török ur 
a' dunántúli a. v. t. evangyélikusok' egyházi szer-
kezetüket nem ismeri 's azért a' consistoriumokat 
a1 conventektől vagyis közgyűlésektől megkülön-
böztetni nem tudja) Wimmer urat rovogatja, tehát 
lehet e' convcntet igazságggal Wimmer' ellenében 
erőszakosnak mondani? Felettébb csudálkozom, ez 
okból, hogyan mondhatja Török ur, hogy ő most 
is Wimmer' részén áll! sőt még a' kerül, gyűlést 
vádolja, hogy nem igazságosan járt el ,,'s egy-
oldalú vádra előleges kihallgatás nélkül Wimmert 
jegyzőkönyvileg, mint vakmerő ellenszegülőt'stb. 
vádolja 's Ítélettel sújtja." Mielőtt t. Török ur a' 
ker. gyűlést az egész olvasó közönség előtt illy 
sértőleg bepanaszolta, méltóztatott volna, ne Wim-
mer'igazán egyoldalú előadásából, hanem hiteles 
kútfőből magának informatiót venni, mert az, a' 
miért a' k. gyűlés Wimmert, mint ellenszegülőt, 
jegyzőkönyvileg megrója, nem kívánt előleges ki-
hallgatást, mivel az nyilvános tény, 's olly tény, ; 
meliyet maga Wimmer az előterjesztő esperes ur- i 
hoz küldött, 's a' ker. gyűlésben előmutatott, il- i 
letlen kifejezésekkel is megrakott saját levelében i 
elismert. Miért kellett volna tehát őt erre néz- ] 
ve újra kihallgatni? a' többi körülményekre nézve : 
pedig rendelt a' kerületi gyűlés vizsgáló küldött- < 
séget, meliyet, mint már előbbi czikkemben erin- < 
tém, eljárásában maga Wimmer ur akadályoztata i 
meg, tehát ki a' bűnös? Hanem most, most jön I 
a'dolog'veleje! Azt kérdi t.i. t. Török ur: „vagy i 

• a' ker. gyűlésnek illy eljárását is a' rendszer k i -
i vánja! Rendszer, mellyről f. lövőiek azt vallják, 
I hogy azt soha el nem vállalták, mellynek készílé-
, sére soha senkit meg nem bíztak, meliyet az én 

(alólirt B. S.-nek) közelebbi értekezésem szerint 
némelly lelkészek nem is olvastak, a'világiak még 
kevesebben ismernek, mellynek szabályaival a'con-
sistoriumban ellenkező határozatok keletkeznek, 
hát törvény ez a rendszer?'c 'stb. Ezen halmozott 
kérdésekre, ha kimeritölegkívánnék felelni, talán 
hosszas lennék, de ugy vélem , ha rövidebben 
felelek is, a' ki meg akar érteni, megérthet. 

Mult 1843-ik évi első értekezésemben, úgy 
emlékezem, előadtam, mikép még 1834 évben Vesén 
tartatott kerül, közgyűlésben, hol a' felső-lövői 
gyüiek. képviselőjének is jelen kellett lenni, illy 
rendszernek készítése végett választmány nevez-
tetett ki, mikép ezen választmány munkáját bevé-
gezvén, az a' gyülekezetekben bővebb észrevéte-
lek' megtétele végett köröztetett "s tétettek is több 
helyekről újabb javallatok és módosítások, mely-
lyek a' választmánynak tárgyalás végett újra ki-
adattak, de magának a' szándéknak és a'munká-
nak átalán véve sem f.lövői, sem más gyülekezet 
ellent nem mondott; utóbb a' kész munka az 1838-ik 
évijun. 27-kén Kövágó-Eörsön tartatott ker. köz-
gyűlésben megvizsgálás és helybenhagyás végett 
beadatván , hogy senkinek az ellen, mintha tudta, 
akaratja ellen vétetett volna be, kifogása ne le-
hessen , annak végső megvizsgálása 's helybenha-
gyása végeit ugyanazon évi oct. 4-kére Pápára 
ismét közgyűlés rendeltetett, kihirdettetett olly 
módon, hogy arra mindenki teljes szavazási jog-
gal megjelenhet, sőt az esperességek meghatal-
mazott képviselőket küldeni tartozzanak, ('s el is 
jöttek a' vasi felső megye" képviselői) 's ezen gyű-
lésben azon rendszer meg is erösítetett's elfogad-
tatott f. lövőiek1 eilenmondisa nélkül. Állíthatják-e 
tehát a' f lövőiek , hogy ök a' rendszer-készítésre 
senkit meg nem biztak 's azt el sem vállalták? 's 
ha valóban ezen egy gyülek. még jó idején ellene 
mondott volna is, a' mit ugyan soha sem bizo-
nyíthat be, vájjon szükséges-e a' törvényhozásra 
minden egy városnak vagy helységnek megegye-
zése? igy aligha készülne valaha törvény. Eszembe 
jut itt az egyh. lapok' mult évi 46-ik számában lévő 
apologiája Wimmer umak, hol azt mondja: őneki 
nem kell rendszer, ott a' biblia, de hátrább ma-
gának ellent mond, 's kíván rendszert, 's épen 
olly módot praescribál annak készítésére, millye-
nen mostani rendszerünk készült. Hogy talán „né-
melly lelkészek a' rendszert meg nem olvasták." 
Hát a' corpusjurist megolvasta-e minden tisztvi-
selő? 's azért nem törvény? ,,Az egyh. rendszert 
világiak még kevesebben ismerik'' biz ugy van, 
én most sem veszem vissza szavamat, 's ez nem 
csuda, mert ezen rendszerünk még igen uj , de 
hát a' honi törvényeket 12 millió közül hányanis-
mérik, 's azért nem törvény? 'S vájjon ennek a' 



törvény-e az oka ? ,,A' rendszer' szabályaival a' 
consistoriumban ellenkező határozatok keletkeznek" 
Kérem alázatosan, ezt én nem mondottam; a' con-
sistorium törvényszék, ez úgy hiszem, óva-
tosabb 's csendességben időt vesz magának, ko-
molyan itél; hanem azt mondottam csak, hogy a' 
ker. gyűléseken újabban fellépő fiatal oratoraink-
nak, kik a' rendszert nem tudják, vitatkozásaik 
miatt néha ellenkező határozatok hozatnak; 's nem 
történik-e illyesmi néha a' törvénnyel a' vgyei gyű-
léseken is, de azért a' törvény nem törvény ? Itt 
ismét ugy látom, hogy a' ker. gyűlés és consis-
torium' fogalmát t. Török ur összezavarta. Csak 
azt mondom végre , hogy a' prot. egyh. lapok' 
1843-ki 51-ik számában a' barsi reform, egyház-
megyei gyűlésről tett közlés szerint, ref. atyánk-
fiai, többnyire azon elvekre és azon állásra töre-
kednek, millyekbcn mi dunántúli evangyélikusok 
a' mi rendszerünkkel már vagyunk, 's azon törek-
véseket dicsekedve, 's talán nem méltatlanul 
emlegetik. Lehet-e tehát méltó panasza Wimmer 
urnák rendszerünk ellen , mellyet ő ezen lapok' 
mult évi 46-ik száma szerint elfogadni nem akar 
(ha t. i. ő parancsolhatna az egész kerületnek) ha 
mégis illő és törvényes rendén javítni tud rajta 
valamit, azt köszönettel vesszük. És ezzel részem-
ről ezen kellemetlen Wimmer-historiát befejezett-
nek nyilatkoztatom. B e r z s e n y i . 

5. Végre Perlaky esperes ur' leveléből, 
ki á rendszer' egy részét beküldötte, á kö-
vetkezőket közöljük: A' mi rendszerünk, nem 
mondom, hogy tökéletes, de azt mondom, hogy 
jó. Meg van itt mindenütt a' nyilvánosság, sza-
badság, presbyteri elvekre építve. Ezen rendszert 
— a' generális convent' felszólítására — egy ve-
gyes választmány készítvén, miután minden egyes 
gyülekezetekkel közöltetett és a' többféle hozzá-
járult észrevételek' használata után kijobbítatott; 
végre pedig ugyancsak e' végre tartott kerületi 
gyűlésre felolvastatván, kiigazítatott, így, mint az 
itt küldött másolatban tetszik látni, helybenhagya-
tott és megerősítetett addig t. i., míg az egyete-
mes főgyülés a' négy kerületekből beküldött rend-
szerekből egyet fog alakítani, melly mind a' négy 
superintendentiákban használtassák. Ezen négyből 
egynek készítését a' tárgyba 's czélul vett unió 
hátráltatta meg. De jó is; mert akkor, ha egye-
sülhetünk, nyolcz munkából születhetik majd egy 
jó , és adná az Isten ! tökéletes. — Berzsenyi 
Zsigmond ur egy becsületes és vallását szerető, de 
ugyanazért a'jó rendet is fentartani kívánó ember. 
Tessék elhinni, hogy a' mit irt, egyenes lélekkel 
irta. 0 , nem tudom, ha hordatta-e á lapot, de 
azt észre lehet venni, hogy olvasta és olvassa. 

Per laky Dáv id . 

6. Elkéseti nyilatkozás. 
Épen midőn berekesztendők valánk e' tárgy' 

szerkesztését, érkezeti hozzánk Wohlmuth es-
peres ur' nyilatkozása, mellyet itt következtetünk: 
Nem tagadható , 's nincs is szándékunk tagadni, 
hogy ezen kerületben az, a' mi kijelelési jognak 
mondatik, fen áll, hogy azt az iskolatanítókra 
nézve a' seniorok , a' lelkészekre nézve a" 
superintendens, az illető seniornak hozzájárultá-
val gyakorolja , 's hogy ugyan ez az esperest és 
esperesi felügyelőt illetőleg, a' kerületi elnökség 
által történik , ugy mindazáltal, hogy mindezen 
egyházi hivatalnokoknak kötelességül tétetik, az 
illetőket meghallgatni 's kivánatikra méltó tekin-
tettel lenni. Ugy tetszik, hogy ezen hozzátétel 
által, ha annak egész értelmét megfejtjük, az egész 
jog elenyészik, mert az egyik kéz elveszi azt, 
mit a' másik adott. Ez legalább arra mutat , hogy 
a' többször említett jog, legalább illyen szerke-
zetben nincs arra számítva, hogy a' gyülekeze-
teknek szabadsága általa csorbítást szenvedjen; 
de másfelől igenkönyen támaszthatná azon kérdést: 
micsoda értéke lehet még ezen jognak illyen alak-
ban ? s midőn gyülekezeteink és egyházi testüle-
teink a' szabad választásnak, annak valóságát te-
kintve, teljes birtokában vannak, mi okból tartja 
fen kerületünk a' kijelelési jognak nevét 's annak 
illyen árnyéka miatt miért teszi ki magát annak, 
hogy intézményei ellen ollyan kifakadások történ-
hessenek, mint a' minők az 1843 évi 46 számú 
iratokban olvashatók? 

Vélekedésem szerint kötelességében áll az 
egyházi társulatnak arról gondoskodni, hogy azon 
egyedek , kik egész életöket szent ügyének szen-
telik , legyenek azok vagy lelkészek vagy tanítók, 
némi reménységgel lehessenek az iránt, hogy fá-
radozásaik az egész testülettől méltányoltatni fog-
nak 's hogy érdemeik saját sorsok' javulására is 
valami befolyással lehetnek és megvallom, hogy 
azon szerkezet, mellyben ezen tárgyra épen sem-
mi figyelem sem fordítatnék, annyi sem, hogy 
abból legalább az tetszenék k i , hogy az egész 
testület ezt is feladásai közé számította , legyen 
ezen szerkezet egyébiránt is akármi czélszerü, már 
csak ezen okból is előttem hiányosnak fogna látsza-
ni. Egyházunk nincs azon helyzetben, hogy szolgáira 
dicsőségeket, kincseket áraszthasson 's mindezek-
ről örömest is lemondanak; de véleményem sze-
rint annál inkább követelhetik ezek azt, hogy cgy-
házok legalább azon szerény kivánalaik iránt vala-
mi figyelemmel legyen, miszerint az érdemes lel-
kész, a' buzgó tanító előtt az út egészen elzárva 
ne legyen, ollyan helyre is juthatni, melly kifej-
lett erejének tágasb munka kört, nyomasztó gond-
jainak enyhülést igér. De nemcsak kötelességében 
áll ez az egyházi társulatnak, hanem érdekében is, 
mert úgy látszik, csak jótékony hatással lehet az 
egészre nézve, ha minden lelkész, minden ta-
nító meglehet győződve arról, hogy egyháza, 



melly szolgáitól fáradhatlari buzgóságot követel, 
maga részéről szent kötelességének ismeri azok-
nak megjutalmazásáról is gondoskodni, és hogy, 
habár maga olly helyzetben volna is, hol kö-
telességeinek leghivebb teljesítése mellett is le-
hetlen neki a' közfigyelmet magára vonni, habár 
szerénysége vagy nemes önérzete által vissza-
tartóztatik is attól, hogy érdemeinek ő maga le-
gyen hirdetője, vagy előadandó alkalommal a' meg-
ürült gyülekezeteknek ő maga ajánlkozzék, ha 
mondom, meglehet győződve arról, hogy mind 
ezekre nincsen szüksége és hogy egyháza gon-
doskodott arról, mikép azon férfiak, kiket az 
egyházi és tanítói rendre felügyeléssel megbí-
zott, és kik Istenén és saját gyülekezetén kí-
vül sok esetben szorgalmának egyedüli tanúi , 
olly állásba vannak helyeztetve, miszerint az ér-
dem mellett szót emelhetnek 's tanácsok, ajánlá-
sok általannak előmozdítására befolyással lehetnek. 
Kétségkívül ezen tekintet volt az, mi többféle 
más okokon kivül kerületünknek indokul szol-
gált , hogy a' mi közlünk divatozó gyakorlatot 
éleibe léptesse , és ha ez által bebizonyította azt, 
hogy lelkisméretesen oda törekedett, hogy a' gyü-
lekezeteknek javát és névszerint azoknak teljes 
választási-szabadságát azon tekintetekkelis, mely-
lyekkel az egyházi és iskolai rendnek tartozik, a' 
mennyire az lőle kitelnék, egyesítse, és hogy, 
habár ezen utóbbi tekintetet amannak — a'válasz-
tási szabadságnak — alárendelte is, azt legalább 
egészen szem elől nem tévesztette el; ha gyüle-
kezeteink , ezen érzettől áthatva , nemcsak kezet 
fogtak, hogy ezen rendet magok között alapí-
tsák , hanem azt már egy ember-életen át fen is 
tartották, valóban nem látom, mi okuk legyen 
nekik pirulniok , sőt inkább megvagyok győződve, 
hogy ez csak dicsőségökre szolgálhat. Igaz, hogy 
mindaz, mit egyházi hivatalnokaink ezen tekin-
tetben tehetnek, igen kevésre szorítkozik , csak-
nem egyedül arra, hogy az egyes gyülekezetek 
valami hivatal' betöltése előtt hozzájok fordulni 's 
tanácsukat, ajánlásukat meghallgatni kötelesek: 
de mi kevés legyen is ez, nyilik legalább az által 
alkalom nekik, a'gyülekezetekkel illy fontos pil-
lanatokban érintkezésbe jöni és ha tanácsuknak ritkán 
is, némellykor mégis van foganatja; és legalább 
nem látszik az következni, hogy mivel befolyások 
olly igen csekély, nincsen sürgetőbb tennivalónk, 
mint őket ezen kevéstől is megfosztani, 's nekik egé-
szen lehetlenné tenni, tanácsok, ajánlások által mind 
a' gyülekezeteket alkalmas egyénekre figyelmez-
tetni, mind az elrejtett érdemnek előmozdítá-
sára segédkezeket nyújtani, mi egyébiránt érze-
tem szerint munkakörüknek egyik legszebb és 
legáldásdúsabb részét képezné. Ha saját gyüleke-
zetemben valamelly helységben az iskola-hivatal 
megürül "s az ottani gyülekezet nem keresi dicső-
ségét abban, hogy engemet annak betöltésekor 
minden befolyásból kirekesszen, nem gondolom, 

hogy az által vét; de ha nem rosszalandó az, ha 
azon helységnek egyike, mellyek egy ekklézsiává 
alakultak 's engemet lelkészöknek választottak, ezt 
teszi, miért legyen olly igen roszalandó, ha ugyan-
azon esetben ugyanazt teszi azon gyülekezetek' 
egyike, mellyek egy egyházmegyévé alakultak 's 
engemet seniorjoknak választoltak ? Hiszen hiva-
talos viszonyban állok az egyikhez valamint a' 
másikhoz 'smind a' ketőnek javát tehetségem sze-
rint előmozdítani egyiránt áll kötelességemben. 
Gyülekezeteink legtöbb esetekben nem levén azon 
helyzetben, hogy midőn lelkészre vagy iskola-
tanítóra szükségök van, azokat, kik közül választ-
hatnak, magok' tapasztalásából ismernék, ugy, 
hogy tulajdon itéletöket és szívok' belső vonzal-
mát követhetnék, hanem az iránt többé-kevésbé 
másoknak tanácsát és ajánlását követni kénytelení-
tetvén, nem látom okát, miért utasítassanak oda, 
hogy ezen tanácsot úton útfélen keressék, csak 
azoknál nem, kik hivatalos állásaiknál fogva kö-
telesek, mind az ekklézsiáknak viszonyait, mind 
az illető egyéneket közelebbről ismerni 's kik ün-
nepélyes hittel levannak kötelezve, hogy az ek-
klézsiáknak javát minden kitelhető módon előmoz-
dítani igyekezzenek. 

Akármint ágozzanak is el a' vélemények az úgy 
nevezett kijelölés iránt, alig lesz véleménykülönb-
ség : hogy az egyházi tisztviselőnek, valamint min-
den egyéb tisztviselőnek nem az a'feladata, hogy 
a' fenálló törvények felett bíráskodjék, hanem hogy 
eljárását azokhoz alkalmazza. Ezen szempontból 
kívánom azon vádokat: mellyek a'f. lövői gyüle-
kezet által ellenem felhozatnak megítéltetni, nem 
pedig a' kérdést azon térre átvinni, mintha itt can-
didatióról vagy ncm-candidalioról volna szó, mert 
jóllehet ezen két tárgyak itt egybe vannak szőve, 
mégis két egészen különböző tárgyakat képeznek. 

Midőn ezen egyházmegye még az 1842. évben 
esperesi gyűlésre összejővén , Arlner János fel-
ügyelőjének azon Írásbeli jelentését vette, hogy 
egészségének gyöngélkedése miatt, kénytelen hi-
vataláról lemondani, helyt adtunk azon remény-
nek , hogy talán sikerülend nekünk, őt ezen le-
mondásnak visszahuzására bimi, 's a' végett kül-
döttséget neveztünk ki. Ezen reménységünk hiu-
sulván 's az említett küldöttség engemet a' felől 
tudósítván, egy új választás iránt a'szükséges lé-
pések megteendők vollak, még pedig hivatalos 
állásomnál fogva, általam megteendők. Megvallom, 
hogy az út iránt, mellyet választanom kellene, 
legkisebb habozásban sem voltam, mert csak egy 
útat láttam előttem. Egyházi rendszerünkben ez 
iránt ezen szavakat találtam: „esperesi kijelölést 
a' kerületi superintendens, felügyelőségre pedig 
kerületi felügyelő urak teendenek, olly formán 
azonban , hogy a' megyék illyen esetek' alkalmá-
val előre meghallgattassanak 's a' kijelöllckre nézve 
no az életidő, hanem az érdem vétessék zsinór-
mértékül/' A' gyakorlatra nézve bizonyossá let-



tem a' felöl, hogy az utóbbi időben több egyház-
megyékben a'felügyelői hivatal megürülvén, min-
denütt ezen módon töltetett be Figyelmeztettem 
tehát a' gyülekezeteket, hogy mindenekelőtt ke-
rületi felügyelő ur kijelölés végeit lészen megké-
rendő ("mellesleg legyen itt mondva , hogy ezen 
figyelmeztetésemről a' kerületi gyűlésre beadott tu-
dósításomban is említést tettem) 's egyszersmind 
arra kértem őket, hogy az iránt is nyilatkozzanak, 
kiket kívánnának leginkább kijeleltetni, hogy eb-
beli kívánságaikat felterjeszthessem. Ezen Írásbeli 
kinyilatkoztatások hozzám érkeztek, hozzám ér-
kezett a' f. lövői gyülekezetnek ellenmondása is, 
melly utóbbi egyébiránt, mint tudva van, nem 
valami hiba ellen , mellyet én a' forma ellen el-
követtem , 's melly által a' közöttünk fenálló 
rendtől eltávoztam volna, hanem maga ezen rend 
ellen intézve volt, úgy, hogy minden belátásom 
szerint nem állott volna hatalmamban azon nehéz-
ségeken rögtön segíteni, mellyek ellen a' f. lövői 
gyülekezet szót emelt, habár a' nevezett gyüle-
kezettel tökéletesen egy értelemben leltem volna 
is. A' mit egyébiránt tehettem, hogy ellenmon-
dása nyilvánosságra jusson 's mind azon hatását 
szülhesse, mellyet átalában belső erejénél fogva 
szülhetne, azt mind megteltem Ugyanazon időben, 
midőn a* ker.felügyelő urat,az egyh.megye' kivánati-
ról értesítettem, értesítettem őt egyszersmind az em-
lített gyülekezetnek ellenmondásáról is; hatalmában 
állott a' felügyelő urnák a' kijelölést visszatartóz-
tatni, ha azt ezen körülmények között kiadhatónak 
nem vélte; ugyanazon időben , midőn a'kijelölési 
iratot a' gyülekezetekkel közlöttem, tudósítottam 
okét egyszersmind a' f. lövői gyülekezet' ismételt 
ellenmondásáról is; hatalmukban állott annak kö-
vetkeztében úgy nyilatkozni, a' mint azt czélsze-
rűnek tartandották. Még most sem láthatom állal, 
mit tehettem volna egyebet, hacsak valaki azt nem 
állítja, hogy senior létemre az lett volna köteles-
ségem, egyenesen felszólítani a" gyülekezeteket, 
hogy keljenek ki azon rend ellen, melly kerüle-
tünkben be van véve, és névszerint azon rendszer 
ellen, melly általunk csak néhány évekkel ez elölt 
léptetett életbe 's mellynek alapításában ezen egy-
házmegye is követei által részt vett vala. 

Miután a' f. lövői gyülekezet' irataiban még a' 
választó szavazatoknak felbontására nézveis némelly 
kedvetlen észrevételek tétetnek, eljárásomnak ezen 
részét sem hagyhatom felvilágosítás nélkül. Ugyan-
azon esperesi gyűlésen, mellyre tek. Artner János 
ur lemondását beadta, azt az észrevételt lettem, 
hogy azon esetre, ha a' tisztelt ur lemondását 
vissza nem húzná, kénytelenek fognánk lenni a' 
jövő évben két gyűlést tartani, egyet a' válasz-
tás , másikat a' beigtatás végett; de azt az utasí-
tást vettem, hogy a' költségek' megkímélése te-
kintetéből a' választó szavazatok' felbontására ne az 
egész egyházmegyét, hanem csak annak közellevő 
tagjait hívjam össze. Mind a' mellett kötelességem-

nek tartottam a' választásnak napját és helyét köz-
tudomásra hozni 's épen azon időben az iskolai 
vizsgálatok mialt az egész egyházmegyét beutaz-
ván, magam adtam azt tudtára minden lelkész ur-
nák, szabadságában állott mindenkinek megjelenni, 
különösen meghíva nem volt senki. Az igen ked-
vetlen időjárás, melly akkor beállott, volt oka 
annak, hogy csak csekély számmal jelentek meg, 
de akadályt, melly miatt kitűzött munkánkban el 
nem járhatnánk, ezen körülményben annál kevésbé 
láttunk, minthogy az egyházmegye' imént említett 
nyilatkozása szerint csak néhány tagjainak jelenlé-
tét is elégségesnek találta. 

Székács ur ezen lapnak mult évi 52-dik 
számában azt mondja: „Kínosabb állapot nem le-
het, mint megtámadtatni, ha a'törvény szerint, 
és ismét megtámadtatni, ha a' törvény ellen cse-
lekszünk." A' már most kinyomatott iratomból látja 
kiki, minő vádak és milly hangon emeltettek elle-
nem , hogy azon rendet, melly köztünk fenáll, 
megtartani kötelességemnek ismertem; bátor va-
gyok azt a' kérdést támasztani, milly Ítélet-
nek lettem volna kitéve, hogyha ezen rendet meg-
szegtem volna ? Nyugodt szívvel hivatkozom az 
egyh.megyének minden ekklézsiáira, minden lel-
készeire (és tudom, hogy ezen szavaim szemeik 
eleibe fognak kerülni!) nyugodt szívvel hivatko-
zom mindnyájokra, alig hiszem, hogy a'f.lövőie-
ken kivül legyen köztök csak egy is , ki azon ön-
kénynek és azon uralkodási vágynak, mellynek 
vádjai olly sűrűen rám halmoztatnak, én bennem 
csak legkisebb nyomát is tapasztalta volna. Szá-
moltam eljárásomról az egyházmegyének, számol-
tam a' kerületnek, és miután ezen ügy a' nagy 
közönség eleibe is terjesztetik, ennek Ítélőszéke 
előtt is megjelenni legkevésbé sem rettegek. Mi-
dőn az tulajdonítatik nekem vétekül, hogy rend-
szerünknek szellemében főinspector urat a' kiadandó 
kijelelés végett megkérendőnek állítottam, nem vá-
doltatom arról, hogy magam' jogait tágítani akar-
tam, hanem csak arról, hogy máséit tiszteltem;'s 
egyébiránt, ha az uralkodási vágy olly nagy mér-
tékben létezne bennem, úgy látszik, hogy inkább 
arra bírhatott volna , hogy az egyházmegyét minél 
függetlenebbé tenni igyekezném, mint hogy sza-
vamat azért emeljem, hogy magát a' bévelt rend-
nek alája vesse. Nem tudom, micsoda Ítéletek 
fognak hozatni kerülelünkön kivül azon mód iránt, 
melly nálunk egyházi hivatalok'betöltése alkalmá-
val használtatniszokolt, de bizonyos vagyok, hogy 
nem létez kerület, melly azt az elvet mondaná ki, 
hogy azon tisztviselője, ki a' tőle vett utasítása' 
szellemében eljárni kötelességének tartja, az által 
arra legyen méltóvá, hogy szabadon gyalázattal 
illettethessék. 

T. Wimmer ur' azon nyilatkozatának, melly 
a1 többi iratoknak bevezetésül szolgál, végső sza-
vaiban azt a' reményt fejezi ki, hogy kétségkívül 
többen fognak lenni, kik áthatva azon érzettől, 



hogy az evangyéliomi szabadságról vagyon szó , 
felkelendnek, szót emelendők és a' létező bajokat 
orvoslandók. Legyen szabad erre csak egyet meg-
jegyeznem. Belső elrendezésünkbe nem avatkozik 
senki, az egészen, legyen czélszerü vagyczélsze-
rütlen, a' magunk' müve. Nem hozatnak titokban 
szabályaink, szabadságában áll kinek kinek hozzá 
szólani. Ha hibások azon nézetek, mellyekből ki-
indultunk, szabadságában áll hasonlóképen min-
denkinek a' maga utján jobbakat javallatba hozni; 
semmi veszély nem fenyegeti azt, ki azt teszi, 
semmi háborúra itt nincs szükség. Ha meggyőződ-
nek gyülekezeteink arról, hogy az egészre nézve 
csak káros következéseket szülhet, ha azon férfiak, 
kiket az egyházi testület azzal bizott meg, hogy 
az egyházi és iskolai rendet folyvást szemmel tar-
tsák, azon pillanatokban , midőn egy gyülekezet-
nek vagy lelkészre, vagy tanítóra szüksége van, 
tanácsokkal, ajánlásokkal annak segítségül lehet-
nek, figyelmeztetvén a' gyülekezetet ollyan egyén-
re, kit talán nem ismer, jóllehet szükségeinek ta-
lán mások felett teljesen megfelelne, szót emelvén 
ezen utóbbi' számára 's igy mintegy köteléket ké-
pezvén , melly az egésznek elszórt részeit kap-
csolatba hozza 's ezen tekintetben is az egészet 
organicus testté átalakítván; ha más czélszerübb 
utakat lehet előmutatni, mellyeken mind azon jó-
következményeket, miket ezen rendszabályainktól 
várunk , talán még nagyobb mértékben ellehet 
érni 's mellyeken névszerint az egyházi társulat' 
azon tartozását, melly őt az egyházi és iskolai 
rend' irányában illeti, hogy úgy mondjam, ke-
vesebb költséggel róhatja le; vagy ha épen azt 
lehetne bebizonyítani, hogy ezen rendet illyen te-
kintet átalában nem illeti; ha mindezekről meg-
győződnek gyülekezeteink, hatalmokban van a' 
most fenálló rendet megmásítani. De mindaddig 
is, nem fog talán méltánytalannak találtatni azon 
kérés, hogy ítéljen ám kiki szabályainknak, intéz-
ményeinknek vagy czélszerü, vagy czélszerütlen 
voltáról, de a'forrásnak, mellyből eredtek , tisz-
taságát kétségbe ne vonja. 

Midőn most azon iratoktól, mellyek engem, 
mindeddig fogla.'atoskodtallak, bucsut venni ké-
szülök, feltűnik még emlékezetemben azoknak 
helye, hol arra emlékeztetünk, hogy világi ügyek 
igen is törvényekkel, az egyháziak pedig csak sze-
retettel vezethetők. Nincs itt ideje ezen szavaknak 
bővebb taglalásába ereszkedni. Csak azt az egyet 
jegyzem meg, hogy azon ideális képpel, melly 
ezen szavak állal szemeink eleibe idéztelik, sok-
kal öszehangzóbbnak találom azt, ha akkor, mi-
dőn valami lelkészi vagy tanítói hivatal megürült, 
azok, kik az által árva állapotra jutotlak, össze-
sereglenek azon férfiú körül, kit, mint lelkialyjo-
kat tekintenek, nyilvánítván neki nézeteiket, fel-
szólítván őt, hogy maga nézeteit is velők közölje , 
közös összemunkálással véghez vivén azt, mit kö-
zösen egyiránt szivökön hordoznak, sokkal, mon-! 

dom, összehangzóbbnak találom ezen eljárást a' 
szeretetnek ama mindent átlehelő szellemével, 
mintha azon tan hirdettetik, hogy gyülekezeteink 
csak az által adhatják jeleit nagykorúságoknak, 
ha minden egyházi előjárót gyanús szemekkel ki-
sérnek 's mind azt, mit ezek jogaiból és befolyá-
sokból vesztenek, mint saját nyereségöket tekintik. 

W o h l m u t h L e o p o l d . 

Adat a' kiilföldi stipendiumokhoz. 
A' magyar kegyes jóltevők által, a' német 

egyetemekben alapított stipendiumok' hol és miben 
léte? nincsen még eléggé kifürkészve. Vannak 
ugyan a' legtöbbekről jelentések , mint p. o. „So-
lenniaXX memoriaeanniversariae Bibliothecae Kis-
hontonae" czimü folyóiratban foglalt. „Relatio de 
stipendiis et Beneficiis Hungarorum in exteris uni-
versitatibus studentium" czimü értekezésben, 's 
a' prot. egyh. 's isk. lap' mult évi folyamában is, 
de ez mind nem egészen kielégítő. Lehetnek, sőt 
vannak bizonyosan még e'felett is kegyes alapítvá-
nyok , mellyekről az említettekben említés nincsen. 
Illy egyikének nyomára akadni, czélja e' pár so-
roknak is. A' hires ráhói Jákóffy Ferencz, volt 
ráhoi földes úr , az 1627. aug. 10-énMurány vá-
rában költ testamentomában ezek olvastatnak 20 
szám 5 alatt: „az öregbik húgomnak az urának ke-
zében hagyom 1000 ezüst tallért, hogy lelke el-
vesztése alatt lutheránus valláson való diákokat 
lanítasson vele, minden esztendőben kettőt's hár-
mat is Vittenbergában; ha az Judith Galambos 
urának halála történnék, az diákok tanítására az 
másodiknak az ura viseljen gondot, de más szük-
ségre ne költsék." Ezen testamentom'végrehajtása 
oklevelének kivonata pedig igy hangzik: „Anno 1640 
die 5 mensis januarii, mi Veselényi Ferencz, ő flege 
Füleki Kapitánya 'stb. jöttünk ide ráhói kastélyba 
a' mi Honth vármegyében vagyon, néhai ráhói 
Jákóffy Ferencz uram és felesége néhai nzetes 
és ngos Dersfy Judith aszszony atyjafiai között, 
mindkét részről a' megnevezett néhai JákólTyFe-
rencz úr' testamentomának, és arról ugyan mi előt-
tünk lelt compositiójának executiójára, és legel-
sőbben is deliberatione azt találtuk, hogy'stb Né-
hai JákólTy Ferencz urat, az melly 1000 tallért 
hagyott i. e. taleros numero mille a' Vittcnbergá-
ben tanítandó diákok sustentálására, f azt is nzetes 
Galambos Judith aszezony urának Asgúlhi István 
urnák kezébe adtuk.Ezeknek következtében illen-
dően felszólítatnak a' t cz. olvasó urak, kivált-
képen azon tanuló ifjaink, kik hállai egyetemben 
mulatnak, miképa' kérdésbe vett stipendium nyo-
mára akadni 's róla szerzeit tudomásaikat e' la-
pok utján közölni szíveskedjenek. Költ Ráhón mart. 
9-kén 1844. V a l e n t i n y i B á n i é i . 

Külföldi közlemények. 
E g y h á z i iiirndÚH. A ' müncheni főconsisto-

rium azt a' rendelést adá ki mult évben, hogy a' 
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protestáns gyermekek, de kivált a' törvénytelen 
ágyból lett kisdedek mindenkor legalább egy pro-
testáns kereszttanunak jelenlétében kereszteltesse-
nek meg, a' ritka esetekbeni kivételt a' lelkész' 
hivatalbani ügyességére hagyván! 

A' zsidó nép 's annak megtérítését ezé l -
kavett prot. társulatok ; ezeknek ke le tke -
zése és működésüknek s ikere ; és a' jeru-
zsá lemi protestáns püspökség ! — A ' zsidó 
nemzet egyike a' föld' legnevezetesebb népeinek, 
akár történeti, akár politikai vagy vallásos szem-
pontból tekintsük azt! Sok századoknak villámtel-
jes fellegei mentek el már feje felett 's lesújtva, 
sokszor a' porig megaláztatva, megvan Jákób' 
nemzetsége 's pedig nagy számmal még most is : 
's minden politikai elnyomattatásuknak, úgy lát-
szik, egyedüli haszna az, hogy ök birják még 
most is nem ugyan a' Kanaán' földét - - hanem 
annál sokkal többet: mert a' világnak föbankierjai 
— pénzkölcsönzöi —a' zsidók!! Sok köztünk di-
vatozó törvénynek és egyházi-szokásnak nyomai, 
eme'nép' sok ezer évek előtt felállított theokratia-
jában találhatók. Főképen sokat szenvedett eme' 
szerencsétlen nép a' keresztháborúk' idejében , és 
a' hitnyomozó urak alatt Spanyolországban, hol 
közüle számtalan sok megégettetett! De midőn az 
emberiség' angyala emez őrültséget könyezve te-
kinti, egyszersmind csudálkozva emlékezik meg 
az ur' eme' szavairól: „Bizony mondom néktek, 
hogy e' nemzetség el nem múlik, míg ezek mind 
meg nem lesznek." Most már mindenfelé elszélyed-
ve , mintegy 7,000,000 számmal vannak, és csak 
néhány évek óta látszik Európában 's honunkban 
is reájok virradni a" politika' napfénye; míg napke-
leten a'legnagyobb megvetésnek és nyilvános gya-
láztatásnak naponkénti tárgyai. Jaj azon hitterjesz-
tőnek Abyssiniában, kit zsidóval látnak társalkodni, 
o munkáját befejezettnek nézheti. A' görög, vala-
hányszor a' zsidó szót kiejti, mindannyiszor hozzá 
teszi a' s. v. tisztességgel legyen mondva; épen 
mint mikor disznóról beszél A' régi híres ker. 
anyaszt.egyhaz-atyák, egy szót sem emelének a' 
zsidóknak védelmökre, 's csak Luther, jóllehet 
a' rabbinusokat gyülölé, ajánlá a' keresztyéneknek 
az azokkali szelídebb bánást. Azonban itt még az 
oszava is sikertelen hangzott el, miképen későb-
ben , Kallenbergé Hálában! 

Századunkban ugy látszik, a' protestáns hit• 
terjesztő-társaságoknak marada fen a' dicsőség, 
nagyobb figyelmet és felebaráti türelmet idézni elé 
eme' nép iránt. A' szentírásban foglalt sok jöven-
dölésekre támaszkodva, azt reménylik ezen tár-
sulatok, miképen a' zsidók, minden eddigi eltö-
rülhetlen nemzetiségük mellett, maholnap mégis 
a' Krisztusban ismerendik el az igért messiást. Táp-
lálják e' reményöket még azon körülmények is, 
hogy eddig már számtalanszor csalattak meg , 
még legtudósabb rabbinusok is ál-messiások által, 
's hogy a' Dávid' nemzetsége többé tudva sincsen; 

mert a' zsidó nemzetségek' lajstromai (Geschlechts-
Register) elvesztve! Hogy azért e' népnek ré-
mítő tudatlansága , annak számtalan babonás szo-
kásai, és a' rabbinusok által már gyenge korokban 
beléjek öntött keresztyén-ellenisége megszüntes-
senek , mint szinte főokai a' messiást váró ön-
csalásnak ; tehát zsidó bötükkel nyomtaták ki a' 
londoni hitterjesztő-társaságok a' bibliát és sok száz-
ezer vallásos tartalmú keresztyén könyvecskéket; 
a' mellett hitterjeszlő-állomásokat alapítván a' föld-
nek sok részeiben: 's íme a' reménység, zöldelő 
színében, mindinkább magasbra emelkedik. 

De nézzük már ezt közelebbről, hív ada-
tokban. Az 1808-ik évben, mikor egész europa 
csak a' nagy Napoleon' nevét magasztalá, vala-
melly Way Alajos gazdag angol főnemes egyik ba-
rátjával, a' dewoni grófságban , egy falusi jószág 
mellett lovagolván el, elbámulva nézék az ottani 
élőfákat. Ekkor monda néki barátja : ,,De isméri-e 
ön, az ezen élőfákat tárgyazó különös rendelést?" 
Az asszonyság, kié az előtt eme'jószág vala, vég-
rendeletében azt határozá meg, hogy senki e ' l i -
getet le ne vághassa, mielőtt bekövetkeznék az 
idő, mellyben jeruzsalem ismét a' zsidó nép' bir-
tokába jutand! Way lord meglepetve eme'hitteljes 
gondolattól, kezdé kutatni a' szt. írást, arról kí-
vánván meggyőződni : vájjon lehet-e a' szerint 
reménye a'zsidó népnek, dicsőbb állapotbani visz-
szahelyheztetésre ? 'S eme vizsgálat őt a' zsidók 
iránti nagy részvétteltölté be, ugy annyira, hogy 
jószágának legnagyobb részét, úgyszinte minden 
tudományát és erejét, ezen nép' sorsa' javítására 
fordílá. Sok jeles férfiakban részvétet gerjesztvén, 
már 1808. évben sikerüle néki Londonban társu-
latot alakítni, melly a' prot. vallásnak a' zsidók 
közti terjesztésével foglalatoskodott 's mellynek 
egyik kitűnő tagja, maga a' kegyes kenti herczeg 
is volt, Victoria királynénak atyja! Sokféle volt 
a' gúnybeszéd, a' társulat' eltörlésére irányzott ár-
mánykodás, nagy a' költség és nem kevés a' gond! 
Way Lord maga már 50,000 p. forintnál többet 
költött, 's végső rendeletét is még életében végre-
hajtván, ismét 120,000 p. ftot segedelmezett: mi-
dőn több több barátokra találván a' társulat, most 
már bátran folytatja munkáját a' földnek sok ré-
szeiben , kivált főtársulatok által! 

A' londoni társaságnak Európában, Ázsiában 
és Afrikában most 28 hitterjesztő állomása van , 
mellyekcn 49 a' hitterjesztő , a' skót anyaegyhá-
ziakkal egybevéve, kik közül 23 megtért zsidó, 
több volt rabbinussal. Jövedelme a'társaságnak az 
184-2-ik évben vala 300,000 p. frt. Londonban egy 
év alatt 24 zsidó kereszteltetett meg. Létez itt 
már most egy zsidó egyetem is , mellyben a' tudós 
Mac-Caul' igazgatása alatt mindig képeztetnek hit-
terjesztök; 's pedig egy részt ollyanok, kik zsidók 
's a' rabbinusi tudományban (talmud) oktatva 
levén, csak a' keresztyén vallásra tanítatnak; más 
részt pedig keresztyén if jak, kik a' zsidó nyelvet 



és litteraturát tanulják meg. Van azonkívül még 
két iskola is, mintegy 80 nevendékkeL Ezen-
kívül a' társulat még 7 iskolát alapított a' poseni 
íőherczegségben. Aztán alapított szinte fi-társula-
tokat is Frankfurtban, Báselben, Berolinában, El-
berfeldben, Dresda, Toulouse, Neufschatel, Strass-
burg, Bremen , Boston, Newyork városokban, 
sőt Keletindiában is. Eme keresztyén munkában 
résztveendö a' skót ref. anyaegyház az 1838. év-
ben elhatározott lépést tőn. Az 1839. évben t. i. 
elküldé a' napkeleti országokba dr. Blak és Keith 
urakat, az izrael' népéről kimerítő isméreleket szer-
zendők, 's miután több országokat beutaztanak , 
új hitterjesztő-állomásoknak alakítása vala fárado-
zásoknak gyümölcse, 's pedig a'következendő he-
lyeken: Safetben, Galilaeában, Jassyban Moldvá-
ban, Pesten honunkban, Poseuben, Smyrnában, 
Konstantinápolyban, Livornóban és Gibráltárban 
Sok kitűnő tehetségű férfiakat számlálunk a' meg-
tértek közt, kik mint egyetemi tanárok is (p. o. 
Neander Ágoston) nem csekély szolgálatokat te-
vének a' prot. keresztyénségnek; s alább alább 
száll már a' talmudnak és rabbinusi koholt hagyo-
mányoknak (traditióknak) tekintetök. De a' legne-
vezetesebb tünemény az, mi Jeruzsálemben történt 
és fejledezik. Mikép tudva van, megegyczének an-
gol- és burkusország a' prot. püspökségnek jeru-
zsálembeni alapításában, dr. Alexandert, volt zsidó 
rabbit választván püspöknek, ki is ott most zsidó 
nyelven tartja az isteniszolgálatot, 's két év alatt 
már G rabbit megtérített! Melly érdekteljes légyen 
eme' prot. püspökség, az leginkább az ellenfelek-
nek törekvéséből tetszik ki ! A' pápa t. i. szinte 
püspököt akar oda rendelni „Babyloniai" czímmel: 
míg a'némethoni zsidók nagy összeg pénzt áldoz-
nak, egy a1 beteg zsidókat ápoló intézetnek jeru-
zsálembeni felállításara! A'legújabb, 1843-ik évi 
oct. 31-én költ hírek ezt közlik: sept. 23-án ismét 
egy Bajorországból ide szakadt ifjút keresztellünk 
meg; ezenkívül pedig 8—9-en várják a' sz. ke-
resztségét, 's néhányan ahoz közel vannak. Niko-
layson hitterjesztő Konstantinápolyba utazott, sür-
getendő a' templomépítésrei engedelmet. Az ország-
ban minden jobb rend felbomlott, 's ha ez még 
soká tart, félő, hogy az ismét a' 10 vagy 20 évek 
előtti sorsára jut. M. B. 

Szerzetesek és apárzúU' során Portu-
gáliában. A' szomorú állapot, mellyben régóta , 
szenvodnek a' szegény egykori szerzetesek és apá- i 
czák, kiktől elvévé a'kormány birtokaikat, az ígért 
segélypénzt pedig nem fizeti, valóban közsajnála- j 
tot érdemelés ébreszt. Alves Martins a' mult kam- i 
rának előterjesztést nyujta be a'terceirai apáczák' 1 
részéről, kik közül némellyek az orvos' bizonyít-
ványa szerint chen haltak me^. A'velők kötött szer-
ződés szerint a' kormány húzza a'mintegy 45,000 1 
porosz tall. jövedelmet, nekik pedig mitsem ad. i 
Alves mondá, miszerint barbar 's undok dolog, I 
hogy a' kövelek szerzetesek' házában hoznak tör- ! 

; vényeket (a' kolostor, mellyben üléseit t a r t j a a' 
cortes, benedek rendüeké) 's a' szerzeteseketkol-
dulásra kényszerítik saját ajtajoknál. Említé to-

• vábbá , hogy a' monchiquei apáczáktólazon ürügy 
alatt, hogy vámházat csinálnak belőle, elvevék 
lakukat 's 12 gar. napipénzt Ígértek nekik; hogy 
a' vámház föl nem építeték, de az épület 3,500. 
tall. bérbe adaték, hogy az apáczáknak mitsem 
adnak, hanem tetszés szerint éhen meghalni hagy-
ják. Három más követ szintén szólt a' tárgyról, 
sajnálkozva a' szomorú állapoton. De a'dologszo-
kásszerint csak a' réginél marad. Egyébiránt 
igaz és igaz maradand, hogy Lissabonban na-
ponként látni exszerzeteseket az útszákon alamizs-
nát koldulva. Nem rég egy padlásszobácskában fa-
zék mellett, mellyben agyag vala, kettőt leltek 
halva e' szerencsétlenek közül. Azoknak száma, 
kik éhség 's nyomor miatt vitetnek kórházba, bor-
zasztó. (Ka th K. Z.) 

Erkölcsiség Portugál iában A tartomá-
nyokban gyakorta borzasztó, titkos és nyilvános 
gyilkosságok történnek "s a'fiatal emberek közt is-
tentclenségek vallásos szokások iránt 's tova ter-
jedő istentagadás annyira nyilvánulnak, hogy va-
lóban meg kell rajta rettenni, igy péld. nem gyér 
a' panasz, hogy a' coimbrai tanulók templomok-
ban 's járdalatoknál a' legilletlenebbül viselik ma-
gokat. A' lissaboni polytechnicai iskolában egy 
oktató természettani felolvasásaiba vallás-teleolo-
giai észrevételeket szővén, e' miatt olly hangos 
kaczaj támada, hogy az a' főkaczagónak örök ál-
tali elvitetésére kényszerítő az oktatót. 

(B. A. K. Z.) 
Püspökszám-csökkentés Portugáliá-

ban. Angol lapok alítják, hogy az egyházügyek' 
's igazságkiszolgáltatás' ministere relatiojára a* 
kormány' azon szándékát nyilvánítja, hogy a'por-
tugál püspökségek' száma meg fog kevesbítetni 's 
a' pápai nuntius' megnyert beleegyezése után, 
ez iránti rendszabály a' cortes elébe terjesztetni. A' 
tized' eltörlesztése lehetlenné tevé , hogy a' püs-
pökök1 mostani számát illő jövedelemmel megtart-
hassa a' status. A1 káptalanok' száma is, mondják, 
meg fog csökkentetni. (Kath . K. Z.) 

Németalföldi közzslnat. A ' németalföldi 
reform, egyház' kózzsinatján , 1842-ik évi jul'. 
6-kán 's folytatólag fölolvasott az Alig. Kirchen-
Zeitung' mult évi 193-ik számában közlött s a' 
németalföldi reform, egyház' külső és belső álla-
potját illető tudósításból tán nem lesz érdektelen 
a' következőket kiemelni: ,,A'reform, egyház mind 
a' tiz tartományban 1,619,809 lelket, 1230 gyü-
lekezetet 's 1450 papot számlál. A' papihivatal 
700 forintnyi fizetés melleit egygyel szaporodott. 
1841 ki májustól 1842-i májusig48 pap jelölt tette 
le a'vizsgálatot; 1841-i májustól 1842-i májusig 
az országos pénztárból 50,240, a'tartományi pénz-
tárból pedig 23,200 forintok fizettettek ki segít-
ségül az egyházi gyülekezetek'számára. — A'tar-



tományi hatóságok' tudósítása szerint 1841-ben 
a' ref. egyházból a' romaiba 187 lélek tért 's eb-
ből viszont a' reformáltba 167. (A.K. Z.) 

Bajorország- A' bajorországi kerületi ha-
tóságok azt a' parancsot adák ki: „hogy minden vá-
TOSÍ és falusi hatóságok által, minden kocsikázás ti-
lalmaztassék a' r. kath. és prot. templomok mellett, 
mig az isteniszolgálatnak nincsen vége." Tudom 
örvendnek ezen kivált a' pesti lelkészek is, éspe-
dig valláskülönbség nélkül. Nem tudom lehet-e 
nékik is ehez reményök! 

Gusztáv-Adolf-alapítvány ! A' Stuttgár-
di ev. consistorium nov. 21-éről költ határozata 
szerint, egy évenkénti közönséges egyházi collec-
tát rendelt a' Gusztáv-Adolfi-alapítvány' számára. 

statietikai adatok* A ' papi főhivatalno-
kok' száma Romában 176, köztök 30 bibornok , 
21 érsek és püspök, 125 főpap; a'világi papoké 
1654, szerzeteseké 2479, apáczáké 1550. Leg-
inkább megszaporulta' napszámosok' száma (7272-
ről 15,158-ra); a'kolduló szerzetek által alamizs-
nakérésre felhatalmazott koldusok'száma 1913., a' 
fel nem halalmazottaké legio. (B. A. K. Z.) 

Tiltott könyv. 0 szentsége a' kővetkező 
czimü könyvre: ,Briefüber die Leitungder Studien 
von Franz Forti, Genf; 1843.'hosszú bullában 
kárhoztató ítéletet monda 's azt tiltott könyvek kö-
zé sorozá. (B. A. K. Z.) 

Ezen kivül tiltvák ezek is: 1) La Religion 
constatée universellement, á l'aide des sciences 
et de l'érudition modernes. ParM delaMar-
ne; és 2) É picciol dono, ma te 1'oíFre il cuore. 
— Strenna pel capo d' anno. (Kath . K. Z.) 

Túlságos hízelgés. Sibour franczia püs-
pök római útjáról előleges tudósítást bocsátott me-
gyéje' papságához, mellynek eleje igyen hangzik: 
,Láttuk őt, a' pápát, a' főpapot, a' püspökök' 
püspökét, az apostolok'örökösét, az egyetemes 
tanárt, a' r. kath egység* középpontját, a' meny-
ország' kulcsai őrét, egyszóval, Jézus Krisztus' 
helyettesét; tiszteltük őt szeretettel, őt, kit sz. Ber-
nát bibliai, de mindig eltalált nyelvén: első szü-
löttség által Ábelnek, igazgatás által Noénak, 
patriarkaság által Ábrahámnak, rfölszentelés által 
Melchisedeknek, méltóság által Áronnak, tekintet 
által Mózesnek, hatóság által Sámuelnek, hata-
lom által Péternek, ihletség által Krisztusnak ne-
vez. Lehetetlen kifejeznünk, mit érezénk, mi-
dőn lábaihoz azon mély érzelemmel borulánk, 
mellyet illy czimek önténck belénk 's ő bennün-
ket szaporán fölemele, hogy karjaiba zárjon, 
azután pedig velünk mint testvér testvérrel be-
szélt. Azon perez óta bizalmunk határt nem is-
mert 'stbí Ha világi szolga igy beszélne uráról, 
nem sokáig kellene fejünket törni, mi névvel nevez-
zük hizelgéseit. (B. A. K. Z.) 

Tudós értekezés. Az „Academia di Re l i -
gione catolica" egyik ülésében Mazio Pál igen 
tudós értékezést olvasott fel a' Dániel'könyvében 
előjövő történettani és chronologiai nehézségek-
ről, mellyek eredménye az, hogy a' történettan-
nak is, mint más tudományoknak, megvannak a' 
maga problémái, mellyek' megoldásánál a' való-
színűség' bizonyos fokával kell beérnünk 's hogy 
a' történettan is elzárja titkait, mellyekről fölleb-
benhetjük ugyan a' fátyolt, de magát a' függönyt 
félre soha nem vonhatjuk. (Kath . K. Z.) 

Kengyel papok Rómában. Nem rég több 
lengyel pap érkezék Rómába, kiknek vallomásai 
kétségkivülivé teszik, hogy az oroszkormány né-
hány év előtt elkezdett rendszerét, Lengyelország-
ban a' r. katholicismust a' statusegyház által el-
nyomni , következetesen 's állhatatosan foganato-
sítja. Egyszersmind folyvást érkeznek uj panaszok 
az elnyomásokról, mellyeknek az oltani r. katho-
likusok kitétetvék. Képzelhetni, mi fájdalmas benyo-
mást szülnek e' hirek épen most, midőn Pétervá-
ratt szándék lőn mutatva, visszaállítani a' sz. szék-
keli jó egyetértést. ( K ö l n . Z tg . ) 

U j i m a h á z . Parizsban a' kasimir-périer-
uton ismét prot. templom nyittatik. A1 r. kath. 
papság hiában tesz lépéseket a' prot. templomok'' 
ezen szaporodása ellen. (A. K. Z.) 

Belföldi közlemény* 
Tudósítás az 1843-dlk évi 1*1/2 juta-

lomról. Alulírottak ezennel hivatalosan jelentik, 
hogy a' protestáns egyh. és isk. lap' szerkesztő-
ségi hivatalában, az alulirt napon megjelenvén, 
fájdalommal tapasztalták ugyan , hogy az előfize-
tő urak közül nagyon kevesen küldötték be sza-
vazataikat , de miután a' kihirdetés annak idejé-
ben ismételve megtörtént volna, kötelességöknek 
ismerék a' jutalmat a' beérkezett szavazatok" több-
sége szerint oda Ítélni. Érkezett összesen 44 sza-
vazat. Ebből 
Bocsorur' Hetényi bírálatára esett—^ 1 szavazat 
Jakabfalvy' históriai czikkére 1 — 
Székács újévi versére (és igy hibásan) 1 — 
Hetényi' István király 'stb. czikkére 2 — 
F. A. Unió czimü czikkére — 2 — 
Haubner' apológiájára — — — — 3 — 
Wimmer'dunántuli okleveles czikkére 3 — 
Illés' Iíaleidoscopjára 13 — 
Fáy András'negyedóramutatójára— 18 — 

Összesen 44 szavazat. 

És igy a' 12 és Va arany jutalmat Fáy András' 
negyedóramutató czikkje nyerte cl Pesten 1844-
ki mart. 24-kén. Id. Schedius Lajos, Döbrentey 
Gábor, Török Pál, Székács József. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
lEarmailite évi folyamat• 

Pes ten , 1844. April' 6kán. 

Jézus megállván közöttök, szóla hozzájok: Béke nektek. 
L u k . 24, 36. 

T a r t a l o m . A' val lás ' tárgyában 1844- ik mart . 25 - rő l é r -
kezett kegy kir. válasz. — Növendék néptanítóinkhoz. 
F ö r d ő s D á v i d . — Egyházi gyűlések: Bács-szeremi ev. 
egyházmegye ' őszi gyű lése . T e s s é n y i . — Közgyűlés a' 
nagy-károly i helv. hitv. egyházmegyében. V é g e s i . — 
Felső-szabolcs i egyházmegye ' gyűlése . T ó t P é t e r . — 
Iskolaügy: Paedagogiai levelek. S ü k ö s d. — Diesz ter -
weg ' seminariuma Berlinbea. S ü k ö s d . — Irodalom. — 
Külföldi közlemények. — Belföldi közlemények. — L e -
ve lezés . 

A' vallás' tárgyában l§44-hi mart. 
35-röl érkezett kegy. kir- válasz* 

Sacrae Caes. et Reg. Apóst. Majestalis, Domini 
Domini Clementissimi etc. benigne intimandum: E te-
noribus benignae Resolulionis , erga projectum Legis 
in negotio Religionis ddto 5-ae Julii a. p, editae, sa-
tis perspicuum id esse : Altefatam Suam Majestatem 
Sacratissimam , dum dominos Status et Ordines ad 
proponendam in sensu ejusdem , intuitu religionariae 
educationis prolium ex ineundis deinceps mixtis ma-
trimoniis nasciturarum, aliam in suo principio tam sa-
lutarem, quam securam provisionem benigne inviaret, 
id scopo praesalvandae libertatis conscientiae. hocque 
diserte declarato consilio fecisse: ut a partibus mixta 
connubia ineuntibus omnis, quam ferendae eam in 
rem imperativae legis dispositio induceret coactio aver-
tatur, talisque ineatur via, quae principiis catholicae, 
aliarumque lege receptarum religionum vei consenta-
nea sit, vei sallem non praejudicet. — Quae Domini Sta-
tus et Ordines sub 8-a Julii a- p. hoc in merito alie-
fatae Suae Majestati Sacratissimae substraverunt, novis 
Eandem pensitasse curis, et pro candore allissimae 
mentis Suae declarari Dominis Stalibus et Ordinibus 
benigne jussisse: per ea , quae Repraesentalione hac 
continentur. Eandem a paulo ante praemissis obtutibus 
dimoveri rion potuisse . esseque ita animo benigne 
comparatam, ut in legem ejusmodi, cujus imperativa 
dispositione, imponendaque alicui ohligatione principiis 
suae Kcligionis contraria, libertati coriscientiarum quam 
ctiam Domini Status et Ordines in eadem demissa 
sua Remonstratione omnimode salvam habere cupiunt, 
TÍS quaecunque conterretur, assentiri nequeat. — Al-
tefatam itaque Suam Majestatem Sacratissimam. quan-
tumvis catholicae Religioni firmiter adhaereat; cum 
nihilomniuf ex obtutu tum libertatis conscientae, tum 
enuntiatae in praerepetita benigna Resulutione, quoad 
prolium e mixtis matrimoniis susceptarum religiosam 
educationem. perfectae reciprocitatis. matrimonia talia' 
contrahentes in exequendo relate ad hanc educatio-
nem suscepto proposito suo impediri nonpossint, ho-
rum in conformitate benigne cupere: utvitata omni 
imperativae legis dispositione, de religionaria proli-

um e mixtis matrimoniis nasciturarum educatione per 
privatas mutuo liberó consensu ineundas scriptas aut 
orales conventiones staluere, ad ipsos hujusmodi ma-
trimonia contrahentes pertineat, taliumque privatarum 
hoc in genere stipulationum observantia eorundem 
contrahentium bonae fidei penitus relinquatur, quin 
iidem ad mutuae hujusmodi sponsionis suae implemen-
tum via juris aut politica cogi possint. Cum itaque 
provisione hac quibusvis tam e praeceptiva lege pro-
tluxuris incommodis , quam etiam manifestatis per Do-
minos Status et Ordines quoad ineundarum in toties 
fata benigna Resolutione attactarum stipolationum in-
dolem et sequelas anxietatibus occurrendum sit, Suam 
Majestatem Sacratissimam benigne desiderare: utsub-
stratum Legis projectum praemissis accommodetur, at-
que sic modificatum, cum ulterioribus huc spectantibus 
provisionibus allissimae sanctioni ocyus submittatur. 
In reliquo summefata Sua Majestas Caesareo. Regia 
Apostolica Iisdem Dominis Statibus et Ordinibus Regni 
gratia Sua C. R. clementissime ac jugiter propensa ma-
net- Per Sacram Caesar, et Reg. Ap. Majestatem. 
Viennae, die 25-a Mártii 1844. Ladislaus Szögyé-
nyi m. p-

növendék néptanítóinkhoz. 
Többektol 's többször ismételt panasz sok 

mai egyházi szónoklatokra nézve, kivált mellyek 
fiatalainktól tartatnak, hogy azok többnyire kedé-
lyeket lázasztó, érzelmeket bájoló, képzelödést 
ingerlő érzelgések ; hogy azokban a' textu-
sok, alap-vagy vezérigék, csak ugy állnak elöl, 
mintha azoknak az egész szónoklathoz semmi 
közök nem volna, 's nem is kellene lenni; a' 
bennök létező erkölcs-vallási tárgyat, a' pompás 
rajzolások, sokszor oda nem illő festések, fesz, 
erőltetett czifraság elöli , vagy leforrázza; hiány-
zik bennök az igaz nemű popularitas; sokszor 
olly dolgokat adnak elő, mellyek felülmúlják az al-
sóbb rendű néposztály' szellemi értékét; hittudo-
mánynak bennök hire sincs; szóval az érintett pre-
dikátziók lelketlenek , az értelmet üresen bocsát-
ják, inkább elragadok, mintsem oktatók. Vélemé-
nyem szerint, ez a' panasz, vagy ha ugy tetszik 
vád, inkább csak azok közül illet némellyeket, 
kik a'papi tudományokat főiskoláinkban bevégez-
vén , mint czélba vett egyházi hivatalba lé-
pendők, némelly újabb franczia 's német egy-
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házi beszédeket forgatnak le , 's azokban létező 
phantasiat újabb érzelgésekkel, ízetlen pompá-
val , az elálmosodott figyelmet egyszerre felrázó, 
de majd csak hamar elszenderítő rajzolásokkal ke-
verik. Csak néhány évvel menjünk vissza gon-
dolatinkkal: elálmélkodunk mennyire változott az 
egyházi beszédforma. — De különösen tapasztal-
juk , hogy több ifjú néptanítóink, olly prediká-
tziókat , mellyekben hittudomány is foglaltat-
nék , igen ritkán készítnek 's nem tartanak: 
holott dicsekvéssel mondhatjuk, hogy köznépünk 
buzgón ügyel még a' hitre; a' természeti józan ész 
orzi még őt az áradó lelkinyavalyától. Még az 
olly ckklézsiáinkban is, mellyeknek tagjai egye-
dül közrendű földművelők , nagyon ismeretes 
a'szent biblia, érett értelem, nemes érzelemre 
buzdulható szív. — Bocsánat ifjú barátim! nincs 
nagyítva a' felebb érintett panasz. Ez adott arra 
alkalmat, hogy a' dunántuli egyházkerület figyel-
mezteté e' mi egyházkerületünket is , hogy a' nö-
vendék néptanítók nagyon eltérnek az iskolákban 
tanított formától's az eddigi helyes példáktól. 

Cánonjaira nézve, különösen a'felebbi évek-
ben szóban forgó Geleji K. István erdélyi superin-
íendensnek (vagy mint könyve' I. volumenje' ajánló 
beszédének végén látom: orlhodoxus püspöknek. 
— II-dik volumenjében pedig magyar keresztyén 
püspöknek) idejében is találtattak olly lelkészek, kik 
a'hittudománytkiszorították predikátzióikból 's hall-
gatóiknak, kik menyei bölcseséget vártak, arany he-
lyett füstöt kezdtek árulgatni. Ez adott neki alkalmat, 
hogy említett ajánló beszédében a'visszaélések el-
len feddőzik, és némelly szabályokat ád, mellyek 
bár 1645-ben nyomattak ki 's bocsáttattak közre: 
e' mi 19-dik századunkban is érvényesek lehet-
nek. — Bátorkodom szóról szóra, sőt betűről be-
tűre kiírva könyvéből * ) , — melly fiatal tiszt-
társaim' fényes könyvtárukból, mint régi idom-
talan vastag könyv, talán számüzeték — közölni 
azért is, hogy az akkori magyar nyelvet is lát-
hassa az olvasó a' reformalt magyar egyházban, 
és annak kétszáz év ótai kifejlését 's csinosodását 
Ítélhesse. 

„Tisztek mutatja az igaz hűv Tanítóknak azt, 
hogy az o halgatóikat a' Keresztyéni hitnek funda-
mentomos értelmére, és isméretire, jutassák, és 
a'ban okét vastagon megerossitsék, hogy azt ne 
tsak értsék, s' tudják, hanem az ellenkezőktől 

->'?) A' váltság-titkának első volumenje. Az Istentol fe-
jedelmi felsoséges méltóságban állattatott, és di-
csőséges hir-vel név-vei fel-ruháztatott Rákóczi 
Györgynek, Isten kegyelméből Erdély-országának 
Fejedelmének, Magyar-Ország Részeinek Urának 
és Székelyek Ispáojának, a'Chrislus Jesus ekklesía-
jának eros oszlopának, és az Isten dicsőségéért 
buzgolkodo, és boszuskodo Istenes Josiásnak &c. 
kggls uramnak- Geleji K. István erdélyi ortho-
doxus Püspök. 

ugyan oltalmazhassák is, nem követvén azokat, 
a' kik elégségesnek ítélik, hogy ha ok az o hal-
gatóikat a' kegyes és szent életre intik, s' tanít-
ják , a' hitnek ágazati felöl pedig igen ritkán, vagy 
soha sem emlékeznek. A' melly nem egyéb, ha-
nem az embereket a' hitnek titkai felöl ludatlanok-
va tenni, és az ő üdvösségeket megakarni gátol-
ni. Legelsoben-is a'nak-okáért az eszes es értel-
mes Egy-házi embernek a' theoriaban, a'Keresz-
tyéni hitnek ágozatai felől való igaz értelemben 
kell az o halgatoit jól fundálni, s' ugykellosztán 
okét a'hoz illendő kegyességnek praxisara, gya-
koroltatására oktatni, az Apostoloknak példájak 
szerént. De talám mondnak: Az Apostolok Chris-
tus ismereti kűvol lévő Sidoknak, vagy mind 
Christus s' mind Isten nélkül való Pogányoknak 
prédikállottanak, és azokon szükséges volt o né-
kiek azok clottaz üdvösségnek titkaitfejtegetniek; 
de mi Isten kegyelméből, megvilágosíttatott, és 
a' hitben meg-gyűkerezett Keresztyének kozott 
tanítunk: nem szükséges tehát azok előtt a' hit-
nek és vallásnak dolga felól dfoseraInunk , visgá-
Iodnunk, elég ha okét a'nak praxisara tanítjuk. 
F. Ha ők azt az Apostoli tanításnak módját, s' 
rendit nem veszik-elé , tsak jég hátán, és föve-
nyen fognak építenie, és egy-egy rút atheismus 
istenetlenség jov-ki belőle. A' szegény község meg-
fosztatnék a'hitnek titkainak, és a' vallások kö-
zött való kulombségeknek visgáltatásoktól, hanem 
azt csak a' Papokra kellene bíznia, és ha ki kér-
dené tolok, mit hisznek tsak azt kellene reá fe-
lelniek, hogy a' mit a1 Pap, vagy az Ekklesia 
stb. Az Ekklésiában a' mint hogy nem mind egy 
nemu, egy rendű és elméjű halgatok vágynák: 
ugy nem mindenütt, és mindenkor tsak azon egy 
formájú tanitások-is kévántatnak , hanem azoknak 
külombségekhez képest változtatásnak kell bcn-
nek lennie; a'gyengéket téj italval, s' a' meg-
erosódteket pedig keményebb eledelvel kell tarta-
ni, a' szent Pál ként stb." F ö r d ő s D á v i d . 

E g y la á z i g y ű l é s e k : 
Bács-szerémi ev egyházmegye* őszi 

gyűlése. 
Legközelebb mult közgyűlésünk' határozata' 

nyomán 1843-ki őszelő' 28, és29-ik napjain Újvidé-
ken közgyűlés tartatott, az egyházvidéki ügy-elnök 
ur' távollétében Sztehlo János főesperes ur' el-
nöklete alatt. Első nap, némelly belügyeink' el-
intézése után, az egyházmegyei közgyűlések' rend-
szere iránt választmányilag készült vélemény ke-
rült megvizsgálás alá. Csak néhány pontjai tár-
gyaltattak. Belőlök ez úttal röviden ennyit: az 
esperességi közgyűlés, egyes esperesség'egyházi 
és világi renden levő követei által képviselt egy-
házainak törvényesen összehívott gyűlése levén; 
minden egyes anyaegyháznak joga leend, lelké-
szen kivül, egy világi renden levő, általa szaba-
don megválasztandó, utasítással ellátandó 'smin-



den három évben tisztújítás alá eső tudományos 
egyént a' közgyűlésre küldeni, ki őt ott lelkészé-
vel képviselné. Közgyűlés' tárgyai leendnek, mik 
a' vallástan' tisztasága , az egyházi szertartások 
helyes kiszolgáltatása, az egyh.megye és egyes egy-
házak' egyházi közigazgatás' köréheztartoznak'stb.; 
egyházak', lelkészek', tanítók' 's ezek'egymásközti 
panaszai és perei, az egyházmegyei törvényszék-
hez utasítandók levén. Közgyűlés össze fog hi-
vatni rendesen egyszer, alapos okok és szükség' 
esetében többször. Kijelölt helye Uj-Verbász. Ez-
zel az első napi ülésnek vége lön. — A' másod-
napi ülés' elején elnök ur, bizonyos indítványt tőn 
melly a' nálunk olly annyira csiklandós nemzeti-
ségi kérdést hozta szőnyegre. Nem lehet czélunk, 
e'lapok' hasábjait elárasztani azok' elsorolásával, 
miket itt az udvariatlan czáfolás és személyeske-
dés' nemeiből egy hosszú óra alatt hallottunk, ta-
pasztaltunk * ) és szárazon egyedül azt mondjuk 
meg, miután elnök ur látná, hogy indítványa'el-
fogadása ellen nagy többség van 's ez már a'vég-
zés' kimondását feszülten várná; amaz kijelenté, 
hogy ő itt szavazattöbbséget el nem ismer (ego 
hic pluralitatem votorum non agnosco) elnöki szé-
kéről fölkelt, a' gyűlést oda hagyta, melly azon-
nal nagy megindulással eloszlott. Nemde rendes ez?! 
no de hagyján! mi lesz a' jegyzőkönyvvel? min-
denki várja ezt, igen is várja csaknem fél év óta. 'S 
miért? Az ugyan már készen volt, szerkesztője hi-
telesítést kívánt; hosszú három hónap után —ám-
bár egyházvidéki ügyelnök ur a' szükséges lépé-
seket idején, bölcsen megtevé — főesperes ur egy 
hitelesítő választmánytalkot ön elnöklete alatt kizá-
rólag ollyanokból, kik elveit pártolják 's közülök fe-
lejelen sem volt a' másodnapi gyűlésen. 'Smitte-
szen ez? A' másodnap történteket a'jegyzőkönyv-
ből végkép kitiltja. Ez ismét nemde rendes, nyá-
jas olvasó! Ne vesd el megindulásodban e' lapot. 
Talán van benne némi kis tanúság. T e s s é n y i . 

l iözgyiilés a' nagy-károlyi lielv. 
liitv. egyházmegyében. 

Ránk virradt a' rég óhajtolt nap, folyó évi 
mart. 12-kén, mellyen az esperesünk által Nyír-
megyesre összehívott közgyűlésünkben, szava-
zatok' kitűnő többségével, nagy reményű segéd-
gondnokot nyert árva egyházmegyénk , tisza-uj-
helyi Újhelyi Károly úrban , eddigi első tanács-
biránkban, ki is székét tartalomdús beszéddel fog-
lalá el. Tartsa meg Isten sokáig e' fontos álláson 
's áldja meg kitűzött elvéhezi tántoríthatlan hű ra-
gaszkodással , 's az akadályok'ellenében ernyedni 
nem tudó erővel 's nemes bátorsággal ! 

Ugyancsak e' gyűlésen rendes jegyzőt is nyert 
egyházmegyénk, mi nélkül két évek óta szűkölködik, 
szamos-szegi lelkész Szabó Dávid úrban, ki szinte 
szavazatok' kitűnő többségével választatott el, de 

legyőzhetlen akadály miatt meg nem jelenhetvén, 
székét ez úttal el nem foglalá. 

Gyűlésünk , mellyben ezek történtek, hely-
osztó lett volna, de annak alig neveztethetik, mert 
egyházmegyénkben ez úttal egyetlen változás volt 
's az is halál által, N. Ecseden, hova időközi lel-
késznek, eddig hivatalon kívül keblünkben időző 
Miskolezi György ur, s. pataki volt iskolanagy 
rendelteték, nem annyira az egyházmegyei gya-
korlat' erejénél fogva, mintáz iskolai pályán kitün-
tetett jeles tehetségeire 's magának az ecsedi egy-
háznak őt kivánó kérésére való tekintetből. — 
És ezekben elvannak mondva tavaszi közgyűlésünk' 
eredményei. A' tárgyakat, mellyek tanácskozásra 
kitűzve valának , esperes ur' jelen nem léte 's 
a' szükséges útasítások'nem közlése miatt, a'mart. 
25-kén, Doboson tartandó gyűlésre valánk kény-
telenek halasztani. V é ge si. 

Felsö-szabolesi egyházmegye' 
gyűlése. 

t t 

Tartatott Őrben martius i 8-tól 21-kig és 
igy négy nap, a' délutánokat is használva; két 
világi ülnök' távollétében kezdetvén 's kettőnek 
jelenlétében végeztetvén. — Említésre méltóbb 
tárgyak: 1.) F. Gy. elhunyt esperesünk' gyász-
ünnepélye tartatott tömött egyházban , papok-
ból alakult zenekarral. Szónok volt Bakó Mi-
hály aljegyző, ki Esaias 19 : 1 , 2 versei sze-
rint kimerítőleg értekezett az egyházi hivatalnok 
kellékeiről. — 2.) Ennek végeztével a' paplakra 
gyűlvén az illetők, gróf Degenfeld Imre iktat-
tatott ülnöki székébe, letevén esküjét a' presbyteri 
elvek szerinti igazgatásra Rövid, de nyomos szék-
foglaló beszédében hálásan érintve a közbizalmat, 
mellyel találkozók , mielőtt akár a' polgári, akár 
az egyházi pályán valami közhasznút tehetett volna, 
fölajánlá magát mindent elkövetni, hogy a'benne 
helyzett reménynek megfelelhessen. Ugyan, ne 
legyen a' szerk. olly szigoru's engedjen örömeink-
nek az egész haza előtt egy szíves „é l jen ! " - ! * ) 
— 3.) Az esperesi levél és könyvtár körül 9 na-
pig munkálkodott választmány jelenti, miként a' 
sok nagy becsű régiség közt Bellen Gábornak 
egy oklevele is találtatott párban, melly az ő bir-
tokában lakó protestáns papokat nemesi jogokkal 
ruházza fel 's a' mellynek eredetije a'kolos-mon-
tori conventben van. Segédgondnok ur óhajtását 
fejezé k i , ezt több kiválogatandó érdekes iromá-
nyokkal együtt legalább közzé tétetni a' „protes-
táns lapban", ha semmi egyéb hasznukat nem vehet-
jük. *") A' könyvtárra nézve pedig, jóllehet e'sza-
vakban nyilatkozó többség oda látszott hajlani, 
hogy nem kellenek az ószerü könyvek, a' határo-

*J Egyik kéz a' másikat mossa. Az uj iilnük ur éljen! 
Tót barátunk pedig bocsásson meg, hogy a' pe-
csétvitát kihagytuk. Szerk . 

**) Elvárjuk az érdekes oklevelet. Szerk . 



zat' kimondása mindazáltal felfüggesztetett, mig a' papíron nem akarjuk hevertetni munkálatunkat, 
mindenik járásból vissza nem kerülnek a' körlevelek; Hogy ez indítvány üdvösb lenne a' mostani iskola-
ha pedig az örökösök azon időt nem várhatnák,! látogatásnál, azt mindnyájan tudjuk , de ittteher-
a'könyvekkel szabadon rendelkezhetnek. — 4.)jrovás is jő a' játékba. Akár a' papok, akár az 
Egyházmegyei főjegyzőre a' szavazatok 4 hiján egyházak viseljék az előfogatozás' terhét, bele-
begyülvén, 's nyilvánosan felbontatván, átalános 
többség senkit sem ért, hat szavazat, mint egy pe-
csétü 's igy szabálytalan visszavettetett, a' többi 
pedig 13 egyén közt oszlott meg. Legtöbb szava-
zatot nyert Keresztúri János ülnök's vajai pap, 
utána Bodnár Gábor aljegyző, egyenlő számot 
nyertek : Baksay Dániel ülnök bogáti, és Tót 
József berezeli papok. — 5.) A' jékei egyház 
halál által papjától megfosztatván, Török József 
rendeltetett oda iskolatanítóságból, a; rendes káp-
lánok' elmellőzésével; és ez történt, mert az egy-
ház nem olly csiklandó jövedelmű, hogy a' káplá-
nok sürgették volna. Igy teszszük aztán mi ma-
gunk megyei szabályainkat érvénytelenekké! mert 
van nekünk egy szabályunk melly ezt tartja: „hogy 
a' legrégebben szolgáló káplánok nyerjenek legha-
marább alkalmazást." Ugyan kivánhatja-e aztán 
joggal a' consistorium az egyházaktól, hogy ők 
hívásukban egy illy könnyen megrontható szabály-
hoz alkalmazzák magokat? Meggyőződésem szerint 
a' legrégibb káplánt kelle odarendelni, ha szinte 
az valamellyik főiskola' seniora volt volna is egy-
kor, ugy mindazáltal, hogy legközelebbi alka-
lommal róla illően gondoskodva lenne , 's ha talan 
elfogadni vonakodott volna ?.. no akkor könnyen 
érthető mit kell egy olly ifjúval tenni, ki felsősé-
ge' törvényének 's rendeletének ellenszegülni mer. D i e s K t e r w e g ' scmÍMariusna B e r -
— 6.) Papi helyváltoztatások — oh csudáknak I l i i b e n , 
csudája! — most nem történtek, csupán kettő Most, midőn a'népnevelés' szent ügye min-
cserélt egymással helyet. Kedves tünemény volt den nemesb lelkek' figyelmét olly élénken foglal-
ez olly megyében, hol nem rég mondá egy élő kodtatja, ugy hisszük, nem szükségtelenül fá-
paptársunk: husz esztendeje, mióta szolgálok 's|rasztjuk magunkat a' derekabb német seminariu-
most a' huszonnegyedik egyházban lakom. — 7.) mok' egyikének ismertetésével. 

egyezésök nélkül nem lehet érvényesen elhatározni. 
Mind ezek' ellenére a' választmány csak kinevez-
tetett, de másnap beadva egy rögtönzött munkát, 
csakugyan szükségesnek láttatott, hogy a' vá-
lasztmány képviseleti gyülésigrészletesben terjesz-
kedjék ki, csinálván egy tanulási tervet, sőt napi 
rendet is . . . akkor döntsön a' közvélemény. — 
9.) Papjaink, ha vizsgálatokon túlesnek, többnyire 
feledésnek szokják ereszteni szaktanaikat, azért 
mind ennek lehető meggátlására, mind a' vizsgá-
latoknak minél szigorubbítására határoztatott: hogy 
ezután évenként nevezzen ki a' consistorium vizs-
gálókat a' közpapok közül. Most négy neveztetett. 
Egy fog vizsgálni a' zsidó- és görögnyelvekből, 
bibliai régiségekből; más a' hittanból; harmadik 
az egyházi történetekből, gyakorlati paptanból; 
negyedik az erkölcs- és észtanból. — 10 ) Hogy 
egy becsületes díjazási rendszer' behozása volna a1 

protestáns egyh.'legsürgetőbb teendője, az előttem 
czáfolhatlanul szent. Hány panasz, mennyi küldött-
ség , 's a' baj közöttünk mindig újra támad! Mi 
annyi gyűlést tartunk, mennyit e' honban más egy-
házmegye nehezen, 's mindig ez a' sok czivó-
dás pap's egyház közt fizetés'dolgában! Oh zsinat 
segíts ! ! T ó t P é t e r. 

Iskolatanító változás most is, mint mindenkor, 
mintegy 30. Nem akarom e' népet rajzolni , 
mert vétkedet rajzolnám nemzetem. Ezekre nézve is 
tétetett most egy nagy lépés. Szegények, ők ed-
dig csak az önkény' laptái voltak, nem hivattak, 
hanem rendeltettek; most kimondatott, hogy meg-
ürült e g y h á z a k szabadon hívhatják bármellyi-
ket a' kebelbeliek közül. Melly kiáltó jog! 's még-
is melly vitával kelle kiküzdetnie! — 8.) Három 
éve már, mióta dékánok' rendelése határoztatott 
's még most is csak papíron hever az ügy. Nagy 
Sándor egyházi ülnök ur szavát emelé fölélesz-
tésére 's melegen fogadtatott az indítvány, szava-
lás minden oldalról, 's a' többség oda látszék haj-
lani, hogy még akkor napüljön összeegy választ-
mány és más napra adja be tervét, az egyházak-
nak négyével, ötével leendő összekapcsolásáról, 
a' választandó dekánokról, az eljárási modorról, 
melly terv köröztetvén, tüstént életbe lépjen. A' 
közpap ismét felszólalt. A' képviseleti gyűlést kell 

A' Dieszterweg"1 seminariumának hármas czél-
ja van: aj A' városi (Berlin) iskolák" számára el-
méletileg és gyakorlatilag tanítókat képzeni. bj A' 
seminariumbeli segéd-tanítók' tökéletesedését esz-
közleni. c) A' Berlinben tartózkodó papi-kijelöl-
teknek alkalmat szolgáltatni a' népneve lés ' 
ügyéveli alapos megismerkedhetésre. Csakugyan 
az a) pont alatt említett czél tekintetik e'semina-
riumban főnek, melly mellett a' b) és ej mellékes, 
alárendelt helyet foglal el. 

A' ki magát e'seminariumba fölvétetni kívánja 
köteles : aj Saját kezeivel és fogalmával addigi 
életfolyását leirni, különös tekintettel értelmi ki-
fejlődése' lépcsőzeteire. bj Bizonyítványt nyújtani 
be megkereszteltetéséről, confirmallatásáról, isko-
lai szorgalmáról, erkölcsi magaviseletéről, egészsé-
ges állapotjáról. Biztosítást szülőitől vagy gyám-
atyjától az iránt, hogy tanulása ideje alatt a' szük-
séges költségekkel el fog láttatni. 

Mind ezek a' brandenburgi iskolai igazgató-
bevárnunk ez ügy fölötti rendelkezésre, ha ismét! tanácshoz beszolgáltatandók; melly a' seminariurn-



ba belépni kívánót szorosan megvizsgáltatja 's föl-
vagy föl nem vétethetése felöl határoz. 

Minthogy a' seminaristáknak képződésök' ideje 
alatt is tanítani kell, csak 18-ik élet esztendejük' 
betöltése után vétethetnek föl az intézetbe; fia-
talabbak, valamint azok is, kik a' képzésre alkal-
mas időt már túlhaladták, csak különös's kifogást 
szenvedhető körülmények közt vétethetnek föl. 

Ismeret szempontjából a' következendők kí-
vántatnak: 1.) Minden belépni kivánó legyen jár-
tas a' bibliában, tudja a' ker. hittudomány' főbb 
igazságait, ugy a' közönségesebb egyházi éneke-
ket is. — 2.) Beszélje a' német nyelvet hibátla-
nul; legyen képes gondolatait tisztán, jól rende-
zetten, helyesírás' szabályai ellen ejtett vétkek 
nélkül papirosra tenni; bírjon a' legszükségesebb 
és legközönségesebb grammatikai ismeretekkel. — 
3.) A' számvetés' négy egyszerű nemeiben, közön-
ségestörtekben, proportiókban legyen kielégítő jár-
tossága , jelesen mindennek tudja alapos okát adni, 
a' mit ezekkel mivel. — 4. 1 Ismerje a1 mértani 
tér- és testalakokat; azoknak nevezetesebb tulaj-
donságait ; fölmérésök, vagy kiszámításuk' alap-
ját. — 5.) Legyenek sajátjai ar legközönségesebb 
földleirási fogalmak; birjon képzettel a' világ'ré-
szeiről közönségesen, ismerje Európát részlete-
sebben. — 6J A'történeti legfőbb eseményekből 
tudjon legalább annyit, a' mennyit Biedon kisebb 
kézi könyvébe fölhoz; a' bibliai históriából és 
geographiából annyit, a' mennyi a* sz. könyv' meg-
értésére nélkülözhetlen. — 7.) írásbeli vonásai 
legyenek jók; a1 circulussal és lineaval bánjék 
ügyesen. — 8.) Birja a' legszükségesebb muzsi-
kai előismeretekel. — Tanítási dij fizettetik egy-
szer mindenkorra 16 tallér. (24 ft pp.) 

S ü k ö s d. 

I s k o l a i i g y. 
Pactlngogial levelek.. 

VI levél. 
A z e r d é l y i i s k o l á k . 

Iskoláink'szelleméről tevén említést V-ik le-
velemben, át lépek most a' törvényekre, a'kettő 
közti szoros atyafiságnál fogva. 

Kétségbe hozhatlan tapasztalati igazság, hogy 
akármelly időnek lelkére lehet következtetni annak 
törvényeiből: de barátom, meg kell vallanom, is-
koláinkat minden hiányaik mellett sem szeretném 
fönálló törvényeikből kiindulólag megítéltetni. — 
Diákjaink' kezében itt ott még mind hánynak olly 
avas törvények, mellyekben rendeltetik, hogy: 
hajukat szépen ezopba kössék, divatosan ne nyí-
rassák; rókatorkos mentéjök ne czifrán kisinóro-
zolt, hanem egyszerű legyen 's t. effélék. Igaz, 
hogy ezekre ma már senki sem figyel, de csak-
ugyan revisiokor előmutatni szokott törvényekben 
olvashatók 's könyen akadhatna pajkos i f jú, ki 
magát csintalanságból hozzá szabván , elmara-
dottságunkat elmésen kigúnyolhatná. 

Fönálló törvényeinknek is legalább két har-
mada bátran seponállathatnék ad acta. Illyenek az 
egyenruhát, templomozást , szinház-gyakorlást, 
mulatságokat, dohányzást 'st. efféléket illető sza-
bályok ; illyenek különösen a' czéltalan , sőt sok-
szor épen czél elleni büntetések' nemei, hová 
tartoznak a' mindennapi carcerezés, degradálás, 
pénzváltság, kicsapás 's más hasonlók. 

Ifjaink az érvényes és érvénytelen törvé-
nyek' zavaros chaoszában úsznak 's a' dolgok' 
illy állásában lehet-e vétkül tulajdonítani az olly-
kor ollykori kihágásokat ? Sőt nem az-e va-
lóságos csoda, ha némelly törvények tekintet-
ben tartatnak ? Hiszen, midőn az elönkbe ada-
tott rendszabályok között választgatnunk kel l , 
mi könnyebb, mint a' meg- vagy meg nem tartan-
dók' kiszemelésében tévedni? ártatlanul vagy szánt-
szándékkal, a' mint vesszük. Ezekhez járul, hogy 
midőn közkézen forgó iskolai törvényeinknek nagy 
része a' mondottak szerint érvénytelen, akkora' 
más, hasonlólag nem csekély rész épen nincs az 
ifjúság' birtokában. Következtetésem mind ezekből 
csak az, hogy iskolai törvényeink is rendbesze-
dést, korszerűsítést 's nyomtatott példányokban! 
kiadatást igényelnek; mert ne feledjük, hogy 
nálunk még az iskolai törvények' közönségesítésére 
nézve Gutenberg nem született meg. Óhajtandó 
egyszersmind az egyetemeknél divatos függő fe-
ketetábláknak iskoláinkbani meghonosítása , a' 
szükséges hirdetések és úgynevezett mandatumok' 
illendőbb közönségesíthetése végett, mellynek terhe 
jelenleg apparitorainkat nyomja, kik a' tudatni 
valókat tömérdek mellrontással kiáltozzák ki lak-
szobánkint. 

Mlgs egyházi főtanácsunk átlátván a' mondot-
tak' szükségességét, ez előtt több évekkel bizott-
mányt nevezett ki iskolai törvényeink' rendbesze-
szedésére's korszerűsítésére: de a' mellynek tagjai 
ma már nagyrészint az úrban nyugosznak, a' nél-
kül, hogy valamit dolgoztak volna. 

Nézetem szerint egy iskolába nagyon kevés 
törvények szükségesek; mert ha valahol, felser-
dülő ifjakra nézve igazán áll, hogy minél több a1 

törvény, annál gyakoribb a' kihágás; minél több 
a' forma, annál kevesebb a"1 valóság; minél szi-
gorúbb a' fenyíték, annál uralkodóbb a' színlett 
törvényesség. Rend, munkásság és humanitas, há-
rom tényezői az iskolák1 virágzásának: ezeknek 
életbe léptetésére kell tehát czélozni az iskolai tör-
vényekkel. A" jó rend az iskolák' testének jó egész-
sége; a' munkásság ezen egészség' fentartására 
szükségesképen megkívántató commolio. „Is te ine 
Anstalt in Flauheitgerathen? szólt egy tapasz-
talt paedagogus, so erhiill eine kiinstlich einge-
richtete Schulzucht nur das aüsere fíestehen 
derselben; die Schiller werden aüserlich ge-
horsam sein, etwas lemen: aber das wahrhaft 
jugendliche Leben bildet sich nicht frisch ausL.lM 
Ihumanilas végre az a1 magához vonzó valami az 



iskolák' életében, melly — hogy előbb fölvett al-
legóriámat tovább folytassam — a' testnek igazi 
szépségét és kedvességét adja meg. A' paedago-
giai világban olly nevezetes szerepet vitt huma-
nisták elveinek sok méltatlan döfést, szúrást, sőt 
rúgást is kellett kiállani ugyan: de a' ki az ifjúság' 
lelkületét ismeri, annak szelid vezetési módjához 
áll, nem fog Auguslinussal már a' bölcsőben ren-
gő gyermekből akkora roszat nézni k i , hogy azt 
csak is a' barom' számára font ostorral lehessen 
megakadályoztatni. Minél nemesebb valamelly te-
remtmény, annál nemesebb kezelést igényel an-
nak növekedése is; minél nemesebben bánunk az 
ifjúval, annál nemesebb jellemű ember válik be-
lőle, ezt tagadni lehetlen. Ha bizonyító példát kell 
említenem , n. enyedi főiskolánk egy Hegedűs 
alatt, ki a' roszra hajlott ifjat ezen minden tör-
vénynél hatalmasabban parancsoló szóval szokta és 
tudta visszatéríteni: Fijam! és a' kinek hatalmá-
ban állott a' leginkább elfásultabbakba is arczárói 
nemesb indulatokat, szivéből gyöngédebb érzete-
ket szállítani át; ki, mondom, a'romlásnak indult 
keblet, édes atyai könyüiben — hogy magamat igy 
fejezzem ki — egészen újra és épnek gyúrta; sok-
kal virágzóbb volt, mint akkor, midőn a' kicsa-
pottak egymásnak adták az iskola' ajtaját, és a' 
carcerre Ítéltettek hónapokig szenvedtek annak falai 
között. 

E' rövid ujjmutatásokon kivül nem akarok ugyan 
az iskolai törvényszabás' részletességeibe elegyedni: 
mindazáltal egy tárgyra nézve, melly előttem legfon-
tosabb, elmondom véleményem. Én az iskolábóli ki-
csapás' helyességét és szükségességét még eddigelé 
sohasem tudtam átlátni. Egy nemesindulatu atya 6-7 
éves ártatlan gyermekét iskolába adja azon remény-
nyel, hogy ott becsületes, ügyes emberré képez-
tetik 's e' czél' elérésérc még áldozattal is kész 
járulni: ki vállalná már magára annak akkori sor-
sát, midőn egy gyógyíthatlannak nyilvánított nagy 
fiu, gyalázattal koszorúzottan, leverő menykőkint 
sujtatik haza fejére? Az iskolában, mint erkölcsi 
nevelő-intézetben , szabad-e az ifjat annyira menni 
engedni, hogy csinjai egészen becsületére nehe-
zedjenek és öt erkölcsi halál' sírjába sülyesszék ? 
Sőt inkább nem mindjárt segedelmére kell-e sietni, 
mihelyt a1 jóban gyengülni kezdett? és az első si-
kamlós után nem mindig kézen fogva kell-e tar-
tani addig, míg tántorgó lábai viszont megerősöd-
nek 's az által biztosítatik az ismételt eleséstől? 
Vájjon megköszöni-e iskoláinknak a' status, ha 
kebelökböl kitanult gazemberek lépnek ki? és váj-
jon tanácsos-e más iskolába helyet adni annak, 
kit valahonnan a' ne pars sincera trahatur fe-
jében üztünk el ? Mind ezen kérdéseknek további 
vitatását annyiba hagyva elégnek tartom fölidézni 
a' tapasztalás' döntő szavát. Mikint II. Leopold, 
mint toskanai herczeg, megmutatta a' világnak, 
hogy a' halálos büntetés nem elmulhatlanul szük-
séges: úgy a'német egyetemek is tudják nélkü-

lözni a' — különben törvény szerint csakugyan 
szabados — kicsapást. Két évek alatt (1841—42) 
a' német szövetséges statusokban virágzó egyete-
mektől csak négy eltávolított egyének közönsége-
sítettek's azok közölt berlini egy sem volt. Azután 
minden büntetés csak addig helyes, míg hatással 
bír: már pedig mai világban az iskolábóli szám-
űzetés nem tartatik valami nagy szégyennek, mi-
vel egyfelől iskolai törvényeink sokszor olly csí-
nokra szabják a' büntetést, mellyek a' polgári élet-
ben épen nem szoktak tulajdonítás alájöni; más-
felöl a' bírák' kezében is sokszor ingatja meg ne-
mesis az igazság' mérlegét. 

Mi végre az iskolai-bírákat il leti, én az úgy-
nevezett jurata sedriáknak sok okokból nem lehe-
tek barátja; sőt osztozom Dieszterweg' „ W a s 
fordert die Zeit in Betreff der Schulzucht" 
czímű értekezésében nyilvánított nézeteinek azon 
ágában, melly szerint ö a'tanítóknak is, mintoly-
lyanoknak kezéből a' bírói hatalmat kivétetni véli. 
Miért vagyok illy értelemben? említés nélkül is 
tudhatják azok, kik az iskolai belviszonyokkal is-
meretesek. 

VII. levél. 
Hogy figyelmedet soká ne fárasszam, jelen 

levelembe mind azt befoglalom röviden, mit még 
az erdélyi iskolákról átalánosan mondani akarok. 

Nagy fogyatkozásnak tetszik előttem erdélyi 
iskoláinkban a'szükséges kézikönyvek' hiánya; 's 
különösen nem tudom megfogni, miként hagyha-
tók kisded gyermekeinket annyira segélytelenül, 
hogy nem villana meg valaha agyunkban könyö-
rülni rajtuk, a' sok hibás, mocskos, rongyos kéz-
iratokon vesződőkön! A' Partheszengymnasialis 
osztályainkat illetőleg, segíteni kivánte' bajon; de 
nem tudom mi okból, csak hamar elakadt. Ha csak-
ugyan az, ugy a' mint tervezve volt ki nem jöhet, 
óhajtanunk kell legalább az egyes részeknek külön 
kiadatását, mellyek közül az előttem kéziratban 
ismeretes földleírás megbecsülhetlen kincs lenne 
gyermekeink' kezében. 

Épen illy szükséges a' diákság' irott cursusait 
is nyomatott kézikönyvekkel cserélni ki. Annyi a' 
tudós ember mint a' gaz (mikor t. i. tanárságot kell 
hajhászni), ugy nőnek az új könyvek minden szeg-
letből, mint a' gomba esős időben, és mégis ott, 
hol legszükségesebb lenne, kopár az irodalom' 
mezeje. Hátha mindenik osztályból fölkéretnének 
az illető tanárok' kéziratai, és a' legderekabbnak 
valósult sajtó alá adatván , mindenik iskolában 
kézikönyvül vétetnék be addig, míg egy jobb ál-
tal ki nem szorítatik? Vagy, ha eredetiségre nem 
vágyunk, nem volna-e jó egy megmagyarosított 
Hase-\al, kinél, mindent összevissza vetve, ma 
derekabb theologus egy sem él a' theologián; egy 
Krug-, Friesz-, Herbárt-, Beneckével, vagy 
ha úgy tetszik Hegellel a'philosophián; egy Et~ 
ftngshausennel , Brettnerrel — noha e' tárgy-
ban a' derék és kész Tarczynál nincs miért tovább 



menjünk — a' physikán; egy Beckerrel, Böttiger-
rel a' histórián 'stb. segíteni? Igy a' tanuló egy 
bevégzett egészben látná maga előtt a' tárgyat, 
midőn az irott cursusból meríthető ismeretei ren-
desen hiányosak'stöbbnyire csonkák; mert, vall-
juk meg az igazat, némeliy tanár egész életében 
dolgozza cursusát, a1 nélkül, hogy valaha bevé-
gezné. Mennyi kár nem háromlik már e' félszeg 
dologból a' szegény tanuló ifjúságra? Le kellene 
nekünk valahára azon álszemérinet vetkeznünk, 
melly szerint a' mások' munkáját tanításunk' alap-
jául tenni szégyenljük; hiszen a'jeles Rotteck több 
éveken át mivelte ezt, de azért őtet még sem 
mondja senki tudatlannak a' históriában; Mar-
heine/ie pedig még nálánál is tovább ment, mert 
ő kétszeri kiadatást ért, saját kézikönyvéről le-
mondva , az általa tökéletesebbnek ismert Daubot 
vette be. 

Nem lehetek megelégedve továbbá, a' köz-
tünk divatozó tanítás móddal is, melly szerint taná-
raink tudományukat olvasgatni szokták. Ki a'dol-
got jól átértette, kellőleg elgondolta, nehezen fog 
papirosra szorulni, mert, Horácz szerint: ,,verba 
provisam remnon invita sequunturNagy kár 
tehát az előadás' eleven lelkét agyon ölni a' cursus' 
holt betűivel. Annyival inkább, mivel kivált az 
öregecske szem hamar eltévesztheti a' következés' 
rendjét 's behozásával könyen pórul járhat, mint 
a' következő anekdota bizonyítja. Egy tanár ter-
mészeti jogtant olvasgatván, valahol ezen szónál 
jussos megrekedt; 's míg ő ujjával a' cursusban 
babirkált, és a' nevezett szót egymásután több-
ször ismételte, tanítványai segítettek rajta e' hoz-
zátétellel: pityóka, és lett belőle jussos pityóka! 
A' tanításnak sikeressége függ attól, ha valaki 
tanítványai' figyelmét mindig kézen képes tartani; 
de vájjon össze fér-e ez az olvasgatás'unalmaival? 
és nem legelső gondjai-e illyenkor a' hallgatók- ( 

nak csendesen elszenderedni, tudva, mikép a' leirt 1 

cursusból annak idejében mindent kiálmadhatnak? ( 

Derék tanító volt az a' Sokrates, csak kár, hogy 
Erdélyben egyetlen egy követőjét tudom N. Enye- ^ 
den Kevesebb nehézségekkel járó tanmódot köve- ' 
tett Schleiermacher, és az ő fejtegetve való elő- ( 

terjesztéseinek utánzása annyival is ohajtandóbb, í 

mivel, mint tudva van , a' tudománybeli rendszer 1 

nem azért van, hogy azt in crudo tanítványainkkal l 
elnyelessük, hanem inkább előttük kell a' dolgot 1 

megfőznünk, mintha addig nem is gondolkoztunk ^ 
volna róla; de ez a' szabad előadás, könnyű ész- 1 

járás, hirtelen maga-föltalálás' köze nélkül nem ; 
eshetik meg. 

Miként a' tanítás, úgy a' tanultatás' módja J 
eilen is kifogásom van. A' heti provocatióknál ne-
hezen lehetne szerencsésebb módját találni ki a' 
szajkó módra tanulásnak, de nagyobb ellenségét 
sem az értelmesnek. Mivel 4—5 óra alatt ritkán 
lehet kimeríteni valamelly tárgyat, a' provocatiókon 
többszőr recitáltatik §, hogysem dolog. Vájjon nem 

- jöt t-e még el az ideje annak, hogy diákjainktól 
i többé ne §-t kérdezzünk, hanem dolgot? hogy 
, nekik szabad nyelvet adjunk fölszabadítván a' cur-
• sus' szavainak szolgai járma alól ? 

Közönséges vizsgálataink végre csupa szem-
fényvesztő játékok; azoknak jellemét semmivel sza-
batosban ki nem fejezhetem , mint egy hajdani ta-
nítómnak mind e'mai napig elevenen emlékezetem-
ben maradott szavaival, ki, midőn vizsgálatra kellett 
állanunk, ekkiat nyilatkozott: ,,mundus vult decipi 
— decipiatur ergo.(í Részemről a' félévi vizsgá-
latokat is vagy merőben elhagynám, vagy igazi 
vizsgálatot csinálnék belőlök; absolutoriumotpedig 
addig senkinek sem adnék , míg a' hivattatására 
tartozó tudományokból szoros rigorosumot nem 
állott ki. 

Előtted állanak már az eddig mondottakban 
némeliy paedagogiai tárgyak felöli személyes né-
zeteim; hanem mindig ínyed szerint nyilatkoztam, 
szabadságodban sőt kötelességedben áll tévedése-
met megigazítani. Javallatimból meglehet, egyről 
egyig kiforgathatsz, de nem azon állításomból, 
melly szerint iskoláinkat tető - talpastól reformá-
landóknak vallom; mert ha űgy maradunk a'mint 
vagyunk, lehetetlen ifjainknak , midőn az iskola' 
küszöbén magukkal számot vetnek, Faust' kö-
vetkező szavaira nem fakadniok: 

Habe ich nun ach! Philosophie , 
Jurísterei und Medicin , 
Und leider! auch Theologie 
Durchaus studirt, mit heissem Bemüh'n. 
Da stefi' ich nun — ich armer Thor! 
Und bin so klug als wie zuvor. 

S ü k ösd. 

I r o t l a 1 o m . 
1. Leitfaden beim Religionsunterriclite in 

den Mittelclassen eoanqelischer Volksschulen. 
Herausgegeben von F Chr. Brand Schulinspe-
ctor zu Ctausthal 1843. (16 iv Ara 52 kr. ppj 

Ezen könyvecskében a' nézleti oktatás' elvei 
vannak a' vallástanításra alkamazva,'s az untató dog-
matizálás helyett, melly a' gyermek' szívét hidegen, 
eszétpedigtápiálat nélkül hagyja, a' vallásbeliigaz-
ságok és kötelességek részint gyermeki életből, 
részint világtörténetből, részint szentírásból vett 
példák' és elbeszélések' alakjában, mintegy meg-
testesítve soroltatnak elő. Én megvagyok győződ-
ve a'felöl, hogy e' féle könyvek' puszta olvasása 
több hatással birand a' vallásos érzések' ébreszté-
sére , mint a' gyermek előtt annyira érdektelen, 
's már csak ez okból is vallástani kézkönyvnek tel-
jességgel nem ajánlható öreg és kis kátéink'nyo-
morúságos bekönyvnélkülöztetése. 

2. Miért és Azért, vagy a' közönségesebb 
természeti tünemények' rövid egyszerű meg-
fejtése. Francziábót szabadon Spolify János 
Pozsony 1844. 

Czélja ezen könyvecskének a'gyermeket né-



hány természeti tünemény' okainak ismeretére ve-
zérleni. A' tünemények, mellyeknek ismerete itt 
előre feltétetik, nagyobb részint ollyanok, mely-
lyek naponta szemünkbe ötlenek, 's ennélfogva 
a' figyelmezni tanult gyermek előtt is hihetőleg már 
tapasztalásból ismeretesek. Az egészmunka a',miért 
és azért' czimnek megfelelőleg kérdésekben és fe-
leletekben értekezik a'levegőről, vizről, világos-
ságról és a' tűzről. A' kérdések' sorozata elég-
gé változatos. Az előadási nyelv könnyű, egyszerű. 

Külföldi közlemények. 
Porosz király » fe lségének a' Gusztáv-

Adolf - fé le alapítvány körüli rendelete az 
egyházi ügyek' mlnlsteréhez- Berlin, mart. 3. 
„Meleg érzéssel és őszinte örömmel vettem észre 
ama' részvétet, mellyel a' szegény hitsorsosok' 
fölsegélését tárgyazó 's ^Gusztáv-Adolf-alapít-
vány' czíme alatt alakuló egyesület' eszméje foga-
tott föl poroszország' tartományaiban. Én az egye-
sületnek annak külföldi igazgatói állal ajánlott fő-
pártfogását, más némethoni fejedelmek iránti te-
kintetből nem vállalhattam ugyan föl; a' porosz-
birodalmon belül mindazonáltal magamat ezennel 
a' mondott alapítvány' protectorának nyilvánítom 
azon bizalmas reményben, hogy a' belföldi evan-
gyélikusok más némethoni hitsorsosaik után e1 te-
kintetben nem maradnak hátra 's ez alapítvány'ne-
meslelkü eszméjének dús adományaik által vido-
rabb életet's üdvösebb hathatóságot adnak. Midőn 
pedig én, az e' protectorátusnak részemről lett 
fölvállalásának a' belföldi egyesületekkel leendő 
közlését kegyedre bizom, fölszólítom egyszersmind 
kegyedet, hogy azoknak kifejtését és szaporítását 
minden úton módon előmozdítsa 's ezen alkalmat 
arra használja, hogy minden evangyélikusban azon 
meggyőződés élesztessék: milly fontos legyen ez 
ügyre nézve az egyértelmű öszhatás. Az egység' 
föntartása végett a' lipcsei középponti igazgató-
sággal a' közlekedést fen kell ugyan tartani, de 
úgy, hogy a' poroszhoni egyesületek' tökéletes 
függetlensége megóvassék. Kegyed tehát arról fog 
intézkedni, hogy a' belföldre nézve haladék nélkül 
egy központi egyesület 's egyszersmind különös 
kerületi egyletek is alakuljanak. Én reménylem, 
hogy ez üdvös ügyben mindazok örömest meg-
egyeznek a' cselekvési egyetértésre nézve, kiket 
a' hitvallás dolgaiban egyesíteni akarni, haszonta-
lan törekvés volna; és hogy azon felekezetek kö-
zül, mellyek a' némethoni evang. egyházon belül 
azon dicsőség fölött vitáznak: „hogy mellyik le-
gyen a' legkeresztyénebb" egyike sem akarja azon 
gyalázatot vonni magára, hogy a' meghasonlás' 
magvait szórja egy olly vállalat közé, melly az 
evang. hitvallást tisztelvén, czélúltüzé ki magának, 
a' szegény és ügyefogyott, kivált idegen és tá-
vollevő egyházakkal éreztetni honunk'hitsorsosai-
nak atyafiúi segédkezeit. Berlin, febr. 14. 1844. 
Fridrik Wilmos." Eichhorn status ministerének. 

— E' rendelet a' nevezett egyházi ügyek' minis-
tere által közöltetett tartalmának megfelelő utasí-
tással együtt, a' poroszbirodalom'minden világi 
és egyházi főhatóságaival. 

Átalános rövid adatok, a' sandwlch 
szigetekbeni hitterjesztő-ál lomásokról . — 
Páris hitterjesztő, a' háwai szigetről azt irja: 
Majd minden vasárnap seregesen jőnek az embe-
rek, 30 sőt 40 angol mértföld távolról, hogy a' 
prot. anyaegyházba fölvétessenek. A'római papok 
is jobbról 's balról letelepednek , 's ugy tetszik , 
mintha minden erejöket itt kívánnák központosítni. 
— Utolsó vasárnap, megelőző oktatás után 200 
személyt vevénk fel gyülekezetünk' kebelébe, és 
250-nél többen vannak, kik rövid idő múlva szinte 
felvehetők. 

A1 mult évben a" Sandwich szigeteken 24 
prot. hitterjesztő működött, (kik közül egy or-
vos) azokon kivül volt még 3 orvos, két felügyelő 
(kik szemben tartják az állomások' mibenlétét) 
hat tanító , egy nyomtató-intézet, két nyomtatóval 
és egy könyvkötővel, és 40 nőszemély szinte a' 
hitterjesztésben fáradozók! Összesen tehát 78-an. 

Az állomások' száma 19; a' közönséges is-
koláké 375: a'leány- és fi-gyermekeket nevelő 
külön intézetek' száma hat, egy felsőbb osztálybeli 
iskolával, mellyben a' kitűnő tehetségű gyerme-
kek tanítatnak; mind össze 202 növendékkel. A' 
népiskolákban 505 tanító 18,034 iskola gyermek-
kel foglalatoskodik, kik közül 5514-enolvasnak, 
961-en irnak, 3546-an számot vetnek, és 789-en 
tanulják a' földleírást. Az 1820-dik évtől, (ak-
kor kezdék meg a' hitterjesztést) ekkorig 25,362 
pogány kereszteltetett meg, és 1841-dik évben 
a' protestánsok' száma 18,510 lélekből állott. Ezen 
adatokból tehát szembetűnő, hogy a' Sandwich 
szigeti hüterieszto-állomások' álla pótja, minden 
ostromlások mellett is örvendetes 's hogy azokat 
sem Rhurn sem egyéb rosz körülmény egy könnyen 
meg nem semmisítendi. 

Csak az az iszonyú biblia', képes könyvek', 
és Tracktatleinok'osztogatása ne volna , mellyel a' 
protestánsok tömérdek pénzt vesztegetnek. — Mert 
nem arról van a' szó : „kinek van több pénze% 
vagy kicsoda költ többet, hanem arról: ,mi sikerrel 
Nyugtassa meg csak szivét S. ur!! A' hittei jesztő-
társaságok tudják azt,mit,és miért cselekesznek vala-
mit, és a' tapasztalás sok e z e r példákban bebizonyítá, 
hogy az a' biblia-osztogatás működéseket nagyon 
előmozdítja ott, hol az olvasást tudják, p. o. Chi-
nában; a' hol pedig egészen tudatlan a' nép, ott 
nemcsak a' gyermekeket , hanem a' véneket is 
tanítják az olvasásra. Mi hasznot hajt a' bibliának 
és vallásos könyvecskéknek osztogatása, 's mi-
képen könnyíti ez a' hitterjesztést, arról legkö-
közelebb néhány nevezetes és örvendetes adatok-
kal fogunk szolgálni! 

Protestáns művészeknek- A ' „Re l . es 
Nev" folyó évi 15-ik számában egy a' „Sion"ból 



vett római levél után azon tudósítás olvasható, 
hogy Hoffmann szobrásznak, a' kevés idő előtt 
r. kath. hitre tért német művésznek, jan. 24-dikén 
ment végbe ünnepélyes bérmáltatása a' római je-
zuiták' egyik házi kápolnájában. — A' tudósítás' 
végén e'szavak olvashatók: „HoíFmann ur, mint 
mondják, már régtől dolgozik egy nagy Madonna-
képen : 's csaK mióta r. katholikussá lelt, sikerült 
neki azon eszmét, mellynek valósításán mindek-
korig sikeretlenül munkált, érzelmeinek megfele-
lő vonásokban létesítni. A' művész' lelkében végbe 
ment nagy változást mindenki hajlandó a' szűz-
anya' közbenjárásának tulajdonítni, kinek emlék-
pénzét (irántai tisztelete - - 's bizodalmának tanú-
ját) már előbb hordani kezdé." Kel . és N e v. 

Térítők' vértanúság;*. A' dublini „Pilot" 
jelenti, hogy a' vallást terjesztő egylet' titoknoka 
dr. 0' Connell lelkész következő hiteles iratot ka-
pott Párisból: május' 26-kán a' makaói térítők' 
ügyvivője, Liboisur, következőt irá a' drusipati 
püspöknek -. „Epen most kaptam egy igen szomo-
rú tudósítást. Dr. Castro, a' pekingi apostoli he-
lyettes jelenti, hogy januárban hozzá jutott jelen-
tések szerint a' coreai apostoli helyettes Imbertdr. 
és Chastan és Meauban térítők septemberben lenya-
kaztattak; 70 keresztyén szinte lefejeztetett, 170 
pedig megfojtatott. Részletesebb tudósítások még 
hiányzanak. Szegény coreai térítők! Chinában a' val 
lásra nézve minden nyugodtí'Ezen szomorú hir' késő 
megérkezését abból lehet megmagyarázni, hogy 
Corea mégszigoruabban el van zárva az európaiak 
előtt, mint eddig China 's jelenleg Japan. 

(A-IÍ.Z.) 
- - - - - - Mult évi oct.' 8-kán tarta-

tott a' wechselburgi vártemplomban 300 évek óta 
az első kathol. istenitisztelet, mellyen az ottani r. 
kath. gyülekezet, az az, a'gróf komornoka nejével 
együtt megjelent. Minthogy Wechselburg' köze-
lében r. kath. keresztyének nincsenek, a' chemniczi 
r. kathol. gyülekezet megkéretett, hogy YVech-
sclburgban az istenilisztelet' megnyitásán megje-
lenjen 's e' végre három nagy kocsi adatott rendel-
kezésük alá , mellyben mindenki ingyen szállha-
tott Penigen keresztül Wechselburgba, 7 —8 órá-
nyira. A' békés Wechselburgnak e' napon majd-
nem harczias tekintete volt, minthogy a' rend' 
föntartása végeit hat katona volt oda rendelve. A' 
rendet azonba könnyű volt föntarlani, mertazevang. 
gyülekezet igen méltányos viseletet tanúsított 's 
csak kevés kandiak nézték meg a' r. kath. isteni-
tisztclet, szertartásait. Épen c' napon szokatlan 
nagy számmal járultak az ur' asztalához. Mig a' 
katonák föl 's alá patroullirozlak, az evang. isten-
házából ezen egyháznak „Erős várunk nekünk az 
Isten" diadaléneke hangzott el a' terjedelmes szép 
völgyben. (A. K. Z.) 

Franczia országban 15 érsek és G5 püspök 
van. A' 15 érsek közül csak 3 neveztetett ki a' 

* restauratio alatt , 1 2 a ' juliusi kormánytól. A' 65 

püspökök közül csak egy, Latour d'Auvergne bi-
bomok származik a' consulság' idejéből, 17 a' res-
tauratio' idejéből, 47-et a'juliusi kormányneve-
zett ki. (A. K. Z.) 

Pctitio. Több baseli polgár kérelmet intézett 
a' kis tanácshoz, engedtetnének meg színpadi mu-
tatványok vasárnap is. Az esedezök nemcsak más 
nagyobb városok' példájára, hanem arra is hivat-
koztak, miszerint méltányos a'kevésbé vagyonos 
polgárnak is szabad óráiban kegyelni azt , mit a' 
gazdag férfi, ideje mindig levén, hétköznap élvez 
's azonkül vasárnap hangversenyek-, oratoriumokba 
megy. A' kis tanács a' városi, egyházi tanácsok 's 
igazságszolgáltató collegium által véleményt ada-
tott. Mind a' három collegium réginél maradásra 's 
a' kérelembe nem egyezésre szavazott. A' kis tanács 
tehát megtagadá a' kérelmet, mit a' nagy tanács 
is 52. szóval 17. ellen helybehagyott. 

(B. A. Ií. Z.) 
Szegény papok! A 'basel i tanács valameny-

nyi ref. pap' élethosszaiglaniságát eltörleszté. Ed-
dig legalább bizonyos életkor védé őket az idő-
szaki újra választás ellen. Most ellenben az ősz 
is, ha azt nem is kívánja az egyház, kormány' 
intézkedésére köteles magát minden öt évben új 
választás alá vetni. Basel nem sokára feltalálja 
mindazon eszközt, mellyek egyháza' teljes rom-
lottságát magok után gyorsan vonni képesek. 

(B. A. K. Z.) 
Kézzel fogkató bebizonyítás. A',Schweí-

zer Kirchenzeitung' szembeötlő bizonyítványnyal, 
évenként megújuló inegmagyarázhatlan csodával 
törekszik ad oculos bebizonyítani a' r. kath. egyház' 
hitelességét. Beszéli, hogy egy református, kiélte' 
vége felé titkon r. katholicismusra tért, az által 
győződék meg emennek igazságáról, hogy szen-
telt és rendes kútvizet évekig tartott egymás mel-
lett 's amaz világos és tiszta marada, emez pedig 
sűrű, zavaros és bűzös lőn. E' csudálatos tü-
neményt magának megfejtendő, ref. papja által 
(mit emez csak hosszas vonakodás után tön meg) 
szinte vizet szenteltetett, hanem ez is megbüz-
hödék. Ergo — igaz a' r. kath tan, ál ellenben 
a' ref.. E' syllogismus' minőségéről a' logikusok 
egyetértendnek. Azonban megmagyarázza a' tü-
neményt, hogy a' szentelt vízbe sót vegyítenek. 
Egyébiránt beküldő r. kath. templomokba vegyes 
házasság' alkalmakor látta és panaszt hallott a' fö-
lött, hogy az ara' fejér selyem ruhája a' szentelt 
vizzeli szokott megfecskendés által piszokfoltokat 
kapott, miből következik, hogy olly an viz is, ha ho-
szabb ideig volt kitéve a' lég' hatásának's tán nem 
elegendő sóval vegyítetek össze, szintolly könnyen, 
mint más, megrohad. De ha tovább tartana is, 
mint más, a' szentelt viz, ez még mitsem bizo-
nyítana az ev. egyház' igazsága ellen, mert ez 
csupán a' sz. Íráson alapul , ez pedig nem lehet 
hamis. (A- K. Z.) 

Statistikni adatok. A 'genf icanton 61,871 
14* 



lakost számlál (38,804 polgárt, köztök 23,097 
prot.'s .5,707 r. kath., és 23,067 idegent, köz-
tök 11,157 prot/s 11,897 r. kalh.) cantonon kivül 
mintegy 5—6000. genfi él. (B. A. K. Z.) 

Jezuitai munkásság . Nem csekély része 
a' 49,000 írnak, miket a' lyoni hiltcrjesztő-lársu-
lat mult évben Waadt 's Genf cantonoknak kül-
dött, térílgetésekre látszik fordítva lenni. Több 
illy nemű példa közt a',Gourrier Suisse'e'ténye-
ketemlíti, hogy két gyermek titkos fondorlatok-
kal egy évelőit szüléitől elvonatva az egyik Sza-
vojába, a' másik pedig freyburgi jezuita intézet-
be vitetett; hogy Lausanneban egy fiatal leány 
gyáma' tudta 's beleegyezése nélkül az illető is-
kolába járástól elidegeníteték , több prot. család-
atya pedig, kik r.kath. hölgyeket vettek nőül, 
segély Ígérettel arra biratának, hogy gyermekei-
ket jezuita szellemben neveltessék. (A. K.Z.) 

Kveonimunicatio. Egy pápai rendelet, 
melly Romában latin nyelven minden utszaszög-
letre felragasztaték, excommunicalja a* haarlemi 
ujdon kinevezett vanBuul püspököt, ki szinte ex-
communicalt utrechti püspök, van Sanlen ál-
tal fölszenteltetve megerősítetésül színleg a' pápához 
folyamodott. ( K a t h - K - z ) 

Bibliai társulatok. Bibliai társulatok most 
sok helyen állítatnak 's a' bibliának főleg szegé-
nyek közötti terjesztésétől 's kiosztásától sokat, 
igen sokat Ígérnek.*) Vizsgáljuk azonban korunk1 

megsértése nélkül ezen sanguinicus reményeket 
közelebbről. Atalánosan meg kell engedni, hogy 
a' biblia csak úgy használhat a' népnek, csak úgy 
szaporíthatja 's tisztíthatja vallásos ismereteit, úgy 
nemesítheti 's erősítheti erkölcsi elveit, ha az ol-
vasottat érti. A' szerecseny-országi királynénak , 
Kandacesnek komornyikja, Esaiás prófétát olvasá. 
Filep megkérdéőt: vájjon érted-e a' mit olvassz? 
Mi módon érthetném, hanemha valaki megmagya-
rázná ne sem? volt a' válasz. És kéré Filipet, 
hogy melléje ülne. Hasonló esetben lehetnek 
majdnem mind, kik bibliával megajándékoz-
tatnak. De vannak egyházaink és iskoláink, mely-
lyekben a' biblia magyaráztatik 's a' szent könyv 
iránti tisztelet fölébresztetik. Hány szegény nem 
megy azonban templomba illendő öltözet' hijánya 
miatt? Hány szegényebb osztályzatú gyermek nem 
mehet rendcsen iskolába 's épen azon órákba, 
mellyekben kiválólag a' biblia magyaráztatik 's 
bölcs mondatai az ifjú szivekbe csepegtetnek? 

Ugyan ezt mondhatni a' térítő egyletekről. Dicsé-
retes szándék az evangyéliomot a' szegény po-
gányok között is hirdetni. De csak ne feledjük 
e* miatt közelünkben levő keresztyén pogányain-
kat! Engedjük meg cselédjeinknek a' vasárnap' 
ünneplését, őrködjünk erkölcseik, vasárnapi mu-
latságaik, könyv olvasásuk, fényüzésök fölött; 
vagy gondoskodjunk, hogy szegény gyermekek is-
kolába mehessenek , ruhával, könyvekkel ellát-
tassanak'stb. Ugyan gondolnak-e minden buzgó 
pogánytérítök ezen közelökben levő pogányokra ? 

Nem kell-e a' lelkésznek és tanítónak ezen mulasz-
tásokat méltányos tekintetből elnéznie? És hány 
tanító, nevezetesen a' régiebbek közül, bír a'meg-
kívántató tehetséggel, hogy a' bibliát, az egész 
bibliát magyarázhassa ? A' lelkész, ha a' helybeli 
körülmények engedik, e1 részben sokat tehet. Meg-
szerezhetik-e a' gyakran szük jövödelmecske mel-
lett a' szükséges segédeszközöket? Adjátok tehát 
a' nép' kezébe például „Engel's Geist der Bibel" 
czimü könyvet és pedig óhajtanám, néhány észre-
vételekkel, hogy a' szegény nép a' bibliában va-
lóságos épülést találjon, föltevé, hogy az isko^ 
Iában olvasni, gondolkozni és érezni tanult. Nem 
kevés rész és hely van ugyan , melly a' gyengének 
is épületére szolgál az említett föltételek mellett; 
de föltalálja-e épen azokat ? Mind ezekhez még 
egy igen fontos pont járul: á kormány segítse 
elő törvényei és intézményei általa' biblia hasz-
nálatát. A' biblia a' vasárnap' szentültartására kö-
telez. Hol nem vétkeznek ellene mindenütt, még 
pedig büntetlenül ? A' biblia nyomosán nyilatkozik 
az eskü' szentsége mellett. Hol nem kívánnak gyak-
ran esküt csekélység miatt ollyan személyektől, 
kik botránkoztató életűek, kik sem templomba , 
sem úrasztalához nem mennek? A' biblia tiszta és 
kegyes életet kíván De nem segítik-e elő a' nyil-
vános , kiváltságos bünbarlangok a1 kicsapongást? 
A' biblia kívánja: Adjátok meg a' császárnak a' 
mi a' császáré; engedelmeskedjetek minden em-
beri rendelésnek az úrért. - - A' biblia kívánja •— 
o, igen sokat kiván , melly egésznek és egyesek-
nek hasznára és üdvére szolgál, a' földet szépíti, 
ha azt, gyakran a' bűnös nemzedék' vétke miatt 
paradicsommá nem változtatja is. Gondoskodni kell 
tehát, hogy a' biblia megértessék , hogy tanítá-
sainak gyakorlása a' népnek dorgálására, javítá-
sára, megszentelésére könyítessék ; a'biblia k i -
vonatban szükséges jegyzetekkel ellátva kézbeszol-
gáltassék , ezen munka pedig vallásos , értelmes 
férfiakra bizassék, és a' bibliai társulatok megter-
mendik az üdvös gyümölcsöt, mellyet eszközölni 
szándékoznak. Örülni fogok, ha a' bibliának vala-
melly barátja megezáfoland. (A.K.Z.) 

Jezuita-ügy Scliwelzban. Mul t évi nov. 
20-kán a'Luzern megyei kormánytanács teljes ülé-
se a' jezuita-kérdéssel foglalkozott. Öt tag a' je-
zuitáknak fölsőbb tanintézetekbe leendő meghiva-
tásuk mellett szavazott; öt tag ellenben mitsem 
akart tudni a' meghivatásról Végre Rüttimann R. 
szavazata dönté el a' meg nem hivatást. — Az 
„Eidgenosse" hírlap ezen hírt következő észrevé-
telekkel közli: „Mi a' jezuitákattávolohajljuk Lu-
zern megyétől és távol a' szövetségtől, — de 
minden számítás szerint a' lehetőség oda mutat, 
hogy Luzern megye' nagy tanácsa a'jezuitákat meg-
hívni fogja. — E' nagy fontosságú eseményre a' 
szabadelmü férfiak, kiknek a'nemzeti nevelés'vi-
rágzása 's az alkotmány' föntartása szivökön fek-
szik, készen tartsák magukat. Nem kételkedünk, 



hogy ezen férfiak, kikre hivatkozunk, Luzern me-
gye' túlnyomó többségét teendik. Azért nem fé-
lünk a' fenyegető eseménytől, a' szabadelmüek a' 
mérsékelt conservativekkel egybeolvadni, az ul-
traconscrvativek pedig, mint tulság' emberei, ál-
talok elkülönöztetni fognak. Mig ez nem történik 
Luzern megye beteg lesz és marad. A' láz elha-
tározásához közéig. A' crisis tán zajos leend, de 
a' betegséget minden esetre elmellőzendi. A' jöven-
dő megtanítand." (A. K. Z.) 

Uj r. kath. rendek Angliában. Lisle 
Phillips Ambrosius megjegyzi, hogy Angliába 
ismét két uj r. kalh. rend hozatott be, t. i. a' passio-
nisták 's a' szeretet' szerzetesei, kik ugy látszik, 
nagy szerepet játszandók az angol r. katholicismus' 
történetében. A' passionistákat 50. év előtt de la 
Cooux Pál alapítá. E' férfi 30 évig naponként 
imádkozék Anglia'megtéréseért; egy napon, mi-
dőn imádni akará a' szentséget, tanítványai ter-
mészet fölötti fénynyel láták őt körülvétetve, ko-
nyák hullának szemeiből 's áldozáskor lelkileg ma-
gán kivül ragadtatván , hirdeté, hogy tanítványait 
Angliában látta. Azután ismét magán kivül ragad-
tatott. 1842-ben sikerült a' passionistáknak Aston 
Hallban (StaíTord) letelepülniük, a' superior olasz, 
's neve istenanyai Domokos atya; fekete csuklát, 
az olvasótövükben, mellükön fejér szivet horda-
nak e'szavakkal: ,Jesu Christi Passió''s mezítelen 
lábúak. Éjei nappal énekelnek ; a' másik kolostor 
Stone városban van 's Domokos atya már 70. pro-
testánst térített ki. A' szeretet' szerzeteseit egykoron 
gr. Rusmini, ki most a' rend' generalja, alapítá. Ok 
6. év előtt jöttek Angliába 's nyugot' apóst, vi-
cariusa' collegiumában telepedtek ; még most a' 
közép vicariusban vannak. Hozzájok tartozik 3 ta-
nító az oscolti Maria collegiumnál, más 3 pedig 
Longboroughban van Genlili apát alatt, ki csupán 
ez évben majd 150 protestánst terített ki. Long-
boroughban már e' rendű apáczák is vannak 's Arun-
deli bárónő, Buckingham hg' leánya, nagy jó-
tevőjök. fB. A. K. Z.) 

Cidözés. Waadtlandi lapok szerint Piemont' 
magasvölgyeinek protestáns lakosai az oltani kor-
mány'részéről, uj nyomatásoknak vannak kitétetve. 

(A. K. Z.) 

Belföldi közlemények* 
Gyászhír. Tinnyei helv. hitv. lelkész Lász-

ló György ur f. é. tavaszelő 16-kán, mint 30 évig 
volt hu lelkész, életének 63-dik évében, tüdő-viz-
kórban csendesen halálos álomra szenderült; áldás 
poraira! 

Nyilvános köszönet. A' pozsonyi evang. 
lyceumbeli magyar egyesület' tagjai legforróbb há-
la' érzelmei közt jelentik: miszerintazországgyű-
lési ifjúság' némelly lelkesbjeitől összegyűjtött 's 
Fekete Lajos és Jancsovics Pál urak által f. 
é. mart. 17-én tisztelt elnökünknek átadott 51 frt 
40 kr. c. p. összeg az egyesületi pénztárba letéte-

tett. Szives kötelességöknek tartják ez alkalom-
mal emlékezni egyszersmind többi tisztelt jótevőik-
ről is. kik ez évben az egyesület' javát kegyes 
adományaik által buzgón előmozdították. Ezek közé 
tartoznak: 1) tek. Orosz József ur, a'„Hirnök" 
szerkesztője, ki lapjait ingyen jutattja az egyesü-
letnek; 2) Gedulyi Tivadar kis-csalomiai lelkész 
ur, ki évenkint 4 pfrtot ajándékoz; 3) Elefánt 
Mihály ur ,,a' hivő sziv' ömledezései imádságok-
ban"; 4) Sebestyén Gábor ur „Tuba" és ,,a' nap' 
világa'4 astronomiai táblát; 5) Martosi Mórocz 
Ferencz ur „franczia nyelvtan''; 6) Michnay E. 
Dán. ur ,,Statistika," 7) Ponori Thewrewk József 
ur „B. Forray emlékezete" czímíí könyveiket aján-
dékozták az egyesületnek. — Mind ezen nagylel-
kű jótevőiknek ezennel legforróbb hála-köszönetö-
ket nyilvánítják a' p. m. egyesület' tagjai Neu-
mann Károly tagtársuk által. Pozsony, 1843. 
mart. 21 -kén. 

Egy kis kérdésecske. A ' jegyzőknek es-
perességre kövelkezhetése vagy nem következhe-
tése' tárgyában folytatott allegatiók többször mond-
ják 's jelesen Ref. Sincerus is erősíti „ki je lölés 
nélküli szabad Választásu-VL 2-ik pontja alatt, 
hogy: régi cánonainkon változtatni van joga 
a' gen. synodusnak a' fő egyházi tanácscsal 
együtt. * ) De ez ellen az 1794-ben Déésen tarta-
tott synodus'jegyzőkönyve imigy hangzik: „4 . ) 
Negyedik pontja a' mlgs főconsistorium' levelének 
azt jegyzi meg, hogy a' cánonok közt ollyan czik-
kelyek vágynák, mellyek megváltoztatást és job-
bít atást érdemlenének. Határozat• Ollyan meg-
határozások közé vágynák helyeztetve cáno-
naink, mellyek nalionalis synodustól hagyattak 
helyben és erősítettek meg, hogy azokat hely ük-
ből kimozdítani és megváltoztatni nem lehet.(C 

No már itt mellyiknek higyjen az ember? ez a' 
mi kis kérdésecskénk? Sükösd. 

Unlo inkén. Lelki örömmel veszem tollamat, 
tudósítandó a' Prot. Egyh. és Isk. lapban a' t. cz. 
közönséget, hogy f. évi mart. 7-én a' két prot. fél 
közt a' külsőket illetőleg, Inkén, az unió meg-
történt. A' reformátusok építettek 's ez előtt három 
évvel már fői is szenteltetlek, a' csinosb izlés'vá-
rakozásinak is megfelelő díszes templomot torony-
nyal ; 's minthogy az ágostai hitvallásuak szám-
szerint 120-an, a' reformátusok'száma 500-at ha-
ladja; költséges építésökhöz a' reformátusoknak 
semmivel sem járultak , az építés' ideje alatt álta-
luk igért 150 v.ftot a' reformátusok el nem fogad-
ván, minthogy nékiek 15600 forintjokba került: 
az ágost. atyafiakat templomukba , istentisztelelet 
gyakorolni engedni nem akartak; kölcsönösen mind 
a' kél fél egyeztetés végett küldöttséget kért. Volt 
is ki Inkén 1843-ban vegyes küldöttség, de — 
az ohajtott unió nem sikerült. Fent irt napon újra 
vegyes küldöttség jelent meg Inkén, 's az unió' 



eszméje, mellyet ok tisztán foglak föl, általuk kü-
lön mindenik félnek népszerüleg fejtegettetvén 's 
magyaráztatván: sikerült, hogy a' reformátusok 
feledvén minden fáradságos munkáikat, 's hogy 
minden lélektől 22 vftokat fizettek, örömmel el-
fogadták az evang. testvéreket, miután ők is nyi-
latkoztak , hogy öt évek alatt fizetendnek minden 
most élő személytől évenként 2 v.ftot, jövőre pe-
dig minden egyházi terheket közösen, személy sze-
rint, egyik fél úgy, mint másik fognak viselni, 
Az egyházi személyek' fizetése iránt van geresdi 
egyesség, melly mind a' két felekezet egyházke-
rületi gyűlésén elfogadva levén , törvény erejű, 
ezen egyesség szerint fog intézkedni vegyes kül-
döttség által az egyházi személyek" fizetésére nézve, 
mind a' két fél' egyházmegyei kormánya. Isten 
adja, hogy a' csendesen készült unió ekkor újra 
meg ne rázkódlassék. B a r a k o n y i K r i s t ó f . 

igazolás. Hogy Székács ur által e' 
lap' 226. old. felidézett királyi rendeletnek, melly 
a' 224. old. olvasható állításnak ellenére mind a' 
8 egyházkerülethez megküldetettnek hireszteltetik, 
a' dunántúli ev. egyházkerület' jegyzőkönyveiben 
és az egész levéltárban nyoma nem találtatik; kö-
vetkezőleg e' kerületnek az meg nem küldetett: 
ezennel hivatalosan bizonyítom. De azon kir. ren-
delet bár előttünk feküdt volna, Kalmár Sándor 
proselytára nem is volt alkalmazható; mert ő (mint 
megíratott) forma szerint ev. confessióban nem 
neveltetett, sem illyenbe egész mult karácson'má-
sodik ünnepéig beavatva nem lön. És igy ő reá 
amaz igék nem illenek: ,,personae, quae in una 
ex evangelicis confessionibus educatae hanc etiam 
continuo profitebantur.^ E d v i I l l é s Pál. 

C s ő d ü l e t 
központi kisde dóvó-képzo-intézeli 

igazgatóságra. 
A' kisdedóvó intézeteket Magyarországban terjesztő 

egyesület' részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint 
a'Tolnáról Pestre áttelepített kisdedóvó-képző-intézet-
nél eddigi igazgató Wargha István ur' lemondásával az 
igazgatósági hivatal megürülvén , az azt elnyerni kí-
vánók magokat vagy idősb Schedius Lajos kir. taná-
csos urnái, mint az e' végre kinevezett bizottmány' 
elnökénél (Pesten, váczi-utsza 14-. sz. alatti házban), 
vagy Simon Vlorent alelnök urnái (aldunasor Nemes-
hegyi ház 47. sz.), vagy a' titkárnál (új-tér Ürményi 
ház), legfeljebb f. é. augustus' 15 ig bezárólag jelent-
hetik Az egyesület'közgyűléséből kirendelt bizottmány 
következő föltételeket tűzött ki a' pályázókra nézve : 
1-ör hogy nagykorúságot ért férfiak legyenek; 2-or 
legalább elvégzett philosophiai tanulmányaikról kielé-
gítő iskolai bizonyítványokkal bírjanak; 3-or hogy már 
előbb tanítói vagy nevelői pályán működtek legyen ; 
4-er az erköJcsiségöket tanúsító átalános oklevelen fe-
lül, még eddigi foglalkozásaikat's különösen a'gyer-
mekekkel és növendékkeli bánásmódjukat ajánlat-le-
velekkel igazolják; 5-ör a' magyar és német nyelvet 
tökéletesen értsék és beszéljék; 6-or az intézeti igaz-
gatónak a' gondja alá bizolt 2 - 6 éves gyermekek' 

megóvásán felül föhivalása levén a' növendék kisded-
: óvók' képzése; mulhatlanul megkívántatik a' pályázó-
tól, hogy az erre vonatkozó tanulmányokban lökéle-

itesen jártas legyen, ezen tanulmányok: átalános ne-
jveléstan, és különösen a' kisdedóvás' körébeni tan-
módszer (methodica), erkölcstan, embertudomány (an-

! tropologia), magyarnyelv-, szám-, alak-, természettan, 
természet- és földleírás-történetek, iriütan, főkép a' 

! gazdálkodásra és kézmüvekre vonatkozólag és szépírás. 
;Ezen tudományokbani jártosságuk iránt a' pályázók 
jnemcsak Írásbeli, hanem élöszóvali, sőt gyakorlati 
vizsgálat alá is fognak a' bizottmány által vétetni. Mind 
ezek mellett különös ajánlatául fog szolgálni a' pályá-

!zónák, ha minél több nyelvet ért és beszél, észene-
l's rajz ismerettel bir. A' mindenben hasonlók közt kü-
! lönös tekintet leend a' házas férfiakra. Ezen hivatallal 
járó javadalmak: az intézetben illendő szabad lakás, 
elegendő tiizi fa, és SOOp.flnyi évdíj, melly azonban az 
egyesület' pénzerejének növekedtével remélhetőleg még 
emeltetni is fog. Az igazgatóul megválasztandó egyén 
f. évi aug. 23-án azonnal belépend hivatalába , vilá-
gosan kiköttetvén, hogy e' melleit más hivatalt vinnie 
vagy folytatnia nem leend szabad- Szíves bizodalom-
mal megkéretnek a' hazai hírlapoknak, mint a' nyil-
vánosság' orgánumainak nagy érdemű szerkesztői, le-
gyenek szívesek, a' népnevelés' érdekében kelt, ezen 
hirdetményt nagybecsű lapjaikba fölvenni, sőt megké-
retnek az emberiség' kökeblü baráti is, hogy az ezen 
hivatalra alkalmasaknak ismert férfiakat ezen hirdet-
ményre figyelmeztetni méltóztassanak. — Költ Pesten, 
a' kisdedovó-int. M. o térj. egyesületnek 1844-ki mart. 
15-én tartott bizottmányi üléséből. 

S tu l le r Ferencz, egyesül, titkár. 

l ievelezés . Azaugsburgi egyetemes újságban 
az egyházakat és vallást illető igen érdekes czikkek 
jelenvén meg, bizodalmasan szólítjuk fel levelezőinket, 
méltóztassanak magokat nálunk jelenteni, vájjon mely-
lyikök lenne olly szíves, ezen czikkek' megismerteté-
sét 's az egész lap'figyelemmel tartását, magokra vál-
lalni. — Azokat, kiknek kedvök volna bővebben meg-
ismertetni a' dunántúli rendszert, kérjük, hogy ne te-
gyék. Megvallom tudatlanságomat. Nem tudtam , hogy 
az csak az egyetemes gyűlés' felszólítása' következ-
tében készült élőmunkákat 's azon négynek egyike, 
mellyekből egy új rendszer volna készítendő. Azt hi-
vém , hogy az a' dunántúli superintendentia' autonó-
miájának több évek elölt termett gyümölcse. Egyébiránt 
nem sokára lendítendünk valamit, mi — mini reméljük 
— egyházi szerkezelünk' tisztába hozatalát telemesen 
mozdítandja elő. A' mi illeti a' fenforgó vitát, az sze-
rintem dióhajba szorítva igy áll: vagy készült és sinór-
mérték gyanánt elfogadtatott, ha mindjárt csak inte-
rim is a' rendszer az egész kerület által annak rende 
szerint, vagy nem. Ha az első, úgy köteles hódolni 
neki mindenki, kinek egyházunk' java szivén fekszik, 
de szabadságában áll annak javítását annak utján mind 
örökké sürgetni; ha a' második, ugy nincs érvényes-
sége 's igy senki sem is köteleztethetik, hogy hozzá 
szabja magát. Nekem az fáj "s mondhatom kimond-
hatlanul 's Isteni hivom fel tanúságul fájdalmam'őszin-
tesége mellett, hogy 88urnák levelében sok van, mit 
hinni soha nem akartam, 's mit most, minden pietá-
som . minden gyermeki hálás tiszteletem' ellenére is, 
elhinni csaknem kényszerítetem. Adja Isten, hogy soha 
ne kelljen többé erről szólanom. Ha szólanék, köny-
nyeznem kellene, 's tartok, hogy könnyeim nem ko-
szorúéltetők, hanem koszorúhervasztók volnának 

Székács. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
jWarmadlU éri folyamat. 

Pes ten , 1844- ; Apm- i3kán. 

Avagy nein tudjátok-e, hogy kik a' szent dolgokban munkálódnak, a' szent helyből 
élnek, és a' kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részöket? 

1 K o r i n t . 9 , 13. 

T a r t a l o n * . Magyar protestáns egyházunk' í ináncz-ügyeit 
tárgyazó javal la t . K o c s i s s F e r e n c z . — Abaúji egy-
házmegyei gyűlés és glossák. * * * — iMagyar nyelvbeii 
régiség. — Irodalom. — Külföldi közlemények. — Be l -
földi közlemények. — Levelezés . 

M a g y a r p r o t e s t á n s e g y h á z u n k ' í i -
i i á n c z - i i g y e i t t á r g y a z ó j a v a l l a t . 

Egyházunk' fináncz-ügyei felé fordul a' fi-
gyelem; egyes czikkek ennek részletes bajait kez-
dik feltárni, terveket közölnek a'fölfedezett rész-
letes bajok' orvoslására. Én is ezeknek sorában 
lépek föl, de nem részleteket, hanem az egészet 
tartván szemeim elölt. E' rövid bevezetés után 
térjünk át egyenesen elmélkedésünk' kitűzött tár-
gyára. 

A' magyar prot. eg yhhi' jövedelmeinek for-
rásai lehetnek: 1) egyházi és parochiálisingó és 
ingatlan javak ; 2) az egyház' tagjai által éven-
ként pénzben és termesztményben teljesítetni szo-
kott fizetés; 3) kegyes adakozások. 

Rendes kiadasai : aj közigazgatási költsé-
gek' fedezése; b) lelkészek és isk. tanítók' fize-
tése; c) segedelmezés; dj az egyház' épületei-
nek , ingó és ingatlan javainak jó karban tartása , 
romladozóknak újítása , vagy egészen új épületek-
nek is emelése. 

Ilogy a' m. prot. egyház'jövedelme a'sokágú 
kiadások és tömérdek teljesítetlenül maradó szük-
ségekhez mérve a' hihetlenségig csekély, ezt bi-
zonyítgatnom nem szükség. Egyházi fináncziánk 
ügyeibe avatott férfiak igen is jól tudják, sajno-
san érezik ezt. Jelen értekezésnek czélja: I. Ki-
jelölni a' m. prot. egyház' jövödelmi szegénységét 
szülő okokat. — II. Az egyház' fináncziális bajait 
orvosló, életbeléptethelő javallat-adást megkí-
sérteni. 

1. Jövedelmi szegénységei sztiló okok: 
aj Ingó vagy ingatlan , bizonyos jövedelmet adó 
jószága sok prot. gyülekezetnek 's parochiának épen 
nincs, b) Hol szántóföldje, szőlője, erdeje, rétje, 
háza vagy malma van is a' gyülekezetnek vagy 
parochiának , az ezekből bekerülhető jövedelem' 
egy részét semmivé teszi a' hanyag kezelés; más 

részét fölemészti az ellenőrség- 's szigorú szám-
adásról milsem tudó előjárók' pazarlása; a'meg-
maradó és pénztárba kerülő harmadrész jövede-
lem ismét kezelési hanyagság miatt igen gyakran, 
fizetni nem tudó vagy nem akaró adósok'kezeikö-
zött olvad el. c) Az egyház' tagjai által leginkább 
lelkészek és tanítók' évenkénti fizetésére teljesítni 
szokott pénz és termeszlménybeli illetőség a'leg-
több helyeken idejében és pontosan be nemhajta-
tik , a' behajtott rész-fizetés is nem a' megaján-
lott és illető minőségben adatik az egyházi szemé-
lyek' kezeihez, egy részben pedig a'behajtó elő-
járok' éleiére italára tétetni követelt költségek ál-
tal ismét csonkítatik ; egy* része igen sok gyüle-
kezetekben örökre kün vész. Ez a' gyász sors éri 
nagy részben azon kivetéseket is, melly ek némelly 
helyeken az egyház' tetemesb költségei'fedezése te-
kintetéből a' gyülekezel' egyes tagjaira rovatnak. 
dj A' kegyes adakozásokból begyülhető jövedel-
met csonkítani szokta: egy részről a' kellő felvi-
gyázal' hiánya 's az ebből igen könnyen eredő 
hűtlen kezelés ; más részről megsemmisíti ezen 
jövedelem-ágnak jótékony sikerét a' parányi erő-
nek tömérdek apró részletekre oszlatása. Itt ná-
lunk a' tiszántúli egyházkerületben perselypénz fe-
dezi az agentialis szükségeket, melly czélia a' 
hat communiokori vasárnap van rendelve; négy 
vasárnap az egyházmegyéé,négy a'folyamodó gyü-
lekezeteké, kettő a'debreczeni senioroké , egy a' 
vakok és siket-némák' intézetéé , egy a' kecske-
méti főiskoláé, egy a' losonczi és szigelhi isko-
láké, legalább kettő évenként a'külön hirdetésre 
ajánlott gyülekezeteké, a' többi aztán a' helybeli 
gyülekezet' pénztárát illeti. Ki nem látja már át, 
hogy illy parányi pénzerőnek — minőt a'legnépesb 
prot. gyülekezet' perselyjövedelme is egy év alatt 
elő állíthat — ennyi részekrei darabolása által 
a' kegyes adományozások'haszna — említni is alig 
érdemes — csekélységre olvad le! Nagy hibának tar-
tom ezen pénztár' kezelésében , hogy esperes urak 
bár nyolez czim alatt vesznek át Különféle össze-
geket a' perselypénzből; még is csak két czimre 
nézve szoklák magokat ellennyuglatványozni, a' 
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többivel hova? mikor? miként számolnak gyanít-
juk csak, de nem tudjuk. Nem esperes urak lel— 
kismerete' gyanúsítására tárom én itt fel ezt a' pénz-
kezelési hibát ; hanem azért, mert nyilvánosságot 
és nyugtató ellenőrséget kivánok kegyes adomá-
nyaink' minden ágaira nézve, mi ugyan — hi-
tem legalább ez — úgy is a' kezelő n. t. férfiak-
nak válnék legnagyobb becsületére. Jövedelmet 
csökkentő hibának tartom e' pénztárra nézve még 
azt is, mit a' t. tuli e. k.agentiális pénztárnokának 
1833-ról való 's párban előttem fekvő számadá-
sából látok , miszerint vágynák egyházmegyék , 
mellyek az általuk beszedett, 's az e. k. pénztárt 
illető összeget egész éven át kezeiknél tartják, 
's a' letartott összeg' kamatjában még sem marasz-
taltatnak el; végre azt, miszerint az ezen pénz-
tárból kiadott több' tökének kamatjai, bizonyos 
kárral fizetlcnül sok éven át künhevernek. 

Kevés hát és szük egyházi jövedelmeinknek 
forrása; a' mi van pedig annak sikerét is a' ha-
nyag és részben hűtlen kezelés által's czélirányta-
ían elaprózással magunk silányítjuk el. E' két ok-
ból származtatom én a' szegénységet, melly egy-
háziszükségeink' fedezése körül mutatkozik; melly 
súlyosan nehezül egyházunk' külső és belső éle-
tére. Ezen nyűgös és alázó helyzetből menekül-
ni nincs egyéb mód, mint egy részről új jöve-
delem-források' nyitása; más részről minden le-
hető jövedelmeknek gondos behajtása, nyilvános, 
czélirányos éslelkismeretes kezelése. Csekély erőm-
mel megkísértem véleményem szerint életbeléptet-
hető eszközöket ajánlani ezen financziális bajok' 
elenyésztésére. 

II. Javallat egyházi finan c z - ügyeink' ba-
jainakorvoslására. Mire? mennyit? honnan? 
miképen? e' négy kérdésre kell kielégítő fele-
letet adnia annak, ki pénzerő-összegyüjtést kér 
vagy indítványoz. E'négy kérdésre kell hát nékem 
is megfelelnem, midőn prot. egyházunk'jövedel-
mei' növelését tárgyazó javallatot akarok előter-
jeszteni. 

AJ Mire ? Ezen első kérdésre felelnem leg-
könyebb. Már nagy Konstantin' idejében , midőn 
legelőször látattak el rendes jövedelemmel a' ker. 
egyházak , minden egyházi jövedelem négy fő rész-
re osztatott, úgymint: egy rész illette a' püspö-
köt , mint az egyház' főkormányzóját, másik rész 
az egyházak' rendesen szolgáló papjai között oszta-
tott föl; a' harmadik rész szegények' táplálására, 
fölsegélésére fordítatott; végre a' negyedik rész-
tő l az építkezési költségek födöztettek Qásd Bőh-
mer dejure paroch. S. V. C. VI §11.) Ma is épen 
ezen négy osztály alá sorozhatok egyházi ren-
des kiadásaink. 1) közigazgatási költségek' fö-
dözése ; 2) papok és isk. tanítók' fizetése; 3) 
folyamodók'segedelmezése; 4) egyházi épüle-
tek' emelése és jó karban tartása. Egyházmegyei 
könyvtárak, aggott egyházi szolgákat 's ezeknek 
özvegyeit's árváit gyámolító alapítványok' létreho-

zását az érdeklettek' buzgalma, fáradozásai és ál-
dozatai tárgyának tekintem sok és fontos okoknál 
fogva, miknek, mint fölveit thémámhoz szorosan 
nem tartozóknak elősorolásától szabad legyen ez-
úttal magamat fölmentenem. 

BJ Mennyi kivánlatik ezen négy rendbeli 
kiadások közül különkülönmindegyik oszlály'szük-
ségeinek födözésére? erre már bajosabb felelni; 
sőt a' legkisebb részletekig kimerítöleg felelni cse-
kély erőmtől legalább nem is telik. Lehet azon-
ban sőt javallatom' fölveit fonalán menve, mulhat-
lanúl kell is átalános elveket állítni föl, mellyek 
az egyes osztály-részeket illelő mennyiségek'rész-
letes kidolgozásában sinórméitékül szolgáljanak. 
Hlyen átalános elvekül állítom már fel: 

1) Közigazgatási költségeink' födözésére 
annyit tartok szükségesnek, mennyi egyházi 
közügyeink mellett fáradozó minden egyének-
nek munka körükhöz mért illendő dijjazására 
's a közügyi hivatalokkal kapcsolatban lévő 
mellékes kiadásokra kívántatik. Ezen elvből 
természetesen foly az egyházi közigazgatás körül 
minden ingyenszolgálaloknak megszüntetése. Az 
ingyenszolgálatnál különben sincs szerencsétle-
nebb gondolat, rászorítást és felelőséget lehctlenné 
tesz, magasztos homlokkal kegyúri szerepet játszik 
egyházi közügyeink fölölt, mellyeknek életére, 
hideg részvétlenséggel 's zsibbasztó munkátlan-
sággal nehézkedik. Ez okból rendelt az egyháziakat 
kövér jövedelemmel bizony hizlalni nem akaró len-
gyel codex is, az egyház' közügyei mellett fára-
dozó minden egyénnek bizonyos jövedelmet f l ib. 
III. Sect. II. art. 2.) Én azonban jelen körülmé-
nyeink közölt ezen elv' alkalmazását csak a'papi 
tisztviselőkre óhajtanám még most kiterjeszteni. * ) 
részint azért: mert az egyházi közügyek körüli murf-
káknak súlyosabb terhe csakugyan az ő vállaikon 
fordul meg; részint azért mert ezeknek nyomasztó 
szegénysége igényel haladéktalan orvoslást, ré-
szint végre azért: mert az egyház' ügyei körül fá-
radozni szokott világi uraink különben is olly te-
hetősek, hogy a' részükre eshető csekély dijra 
csakugyan nem szorullak. Elismerem azonban, 
hogy a' díjazási elvnek kivétel nélkül az egyház' 
világi tisztviselőire is alkalmazása volna legüdvö-
sebb, legczélirányosabb. 

Az elvet részletekre alkalmazva, a' magyar 
prot. egyház' papi tisztviselőinek, mint illycnek-
nek, egyenként illyenforma fizetést óhajtanék adat-
ni ezüst pénzben : 

Egyházkerület i t isztviselők: Egyházmegyei tisztviselők : 

Püspöknek - - 2,000. Esperesnek - - 400. 
Főjegyzőnek - 400. Jegyzőnek - - 200. 
Pénztárnoknak - 400. Pénztárnoknak - 100. 
Ágensnek - - 400. Tanácsbirónak - 100. 
Ügyvédnek— 400. Ügyvédnek - - 100. 
2 írnoknak - - 200. 



Ezen rendes egyházi tisztviselőknek évenkénti 
illyen díjazására a' túl a' tiszai kerületben 13 es-
perest, ugyanannyi jegyzőt, pénztárnokot és ügy-
védet 52 tanácsbirót véve föl, az egyházkerületi 
tisztviselők' illetőségének hozzájárulásával 19,400 
forint kívántatnék ezüst pénzben. Ezen kiadáshoz 
járulna még a' képviseleti rendszer'életbe léptetése 
által az egyházkerületi gyűlésekre — az esperese-
ken kivül, kik hivataluknál fogva tartoznának meg-
jelenni — szabadon választandó egyházmegyei kö-
veteknek napi dija, vontatója; a' közügyi hiva-
taloknak írószerekkel való ellátása. E' czélra szá-
mítók évenkint 1,000 pengő frtot, e' szerint a'ti-
szántúli egyházkerület' közigazgatási költségeinek 
födözésére évenként 20,400 frt. kívántatnék ezüst 
pénzben. 

2) Pap és isk. tanító' fizetése legalább any-
ngi leggen, mennyi arra megkívántatik, hogy 
egy családot gond nélkül, becsületesen táplál-
hasson, ruházhasson, gyermekeinek illendő ne-
velést adhasson; szellemi szükséyeitpótolhassa; 
okos takarékossáy által jövendőjét is biztosít-
hassa. Fizetésen, melly ennél kevesebbet nyújt, 
nem él, hanem csak tengődik az egyház'szolgája, 
kínosan függve jeles Dobosunk' szavai szerint: 
„ég és föld között"; az élet' mindennapi gondjai 
kőzött mindennapi lélekké silányul 's az őt sa-
nyargató hivatalt ő is csak sanyargatja. Pedig ah! 
milly sűrűn találkozik a' figyelmes vizsgáló illy 
árnyékos képekkel a' magyar prot. egyházban. De 
sopánkodással a' bajon mitsem segítünk, kísértsük 
meg hát e" czélra is bizonyos mennyiséget jelölni ki, 
a' kitűzött elvnek lehetőségig megfelelőt. 

Minden prot. papnak 's isk. tanítónak fizeté-
se álalánosan eyy rámára nem vonható. Mert 
a' mint a gyülekezetek nagyságra, fényre egy-
mástól különböznek; úgy a' hivatalnak viselése, 
mint a' háztartásnak költségei is egyik helyben 
sokkal terhesebbek mint a' másikban: valamint 
a'papi és tanítói egyének'személyes érdeme is egy-
mástól igen sokakban különböző. Mind ezeknek 
szükséges szemmel tartása egyenes irányban vezet 
azon gondolatra: miszerint a' papi és isk. tanítói 
fizetések' megállapításában bizonyos fokozatot 
kell felvenni. Ámde épen nem azon kulcs szerint, 
mellyet P. K. a' prot. egyh. lap 36-ik számában 
e' czélra ajánl. O a' papokat és isk. tanítókat ezen 
három osztályba kívánja sorozlatni: nagyvárosi; 
kisvárosi; falusi; 's ezen osztályzat szerint min-
den külön osztályban állóknak egyenlő fizetést 
kiván adatni, azonban azt meg nem mondja, mit 
ért a' nagyváros, kisváros, falu név alatt? pedig 
ezen határozatlan osztályozásnak részletekre vite-
lében rejlik egyik igen nehezen oldható csomó. 
Mert ha p. o. a' tiszántúli kerületben Debreczenhez 
mérjük a' többi városokat, úgy ez egyen kivül több 
nagy város nincs; ha kis városnak mondunk minden 
vásárral biró helyet, úgy majd sok népes és fényes 

1 falusi egyházak' papjain's isk. tanítóin igazságtalan-

ságot követendünk el az által, hogy nekik a' na-
gyobb teher' emelésiért kevesebbet űzetünk mint 
némeliy tiszttársaiknak, azon mégis csak furcsa 
okból: mert a' helyet hol ők laknak a' birtokosok 
vásárjoggal ellátni vagy nem tudják vagy nem 
akarják. Pedig ezenkívül a'fizetés' egyformaságá-
ból a' némeliy egyháziaknál honos vándorlási vágy 
s irigy elégületlenség' megszűnése sem követ-
keznék : mert tapasztalás bizonyítja, miszerint a' 
vándorlási vágyat nem kevés papokban és isk. ta-
nítókban épen nem a' nagyobb jövedelem-áhítás 
táplálja, hanem munkakerülés, henyeség' sze-
relme ostorozza őket keresztül kosúl az egyház-
megyék' határain: sőt az illyen lelkületű emberek-
ben az egyforma fizetés még növelné a' vándor-
élet iránti szerelmet's talán még ollyanokban is fel— 
költhetné, kik most még valamit azt, csak mégis mun-
kálkodnak a' jobb jövedelmű egyházaknak meg-
nyerhetéseért, vagy megtarthatásáéit. Mert hiába! 
azon isteni igazság'tudása mellett: ipsa sibi virtus 
semper pulcherrima merces, nem tagadhatjuk; hogy 
az auri sacra fames és lueri bonus odor csakugyan 
sok ollyan erőt ébreszt és tart munkásságban, 
melly nyereség'reménye nélkül örök szunyadásban 
maradt volna. Én a' papok 's isk. tanítók' fize-
tésének meghatározásában csak a' minimumot ál-
lapítanám meg, a'fokozatokat egész a' maximu-
mig majd kidolgozná a' gyakorlati élet s tőle 
nem tartok, hogy félelmes kincsek és jövedelmek 
urává emelje a' legdúsabb prot. püspököt is. Papi 
fizetés minimumául 300, isk. tanítóéul 150 
ezüst frtra rugó jövedelmet óhajtanék megál-
lapítatni. Azon egyházakat, mellyek ennyi fize-
tést sem képesek előállítani , másokhoz kapcsol-
nám , a' XXXI-ik cánon; 1791: t. cz.; 1822; 
oct 6. 124-ik szám alatti egyh. ker. rendelet'ér-
telme ; Böhmer Sect VII c. 1. $ 30 ajánlata sze-
rint. Az illyen egybekapcsolásoknak gyakori pél-
dáját mutatja az angol egyház, mellyben 7037 
gyülekezetet csak 2,886 lelkész lát el szolgalat-
jával, kiknek összes jövedelme a' főpapokén kivül 
5,379,430 font sterl. melly összegből egyformán 
elosztva, egy lelkészre jutna mintegy: 1.864 
font ster. 

3) Folyamodók' segedelmezésére fordíta-
nám minden gyülekezet' perselye jövedelmének fe-
lét, másik fele a' gyülekezet' sajátjának ma-
radván. 

4) Egyházi épületek' emelésére és jó kar-
ban tartására elegendő összegei adna évenként 
minden egy háznak alább elősorolandó összes jöve-
delmeinek fele része. De 

C) Honnan? pénztárunk' csekély erejéhez 
kevés és szük forrásainkhoz képest honnan ve-
gyük azon tömérdek összeget, mi az eddig mon-
dottak által köveleltetik ? honnan vegyünk ezere-
ket sőt százezereket, holott most százakat is ke-
servesen tudunk előteremteni? Helyes a' kérdés, 
méltó az aggodalom, és ezt eloszlatni, amarra kic-

* 



légítőleg megfelelni egyike a' legnehezebb fölada-
toknak. Megkísértem mégis e'nehéz feladat'meg-
oldását, és bár jól érzem, hogy ezt a' biztos siker', 
elbizottságával nem lehetem: de a' közügy' bizo-t 
nyos nyereségének tartandom, ha e' tárgyra vo -
natkozó hiányos nézeteim' elősorolása által avatott 
főknek, ügyes kezeknek ösztönt és alkalmat nyúj-
tok könnyebben kivihető s czélszerűbb javallatok-' 
nak közzétételére. 

A' „B ' alatt elősorolt egyházi kiadások' fe-
dezhetésére megkívántatik Uj jövedelem-for 
rások' nyitása; /?) minden jövedelmeknek a'leg-
nagyobb nyilvánossággal 's ellenőrség mellett tör-
történő hü kezelése. Mielőtt azonban azon új for-
rásokat megnevezném, mikből szerintem a'm. prot. 
egyház' kiadásai fedezendők; előlegesen kettőt 
kell megjegyeznem , először : hogy minden tár-
saságnak és igy egyházi társaságunknak tagjai is, 
a'társaság'alapeszméinél fogy a,köteleztetnek a' tár-
saság' terheinek hordozására, másodszor: hogy épen 
ezenköteleztetés' erejénél fogva, nem alamizsna-, ha-
nem adórendszerre kell alapítani a'prot. egyh. jöve-
delmeit , miként ez minden jól rendezett társasá-
gokban történik. Fáy ur ugyan Óramutatója' G3-
dik lapján egy sorban ellene nyilatkozik a' szoros 
kivetés szerint eszközlendő egyházi jövedelmeknek, 
de másik lapon mindjárt és emiitett munkája'szá-
mos helyein nemes keble tüzének legszentebb me-
legével nyilatkozik az alamizsna-rendszer ellen; 
söt egyházi jövedelmeink' egy részét, vagy tőké-
sítés vagy az ujabb törvények'értelmében kiadandó 
szoros kötelezvények által kívánja biztosítatni. Ezen 
elvek szerint 

1.) A' közigazgatási költségek' fedezésé-
hez egyházi társaságunk' minden tagja kivétel nél-
kül köteles járulni Most nálunk ezen rovatnak egész 
terhe az egyes gyülekezetek' perselyein fekszik. 
Persely-pénzből fizetünk a' püspöknek, egyház-
kerületi jegyzőnek, írnokoknak, ágensnek; az 
egyh.kerületi gyűléseken, főiskolai vizsgálatokon 
megjelenő espereseknek; ebből fizetjük azegyház-
ker. küldöttségek' tagjait; de mind olly szégyen-
lésig csekélyül, hogy bár egyenként ismerem e' 
díjak'mennyiségét, de közönség előtt megnevezni 
pirulnék. Félre hát az alamizsna-rendszerrel! ki 
jogot élvez, annak kötelessége is van; ki hasz-
not húz, az terhet is tartozik emelni: minden pro-
testánsnak megbecsülhetlen egyház-jogai vannak, 
tehát kötelességei is ; minden protestáns részesül 
az egyházi közigazgatás' hasznaiban, tehát köte-
les annak terhei' hordozásában is osztozni. ^Fi-
zessen minden lélek évenként, egy váltó garast*' 
ezt indítványozza t. Hajnal Abel a' püspöki fize-
tés'megalapítására; de ő ezen garasadót csak há-
rom évre kívánja terjesztetni, mig t. i. abból a' 
püspök' jövödelmét biztosító összeg kikerül. En 
pedig ezt mondom : fizessen évenként, megszű-
nés nélkül minden protestáns lélek pénz cz'im 
alatt csak kétkrajczárt, de ezt ezüst pénzben, és 

az ezen adóból begyülendő összeg szolgáljon éven-
ként a' .B 1.)' alatt kimutatott egyházi közigazgatás' 
költségeinek födözésére. A' tiszántúli egyházke-
rületben 700,000 lélektől két xrjával 23,333 ft. és 
20 x\\ kerülne be ezüst pénzben ; ebből kikerül 
a' közigazgatási költségekre kívánt 20,400 ezüst 
forint. Az évenkint fönmaradó mintegy 3,000 pgő 
forintból ismét rövid idő alatt egy gyönyörű tőke 
gyűlne egyházi kegyes czélokra szabadon hasz-
nálható. * ) 

2.) Hogy a' papok és isk. tanítók jőve-
delme a' ,B 2.' alatt kívánt lábra állhasson , szük-
ségesnek tartom : a.) Hogy az egyes gyüleke-
zetek' jövedelmei lehetőleg megszapor itassanak, 
melly czélból «.) hol csak kivihető, templom-
telek után föld illetőséget méressen az előjáróság; 
/?.) az egyház' kizáró tulajdonainak kell nyilatkoz-
tatni a' templombeli székeket, harangokat és a' 
temetőt, hol szokásban van, a' koporsó-takarót 
és sz. mihály lovát is; -és az egyház' ezen tulaj-
donai egyes hívek' használatára bizonyos megha-
tározandó fizetésért engedtessenek át. A' székpénz, 
harangpénz, sirpénz szép jövedelmet fog be-
hajtani évenként minden gyülekezet1 pénztárába ; 
nagy részben megszünteti a' nálunk olly gyakran 
előforduló , hihetlen elkeseredéseket szülő szék-
pöröket; a'renden és törvényentúli harangoztatás' 
követelését 's végre a' sírok' időelotti fölbontoga-
tását, a' helyet pazarló rendnélküli temetkezése-
ket. Az illy módon begyülendő pénz a gyülekezet' 
több jövedelmeihez kapcsolandó , és ott, hol ay 

gyülekezeV egész évi jövedelme 400 ezüst fton 
túl nem emelkedik,az egész évi összes jövedelem-
nek fele két részben a'pap, egy részben az isk. 
tanító' jövedelmének javítására fordítandó. Illy 
módon az egyes gyülekezetek' jövedelmeinek ke-
zelése körül önként megszületnék a' legszigorúbb 
ellcnőrködés 's évenkénti bizonyos és pontos szám-
adás. — b.) Minden pap egy, isk. tanító pe-
dig féltelek álja szántó földel bírjon; egy telket 
legalább 40 holdra számítva. Ezen földeket a'gyü-
lekezetek ne miveltessék, mivel a' közmunka min-
dig rosz munka levén , a' legjobb földeket is el-
rontja. Az eddigi szántás vetés helyett jobb lenne 
a' parochialis földeket a' fizető gazdák által trá-
gyáztatni. — c.) Minden ollyan fizetés nemet, 
mellynek mértékét és minőségét szigorún meg nem 
határozhatni, minők: széna, keresztes vagy szal-
más termés, bor, sonka, kenyér'slb. ollyanra 
kell változtatni, minek beadásában kevesebb vagy 
épen semmi alkalom sem nyílik csalásra , minők: 
pénz- és vékás elet. A' fizetésnek ezen nemeit az 
egyház' elő jár ói szedjék be 's az egyház1 mag-
tárába — minek építése mindenütt egyike a' sür-
getösb szükségeknek — hordatva, onnan fizessék 
egyszerre, pontosan, idejében á belső embe-
reket. Az igy begyülendő összeg azonban cson-



kítás nélkül a' papok és tanítók" fizetésére fordí-
tassák. Ezen rendszer'életbe léptetése a'belső em-
berek és gyülekezet' egyes tagjai között támadni 
szokott számtalan súrlódásoknak véget vetne; a' 
papok 's tanítók' jövedelmeiről letörölné a' leverő 
alamizsnaszerüséget; nyakát szegné jövedelmeik' 
ezer alakú csonkítgatásának 's az egyszerre és 
évenként hiány nélkül kézhez vehető fizetés, két-
szeres áldással gyümölcsöznék kezeik között. — 
d.) Az egyháznak egyes tagjai' részükre részle-
tesen telt minden egyházi foglalatosságtól külön 
fizessenek a' belső embereknek palástdijt (stóla). 
Azon fizetés, meliyet az összes gyülekezet egy-
háza' szolgáinak ád, azokat az átalános fáradsá-
gukat's szolgálatokat jutalmazza csak, mellyeket 
ezek az összes gyülekezet' hasznára visznek véghez, 
e'szerint annak az egyh. szolgálatnak, meliyet pap 
vagy tanító külön egyes gyülekezeti tagnak javára 
visz véghez, a' szolgálatot tétető általi külön megju-
talmazását kívánni igazságosis,méltányos is.Ezt vall-
ja a' lengyel codex Lib. II. Sect. XVII. art. G.ésBöh-
mer S. VII. c. 2 § 1. is olvastam sőt társas beszélge-
tés közben is hallottam a' palástdij' követelését tör-
vénytelennek, igazságtalannak, sőt szentírás által 
tilalmazott pénzért való áldozás- szent hivataláru-
lás- (simonia) bűnének nyilvánítva. Minek úgy-
mond kívánni a' részletes egyházi foglalatosságok 
külön mcgjutalmazását? holott ópen az egyházi 
foglalatosságok minden részbeni teljesítéséért ada-
tik az átalános fizetés. Azonban tudjuk azt is, hogy 
Malach 1:10 kárhoztatja Isten a'részletes egy-
házi szolgálatoknak külön j u t a l o m ér t i teljesí-
tését midőn a'zsidó papoktól szernrehányóiag kérdi: 
Kicsoda közületek ki ingyen bezárolná a temp 
lom' ajtaját * avagg az én oltáromon ingyen 
áldoztok-e ? És én meg vallom , hogy olt hol a' 
papok' szolgálaljai más forrásokból is gazdagon 
vannak jutalmazva, a' palástdijt, vagy külön szol-
gálatért külön jutalom követelést helytelennek és 
törvénytelennek tartom; és épen ez volt az eset a' 
zsidó papokra nézve is. Gazdagjövedelemmel látta 
el őket Istennek IV. Mos 18:21 rendelete: A ' 
Liévi' fiainak imé adtam minden tizedel Izrael-
ben örökségül az ő szolgálatjókért, meliyet 
ők cselekesznek az ő szolgálat jókban a' gyü-
lekezetnek sátorában. Ezen roppant jövedelem-
mel igen is meglehete sőt meg kell vala eléged-
niük , 's méltán dorgáltatnak a' fönebb idézett he-
lyen , ha külön jutalmakat követeltek a' szent szol-
gálat' minden egyes részeiért. Ámde nálunk ma-
gyar protestánsoknál a dolog egészen megfordítva 
áll. Papjaink átalános egyházi szolgalatjaikért leg-
többnyire igen szűken fizettetnek 's ha a' részletes 
egyházi szolgálatok' külön díja tőlök megtagadta-
t ik, akkor terheiknek tetemes növelése mellett kü-
lönben is csekély mindennapi kenyerüknek ismét 
egy darabját törjük el Nálunk hát a1 vas kényte-
lenség nemcsak igazolja, hanem mulhatlanul szük-
ségessé teszi a' részletes egyházi szolgálatoknak 

külön is díjazását. És már 
A' jövedelemnek ezen ága által is igen sokat 

lehet a' papok' és tanítók' fizetésén javítani ha : a) 
a' palástdíj ezüstben fizettetik; /?) ha minden 
részletes egyházi foglalatosságok külön is dí-
jaztatnak. Hlyen palástdíjas egyházi cselekvények 
lehetnek : 1) Keresztelés. 2) Eyyházkelés vagy 
a' hathetes gyermekágyasnak a' templomban elő-
ször történő külön hálaadása. 3) Békeblezés (con-
firmatio). Ezen egyházi foglalatosságot, meliyet 
egyházunk' 's köznevelésünk'nagy kárára sok he-
lyeken egészen mellőztetni tapasztaltam, több okok-
nál fogva sorozom a' palástdíjasok közé, u. m. ha 
a' bekeblezéstől papjaink díjt húznak , úgy hiva-
talosan lehet majd tőlök követelni a' bekeblezen-
dök'vallásbani oktatását; úgy saját érdekűknél 
fogva évenként számban és szemmel tartandják a' 
bekeblezendöket, minek haszna isméi az leend, 
hogy a' mostaninál jóval is csekélyebb lesz a' val-
lásos oktatás nélkül maradók' száma; végre ha be-
keblezési bizonyítvány nélkül részletes egyházi 
szolgálatot senki nem nyerhetne, ez ismét hatal-
mas eszköze lenne az iskolai nevelés 's vallásos 
oktatás'illő méltánylásának, i ) Hirdetés. 5) Es-
ketés. 6) Temetés. 7) Mindenféle bizonyítvány. 
8) A? betegérti könyörgést is palástdíjas cse-
lekvények közé sorozzák többnyire a' cánonisták , 
sőt még a' lengyel codex is (lib. II. Sect. XVII. art. 
3. p.) — Ezek szerint a' papi- és isk. tanítói jö-
vedelmeknek ez a' négy fonása lenne: a) Paro-
chialis ingatlan javak' haszonvétele = földbirtok ; 
/?) a' gyülekezetek' összes egyh. jövedelmeinek 
fele — készpénz; y) Tennesztmény a1 gyüleke-
zet' magtárából = vékás élet; <)) Külön díj a' 
részletes egyházi szolgálatokért —palástdíj, ezen 
rovat alá tartozik a' tanítók' résziről a' tanpénz. — 
És ezen források a' legtöbb helyeken kisebb vagy 
több fogyatkozással ugyan, de megvannak jelen-
leg is; "s hol meg nincsenek is, nagy áldozat nél-
kül létrehozhatók, czélirányos és hű kezelés állal 
pedig hatalmas eszközlői leendnek a' papok és isk. 
tanítók' fizetése javításának. 

3.) Folyamodók' seyedelmezésére fordí-
tandó lenne az ezen tervezet által sokféle kiadá-
soktól megszabaduló perselypénz' fele; fele pe-
dig a' gyülekezetek' pénztára' javára benmaradna. 

4.) Építési szükségek' födözésére való len-
ne minden gyül> kezet' összes jövedelmeinek fele-
része, szigorú ellenőrség's évenkénti szoros szám-
dás mellett a" gyülekezetek' gondnokainak kezelése 
alalt. 

Jegyzés: Számolásomból — egy kis jegy-
zetkét kivéve— az iskolákra teendő költséget ön-
kényt hagytam ki , mivel azt egyenesen a' status' 
pénztárából fizetendőnek tartom; 's talán nem incsz-
sze az idő, mellyben reményünk e tekintetben 
valóságra változik. 

D ) Végül ezen kérdésre kell megfelelnem: 
miként lehelne az indítványozott jövedelmeket leg-



könnyebben behajtani, legczélszerübben kezelni? 
— E' kérdésiéi feleletnél azonban csupán a' köz-
igazgatási költségek' födözéseire kijelölt jövedel-
mekről kell szót tennem , miután az egyházi sze-
mélyek' fizetésének miként-jéröl már a' „C 2." 
alatt elmondám véleményemet; a: jövedelmeknek 
más két ágai közül pedig az egyik önkénytes ala-
mizsnán alapul, a' másik mint mondva volt, a' gyü-
lekezetek' gondnokainak kezelése alá tartozik. 

A' közigazgatási költségeket fedező összes 
jövedelmet én lélekszám szerint vetném az egy-
házmegyékre és gyülekezetekre is; de mára'gyü-
lekezetek' kebelében birtok-aránylag rendelném fi-
zettetni a' lélekszámra esett összeget. Igy a'sze-
gényebb néposztály a' lélekpénz terhét megsem 
érezné, tetemes künmaradásoktól'sem lehetne any-
nyira tartani. Még egyszer meg kell azonban em-
lítenem , hogy minden egyházi fizetést nem ala-
mizsna-, hanem adószerűnek kellene országos 
törvény által nyilvánítani, mit a' teljesílni res-
telkedőkön erőhatalommal is megvenni jogosít-
va sőt kötelezve volna mtndenegyházban az 
azért világi törvények előtt is felelőssé teendő 
előjároság. A'lélekpénzt minden gyülekezet' gond-
noka évnegyedenként az egyházmegyei pénztárba; 
az egyházmegyei pénztárnokok évnegyendenként az 
egyházkerületi pénztárba szolgáltatnák, melly pénz-
tár aztán ismét évnegyedenként fizetné az egyh.ke-
rületi és megyei tisztviselőket. A' fizetéses hivatal-
nokok pedig napi díj nélkül tartoznának mindig 
és mindenütt az egyház' közügyeiben fáradozni. 
Igy nem kellene espereseinknek úti költség és napi 
díj az egyházkerületi s megyei gyűléseken, sem 
az egyes gyülekezetek' látogatása közben, mert 
mind ezeket külön díj nélkül tehetnék, 's tennék 
is tudom szívesen 400 ezüst frt évi jövedelemért. 
Az egyházmegyei tanácsbirák' számára sem kellene 
e' szerint gyűlésenként napidíj, mert 100 pengő 
forint évi jövedelemért két gyűlésen saját költsé-
gükön tölthetnének 's tartoznának is tölteni annyi 
időt, mennyi minden fön forgó ügyek* teljes el-
intézésére 's jegyzőkönyv' hitelesítésére megkíván-
tatnék. Ez a' rendszer hát megszüntetné a'futó és 
vándor gyüléseskedéseket is, minek hasznai ismét 
kiszámíthatlanok volnának. A' tanácsbirói rang-
hoz's fizetéshez lehetne még kapcsolni a'körökre 
osztandó iskolák' és gondnoki számadások' éven-
ként kétszer törlénhető vizsgálását is; 's milly 
üdvös volna az ezekről szóló hivatalos jelenté-
sek' fölolvasásával kezdeni meg az egyházmegyei 
közgyűléseket. 

Ebből áll nyájas olvasó! a' magyar prot. egy-
ház' finánczialis ügyeire vonatkozó javallatom. Az 
akarat bennem szent, de az erő parányi, 's ezért 
tudom hogy dolgozatom hiányokkal teljes. A'job-
bakat e' tárgyban óhajtva várom be, mert elvem: 
győzzön a' mi jobb. K o c s i s s Fe rencz . 

A b a t ' i j i e g y h á z m e g y e i g y ű l é s és 
g l o s s á k * 

A' gyűlés tartatott mart. 26, 27 és 28-dik 
napjain, Futó Sámuel esperes és kóji Korná-
romy István kir. tanácsos és főgondnok urak' el-
nökségök alatt Göncz mezővárosában, hol épen 
279 évek előtt ugyan ezen napokon tartatott az 
első nevezetes egyházi gyűlés kassavölgyi espe-
res Károlyi Gáspár' elnöksége alalt, és abaúji ak-
kori főispány Perényi Gábor' pártfogása és védelme 
mellett : és ugyanakkor és itt vételeit be a' ge-
nevai confessio, mellynek 11-ik pontja volt az : 
hogy a' papoknak hatalmokban áll parancsolni, 
igérni és fenyegetni, de majd megneheztelvén ezért 
Perényi Gábor, későbben a' s. a. újhelyi egyh. 
gyűlésen a' papokat erősen megfeddette és oda 
utasította, hogy Luther'szellemében világiakkal 
kezet fogva igyekezzenek az egyházakat rendezni. 
Három jeles napot ültünk itt nagy számú papok és 
világiak' ékes koszorújában, sok részben a' haj-
dankorhoz hasonló körülmények között akkor is , 
most is az egyház-kormányzati elvek fölötti súr-
lódások, dús jövendőt, életet vagy halált rejtő 
tűnődések, komoly gondokat, kétkedést majd re-
ményeket ébresztő pillanatában. Mindenkit az egy-
házi gyűlések' állandósítása , központosítása esz-
méje1 legelső gyakorlati kivitele foglalá el, mint 
tömérdek teendőink' elismert fő feltélele, és illy 
kétkedés és remény' küzdelmei között, tisztelet-
teljes örömmel és hálával látók megjelenni körünk-
ben világi elnökünket, amaz erénydús status férfiút, 
ki a' polgári magas hivatalok'csillogó fényétől el-
vonulva, nagy polgárhoz illő komoly csenddel, 
vallásos buzgalommal működik a' vallás' és neve-
lés' intézete', sok szenvedések és méltatlan üldöz-
tetések után és között érdemlett jobb állapotra föl— 
virágoztatásán! Örömmel látók dicső példájától 
lelkesítve, polgári megyénk' nagy számú tisztvi-
selőit, derék alispánját, fő-és alszolgabiráit, ül-
nökeit, főbb és kisebb rendű papjainkat olly szám-
mal, miként mondhatjuk bátran, hogy alig maradt 
el valaki. És kétkedjenek bár elleneink jövendőnk 
felett, hirdessék bár a' protestantismus' feloszlását, 
ők nem ismerik a' szellemet, melly él és munkás 
közöttünk, nem ismerik a' közösen viselt és türt 
szenvedések' rokonító érzelmeit, mellyek minket 
az egyetértés' lánczaival naponként erősebben fűz-
nek össze: igen! mert az újabb kor' reménytelen 
ostromai újabb eszméletre költöltek fel, látjuk, 
hogy egyetértés nélkül hitelveink biztosítva nin-
csenek: ez oka, hogy ezentúl jobban is vigyá-
zunk az ördögre, melly annyiszor megháborílá 
egyességünket, kifejlődésünket akadályozá! és 
most, ha valaha, szükség megszűnni ama' rész-
vétlenségnek , határozatlanságnak, mert el jött az 
idő, melly határozott jellemet kiván; és ki nem 
velünk, az ellenünk van! Félre hát a' puseyismus-
sal is! miként helyben! úgy értelemmel és buz-
galommal központosítsuk erőnket! Egy kis gon-



dolat-csere után, hogy talán Szántó m.városban 
kényelmesebb helyezetünk lehetne ; ismét megha-
tároztuk, hogy Gönczön maradunk, mivel a' vá-
ros' lakosai valláskülönbség nélkül hozzánk folya-
modtak maradásunkért, és mi e'szívességet meg-
vetni, elutasítani azért sem akarók, mivel a* szán-
tói kényelemnél a' gönczi függetlenséget többre 
becsüljük. Éljenek e'város'derék polgárai! Majd 
szóba hozatott, hogy papi ülnökeink csak ezen gyű-
lésre érték a' napi díjmentességet, és jövőre már 
pénzről kellene gondoskodni! más vélemény volt, 
hogy az ajánlat nem szabott határidőt, nehogy a' 
pénz-összeszerzés' több időt kívánó akadálya tniait 
az állandósítás elmaradjon! Végre inter duos liti-
gantes igen érdemes főjegyzőnk önté ki fördőjét, 
ós kérdőre vétetett, miért nem adá ki azon uta-
sítást, melly az egyházakba küldetett, biztosságok 
pénzszerzési munkálkodásuk' vezérfonalául elvek-
ben a'mult őszi gyűlésen meghatároztatott? mert 
ennok hiánya okozta, hogy a' kirendelt biztossá-
gok egész télen nem működhettek, holott a' köz-
ségek már számos helyeken kész és reménytelenül 
szép ajánlatokkal várták a'felszólítást! és kisült, 
hogy a' jeles fér fiú nem fogta fel a' határozatot! és e' 
miatt egy kis zörrenés lett, ő megneheztelt, két izben 
is lemondotthivataláról, de lemondása el nem fogad-
tatott! Nem! mert mi mindnyájan tiszteljük a' tudós és 
érdemteljes egyházi férfiút, a' szeretetre legméltóbb 
nyájas embert, bár kora' gyengeségeitől mentnek 
nem valljuk és azt hisszük, hogy saját személyünk" 
kis világának a' közérdek előtt háttérbe kell vo-
nulni. Fájdalom! hogy egyházi férfiaink'némellyike 
olly nehezen szokik a' nyilvánosság' csatatérén ki 
sem kerülhető zörrenésekhez, holott láthatná, mi-
ként az a1 politikai téren sincs másképen, és ott 
magas állású férfiak is sokat szenvednek, és a' 
tapasztalás mutatja, hogy habár egyesek ollykor 
nem kímélteinek meg, de a'nyilvánosság, a" szó-
szabadság a' közügynek kipótolhatlan! Majd ha 
BenthánT szabályai a' parlamentáris szólás' mester-
ségéről ismeretesebbek lesznek, és különösen pap-
jaink, kik ollyjeles kathedrai szónokok, nem lesz-
nek olly taktikátlan remegő improvisatorok, ha 
majd a' kis világból lassanként át költözünk a' nagy 
világba, akkor nálunk is kevesebb harag lesz: 
meghatároztuk, hogy az utasítások minél előbb 
adassanak ki, és papi-ülnökcink napi-díjakat veend-
jenek: hisszük ugyan, hogy a' szükséges pénz nem 
sokára bekerülend. Azonban még sem jó lesz többé 
kötekedni az ajánlat' exegesisévcl, nehogy holmi 
abnormis eszmék, mint képviselet, restauratio, a' 
padokról megpendítessenek! Említésre méltónak 
találom, mielőtt e'tárgyról eltérnék, azon szépjele-
netet, miszerint, papi ülnökeinket kivévén, mélt 
elnökünk' példája és vezérlete után mindnyájan a' 
közös vendéglőbe cgyesülénk, a' szeretet, egyen-
lőség és barátság'asztalánál, itt voltak velünk dr. 
¥ereixcz\j néhány ifjabb paptársaival is. Igy a' 
jusculismus' időt és szabadságot vesztegető mo-

csárjából szerencsésen kivergődtünk, az egyházak' 
pénztárait és nyugalmát emésztő konyháktól meg-
szabadultunk. Adná Isten! hogy követnék e'hasz-
nos példát minden egyházmegyék és kerületek, 
mellyeknek a' gazdálkodásra szinte olly szükségök 
van , és pedig ha nálunk lehetett, hol az egész 
magyarhonban létező egyh.megyék között talán leg-
több ember vesz részt a' gyűlésekben, hol nagy-
tekintetü kényelmes világiak sok és nem gazdag 
papok vannak, miért ne történhetnék az meg egye-
bütt is: de csak valljuk meg! többet is beszélünk 
arról a' küriarchiáról, papi szegénységről és hol-
miről, mint illenék és a' helyes tapintat engedné! 
miként igaza van világi elnökünknek igen méltán 
neheztelni az olly czikkekért, minőt a' papi-te-
kintély' sülyedése okairól nem rég e' lapokban ol-
vasónk*) és illy férfiúnak Ítélete pedig fontos ta-
núság lehet. 

A' beligazgatási tárgyak jővén majd szőnyegre, 
olvastattak a1 mult téli egyház-látogatás' jegyző-
könyvei, mellyek többnyire azon ismeretes húron 
pendültek, hogy minden jó renden van, vagy 
semmit sem mondottak. Több adatok bizonyítják 
most is, hogy az egyház-látogatás'mostani alakja 
nem felel meg a' czélnak, a" kiküldötteknek sem 
békelürésök, sem figyelműk, és tán sok esetekben 
akaraljok sincs kellőleg fürkészni és kipuhatolni a' 
a'hibákat, fogyatkozásokat, elegendő időt sem 
vesznek magoknak, és a' helybeli papok által sem 
segíletnek!**) Majd számos térítésekről, reversali-
sokról panaszok emeltettek, fájdalom már megtör-
tént esetekről, mellyeknél az előző ellentöreke-
dések'nyomaira nemigen találtunk, de azért biz-
tosságokat küldöttünk ki nyomozás végett, hogy 
annak idejében hiteles adatokkal szolgálhassunk! 
Mind ezen panaszos esetek fölötti tanácskozás köz-
ben élénk és érdekes eszmesurlódások fejlődlek ki, 
miket mivel elveket foglalnak magokban. el nem 
hallgathatok. A' világiak neheztelve nyilvánítók 

*) Bátrak valánk és vagyunk e' lapok' szerkesztősége' 
mentségére felhozni azt, miként a' szerkesztőség é-
pen nem osztozik a' bodrog-kereszlúri gyűlés és bu-
dai zsinat' philippikájábaii és Tóth Mihály ur és tár-
SÍÍ' azon elvében, hogy a világiak csak védöleg foly-
janak be a' protestáns egyház' igazgatásába, de 
igen jól teszi, ha illy czikkeket is közrebocsát, 
különben úgy járnánk mint az angolok, kik ak-
kor eszméltek és riadtak fel, mikor a' puseyis-
mus már Rómával alkudozott. K. 

* • ) Itt egyes személyek ellen benyújtott panaszok '« 
azoknak hogyan lelt elintézése következik a' be-
küldőit czikkben *s noha azok egyházi éleliink' 
belsejét jellemzöleg fognák ismertetni, egy titkos 
ösztön azt javallta , hogy ne adjuk ki, míg ismét 
e<ry titkos ösztön azt javallta, hoey a' jeles ér-
tekezés' minden egyéb részeit kiadjuk, noha s 
itt már magam'képében lépek fel. semmitől sem 
irtózom jobban, mint a' hosszú gyűlési relaíiók-
tól. Ugy vagyok velők, mint a'politikai hírlapok-
ban a' megyei gyűlésekkel, egy levél-fordítással 
esem át rajtok- Kivétel lehel, illyen kivételnek tar-

1 tom az abaúji czikket. Székács. 



azt, hogy papjaink társaik'vétkeik', hanyagságaik' 
fölfedezésében nem elég szigorúak, ezzel magokat 
a' néptől mintegy elkülönözni szeretik, az egyhá-
zak gazdaságára felügyelni vonakodnak, a' nép' 
vallásos és erkölcsi jelleme' szilárdításában nem 
elég buzgalmat és munkásságot fejtenek k i , és 
innen származnak az egyházak' anyagi és szellemi 
fogyatkozása, a'szegénység, (holott bár csekély 
vagyoninkat jobb gazdálkodással annyi idők óta 
többre nevelhettük volna, miként világi elnökünk 
bölcsen megjegyzé); a* részvétlenség , hidegség, 
melly miatt a' proselytismus olly könnyen halászik, 
a' könnyelmű Iélek-árulások, mivel a' pap nem 
igyekszik híveit megtartani. A' papok viszont azt 
hozák föl mentségökre, hogy állások nincs ele-
gendően biztosítva, ők magokra gyűlölséget, ha-
ragot vesznek, hivatalaikat veszthetik , a'világiak' 
tartós és állandós buzgalmokra nem számolhatnak! 
Synodalis rendezett törvények szükségesek minde-
nek előtt!!! Itt egy kis félreértés van közöttünk, 
különben örömmel mondhatjuk, hogy casta szel-
lem nem uralkodik , és papok , világiak között ki-
tűnő szép barátság, személyes kölcsönös tisztelet, 
egyetértés tapasztalható. Remélhető hát, hogy ha 
a' tények, esetek kellőleg felvilágosítatnak, a' 
vádak, panaszok illetőleg constatiroztatnak, és a' 
vezérelv: — a'protestáns egyház'fölvirágoztatása, 
melly mindenik fél' becsületében és érdekében áll, 
a' számításból ki nem felejtetik, —úgy hiszem, ak-
kor megértendjük egymást e' részben is Én azt 
tartom, hogy valakinek hibázni kellett, mert le-
hellen, hogy a' magyarhoni protestantismus, ha 
annak hivei egyforma kötelességgel és buzgalom-
mal látlak volna a'dologhoz, ha kivülbelül egy-
forma erővel munkálkodtak volna, különösen a1 

közelébbi időkben, mióta a' vallásos felekezetek' 
fölébe emelkedett felséges kormány'szárnyai alatt 
szabadabb életet élhet, több erőre, nagyobb mél-
tóságra ne juthatott volna! Annyi bizonyos, hogy 
ezen állítás igazságát most már elismertük, és in-
nen jőnek a' recriminaliók, de csak epével ne te-
gyük azokat. Javulás'jelei azok, egy jobb jövendő' 
reménysugárai. Csak haszontalan szószaporítások-
kal ne vesztegessük az időt, a' kűri- vagy hierar-
chia' etymologiájával ne tudóskodjunk, hanem lás-
sunk a' dologhoz, és a' tényeket constatirozzuk 
's ha kisült, ki hibázolt, az lakoljon! legyen pap 
vagy világi! És ez elvből indulva k i , ama'felho-
zott tények után nem a' papi egyház-látogatókra 
háromlik e' vétek' súlyja, kik paptársaik' gyenge-
ségét föl nem Jedezték, és annyira érlelek a' dol-
got, hogy az egyh. községek sok tanakodások, 
beszédek, critikák és ingerültség közben valának 
kénytelenek panaszos folyamodásokat készíteni?*) 
avagy a1 személyek iránti helytelen sentimentali-
smuson a' községek' vallásos és erkölcsi jobbléte 

magasabb, érdemesebb eszméjén nem tudott lei-
kökben erőt venni? avagy a' hibának alkalmas idő-
ben felfedezése nem gátolta volna-e annak vétekké 
nevekedését? avagy olly irtózatos kerülni való 
dolog-e egy ifjú segédpapi szolgálat' kircndelte-
tése az organicus hibák' fedezésére ? Egy testben 
és lélekben elgyengült pap' sikeretlen erőtlenke-
dése sok időkre terjedő éveiben csak azért menjen 
a' nép az Isten' házába, hogy gyermekkorában 
betanult miatyánkját elmondja, de papjától soha 
semmit se érthessen, miként az u- i és v-i folya-
modók keservesen panaszolták? Igy sok egyhá-
zaink már elhidegedtek, és tudnánk példákat mon-
dani, hogy a'nép templomba sem járt, holott most 
ifjú papjok' beszédére még más vallásúak is sere-
gestül tódulnak be! Aztán káplán-tartás még nem 
koldusbot! csak ne fukarkodjunk! gondoljuk meg, 
hogy nekünk kecsegtető czifra templomaink nin-
csenek , de a' kathedrai okos és ékes beszédre 
kerülhetlen szükségünk van! Mit mondjunk még 
a' vétkek' palástolására ? ez már csakugyan nem 
egyéb, mint a' genus electum' hierarchiai marad-
ványa , mellytől még máig sem tudtunk egészen 
megszabadulni. Mi illeti már a' gazdálkodás feletti 
őrködést, és az e' részbeni gyakori visszaélések' 
felfedezését, nem tagadjuk, hogy ez már nehe-
zebb feladat papjainknak minden egyébnél, ámde 
valljuk meg azt is , hogy az a. v- i eset*) igen 
ritka, hol egész község annyira demoralisalt, hogy 
a' papnak illy esetben egész tömeggelkelljen küzde-
ni, többnyire néhány ideiglen zsarnokoskodó szájas 
gondnokok szoktak illy visszaéléseket elkövetni, 
kik ellen egy kedvelt, igazság-kereső papnak hivei* 
többségét meggyőzni, felébreszteni könnyen si-
kerülhet, mert ha az illy zsarnokok olly kor szerencsé-
sek is párthíveket kis időre nyerni, de igazságok nem 
levén az egyh. felsőség'energiás fellépése előtt hó-
dolni csakugyan kényszerülnek, és illy esetekben a' 
pap kitehette bár magát kedvetlenségeknek egy ide-
ig, de állásátnem veszélyeztette. Higyjükel, hogy 
népünk nem olly rosz, tűrni sokat is tud , és min-
denkor nagy esetek azok, mikor papja ellen any-
nyira fellázad, hogy le nem csendesíthető: én 
legalább példát nem tudok arra, hogy község pap-
ját azért tette volna k i , mert a' visszaéléseket fel-
fedezte, tudok ellenben ollyakat, hol titkon papok 
lázították a' népet paptársaik ellen. Legyen csak 
a' pap mindenkor ébren, munkálkodjék csak hol-
tig a' nép' vallásos és erkölcsi jelleme' szilárdítá-
sán, haladjon a' korral, győzze le sok idegenítő 
szokásait, indolentiáját, rendezze presbyteriumát, 
tartsa fel nyájas szelídséggel tekintetét, tisztelni 
fogja népe, miként látjuk példákban : de ha né-
pét egyszer elhidegítette, a' vallástalanságot meg-
gyökereztette , ezzel együtt veszett az ő tekintete 
is, és ekkor aztán a' zörrenő levéltől is rettegnie 

Ezek a' kihagyott panaszokra vonatkoznak 
Szer k. 

Ide a' pap' kívánságára egy biztosság küldetett 
vizsgálatra. K. 



kell. A' papi tekintély a' nép' vallásosságán áll 
legszilárdabbúl! erősebben minden synodalis tör-
vényeknél , mellyeknek egyike volt eddig is: di-
mittere tamen absque praescitu superiorum non 
licet parochum, de élete sokáig nem lehetett mind 
addig, mig papjaink a' közelebbi időkben a' köz-
vélemény' pártfogását inkább megnyervén , a' tör-
vény-alkalmazási esetek is ritkulnak, annyira, 
hogy ha valahol az abalienatio' két-harmados sza-
vazati! gyáva argumentumán kivül a' pap-válasz-
tásra egyéb ok nem hozatnék fel, a' közvélemény' 
igen méltó rosszalása, szigorú birálata azonnal han-
gosan nyilatkoznék az illy nemtelen törekedés ellen! 
Én illy esetet megyénkben nem tudok, nem is re-
ményiek , mert egyh. kormányszékünk' energiáját 
is úgy ismerem , hogy az abalienatio' kényurasága 
itt szabad játékát űzni nem fogja és nem is űzte, 
és azt hiszem, hogy e' részben papjainknak a' má-
sok által annyira gyanúsított világi aristocratiában 
teljes biztosságuk lehet. Ha valahol, tehát nálunk 
legkevésbé használható ürügyül a'papi-hivatal'in-
gatagsága! de miért nem lépnek fel az egyh. kor-
mányszékek szinte igy egyébütt is? miért nincs 
gyűlések' nyilvánossága, miért nincs közvélemény? 
holott ez minden synodalis törvényeknél többet ér-
ne ! Végre a' proselytismus' működése elleni éber-
séget, folytonos munkásságot mi hatalom tiltja el 
papjainktól? bizony semmi egyéb, minta' kényel-
mes sine cura. A' világiak' pártfogó buzgalma el-
len sem lehet kifogás, csak ne emlegessük, hogy 
ők csak pártfogók tartoznak lenni, a' kormányzat 
pedig csak papokat illet, mert igy igazán semmi 
sem lesz belőlünk! 

Az iskolatanítók folyamodtak azért, hogy 
nekik a' kathedrai szónoklat engedtessék meg és 
hogy egyhá/i ülnökökké is választathassanak: az 
első kérelemtől azon okból mozdítattak el, mivel 
nekik ez életben más tisztök levén, a' kor' kivá-
natihoz alkalmazott kathedrai szónoklat' tudomá-
nyával, szabályaival ismerkedni sem idejök, sem 
alkalmok nincs; a' második kérelem a' községek' 
szabad választásához intézendő, mire nézve, ha 
az idő és közvélemény ki fog fejleni, és a'tanítók 
magokat tudományos miveltség, conferentziák, köz-
gyűlési értelmes közbeszédek által kitüntelendik , 
ezen elvben igazságos kérelem' megtagadása a' 
gyűlés' hatalmában nem is lehet. Tehát itt is re-
putalio , önmunkásság előbb, és aztán jogok és 
követelések! Megnyugodhatnának ők azon, hogy 
az egyh. gyűlésnek nem lehet érdekében őket ezen 
tilalommal lenyomni, de az ismételt nyugtalanko-
dás könnyen azon gyanút ébresztheti, hogy e' szük-
ségtelen követeléssel csak papjaik ellen szeretnek 
agitálni, lázítani! Ezért hát jobb ha illy gondo-
latokkal felhagynak, és a' szónoklatra szánt idejö-
ket isk tanítói conferentziális tanácskozásokra hasz-
nálják ! 

Egyh.megyei és gyámintézeti pénztáraink jó 
rendben találtattak, az egyh látogatók különféle | 

czélokra beszedtek e' télen összesen 2400 ftot, melly 
összeg rendeltetése' helyeire osztályoztatok. Az 
egyes egyházak' activ értékeik' táblás jegyzékei nem 
mindenütt szedettek be, most a' hiány kipótoltatni 
rendelletett. Pénztárak és számadások! hitsorso-
sok! ezekre nálunk már éber figyelem és szigorú 
gond őrködik! itt ne legyen hanyag senki, ne 
tolja a' bajt nap után magálól! 

Az egyházi ülnökökre nézve megerősítetetta' 
mult gyűlés' azon határozata, hogy ki egymásután 
három izben helyes ok nélkül meg nem jelenendik, 
helyette más ülnök választassák! És ez igen he-
lyesen, mert az már nagy igazság, hogy szüle-
telt consistorialisokat nem ismerhet a' protestáns 
egyház, aztán e' perfectibilitás' intézete ez átala-
kulás' korában munkás kezekre vár. Munka! hit-
sorsosok! és ismét munka! éber figyelem, buz-
galom és lelkesedés! mert sok idő mult el munka 
és figyelem nélkül: és ha olly férfiú, ki egész éle-
tét munkában töltötte, ki élte' hanyatlott éveiben 
is ifjúi lelkesedéssel buzog az egyház' dicsőségéért, 
ki az aristocratia' tömjénnel füstölgő fényköréből 
szabad lélekkel kibontakozva, az egyenlőség'egy-
szerű társaságában olly örömest mulat és nyájas-
kodik , ha Komáromy István Tornának egykori 
főispánja, Abaújnak helytartója rendesen és vidám 
kedvvel megjelenhet közöttünk , miért nem más 
is, ki sokkal kisebb ember e'világon! De vannak 
közöttünk is, kik sem Istennek, sem embernek, 
csak ön maguknak élnek! oh be kis emberek ezek! 
ha magokat nagyoknak képzelik is. Vájjon lehet-e 
szebb feladat e'földön, mint a'vallás-és erkölcstu-
domány' földi intézetei'igazgatásával, vezérletével, 
a" theologiával és philosophiával foglalkozni? ki ezt 
nem érti, és érteni sem akarja, nem méltó, hogy 
az Jézus' szabad vallása' polgára legyen, ki pe-
dig e' társulathoz csak szokásból, vagya' pápaság' 
gőgös de üres puszta negatiojából ragaszkodik, az 
minden lehet inkább de protestáns nem: az illyen 
ember satyrája a' protcstantismusnak, gúny tárgy 
a' más felekezetek előtt, kiért másoknak is pirul— 
niok kell. 

Végre egy mulatságos tárgygyal fejejeztelék 
be a' gyűlés, mint már egyszer! Most az e. dinnyéi 
pap, Borsi Pál és az egyház vádoskodlak Uj 
György egykori iskolatanítójok, most keresi se-
gédpap ellen, hogy ez őket a protestáns egyházi 
lapba kiirta azon okból, hogy ki nem fizettetett 
'stb. Elmés főjegyzőnk jó kedvében — mert más-
napon már elhitte, hogy mi őt szereljük és be-
csüljük, ha némellykor megrángatjuk is — igy 
jegyző fel a' határozatot e' tárgyban: a' folyamo-
dók' panasza azon bíróhoz utasítatik , ki előtt a' per 
kezdetett, és Új György megszabadult, de taná-
csul vegye, hogy az ördögöt nem kell szükség-
telenül falra festeni. 

Alig kaczagók ki magunkat, ismét egy sa-
játságos indítvánnyal lepelénk meg már másod iz-
ben váratlanul, azzal: hogy a'gyűlés'folyamatját 
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a' jegyző vagy más felhatalmazott személy irja meg 
a' protestáns lapok' szerkesztőségének , nehogy 
ferde tudósítások közöltessenek ! Tehát ferde tu-
dósítások ! Ej! Ej! kis világunk! ez a' hamis kis 
csillag ugyan nehezen akar forogni a' nap körül, 
szegény Galilaei pedig ugyan sokat szenvedett 
ezen gonosz találmányáért! azt mondották ő elle-
ne is, hogy a' szentirással ellenkezik globolo-
giája. P r o t e s t á n s egyházban a' szabadszó 
és nyilvánosság elleni panasz miként hangzik, az 
auctorizált tudósítások' bureaukratiája? ez már csak-
ugyan vastag anomalia, elvhütlenség, követke-
zetlenség. Úgy hisszük e' lapokban soha senkit 
személyében nem rágalmaztunk, de az igazat meg-
mondottuk, és ez ellen szava senkinek sincs. 

& •%• & 

ftlagyar nyelvbeli régiség. 
Egyes példák Erdősi J . 1541-ben nyomt. „Uj Testamentum"-ából. 

E v a n g é l i u m szent Mathe f r á s a 
s z e r i n t , 23 rísz „Akkoron az Jesus szola 
az nipeknek sereghinek <̂s az ű tanijtváninak ezt 
monduán. Az Möysesnek szekiben ülnek az Írás-
tudók es az fariseusok. Annakokáirt mindeneket 
megtarczatok e(s megtegetek valarnelleket • • ) tü-
nektek hag-andnak megtartanotok az űczelekede-
tek szerint kediglen ne czelekeggetek, Mért az mit 
mondanak , nem teszik. Nag nehez terheket kötöz-
nek eggbe, melleket nehéz elviselni, ^s az embe-
reknek vállakra felvetik űmagok kediglen czak 
uyoknal sem akariák azokat tndi/tani. Minden ű 
czelekedeteket(sic)azirt tíszik,ho^az emberek űkot 
nizzík Jay kediglen tűnektek írástudók <̂s fa-
riseusok tettetes szentsighűek, mert bezáriátok 
az memíeknek országát az embereknek előtte, mert 
tű be nem mentek, sem azokat nem haggátok be-
menni a' kik bemenninek. Jay túnektek írástudók 
^s fariseusok tettetes pjentsighűek mert benelitek 
az ozvegeknek házait, ^s ezt teszitek hosszú imád-
ságnak tettetésiuel, annak okáirt nehezebben le-
szen az tú gótrelmetek. Jay tűnektek ir. ^s fai is. 
teltetett szentsigűek, mert korűl iáriátok mind az 
tenghert s mind az (bárraz földet hog egg prose-
lytot tehessetek, ^s mikoron immáran az ember 
proselyltá lűtt, azt tieitek, hog az, azgehennek 
fia legen kétszer inkább, hog nem mint tu maga-
tok vattok.... Jay tűnektek irást. tett. szentsé-
gűuek, mert az mintából az kaporbol ?s az kó-
minbol megaggátok az tizedeivel hatlátok azokat 
az mellek az tóruiennek paranczolati kózótt na-
gobbat ííomnak, tudni i l l ik, az igazitéletaz ir-
galmasságot az igaz hűtőt Vak vezérek, 
k i , pmritek az szunogot, az teuit kediglen eliíe-
litek. Jay tűnektek ir. fa. tett. szent, mert meg-
mossátok az pohárnak az tálnak kűlso felit, 

*) A' versekre való felosztás még ismeretlen E-előtt. 
**} Az első 1. sima, a' másik horgas — itt és ha-

sonló hangoknál mindenütt. 

demaga belől tellesek ragadozásual ?s mirtik-
lensigu»íl Im? profetákat, ?s bölczeket?s írás-
tudókat boczálok lu h o z z á t o k ?s azokkózzól egg 
nihániíat meg óitok meg feszijtetek ?s azok 
kózzol nimelleket meg ostoroztok az tű synago-
gatokban, űkot városrul városra fogiátok ül-
dözni , hog tűreátok [bálion minden igaz vir, mell 
az földre kiontatott az igaz Ábelnek viritűl fog-
ván mind Zakariasnak Barachiasnak fiának vire-
iglen, kit a' templomnak, az oltárnak közölte 
ölitek meg. 'stb. * ) 

I r o d a l o m . 
Die Enlstehungsgeschichte des Jesuitenor-

dens nebst einem Schlusswort über die neuen 
Jesuiten. Nach den Quellen dargestellt von 
D. Fr. K or lü m , Professor der Geschichle 
an der Universitát zu Heidelberg. Mannhehn, 
Verlagsbuchhandluug von Fr, Bassermann, 
1843, VII und 94 S. gr. 8-0. 

A' szerző, mint már rég bebizonyult alapos 
és előítélet nélküli történetíró, az említett iratban a' 
Jézus' társaságának eredetét és növekedését rajzol-
ja. Az értekezés' nagyobb része forrásokból van irva. 
Az irat az előszón kívül három fejezetre 's a' zárszó-
ra oszlik. Az első fejezet Loyola Ignácznak, 's a' 
generalisságbani utódjának, Lainez Jakabnak mun-
kásságát tartalmazza; a' második fejezet értekezik a' 
j e z u i ta-szerzet' szerkezetéről; a' harmadik a' 
szerzet'elterjedéséről. A' mit a'szerző a'szabadel-
müleg 's tapasztalatdús tekintettel írott ,,uj jezui-
ták" czimü zárszóba a' mult és jelen között törté-
netismerettel egybehasonlít, a' mit a' jezuiták' új 
behozatalára nézve korunknak figyelmeztetőleg 
mond, olly nemű, hogy nem lehet eléggé ajánlani 
annak, kinek a'kormány-és egyházérdekek, vala-
mint a' tudományok' és erkölcsiség' előmozdítása 
szivén feküsznek. Jeles, mit a' szerző a' régi és 
új-jezuiták közötti különbségről mond *s mit a' 
világosság' minden barátjának ajánlunk. Figyel-
meztet, hogy a' jezuita-szerzet'eltöröltetése után 
Oroszország azt befogadá, de 1820-diki inartius' 
13-kán költ ukáznál fogva ismét kiüzé. Nevezete-
sek a' császári ukaz' szavai, mellyekbcn ezen k i -
űzetés foglaltatik. * * ) Ezen szavakhoz, mellyeket 
minden kormány-férfinak, ki a'jezuiták1 uj beho-
zatalára gondol, megfontolnia kellene , a' követ-
kezőket csatolja szerző: „Ezen jellemző óvószavak 
azonban elhangzottak Európa' egyéb részeiben; az 

#) A' betűk németalakuak; a' papiros jó vastag, a' 
nyomás szép fekete; a' kezdő betűk előtt minden 
résznél kis képek ; csak a' levelek nem egyszer-
smind a' lapok számláltatva. Egészben a' beszéd 
a' mostanitól kevésben eltérő; egyes szerkezetek 
kitűnő szépek: három század előtt is nem volt mit 
szégyenleni nyelvünkért. Ha több illy közlés talál-
tatnék érdekesnek és kívánatosnak, szívesen szol-
gáland V. A. 



oroszt részint meghasonlott eretneknek, részint 
kíméletlen kényúrnak tekintették, kinek semmi el-
lenmondás nem tetszik, 's az újra feltámasztott 
szerzetben majd a' népek' féktelensége elleni esz-
közt, majd a' vallástalanság és erkölcstelenség el-
leni védfalat látták; kevés kormányzatok 's hatályos 
szónok-vezérek látták által a'jezuitáknak korunk' 
föladatával 's szükségeiveli meg nem egyezéseket" 
Szerző a' jezuita szerzetnek korankkali megnem-
egyezését négy szempontból tekinti: egyház-val-
lási, tudományos-nevelési, status-jogi és status-
gazdasági szempontból. — A'csak nem rég meg-
jelent munkának második kiadása eléggé' bizonyítja 
annak korszerűségét. (A. Ií. ZJ 

Miilí'üflrii közlemények. 
IVIinisteri válasz a' párisi érsekhez . — 

A' párisi megye1 5 főpapjának a' franczia egyete-
met illető emlékiratára a' párisi érsekhez mart. 8-ka 
alatt következő választ intézett a'pecsétőr: ,Mon-
seigneur! Kegyed benyujta a' királynak egy em-
lékiratot, melly kegyed's alatta levő püspökjeitől 
összebeszélés által állapítatott meg 's aztán önök' 
aláírásaikkal láttatott el. Ezen emlékiratban, melly-
ben önök a' magok'szempontjából vizsgálják meg 
az oktatási szabadság' kérdését, önök az álloda-
lom által alapított oktató-intézetekre és az egész 
oktatói testület' egyéneire átalános gáncsot törek-
vének róni 's a királynak egyik ministere ellen 
sértő gyanúsításokat irányozának. Egy időszaki 
lap ez emlékiratot a' nyilvánosság elébe is hozá 
Én nem kételkedem azon, hogy ez utolsó kegyed' 
hozzájárulása nélkül történt; de mindazonáltal kény- • 
telen vagyok kegyednek kinyilatkoztatni, hogy a' 
király' kormánya a' kegyed állal aláirt irományt 
magát roszalja, részint mivel az az illedelmet igen 
igen sérti, részint mivel az, a' 10-ik év ISger-
minali törvény' igazi szellemével ellenkezik. E' 
törvény világosan megtilt a' püspököknek minden 
értekezést egy föl nem hatalmazott gyűlésben, és 
különös volna, ha hogy illy tilalmat kilehetne ke-
rülni egy olly levelezés által, melly az összebe-
szélést megállapítaná és az értekezést helyreállí-
taná a' nélkül, hogy gyűlés létezett volna. Re-
ménylem, hogy elég leend kegyednek a' concor-
datum' lényeges czikkjeinek alapszabályait emlé-
kezetébe visszahívni, hogy jövendőben azokat meg-
szegni óvakodjék. Fogadja mély tiszteletem' tanú-
ságát." Martin N. pecsétőr, igazság és cultus' mi-
nistere. #) 

Bajok Oroszországgal. — A ' Roma 's 
Oroszország közti súrlódások napról napra bonyo-
lultabbakká lesznek. A' sz. pélervári cabinétnek 
imént ide érkezett nyilatkozatai egészen máshova, 

Kérjük tiszteli levelezőnket, hogy az eredetinek 
nyomosabb kifejezéseit retfsz közé zárva adja, 
mivel kissé határzallan fordítási modora kétség-
ben hagy a' velősebb eredeli helyek' hűséges visz-
szaadása felöl. S z e r k . 

t nem a'pápa által várt békülés-kezdeményre ütének 
- ki. Jól értesültek az orosz követségnek illy körül-
t mények közt Rómában maradását csak diplomati-
- cai demonstratiónak akarják látni, mellyel Orosz-
• országban azt akarják az illetőkkel közvetlenül el-
5 hitetni, hogy a'pápai's czári udvar közt jó egyetér-
' tés uralkodik. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a' 
' pápa nem sokára consistoriumot gyüjtend össze, 
• miszerint abban panaszaitaz orosz kormánynak egy-
• házi ügyekbe administratio'beavatkozása ellen til-

takozva nyilvánítsa. (A. K. ZJ. 
Püspökszái i t -csökkentés Portugál lá-

i ban. A' püspökök' száma nemcsak Portugáliában, 
hanem tengertúli birtokaiban is 12-ről 6-ra csak-
ugyan leszálítaték és jövedelmeik annyira megnyir-
báltattak, hogy hajdani jövedelmeikhez képest 

. kenyér- és vizre szorítváknak lehet őket tekinteni. 

. A' bragai érsek az előtti 100,000 helyett most 
i 6000, a' coimbrai 80,000 helyett most 4000 tal-

lért kap, a' többi is arány szerint. Helyeslendi-e 
ezt Róma, kérdésül tehetni. (Kath. K. Z.) 

Római liierareliia és Russia . Azaugsb. 
Alig. Zeit.' levelezője többek közt febr. 8-káróI 
azt írja, miként a' római hierarchia' befolyása tán 
mindörökre meg van törve orosz országban , ha 
a' kormány' legújabb intézkedéseit tekintjük ; a' 
clerus most egészen a' koronától függ. 

Sielfoltli közlemények. 
Restauratio. Vettük Dr. Malatides Dá-

niel ur' azon indítványát , mellyet a' pápai egy-
h.megyei gyűlésnek nyújtott be 's mellyben azt ajánl-
ja , hogy a' megye' körében a' holtig tartó hiva-
talok szüntettessenek meg. Okai nyomosak, de 
ismeretesek minthogy e' lapokban többször volt 
rólok szó, azért nem is közöljük azokat. Nagy 
örömünkre szolgál azonban dr. umak azon nyi-
latkozata, hogy indítványa nagy részvéttel fogad-
tatott, a' bizonyos évek' lefolyta után tartandó 
tisztújítás pártoltatolt , a' választás jövendőben 
ezen indítvány' szellemében határoztatott el, va-
lamint az is, hogy az, részletes kifejlés végett min-
den egyes kebelbeli gyülekezettel közöltessék 's 
ezeknek kihallgaltatása ulán, a' módosítandó vagy 
helybenhagyandó indítvány a' jövő gyűlésen tör-
vényes szabállyá emeltessék.*) 

Lutheránus Slneerusuak válasz. A ' t i -
szai egyházkerület által minden egyes gyülekeze-
teknek befolyásukkal az ügynevezett Berzeviczy 
rendszer' nyomán latinul kidolgozott egyházi szer-
kezet (coordinatio < az 1842-dik évben Iglón tar-
tatott egyh. kerületi gyűlésben magyarra fordítás 
végett alúlirtakra bízatván, a' jegyzői hivataltól, 
csupán 1843-dik év' derekán kaphatók meg mun-
kánkat; mire csak hamar értesíteténk főpásztorunk-

Csak azt vagyok bálor megjegyezni, hogy ilt az-
tán ne méltóztassanak megállapodni , hanem a* 
kerületi gyűlésen sürgetni, hogy egyeb megyék-
ben is hasonló történjék. Székács. 



tó i , hogy egyh. kerületi gyűlésünk azon évben1 

nem leendvén, az egyházi szerkezetnek ránk bí-
zott szövege birálat alá nem vétethetik; ezután a' 
köztudomású julius 19-iki borzasztó tűzvész nem 
kímélvén egyházunkat, paplakunkat, iskolánkat, 
foglalkozásaink annyira megszaporodának , hogy 
közügy melletti bokrosult bajaink időt nem en-
gedének más egyéb munkához. Most azonban tá-
gulvák némileg, megkezdők ügyszerettei fölada-; 
tunkat 's a' netalán ez évben tartandó egyh. kerü-1 

leti gyűlés' szine előtt beváltandjuk okvetetlenül 
megbízatásunkat; honnan a1 magyar szerkezet ere-
delinek bélyegzendő bizonyosan eljutand újabb 
birálat végett a' közönség'kezébe; mi addig is e' 
lapok'utján, ha kívántatik, rövid tartalmát's szel-
lemét szívesen közleni el nem mulasztandván. * ) 
Miskolczon mart. 31-kén 1844. 

Komáromy József. N é m e t h y Pál . 
K&nyvlsmertetés. E' lap' ezen évi nyol-

czadik számában következő könyv' megjelenése 
hirdettetett: „Egyházi Törvény. Mindkét fele-
kezetű protestánsok' számára: szerkeszté Blásy 
Lajos." Azon megjegyzéssel, hogy „ezen munka, 
hazánk' minden hitvallású t. cz. lelkészeire nézve, 
a' lehető legkedvesebb tünemény leend, minthogy 
eddig e' nemben semmi kimerítő dolgozatot nem 
bírván, a' jelen egyházi törvénygyűjtemény, áta-
lánosan érzett hiányt pótoland ki.k< — A' mi ezen 
megjegyzés' első részét illeti, hogy t. i. „ezen 
munka — legkedvesebb tünemény leend" azt két-
ségbe vonni nem lehet; a' mi azonban a'másikat 
i l let i , hogy „eddig e'nemben semmi kimerítő dol-
gozatot nem birván, e'jelen egyházi törvénygyűj-
temény átalánosan érzelt hiányt pótoland ki" ezt 
annálfogva tagadjuk, mivel már e'tárgyban nagy 
becsű munka van kezünkben e' czím alatt: „Ten-
tamen Juris Ecclesiastici Evang. Aug. Conf. ad-
dictorum in Hungaria. Critice concinnala auctore 
Samuele Klein, Senioratus 13 Oppidorum inSce-
pusio Conseniore et Ecclesiae Evang. quae Felkae 
est, Verbi Divino Ministro. Lipsiae 1840." • * ) 

M u s k u l y L a j o s . 
Aláírási fe lszól í tás . , ,A ' magyarországi 

ágostai és helvét-hitvallásuak' egyházi és tanulmá-
nyi hivatalainak közönséges Névtára" czím alatt 
kiadandó két rendbeli geographico-statistikai mun-
kákra. — Ezen l84Vs évre szerkezendő kétrend-
beli munka, mellyek'jövedelméből levonva a'nyom-
talási 's szerkesztési költségeket — maradandó 

*) Tessék csak a' coordinatio' czímét közleni velünk 
's kiváltképen azt, hogy hol 's milly árron kap-
ható. Egy pár év előtt Pesten árullalék 's a' rész-
vét olly nagy volt iránta , hogy saját példányomat 
is merő részrétből zsebébe tette valaki. Aztán 
részvétlenségről panaszkodunk- Székács. 

* * ) Annál jobb, ha kettő van- Egyébiránt reméljük, 
hogy Blásy barátunk' munkája nem sokara talá-
land bírálót. S z e r k. 

tiszta nyeremény az ágostai és helvét-hitvallásuak' 
érdemteljes elöregedett iskolaitanítók' fölsegélé-
sére van szánva; f, é.oct.' havában fog megjelenni. 
Aláírhatni minden főtiszt, superintendentziák-, se-
nioratusok-, könyvárusoknál és a'szerkesztőség-
nél. Az aláírási díj minden egyes munkáért egy 
pengő forintban határozva, a' munka átvétele' al-
kalmával fizetendő. Az aláírás f. é. aug. 15-kén 
megszüntetik ; ennélfogva a' fentisztelt hivatalok' 
főnökei aláírók' gyűjtésére,'s egyszersmind arra is 
kéretnek tiszteletlel és teljes bizodalommal, hogy 
a; határidő' eltelte után a' t. cz. aláírók'jegyzékét 
a' szerkesztőségnek beküldeni méltóztassanak, — 
Az aláírást gyűjtő uraknak minden tiz példányúién 
a' szerkesztőség hála kifejezésül egy ingyen pél-
dánynyal fog szolgálni. — Budán april' havában 
1844. * ) A' fenérdeklctt közönséges 

,Névtár'' szerkesztősége. * * ) 

L e v e l e z é s . Bodnár G. Nyiry tbiró ur-
nák azt feleli, hogy a' mult évi sept 25-kén Mádán 
tartott gyűlésben, bold. Fazekas esperes ur „az özv-
árva pénztár' ügyében, mellyet 30 év alalt papírpénz' 
csökkenése, egyh megyénk'elszaggatása, alapszabály' 
hiánya 's halálozások miatti apadások siettettek enyé-
szerte, számot adván- íölmentetett." Ennyi tökéletesen 
elég , hogy a' közönség tisztába jöhessen, mit kelljen 
tartania Nyiri ur' vádja felől, melly nem egészen volt 
levegőből merítve. Kár volna még tovább is vesződ-
nünk ezen ügygyei. — Tiszaparti ur' czikkét nem kö-
zölhetjük. — Homoki ur tudósít, hogy p q a' 8 sz-ban 
hibásan említ felsősomogyot belsősomony 30 évet (sajtó 
hiba) nem 80, hanem 73 helyett,'s többek közt panasz-
kodik, hogy a' legelső levelező' tudósítása vételik fel, 
nem pedig a' legutolsóé, ki a' legelsőnél tán érdeke-
sebb. Megmondjuk, hogyan vagyunk a' levelezőkkel. 
A' budai német újság' egyik legközelebbi számában 
igen szépen iratik le azon ünnepély, melly Selmeczen 
lartatolt virágvasárnapján, midőn t- i. Szebermyi su-
perintendens ur, kit Isten sokáig éltessen egyházunk' 
javára , 25 éves selmeczi papi jubilaeumát tarlotta. 'S 
ime Selmeczen nem találkozott csak egy lélek is, 
ki ezt nekünk megírta volna- Sok helyen egy leve-
lezőnk sincs, mig sok helyen elég van. — Malmos 
urat kérem, hogy az 1-ső számban közlött felsöbor-
sodi gyűlés' 6 pontjának eredményét közölje velünk 
annak idejében. Gaal urat pedig kérem , hogy ezen 
eredményt várja be. — Egyházi ur p e- nyilatkozatá-
ban sértve látja megyéjét 's azért kikel ellene, p q 
csak óhajtást fejezett ki 's nem látom egy szivesóhajtás 
hogyan sérthessen meg egy lelkes testületet, millyen-
nek a' belsösomogyit tartjuk és valljuk. Székács. 

Az előfizetést e' lapok' szerkesztősége szívesen 
elfogadja. Szerk. 

**) Hogy az illy úton gyűjtendő 's az egyházkerületi 
közgyűlések' pártfogása és igazgatása alá veendő 
tőkétől évenként járó kamatok részint a' tanítók 
és tanulók' ébresztésére és serkentésére, részint 
pedig a' fentebb említett segedelem' alap-szaporí-
tására ugyancsak az egyházkerületek által lesznek 
fordítandók, a' hová is az illető pénzmennyiség 
az azt kimutató számadásokkal együtt a' szerkesz-
tőség' részéről be fognak mulattatni, a' főtiszt. 
superintendens uraknak már megiralolt. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLA! LAP. 
IKarmadift évi folyamat. 

Pes ten , 1844. April' 2Okán 

Minden evang. keresztyén, mint illyen már egyházánál fogva is, olvasni 
tudni köteles. W i m m e r . 

T a r t a l o m . Gyakorlati tapasztalatok az olvastatási tanmód-
ról. N e u m a n n S a l a m o n . — A' gyümölcsfák' szapo-
rításában legyünk munkásak! — Dunántúli ügyek. B e r -
z s e n y i . - Egyházi gyűlések: iVIezőföldi egyházvidéki 
gyűlés. K á l m á n K á r o l y . — Udvarhelyszéki ref. egy -
házmegyei gyűlés. B é k e v ö l g y i . — Külföldi közlemé-
nyek. — Belföldi közlemények. 

gyakorlati taiiasxtalatok az olvas-
tatási tanulódról. ?í) 

Az olvasásmódbani czélszerű tankönyvek és 
utasítások' nagy sokaságánál fogva, melly min-
den élő nyelvben létezik, majdnem feleslegesnek 
látszik a' tanításmód felett ezen szakban valamit 
mondani; még sem mulaszthatom el, tisztelt tiszt-
társaimmal 20 évi gyakorlatáltal tett tapasztalatimat, 
ebben a' legelső és legfontosb tantárgyban , má-
soktól sokban különböző tanításmódomat, itt ha 
csak rövid vázlatban is közleni. 

Több kitűnő oktató, mint p. o. Graser, 
Scholz 'slb. mindjárt az első oktatásnál olly szo-
rosan kötötték össze az irást az olvasással, hogy 
a' növendékek e' két tantárgyat egyszerre tanulták. 

Én ezen magában jeles tanmódot már azon 
okból sem követhetem, mivel az irás növendékim-
nek, kik iskolába beléptükkor még igen gyerme-
kek és gyöngék (4—5 évesek) nemcsak nem hasz-
nos, sőt ártalmas is volna; és igy kénytelen valék 
a' csupa olvasás mellett maradni. 

Más, nem kisebb hirü oktatók, főkép a' mos-
tani időben a' hangmódot (Lautir methode) hasz-
nálják, és a'betüzést egészen mellőzik. Ez ugyan 
a' legrövidebb út a' gyermekeket az olvasásra ta-
nítani, és én is megkisértém e1 módot iskolámban 
alkalmazni; de azt tapasztalám : 1.) Hogy ennek, 
kevesebb számú osztályban (mintegy 20 — 30 nö-
vendék mellett) ugyan sikere lehet, de ollyan 
nagyszámú osztályban (80, 100—120 gyermek), 
minta' mennyi az én iskolámban szokott lenni, csak-
nem lehetlenség, hogy a' tanító a'hangokat: /t, 
v , d y t 'stb. olly érthetőleg és tisztán kiejtse 
minden ragasztás nélkül, hogy minden gyermek 
jól kivegye és utánozhassa. — 2.) Hogy az oly-

'lyan gyermekek, kik a' betüzést alaposan meg nem 
tanulták és eléggé nem gyakorolták , a' diktálás 
utáni Írásban gyakorta hibáznak, kivált ollyan szók-
nál , hol több mássalhangzók következnek egy-
másután, mint például: harminezszor, p/lückst, 
schimpfst 'stb.; holott a' bettizés' alapos tudata 
mellett ezen eset soha elő nem fordul. Mert csak 
vigyázzunk magunkra mikor írunk, észrevesszük: 
hogy a' belüzés az írással olly szorosan függ ösz-
sze, hogy egy szót sem Írhatunk le a' nélkül, hogy 
a' szót gondolatunkban nem betüznők , és csak igy 
történik , hogy minden hibát, melly az Írásba be-
csúszhatnék , önkénytelenül kijavítunk. 

Még más jeles oktatók az ismeretes fali-táb-
lákat használják, millyeneket némelhonban Sfe-
phani, llürxlhal, nálunk TVarga hoztak be az 
iskolákba; mellyeket én azonban iskolámban si-
kerrel nem használhatok, ugyanis 1.) E' fali-táb-
lák' betűi mind aprók, olly nagyszámú gyermekek-
nek , mint például az én iskolámban is vannak, 
a' mellett, hogy alkotó részeiket egymástól pon-
tosan elválasztani és megjelölni csaknem lehetlen. 
2.) Mert iskolámban egyszerre háromféle olvasás-
módba, magyarba, németbe és héberbe kell a1 

gyermekeket bevezetni Vannak még más olvastató 
tanmódok, mellyek mind a' mellett, hogy sokféle 
elsőséggel és könnyítéssel dicsekednek , bizonyos 
tekintetben hiányosak, és kivált népiskolákban ki-
sebb nagyobb mértékben sikerrel nem alkalmaz-
hatók. Mind ezekre figyelve, hogy kivált a' drága 
időt, melly méltán neveztetik az élet' fő elemének, 
a' mennyire csak lehet megkíméljem , a' mindjárt 
előadandó tanmódot kisértém meg ; melly ellen 
ugyan sokat lehet elméletileg mondani, de a' gya-
korlat mind azon elméleti nézeteket hiven és csu-
dálatosan megezáfolja. Én e' tanmódot sok éves 
tapasztalásom után igen czélszeríinck és a' többiek 
fölött kielégítőnek találtam. E' tanmód, hogy so-
kat ne mondjak, legalább is megkettőzteti a' gyer-
mekek' haladását; a' mi kivált népiskolákban eléggé 
meg nem becsülhető , általa az ábécék és egyéb 
olvasás elemi könyvek vagy egészen nélkülözhe-
tők , vagy csak akkor mulhatlanok , mikor már a' _ 
gyermek lassan olvasni képes, és annyit nem szaggat. 
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Tanmódom, röviden és híven, következő fo-
kokon megy keresztül: mindjárt az első órán fi-
gyelmeztetnek az olvasást tanulandó gyermekek , 
mielőtt még a' betűket ismernék , hogy valamint 
mindegyik gyermeknek az iskolában meg van a' 
maga' külön neve , mellynél fogva rá emlékezni 
vagy róla másoknak beszélni lehet, úgy a' könyv-
ben mindegyik pontnak, vonásnak, ábrának, meg 
van a' maga' saját neve. 

Mindjárt ez alapfogalom után , az egész be-
tűrend , ö-tól v-ig tisztán és hangosan mindaddig 
mondalik ismételve elöltök, míg maguktól egy-
másután ők is jól kiejtve elmondhatják, miaunál 
könnyebben megy, mert illyes valamit már otthon 
is tanultak szüléiktől. Ez elvont úgy szólván csak 
szellemi tudása a' betűsornak , nagy kedvet ád a' 
gyermeknek a' tovább tanulásra ; mert mór az első 
órán tanul és tud valamit, és tanulásának— bár 
előttünk csekély — de a' gyermek előtt igen ked-
ves gyümölcsét mindjárt az első órán kóstolhatja. 
Ezután a' betűknek magán- és mássalhangzókrai 
felosztására figyelmeztetnek mindaddig: míg a' 
különbséget jól felfogták, még pedig mind ezt a' 
nélkül, hogy valamellyik betűnek testét vagyalak-
ját ismernék. 

Ha már a' gyermekek a' betűknek felosztá-
sát megértették 's azoknak teljes hangját vagy ne-
vét tisztán és magyarán kiejteni képesek , lassan 
lassan a' betűk'teste vagy alakja is megmutattatik 
nékiek. Ez egy nagy fekete vászonnal bevont, 
veres vonalos táblán a' következő renddel megy 
véghez: 

1) A magánhangzókat, p. o. 
O i 0 C « t U 0 'stb. 

2 ) A' pontos vagy vonásos magánhang-
zókat : 

( ö ő ) ( é á ••) 's tb-
3J A' mássalhangzókat, p. o. 

( b b - ) ( t i "0 'stb. 
4.) A kettős mássalhangzókat: 

(sz fí D) (cz g 
E' betűket a' tanító a' fekete táblára írva meg-

nevezi, a" gyermekek mindegyütt egyszájjal utána 
mondják, mi annál könnyebben megragad náluk, 
mert a' betű' nevét már előbb tudva , most csak a* 
betű' alakjával kell megismerkedniök, tapasztalás-
ból mondhatom , hogy bár feleslegesnek láttassák 
is a' gyermeknek előbb nevet tanítni azulán alakra 
vinni a' tanult nevet, bár nekünk czélszerűbbnek 
láttassék is — mint rendesen szokás — a' betű' 
alakjára mutatva nevét egy úttal mondani és ta-
nultatni: az egyszerűhez hajló gyermeki észt már 
itt ugratjuk, midőn egyszerre két tehetségét fog-
lalkoztatjuk t.i. hallását és látását, és épen ezért 
tanulja meg olly nehezen a' gyermek a' mutoga-
tott és nevezett betűket. 

Vigyázni kell azonban, hogy naponta két 
betűnél többet a' tanító ne ismertessen a' gyerme-

kekkel, és tovább ne menjen míg mindegyik gyer-
mek mindegyik betűt, első pillanatra, minden gon-
dolkozás nélkül megnevezni nem tudja. Ezen mó-
don az egész betűsort legfeljebb 20 leczkén töké-
letesen megtanulja kivétel nélkül mindegyik gyer-
mek, egy leczkére csak 15 minutát számítva; 
minthogy pedig ez osztályt naponta legalább 1 órán 
átkeli gyakorolni, a1 megmaradt idő alatt, könyv 
nélkül, csak hang után , mint a' betű tanulásnál, 
gyakoroltassanak a' betűzésben , mellyben az a' 
nagy nyereség van , hogy a' betü-ismergetés' vé-
geztével megtanulták egy úttal a' betüzést vagy 
szótagolást. 

E' fejbőli szótagolásnál azonban vigyázni kell 
az oktatónak , hogy fokozatos renddel vigyázva 
menjen, egyszerűről összetettre, könnyűről ne-
hézre, alacsonyról magasabbra; mint például: 1) 
szók vagy szótagok, egy magán-és mássalhang-
zóval p.o. én, ich; 2) szók egy mással-és ma-
gánhangzóval: p. o. te, du; 3) szók két mással- egy 
magánhangzó: p. o szó, drei; 4) szók egy ma-
gán- két mássalhangzó : p. o. int, und; 5) szók 
egymással-, 1 magán-, 1 mássalhangzó: p. o. 
lágy, weich; 6) egy mással-, 1 magán-, több más-
salhangzó : p. o. most, itzt; 7) a'magánhangzó 
előtt több, utána csak 1 mássalhangzó: p.o pléh, 
Blech; 8) a' magánhangzó előtt és után több más-
salhangzó: p.o. gyöngy, Glanz; 9) két tagos; 
10) több tagos szókat. 

A' fejbeli szótagolással következő módon kell 
bánni: a' tanító mondja el a' gyermekek elölt va-
lamelly szónak vagy szótagnak egyes betűit 's mon -
dassa rá vagy mindnyájokkal, vagy néhánnyal , 
vagy egyes gyermekkel a' kiejtési vagy olvasási 
hangot, vagy a' szótagot; viszont mondjon előt-
tök ollyan szót vagy szótagot 's mondassa elve-
lök a' betűket, mellyekböl a' szólag vagy szó 
áll. Ha a' gyermekek a' szólagolásban egy dara-
big illyen módon fokozatosan gyakoroltatnak, szép 
látni, millyen kedvvel szótagolnak felszólítás nél-
kül az iskolán belül és kívül minden szót, min-
den tárgy' nevét, a' mit csak megpillantanak. 

Ha már a gyermekek ezen módon a' fejbeli 
szólagolásba jól belejöttek, és a'táblára irott be-
tűket , összevissza az első tekintetre, minden gon-
dolkozás nélkül nevezik, hirtelen rögtön mondják 
— mi legfölebb egy hónap alatt sikerül — kezdő-
dik a' tábláni s z ó t a g o l á s vagy helyesebben 
lassú olvasás, még pedig a'következő renddel: 
írjon a' tanító a' táblára annyi egy szólagos szót, 
vagy egyes szotagot, a' mennyit csak lehet, de 
úgy, hogy hézagosan egyik szótag épen a' másik 
alá essék, ezt tanítási időn kivül rendesen meg-
írhatja egy nagyobb irni már jól tudó gyermek, p. o: 

én ich I te du ő er 1 s i e 1 es 
mi wir ti ihr ők sie 1 ^ | ihn 
az úr itt ül és | ir 1 «gy 1 kell 
a ko csin van nak , ke | re kek. 



Magától világos, hogy ha egyszer a' gyerme-
kek a' betűismeretben és szótagolásban meglehető-
sen gyakorlottak, nem sok gondolkozás után mind-
egyik szótagot, szótagolás nélkül fognak lassan 
olvasni, lehet és kell e' sorokat széliébe, hosz-
szába , felülről lefelé és megfordítva olvastatni. 

Más nap a' tanító csak betűket cseréljen, Ír-
jon más magánhangzót vagy mássalhangzót a' teg-
napiak' helyére, igy lesz és lehet az én helyett ón; 
liép h. kap; kér h. kék; bal h. hói 'stb. 

Ezt tegye az oktató ismét mintegy 20 lecz-
kén keresztül, nagyon vigyázva az imént említett 
fokozatos rendre, és meglássa a' gyermekek szél-
iére fognak lassan olvasgatni a' tábláról. 

Miután a' gyermekek igy megtanulták ol-
vasni az egyes szótagokat vagy egy tagból álló 
szókat, nyomon figyelmeztesse az oktató a' gyer-
mekeket a' következő szótagolási szabályra : ,,hoyy 
ha hét magánhangzó között áll egy mással-
hangzó , mindenkor a' hátusó szótaghoz fog-
laltatik , két mássalhangzó felosztatik, ha több 
van csak egy marad a' következő szótagnakl<, 
és irjon szokat a" táblára, p. o. 

ma,dár, sze,kér, va,dász, 
lap,ta, mun,ka, kal,már, 
csá,szár, ki,rály, á,rok, 'stb. 

Könnyítés' kedvéért eleinte a' tanító a' szók' 
megszakasztása helyét vonással jelölheti meg, ké-
sőbben lassan lassan letörölheti, és igy észreve-
hetlenül meg lesz győzve minden olvasásnál elő-
fordulható nehézség, a' gyermek többtagú szókat 
is képes leend a' tábláról leolvasni a' nélkül, hogy 
fejét nagyon törné és nehezére esnék. 

Igy, ha legfölebb 3 hónap alatt a'gyermekek 
megtanultak tábláról olvasni, egy az említett rend-
szerrel készült czélszerü olvasókönyvet lehet ke-
zökbe adni, olvassanak belőle néha együtt néha 
egyesek külön, a' nehezebb szókat néha szótagol-
ják, és meglepő leend az eredmény, mellynél fog-
va a'* gyermekek 4, legfölebb 5 hónapi iskolába já-
rás után, lassan ugyan, de hibátlanul fognak ol-
vasni, 's csak további gyakorlat kell, hogy foly-
vást értelmesen olvassanak. 

Szivem' egyedüli óhajtása e' tárgy körül az , 
hogy a" tisztelt tanítói egylet e' nem kis hasznú 
tanmódot figyelmére méltatva,'s ott, hol lehet alkal-
mazva, dologhoz értése és mély belátása szerint 
lehető hiányait kiigazgatva a' nem csekély fontos-
ságú olvasni tanításnál, a' népnevelé's és tanítás' 
tökélyesbitésérc fordítsa. 

Neumann Salamon. 

A ' • } iámöIcKlYik ' s z a p o r í t á s á b a n l e -
i i j i i i i k m u n k á n a k ! 

A' haza' közhálájára és pártolására méltó m. 
mezei gazdasági egyesület, több hasznos tettei kö-
zött, serkenti és oktatja földmivelő hazánkfiait Me-
zei-naptárában, a' gyümölcsfák' nevelésére 's ne-
mesítésére. Hogy ezen egész hazánkra áldást hozó 

intézetnek előmozdításában az egyházi- és isk. ta-
nítók is részesüljenek, igen igen méltó dolog: 
kiknek, közelebb állván a'néphez, mind élőszó-
vali oktatásaik , mind példaadásaik által, legjobb 
módjok van, reájok figyelmező hallgatóikat's ta-
nítványaikat erre vezérelni; és a1 kiknek szent kö-
telességök, ezeknek, nemcsak lelki és mennyei, 
hanem testi és földi javoknak is, tőlök kitelhető 
munkálkodása, ezt kívánván tőlök a' társaság és 
sz. vallásunk. Követésre érdemes jó példával 
megyen ezek előtt, szentesi idősb lelkész és es-
peres Kiss Bálint ur, ki is közelebbről, a' gyü-
mölcsfák' nevelésére serkentő, azon egyházi be-
szédet tartá hallgatói előtt, mellyet mind czéljára, 
mind foglalatjára, mind népszerű előadása'módjára 
nézve figyelemre méltónak tartván, kívántuk ol-
vasóinkkal kivonatban közleni, úgy a' mint kö-
vetkezik. 

Alapige: 1 Mós. 21:33. Vitete Ábrahám 
fákat Bérsebában, és segítségül hivá ott, az 
örökkévaló erős Urnák nevét. 

„Hogy Ábrahám istenfélő jámbor ember volt,, 
megtetszik abból is: hogy mihelyt a'philiszteusok' 
földén, mint jövevény, békességes lakást nyerhe-
tett, mindjárt az istentisztelet' helyéről gondosko-
dott , fákat ültetett Bérsebába és ott text. A' régi 
időben nem voltak még ollyan templomok, mint 
ez a' miénk is, hanem a' szabad ég alatt, vagya' 
mezőn , vagy valamelly hegyen , vagy pedig az 
erdőben gyűltek össze az emberek, a'teremtőnek 
tiszteletére. — Abr. is az istentisztelet'helyéül fá-
kat ültetett, text. A' fák' hűvös árnyékai, kellemes 
helyet adtak az istentiszteletre összegyülteknek, 
a' napkeleti meleg tartományokban. Az éneklő ma-
darak serkentették itt őket arra , hogy ők is éne-
keljenek dicséretet az urnák. A' levelekkel, vi-
rágokkal, gyümölcsökkel fölékesített élőfák, csu-
dáltatták velők Isten' bölcseségét és jóságát. Mi-
kor pedig az őszi szelek elhordották leveleiket, vi-
rágjaik elhervadtak, gyümölcseiktől megfosztattak, 
eszekbe juttaták ezek a' világi javak' változandó-
ságát, serkentették az alázatosságra, de egyszers-
mind Istenben való bizodalomra, ki is eljővén a' 
tavasz megújítja a' földnek szinét. És illyen vala 
a' legelső templom, a' legelső istentisztelet' helye, 
a' hol Abr. segítségül hívta az örökkévalót. 

Mi is azt hisszük, hogy nemcsak szabad né-
künk, hanem szükséges is a'világ'teremtőjét, a' 
rólunk is gondoskodó mennyei atyánkat mindenütt 
tisztelni, a' természet' nagy templomában. Mikor 
a'földmivelő, elvégezvén szántás-vetését, felfo-
hászkodik az áldások' atyjához, hogy áldja meg 
az ő munkáját: az Istennek igaz tisztelője ő. 
Mikor az általa ültetett gyümölcsfái alatt, hálát ád 
a' teremtőnek, hogy azokat fölnevelte *s megen-
gedte, hogy azoknak gyümölcsében részesülhes-
sen: Isten' igaz tisztelője ő. — Mikor a'mester-
ember, híven elvégezvén a' reá bízott munkát, 
kéri Istent, hoay jó igyekezetét tegye hasznossá, 



mind rá , mind másokra nézve : Isten' igaz tiszte-
lője ő. — Mikor a' pap, a' tanító könyörög az Isten' 
segedelméért, hogy az ö tanításait, jó intéseit, 
tegye foganatossá, hallgatói 's tanítványai lelké-
ben : helyesen tiszteli Istenét. Mikor a törvény-
hozó felfohászkodik a'világ igazán itélő bírájához, 
hogy sz. lelke által vezérelje őt az igazság' után, 
hogy el ne hibázza az ítéletet: helyesen tiszteli 
az Istent. De bár ha ezek mind igazak is, nem kell 
szükségtelennek tartanunk 's annálfogva megvetni 
Isten' házát; nem kell magunkat elszakasztania' 
sz. gyülekezettől, mert itten serkentjük egymást 
a' teremtőnek tiszteletére. Itt tesszük nyilvánva-
lóvá , hogy embertársainkat úgy nézzük, mint 
atyánkfiait. Nincs ollyan hit, szeretet, remény-
ség , mellynek néha szüksége ne volna az erősí-
tésre. Nincs olly boldog, kinek néha szüksége ne 
volna a' vigasztalásra. Ha mind azokat tudnók is, 
mellyek itten előadatnak, ha angyali jósággal bir-
nánk is , mégis szükséges a' közönséges isten-
tiszteletet gyakorolnunk, avagy csak azért is, hogy 
másoknak példát adjunk, és meg ne botránkoztas-
sunk. Fogadjuk meg tehát a' mire Pál apostol int 
bennünket 'Sid. 10: 25. Atyámfiai ne mulassátok 
el a'mi gyülekezetünket, mint szokásuk ez némely-
lyeknek 

Továbbá feljegyeztetik a' szent leczkékben : 
hogy Abr. az általa ültetett fák között segítségül 
hivta az örökkévaló erős úrnak nevét. Mellyből 
láthatjuk, mellyek Istennek azon tökéletességei, 
mellyeket már Ábrahám' idejében, az okosság' vi-
lágánál megismertek az emberek. Első ezek közül o o 
az ő örökkévalósága 'stb. 

De van még egy különös dolog, mellyet text.-
ból megtanulhatunk, melly is ez: Abr. gazdag 
fejedelmi ember volt, még sem tartotta kisebbség-
nek fákat ültetni Bérsebában, és ezen munkáját, 
bár ha előttünk csekélységnek látszik is, Istennek 
szent lelke méltónak Ítélte örök emlékezetben hagy-
ni; mi is hát akármiféle állapotban élünk az em-
beri társaságban , ne tartsuk hozzánk illetlen do-
lognak a1 gyümölcsfák' ültetését. Méltóságára tar-
tozik az embernek , hogy ő együtt munkálkodik 
a'teremtővel, és kimutathatja azt, hogy mellyik 
földön miféle fákat, plántákat neveljen az ő hasz-
nára 's gyönyörködésére. Ha a' földmivelő min-
denkor előtte tartja azt, hogy ő hozzá a' teremtő 
közel van, együtt munkálkodik vele az ő javára, 
megszenteltetik az által az ő lelke. Mert a' csen-
dességben munkálkodó füvek, fák ezt súgják neki: 
imé jelen van az Isten, fedhetetleniil élj! a' hon-
nan úgy tapasztaljuk, hogy a' természet' baráti 
között találtattak legtöbb jó emberek. Ollyan ártat-
lan munka a' gyümölcsfák' nevelése, mellyet a' 
paradicsomban is kellett volna gyakorolni: mert 
oda, azérthelyheztette Isten első szüléinket, hogy azt 
mivelnék és őriznék. Hogy az özönvíz előtti embe-
rek sokáig éltek, egyik okának tartatik, hogy inkább 
gyümölcscsel, mint hússal táplálták magukat. Mai 

időben is a' gyümölcsök az egészségesebb elede-
lek közé számláltatnak. A' levegő ég is sokkal 
egészségesebb ott a' hol bővön vannak élőfák , 
mint a' hol nincsenek; mert a' fák, plánták, a' 
levegő' fojtó részét szívják magokba és éltető le-
vegőt bocsátanak ki magokból. A'tapasztalás mu-
tatja , hogy eső is több jár az élőfákkal bővölködö 
helyeken, mint a' pusztákon. Azonban a'fák' ne-
velésére nem kívántatik költséges készület — a' 
földmiveiéshez föld és jószág; a' kereskedéshez 
pénz, mellyekre szegény ember nehezen tehet szert; 
de 10 — 20 gyümölcsfák' termesztésére csak né-
hány szem mag és egy üres udvar kívántatik; és 
olly csekély munka, melly egy erőtelen asszonytól 
is kitelhetik. Van e' mi városunkban 2310 ház, 
ahoz tartozó elkülönözött udvarral, ha mindegyi-
ken csak 10 gyümölcsfa neveltetnék is, 23,lU0ra 
menne annak száma, mellynek becsü-ára 15 — 20 
esztendő múlva 100,000 ezüst forintot meghaladna, 
és ennyivel tenné drágábbá ezen várost, llát ha 
még minden ulczák 's utak' mellékeire, minden 
tanyák' környékeire, és minden eddig haszon nél-
kül heverő földekbe, temetőkbe, gyümölcs és más 
élőfák ültettetnének , melly kiszámíthatlan hasznot 
adnának ezek a' város' lakosainak; a' midőn, 
minden haszon nélkül heverő föld' gyalázatjára és 
kárára van birtokosának, mert ő ezért minden ha-
szon nélkül fizet, és csak azért, mert restel arra 
egy kis gondot fordítani. Ékes koronája lesz ez 
városunknak, dísze örökváltsági szabadságunk-
nak. Minél több forrásait nyithatjuk föl jövedel-
münknek , annál több jóban részesülhetünk. Ezen 
áldást hozó jó munkában már városunk' lakosi kö-
zül sokan követést érdemlő szép példával mentek 
elő. Ezt kívánják előmozdítani iskoláinknak hűsé-
ges tanítói is, kik az ekklézsia' kegyes előjáróitól 
nékik által adott földecskékben — már 5,000nél 
több apró gyümölcsfákat termesztettek, ezeket idő-
ről időre szaporítani szándékoznak olly czéllal: 
hogy ezeknek átültetésére, nevelésére, oltás 
általi nemesítésére, oktatás, mutogatás által meg-
tanítsák tanítványaikat; hogy ezek által a' fák' he-
lyes nevelésének tudománya az egész városban el-
terjedjen; 3—4 esztendő múlva pedig, mikor ezen 
fácskák megerősödnek és az udvarokra való kiül— 
tetésre alkalmasok lesznek, lakos társaink között, 
csekély fizetésecskéért, vagy ha a'városi előjáró-
ság pártolása alá veendi, ingyen is szétosztattas-
sák, hogy igy mikor ezen város' váltsága bevé-
geződik, már akkor ezen gyümölcsfák mind ter-
mőkké lehessenek. 

Ennek ugyan örömét az idősebbek, kiknek 
velem együtt éltek' napja lemenő félben van, ne-
hezen érik meg, de megérik az utánunk követke-
zők, jól szólnak rólunk elmulásunk után is 's e' 
lesz előttök a' legszebb 's legállandóbb főtől való 
fánk. Nemcsak magunkért kell nékünk munkálódni, 
hanem másokért is, minél több jót vihetünk vég-
hez, annál érdemesebbek vagyunk az életre. Jó 



mondás ez: „úgy dolgozz, mintha mindig élnél, 
's olly fedhetlenül él j , mintha h o l n a p meg-
kellene halnod." Vegyétek azért ezeket szivetekre 
atyámliai, értekezzetek róla magatok között, kö-
vessétek azokat, kik ebben jó példával előttetek 
mennek. Kövessétek nevezetesen az Abr. példáját, 
's az általatok ültetendő fák alatt is hívjátok segít-
ségül az örökkévaló erős úrnak nevét, jó remény-
ségben levén , hogy ezt az Isten kedvesen veszi, 
és valamint a' kegyes patriarchát, úgy titeket is 
segítségével és áldásaival meg fog örvendeztetni. 

B i i n á i i t u Ü á i g y e k . 
Berzsenyi tbiró úrtól érkezett hozzánk a' du-

nántúli rendszer'ismertetése. Miután jövő számunk-
ból kiviláglandik, hogy ez ügyben valami üdvöset 
akarunk mozdítani, azt ezennel nem közölhetjük. 
Minthogy azonban ezen ügyben a' körül forog a' 
kérdés, vájjon ama' rendszer a' dunántúli kerület' 
tudtával, hozzászólásával, beleegyezésével készült-e, 
mit Wimmer ur tagadott, szükségesnek és igaz-
ságosnak látta a' szerkesztőség ama' rendszer'ke-
letkezési történetét közölni. Berzsenyi ur e' pontra 
nézve igy nyilatkozik: 1828-ik évi mart. 24-kén 
Pesten tartatott egyetemes conventben a' kiküldött 
választmány beadott egy javallatot egyházi dol-
gaink' jobb elrendezése' tárgyában, melly mind a' 
a' négy kerülethez megvizsgálás és véleményadás 
végett megküldetvén, Kis János dunántuli su-
perint. ur által azon évi apiil' 27-én költ körlevele 
mellett, minden gyülekezetekben köröztetett, 's 
épen azon évi aug. 13-kán és pedig Felső-Lövőn 
tartott kerületi közgyűlésen a' 33-ik pont alatt 
fel is vétetett , de ekkor több ott előszámlált okok-
ból, 's főkép azon ürügy alatt, hogy ugy is a' 
zsinati acláknak ő felsége által leendő megerő-
sítése naponként váratik , ezen tárgy elhalaszla-
tott. 1829-ikévi, 's Vadosfán tartott kerületi-
közgyülés 42-ik pontja szerint, a' kemenesalli 
egyházmegye annak tárgyaltatását sürgette, de a' 
fenemlílett okból a' dolog ismét fölfüggesztetett. 
1830-ban Sopronban volt kerül, közgyül. 40-dik 
pontjában említés tétetik róla, azonban újra ellia-
lasztatott. A' zsinati aclák' megerősítése be nem 
következvén, különben is a' dunántuli egyházke-
rület azokat már most korszerűeknek nem tartván, 
egyház igazgatásunk' hiányait pedig érezvén, azért 
1834—ik évi julius 9-én Vésén tartatott kerületi-
közgyűlés'jegyzőkönyve' 73-ik pontjában több egy-
házi és világi tagokból álló választmányt nevezett 
k i , melly az eddigi fenálló rendszabályokatössze-
gyüjtvén, megvizsgálván, és a'mennyire szüksé-
ges változtatva kidolgozván , a' közgyűlés' eleibe 
tudósítást tenni igyekezzék. 1835-ki jul. 15-én 
Győr szabad kir. városban tartatolt kerül, köz-
gyűlésben , hol a' jegyzőkönyv'47-ik pontja sze-
rint W. ur is személyesen jelen volt, mert mi 
ulán több felső-lövőiek áltál ellene tett vádak 
iránti vizsgálatok, és consisloriumi itélet már 

a n. m. helytartó tanácstól is megfordultak, 
ezen itéleV következésében az általa elkövetett 
hibákért ezen gyűlésben követte mey public e az 
egyh.kerületet, és főtiszt. superintendens urat, 
ajánlván ezután a1 jórend' megtartását és bé-
kés maga viseletét; nyomban a' 49-ik pontban a' 
rendszert kidolgozó választmányhoz még néhány 
egyházi és világi tagok neveztettek ki, H. S egy-
házkerül. jegyző ur , az egyház kormányzási sza-
bályokat illetőleg két rendbeli irományokat nyúj-
tott be, mellyek a' most irt választmánynak hasz-
nálat végett kiadattak, ez alkalommal az unió' 
eszméje, á két protestáns felekezetre nézve, 
melly már előbb á csengei gyűlésben megpen-
dítetett , s annak valósulhatása reménye jegy-
zőkönyvbe iktattatni rendeltetett: — az 50-ik 
pont alatt pedig a' tolna-baranyai egyházmegye' 
írásbeli kivánata az esperességi kormányzat iránt, 
szinte azon választmányhoz utasítatott. — 1836. 
jun. 28-án Palotán tartatott kerületi közgyűlés' 
jegyzőkönyve' 45-ik pontja alatt az érintett kerü-
leti választmány' elnökei jelentették , hogy a'reá-
jok bizott munkát már megkezdették, de még be-
nem végezhették, melly alkalommal II. S. ur ismét 
egy javallatot terjesztett elő, melly azon választ-
mánynak által adatott, a' 79-ik pont szerint pe-
dig a'kemenesalli egyházmegye nyújtott be, az es-
peresség' kormányzására nézve egy javallatot, melly 
szinte azon választmánynak adatott ki. — 1837. 
aug. 15—kén téti kerüleli-közgyülésben a'jegyző-
könyv' 7-dik pontja azt bizonyítja, hogy az egye-
temes convent, az egyház-igazgatás iránti azon 
javallatot, mellyet már egyszer 1828-ban megkül-
dött , most ezen kerületnek újra megküldölte, és 
véleményes-tudósítást kívánt; — erre ezen köz-
gyűlés azt végezte, hogy e'tárgyban már előbb 
kinevezett választmány, e'fontos tárgy iránt mi-
nélelöbb tanácskozzék , minden ide tartozó ada-
tokat, javallatokat, 's jelenleg a' pesti főgyiilés 
által most közrebocsátott munkálatokat megbírál-
ván, a'jövő közgyűlésre kimerítő tudósítást tenni 
igyekezzék, egyébiránt a' most irtt munkák min-
den es per esi megyékkel, és kir városi gyüle-
kezetekkel közöltetnek, nékiek meghagyatván, 
hogy folyó évi octob. 1-ső napjától számolván 
három hónap alatt azokat megvizsgálják , és 
észrevételeiket azok iránt á kiküldött választ-
mánynak be küldjék. — Ezen végzés' követke-
zésében az egyh. convent által leküldött javallat 
valósággal a' gyülekezetekben újra köröztetett, 
mint bizonyosan tudom, sok helyen, — hanem 
mindenütt, — leíratott, 's több esperesi me-
gyék, királyi városi conventek , sőt némelly egyes 
személyek is az iránt érszrevételeiket a' kerületi-
választmánynak béadták , — ha t. VV. ur akkor 
nem méltóztatott bölcs észrevételeit előterjeszte-
ni, arról sem a' munkálódó kerületi-választmány, 
sem az egyházkerület nem tehet; hanem hogyan 
mondhatja azt, hogy ezen munkálódás egész csen-



dességben — az az alattomosan — történt, holott 
annyi éveken át, annyi közgyűlésekben fenforog-
ván , a' gyülekezeteknek annyiszori figyelmezte-
tésük és véleményük' kikérése után hajtatott csak 
végre, azt én meg nem foghalom. 

Illy hosszas előkészület után a' kerületi vá-
lasztmány , a' még meg nem erősített synodalis 
actákat, Berzeviczy'munkáját, a' hazai törvénye-
ket, fenálló királyi intézvényeket, az egyes con-
vent által közlött és más több beküldött javalla-
tokat fontolóra vévén, azokból 's a' bevett szo-
kásokra is figyelve, némelly változtatásokkal ké-
szítette a' most kérdésben forgó dunántúli rend-
szert, melly az 1838-ik évi jun. 27-ki kerületi 
közgyűlésben beadatván a' 43-ik pont alatt, az 
végeztclelt, hogy a' dolog' fontossága, a' mun-
kának ügyes átnézése hoszabb időt kívánván, e' 
tárgy végett azon évi oct. 4. 's következő napjain 
Pápán viszont nagy gyűlés fog tartatni, mellyre 
tanácskozási és elhatározó szavazási joggal az 
egész kerülethői mindenki megjelenhet, min-
den esperesi megye pedig egy egyházi és egy 
világi alkalmatos követet küldjön, kik, mint 
az esperességek megbízottjaik erről szóló le-
veleket előmutatván, mind addig ott maradni 
köteleztetnek, míg a' gyűlésnek vége nem lé-
szen. Ezen közelebb irt időben csakugyan meg is 
tartatott Pápán a' közgyűlés, és nem futtában , 
mint W. ur mondja, hanem harmadnapi tanácsko-
zás után a' rendszernek első része némelly változ-
tatásokkal helybehagyatott, a' második rész' meg-
vizsgálása következő évre halasztatván, mellynek 
megtörténte után kihirdettetett és minden gyüleke-
zetben köröztetett: és ime ez a' dunántúli ev. egy-
ház' rendszerének históriája. Be rzseny i . 

E s y la á z I g y ű l é s e k ? 
®Iezofl 'öl«M e g y l i á z v M é l ó g y t i l é s . 

Tartatott febr. 29 és mart. 1 és 2-ik napjain 
D. Halász Sámuel segéd gondnok és n. t. Baki 
Mihály esperes urak' elnöklete alatt. 1.) Leg-
előbb is, egy, világi egyházvidéki tanácsnokot vá-
lasztó szavazatok' nyilvános fölbontása kezdetett 
meg. Alig olvastatott fel azonban néhány szavazat, 
midőn n. t. esperes ur kérdésbe tevé, ha vájjon ezen 
tanácsnoki választásnál a' szavazatok' összesítésé-
ben 's érvényességében, az átalános vagy relatív 
szavazattöbbség fog-e határozni ? E' kérdés ta-
nácskozás' tárgya lett, n. t. esperes ur az átalános 
többséget, segédgondnok ur pedig a' numerus ma-
jor-t sürgeték. Az első mellett szólottak néhány 
közrendű papok is, mig s. gondnok ur' előadását 
a' világiak pártolák. Felhozatott amazok1 résziről, 
hogy átalános többség által választolt tanácsnok-
nak sokkal nagyobb dicsőség lenni, mint bizonyos 
fractiócska által választatni meg, mert igya' meg-
választott egyén látja, hogy felé hajlik, benne ösz-
pontosul a' közbizodalom, 's így jobban felger-
jeszti benne a' férfias cselekvőséget stb. — Az 

utóbbiak azonban ez ellen elmondák : hogy a' re-
latív) többséget nyert egyéneket isméti választás 
alá kijelelni, nevüket köröztetni nem volna egyéb 
mint őket czégérre állítani, 's az ekkor meg nem 
választottaknak ez kisebbségükre szolgálna; hogy 
az egyházkerületi aljegyző megválasztásakor is, a' 
superintendentia is, a' relatív többség mellett ma-
radt; ennélfogva az egyházvidék ne kezdjen sem-
mi ujjat, hanem felülről várja az efféle rendelete-
ket. Es ez utóbbiak' véleménye győzött's a'sza-
vazatok' fölbontása folytattatván, kitűnt, hogy v i -
lági egyházvidéki tanácsnoknak t. Kenessey Já-
nos küngösi közbirtokos úr választatott meg, de 
csak relatív többséggel. Meghatároztatott ezután 
az is , hogy a' fögyülésen megjelenendő követek, 
egyházi hivatalnokinknak átalános szavazattöbb-
séggel leendő választását munkálják , valamint 
azt is , hogy az egyházvidéki tanácsnokok, bármi 
névvel nevezendő kormány-tagok' megválasztá-
sában szavazattal bírjanak. 2.) Néhány közrendű 
papoktól beadott's aláirt tartalomdús iromány' föl-
olvasása jött szőnyegre, mellynek 1-ső pontjában 
a' mult évi fögyülés'jegyzőkönyve' 4-ik pontja el-
len óvást tesznek. Az egyházkerületi tanácsbirák 
ugyanis ezen 4-ik pontban ekkép rendeltetnek vá-
lasztatni : jövőre az egyházi szavazatokkal vá-
lasztandott főgyülési követek, a' világi és egy-
házi elnökök' ajánlása után válasszák az egy-
házkerületi elhatározó szavazattal biró tanács-
nokokat / " A' felolvasott irományban tehát sok 
alapos okoknál fogva , ezen határozat ellen óvás 
tétetett, felhozatott: hogy merőlehetlenség az uta-
sítás , 's egyházak' beleegyezése nélkül választott 
tanácsnokokat törvényes birokul még csak képzelni 
is; Jehellenség egy magános egyéni szavazatot, 
az ezereket képviselők' szavával egyenlő értékű-
vé magosítni; lehetlen az illy magányvélemény 
által ránk tukmált tanácsbirák'szavazatával ,,rólunk 
nélkülünk" érvényes 's kötelező törvényeket al-
kotni ; hogy azon határozat ellenkezik a'prot. kor-
mányzattal, a'haladó kor'kivánatival, cánonokkal, 
statútumokkal, s királyi parancscsal, 's a' trac-
tusok' önállóságát megsemmisíti. De a' tanácsbi-
rák' elnökök általi kinevezése, vagy ha úgy tetszik 
ajánlása (midőn egy tekintélyes egyén ajánl, nem 
annyi-e mintha nevezne??) az eskü-forma' ezen 
világos szavával is: .választattam' ellentétbe jő, 
mert kinevezett vagy ajánlott, választottat nem je-
lenthet, 's a' tisztelt elnökök is választóiknál több 
joggal épen nem birnak, mert az elnök nem azért 
ül elö, hogy löbb joggal birjon a' többieknél, 
„Sed propter ordinem servandum, in coelu 
res consultandas ut proponat, sententias alio-
rum colligat.(í Helv. Conf. Ezen 's több hossza-
san fejtegetett okoknál fogva tehát, az említett je-
les dolgozatban az 1843-ki fögyülés' 4-ik pontja 
ellen óvás tétetik, melly derék protestatiót egy-
házvidékünk is egészen magáévá tevé 's külden-
dő követeinek utasításul hagyá ezen óvást a'fő-



gyűlésen is megtenni, sőt ezt minden esperessé-
gekkel még a' főgyülés előtt közlendőnek határo-
zá. Egyszersmind módot is javasol egyházvidékünk 
az egyházkerületi tanácsbirák' választására nézve, 
melly itt következik : aj választassák tractuson-
ként a' kebelbeli egyházai 's egyházvidéki tanács-
nokok által, minden tízezer lélek után egy világi, 
és egy egyházi — ha szinte nem azon egyházvi-
dékbeli leend is, de azon társulat' kö/.bizodalmát 
biró —egyén, tanácsbiróul, kik ineghiteztetve, 's 
utasítással ellátva lépvén hivatalos pályájukra,'s 
nemcsak tanácsló, hanem elhatározó szavazattal 
is birván, a'most kinevezés általi tanácsnokok' 
helyét pótolandják. bj Az eddig kinevezettek tisz-
teletbeli ülnököknek tovább is megmaradhatnak. 
c j Törvényeink 's hiányteljes egyházi kormány-
zatunk' rendezése, 's minden részleteiben össz-
hangzó kiegyenlítése végett, minélelőbb zsinaltar-
tás sürgettessék. 3.) Egyházvidékijelesjegyzőnk 
t. F. I. űr szép hivatalától, benyújtott folyamodá-
sában magát fölmenteni kérte. De lemondása el nem 
fogadtatott 's mindnyájunk' összes szózata han-
goztató, hogy bizodalmunkat megnyeré 's mégis 
érdemli, 's kértük öt díszes hivatalát tovább is 
megtartani ; mire a' folyamodó úr engedve a' köz-
bizodalom' szavának, helyét azon nyilatkozat mel-
lett tartotta meg, miszerint azt, az egyházi kor-
mányzatban nemsokára előfordulandólényeges vál-
tozásig viselendi. 4.) Ót candidatus folyamodott 
bekeblezésért, holott csak egy káplánra van szük-
ség. De azért mind az 5 beigtatási ccnsura (ad 
vocem censura: nálunk rettenetes sok censura van, 
majd egykor írok rólok egy kis commentárt) alá bo-
csátatik , 's a' legkitűnőbb nyerend alkalmazást , 
a' többiek azért továbbállhatnak, ha jónak látják. 
5.) A' sz. fejérvári tűzvész által károsult ekklé-
zsia' követe érzékeny szavakban köszönte meg az 
egyházvidéknek atyai pártfogását, mellyel a' ne-
vezett egyházat roppant szerencsétlenségében gyá-
molította 's jelenté, hogy ha a' szükséges anya-
gok beszerezhetők lesznek, azonnal építéshez kezd 
az egyház. Az egyházvidék választmányt nevezett 
k i , melly a1 fejérvári ckklézsia' építése körül fel-
ügyeljen 's egyszersmind, miután felhozatott, 
hogy a' sz. fejérvári ekklézsiában választott 's ma 
gát esküvel kötelezett presbyterium még mai napig 
sincs, meghagyatott a' nevezett egyháznak, hogy 
magát valahára már rendezze 's hivatalnokit eskü-
vel kötelezni cl ne mulassza. GJ Szemere Berta-
lan úr' terve véleményadás végett újra köröztetni 
fog a' lelkészek között. 7.) Könyvtári pénztárunk-
ban van 11)0 for. 47 xr. vált., mellyben több ér-
dekeskönyvek rendeltettek meghozatni 

K á l m á n K á r o l y . 

U d v a r h e l y s z é k i r e f . e g y h á z m e g y e i 
j tyi í lés. 

Egyházmegyénk' rendes tavaszi gyűlése 
mart. 27's következő napjain tartatott. Rendesnek 

azonban csak az időre nézve nevezhetem, meny-
nyiben nálunk illy idő tájban minden egyházmegyék 
megszokták gyűléseiket tartani; de a' tárgyakra 
nézve, nem hibázom ha rendkívülinek mondom. 
— Ugyan is : husz hosszú évek óta most vala 
szerencsés egyházmegyénk az esperesi szék' meg-
ujultát, 's annak olly érdemes személy általi 
elfoglaltatását szemlélni, kit — ha szabad válasz-
tásunk lesz vala is — minden bizonnyal e" méltó-
ságra emel egyházmegyénk' közvéleménye. És e' 
személy t. Bodor Pál ur, 20 év óta egyházme-
gyénk j e g y z őj e. Kineveztetése szokott modor-
ban * ) történt ugyan ; de székeifoglalási beszéd-
jének szelleme reményt nyujta, miszerint, talán 
nem sokára a'successiot „boldog emlékezetűnek" 
mondhatjuk 's az esperesi választásra nézve, 
törvényes állásunkba visszaállítatunk. — „Őszinte 
megvallom" — igy szóla mindjárt beszéde kez-
detén — „őszinte megvallom , hogy sokkal na-
gyobb örömére's nyugalmára szolgálna lelkemnek 
ha nem ez előtt husz évvel történt jegyzői ineg-
választatásom'követkczéséül kellene elfoglalnom az 
elnöki széket; hanem papi szent társaságunk'je-
lenlegi szabad választás' utján nyilvánított közaka-
ratja méltányolna engem az esperesi hivatalra" 
— „De" — igy folytatja alább — „ámbár én most 
esperesi hivatalomat, nem a' szabad választás' ered-
ményének , hanem a' következésre alapított tör-
vény' rideg betűinek tulajdonítom; mindazonáltal, 
mint törvénynek engedelmes tisztelettel hódolni 

Iszent kötelességemnek ismerem , elfogadom te-
hát az esperesi hivatalt a' törvény' hideg kezeiből; 
de hőkebellel bizonyossá teszem a't. részletes zsi-
natot , hogy e' hivatalt egyházkerületünk' közja-
vára 'stb. folytatni teljes tehetségem szerint, 's 
jó lelkismerellel igyekezem; 's egyszersmind arra 
is kötelezem magam', hogy én e. kerületünknek 
nemcsak esperese, hanem képviselője is lenni kí-
vánok. 'S midőn esperesi hivatalomnál fogva , akár 
a' generális sz. synoduson , akár az egyházi fő-
tanácsban megjelenendek , papi sz. társaságunk-
nak előmbe adandó utasításait — ha szintén azok 
az esperesi hivatal érdekére kedvezők nem vol-
nának is — pártolni, elősegíteni, egész tehet-
ségembőltörekedem, 'stb"... Az il ly, 's hason 
szellemű kifejezések — bár nem valának váratla-
nok, — kedvesen lepének meg, 's „éljen" kiáltá-
saink'kíséretében foglalá el elnöki székét. 

Alig hangzának el ajkainkról szívből szár-
mazó éljeneink , azonnal szót ha lián k elnökünk-
től — a' megilletődés és fájdalom' hangján ejtet-
tet — melly által, egyházmegyénk egy egyéne 
által több hetekkel ez elölt rajta elkövetett mél-
tatlan bánást megemlítvén, nyilvánítá: hogy, mig 

Nálunk, ha valamelly e- megyében az esperesi szék 
megürül, a' püspök levele által luslint kinevezi 
az e. megyei jegyzőt helyettes esperesnek a'köze-
lebbi zsinatig, mikor az eskü által rendessé válik. 

K. 



az őt terhelő méltatlan vádak alul itéletesen Tel-
nem mentetik , addig esperesi hivatalát nyugodt 
lélekkel 's becsülettel nem folytathatja. — A' do-
log ez: egyházmegyei ülnök K. M. több hetekkel 
ez előtt egy levelet intézett saját neve aláírásá-
val D. M.-hez, olly nyilvánosan kifejezett kéréssel, 
hogy azt esperesünkkel közölje; ése' levélben hal-
latlan vádak foglaltatának, részint az esperes, részint 
az egész egyházmegyei gyűlés ellen. —Es e'levél 
felolvastatván gyülésünkön, elnök atyánkfia'arra tett 
észrevételeivel, ezek végzetével vádló és vádolta-
tott eltávoztak; és lön mély csend, mint a' mél-
tatlan rágalom' tudatának első pillanatában szokott 
lenni; mert jegyzőkönyveink 's a'közvéleménnyé 
magasult tudatunk állának a: levéllel szembe, meg-
czáfolni az abban foglalt vádak' minden pontjait. 
— Mit kelljen illy esetben cselekedni? az nem va-
la kérdés; mert a'törvény meghatározta annak út-
ját ; hanem a' szónoklatok' legnagyobb része oda 
vala irányozva, béke utján enyésztetni el a' dol-
got, melly egyházmegyénk eddigi csendjének meg-
zavarására 's a' vádló' bizonyos bukására szol-
gált volna. Ez utolsó szempontot felfogva — 
mint papokhoz illett — mindnyájan hajlandók va-
lának a' két fél' kibékülését illő elégtétel mellett 
eszközleni; 's a' dolog oda is ment, hogy a' 
vádló minden levelében foglalt vádjait á szék 
színén alaptalanoknak, helyteleneknek nyil-
vánítván , miután nemcsak az elnököt; de 
egész székünk öt ünnepélyesen megkövette vol-
na, esperesünk béke jeléül jobbját nyujtá neki 
's székünk is megelégedék, esperesünk' ártat-
lanságát 's a' béke' ekkénti helyre állását jegyző-
könyvileg nyilvánítani. 

Mi megtörténvén, esperes atyánkfia első te-
endőül tüzé k i , az egyházmegyei jegyző válasz-
tását, jobban mondva jelelését. Mert 1829 óta 
az egyházmegyék csak jelelik, és nem valasztják 
jegyzőjüket, midőn három egyént terjesztvén a' 
közzsinat elébe: ezekből az választ egyet. — 
Mielőtt azonban a' választás elkezdetett, ülnök 
F. D. e' tárgyban egy korszerű*) 's mint nyilvánít-
va lőn e' lapok' szerkesztőségéhez isbéküldött**) 
indítványt teve; mellynek egyen kivül minden pont-
jait elejté egy tekintélyes szózat. Azonban ez 
egy pontban —ha valósulást nyer — mindent nye-
rünk , mert ennek tartalma szerint jegyzőkönyvi-
leg meghatároztatott, hogy a' közelebbi közzsi-
nat az egyházmegyéknek az esperes választó 
86-ik cánonhoz való visszaállítására teljes 
tisztelettel kéressék; és c' kérelem' kidolgozá-
sára biztosság is neveztetett. Az elesett pontokon 
azonban nem busulánk; mert a' zaránd-hunyadi 
kerület' hozzánkis bizonyosan elérkezendő felszó-

*) A't. szerkesztőség tegyen erről bizonyságot, igaz-e? 
B-

* * ) Illy czím alatt az udvarhelyszéki ref. egyházme-
gye' - - legközelebbi teendői, B. 

lításában benne vannak (Prot. Lap. 11-ik szám.) 
's azokat pártolni tán csak szabad lesz? 

Igy tehát meglőn szokott mód szerint a' há-
rom jegyző' kijelölése, szózatok'többsége szerint 
ezekben: Dáné Moses 33, Kendi Ferencz22,Ka-
rácson Moses 15, kik is a' közelebbi közzsinat' 
elébe terjesztendők , 's közülök egy , hisszük, a' 
többséget nyert megerősítetik és feleskettetik. 

Több apróbb tárgyak és indítványok is for-
dulának meg, többek közt, hogy F. D. indítványá-
ra, a' Prot. E. és I. Lap az egyházmegye számá-
ra 3 példányban meghozatni határoztatott, mely-
lyek czélszerü használhatása végett a' példányok 
számához mért kerületek is szabatának ki. Adná 
Isten! több egyházmegyéinkis hasonlót cseleked-
nének ! B é k e v ö l g y i . * ) 

Mialíölfli közlemények. 
Következetesség. E' czim alatt: ,,Nouvel 

attentat á la liberté des cultes" következő eseményt 
közöl az ,Archivesf: Nouzilly községben, egy r. 
kath. leányától elhagyatott öreg asszony élt prot. ro-
koninál , részt vön a' gyülekezetekben, hol biblia 
olvastaték 's igy megismerkedett az ev. tannal. 
Megbetegedvén, vágyva vágyott látni a' toursi prot. 
papot. Ez igen ovakodva viselé magát, kérdé a" roko-
nokat, nem kivánt-e r. kath. papot's elejökbe ter-
jeszté, hogy a' nő, ha a' protestantismust nem 
vallandja ünnepélyesen vallásának 's föl nem veszi 
az ur' vacsoráját, prot. szertartással el nem te-
mettetik. A' nő azonban kívánatéhoz ragaszkodott 
's a' pap eljőve; ez sok tanú', egy elhitt r. kath. 
jelenlétében is kérdé tőle prot. egyházban akar-e 
meghalni 's feladá neki az ur' vacsoráját. Meghalt 
's el kelle temettetnie; de eltakaríttalása' napján reg-
geli 9 órakor három rendőr, állítólag a' temetést 
háborgatások ellen védendő, jelent meg; azt kí-
vánva , hogy a' temetés haladéktalan történjék 
meg. Hasztalanul mondaték, hogy a' toursi pap csak 

*) Ezennel hitelesen tanúsítom, hogy a' fönebb 
idézett „udvarhelyszéki ref. egyh.megye' legköze-
lebb leendőit"- nagyon korszerűeknek ismerem-
Megjegyzésem ez: egyh.megyéink 's kerületeink 
egymásután ébredeznek 's a' képviseleti rendszert 
óhajtják életbe léptetni mindenütt. Ez élet' :s üdvös 
mozgalom'jele, mellynek csak örülnünk lehet. Itt 
csak példára van szükség. Bars és Békés állanak 
előttünk. Szerkezetöket közöltüké' lapokban. Mél-
tóztassanak elővenni, azokat alkalmazni saját hely-
zetükre, ragaszkodva az elvekhez, szabadon ren-
delkezve a' mellékletekben. A' szerkesztőség örö-
mest közlendi azon tudósításokat, mellyek hírül 
hozandják, hogy Udvarhelyszékben vagy egyébült 
a' képviseleti rendszer életbe lépett, de az ezen 
ügybeni tervezgetésnek nem barátja többé, mint-
hogy az — kivéve tán egyes kérdéseket — elégsé-
gesen ki van merítve. Egyébiránt azt hiszem , 
hogy ha az esperes és jegyző urak nem fogadnák 
el ezen hivatalaikat, ha csak azok nem szabad 
választás utján ruháztatnak reájok, az ügynek hasz-
nálnának , magoknak tiszteletet szereznének. 



délre van megrendelve, a' rendőrök 10 óráig vár-
tak még, azután pedig daczára a' rokonok' tilta-
kozásának halottvivők által sírkertbe viteték a' 
holttestet, hol a' nouzillyi pap r kath. szertartás-
sal temeté azt el. (B. A. K. Z.) 

Egyetemek. 1943-ban. Berlin 4554 ta-
nuló, 357. £93. külf.) theol., 395. philos, 120 
phil.; Bern 233. tan. (3 kü l f ) 37 theol., 30 
philos.; Bonn 615 tan.; Boroszló 653 tan., 
101 ev. th., 186(8 külf.) kath.theol., 143 phil.; 
Dorpat 518 tan.; Freiburg 228 tan., 75 theol., 
10 phil.; Göttingen 677 tan. (220 külf.) 169 (25 
külf.) theol., 92 phil ; Haag: a' három hollandi 
egyetemen van 1422 tan.: Leidenben 678.; Ut-
rechtben 444., Grönningenben 300.; Halle 662 tan. 
382 (86 kü l f ) theol., 57 phil.; Heidelberg 657 
tan. (474 külf.); Jena 410 tan.; Königsberg 358 
tan., 80 (4 külf.) theol- 128 phil.; Lipcse 857 
tan. 244 külf.), 191 theol. 30 theol és philos.,22 
philos , 25 philol., 6 paedag.; Marburg 203 tan., 71 
theol. (3 külf.); München 1237 tan.; Münster 
166 tan. (a' papi növendékházban, 33.), 6 év 
előtt 300., 15 év előtt pedig 600 tan. Pétervár. 
Az orosz birodalom' 6 egyetemén 1842-ben volt 
2884 tan. Péterváratt 15 9.; Moszkvában 933.; 
Charkowban 447., Kasanban 316., Dorpatban 
471., Kijewben 258. Azonkívül Helsingforsban 
500.; Tübingen: 843 tan. (60 külf.), 165 ev. 
theol. (90 a seminariumban, 53 a' városban, 
22 külf.) 153 kath. theol. (137 a' convictusban, 
3 a' városban, 13 külf.), 120 philos (33 a' 
sem., 49 a' conv. 29 a' városban., 9 külf.) 

(B. A. K. Z.) 
Kitérések Oroszországban. Az CV. luth. 

főconsistoriumnak az illető consistoriumokhoz kül-
dött közleménye szerint 1842-ki év' második fe-
lében az ev. luth. hitvallásból a' görög-oroszra át-
tért személyek' száma az egész birodalomban 64; 
közülök a' kelettengeri tartományokra 22. esik. 

(Kath . K. Z.) 
Uj zsidók. Az aacheni lap egy új zsidófe-

lekezelről tudósít, melly M. m. Frankfurtban Crei-
zenach tr.' vezérlete alatt alakult. A'dolog igaz. 
Érdekes azonban vizsgálni keletkeztél e' felekezet-
nek, melly a' zsidóság' tételeiről olly nyíltan 's 
világosan lemond a' nélkül, hogy egyenesen ke-
resztyén vallásra térne. Meglátjuk, hogy ezt hosszú 
harcz előzé meg, külső politikai viszonyok halottak 
rá. Tudva van , hogy az uj zsidók sem a' talmud', 
sem a' biblia' tételeit régóta nem tartják. Az itteni 
6000 zsidó közül 500 sem él már zsidó szokások 
szerint, ha csak külsőleg nem szoríttatnak rá. Sőt 
most embereket kell felfogadniok, kik a1 zsinagógá-
ba mennek, hogy meg legyen az imádkozásra meg-
kívántató szám. Zsidókra nézve tehát legjobb vol-
na , ha egyetemesen ker. vallásra térnének át. Ek-
kor azonban hitformákat kellene esküvel megerő-
síteniek, miket ők nem hisznek. Ez iránt gondol-
kozzék kiki tetszése szerint, azon férfi, ki nyil-

vánosan is ugy beszél, mint gondolkozik, nagyobb 
tiszteletet érdemel annál, ki hitet színlel, mellyet 
nem bír. Ok tehát eltökélék magokat társulatot 
alakítani, magát arra kötelezőt, hogy gyerme-
keiket megkereszteltetik 's keresztyén vallásban 
neveltetik a' nélkül, hogy keresztyén vallásra tér-
nének át. Ezen eszme volt véleményem szerint a' 
legjobb 's legbecsületesb, ellenszegülésre talált 
azonban embereknél, kiktől azt épen nem vártuk 
volna. Az ujabb rendszabályoknak is a'megkeresz-
telt zsidók iránt nagy befolyásuk volt ezen eltöké-
letre. Nézzétek, volt mondva, a' keresztyének 
nem akarnak bennünket, mint keresztelt zsidókat, 
mi azután is keresztelt zsidók maradunk; marad-
junk inkább keresztyén zsidók, minőket az evan-
gyéliom képzelt magának. Ezen alapra támaszko-
dott a' társulat s mindünnen nyilatkozatok ér-
keznek be melletle és ellene. Az austriai zsidók 
en masse irnak alá, de attól félnek, hogy hely-
zetök megroszabbulna, Creizenach tr. épen ezen 
ügy' vezérletére termett férfi. Van benne komoly-
ság 's erő és német-classicai miveltségü , mino 
egy német zsidó sem. Más levelező pedig ezeket 
mondja : Több nyilvános lap azon hirrel lepett meg, 
hogy néhány zsidó tudós és iró egy társulat élére 
állának, mellynek feladata nem csekélyebb, mint 
tökéletes átalakítása a' zsidó vallásnak vagy leg-
alább alapítása egy uj felekezetnek, melly minden 
talmudi szertartásos-törvényekről lemondana , kö-
rében a1 környülmelélkedéstnem használná 'sa' mes-
siást a' német hazával elérkezettnek nyilvánítaná. 
Mi biztosan véljük állíthatni, hogy ezen elhamar-
kodott tudósítások' irói messze mennek , azt állít-
ván, hogy említett irányú alakított egylet már élet-
be lépett 's hozzá különféle városban már is több száz 
tag csatlakozott; ők már bevégzettnek tekintenek 
olly müvet, mellyhez, mint mondjuk, még nem 
is fogtak ; ők három tudósnak saját hitügyeik kö-
rül egymással levelekben váltott eszmecseréjében 
's titkos óhajtásaiban már megállapított tényeket 
s egy egész felekezet' ünnepélyesen 's vissza-
vonhatlanul elfogadott szabályait vagy tantéle-
leit látják; ők, alkalmasint hívatlanul, mi korunk-
ban fájdalom nagy divattá lön, magány ügyeket 
nyilvánossakká tettek; végezetre ők, csak hogy 
tán valami pikantot adjanak , olly eszmét, melly, 
mint halljuk, magoknál szerzőinél is érettségre 
nem jula még, mint bévégzett tényt napfényre hoz-
tak, mi tán napfényt soha nem látott volna 's ez 
által azon férfiak , kik közül egyet mint uj refor-
mátort meg is neveztek, érdekének 's ügyének 
minden esetre rosz szolgálatot tettek. 

(A. K. Z.) 
Tudatlanság. A' somerseti grófság' (An-

gliában) börtönének káplánja nyilvánítá, hogy az 
utóbbi három év alatt nem kevesebb, mint 360. 
fogollyal volt dolga , kik az idvezitő' nevét nem 
ismerék 's a' miatyánkat elmondani képesek nem 

|voltak ; ismerék ugyan Krisztus nevét, de értei— 
' 1 6 * 



mérői mit sem tudtak 's csak káromkodáskor hasz-
nálák azt. Vallásos és erkölcsi kötelességekről 
szintolly keveset tudtak, mint a' pogányok. 

(Ka th . K. Z ) 
Zabgyermekek. Becker következő statis-

tikai adatokat közöl a' zabgyermekeknek házasság-
ban születtekéhezi arányárólaz austriai statusokban: 

mint zabgyerm. hár.atságbau izülütthúz. 
Styriában 
Inn alatti Austriában . 
Inn fölötti Austriában . 
Carinthia-'s Carnioliában 
Csehországban . . . . 
Morva és Sziléziában . 
Galicziában 
Tengerparton 
Tyrolban 
Lombardiában . . . . 
Dalmatiában 
Velenczében 
Erdélyben 
Katonai határszéleken 

3 
3 
5 
5 
6 
7 

12 
16 
20 
23 
27 
35 
36 
77 

E' szerint legnagyobb erkölcsiség a' csalá-
donként megtelepült határszéli katonák közt ural-
kodik. CA. K. Z.) 

Strauss. Ludwigsburgi hirek szerint Strauss 
tr. nem sokára lesz kénytelen Hackeldamában sa-
ját istene' földén házat építeni magának. Panasz-
kodik ugyan is az evangyéliom ostromló, hogy bi-
zonyos irtózat miatt kisem fogja öt lakába befo-
gadni. Sanyarú sors a' szellemileg elnyomatott 
emberiség' jótovoje és megszabaditójára nézve, ki a' 
világot hitéből az üdvezítö- és megváltóba gyö-
keressen kigyógyítani 's megváltani törekvék — 
hogy jutalmul saját atyja és rendsorsosai tőle el-
szakadtak 's most már embertársai is körükből ki-
zárni akarják. Ezek szomorú kilátások a' világnak 
tana iránti föllelkesítésére nézve, ha már most is 
ennyire nyilatkozik a' keresztyén tudat' visszaha-
tása és szívesen vigasztalhatnók őt sorsa felett a* 
biblia' egyik mondásával, ha ő azt mythusfüstté 
nem változtatá vala. Tán kedves lesz neki a' ta-
nács : menjen felvilágosodottabb országokba vagy 
tengeren túl 's ott fényltesse világát nyugot' leg-
szésőbb határiig. ( K a t h . K. Z.) 

Egyesület- Würtembergben falusi papok' 
szegény árvái' számára egyesület alakult, melly 
azon jótékony intézetek közé tartozik, miket Wür-
tembergben az 1841-ki jubilaeumi év hozott létre. 
Az egyesület' ereje a' legsürgetőbb szükség' kielé-
gítésére sem elegendő még, de már is 380 f. osz-
taték ki 's uj kiosztásul 145 f. 's 1782 f.'kamatja 
volt készen. (A. Ií. Z ) 

Uj idvezítő. Crelingen würtembergi hely-
ségben, hol sokan a' lakosok közül Svedenborg' 
követői , egy pék idvezitőnek adja ki magát, egy 
paraszt Péter ap., egy leány pedig sz. Mária' sze-
repét játszá. Az idvezítő fejér ruhát 's aranyozott 
papirosból koronát hord 's igen csudálatos ötletei 

vannak. E' botrányt a' rendőrség' közbelépte meg-
szűnteié. (A. K. Z.) 

Portugál egyházügyek. Hogy a' pápa, 
ha nem is elvben, legalább egyes dolgokban min-
dig kész engedni, ha vagy nagy ellenszegülés, 
vagy a' szükség' törvénye kényszeríti ot , annak 
ujabb bizonyságául szolgál a' jelenleg bevégzett 
's Capaccini' alkudozásai által létesített organi-
satioja ö' liisitán egyháznak. Nem elég, hogy 
Róma megengedi, miszerint Portugáliában 's en-
nek Európán kívüli valamennyi birtokában a' püs-
pökök' száma 12-ről 6-ra leszállitassék, hanem fize-
tésök is nagy változáson esett át. Az elölt a' por-
tugál püspökök'jevedelmei szintolly aránytalanul na-
gyok voltak, mint a' spanyolokéi. Most ez, még 
pedig pápai helybehagyással, megváltozott. A' 
mostani bragai érsek előbbi 100,000 tall. helyett 
csak 6,000 tall. kap "s a' coimbrainak egykori 
80,000 jövedelme 4,000-re szállílatott le. A' szám-
űzött püspököket is, kik a'canonicus jog' rendeletei 
szerint hivatalaikon tágítni nem akarva erves fo-
lyamodásaikkal a' curiához fordultak, csendre uta-
sílá a' pápa. Számiizetésök folyvást tart. A'dolog' 
színe meg van ugyan mentve az által, hogy hiva-
talaik nem uj püspökök-, hanem helyettesekkel 
vannak betöltve; de maga a' dolog, daczoló ro-
mai főpapok' száműzetése a' statushatalom állal 
megmaradt 's a' számüzötteknek maga a'pápatiltá 
meg bármi parancsokat küldeni helyetteseiknek. 
Óhajtásaikkal minden ügy ben Romába kell folyamod-
niok's minden közvetlen befolyástól volt egyh.me-
gyéikre tartózkodniok. Ok tehát nyugalmaztattak 's 
illyenek maradnak is, mint a' r. egyház' egy más fő-
japja, kinek száműzetése egy más országból szinte 
nagy figyelmet ébresztett annak idejében. A' pápa' 
rendszabályai szomszéd-országunkra is fölölte fon-
tosak 's többet használadnak mint valamennyi allo-
cutio és jubilaeum. Mert illy körülmények közt re-
ménylhetni, hogy a' pápa hasonló engedékenysége 
által a' spanyol egyház is kibékül a' római székkel 's 
reorganisáltatik. Ha t.i. Spanyolországban, mint Por-
tugáliában, sorsuknak, száműzetésben hagyja a' kor-
mánynak nem tetsző főpapokat a'pápa; ha minden 
közlekedéstől püspökségeikkel őket eltiltja; ha vég-
re az egyh.megyék'és székes-káptalanok' reductio-
jába 's egykori jövedelmeik' leszállításába bele-
egyez: nem látni, Spanyolország mit kívánna 's kí-
vánhatna többet. (D. A. Z.) 

Pap je lö l tek ' sokasága. A' hannoverai k i r . 
consistorium arra hivá fel körlevelében a' papo-
kat, miszerint befolyásukkal csökkenteni buzogja-
nak a' papságra törekvők' számát, mert most is 
annyi a'pap jelölt, hogy hivatalba csak hajlott 
korban juthatnak. (A. Ií. Z.) 

Sajtó-kihágás. A' toledoi főpap panaszt 
emelt a' belügyi ministerhez irt levelében meg nem 
tartása miatt azon törvényes szabályoknak, mely-
lyek szerint a' vallásra vonatkozó munkák előle-
ges vizsgálatnak alávettetvék. Felad különösen illy 



czimü könyvet: „Comparation de Jesu Christo con 
los ladrones" a' benne foglalt iszonyú istenkáromlá-
sok miatt 's reményét fejezi ki, hogy a' kormány most 
is, mint előbbi reclamatióikor a' „pápák" bizonyos 
története ellen, rendőri szabályokhoz nyuland a' 
botrányos és törvényes formalitások' megtartása 
nélkül megjelent munka elnyomására. 

(Kath . K. Z.) 
Stattatlkal adatok. A 'borosz ló i kormány-

kerületben 1842-ben r. kath egyházból 35 lépett 
az ev-ba, ebből pedig amabba 50., zsidó vallás-
ból keresztyénbe 4., még pedig 2 ev. 2 r. kath. 
egyházba. Neisseben 1842-ben 18 személy tért r. 
kath. hitvallásra. Ezek' nagyobb része férfiakból 
állott, kiknek r. kath. nejeik valának. Erre a'szi-
léziai, kath. Kirchenblatt' azt jegyzi meg: ,Ez bi-
zonyítványul szolgál, mit lehet tenni, ha a'pap-
ság kötelességét teljesíteni buzog.' (A. Ií. Z.) 

Roma. Mart. 18. A' mostani jelentésleljes 
körülmények közt a' r. kath. egyház' generalvicarja, 
Patrizi cardinal, a' pápa' nevében a' római néphez 
fölhívást, a' provincialokhoz hasonló procISmatiót 
bocsátott, mellyben a'többek közt áll: Az ezen 
napokban Krisztus1 egyháza ellen kitört üldözések 
és a' mindenki által ismert szomorú események kí-
vánják , hogy a' hívok az urat türödelmes imád-
ságokban kérjék, hogy Péternek kártékony tenger-
hullámok állal ide 's tova hányatott mysticus ha-
jócskájára a' könyőrület' egy tekintetét vesse, és 
békét szerezzen neki. 0 szentsége igen méljen van 
megilletődve, hogy az egyház'ellenségei közt sa-
ját gyermekeit látja. A' szorongatott hajó' kormány-
szarvával vezérlő kezében a' szent atya égi szűz-
höz emelte szemeit, és a' veszedelmek' daczára is 
bizodalmát és hitét öregbedni és növekedni érzi. 
De azt is óhajtja, hogy a' romai néppel is közös 
legyen, a' mostani nagyon szerencsétlen körűimé 
nyek között a' Mária iránti ezen buzgóság és tisz-
telet. Illy szándékkal akarja ő szentsége, hogy 
gyümölcs oltó Boldogasszony' három előnapjaiban, 
az összes basilikák, templomok- és oratoriumok-
ban, imádság és könyörgés között ünnepélyes tri-
duum tarlassék. E' mellett az olvasónak egy har-
mada morzsoltassék le a' Sancta Maria succurre 
miseris, valamint az 50. zsoltár, miserero nobis 
antiphoniák énekeltessenek, a' collecták közül pe-
dig defende quaesumus domine; Deus omnium íi-
delium és a' Deus refugium, nyilvánosan olvas-
tassanak. Azoknak , kik ezt teszik , teljes bűnbo-
csánatot igér az egyház 'stb. (Augsb. Allg.Z.) 

Adakozások. A sziléziai evang. egyházra 
1842-ben tett adakozások 's végrendeleti-hagyo-
mányok' összege dolgokban 5000 tallérnál többet, 
készpénzben 12,878 tall. 21 gar. 6 fill. tőn. R. 
kath. egyházakra azon idő alatt mintegy 100 tal-
Jérnyi értékű tárgyak 's 2640 tall. készpénz aján-
dékoztattak. Ev. iskolákra az évben 300 tall na-
gyobb értékű dolgok 's 2804 tall. 24 gar. 6 fill. 
kész pénz, r. kath.-ra 2318 tall. 17 gar. kész-

pénz gyűlt be. A' szegények- 's más jótékony 
intézetekre tett adakozások 's végrendeleti hagyo-
mányok 1842-ben sok tárgyon kivül 64,875 tall. 
17 gar. 7 fill. tőnek. (A. K. Z.) 

Pályakérdés. A' boroszlai theol kar követ-
kező pályakérdés! tett fel megfejtésül a' tanulók-
nak : ,Perquirantur causae, quare Christus nihil 
seripti reliquerit, et demonstretur, quid exinde 
colligendum videatur' 's e' pályakérdést a' minis-
terium ellillá. (P r o p h e t ) 

Gotteiand jezuita' levele szerint csupán Nan-
kin kerületben 60,000-nél több keresztyén talál-
tatik. (Ka th . K. Z.) 

Belföldi közlemények. 
Adakozás a' sz. fehérvári ref. egyház1 

részére. M. Túron gyűlt 's a' város főbírája Te-
leky Lajos ur által beküldetett 20 ft. — A ' le l -
kész' részére külön 5 ft. e. p. 

Szerény javallat. Mikor és miért eredt ezen 
vallásfelekezeti nevezet „protestáns", fejtegetni fe-
lesleges. Származására, hogy fontos ok ada alkal-
mat, azt az I5 l9- ik évben Spayer városában tar-
tott országgyűlés' april' 19—ki határozatával isme-
rősek jól tudják. Ezen nevezetet a' reformátorok 
magok nem választották: hanem, a' csak most 
említett gyűléskor, gúnyt támasztani kivánó szán-
dékkal adatolt reájok és híveikre 'S valamint ak-
kor, ezzel felekezetre szakadás jelentetett; úgy 
ez által mind e' mái napig is egy olly magcsirázása 
eszközöltetik vagy legalább elősegítetik, melly 
időszakonként, különösen a' műveltség' alsóbb fo-
kán állók között, inkább az egymás elleni rideg 
indulatok'tenyésztésére nyújt tápszereket, mini az 
áldást hozandhaló összeszelidülésre birná a' szíve-
ket. Valamint a' betegségből tökéletesen kigyó-
gyultra a' reconvalescens név többé nem illik ; 
úgy mi rajtunk , országok és fejedelmek állal ho-
zolt 's megerősített bölcs törvények' véd szárnyai 
alatt levőkön, midőn hittanaink helyett, a'minden-
kinek jogát védelmező 's igazságos jelenkor erő-
szakosan másokat reánk tolni nem enged: ugyan 
miért maradna még tovább is a' ,protestáns" ne-
vezet ? 

Jól tudom, hogy erre jelenleg is sokan so-
kat állítanak; mert ez alatt egy olly erőt képzel-
nek, melly szerintük, a' megtámadhatás' idején vé-
dül szolgálhat: mind e' mellett (senkinek, annál 
inkább az ágostai és helvét hitvallású közönségnek 
elébe irni jogom, de szándékom sem levén), a' 
fenebb emiiteltek' következtében azt vagyok bátor 
szerényen javallani, hogy ezen nevet elhagyván , 
e' helyeit a' Jézus mennyei származású tudomá-
nyához való ragaszkodást és ennek igazsága felőli 
meggyőződést kifejező, a' villongások' kerülésére 
szép ösztönt is gerjeszthető és igy sokkal magasz-
tosb ,,evangelikus" * ) nevezetet használjuk. Azon 

*) Vagy tán magyarosabban evangéliumi, evangyeliomi, 
evangyelmi keresztyének. Székács. 



esetben pedig, ha — ki tudja minő — talán csak a' 
megszokott hanghozi ragaszkodásból, a' többség 
ezt elfogadni vonakodnék, vagy, a" mi fájdalma-
sabb lenne! semmikép el nem vállalná: akkor, 
hogy ezen oldalról is az egyesülési üdvös szándék' 
előmozdításában kötelességünket engedékenység-
gel teljesítsük; hacsak a' „pro tes táns " és „re-
formátus" nevezetek közül lenne választhatás; 
valóban inkább ezen utóbb említett tiszta jellemüre, 
mint ama'szüntelen törvénykező illatot magán hor-
dozó elsőre leendene helyesebb szavazni. 

P e r l a k y D á v i d . 
Levéltöredék. Dég, mart. 25. Különös 

és meglepő volt , midőn szilas-balhási iskolai 
vizsgálat'alkalmával egybegyűlt nép előtt, kik kö-
zött más vallásúak is számosan voltak, miután a' 
lelkész ez alkalomra készített imáját végezte volna, 
az eddigi szokás szerint üdvözlő verssel köszöntő 
gyermek ezen szavakkal lépett elő: ,,Kedves szü-
lék! beköszöntő helyett egy emberszeretettel tel-
jes tudnivalót olvasok fel: á haldoklók körüli 
tudatlan és kegyetlen bánásmódbóli józanabb 
és szelídebb okulásra, (lásd az 1835-ki Fillér-
tár' 11-dik számát) mit rövid szavakban az egész 
hallgatóság' csendes figyelme között végezvén, 
ezen Ígérettel ment helyére: délutáni közvizsgála-
tunk' kezdetével nem illy komoly, de szinte érdek-
teljes és a' földi jólétet nagy részben alapító mu-
latságos verseket szavaiandok el, mit csakugyan 
délután teljesített is, á nép között országszerte 
igen elterjedt pálinkaivás' káros voltáról mond-
ván a' folyó évi mezei-naptárból vett paprikás 
verseket. 

Az egész közvizsgálalról, melly folyó évi mart. 
17-kén tartatott, átalában megjegyezhetem, hogy 
a' növendékek kiszabott tanulmányaikból értelem-
mel feleltek, most is, mint már több évek óta 
is, a' szokott vallást 's erkölcsiséget illető tudo-
mányokon kivül: urbért, mezei rendőrség 's ótás 
tudományt tanullak, melly utolsót gyakorolva ta-
nulni különösen jó alkalmuk van a' gyermekeknek 
egy a' tanulók' számára két elkülönözött iskola 's 
a' tanítók' két lakó szobáikkal ellátott kemény anya-
gokból csinosan épült 's cserép zsindellyel fedelt 
uj iskolaház' udvarán, a' szentegyház mellett dí-
szesen bekerített, már három évek óta fenálló 's 
akkor több lelkes közbirtokos's egyházi tagok' ön-
kéntes ajánlataikból feállított gyümölcs-tenyész-
tő 's nemesítő kertben . mellyben már több ezer 
törzsök évenkénti beótásra , több száz meg száz 
ótvány pedig kiültetésre vagy eladásra vár, hogy 
ezeknek összerakott árriból a' kis kert' eddigi tőkéje 
mind nagyobbra növekedvén, évenkénti kamatjai 
az iskola' javára szolgálhassanak. Ezen kertnek fel-
állításához a' helybeli casinoi nemes egyesület is 
nevezetes segedelemmel járult egy az egyesület' 
táncztermében ezen czélra tartolt tánczvigalom'jö-

vedelmével. Ugyan ezen egyesület a' helybeli is-
kolákra jótékony befolyását azzal is neveli, hogy 
a'szegény sorsú gyermekeknek — valláskülönbség 
nélkül — évenként elegendő iró papírt szolgáltat, már 
több évek óta, földabroszokat, olvasó könyveket, 
gyermekeknek hasznos olvasmányul szolgáló uj-
ság-lapokat ajándékoz 's jutalmakat osztogat, több 
magános egyének pedig a' szegényebb sorsú gyer-
mekek' tanítás-díjok' kifizetésével ezen szent czélra 
mnnkálnak. Ezeket, mikről olly örömmel értesül-
tem jelenlétemben mint a' n t. egyházvidék által 
közvizsgálatra kinevezett felügyelő a' szilas-balhási 
helvét hitvallású iskoláról megjegyezni mulhatlan 
kötelességemnek ismertem- De a1 közvizsgálatra 
visszatérve el nem hallgathatom az iskolatanító' 
szorgalma 's ügyessége' kiemelésére megemlíteni, 
hogy tanítványai különösen a' fejbeli számvetés-
ben jól voltak gyakorolva. Szabó Zs igmond . 

Jótékonyság. Mező-Túr, tavaszhó 7. — 
A' közelebb lefolyt april' 5-kén szenderült jobb-
létre nálunk, élete' 78-ik évében, néhai Cs. Bá-
nyay Mihály' özvegye Bogya Erzsébet 
asszony, ki fénytelen helyzetét igaz evangyéliomi 
kegyesség és munkás szeretet által tevé ragyogóvá 
és a' maradék előtt is emlékezetessé. Legyen elég 
buzgóságának tanúságául csak azt említenünk, mi-
kép a' közelebbi napokban fölnyitott végrendele-
tében orgonára, a' néhai Borza József özvegye, 
r. kath., Gotefried Rozina asszony' száz váltó 
frtnyi alapítványához, 2808 váltó frtot hagyott. 
Fogadolt fia és örököse, Bogya Geryely és jó 
szívű neje, az említett kegyes özvegy' buzgósá-
gában dicséretesen osztoztak; mert értésökre es-
vén, hogy a'hagyománynak egy részét olly köte-
lezvény teszi, melly egy részben bevéletett, más 
és szinte fele részben pedig az özvegynek több 
izben gyakorlott kegyes szokása szerint elenged-
tetett : azonnal örömmel ajánlák magokat a' kü-
lönben hiányzandott 183 vftnyi összeg' kifizetésére. 
Áldás az illy buzgó lelkekre! Gy ikó János. 

Tanulók' száma a' magyarhoni evang. 
fői»f> iskolákkan. Ezen iskolákban a' folyó is-
kolai év1 első felében: Pozsonyban 213 primanus, 
405 tanuló; Késmárkon 171 prim., 354 tan.; Eper-
jesen 153 prim., 324 tan.; Sopronyban 88 prim , 
306 tan.; Lőcsén 79 prim, 257 tan.; Selmeczen 
51 prím., 227 tan. Összesen 755 primanus, 1873 
tanuló. 

Mönyvjeleiités. 
Leszállított olcsó áron Geibel Károly" 

könyvkereskedésében kapható: 

Móses' öt könyve. 
Magyarra fordította és jegyzetekkel fölvilágította 

Blocli Móricz. 
Eredeti ára 8 ft. p.p. leszálítva 2 30 kr. p. p. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
SKartnadift évi folyamat. 

Pesten, 1844. APnr 27kén 
Fussatok! itt a' mező, kettős díj vár a' nyerőre 

A' czélnál, halavány körmöczi's lelki tudat; 
Az konyhába'" marad, de emez mint tőke örökké 

Fog kamatozni neked, fog kamatozni nekünk 
Székács. 

T a r t a l o m , pályamunka kitűzés. S z é k á c s és T ö r ö k. - Az ünnepjárások ügyében öt oklevél . T ö b b e n . 
— Néhány szó mezöföldi elvrokonimhoz. T ö r ö k . — Belföldi közlemények. — Levelezés. 

I® á I y a m ii n k a k i t ű z é s * 
Tek . Fáy András úr, az .Óranegyedmutatóért, mint a' Prot. Egyházi lap' m. é. folyamában megjelent czikkek* 
legjobbikáért és legkorszerübbikéért, szavazatok' többsége által neki itélt 12 72 darab arany díjt, részéről 
még harmadfél arannyal szaporítva, visszaadván e'lapok' szerkesztőségének azon megbízással: tűzné ez ki 
ezen összeget olly dolgozat' pályadíjául, melly a' magyarhoni prot. egyház' alkotmányi és kormányi rendszerét, 
részleteiben is kidolgozva, leghelyesebben fogná tervezni; szerkesztőség a' fentebbi 1ő aranyat még 10 
arannyal nevelvén, összesen arany jutalmat tűz ki, illy pályamunka' dolgozására kérvén lel ezennel az 
érdemes Írókat: 

„Készítessék terve olly egyházi-alkotmány- és kormányrendszernek, melly az elveket gyakorlat' 
és kivihetőség' mezején állítván fel, a' magyarhoni két prot. felekezet által egyiránt elfogadható legyen. 
Építse tervét a' szerző az evangyéliomban kijelentett alapelvekre; figyelemmel ezen alapelveknek a' 
keresztyénség' első négy századaiban történt gyakorlati iifejlésére 's egyházi élcíbeni alkalmazására; 
figyelemmel a' 16-ik században fenállott egyházi kormányrendszernek a' reformatio általi megváltozta-
tására 's azótai ki fej lései re külföldön és honunkban; méltánylattal a' külhoni jelenleg legtökéletesebb 
rendszerek és ezeknek azon ágai iránt, mellyek, mint helyesek és alkalmazhatók, honunkban lehető 
átültetésre ajánlathatnak; előadatván egyszersmind azon gyakorlati módok, mik szerint azok egyházi 
kormányrendszerünkbe illesztethetnének. Nevezetesen részletekben hdároztassanak meg a' gyülekezetek' 
jogaik, gyülekezetekbeni presbyteriumok' rendezéseik, munka- s hatásköreik, mindennemű egyházi fel-
sőbb tanács- és törvényszékek, egyházi alkotmány' személyzete, hivatalnokok' választatásának módja, 
azoknak jogaik é.s kötelességeik. Mind ezekben azonban úgy járjon el a' pályázó, hogy midőn felhasz-
nálja a' históriai adatokat, és szemlére ereszti a' fenálló rendszereket, szemet ne hányjon a' léfezelt 
vagy létező hiányokra, söt szem előtt tartván a' protestantismus' haladási elvét, álljon mindenütt ja-
vallatival elő ott, hol a' tapasztalás' és korok' haladásai, hiányost, czélszeríítlent vagy károst fedtek fel, 
's korunkat jobbra intik." 

A' dolgozatok magyar, latin vagy német nyelven 's idegen kézzel irva, szerző' nevét rejtő jeligés 
levelkével ellátva, 1S45. évi junius' utolsó napjáig szerkesztőséghez juttatandók- Birálókiil mind a' két prot. 
felekezetből, papok és nem-papok közül , egyenlő számmal fognak fölkérni t. Fáy András ur és szerkesz-
tőség. érdemeá és tárgy-értő férfiakat. A' megjutalmazandó munka" első nyomatásának fele haszna, új pálya-
kérdés' kitűzésére használtatván , másik fele a' szerzőnek pontosan ki fog szolgáltalui; a' további tulajdon 
is öt illetvén. 

Egyébiránt mind Fáy András ur, mind szerkesztőség, valamint egy részről sokkal csekélyebbnek 
vélik a' kitűzött pályadijt, mintsem hogy az magában íróinkat munkára buzdíthatná, úgy más részről meg-
vannak győződve a' felöl, hogy a' kitűzött tárgy olly fontos, söt bár ha előkészítésül is, olly korszerű és 
lényeges , hogy azt minden jóért buzgó protestáns szívén hordozni köteles ; 's igy teljes reményt ápolnak, 
hogy mind azon jeleseink, kik magokban e' tárgyra nézve készültséget és hivatást éreznek. feledve szellemi 
jutalom mellett az anyagit, kész szívvel és közremunkálás'szent hevével fogják megragadni a' jóakarat állal 
nyújtott alkalmat a' végre. hogy erőikhez képest, egyik legérezhetöbb hiányunkat kipótolni segítsenek. 

Költ april' 26-kán, 1843. Székács József és T ö r ö k Pál, szerkesztők. 
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1. Alázatos előterjesztés a' szigetin lyceumban 
eddig divatozott ünnep jár ások' (legatiókj 's 
nyári és szüreti tanulási szünetek alatti pénz-
és termék-kéregetések' (supplicatiókj megszün-

tetése iránt. 
Olly sokak és nagyok az iskolai ünnepjárá-

soknak és kéregetéseknek káros következményei, 
hogy ezek miatt az említett szokások' megszünte-
tését mind tanuló iíjaink, mind a' belölök polgá-
rokat váró hon' és emberiség' java sürgetöleg kí-
vánják. Ugyanis 

1 ) E' szokások az erkölcsöt's álalában 
az emberi érzelmet kirnondhallanul rontják és 
aljasítják. Mert a' kéregetéssel 's kegyelemből 
éléssel együtt járó megalázódás'és szégyenkedés' 
csüggesztő érzése, a' nemes önbizalmat, bátor-
ságot levervén, a' nagyratörekvés' szikráját el-
fojtja; sőt némellyekben a' szemérmet is apródon-
ként kioltja. 

2.) Siralmas következménye e' szokásoknak 
az élelbeli ügyetlenség is. Ezek által t. i. az ifjú-
ság megszokja a' máson élődést, melly szüli a' 
maga'biztosításával nem-gondolást, tunyaságot, 
másé után sóvárgást, bizonytalanra számítást, vé-
letleni reménylését, kóbor szellemet, mellynek kö-
vetkezménye az életbe kilépés után a' mások' ter-
hére létei, azoktól megvettetés, gyakran végin-
ségre juttat. 

3.) Az efféle kiküldetések' alkalmával az if-
jaknak, minthogy illvenkor sem szülői, sem taní-
tói felügyelő szem előtt nem lehetnek, sok tivor-
nyázásra nyílik alkalom; holott a' nevelés' egyik 
főczélja az iljat, a' mennyire lehet, mindig szem 
előtt, legalább felügyelet alatt tartani. Annyival 
figyelmet érdemlőbb dolog pedig ez, mivel utazás-
kor különben is az aljas csárdákban megállapodás 
sőt megszállás is némellykor elkerülhetlen, ha sok-
szor csábító nem volna is. Ide járul az is, hogy 
a' kiküldetett ifjak küldetésők' helyén is többnyire 
bőven vendégeltetvén , könnyen mértéklellenségre 
szoknak. 

4.) Az ünnepjárások és kéregetések nagy 
fáradsággal és egészség-rontással, sőt némelly-
kor végveszéllyel is járnak, kivált gyengébb if-
jakra nézve, főkép fagyos, forró, havas, esős, 
zivataros időkben, szelídebb föld tájon is , külö-
nösen pedig nagy hegységek' környékén; annyi-

*) A' m- szigethi ref. lyceum' pártfogósága által el-
töröltetvén az ünnepjárás: e' lett mint minden 
mozdulat 's változtatás, f llenmozgalmakat költött 
fel 's lapunkban is (m. évi folyam 36. sz.) szót 
idézett elö Demecs 's társaitól. E' tárgy 's törté-
nettel ismerkedhetés végett, közöljük 1) az ün-
iiepjárás-eltörlési indítványt; 2) az iskolai párt-
fogóság' határzatát; 3) e' határzatot egyházakkal 
tudató levelét a' lyreumi beligazgatóságnak; szinte 
4) Demecs ellen Üreg' szózatát; végre 5) Szűk 
József ur' panaszát a' lyceumi beligazgatóság ellen. 

val is inkább, mivel rendesen kiszabott időre van-
nak szorítva, melly miatt az i dő ' viszontag-
ságait elvárni nem lehet. Melly fáradsággal ugyan-
annyi idő alatt saját iparukkal is kereshetnének az 
ifjak annyit, ha többet nem, a' mennyit igy ke-
gyelemből, néha fel is panaszolva kaphatnak. 

5.) Az illy kiküldetési utazások a1 kiküldött 
ifjakra nézve nagy ruha- 's eyyéb utiszer ron-
gálással és útiköltségekkel történnek; inely-
lyek mind számba véve, nagy részét leróják a' 
kegyelem-adakozásból szerzett vagyonkának, még 
ha ollykor némellyik ifjú el nem betegesednék, vagy 
idöviszontagságok , árvizek , veszélyek állal útjá-
ban nem késleltetnék, akadályoztatnék, 's ez ál-
tal szerfeletti költekezést tenni nem kénytelenülne, 
némellyik pedig gondatlanság vagy szerencsétlen-
ség miatt némi vagyonát el nem vesztené is. Mert 
ámbár néhányan a' kiküldetett ifjak közül többet 
kapnak is, mint a' mennyi kárt ruharomlás és úti-
költség miatt vallanak: de számosabbak csak any-
nyit, némellyel; meg annyit sem vesznek be; any-
nyival is inkább, mivel rendesen az ifjak illy ki-
küldetésekre jobb ruháikban jelennek meg , mely-
lyekben a' romlási veszteség mindig tetemesebb. 
Igaz ugyan, hogy ruhájok a kiküldetési idő alatt 
ide haza is romlott volna, 's annálfogva az egész 
időközbeni uiha-romlási veszteséget az utazási kár-
ba betudni nem lehet : de tagadhatlan másfelöl az 
is, hogy utazás közben, még ha az nem gyalog, 
hanem szekéren történik is, hasonlíthatlanul töb-
bet romlik és mocskolódik a' ruha a' nagyobb súr-
lódási kopás, por, sár, eső, hó, mocsok, ron-
csolódás akadályok miatti szakadás által, kivált 
téli ünnepjárás', és még inkább mind a' két kére-
getés' alkalmával, mint helybeli rendes foglalatos-
ságok közben. 'S nagyobb biztosság' okáért csak 
ezen utazás mialt történt ruha romlás felesleg van 
itt tekintetbe véve; noha az azon idő alalt itthon 
történhető ruha-romlás is tulajdonkép csakugyan 
a' küldetések mialt okozott hasztalan idővesztés 
alatt megyen kárba. Mind ezen útiköltség's ruha-
romlásbeli veszteségek' felszámítására nézve pedig 
nem azt kell itt sinórmértékül venni, mennyivel 
lehetne beérni útiköltségre 's milly olcsó ruhák-
ban megjelenni, hanem lett dolgokról 's valóságos 
haszonról levén szó, a' szokott, valóbanfenállókörül-
ményekhez képest szükség tennia' számítást. Milly 
nagy mértékben fölemésztik már mind ezen úti-
költségek és károk a'bevett hasznot, hozzá lehet vet-
ni az •(. alattide csatolt'smagoka' legközelebbi ki-
küldetésekben járt ifjak által saját neveik' aláírá-
sával bizonyított jegyzékből. E' szerint a' legkö-
zelebbi húsvéti járásból a' kiküldött ifjak által be-
vett pénzösszeg 638 ft. 50 kr. váltóban ; mellyel 
egy egy ünnepjárás'jövedelme'közép számául biz-
tosan föllehet venni, minthogy a' húsvéti ünnep-
járás rendesen a' mennyivel a' karácsonyinál ke-
vesebb , a' pünkösdinél annyival több jövedelmet 
ád. Harmincz ifjú lévén husvélkor kiküldve, ehez 



mint közép számhoz képest egy ünnepkor egy egy 
kiküldött ifjúra harmincz közül jutna egyre másra 
21 ft. 17 kr. váltóban; annyi azonban csak akkor 
ju t , ha több apró helységek egybe vannak kap-
csolva. Ha már ebből egy egy ifjúnak a' menet 
is jövet is egyre másra másfél, és átalában három 
napra tehető utazás közben tett úti költséget na-
ponként 50 krra, és igy összesen 2 ft 30 krra 
váltóban, szekér bérét, ha gyalog megyen csiz-
mája' romlását naponként 30 krra és igy összesen 
i ft. 30 krra, továbbá az egész utazás' ideje alatt 
nadrága' romlását 1 ftra, dolmánjáét s más felső 
öltönyéét 1 ftra, sapkájáét és kalapjáét 30 krra, 
mellényéét és nyakravalójáét 20 krra , fehérruháiét 
és kendőiét 30 krra, szükséges úti szereiét: mint 
tarisznyák, takaró ruhák , fésűk, kefék, tollkés, 
's illy alkalmakra szükséges jegyyzőkönyvek' sze-
rei 30 krra , végre a' feleslegesebb úti kényelmi 
szerekét, mellyeket kisebb nagyobb mértékben hor-
doz magával, mint esernyő, óra stb. csak 20krra 
és igy egész utazási kárát 10 ft. 30 krra számít-
juk is váltóban: ezen összeg a' kapott 21 ft. 17 
krnak szinte felét lerója, 's abból kivonva csak 11 
ft. 7 ki t. hágy, melly maradékot harrninezszor véve, 
az egész egy egy ünnepi tiszta jövedelem összesen 
minden ifjakra nézve csak 333 ft. 30 kr. lesz váltó-
ban; mellyből pedig még a' sok véletlen költsé-
gek és károk, mellyek az utazástól elválhatlanok, 
úgyszintén sokaknak bővebb költési feleslege nin-
csen leszámítva. Ugyanazon alatti jegyzék sze-
rint a' mult 184'2-ik évi nyári szüretkor kéregetés-
ből összesen 389 vtó frtot, a' szüretiből pedig 
247 ft. G kit. váltóban, és igy a' két izbeli kére-
getésből mindössze G3G ft. 6 krt. kaptak saját ré-
szökre a' kéregetni kiküldött ifjak, kik a' két Íz-
ben mindössze 30-an voltak kiküldve. Minthogy 
pedig kéregetésök' alkalmával az úti 's kivált ruha-
rongálási költségeket legalább is lehet két annyira 
tenni, mint az ünnepjáráskoriakat, azaz szemé-
lyenként 20 fit. 20 krra vt.ban: e' szerint a' 30 
kiküldött ifjú' összes költsége G10 ftot tesz vt ban. 
Melly összeg annálfogva a' jövedelmet csaknem 
egészen lerója, úgy hogy abból csak 2G frt. G kr. 
marad meg vt.ban. I'edig a1 rendesen történhető 
véletlen kárra itt semmi sincs leszámítva. Ezek 
szerint immár a'kéregetésekből szinte semmi, vagy 
legfeljebb csak 2G ft. 20 kr. vt.ban, és a' mind-
nyájok által az intézet' számára kéregetett pénzből 
hatodrészül kapott összesen 92 frt. 40 ki t. vt.ban, 
a' három ünnepi járásból pedig mindössze legfel-
jebb csak 1000 ft. 30 kr. vt.ban, és igy mind a' 
két nembeliekből mindent összevéve 1119 ft. és 
Ifí kr. marad egy egész évre mint tiszta jövede-
lem a' kiküldetett ifjúságnak; mellynek száma egy 
egész éven állal 120 főre menvén, ennélfogva egy 
egy kiküldött személyre egyre másra csak 9 frt, 
19% kr. jut. Melly összeg még négyszerezve is 
csak csekélységre, úgymint 37 frt. 18% krra me-
gyen , ha t. i. azt vesszük is fel, a' mi pedig ren-

desen nem ál l , hogy ugyanazon 30 személy kö-
zül mindenik négy izben küldetnék ki egy év alatt; 
melly esetben azonban e' kevés jövedelem még 
kevesebb kezekbe szorulnak. A' mi pedig a' szá-
mokra nézve különben is csak néhány szolgák ál-
tal kapni szokott jövedelmecskét illeti: az figye-
lembe alig jöhet csekély volta miatt; mellyet azok-
nak ruha-romlásbeli kára különben is rendesen el-
szokott enyészteni, minthogy rájok nézve legsa-
nyarúbb az utazás. 

6.) Az eiréle kiküldetések az egész tanu-
lóságra nézve temérdek idő- és pénzvesztést 
okoznak, ha a' gyakori akadályok tekintetbe nem 
vétetnek is, mellyek még a' kiszabott időt is sok-
szor nagyon megnyújtják. Nevezetesen az ünnep-
járásokkal egyenként rendesen harmadfél hét telik, 

!ha a" hozzájok készülődés' idejét' e'mit.ltokozott 
sok serte pertélést, 's az ünnepek utáni teljes 
rendbejövés idejét az idővesztésbe nem kellene is 
betudni, mellyeket mind egybe számítva bátran le-
het a'három ünnepjárás miatt elvesztett időt éven-
ként két hónapra tenni. A' nyári és szüreti kére-
getések más rendbe tartoznak idővesztési tekintet-
ben, minthogy azok a' rendes nagyobb, u. m. nyári két 
hónapos és szüreti mintegy negyedfél hétnyi szü-
netek alatt történnek, és egy külön magokban va-
lóságos idővesztési számításba nem jöhetnek. De 
a' szüreti kéregetések csakugyan a' szüreti időhöz 
levén mulhatlan köttetve , ennélfogva a' szüreti 
szünetet már magoknál fogva is megkívánják; sőt 
mivel az alatt rendesen be nem végeztetnek, még 
azontúl is tetemes idővesztést okoznak a' számosan 
kiküldött ifjaknak és szolgáiknak. Mind a'kétnemű 
kéregetések pedig a' kiküldött ifjaktól az egyébre 
fordíthatandó szüneti időt egészen elfoglalják. Mind 
ezen idők alatt immár az egész taiiintézetbeli i f-
júságnak szünidejének kell lenni. Igy tehát ezen 
egész idő alatt a' most 294-re és igy körülbelől 
300-ra menő ifjúság' nagyobb része, melly kikül-
detésbe nem megyen, 's a' számos vidékiek kény-
telenek vagy itt helyben maradván kosztot, la-
kást, télen fűtést 'stb. Inában fizetni, a' szünetek 
alatt sok roszrai alkalmat nem is említve , vagy 
pedig minden szünetkor haza 's onnan visszauta-
zásra tetemes sokat költeni. Már csak egy ünnep-
kor is a'harmincz ünnepi követek által kapott pénz' 
összegét a' többi sokkal számosabb tanulóság által 
ezen idő alatt hiában tett költekezés' összege jó-
val fölülmúlja. Mert a' 294 főből álló összes ta-
nulóság közül 178 és igy kétharmada vidéki le-
vén , ebből a' számból ha a' kiküldött felsőbb ta-
nulók' két harmadát az az 20-at és a' velők járó 
1G szolgát vidékinek vesszük, e'szerint 36 sze-
mélyt kivéve a' vidékiek közül, ar ki nem kül-
döttek' száma 142; kik közül ha egynek egy ün-
nepi szünet alatti helybeli tartása, vagy haza- 's 
visszautazása' költségeit csupán 5 ftra tesszük is, 
mindnyájoknak egy ünnepjárás miatti pénzveszte-
sége összesen 710 ftra meqryen, melly mennyi-



ség a' 30 kiküldött ifjú által összesen kapott 638! 
ft. 50 krt. 71 ft. 10 krral, az uti és ruharomlási 
költségek' levonása után megmaradt 333 frt 30 
krt pedig 376 váltó frt 30 krral, és igy két annyi-
nál többel haladja felül; ha a' helybelieknek idő-
közbeni tanítását semmibe nem vesszük is. Ha már 
a' tanulóknak és tanítóknak az évenkénti szüreti 
és nyári szüneten kivül több szünet lenne is szük-
séges: de mégis a' sok izbeni szünetek helyett, 
mellyek közül különben is a' tanulóknak a' téli szü -
net az akkori rosz és drága utazás miatt hazame-
netelre nem igen használható, jobb lenne az ün-
nepi szüneteket csupán az ünnepek' napjaira és előt-
tük 's utánok egy egy (vagy legfölebb két két) 
napra szorítván, az egész évi minden szünetet egy-
ben adni ki a' nyári vizsgálat után; a' mi leg-
nagyobb költség-kimélés, sőt olly szülőkre néz 
ve, kik gyakran a' gazdálkodásban gyermekeik' 
segítségét is használják, hasznos is lenne, 's az 
illy huzamosabb szünetet az ifjak czélszerübben for-
díthatnák bizonyos tájékok' vagy országok' beuta-
zására is. 

7.) E' szokások mind a' tanításban, mind a' 
tanulásban nagy hátramaradást okoznak az e-
gész intézetre nézve, még a' rendes szorga-
lom-szakokban is, minthogy az ifjúság e' szü-
netek előtt 's után nagy darab időt az utazáshoz 
készülődéssel legalább a' szünetekről 's kiküldeté-
séről gondolkozás által, azokról ábrándozással tölt 
el. Ezenkívül az általok okozott sok izbeli szüne-
tek miatt a' tanítás' fonala is mindannyiszor meg-
szakadvan , sok idő vész el, míg abba ismét bele 
jő a' tanulóság. 

8 ) Az illy kiküldetések, kivált a' kéregeté-
sek , nagy hátramaradást okoznak magoknak 
á kiküldötteknek is, kik a'szünetek alatt a' he-
lyett, hogy kipihennének, még kifáradnak a' ké-
regetést sok utazásban 'se'miatt a' tanuláshoz nem 
pihent erővel, hanem inkább lankadtan fognak, 
ha a' rendes időre mindig haza térhetnének is, 
a' mit pedig sokan közülök nem tehetnek. 

9.) Az ünnepjárások és kéregetések kimond-
hatlan nagy kárára vannak tanintézetünknek, any-
nyiban is a' mennyiben attól mindinkább elide-
genítik ay közönséget, mellynek e' szokások le-
irhatlan alkalmatlanságára vannak, mind a' gyűlö-
letes kéregetések miatt, kivált midőn az adakozásra 
épen készületlen talált személyeket megszégye-
nítik, mind az olly igen kellemetlen szállásolás és 
orczátlan élősködés miatt, kivált midőn ez a' be-
fogadó háznépnek terhével, vagy tán épen keser-
ves kárával történik. A' honnan igen gyakran 
nyilván panaszokat is facsarnak ki e' szokásoka' 
közönségből. De hogy előtte ezek mindig kelle-
metlenek, megtetszik már csak abból is, hogy az 
illy adakozók, kik jószántukból akarnának adnia' 
tanintézetnek valamit, azt önként be is küldenék, 
mit hanem tesznek, jele, hogy csak szégyenle-
tökből adnak, illy adakozásbeli kénytelenség pedig 

a' helyett, hogy az intézetnek hajlandó pártfogó-
kat szerezne, inkább attól idegenít, — a' mi 
hogy valósággal már is nagy mértékben betelje-
sült bizonyítja a' közvélemény, melly naponként 
inkább ellene van e'szokásoknak; a' minek tett-
leges bizonysága az , hogy e' szokások1 jöve-
delmei minduntalan tetemesen csökkentik; mi ha 
igy menend, nem sok idő telik bele, hogy e' szokáso-
kat kénytelenségből is el kell hagyniok az intézetek-
nek, ha ezt megelőzve, azokat önként elhagyni nem 
akarják. Ha már e' közvélemény' helyes voltát te-
kintetbe nem vesszük is, de mivel a' közvélemény a' 
közönség' nagyobb részének véleménye , e' szo-
kások pedig épen és csupán a' közönség' párto-
lásából állhatnak fen: látni való, hogy azokat to-
vább fentartani nem lehet, miután a közönség' 
nagyobb része azokat fentartani nem kívánja; vagy 
pedig ha azok' ellenére ezeket a' kisebb rész pár-
tolása állal továbbra is fentartandjuk, akkorsokkal 
többet fog veszteni intézetünk a' közönség' nagyobb 
részének e' miatt magától elidegenítése által, mint 
a' mennyit a' kisebb résztől e' különben is káros 
szokásoknak nyújtott páltfogása által nyerhetne. 
A' közönség' elidegenítésénél pedig még sokkal 
félelmesebb intézetünkre nézve a' megvettetés, 
mellyet pedig e' szokásoknak, kivált ollykor bot-
ránkoztató módon, p. o. házról házra, mintáz úgy-
nevezett civisták csinálják, iizése elébb utóbb tel-
jesen magára fog vonni. 

10.) Igen káros következménye az ünnep-
járásoknak és kéregetéseknek intézetünkre nézve az 
is, hogy ezek igen veszélyes hatású válasz-fa-
lat vonnak az ifjúság között, nevezetesen a' 
felsőbb osztályokban az úgynevezett jótétemé-
nyezett ifjak és a' többiek közt, kik publikusok-
nak neveztetnek, az alsóbb osztályokban pedig a' 
tanulók- és szolga-osztály közt; melly utóbbi, 
mig meg nem leend szüntetve, addig tanintézetünk' 
erkölcsi virágzása nem is remélhető, "s mellynek 
megszüntetését egyedül csak e' szokások' úgyne-
vezettjótéteményeinek eltörlése fogja eszközleni. 

11. Nagyon veszedelmesekké teszi e' szoká-
sokat az is, hogy ezek által megszokják az úgy-
nevezett jótéteményezeit tanulók a' tanintézetet 
csak élősködési intézet gyanánt tekinteni és 
használni, 's épen e' vélemény csal a' taninté-
zetekbe gyakran olly vásott és korhely élősködőket, 
kik a' nélkül, hogy a' tanulásba, melly úgysem 
czéljok, hanem csak az élősködés, valami előme-
netelt tennének; a' munkától is a' tanintézetben 
elszokván, utóbb az emberi társaságnak csak ter-
hére válnak. 

Illy sok és nagy kárai mellett immár az ünnep-
járásoknak és kéregetéseknek minden bármilly nagy 
hasznok, mellyeket ezekigérhetnének, elenyész-
nek De különben sincsenek e' szokásoknak vala-
mi nevezetes hasznaik. Ugyanis a) A' mi az if-
jakra nézve belölök bejövő tiszta, az az költsé-
geiken és káraikon felül maradt jövedelmei illeti: 



ez az 5) szám alatt fentebb előadottak szerint 
igen kevésre megyen. De megkell jegyezni, hogy 
könnyeden gyűlt pénz rendesen könnyeden is el 
szokott menni, mert csak az tudja megbecsülni 
és helyesen használni pénzét, ki azt maga saját 
fáradságával tisztességes úton szerzette Azonban 
kipotolhatja-e ezen csekély pénzbeli haszon azon 
temérdek erkölcsi károkat, mellyek e'szokások-
ból erednek? 's különben is a'6) szám alatt mon-
dottak szerint többszörösen levonja e' néhány ün-
nepjáró ifjak" e' kis nyereségét a' többi nagyobb 
számú ifjúságnak e' miatt azon közben hiában tör-
tént költekezése. Pedig közintézeteknél mindig az 
egésznek közhasznát , nem pedig csupán egyen-
ként kell fötekintctbe venni. A' mi a' tanintézet-
nek ezekből bejövő hasznát illeti, ez csak a' kére-
getésekből gyül; nevezetesen a' f. évi 38-ik párt-
fogósági szám alatt benyújtott ügy védi jegyzék sze-
rint begyült két izbeli kéregetésekből készpénz', 
a' kéregelőket illető hatod rész' levonása után a' 
mult évről 345 frt 20 kr. váltóban , gabona pe-
dig 47 véka, de jöhet-e tekintetbe e' kevés 's 
egy kis takarékosság mellett nélkülözhető haszon 
ama temédek károk mellett, mellyek a' fenebb elő-
adottak szerint a'kéregetésekből erednek? Azon-
ban nem czél ellen volna-e közintézetnek a'maga 
hasznát saját egyes tagjai' bizonyos romlásával esz-
közleni akarni? bj Mondhatná talán valaki, hogy 
az ünnepjárások' és kéregetések' alkalmával az ifjak 
a' mivelódésben és tapasztaltságban szép elit-
menetelt tehetnek. De erre azt felelhetni: hogy 
inkább vesszenek el minden ismeretek, mintsem 
azokat hibás uton keresse valaki. Azonban nem is 
áll az, hogy illy alkalommal nevezetes emberisme-
reteket lehelne szerezni az ifjaknak, 's a' mive-
lődésben nagyon előhaladni. Mert az ünnepjáró 
vagy kéregető ifjú , utazása' néhány napja alatt 
Kevés embert's rendesen leginkább csak a'fogadó-
sokat, kocsisokat, saját szolgáját, vagy senkit 
nem lát maga körül; küldetése helyén kevés na-
pig mulatván , ott többnyire csak vendégeske-
dik , vagy prédikál; müveit emberekkel pedig 
nem igen társalkodhatik, már csak annálfogva 
is, mivel müveit emberek kéregetőkkel, kivált 
épen tőlők kéregetőkkel, nem igen szeretnek tár-
salkodni. Vagy nem társalkodik tehát senkivel, 
vagy csak inkább műveletlen emberekkel. I)e a' 
kikkel társalkodik is, azokról sem szerezhet he-
lyes ismeretet illy kevés idő alatt; mert az em-
berek elsőben másoknak szokták mutatni mago-
kat, mint a' millyenek, vagy legalább nem mu-
tatják ki tisztán magokat; de nem is lehet helye-
sen kiismerni az embereket egy két látásból. Igy 
tehát veszt hibásan szerzett ismereteiben. Lát ellen-
ben sok alkalmat tivornyára, mellyben az ifjú em-
ber különben is olly igen vigyázatlanul szokott 
rohanni. Egyébiránt pedig a' tapasztalás-szerzés 
nem annyira a' tanítóintézetben létek' korára, mint 
inkább az életbe kilépésnek idejére tartozik 5 's 

épen azért a' tudományos tanulási kort a'gyakorlat' 
tapasztalásinak föláldozni nem lehet. 'S ha csak-
ugyan azt akarjuk, hogy a' növendék tanulóko-
rában is tapasztaljon, e' czél sokkal helyesebben 
lenne elérhető a' fenebb ajánlott folytonos szünet' 
ideje alatt, melly az életbe huzamosabb 's annál 
fogva nyomosabb betekintést engedne, c) Nem 
menti e' szokásokat az ezeknek alkalmával szó-
noklásban szerzendo gyakorlottság is. Mert két 
három izbeni szónoklás még nagy gyakorlottságot 
nem szerez, kivált többnyire olly köznép elölt, 
meliy azt megítélni is alig tudja. 'S különben is 
nem szükség gyakorlás végett olly messze menni, 
kivált a hol helyben van a' tanító, hely és alka-
lom a' gyakorlatra, d) Pártolni látszik e' szoká-
sokat az , hogy a' szegényebb tanulóknak gyámo-
lítást nyújtanak. Ezt ártalom nélkül tenni szép is 
volna; de a' fenebbiekben már előadtam azon sok 
erkölcsi rosz következményeket. mellyek e' va-
gyonbeli gyámolítás' minden lehető hasznaitfelül-
muiják; említettem azt is, hogy az ingyen-kegye-
lemből gyámolítás mindig máson élősködésre szok-
tat. Azonban kevés gyámolítást is nyújtanak mind 
ezen szokások; mert a' fentebb előadottak szerint 
a' kéregetésekből úgyszólván semmi, az ünnep-
járásokból is csak kevés hasznok marad a' kikül-
dött ifjaknak ez által is pedig másfelül a' többek-
nek kár okoztatik, még pedig tetemesb, kik kö-
zött pedig szintúgy lehetnek 's vannak szegények. 
De különben is a' gyámolítás többnyire csak élős-
ködőket hoz a' tanintézetekbe, mellyeknek pedig 
virágzását rendesen azok mozdítják elő, kik sa-
ját vagyonukból élnek, vagy saját iparokkal ké-
szek megszerezni tanulási költségeiket, mert ezek 
által megbizonyítják, hogy egyedül tudomány után 
vágyakoznak. 'S az illyeneknek számtalan példáit 
mutatják naponként azon népes egyetemek, melly-
ben elféle élősködési szokások nem levén is, cze-
renkint tanulnak szegény sorsú ifjak, kik saját 
iparokkal kénytelenek mellesleg keresni kenyeröket. 

Az említetteken kivül pedig valami neveze-
test c' szokások' védelmére felhozni nem igen le-
het. Mert a' régi szokással a' régi hibát, a' hoz-
zá ragaszkodók' kívánságával azt, a' mi hibásnak el 
van ismerve, védeni nem lehet. 

Csak az a' kérdés van tehát hátra : nem ká-
rositná-e é káros szokások' megszüntetése va-
lakinek jogszerű várakozását, vagy tán épen 
követelését? Nem károsítná. Mert az intézetnek, 
melly a' kéregetésekből a' három száz negyven öt 
frt. husz krajezárt váltóban és 47 véka gabonát 
a' mult évben bevette, szabadságában áll erről le-
mondani, ha magára nézve több káros mint hasznos 
következményét látja ; annyival is inkább lemond-
hat pedig, mert takarékos gazdálkodásból e' hi-
ányt fedezheti különben is épen ez évben jobb rend-
beszedett jövedelméből. Ha pedig az intézet e' 
csak váradalmi 's különben is mindig bizonytalan, 
mindig csökkenő jövedelméről lemondani nem akar: 



felszólíthatja az eddigi adakozókat egy átalános 
hirdetményben eddigi jótéteményeiknek ezentúl isaz 
intézettől meg nem vonására, 's azoknak ide be is 
küldésére. Igy még némelly részben az emlííett jöve-
delemben ezentúl is részesülhetne intézetünk. Mert 
fel nem tehető, hogy azok, kik eddig az intéze-
tet segítették, attól épen akkor, mikor önáldozat 
által is hibás szokásait a' közjóért megszünteti, 
segedelmöket egészen megvonják, ha ezen javí-
tásról közhiradás által értesítve leendenek. Külö-
nösen pedig az úgynevezett civistákra nézve fel— 
kellene szólítani a' szigethi ref. egyházat, hogy 
ha azokat, kiknek ő veszi hasznokat, egyedül tar-
tani akarja, rendeljen számokra állandó fizetést 
vagy pedig e' szolgálat teljesen szüntessék meg, 
a' mi annyival is jobb lenne, mert igy két ifjat 
tanulásában mindenkor tetemesen és kipótolhatlanul 
hátráltat. A' mi pedig az ifjúságot átalában il leti: 
ennek ha van is valami várakozása, ez nem jog-
szerű várakozás, hanem csak kegyelem- és remény-
ségbeli, melly ugyanis mindig csak a' tanulási 
év' kezdetén fenálló, még pedig az intézet' enge-
delméböl fenálló szokáson épül 's épülhet; úgyde 
most épen uj tanulási év kezdődik , akkor új be-
iratás lesz; a' kinek tetszik a'rendszer itt marad, 
vagy ide jö , a' kinek nem tetszik nem kénytelen 
magát beíratni. Ha néhány jótéteményekből élni 
kívánót e' javítás miatt elvesztene is intézetünk 
tagjai' számából; nemde gazdag kárpótlást nyuj-
tand illy hasznos javításnak jótékony sikere, az 
ellenkező káros szokásoktól pedig intézetünknek 
megmenekülte, 's az erkölcsökben tett elöhala-
dás? nem annyira azon igyekezzünk , hogy tan-
intézetünknek sok tagjai, mint inkább azon , hogy 
jó erkölcs|ek legyenek. De nem is félhető, hogy 
tanulóink, kiknek nagyobb számát eddig sem a' 
jótétemcnyzeltek tették, szerfelett megkevesedné-
nek e'javítás miatt, annyival is inkább, mert min-
den javítasnak nem hogy fogyasztani, sőt még 
inkább szaporítni kell a' tanulók' számát. Egyéb-
iránt ha ez megtörténnék is, avagy ettől féltünk-
ben örökre elhalaszszuk-e e' javítást , mellynek 
megtételekor mindig ugyanazon félelem állana elő? 
Az egy senior az, kinek mondhatni, miután meg-
választatott és erősítetelt tisztében, lehetne jog-
szerű várakozása, sőt követelése , az ünnepjárá-
sok' megszüntetése által neki okozandó kár' meg-
térítése iránt, a' mi azonban mindössze is (kevésre 
menne t. i. a' -j . alatt ide csatolt saját jegyzéke a' 
seniornak , kérő-könyvecskékből 55, kérö-levelek-
ből pedig 42 frtra váltóban összesen mind a'három 
ünnepjárásból; az az egy egész évben. Ugy de 
most épen kitelik a' mostani seniornak ideje 's új 
lesz választandó; kinek annálfogva olly feltétele-
ket tehet elébe az intézet, a' millyeneket helyze-
téhez képest jónak látand; nevezetesen: hogy 
ezentúl vagy megszűnjék azon jövedelme, meliyet 
kérő-leveleiért és könyvecskéiért 's az ünnepjá— 
rásból személyesen kapott, vagy az intézet' pénz-

tárából kapjon bizonyos kárpótlást. Különben is a' 
seniori tisztség ollyan, melly nélkül az intézet elle-
het, sőt melly a' benlakásnak már rég óhajtandó 
megszüntetése után, mellyel ezennel mély tiszte-
lettel javallatba hozni bátorkodom , teljességgel 
felesleges lesz; 's annálfogva még szerencse lenne 
az intézetre nézve, ha senki nem vállalkoznék e' 
tisztségre, vagy az átalában mégis szüntettetnék. 
Igy nem lenne szükség gondoskodni aze' tisztség-
gel járó jövedelmek' hogy és miképeni kiegészi-
téséről. Vagy pedig ha megtartatnék a' seniorság 
még továbbra is: lehetne azzal csupán tiszteleti 
hivatal gyanánt ruházni fel évenkint az ifjúság kö-
zül a' legérdemesbiket. — Igy tehát kárpótlást is 
e'javítás1 megtétele után senki sem követelhetvén, 
nincs egyéb hátra, mint az ünnepjárásoknak, nyári 
és szüreti kéregetéseknek megszüntetését kihirdetni, 
's ez által intézetünknek az emberiség" áldásitól üd-
vözlőit új díszes pályát nyitni. Szigethen, 1843. 
évben 6-ik hónap 16-ik napján. 

S a s k u K á r o l y , professor. 

2. 1843-ik évijul. 1. és következő napjain a' 
szigethi ref. Igceum' pártfogósága által tartott 

gyűlések jegyzökönyvének kivonatja. 
s wa á m« 

Fölvétetett Sasku Károly oktató urnák pártfo-
gósági megbízás' következésében készített "s ünnep-
járások' (legatiók), szüreti- és nyári szünetek alatti 
kéregetések' (supplicatiók) megszüntetése' tárgyá-
ban készített előterjesztő munkálata, mellyből az 
iskolai ifjúságnak ezen járkálások alatt mind er-
kölcsi, mind testi, úgy pénzbeli vesztesége kivi-
láglik; valamint az is, hogy a' jótéteményezet-
tek az összes tanulóságnak Vio részét tevén , azon 
csekély jövedelmet a' %o rész iskolai ifjúság' költsé-
gei sokkal fölülmúlják; de a' több izbeli tanítás-
rend' megszaggatása is felette ártalmas; végre 
ezen vándorlások, mint emberi érzetet alacsonyí-
tok, kicsapongásra is adnak okot, 's nemhogy leg-
alább anyagi hasznot nyújtanának, de temérdek 
physikai 's morális kárt okoznak. 

A' nyári úgynevezelt supplicatiók, noha te-
temes bajjal. fáradsággal 's némileg ártalommal 
lennének is összekötve, de a' mennyiben ezek kü-
lönben is szünidő alatt történnek, továbbá általok 
csakugyan a' tapasztalásra az ifjaknak nagyobb al-
kalom nyílik , úgyszintén mivel itt iskolai úgyne-
vezett libellus mellett maga az intézet'számára ké-
retik segedelmezes, meliyet az intézet, anyagi ál-
lása miatt jelenleg még nem nélkülözhet mindaddig, 
míg valamelly úton módon ezen jövedelemág' ki-
pótlása nem eszközöltetik: erre nézve az eddigi 
rendszer fentartatni rendeltetik. 

A' mi már a' szüreti kéregetést és az ünne-
pekre kijárást illeti: ezeknek káros volta olly any-
nyira el van ismerve, hogy azoknak megszünte-
tése mind a'szülőkre, mind az oktatói- 's tanítói 
karra, mind a' tanulóságra nézve is valóságos jó-



téteménynek nézhető, annyivalis inkább, hogy 
ezen semmi szellemi és anyagi hasznot nem gyü-
mölcsöző 's veszedelemmel egybekötött utazások' 
eltörlése által a1 tanítás-rend meg nem szakadván, 
az iskolai intézet'hivatásának inkább megfelel's a' 
czél ez által sikerteljesebben éretik majd el. Ezek-
nélfogva a' fennirt szüreti 's ünnepi kéregetések 's 
kijárások ezennel megszünteknek 's eltörlölteknek 
lenni nyilatkoztatnak 's ezen eltörlés' indító okait 
magába foglaló munkálata jelen határozattal együtt 
a' máramaros-ugocsai egyesült, ugy a'beregi és 
nagy-bányai egyházmegyéknek a' kormányuk alatt 
levő 's innen eddig követet járatott sz. ekklézsiák-
kal leendő közöltetés' eszközlésére megküldetni 
rendeltetik, a'végett, hogy a' nevezett sz. ekklé-
zsiák , mellyek közül számosan már eddig is a'le-
gátusnak adandó summa helyett bizonyos segedel-
mező összeget tisztán az előjáróság' kezébe be-
küldeni hajlandóknak nyilatkoztak, f. évi nov. Iső 
napjáig a' pártfogóság által a' segedelmet érdemlő 
tanulóknak, úgyszintén a'senioralis's alsóbb osz-
tályi tanítóknak slipendiumképen kiosztandó sege-
delmezés-tétel adásának, ezen intézet' számára 
leendő alapítás módjáról 's beküldéséről az iskolai 
pártfogóságot tudósíthassák. 

89-ik sz. Megszüntetvén a' föntebbi határo-
zat szerint a' szüreti's három nagy ünnepkor adatni 
szokott szünetek, olly módon mindazáltal, hogy 
a' nagy ünnepek előtt egy, az ünnep után újra egy 
szünnapok adassanak az ifjaknak. — Az iskolai 
közvizsgálatok' napja jövendőre julius'25-ik nap-
jára tűzetik ki , az iskolai év' és tanítási idő' kez-
dete pedig okvetetlen nov. 1. napjára határoztatik. 

Kiadta L é v a y J ó z s e f , pártfogósági jegyző. 

3. Nemes és szerit ekklézsia, nagyérdemű t. 
cz. egyházi előjáróság, minden rendú s rangú 

kegyes jóltevuk ! ! ! 
Az ide mellékelt két rendbeli hivatalos iro-

mányok az ünnepjárásoknak 's szüreti segélyké-
regetéseknek lyceumunkbani cltörlesztése felőli 
végzési, mint szintén annak indító okait terjesz-
tik a' nemes és szent ekklézsia', nagy érdemű t. 
cz. egyházi előjáróság' s minden rendii és rangú 
kegyes jóltevuk' elébe. De ugyanezek kifejezik 
egyszersmind iskolai igazgatóságunknak azon buz-
gó reményét is, hogy a' nemes és szent ekklé-
zsia , nagyérdemű t. cz. egyházi előjáróság 's 
minden rendű és rangú kegyes jóltevők, általunk 
eddig hálásan tapasztalt jóindulatuk 's bölcsesé-
gök szerint módot lalálandnak jótéteményező ke-
resztyénségöknek intézetünkkel ezentúl is némileg 
teendő éreztetésében, olly formán , hogy az ün-
nepi és szüreti követeknek eddig részenként 's né-
ha termesztményekben adatni szokott segedelme 
zés' helyét évenkint egyszer kiszakasztandó bizo-
nyos mennyiségű segélypénznek beküldésével pó-
tolandják, mit is hogy örömmel teend, már né-
hány szentegyház 's tisztelt jóltevő, az iskolai 

igazgatóság' e" részbeni jóra törekvéseit méltány-
lólag elismerve, kegyesen ígéretet is tőn. A1 ket-
tős nemes czél, mellyet a' nemes és szent ekklé-
zsia , nagy érdemű t. cz. egyházi előjáróság 's min-
den rendű rangú kegyes jóltevők eddigi ünnepi és 
szüreti követeink' elfogadásában 's jótéteményzé-
sében szemeik előtt tartottak , t. i. egyfelől kóz-
gyámolítást érdemlő jelesb ifjaknak költséges pá-
lyájokon elősegítése, másfelől ez édes hazánk' 
legszélső határain műveltség' és tudományos fel-
világosodás ' érdekében nem utolsó sikerrel régtől 
fogva őrködött tanintézetünk'virágoztatása; e'ket-
tős nemes czél tehát nem hogy eltévesztve; sőt 
az eddig fáradságdíjban űzetett béreknek tiszta se-
gedelmezésekké átalakítása által nyomosabban le-
end megközelítve. Nem is lehet feltenni Jézus'val-
lása 's a' szelíd műveltség" sugári által felvilá-
gosodott egyesekről vagy testületekről, mintha jó -
téteményeiket eddig is csupán a'predikálási szol-
gálattételek' viszony/ása fejében közlöíték vol-
na úgy tanítványainkkal mint intézetünkkel: sőt 
hogy e' jótéteményzés magasb szempontból, ne-
vezetesen azon szép kötelesség érzésből erede, mi-
szerint minden polgár kisebb nagyobb mértékben 
részese levén a' polgárzat' áldásainak, a' tanító-
és nevelőintézetek tehát, mint a' polgárzat' köz-
javának leghathatósb emelcsői, a' status' minden 
tagjának pártolását igénylik, protestáns egyházunk' 
jelen szigorú állásában pedig követelik is, kegyes-
alapítványok' talpkövein nyugvó :s kegyes ado-
mányok' élővizével táplálkozó intézeteink' egész 
történeti folyama tanúsítja. Ezen magasb szem-
pontból eredő jótéteményzések' elfogadásának im-
már egyik hajdan czélszerü, ma pedig számos körül-
mények' összeütközése miatt többé nem gyakorolha-
tó módja az ünnep- és szüretjárás, mellyeket le-
hát midőn iskolai igazgatóságunk megszüntetni 
jónak látott, távolról sem az iskola iránti adako-
zások' ezentúli nélkülözésére, hanem azoknak csu-
pán alkalmasb és korunk' lelkéhez egyezőbb elfo-
gadási módjára czélzolt, 's épen ezen alkalmasb 
módnak , o' czélhoz vezető eszközöknek kigon-
dolása 's meghatározása, szóval az eddigi jótéte-
ményzésnek a' kifejlett körülményekhez és saját kö-
rülményeikhez képesti szabályzása az, mi iránt a' 
nemes és szent ekklézsia, nagy érdemű t. cz. egy-
házi előjáróság, 's minden rendű rangú kegyes 
jóltevőink általunk az ide kapcsolt pártfogósági 
végzés' értelmében ezennel alázatosan 's egyszers-
mind bizodalommal megkerestetnek; e' tárgybani 
kegyes határzatuk , a' kitűzött időpontra, általunk 
óhajtva beváratván. Kik is midőn magunkat 's in-
tézetünket nagybecsű pártfogoló kegyeikbe aján-
lanánk, Istentől minden testi's lelki jók' buzgó 
kivanása mellett maradtunk Szigethen julius 4-én 
1843. A' nemes és szent ekklézsiának , nagy-
érdemű t. cz. egyházi előjáróságnak, minden rendű 
's rangú kegyes jóltevőknek alázatos szolgái, a' 
szigethi ev. ref. lyceum' be I igazga t ós ága. 



4. Ünnepjárás' tárgyában. 
A' máramaros-szigeti iskola' azon rögtönzött 

javítása, melly az ünnepjárást eltörölte, De-
mecsnek és társának, nagybányai megyei pa-
poknak nemcsak gondolatokba-mélyedést, mi 
igen dicséretes, hanem a' mi különös búsongást 
és szintén rémes jósigékre fakadó aggodalmat 
okozott. Javitás, bár rögtönzött, csoda, mikép 
lehet búsongás' kútfeje, kivált ollyaknál, kik a' 
szigeti iskola' szépen fejlett jövőjén örvendő 
tömeghez (?) számlálják magokat; mit ugyan 
bár fölemlítetik, tisztes uraknak ez ultalcsak kö-
telesség-teljesítésül, nem pedig érdemül róhatunk 
(Efez. VI. 2, 3. — LuK.XVll : 10). Elég érdem-
röpkény marada azonban számukra , ha mit rög-
tönzés és pillanatszülte önkény qz ügyben roszul 
tőn, bölcsen megfontolt okokkal hibásnak lenni 
kimutaták, 's mivel elveszve még semmi nincs, 
a' tévedetteket keresztyénileg jobb ösvényre uta-
síták. Es nem csalatkozunk : a'nagy kérdés, melly 
a' rögtönzőknek tán eszökágában sem fordult meg, 
fölgördítetik : „czél és korszerű vala-e é" lény" 
(akarák mondani: tetty, 's az olvasó' idegeit, a' 
jámbor rögtönzőkéit sem véve k i , gyönyör fufja 
át reménylett érdekes vitatkozások' élvezetének elő-
érzetéből mindannyiszor keletkező. Halljunk szót 
uraim: protestáns iskoláinkra nézve nagy jelentő-
ségű tárgy forog szőnyegen, előidézve egy iskola-
igazgatóság1 pillanatszülte önkénye által, s még 
elég korán megvitatva Demecs és comp. által, min-
den rögtönzés' bűnére hajlandó igazgatóságok' ta-
núságára 's lelki épületére. Halljuk uraim! mert 
tanulni holtig lehet, 's rég megvág) on irva : plus 
esse in uno (hát még in duobus) saepe quam in 
túrba boni. Kérdés tehát: ,,czél- és korszerű-e 
é' tény ?" . .. Felelet... parturiunt... „ í t é l j é k 
meg egyház- 's iskola-ügyekbe avat ott abbak.u 

Bocsánat, drága tisztes urak! illy nagyszeiűmeg-
fejtése a' kitűzött kérdésnek bár legmerészebb re-
ményinket fölülmúlja : nem lehet azonban a' tisztes 
megfejtők' talán túlságos szerénységére meg nem 
jegyeznünk , hogy papoknak egyház- 's iskolar-
ügyekbe igen avatottaknak lenni hivatalos köteles-
ségök ; mit tisztes urakról annyival inkább fölkeli 
tennünk, mivel olly javítás' ügyében, mellynek 
üdvös kivitelét különben is rögzött előítéletek' lé-
giója veszélyezteti, gyanúsítólag nyilatkozni ala-
pos avatottság nélkül valódi szerénytelenség volt 
volna. Azért csak ki vele tisztes urak! a' fendi-
csért megfejtés' igen igen nagy bölcsesége mellett 
is, az ügy sem jobbra, sem balra semmit nem nyert, 
pedig honnan az került, ott, mint e'lobbanásból 
sejthető, temérdek ásatlan kincsek lappanghatnak. 
Mellyek, hogy nagy örömünkre annál dúsabb meny-
nyiségben vonathassanak napfényre, az önmagok 
által föltett, de szerénység'vizhalálába fuladt kér-
déshez még néhányat, saját felszólalásukból men-
tetteket melléklünk: 1) Vallásos vagy politikai 
rázkódtatások közé tartozik-e a' legatiók' eltör-

lése? 2.) Honnan, az egekért, kukucsálhat ki 
azönkény, az elébe vetendő áldozat után lihegve, 
olly közgyűlésben, mellynek széles c' világon nincs 
párja annyiban, a' mennyiben bele kivétel nélkül min-
den emberséges ember, ki az iskolaügyet szivén 
hordozza, nemcsak hivatalos, de szavazatjogos 
is ? Illy helyen az önkény 's urai aligha lehetnek 
szert áldozatokra. 3.)Nem tréfálnak-e tisztes urak, 
azt mondván, hogy protestáns egyházunkban el-
hangzott az óra ? ez valóban fájdalmas tapasztalat 
volna; mi úgy hisszük, hogy csak áthangzolt, 
's hangja' rezgései folyvást űzik a' tunyaság1 reánk 
nehezkedett álmát. Az óramutató is , mellyre lel-
kes mutogatója figyelmeztete, bizony nem azért 
lejt, hogy lejtését szájtátva bámuljuk, hanem hogy 
napi munkáinkat lejtéséhez szabni igyekezzünk. 
4.) Miután tisztes urak soha sem az igazgatóság-
gal, séma'közönséggel nem tudaták : mit várnak 
ők az igazgatóságtól a' teendők során*! minő va-
rázslattal láthata be az igazgatóság az ő várako-
zásaik' rejtek gyárába, mellynek ablaktalansága 
felől már néhai Momus is panaszkodott? Néma 
gyermeknek anyja sem szolgálhat. 5.) Mikor szűnt 
meg élni ama' hat ezer éves, és e' holdalatti világ-
ban halhatlanságától Ahasvérként aligha szabadu-
landó axióma: több valami mint semmi? Midőn 
elláthatlan a' teendők' sora, mellyeknek azonban 
nagy részöknek kivihetösége a' bár legjobb szán-
dékú igazgatóság' cselekvőségi körén túl eső kö-
rülményektől föllételeztetik : semmit ne tegyünk-e 
azért, mert mindent nem tehetünk, és mivel né-
melly szirteket, mellyeket ha birnánk, hogy leg-
elébb kell vala elmozdítanunk, a' gyermek is át-
látja, elmozdítni képesek nem vagyunk, egy kö-
vecset se merjünk-e félregördíteni a' darabos ös-
vényről? 6.) Mellyik költségvetéstan az, melly 
midőn .tiszta jövedelemről van szó, azt a' vegyes 
jövedelmi összeggel széltére összecseréltetni en-
gedi ? Tisztes urak szerint a' legatio' évi jövedelme 
1000 p.ft., holott tiszta 1200 vftnál semmi esetre 
többre nem rug, 's e' kettő közt, úgy hisszük, 
ollyforma különbség van, mint 25 és 12 között. 
Illy szarvas diíferentiákon alapítva számításukat, 
nem csuda, ha tisztes urak kedvező horoscop mel-
lett is az égitestekben tetemes fogyatkozásokat lát-
nak 's rémes jósigékre fakadnak. 7.) Kisérték-e 
tisztes urak folytonos komoly figyelemmel, mint 
referensekhez il l ik, a' szigeti iskola' keblébeni vi-
szonyokat, hogy nyilt homlokkal bátorkodnak a' 
közönség előtt a' legatio-eltörlési lépést úgy mu-
tatni föl, mint mellyel kezdetett meg a' teendők' 
sora ? Nem szándékunk lajstromát adni azon a' teen-
dők' számához képest valóban csekély, de legalább 
szíves iparra mutató lényeknek, mellyeket mielőtt 
a' legatio-íörlesztést első lépésnek bélyegzék, fi-
gyelembe venni kötelesek lettek volna. Csak kettőt 
említünk: egyik, hogy az iskola'pénzügyei, kü-
lönösen megyei táblabíró 's jegyző t. Nánásy La-
jos ur' ritka buzgalmu fáradozásai által közelebb 



lefolyt évben legjobb rendbe szedettek , 's folyvást 
Közméltánylást, kőzhálát érdemlő pontossággal, 
lelkismeretességgel kezeltetnek, úgyszólván meg 
kétszereztetnek; másik, hogy az iskolai fegyelem 
az igazgatóság által börtönzés nélkül gyakorol-
tatik, ugyanazon, már egy év' lefolyta alatt is 
tettleg bebizonyult sikerű elvből, mellyből többek 
közt honunk' képviselő atyjai — áldás életökre! — 
jelen országgyűlésen a' halálos büntetés' eltörlesz-
tésére feszítik nemes gondjaikat, hogy t. i. az er-
kölcsöknek szükségkép a' fegy' jelleméhez kell 
simulniok, emelkedniük. 8.) Mélyedtek-e valaha 
gondolatokba tisztes urak a' fölött, hogy javítá-
sok' alkalmával szükségessé lett nem minden tör-
lesztések olly természetűek, hogy az eltörlöttet 
szükségkép egyenértékű új intézkedéssel kelljen 
pótolni? Sokszor a' törlesztés önmagába véve nye-
reség, 's érdeme épen a' megszüntetésben áll. Ezt 
protestáns papoknak , kik törlesztő szellemű egy-
ház' szövetneklői, nem szabad nem tudniok. 'S 
hogy törlesztések többnyire a' jóból is sodranak 
magokkal , emberi dolgok' véges természetétől el 
nem választható : nihil est ab omni parte beatum. 
A'czéheket elébb utóbb eltörlesztendi, ha a' kés-
kedő törvényhozás nem, el maga az idők' folyama: 
's mennyi tagadhallan jó elesik itt a' sok rosz közé 
vegyülten? Józan előjáróságok az úgynevezett can-
tálást mindenüttmegszüntették, bár jövedelmecskéje 
nem mindenütt vala egyéb úton kiszerezhető. Tisztes 
urak, mint látszik a'legatiók'jövedelmeért adóssá, 
legalább felelőssé szeretnék tenni az iskolai előjá-
róságot, irgalom nélkül perbe idézendőt, mihelyt 
hason összeget elő nem fog az teremthetni. Van-e 
tudtukkal, hogy az igazgatóság megtette a' ma-
gáét a' megszüntetett legatioi jövedelem' némi 
helyrepótlását illetőleg, de nem ám saját zsebéből, 
mint Demecs és társa szeretnék, hanem igen ter-
mészetesen azon forrásból remélé azt meríthetni, 
melly azt eddig is jótékonyan kibuzogá: a' gyü-
lekezetek' és egyes tehetős párfogók' kegyeleté-
ből; nem tehetvén azt föl, hogy eddig is csak a' 
templomban robotló legátus' napszámát akarták vol-
na lefizetni, nem pedig a nevelés' és közügy' ér-
deke nyujtatá ki adakozó jobbjaikat. Nemcsak a' 
legatiókat eltörlesztő pártfogósági határzatot tehát, 
hanem az ennek alapúi szolgáló, 's e' lépés'szük-
séges voltát részletesen kimutató egész munkálatot 
is egyházmegyei úton minden illető egyházakhoz el-
juttatta , teljes tisztelettel szólítván föl azokat's a' 
keblökbeli tehetősbeket, méltóztassanak az eddigi 
jótéteményzésnek a' kifejlett körülményekhez és 
saját körülményeikhez képesti szabályozására mó-
dokat találni, mivel az előjáróság nem az eddigi 
jótékony adakozások' magátóli eltaszítására , ha-
nem azoknak csupán alkalmasb és korunk' lelké-
hez egyezőbb elfogadási módjára czélozott. Előre 
látható vala , hogy vidékünki köznép , mellynek 
nem is ünnep , hanem kalács, töltött káposzta 
és legátus, az ünnepjárás' eltörlesztése miatt kissé 

zúgolódni fog, lecsendesedendő, mihelyt a'fárgy 
felől kellőleg fölvilágosítatik , mit mi az értelmesb 
féltől remélni, a'papságtól pedig azt várni bátor-
kodánk, hogy rögzött Ítéleteket, szintúgy mint 
aprólékos kényelmi tekinteteket mellőzve, kezet 
fogaz igazgatósággal jó szándékai' kivitelében. És 
ímé hírek szállongnak, hogy maga a' papság — 
uram Isten , protestáns papság * ) — a' helyett 
hogy az igazgatóság' minden esetre jó szándékú 
fölszólításának nem mondom buzgó pártolása, de 
legalább hü tolmácslása által kövecskéjét vetné a' 
józan haladás'mérlegébe, gyűlöletessé tenni igyek-
szik ez ügyet a' tömeg' éretlenebb része előtt Nem 
csoda , hogy bizonyos helyen agyonveréssel fe-
nyegeték az ott megfordulandó iskolai küldöttet: 
millyen a' pásztor, ollyan a' nyája. A' búsongás 
bizony némellyeknél igenis bunkós modorú. 

Méltóztassanak ezek's többillyesek fölött lisz-
tes urak munkás és gyümölcsöző gondolatokba mé-
lyedni. Ite, missa est! Költsept. 20án 1843. Öreg. 

5. A' szegényebb sorsú szülck'méltó szív'fáj-
dalma, és nyílt panasza a' máramaros-szi-
gethi ev. ref. lyceum' belígazgatósága ellen. 

A' tisztelt igazgatóság a' diák ifjaknak in-
nepre (legatiora) járásukat 1843. évi jul. l . 's 
következő napjain helyben tartott gyűlése' 88-dik 
számú végzése által eltörlötte Fáy András' Óra-
mutatójában feltűnt szellem következtében. De ez 
a' nélkül, hogy valamelly általa tisztábbnak vélt 
kútfő' fakadását elvárta, vagy kieszközlötte volna, 
bedugdostaazon erecskéket, mellyeken egyes csep-
penkiut szivárgottmég a' kegyes adományok' élő-
vizével csergedező patakocska szegény ifjai'szük-
ségeik' enyhítésére. 

Volt-e joga a'beligazgatóságnak , vagy mint 
neveztetik pártfogóságnak a'környéki kegyes ado-
mányozó pártiogók'hire, tudta's beleegyezése nél-
kül , azok' nagyobb részének gyermekeit a' ke-
resztyén hivek'jó kedvű áldozatitól megfosztani, 
illy időben, midőn mindenek' szemei átlátták az 
iskolai tanulás' legszükségesb 's boldogítóbb vol-
tát? Ítélje meg a' keresztyén világ 's ítéljék meg 
ön mogok szivöketjobban megtapogatva, 's Krisz-
tus' erkölcsi tanára hallgatva: „A* mit akartok 
hogy mások cselekedjenek ti veletek, azont cse-
lekedjétek ti is azokkal." Máté 7: i2. 

A' belpártfogóságnak nem tetszett a' nyári 
suplicatiót eltörleni, mert úgymond: „akkor az in-
tézet' számára kéretik segedelmezés, mellyet az 
intézet' anyagi állása miatt jelenleg még nem nél-
külözhet mindaddig, mig valamelly útonmódon 
ezen jövedelem-ág' kipótlása nem eszközöltetik." 

**) Kérjük ezt nem átalánosan érlelni, mert bár ada-
tink még hiányosak, de istennek hála, köröttünk 
is vannak tisztelt egyházi férfiak, kiknek tiszla 
's nemes gondolkodás módja iránt előlegesen is 
korlátlan bizodalmat táplálhatunk. K. 
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Jeles önzés! miért nem tetszett a' pártfogóságnak 
igy okoskodni a' pártfogása alatt tanuló szegény 
ifjakra nézve is, hogy nevét igazán megérdemelje; 
hiszen azok is szegények, anyagi állásuk miatt, 
diáki élhetésök majd mondhatni azon egyetlen egy 
eszközét nem nélkülözhetik, míg nekik is másként 
tanulhatásuk nem eszközöltetik. Vagy csakugyan 
ne találjon hát a'szegény, a' kinek nincs módja 
gazdagságával az iskolát virágoztatni? mint Sasku 
Károly oktató ur törlesztő 's rontó tervezetében hi-
deg érzéketlenséggel szinte kimondja:? ezt igen 
sokan szép köszönettel megköszönhetjük drága ke-
gyes keresztyéni érzéstől áthatott oktató urnák. 
De vájjon kikből fognak már ezután válni 's nevel-
kedni a' szegény reformált egyházak' cathedrai-
és iskola-tanítóik? kivált ha e' kártékony szellem 
lángja a' többi iskolák' teremeibe is becsapna, de 
a' mellyek — biztat a' jó remény —• kármente-
sítés nélkül nem hagyják e' lángokat beharapózni. 
Vájjon válnak-e az olly ur fiákból, kik rájokszál-
landó atyai örökségből is , minden ,,megalázódás' 
és szégyenkedés' érzése" nélkül mi a' terv' első 
pontjában okul vettetik, elélhetnek? Kétlem! mert 
az egész ref. papi és tanítói élet sok tekintetben 
még ma is tele van illynemü megalázó érzetek-
kel, de a' mellyeket a1 Krisztus ügye mellett bé-
kével t ű r n i megkell szokni mindegyik tanító-
nak; 's ez erény nélkül ő nem is állhat buzgóan 
tisztjei mellett. — Emlékezzünk bár eldődeink'gá-
lyákra hurczoltatásbeli gyalázaljaikra!! kemény 
bőrű, sőt vas orcza kellett azok' kiállására; de 
sokszor megkell azt még pedig kötelességből most 
is keményítnünk. A' szegény ifjakból illyek' ne-
velésére buzgólkodott eleitől fogva a' magára 
hagyott ref. keresztyénség az iskolák' szíves se-
gélésévcl. Most sem hallottunk soha is panaszt 
az ünnepi legatusnak adni szokott ajándékért, mert 
azt mint eleitől fogva szokás által megszentesült 
kegyes adakozását 's kivált mint egyik legfőbb 
ünnepi áldozatját, minden keresztyén készen szokta 
tartani. De a' nyári suplicatiók ellen — bár ha az 
is régi szokás — eleget hallottunk, mert azok 
mindig véletlenül, és sokszor két 's háromféle is 
egymásután szokták meglepni a' jóltevőket. 

Azon ünnepjárást eltörleszto indító okokat, 
mellyek Sasku Károly oktató ur' harmadfél ívnyi 
tervezetében befoglalva vannak ; ez egyházi's is-
kolai lapok' szük hasábjaiban egész kiterjedésében 
nem közölhetvén s bírálhatván meg, azokról so-
kunk1 megbirálása után őszinte vallomással nyilvá-
nítani bátorkodom: hogy azoknak nagyobb része, 
vagy nevetséges, vagy épen a' köztapasztalással 
ellenkező, sőt némileg egyik állítása'másikatczá-
folja : mint p. o. a' ruha-romlás' csigával magasra 
tekert calculusában a' csizma-kopást egy nap alatt. 
30 vált. kra teszi, miszerint egy 5 v. fitos csiz-
mában , — annyin vettek előttünk csinos csizmát 
— a' diák egy hónap alatt, pedig addig uta-
zásban is eltart, 15 v. frt kártvallana; ez ugyan 

szerencsés kárvallás lenne, ha S. K. oktató uraz 
5 v. frtra egy hónap alatt jövő 10 v. frt tiszta jö-
vedelmet olly könnyen kifizetné, mint másra felróta. 

Továbbá nem igaz e' kitétel: „siralmas kö-
vetkezése e" szokásoknak az clelbeii ügyetlenség" 
sőt épen ellenkezők ezeknek következményi, mert 
a' ki szűkölködni, bővölködni, éhezni, fázni, sőt 
talán néha szemtelenkedni is kénytelen volt, abból 
lesz a' megedzeltebb életre való ember: könnyű 
azt elhagyni a' szenvedések' iskolájában megoko-
sodott embernek mi nem illő, vagy szükségtelen. 

Tagadja S. K. oktató ur, hogy az ifjú az ün-
nepjárással társalkodás 's emberismereteket tanul-
hatna, mert úgymond : „leginkáb mivelellen em-
berekkel társalkodik." Ha nem társalkodik is nagy 
városi fesz által magas fénykörökben emelt tudó-
sokkal, mi sokszor inkább ábrándozókatmintigazi 
földszint járó életbölcseket képez, de társalog oly-
lyakkal a3 millyek közt kell neki többnyire egész 
életében közjóra világolva, magát's másokat bol-
dogítva , lakni. Megtetszik e'tervből: a' magasra 
emelkedettek mennyire járatlanok a' szegény föld' 
göröngyei között, vagy a' szükségesekkel küzdő 
közélet bölcseségében: „neminem lede suum cui-
quetribue" Nekünk olly Socrales kell, ki otthagy-
ja az eget, hogy a' földi bajokról nyújtson böl-
cseséget. Lehetlen pedig nem irtóznunk az olly 
prófétától, ki elveszi a1 mit nem adott, 'sadhatott, 
kirontja, pusztítja, töri (Jerem. 1: 10.) mit meg 
nem építhet, ki elragadozza egyetlen gyámol-pál-
czáját a' gyengének, 's földre ejti azt. 

Ellent mond magának tisztelt oktató ur , 
midőn arról, mit előbb nagy fáradsággal keresett 
jövedelemnek vall, hátrább azt mondja, hogy azt, 
mint könnyen jöttét, könnyen elkölti, t.i.az ün-
nepi jövedelmet. 

Több helyen említi: hogy „jobb volna addig, 
mig járkál, maga keresne, és többet keresne ma-
gának :" de kérem ! mivel kereshetne egy sze-
gény tanuló ifjú magának, kivált Szigetben? né-
mellyik tán irna valamit? hát azért nem kellene-e 
szemtelenkedni, vagy az irni való keresésében, 
vagy a' megtett írás díjának , kivált némelly jó fi-
zetőktől megkérésében ? vagy valami mestersé-
get folytasson a' tanulás mellett ? de ha tudna is, 
hát az nem esnék-e szeméremmel. 

Kérem a' nemes érzésű 's ünnepjárást szé-
gyennek tartó urakat átalában! emiékézzenek Krisz-
tus urunk'ama'mondására: „szegények mindenkor 
lesznek veletek." (Mát. 26: 11.) A' könyörüle-
tességet soha sem lehet, "s nem szabad keresz-
tyénneklevetkezni. „Boldogok az irgalmasok, mert 
ők irgalmasságot nyernek. (Máté 5: 7 ) Nem kol-
dulnak-e nálunk mindenféle szűkölködő égettek, 

| szerencsétlenek? nem koldultatnak-e velünk lel-
készekkel illyek' részére felsőségeink? Az elégett 
hamburgiakat szánakozó kegyes keresztyén felsé-
ges királyunk maga ajánlja kerületeinknek, hát fő-

itiszt. egyházkerületünk mennyi illyesre szólít fel 



bennünket? A' ki ma szégyennek tartod a' kérést 
's mástól is meg nem indulva hallhatod azt, mit 
tudsz benne, holnap nem szorít-e a' szükség a' 
mások könyörületességéérti esedezésre. „Vigyáz-
zatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussa-
tok." (Máté 26: 41) Sajnálom, hogy ezeket kell 
felhordanom nálam tanultabbak' ellenébe. De én 
atya, sok kárvallásokkal látogatott, és sok gyer-
mekek atyja, tudom miben áll kevés provenlből 
4—5 fiakat tanítatni, 's mi szivet szaggató lehet 
több illyeneknek is az eddigi szent folyamat, melly 
50—100 vft. jövedelmet hozott egy ifjúnak éven-
tiint, könyörületlenül elfojtani; már» pedig kinek 
egyedüli hajlama 's üdve a' tanulás, lehetünk-e 
kegyetlenek azt utolsó csepp vérünkig attól el-
fogni. 

Kifejezi ugyan a' tisztelt igazgatóság azon 
reményét és kérelmét: vajha a'jóltevők beküldenék 
az iskolába jótéteményeiket! De erre ismétröviden 
csak azt feleljük: nem ismeri az a' külvilági kö-
rülményeket, ki azt reményleni bátorkodik, ollyak 
csak igen kevesen találtathatnak. 

Óhajtanám tehát a' többször t. iskolai igazga-
tóságnak azon mind iskolájára mind vidékére bi-
zonyosan káros hatású végzést minélelőbb meg-
változtatni, 's elébbi állására vissza vinni. Külön-
ben ha azon szegényebb ifjak iránti könyörülellen-
ségben megmarad, mi szeretettel kérünk minden 
elv-és sors barátinkat minden lehető jótéteményeik-
kel azon felsőbb iskolákhoz járulni , mellyekben 
innen száműzött szegényebb fiaink bizonyosb me-
nedéket 's keresztyénibb pártfogást találtak. 

Szük Józse f , halmi ref. pap, és több 
társai a' máram.-ugocsai egyházmegyében. 

X é l i á n y s z ó i n e z ö f ö l t l i e l v r o k o -
i i i m l i o z . 

A' Prot. Egyh. 's Isk. Lap'16-dik száma'ki-
mutatása szerint, mezőföldi elvrokonim, azonkívül, 
hogy a' hivatalnokok' választásánál igen bölcsen 
a' szavazatok' átalános többségét sürgetik, óvást 
téve az egyházkerületi táblabírák' választatása 
módja ellen, a' képviseleti rendszer' kifejtése 's 
tökéletesítésén is dicséretesen igyekeznek. Én is. 
elvrokonuk, osztozom nézeteik 's igyekezetök-
ben: de óvástételök' egyik sarkokán's a' reform' 
módján fölötte megütköztem. Ok ugyanis az espe-
res és segédgondnok urakat úgy tekintik, mint 
ezerek' képviselőit. én merőben 's állhatatosan ta-
gadom, hogy azok legyenek, mindaddig, mig gyü-
lekezetekben a' presbytereket nem a1 családatyák, 
hanem maguk a* presbyterek választják. Illy vá-
lasztásmód mellett, valamint a' presbyteriumok nem 
képviselik a' gyülekezetet, a' presbyteriumok ál-
tal választott egyházmegyei 's kerületi hivatalno-
kok is, legfölebb is csak a' presbytereket képvi-
selik, de ingyen sem ezereket. Tagadom , hogy 
az egyházmegyei hivatalnokok, kik a' kerületi gyű-

lésen megjelennek, képviselnék az egyházmegyéig 
mindaddig t a g a d o m , míg ők csak az egy-
házmegyei consistoriumtól, nem pedig az egyes 
gyülekezeteknek egyházmegyei s z é k e n meg-
jelent képviselőitől vesznek utasítást vagy megbí-
zást; mert addig őket legfölebb is csak az egy-
házmegyei consistorialis személyek' képviselőiül 
tekinthetem, ingyen sem pedigezereknek. Olvas-
sák meg elvrokonim az országgyűlési irományokat 
's azok közt a' királyi városok' rendezéséről érte-
kező beszédeket: látni fogják, miérthogy a' ki-
rályi városok' követei, nem tekintettek a'városok' 
ezer lakosainak 's az egész városnak képviselőiül? 
Mert a' tanács maga egészítő ki magát, 's maga 
választott követet, ki e' szerint csak a'tanácsnak, 
ingyen sem pedig ezereknek vala képviselője. 
Megtanulhatják ezekből egyszersmind , mikép a' 
képviseltnek van joga utasítás-adásba befolyni; 
millyen jogot képviseltetni mondatott gyülekeze-
teink' lakói eddigelé ugyan sem maguk személyé-
ben , sem megbízottaik által nem gyakorlottak. 

Melly nyomorú legyen jelenleg képviseleti 
szerkezetünk, mezőföldi elvrokonim maguk fogják 
látni, elgondolván, kik hozták főképen, az egy-
házkerületi széken, a' 4-ik pont alatti végzést, melly 
ellen ők óvást tesznek? Én ugy tudom, nem a' 
táblabírák, hanem azok, kik a' mezőföldiek'né-
zete szerint, egész megyéket 's ezekben lakó ezer 
hitsorsosaikat 's őket magukat, az óvástevőketis 
képviselik. Midőn tehát a' mezőföldiek óvásttesz-
nek: önmaguk kijelentik, hogy nem voltak 's nin-
csenek képviselve. Honnan van, miről egykor Haj-
nal ur tudósított e' lapban, hogy a' superinten-
dentialis végzéseket az ekklézsiák tisztelettel félre 
teszik ? Onnan , mert nem voltak 's nincsenek az 
egyházkerületi gyűlésen képviselve. Honnan van, 
hogy az egyházmegyei gondnok , (ez már az egy-
házak' képviselője volna) az egyház' követét, ha 
gyűlésben szólott, már ha nem íny szerint is, pan-
dúrral hurczoltatja tömlöczre? honnan, hogy a' 
szóló (ez mára'képviselt volna!) kutyának, disz-
nónak neveztetik? — Ki látott képviselőt, kép-
viseltének despoticus tyránnját? Vagy nem hisz-
tek effélét? mezőföldi elvrokonim! lépjetek ne 
tovább , csak a' szomszédba , és ti elborzadtok 's 
melleteket verve főlkiáltandjátok: a' tractus kép-
viselője, ollykor , nem képviselő! nem, hanem 
több, despota és tyrann! És örök kárhozatot mon-
dandotok a" jelen, illy képtelen képviseletre. Hon-
nan van, hogy némeliy tractusok, esperesés gond-
nokon kivül, más követeket is kezdenek superint. 
gyűlésre küldeni? onnan, mert eddig nem, vagy 
nem helyesen voltak képviselve; onnan, mert a' 
rendes, örökös hivatalnokok nem birják úgymon-
datott képviseltük' teljes bizalmát, mellyel pedig 
a' köveinek szükségeskép birnia kell; onnan, mert 
némeliy, tractus képviselő esperes vagy gondnok 
urnák ellenőrre van szüksége, hogy képviseltei' 
akaratát kényszerítessék tolmácsolni, ha ugyan 



megszólal. * ) Nyomorú, a' képviseletnek puszta 
nevét sem érdemlő mostani egyház szerkezetünk 
annyira, hogy képviseletről józanon itt nem is szól-
hatni ! 

Azmára'kérdés: hogy kell reformálnunk, hogy 
képviseletünk legyen? Felelet: Nem felülről, hogy itt 
akarjuk kizárni az egyházkerületi, jelenleg jogosan 
döntő szavazattal biró táblabirákat, mert ezek az ily-

dám lelkierejének tanúi valának. Béke őrködjék 
hamvai felelt! T ú r i D á n i e l . 

Szinte a' mult nagy-pénteken temeltetett el 
néhai Knaar János kis hartai lelkész, több éve-
ken át a' pesti egyh.megye'buzgó főjegyzője. Béke 
fedje hamvait! 

l e v e l e z é s . Kénytelen vagyok egy kis őszinte 
nyilatkozást tenni. Idei lapunk' 150-ik lapján a' 7- ik 
számban ezt irám : Miután e lapnak egy darab idő óta 

nemcsak 
is magam 

vagyok 'stb. Ez némellgektöl úgy magyaráztatott, mintha 
társamez úttal minden beíolyástól el volna zárva. Teljes 
czimü némelly urak ! A' szerkesztők örömmel vallják 

- , , , , . , ,, /Uieg, hogy egymás iránt a'legszentebb bizodalommal 
vagy megbízásából szo l , — iranyaban, egyes vjse)tetnek 's a' protestantismus' javában és bajában 
személy , egyéni szavazatát, ezerek' képviselő-1 tehetségük szerint résztvevöleg osztakoznak. A' kúlünb-

lyen képviselők előtt, millyenek most állanak elő, 
nem fognak hátrálni, hacsak lélek van bennök 's az j Ü ^ s ö n ö s megegyezésünk' következtében— 
egyház' ügyei iránt egy szikra buzgalom. Refor- egyedüli szerkesztője , hanem még correcíoru i, 
máljunk alapban 's alulról! és tapasztalni fogjuk, 
mikép valódi's nem fattyú képviselőnek — kira-
lóban gyülekezetek' 's ezerek' nevében, utasítása 

jének szavával egyenlő értékűvémagosítni nem 
fogja akarni. T ö r ö k . 

Belföldi közlemények. 
Halálozások. Mező Berény, apr. 21-én, 

1884. Folyó hó'3-kán szenderült jobblétre n. t. 
Bonyhay Sándor ur , ki születet Debreczenben 
1760., hol tudományos pályáját végezve, kis-új-
szállási iskolatanitóvá, majd a' németországi er-
langai egyetemből haza térve füzes-gyarmati lel-
késszé lett 1790-ben, ott 30 évekig közelégülés-
sel viselt hivataláról — melly idők alatt az akko-
riban a' békésivel kapcsolatos nagy-kunsági egy-
házvidékben tanácsbiróvá is elválasztatott — mejj-
beli elgyöngülés miatt önként lemondott ugyan: 
de nyugalomba élése alatt is, mind Füzes-Gyar-
maton , mind utóbb Mezö-Berényben —- hová őt 
családi egybeköttetés vonzá — Isten' oltára kö-
rüli munkásságát bebizonyítani édes kötelességének 
tartotta. Kimúlt éltének 84. évcben. Gyásztiszte-
lete nagy-pénteken f. h. 5-kén k. tárcsái lelkész 's 
tanácsbiró Szabó Mihály úr és alulirt' szónoklataik 
mellett, nagy számú helybeliek 's vidékből össze-
sereglettek' kíséretében ment véghez. Gyászolják 
Józsefi, füredi lelkész, és Beniamin m.berényi 
jegyző 's hites ügyvéd fiai, rokonai, tisztelő ba-
rátjai's mind azok, kik feddhetlen életének, vi-

*) Mennyire nem képviselőket y kiknek szólani kel l , 
hogy küldőik' akaratját megmondhassák, hanem 
egyházmegyei kormányzóhat választottak, némelly 
esperes és segédgondnok urakban a' tractusok , 
mutatják a1 kerületi gyűlések, mellyeken ők leg-
többször hallgatnak, rkik otthon, a' kormányrú-
don , jól mozognak. Es mellesleg legyeu itt kér 
dezve: egy categoriába esnek-c az esperes és se-
gédgondnokurak, kik hivatalra válásztutásuk'' ide-
jén birták a' többség' bizalmát, azon melléjök ren-
delt követekkel, kik jelenleg bírják az egyházme-
gyei székét? Én úgy hiszem. nagy balgaság bárkit 
ís örökös képviselőül választani! született képvi-
selőjéül még azon elveknek i s , mellyeknek nem 
barátja! K. 

ség közöltök csak az, hogy Török ur, lapunk'legelső 
néhány számát kivéve, a' szerkesztőséget egész a' mult 
év' december' elejéig — kölcsönös megegyezésünk' kö-
vetkeztében— maga vitte, revideálta, expediálta, pos-
tázott, levelezett, számolt 'stb. Js ez alatt maga húzta 
a' tiszta hasznot is , értem a' verejték-cseppeket, 's 
azon hálás elismerésből származott keserű czímeket, 
mellyekkel nemeiig urak öt megtiszteleniteni méltóz-
tattak. Török barátom igazságosnak tartván, ezen ja-
vakban engemet is részeltetni, sőt magam i s , nem 
levén ment az önhaszontól és hiúságtól, 's így epedve 
epedvén ama' haszon és kitüntetés után, a' mult évi de-
cember' közepén a' szerkesztést, olly értelemben mint 
azt elébb társam vivé s mit elég világosan fogalmaztam, 
átvevém. De valamint lataly és harmad éve társamnak 
eszébe nem jutott . engemet kizárni akarni, úgy ez 
nekem sem jut eszembe. Azon pillanatban, mellyben 
tisztelt barátom nemesen irígyltndi koszorúimat , ismét 
szívesen átengedem neki a' mezőt Sőt ezennel felszó-
lítunk mindenkit, hogy mihelyt a' fenemlített haszon 
és dicsőséggel beérve, a'lap' fönmaradását biztosítja, 
szívesen átengedjük neki a' szerkesztőséget 's mi elő-
fizetni , tisztán olvashatólag 's a' legújabb helyesírás' 
szabályai szerint i rni . előfizetőket, pártolókat szerezni, 
szóval mindent elfogunk követni, hogy ezen orgánu-
munk azzá legyen, a' minek lennie kellene, a' mivé 
körülményeink' mostohaságánál fogva nem egészen te-
hetjük. — Kéretnek tisztelt levelezőink, hogy a' tulaj-
donneveket világosan's olvashatólag írva küldjék. Senki 
sem szeretheti, ha elferdítve adatik neve, pedig sok-
szor alig lehet kivennünk , a' kérdezősködésre pedig 
nem mindig érünk rá. — Szerkesztőséghez egy név-
telen czikkecske érkezett, mellyben az állííatik. hogy 
a' veszprémi ref. egyházmegyének nem rég tartott egy 
gyűlésében egy ny gyülekezetnek (ecclcsia) tehát morális 
testületnek ide jött követét, midőn érzékenyen panasz-
laná egyházának a'consistorium általi nyomulásátl, el-
nök ur rögtön letartóztatva betömlöczözteté. Kérjük 
veszprémi rokonainkat czáfolják meg ezen rút rágal-
mat. Előttünk a' czikk annyiban gyanús, hogy benne 
sem a' hely, hol a' gyűlés tartatott, sem a' személyek 
megnevezve nincsenek- Azért közlöttiik ezeket, hogy 
kitűnjék, milly tudósításokkal terheltetünk mi gyakran, 
mellyeket elhallgatnunk mégis nehéz. Mert az illy tu-
dósítás ha való. miéit kímélitek az égbekiáltó bűnnek 
elkövetőjét rs mért nem teszitek ki ne*ét 's neveteket? 
ha pedig koholt, mért csaltok meg minket, mért gá-
zolódtok embertársaitok' becsületében és cur foedatis 
nidos vestros? Alázatosan kérem a' veszprémi testvére-
ket, világosítsák fel ezen ügyet. S z é k á c s . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
JHarmadiU évi folyamat. 

Pesten, 1844. Május' 4kén 

Mindeneket megpróbáljatok; a' mi j ó , azt megtartsátok. 
1. Thess- 5, 21. 

T a r t a l o m . Rövid vázlata a' vallásosság' és theologia' j e -
len állásának némethonban D o b o s . — Szózat a ' m a g y a r -
honi protestáns közönséghez . J e s z e n s z k y L á s z l ó . 
Egyházi gyűlések: Alsó-Borsod ' egyházi gyűlése. T a m k o 
F e r e n c . z . — Békés-banát i egyházmegyei gyűlés. — 
H a j n a l Á b e l . — Isko laügy: Iskolai vizsgálat 's a ' k ö -
rül tett észrevéte lek . T ó t h I g n á c z. — Külföldi i roda-
lom. D a r u . — Külföldi közlemények. — Belföldi köz le -
mények. — Levelezések. 

Rövid vázlata a' vallásosság' és 
theologia' jelen állásának 

nénietlionban. 
Szerettem volna e'szempontból honunk' val-

lásos symptomáin végigtekinteni; 's megvallom, 
darab idő óta meglehetős figyelemmel kisértem is 
e' csendes, de azért nem mély tenger' hullámzá-
sait , szedegettem és színeztem e' régi avult kép-
nek néhány kitűnőbb vonásait, ah! de honunk, 
a' bona patria, még most csak a' házasságok-
kal vesződik: és én bizony nem birtam az egész-
ből egy új korszerű képet összeállítani. 

A' római catholicismus ott áll erős horgo-
nyán a' nélkül, hogy a' beleütköző hullámok 
helyébül verhetnék ; ott áll mint egy meredt 
vonású arcz, a' nélkül, hogy belmozdulatai 
még most külvonásain elárulnák, kifejeznék ma-
gukat. A' protestantismus ott hever szegény 
symbolikus szalma-ágyán , képtelen quodlibet 
egyházigazgatási rendszerén, 's legfölebb akkor 
rúg magán egyet, ha empirikus külhelyzetén kel-
lene valamit igazítni. Minden élete még eddig az 
egyházigazgatás' megkövesült alakjai körül nyi-
latkozik , az elvekkel sehogy sem vagyunk; szoros 
értelemben vett vallásos iránya a' honi törvénybe 
bele kényszerített confessiók' kopár legelőjén ácso-
rog a' nélkül,hogy a' prot. némethon' vagy scotia' pél-
dájára orthodoxiáját pietismussal galvanisálhatná, 
vagy hanyatló életerőjét mysticus ópiummal kis 
időre feléleszthetné. A' berlini hires felhő * ) még 
most eső helyett csak szelet hozott, mellynek zú-
gását halljuk; de honnan jött , hova megy? nem 
tudjuk. - Az ó-hit a' pópák meredt keze, és 

* ) Lásd Lapunk folyó évi 6 szám. 129 hasáb. 

ön régi szokásai kőzött mozdulni is alig képes. E' 
szem' és fül' vallása még nem nyita ajtót a'szel-
lemnek , és igy a' mint van, az orosz zár miatt 
nem is nyithat soha. 

Más mezőt kelle hát keresnem, egy olly 
mezőt, hol a' vallásos elem az emberi érte-
lem' mindegyik alakját fölöltötte, vagy ha föl nem 
ölthette: Kant' feszes kritikájától fogva, az újabb 
scholastica, Hegel és Schelling' keleti szabású 
bő palástjáig , erővel magára vont vagy feszített 
minden philosophiai divatos kabátot. E' mező né-
methon vala, hol a'vallás kilépve orthodoxus szűk 
köréből, sajátságosan felvegyült a' speculativa 
philosophia' mindegyik képtelenségével. Lássuk 
hát a1 német vallásosságot és theologiát átaláno-
san azon elemekkel felvegyülve, mellyek ezt az 
újabb időkben mintegy chemice áthatották.*) 

Némethon vallásos tekintetben, tagadhat-
tanul egy új kornak áll küszöbén , mellynek 
alakja méq kifejletlenül mozog ugyan a' jö-
vendő méhében, de a' mellyröl a' mult idők' ra-
kodása mindinkább kopik lefelé, és lassan las-
san egy új valamivé készül átidomulni. Isten 
neki! egy uj átalakulás, mellyet az idő maga fejt-
vén ki a' keresztyén elemből, fájdalom, de minden 
bizonnyal megérik a' stabilismus' és symbolismus' 
daczára. Amaz uj romanticus fellobbanás, melly 
a' német vallásosság' külszinét e' század' elején kis 
időre felpirította, viszont elhalványodott, amaz 
üres pathosz , ama szinészes érzelgés, melly a' 
nép' magváig behatni nem birt, üres tokiászként 
hever rnár is a' vallásosság' szérűjén , nemsokára 
elhordja a' szél mindenestől; mert nem vala meg 
benne amaz egész emberiségre ható mély komoly-
ság , nem amaz egészséges, posgás népszerűség, 
melly azt a' nép1 vérébe átvezetheti vala. A' ro-
mantica'korszaka, melly a' ker. vallásosságot zengő 
érczczé , pengő czimbalommá akarta üresítni, le-
járt; és lássuk, mi nyomot hagyott kivált a' val-

* j Ez elemek' főbb képviselőiről bíráló szempontból 
rövid időn szólok a' mennvire lehet csapatonként. 

K. 



lásosság' küljeleiben maga után, mellyekben ha 
mindjárt nem csalhatlanul is , de mégis nyilatko-
zik a' belvallásosság. Halljuk magukat a' dologhoz 
értő német tudósokat ós szemtanukat. „Temp-
lomainkba — igy szól az egyik — még számo-
san járnak , többen mint az aesthetico ideális puha 
korszak előtt, melly e' század'elején egész német-
hont lángba borítá, ós a' szabadság-háború'gya-
korlati idealismusában éltető olajra talált, azonban 
nézzük közelről e'részvétet, kivált személyesen ma-
gukat a'részvevőket, kik ők? Mindenek fölött a' nők. 
A ' férfiak között azok, kiknek művészeti, vagy 
aestheticus érdeke a' templomokba tévedt bele ; a 
par excettence müveitek és szellemdús bogará-
szok , kik mindennek a' mi mély, a' mi elzárt, a' 
mi nem minden ember orrára való, utána ered-
nek 's elfogdossák. Ide tartoznak néhány czime-
res világiak, néhány dijas oktató, nem említve 
azon dicasterialis szellemű uracsokat, kiknek tu-
lajdon érdeke, sympathiája nem levén, a'fő és 
legfőbb személyek után ballagnak és szedegetnek 
folyvást" 'stb. 

Ez osztály a' romantikusok', az éldelet-ku-
tatók' osztálya, lássuk a' vele szellemileg rokon 
pietisták' osztályát: tagadhatlan, hogy ezeknek 
vallásosságában több van küléldeletnél, van vala-
mi komoly, van valami mély; halljuk a'zúgást és 
a' tompa morajt, melly e' vallásos mélységben mint 
a' tüz a' vulcánok' gyomrában kóvályog, de a' 
mivel tele , azt itt magából kiadni nem tudja, a' 
szabad erkölcsiség' minden életjelét, minden ma-
gasabb nyilatkozatát ó-liturgicus mozdulatokba 
fojtja bele, tagadni nem lehet, bogy gyakorlati 
küléletök példás, jámbor és egyszerű, de a' her-
vadt szin, a' természettöli messzeállás, nem mu-
tat erkölcsi függetlenségre. Az éldelet-szomjas 
romanticusokkal szemközt ez irányt úgy lehet te-
kinteni , mint szellemi aszkórt. 

Ez osztálybelieken kivül eljárnak még a' temp-
lomokba néhányan, kiknek zömök polgári elve nem 
birt keresztül szökni néhány régi árkot, melly a' 
templomok' hátulját még sáncz gyanánt keríti, az 
apák', az elődök' erős vallásossága megfogja ezeket 
néha néha, beviszi, beragadja a'templomokba, de 
viszont kis hiján elégületlenül hajtja ki onnan. A' 
gyülekezetek' magva, széke, a' nemasszonyos fér-
fiak , a' polgár, a'hivatalos, a' tudós, de nem 
oktató osztály; mind elidegenedett az istentiszte-
let', a'vallásosság'jelen alakjától; vallásos beléle-
tök, vagy azon szellemi tartomány, hol az em-
ber' lelkére isteni szellők lengenek, fölötte tüzes 
nyelvek gyúladnak el: messze túl fekszik az avult 
luturgica' határain. E' szellem mindinkább terjed, 
terjedtében mindinkább absorbeálja a' nép' eddigi 

* ) Természetesen egész értekezésem némethoni ada-
tokra épül, de én az idézeti fitogatásnak barátja 
nem levén, legyen e' Jegyzés, itt minden unalmas 
és tarkító idézet helyett. Nem bánom, mondják 
compilatiónak vagy bárminek munkámat. K, 

vallásos fogalmait, nemcsak innen, hanem túl a' 
hegyen egyiránt. A' ministerialis egyházigazgatás, 
az absolutismus, a' nyavalygó pietismus, a' köny-
nyelmü romantica, a' nép' materialismusa, mind 
csekély akadály útjában. És az egyháznak menni 
kell vele, vagy elmarad mint pusztatemplom a' nép' 
háta mögött. 

Ha kérdjük, mi ennek az oka, kivált német-
honban ? hol vette magát e' mellék-ág, melly a' 
hajdani vallásosság'vizének nagy részét a'maga' 
medrébe szítta el? E' kérdésre sokan sokféleképen 
felelnek. A' bün, az emberi romlottság! mondják 
az orthodoxusok ; igaz, hogy utoljára minden 
e' pontban fordul vissza, maga az orthodoxia' 
bűne is a' ker. vallás körül. Vagy a' r a t i o -
n a 1 i s m u s' feszegetései szedtek el sokat a' haj-
dani vallásosság'alapjából; vagy tán a'roman-
tica' érzelgése 's üres sentimentalismusa enerválta 
a'régi egészséges vallásosságot? 'stb. Én hajlandó 
vagyok magára a' korra, és ennek egész irá-
nyára fogni a' bünt, ha ugyan bűnnek lehet fogni 
azt, mit maga az idő fejtett ki ösztönszerűleg ön-
magából. Sokan a' politikát is okolják; mint a' 
melly nem ragadta meg a' pillanatot, mikor még 
könnyűszerrel lehetett volna a' dolgon segíteni; 
akkor, mikor kellett volna, nem fogott kezet az 
egyházi csalhatatlansággal; jelenleg, miután már 
maga a' nép szemmel lát, füllel hall, csak rontja 
a' vallás' tekintetét és hitelét nem jól számított avat-
kozásaival 'stb. 

Mind ezen okokat — mellyeknek fejtegetése 
mossze elvinne czélomtól — mellőzve, a' theo-
logiánál maradok; és ennek főbb jelenségeiből szán-
dékom nézni a' német egyháziasság' jelen állását, 
ugymintvanját. 1.) Egyházi szónoklat. 2.) Dog-
ma történet, átalánosságban. 

A' mult század' közepe táján gyalulódott össze 
a' német egyházi szónoklatban, kivált a1 rationa-
Iismus a' supernaturalismussal, e' kettő ugyan már 
régen, vagy tán soha nem volt élesen elkülönözve 
e1 mezőn egymástól, a' mennyiben mindegyik hatal-
mas dogma bakján, ha mint függelékképen is 
ott ült az észszerű alkalmazás. Ez iránynak legje-
lesebb képviselői valának a' sok között Spalding, 
Zoliikoffer és Reinhard. Ez, jelenleg már avult 
irány, az eltépett, de azért erőteljes német polgár-
világnak volt kedveltje; a' józanság, a' német be-
csületesség , az egészséges népszerű philosophia, 
tiszta ágyból született leánya. É' korszaknak zár-
köve Kant, jelleme a' didacticus alak és erkölcsi 
tartalom. Mosheimtól fogva le a'századunk elejéig 
e' szellem lebegett a' német egyházi szónoklat fe-
lett. E' szónoklatokban a' dogma együtt üget még 
az erkölcsi tartalommal, de csak igen hosszú pó-
rázon, bennök a' szék és velő, a1 szigorú erkölcsi-
ség, melly e' szónoklatokban végetlen joga'és 
autonomiája'öntudatára ébredt fel; kárhogya'di-
dacticus alak' tömöttsége néhol a'sentimental elő-
adásban vizenyősödik el! 



„Hogy az igaz vallás nem lehet egyéb er-
kölcsiségnél , és hogy a' vallás ezen egyedüli ele-
mével felvegyült avasságok az életre nem hathat-
nak" e' thema lön vitatva ötven egész éven át, 
de mint látszik múlékony sikerrel; legalább a' di-
vatos új speculativa theologia nem átallá kimon-
dani : hogy az egyházi műveltség' csak ezen fo-
káig vergődött egyházi szónokokat többe a' kor 
iiem emésztheti. Az erkölcsi igazságok és postu-
lalumok visszatoroltattak, mert maga az ó-német-
hon, mellynek földéből kikeltek, elhalt és nincs 
meg többé. A' költészeti új philosophiából kiin-
dult szellemi merengés vagy felhőnyargalás, 
ezen ürügy alatt, hogy az istenit az emberi szel-
lem' mélységeibelevonva, egy szabad, egyaest-
heticus erkölcsiséget alakíthasson: összetörte az 
objectiv erkölcsiség' merevény kőtábláit, az erény-
tant, 's a'közhasznúság' nagy elvét nagy czifrán 
eltemette. 

Nagy tévedés volna azt hinni, mintha ez újabb 
mozgalom valami specificus vallásosságból indult 
volna k i , mintha az emberi okosság, és erkölcsi-
alapelv' ellenébe a' kijelentés1 sülyedő tekintetét 
kivánta volna helyreállítani. Koránt sem! egész 
figyelmével az emberi természethez fordult, 's mi-
dőn ebben feneket nem ért, magát az Istent, val-
lást, ennek mélységeibe sodorta le, 's midőn ez 
uton magát végig illudálva a' czélnál lihegve meg-
állt , fájdalom! az ember és a' természet messze 
elmaradt háta mögött, 's észre sem vette, hogy 
mesterséges aesthetico-naturalis rendszerébe a'su-
pernaturalismus csakugyan belebútt mindenestől. 

Kérdjük, hogy szedhették igy rá önmagukat a' 
naturalista theologusok ; hogy csinálták ezt a'nagy 
karikát, mellynek kezdő és végpontja összefut? 
Igen természetesen, ide Faust'ördögesem kellett, 
hogy velők a' haladás helyett mindig csak karikát, 
ugyanazon karikát csináltasson. Az ujabb egyházi 
szónokok, az új philosophia' szellemében, melly 
nem egyéb acstheticus nézeletnél (aesthetische 
Betrachtung) , indultak el az egyházi szónoklat' 
mezőjén; az új philosophia' elveit verték le mint 
karókat, ennek főpontjain, c' pontokból húzgálták 
a' vonalakat, 's midőn ez új hálózat elkészült, ezt 
nevezték aztán vallásnak, religiónak, ezzel fog-
dosták a'lelkeket. Ezen tekintetben Schleiermachert 
a'többek között Netzmachernek (Hálócsinálónak) 
lehelne nevezni. Azaestheticusnézelet, mitSchel-
ling, a'kor'philosophusa, értelmi nézeletnek (in-
tellectuelle Anschauung) keresztelt el; minden dol-
goknak az absolut szempontjábóli nézése, összefüg-
gésben az universummal: ez az abracadabra az 
új keresztyén religió , ez új bálvány előtt megha-
jolni hivatnak fel korunk' müveltebbjei, kik a' 
régihez visszamenni nem akarnak. * ) Ezúton ve-

*) Mint húzgálták be e'val lásba, a* ker. vallás* mind-
egyik positiv dogmáját, majd nagyjából megte-
kintjük a' rendszerek bírálatánál, ha Isten éltet 
és segí t . 

gyűlt fel az aestheticus irány a' vallásos iránnyal, a' 
költészet az igazsággal, az immanens a' transseen-
denssel; ez úton olvadt bele a' divatos nézelet a' 
bibliai fogalmakba, a' philosophia a' dogmába: 's 
lett belőle egy nagy kovász , mellyet a' sok né-
met egyházfi gyúr, dagaszt; lett belőle egy phan-
tasiai vallás, melly a' régi moralismust és ratio-
nalismust kevélyen lenézi, az erkölcsiséget, a' 
szellem' egyik alárendelt alakjának tekinti, 's aest-
heticus vallásos érdekből indulva ki,a'hajdani kopár-
ságok' helyébe egy gyönyörűséges vallásos párkot 
akar ültetni. 'S mind ezek után, mégis ezt meri 
a' német theolog egész komolyan állítani, hogy 
Ja! wir wissen was wirwollen! mi magyarok 
legalább tudjuk, mit nem akarunk. Igy áll az egy-
házi szónoklat, lássuk átalánosan a' dogma' v i -
szontagságait. 

A' német theologia' fermentatiója' alkalmával, 
sok orthodoxus buborék jött fel a' fenekről és pat-
togott el; ugy látszik, e' pezsgés egyet fordított 
a' keresztyén religión, 's a' hajdani neoplatonis-
must, mellyet századok temettek el és nyomtak fe-
nékre : újra fölülkerítette. Lássuk ennek igen egy-
szerű históriai progressióját: 

Kant mind azon tévesztéseket vagy balfogá-
sokat, mellyeket a' theologia az emberi józan ész 
ellen követett el, a' philosophia'bíráló széke'elébe 
idézte. Tehette-e ezt Kant, nem vétett-e a' tör-
vényszéki illetőség' szabálya ellen ? erre megfe-
leltek maguk a' theologusok, mikor orthodoxiá-
juk' hitelét innen és túl a' hegyen szinte az értelem' 
törvényszéke előtt védték , és a' hit' fórumán el-
vesztett ügyöket, nem egyszer, maguk ide appel-
lálták, vagy szállították. Kant azonban ítéletét 
egyenesen ki nem mondá , ő elmondá az ész' ne-
vében mind a' két fél mellett és ellen , a' mit el-
mondhatott, de az eredmény, a' végitélet elmaradt. 
0 utána jöttek mentek a' philosophusok, kiket 
a' német vizenyős elem, mint gombákat bőven 
megterem, mindegyik megállt a' résen, mit Kant 
tört a' régi sövényen és ürgette forgatta, talpra, 
fejre állította a' dogmákat, kiválta' keresztyén 
mysteriumokat, mellyek a'philosophia' fejébe se-
hogy sem fértek. Sokan hódoltak maguk a' theo-
logusok közül is az ész-philosophiának, a'szigorú 
orlhodoxusok' nagy bántalmára, kik őket e' szo-
katlan lépésért, hogy észt használtak, rationalista 
név alatt eretnekílették. 

Erőszakkal, egyház'nyilával*) többé, mintáz 
előtt, fenyegetni vagy irtani nem lehetett; a' té-
kozló fiúknak, kik az ész'szolgálatában igen jól 
érezték magukat, bánatos visszatérése, hiú remény 
vala! Mit volt mit tenni? közítni, békítni kellett, 
nehogy az orthodoxiától elcsapott rationalismus 
még több követelésekkel álljon elő. És ez viszont 
csak a' philosophiának lön feladata. Lássuk mint 
járt el közítő hivatalában? cserben hagyva a'ratio-

*) Ad formám isten' nyila. 



nalistákat, kik előtt o maga rázta meg a' kolom-
pot , kezet nyújtott a' vért izzadó orthodoxiának, 
a' mysteriumokat, mellyeket maga akart kevéssel 
az előtt a' theologiából kigyomlálni, keblére vette 
fel, ön vérével táplálta, magas fészket rakottné-
kiek, és önészszerüségét veszélyeszteté. Igy lőn 
belőle egy csudálatos, titokteljes, érthetlen phi-
losophia. Az egyházi tanok, a' symbolumok ad-
dig n y i r k é l t e t t e k , addig sutultattak, mig 
a' philosophiai állítások' tokjába belefértek, vi-
szont a' philosophiai igazságok addig nyújtat-
tak, srófoltattak, mig nem kis hiján egyházi 
siralmas alakot vettek fel, és ollyanokat val-
lottak, millyeneket soha nem gondoltak. Igy aztán 
végre megszületett a' váltott gyermek, mellyet 
sem a' szigorú 01 thodoxia, sem az észszerű philo-
sophia magáénak el nem vállalt. 

Hegel' mystica philosophiájával lehozá a' fel-
legekből a' mystica philosophiával megbabonázott 
theologiát, bevitte a' nagy falovat az egyház'falai 
közé, 's jámborul azt hivén, hogy vele mindenét 
visszanyerte a' theologiának, megfordítva minde-
nét elvesztette , el igen is, mert ha a' philosophia 
csak igy szólhat a' theologia mellett, ez legbizo-
nyosabb jele annak, hogy ez a' két elem csak 
azért vegyül fel egymással, hogy egyik a' másikat 
lerontsa. 

Még folyvást küzd az ész az orthodoxiával, 
az emberiség vallása, a' keresztyénség fölött, és a' 
legújabb szerencsétlen kísérletekből ítélve, egyik 
a' másiktól válni készül. A' speculativa philosophia 
középen állva mint békéltető, szépeket mond egyik-
nek is másiknak is. A' bibliát fogta fel mint fegy-
vert egyik a' másik ellen, az orthodoxia — mint 
rendesen — boszús, keseredett; előttekevestér, 
mert útjában az ész, háta mögött a' véges mult, 
az ész komoly, előtte kevés mult, mert az az ortho-
doxiáé, háta mögött a' nagy jövendő, de egészen 
a' jövendő felé fordulnia még nem lehet, mert 
szemmel kell tartania tiszteletre méltó agg vetély-
társát. A' nép közelről nézi a' vitát, figyel! de 
kizárólag egyikhez vagy másikhoz fordulni nem 
fog, mert neki okos vallás kell, az ügyet minden-
esetre nem a'rendszerezők, hanem a'nép' egész-
séges széke magva döntendi el. Dobos. 

Szózat a' magyarhoni protestáns 
közönséghez. 

„ E g y e s ember keveset t e h e t , ha óriás volna 
is. A' s z é p e t , nagyot és d i c ső t , ezereket 
boldogítólag egyeseknek központosított e re je 
termi meg. S z é k á c s , e ' l a p 4 . sz. 

Vannak mélyebben ható okok, de bizony e' 
lap' hatásának is nagy mértékben köszönhető, hogy 
a' honi protestáns egyház' keblében az egyházias-
ságnak lelke, kivált a' legújabb időkben ébredni 
kezd, és minden színezetű honi protestáns oda 
irányozza erejét, hatását és törekvését, hogy an-
nak minél dicsőségesebb alkotásához hozzá járul-
hasson. A' vallásnak szentsége és az egyháznak 

rendeltetése minden jólelküek' figyelmét magára 
vonja, sőt nálunk országgyűlési lelkes mély böl-
cseségü és nagy tudományu vitatkozások' tárgyává 
is lőn, és mennyire ezek kirekcsztőleg egyházunk* 
érdekeire, elveire, sőt a' keresztyén vallás' ren-
deltetésére vonatkoznak, dicsőségesen jellemzik ma-
gyarországban soknak prot.-tismushozi belső von-
szódását. E' tényeken csak örvendenie kell minden 
jó protestánsnak , hiszen szüleményük csak áldott 
lehet, a' világosságot, a'tudományt, vagyis egy 
szóval mondva, a' protestantismust elébb utóbb, 
de mindenesetre egyszer kellő polczra emelen-
dik. A1 vallás', az egyház' roppant mezején itt ott 
bolygó c s i l l a g k é n t tünedező mozgalmaink , 
habár csekélyek is* ) , mindazonáltal életerőre mu-
tatnak , és dicsőséges tanúbizonyságot tesznek ar-
ról , hogy országos protestáns egyházunk, zakla-
tott körülményei közt is sarkalatos elveihez hü ra-
gaszkodásban szelleme' követeléseinek megfelelni 
indult. Azonban, mit eddig egyházunk' érdekeit 
tekintve tettünk, noha szép, hasznos 's dicsé-
retre méltó is az, nézetem szerint nagy feladá-
sunkhoz képest keveset tettünk, sőt nekem ugy 
látszik, hogy egyházi teendőink' hosszú sorának 
csak küszöbén állunk, és e' helyzetünk lelkes és 
kitűnő 's áldozatot nem kimélő munkásságot igé-
nyel és pedig annyival is inkább , mert nemcsak 
hogy — Lutherrel szólva — „régi ellenségünk" 
ezerféle átalakulások'szine alatt körültünk fenyege-
tőzve jár, hanem kivált azért is, mert a' tespedés, 
a' stabilismus nem illik protestantismushoz; azért 
mondja barátom Geduly Lajos ur e' lap' 6. sz. 
hogy a' „protestantismus munkásságnak vallása'/ 
Ezekből kiindulva, engedelmet kérek, hogy szent 
vallásunk"s szeretett egyházunk' érdekében gyenge 
szózatomat fölemelni, és azt hitrokonimnak nem-
csak bölcs figyelmükbe ajánlani, hanem annak párt-
fogolása iránt is ezennel egész tisztelettel felhívni 
bátorkodom. 

Szent óhajtásom: protestáns vallásos és 
egyházi életünket é hazában minél tökéletes-
ben kifejleszteni, minél erősben szilárdítani 
és minél s zéles ben elterjeszteni. Mennyire 
szerencsém van ismerni hitfeleimet, bátran me-
rem állítani, hogy törekvésem minélelőbbi léte-
sítése mindenki' keble' szent óhajtásai közé tar-
tozik. Hiszen nincs köztünk csak egy is , kinek 
szivét a' szent örömnek húrjai nem rezgik át, lát-
ván , hogy hitsorsosi vallás dolgában nem tűrvén 
a' szent homályt, az evangyéliom' tiszta fényében 
járnak, lerázván egyrészről a' vakbuzgóság', más 
részről az indiíFerentismus' bilincseit, követik a' va-
lódilag keresztyén vallásosságnak lelkét. Én bát-
ran merem mondani, hogy e' szent ügy' előmoz-
dítása minden honi protestánsnak szivén igen is 
érzékenyen fekszik. Azonban, hogy ezt elérhessük, 

* ) De országos elhagyatottságunkban ki is merne 
kívánni többet és nagyobbat ? 



szükség nekünk megtagadni az esközöketis,mely-
lyek e' nagy e' dicső czélra vezetnek , ebben pe-
dig meggyőződésem szerint mi sem segíthet olly 
áldottan, mint a' theologiai literatura. En a' litera-
turáról átalán véve azt hiszem, hogy az minden szel-
lemi életnek éltető lelke, és a' jólélnek legáldot-
tabb alapítója; fölébreszti az a' szunyadozó erőt 
— az emberben lakozó istenséget — és a' hatásnak 
olly magas fokára emeli,mellynek eredménye minden 
„szép, nagy, dicső 's ezereketboldogító.*' Esin-
nen van az, h o g y minden nemzet, melly a' jólét' 
áldásaiban részesülni óhajt, az irodalmat, mint 
annak leghatalmasabb tényezőjét ápolja, neveli és 
előmozdítja; innen van az, hogy nálunk is a' 
nemzetnek felkentjei, mindenek előtt a'tudós-tár-
saságot, mint szellemi és anyagi haladásnak leg-
biztosabb emeltyűjét, alapíták meg. A' hol iroda-
lom nincsen, ott a' szellemi és anyagi jólét nem lakik, 
ott a' nép pang, sülyedez, nyomorkodik. Már most 
vigyük át ezeket az egyházi ügyek' mezejére. Az 
egyház' — symbolumaink szerint szentektársasága 
— magas rendeltetésének semmikép nem felel meg, 
ha a' vallást nem szivárogtatja át tagjainak szivé-
be, és én bármilly nagyon elismerem is a'szóbeli 
előadásnak e' nagy czélt előmozdító érdemeit, a' 
theologiai literaturát még is áldottabb hatású esz-
köznek tartom. A1 nemzeti*) theologiai literatu-
rának alapját — ha ugyan mondanom szabad — 
már az apostolok' korszakában találjuk 's mig a' 
keresztyének a' nemzeti theologiai literaturát ápol-
ták: addig az egyház magas rendeltetésének, nagy 
czélja felé sikerteljes lépésekkel haladott, addig 
volt ő a' hivek' nevelője, ápolója, édes anyja — 
innen az anyaegyház ; — de mihelyt a' keresz-
tyének a' nemzeti theologiai literaturát elhanya-
golták, és ennek nyomán az evangyéliommal, meliyet 
Krisztus' akaratja szerint ingyen kellett vala hir-
detni, egyedáruskodni kezdtenck: azonnal beron-
tott a' sötét századok' kora, és az egyház, melly 
egykor édesanya, most már zsarnok volt, melly 
egykor a'felsőhatalomnak engedelmeskednitanított, 
most már a" császárral tartat magának kengyelt, 
hogy hatalma' szédítő magasságára emelkedjék; 
melly egykor szabadságot adott a' világosságban, 
most már a' szent tudatlanság a' babonának 
ostorát fonta a' hívekre Az áldott reformatio, 
melly a' keresztyén népeknek megadta azt, mi az 
övék, csak a' nemzeli theologiai literaturának 
szárnyain juthata oda , a' hol mostanság áll, 
különben elvesz. Protestantismus és a' nemzeti 
theologiai literatura szorosan ragasztvák egy-
máshoz, olly annyira, hogy amaz e' nélkül fel-
nem tarthatja magát. Német hitrokonink, ott a' hol 
kellett, felfogván az ügyet csüggedni nem tudó 
lelkesedéssel és bámulatra ragadó kitürő munkás-

*) Minden félreértés'kikerülése végett a'nemzeti theo-
logiai literaturát azon értelemben veszem, meliyet 
annak Pál apostol adott. 1 Cor. XIV: 19. 

sággal, minden hitrokonaik felett állanak a' pro-
testantismus' lépcsőzetén; majdnem elmondhatni: 
„egyedül ők a' protestáns literatura." Mi magyar-
honi protestánsok hol állunk e' tekintetben, 'mon-
danom alig kell, mert mindnyájan látjuk , hogy 
mimagunk alkottatheologiai literatúránk nincsl 
és hanem akarjuk magunkat mystificálni: kény-
telenek leszünk megvallani, hogy mi magyarorszá-
gi protestánsok literariai tekintetben vallásunk' el-
veinek 's elvei követeléseinek e' században eleget 
nem tettünk! Kemény 's kíméletlen Ítélet! Azon-
ban mind a' mellett ne gondolja senki, hogy a' 
honi protestáns egyház maga' keblében nem talál 
annyi erőt, észt és tehetséget, mennyit feladása' 
nagyszerűsége kiván, ki azt hiszi, nagyon csalat-
kozik. Elmaradásunknak okai egyházunkon belől 
és kivül vannak. Mondjuk meg loyalis őszinteség-
gel, mi szivünkön fekszik: az ország, mellynek 
bizony érdekében áll hitvallásunk szerinti kifejlő-
désünk , nemcsak hogy semmi segédkezeket nem 
nyújtott, hanem tetemes akadályokat is gördített 
haladási pályánkra; tudós theologusaink úri ren-
dünknek költségein akarnák virágoztatni a' theolo-
giai literaturát, no de ezen tudós urak megfelejt-
keznek arról, hogy úri hitrokonink' vállaikra a' mai 
kor annyi sok és felette nehéz, de mégis e' ma-
gyar haza' javát és ez által az egyház' javát is olly 
hatalmasan előmozdító szent terheket gördített, 
hogy azon dicső vallásos buzgalom mellett is, melly-
lyel egyházunk méltán büszkélkedik, nem lehetnek 
„mindenekben minden"; kiadó könyvárosnak nem-
létén sopánkodva panaszkodunk , de meg nem 
gondoljuk, hogy illyen becsületes vállalkozó mi 
bennünk káratlanítása' garantiáját föl nem leli; tu-
dósaink közt pedig mellyik irt 's adott ki theolo-
gicus könyvet a' nélkül, hogy ezen szent buzgalma 
által mind maga', mind gyermekei anyagi jóléte 
nem szenvedett volna. Mind ezek azt mutatják, 
hogy körülményeink mostohák 's egyházi 's val-
lásosügyeinkre nézve veszedelmesek, de más rész-
ről is azt hiszem, hogy protestáns létünk, ha nem 
is végképeni megtagadása, de bizonyosan tetemes 
megsérülése nélkül ezen abnormis állapotban többé 
veszteglenünk nem szabad, 's ezenfelül ,,a' mit egyes 
ember nem tehet, az egyeseknek központosított 
ereje termi megk<, bátorkodom a' honi protestáns 
közönséget arra fölhívni , hogy „magyaror-
szági protestáns könyveket kiadó egyletbe" köz-
pontosított erővel összeállani méltóztassék. Ez esz-
mét motiválni szükségtelennek tartom, mert egy-
házamnak, sőt hazámnak jóakaró barátja érti mit 
akarok. Tervéről lehetne a' szó, csekély nézeteim 
szerint azzal is állhatnék elő, mert gondolom egy 
olvasó sem hiszi, hogy ez eszmét csak amúgy vak-
tában hoztam volna elő, de csak fővonásait 's 
ezeknek is csak némellyeit adom elő, részletes al-
kotásához szólani jelenleg nem akarok, mert az 
alkudozásoktól tartok, mellyek hitem szerint hát-
ráltatják az ügyet. Tervem' fővonásai ezek: Az 



egyleV czélja. A ' magyarországi protestáns egy-
letnek czélja: a' vallásra, az egyházra és a' ne-
velésre vonatkozó jó könyveknek kiadása, honi 
egyházunkban divatozó nyelveken. Az egylet' 
pártfogója. A ' magyarországi protestáns egylet' 
pártfogója a' honi két prot. egyháznak egyetemes 
gyűlése. Tagok. A ' magyar protestáns egylet' 
tagja mindenki lehet, k i czélja' előmozdításához 
járulni akar. Minden tag tartozik egy részvényt, 
melly 10 pengő forintból á l l , egyszerre minden-
korra vá l tan i , szabadságában áll azonban töb-
bet is váltani. Minden tag az egylet által kiadandó 
könyvet 25 pctel olcsóbban kaphatja a' bolti ár-
nál. Tagok' száma határtalan , mihelyt az egylet 
ezer tagot számláland, magát constituáltnak ny i -
latkoztatja. Tisztviselők. Az egylet válassza ma-
gának fő- és al-elnökét — az első mindig egyházi 
legyen — pénztárnokot, t i toknokot , jegyzőt és 
ügyvédet (szerepeik' körét meghatározza az 
egyleti gyűlés). Az egyletnek van biráló vá-
lasztmánya, melly a' pályázó munkákat bírálja. 
Az egyletnek van bizományos könyvárosa. Gyű-
lés, A ' nagy gyűlésnek helye mindenkor Pest 
városa , september' második hete' szerdáján. 
Minden részvényesnek helye és szavazata van. 
A ' gyűlés a' két conventnek benyújtja jegyző-
könyveit. Körülbelől e' volna vázlata azon tervnek, 
mellynek szellemében óhajtanám az indítványoztam 
egyletet alakítani, mellynek további kidolgozását 
a' nagy gyűlésből kiküldendő választmányra akar-
nám bizni; én csak az eszmét akartam megpendí-
teni, melly e' pillanattól fogva űgy is a' közönségé, 
's mellyet egyházunk' előjáróinak 's jóakaróinak 
mély tisztelettel ajánlok. Holdmező-Vásárhelyen, 
1844. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

E g y h á z i g y ű l é s e k : 
l l só -Borsod egyházi gyűlése. 

Az alsó-borsodi egyházmegye' april' 11. és 12ik 
napjain, Bábonyon tartatott közgyűléséből, mint ér-
dekesebbeket , ezeket véltem átadhatni a' nagyobb 
nyilvánosságnak: 1.) Az első izbeni szavazatok által 
líj választásra kijelöltek közül, Csesznok József nosz-
vaji lelkész , megyénk' eddigi főjegyzője , választa-
tott meg papülnöknek, átalános szótöbbségű közbi-
zodalommal; igy hát a' törvény' kerekvágásában mo-
zog egyházmegyénk' gépelyzete. — 2.) Az egyház-
kerületi tanács'velünk közlött több intézvényei között, 
arra is föl levén szólítatva megyénk , hogy az egy-
házkerületileg kiadatni határoztatott „Egyházi Név-
tár" szerkesztésére szükséges adatokat, e' tavaszi 
gyűlésre adná be : megyénkben hűségesen elég té-
tetett ezen rendeletnek. — 3 ) Olvastatott n. t. Fe-
kete István esperes' előterjesztvénye, mellyben mult-
évi hivatalos tetteiről, esperesi eljárásairól hiven 
számot ád a' megye' színe előtt, zajos éljennel fo-
gadtatott; felkelt bennünk a' vágy, melly szerint 
hasonlót mindig hallani óhajtsunk. — 4.) Egy me-
gyei könyvtár' közerőveli fölállítását indítványozá 
esperesünk; 's ez meleg részvéttel fogadtatott, lét-
rehozása' terve', megalapítása 's fentarthatása' módja' 
kidolgozásával egy vegyes választmány bizatott meg. 
— 5.) A' papságra menendő ifjak' kebeleztetéskori1 

vizsgálatára nézve határoztassanak meg , mint más 
megyékben , nálunk is a' tudományok, mellyekből 
kell azoknak megvizsgáltatniok , és neveztessenek 
rendes vizsgálók, censorok; ez indítvány i s , mint 
régen táplált ohajtat, közértelemmel pártoltatott, és 
határozat lett, miszerint — theologia dogmatica, theo-
logia morális, história ecclesiastica, jus ecclesiasti-
cum, homiletica, cura pastoralis , héber 's görög 
nyelv, ó és ilj szövetség' magyarázásával és német 
nyelv, lesznek a' tudományok , mellyekből ifjaink 
mcgvizsgáltatandnak, 's a' hely'szinén rövid próba-
munkát készítni köteleztetendnek; az indítvány' má-
sik ágára vonatkozólag pedig, három rendes vizsgáló 
neveztetett 's fog neveztetni három évenként. 'S már 
a' most bekebleztettek is e' határozat' értelmében 
vizsgáltattak meg. — Mig magunk minden kezünknél 
levő eszközt, módot, a' papi hivatal' tekintete' eme-
lésére , becsülete' nevelésére kellő szigorúan nem 
használunk, addig, minden tapasztalt lenézésnél ezt 
súgja kebelünk : merito plectimur. Ha jobbító kezek-
kel nem nyulunk elavult rendszerünkhöz, nem fog-
nak magoktól kiszakadozni annak szennyfótjai. 

T am k o F e r e n c z . 

Békés-bánáti egyházmegyei gyűlés* 
Egyházmegyei gyűlésünk esperes Kiss Bálint, 

segédgondnok IJobossy Lajos elnökletük alatt f. év1 

apr. 11—14-ig bezárólag folytatva tartatott Békésen. 
Ülnökeink az egyházi 's világi rendből mind jelen. 
Szerencsénk volt üdvözölhetni a' gyűlésen , békés 
megyei csaknem minden egyházak' küldöttjeit; de 
e' szerencsétől a' csanád-csongrádi népesb egyházak 
bennünket, nem tudni mi okból, ez úttal ismét meg-
fosztának. Buzgó imádság után , a' 3 év óta több-
szöri szavazgatás' daczára is , üres ülnöki szék, áta-
lános többséget nyert tárcsái lelkipásztor Szabó Mi-
hály' elválasztatásával betöltetett, ki eskü letétel után 
oda nyilatkozék. hogy 3 ev'' elteltével ülnöki székéből 
kilépvén , új választásnak engedend helyet, melly egy-
házvidékiinkbeni első nyilatkozat zajos örömmel fo-
gadtatott. Majd Nagy Ferencz világi ülnök' halála 
hivatalosan jelentetvén ; líj választás határoztatott. 
Ezek után egyházmegyei jegyző, Tóth Ferencz, a' 
most említett elhunyt 's b. e. Sipos József' árnyéka 
felett , köztetszést nyert, 's jegyzőkönyvbe igtatni 
kért, emlékbeszédet tartott. A' jegyzői hivatal' na-
pontai terhesbiilése miatt, segédjegyző' fölvétele pa-
rancsoló szükséggé válván , s. gondnokunk e' szol-
gálatra Iegszerencsésb tapintattal, a' közszeretet 's 
bizalom' kedveltjét, Tormásy János megyei aljegy-
zőt kérte föl; melly fölkérést kitörő ,éljen' követett; 
ki az ismételve nyilvánított közohajtásnak engedve, 
felajánlá ugyan szolgálatát, de csak ezen gyűlésre , 
nehogy ez által a' szabad választás' elve veszélyez-
tessék. Ekkép a' tanácskozó testület kiegészítve le-
vén; esperesünk, kinek munkásságát, tudomány kö-
rüli szorgalmas búvárkodását, a' 70 évet haladt élet-
idő sem képes lankasztani, igen érdekes jelentést 
olvasott fö l , főbb pontjai ezek: egyházmegyénkben, 
anya ekklézsiák' száma 2 4 , fiók-egyházak 18 , lel-
kek' száma 122,441, e' szerint 5 év alatt 12,000-rel 
szaporodott. E' népesség' arányához képest az isko-
lás gyermekek' száma csekély, jelesen 4514 íiu, 3434 
leány, összesen 7948- *) Fiók-egyházunk egygyel sza-

* ) Higyjük el uraim, soha az iskolás gyermekek ' számát a' n é -
pességgel arányba addig nem hozhat juk , míg a' t a n í t á s -
díj t , melly bár c s e k é l y , de a ' s z e g é n y , kivált több g y e r -
mekű szülékre nézve s ú l y o s , az egész községre v a g y o n -
aránylag k ive tvén , az iskolákat szabadon látogatható i n t é -
zetekké nem tesszük. E ' né lkül idő előtti minden i n t é z k e -
désünk. Óhajtottuk v o l n a , hogy a ' népnevelés ' tárgyában 



porodott, u. m. Csejt-el; másik keletkező félben van 
Nagy-Majlát, vagy Székhelyen. Hol eddig unió volt 
mond a* je lentés , ott a'reform, rész egészen elenyé 
szett , p. o. Franc/feld , Liebling, N. Becskerek , N 
Sz:. Miklós , Sz Tornyán, Temesváron is maholnap 
ez eredményt látandjuk. A' jó erkölcs , vallásosság 
értelmiség lassan emelkednek; okai, mert nevelésünk 
pang , mert lelkipásztoraink inkább czifra , mint ta 
nulságos egyházi beszédek' tartásán igyekeznek. Is 
kóláink, habár gyéren i s , kezdnek kivergődni a 
régi aljas állapotból. Az iskolák mellett, hogy 
gyermekek a' kert' okos használata, gyümölcsfák 
nemesítésére 'stb. gyakorlatilag oktattathatnának 
kertek nincsenek. Nagy hiány a' nevelésre nézve 
hogy iskolai alkalmas kézi könyvünk egyetlen sincs 
Levéltárunk rendezése t. Yajda Sámuel, H. M. vá-
sárhelyi 1. p. szorgalma által be van végezve. A 
békés-bánáti egyes egyházak' történetei a' jelentő 
sok sürgetésére beküldetvék, ezeket mind a' levél-
tár', mind népesb egyházak' számára leiratni ajánlja 
Bevégeztem, szól az érdemben őszült esperes „egy-
házmegyénk.' vallási, polgári tudomány 's foldleirási 
történetétmennyire segédeszközök által föllehetett 
menni 4 kötetben; 70—80 ivre terjedő munka; az 
egyházmegyei levéltár' számára a'jelentő márleiratá; 
jónak látná, ha a' népesb egyházak, saját levéltá-
raik' számára szinte leíratnák, 's a' lelkipásztorok, 
a' történetek' hü följegyzése által e' munkát időről 
időre folytatnák. Valóban ritka munkásság, ritka 
buzgalom, az élet' késő alkonyán! e' nagybecsű gyűj-
temény maga elegendő leend sok érdemű esperesünk' 
tiszteletét az utókor előtt is főntartani. Javallatot is 
tesz többször tisztelt esperesünk egy olv. társaság' 
miképeni alakíthatása iránt. A' figyelemmel kisért 
jelentés' bevégeztével s. gondnok úr, az egész egy 
házmegye' nevében , köszönetet mondott érdemdús 
esperes urnák, jövőre is őt illy jelentés' tevésére bi 
zalommal fölkérvén. Most a' gyűlés' eredményét. 
1.) Zsinati tárgyra nézve : a' mult évben , Szentesen 
e'tárgyban választmány munkálván, esperesünk azon 
főbb pontokat, mellyek felett szétágaztak a'véle-
mények , olly czélbói közlötte körlevelében az 
egyházakkal, hogy azok felett nyilatkoznának , 's a 
választmányi munka a' többség' nézetéhez idomítva 
közöltethessék véleményezés végett az egyházakkal. 
Noha esperes ur' e' tette helyeseltetett, mivel mind-
azáltal az egész munka' ismerése nélkül, részletes 
pontok felett czélhoz vezetőleg alig nyilatkozhatni; 
mivel ha akarjuk , hogy alkotandó cánonaink iránt, 
a" népnek valódi vonzalma legyen , a' népből kell 
mintegy azoknak kifolyniok , mint ezt Torinássy Já-
nos ur, nagy figyelmet ébresztő beszédében előadá, 
végzés lett: „hogy mind a' budai zsinat'cánonai ma-
gyarra fordítva, mind a' választmány' egész munká-
lata , az egyes egyházak' költségein leíratva , mi-
előtt a felett az egyházmegyei tanáes határozna, az 
egyházakkal közöltessék, kik a' jövő egyházi gyű-
lésre, a' választmány'munkálata felől véleményes je -
lent est adni köteleztetnek.4' A' budai cánonokat, noha 
alapul vétetni alkotandó cánonainknak nein szeretnők, 
azért óhajtjuk levéltárainkba , hogy utódaink is is-
merhessék azon kor' irányát 's jellemét. *) 2 ) Su-

kerüle t i választmány állal javai t tö rvényez ikkben , ne állna 
a' tanításért! havi fizetés ; de reméljük ki fog onnét h a -
gyatni , ' s a ' tanítás-díj a' köznépre fog k ive t t e tn i , csak 
akkor fogja követelhetni a' status büntetés me l le t t , hogy 
gyermekeit kivétel nélkül minden szüle taní tassa , i sko-
láztassa . H. A. 

») Hátha azt méltóztatnának rende ln i , hogy a' budai zsinat ' 
cánonai nyomtattassanak ki. Sokba nem ke rü lnének , má-
sok is megvennék 's a' tiszta haszon a ' t akarék-gyámin-
tézeté lehetne. Tessék veliink parancsolni. S z c r k. 

perintendens fizetesre nézve : az említett szentesi vá-
lasztmány e' tárgyban az e h e t , mint i l lett , pártolva 
ekkep vélekedett: minden lélektől fizettessék egyszer 
mindenkorra 1 kr. p p. az egyházak' tetszésétül függ-
vén a' kebelükből begyülendő összeget akár kamatra 
maguknál megtartani, akár részenként fizetni be • 
az egész kerületből igy begyült összeg kamatoztas-
sék , míg 1000 p.ftot gyümölcsözhet, 's ez adassék 
a'püspök' íizetéseül. E' vélemény szinte az egyházak-
kalfog közöltetni, 's miután ezek elfogadják, fognak 
fölkéretni a' testvér egyházmegyék a' terv' párto-
lása 's életbeléptetése iránt. A' püspök-fizetési ja-
vítást egyházmegyénk annyival inkább óhajtja, mert 
szeretné mielébb elkezdetni a' püspöki vizsgálatot, 
's ez óhajtását határzatilag is kijelenté. Egyéni véle-
ményem a' javallatra nézve ez : ..jobb valami mint 
semmi"; az általam e' lapokban ajanlt javallat' elfo-
gadását én vallásunk' méltóságához illőbbnek vélném; 
mindenesetre fölkérendők lennének vagyonosb 's val-
lásos!) hitrokonaink, a' kitűzött czélra leendő önkén-
tes ajánlatra. 3.) Takarek-gyámintézetre nézve', az ez 
iránti terv is a' mult évben született, 's most kija-
vítva elfogadtatott. Három rendre vágynák osztá-
lyozva mind a'lelkipásztorok, mind a' tanítók, ama-
zok évenkint 6, 4 , 2 p.ftot, ezek 1 ft 30 kr., 1 ft., 
30 kr. p p. fizetnek. A' berakott pénzt a' részvénye-
sek' utódjaik, ha úgy akarják, egyszerre mind visz-
szavehetik, hanem kamat nélkül, inert ez, a' gyám-
intézet' tőkéje' növesztésére fordítatik mindenkor, de 
ez esetben segedelemre nem számolhatnak. Ugyancsak 
a' gyámintézet' tőkéje' gyarapítására fölkéretnek egy-
h.megyénkben az egyházak,vagyonosb'svallásosb hit-
rokonok, egyszer mindenkorra adandó segedelem vé-
gett.A' részvény-díj' befizetése mindenkor esperesi lá-
togatáskor; m é. betétel 256 pft.Otévigaz intézet sege-
delmet neinnyujtand; ezentúl 3 évig kell az új tagok-
nak fizetni, hogy utódjaik jogosítvák legyenek az 
intézet' segedelméhez ; ez intézethezi járulás minden 
hivatalnokra nézve kötelező erejűnek fogadtatott el, 
a' részvényesek szabad tetszésükre hagyatván , hogy 
mellyik osztályzatba fizessenek. Ha a' segedelmezen-
dők kevesen leendnek, a' maximum a' közgyűlés ál-
tal határoztatik meg; a' segedelem a' betétel' ará-
nyában történik , a' kiosztandó kamatból nem kegye-
lem' lítján, de jogszerüleg , a' papi 's tanítói özve-
gyekre nézve, míg férjeik' nevét viselik, a' fiárvákra 
18, leányárvákra nézve 16 évig. Pénztárnokot a' rész-
vényesek választandnak; pénztár-vizsgálat évenkint 
többször az esperes által kinevezendő egy ülnök, 's 
egy részvényes tag által, kik ezt véletlen teljesítik; 
az esperes pedig törvényes látogatáskor. Számadás 
mindenkor a' közgyűlés előtt. 4.) Az esperesi láto-
gatási jegyzőkönyv'olvasásakor, alkalmat vett T. J. 
aljegyző következő indítvány tevésre : „az egyh.ke-
riilet kéressék meg , az általa készített tanítási terv' 
közlése 's az iránti értesítésre, hogy a' hír szerint 
Debreczenben életbeléptetett tanítási új tervnek mi 
sikerét tapasztalá ; egyszersmind az iskolai felügye-
lés' ezélszerűbbítése 's az iskolák' körülményeinkhez 
képesti rendezése' tekintetéből, egy választmány' ki-
nevezését indítványozza , melly az említett egyh.ke-
rületi terv' nyomán javallatot készítsen ; melly a' ke-
belbeni egyházakkal közöltessék, a'jövő egyházme-
gyei gyűlésen tárgyalás alá 's foganatba vétessék", 
az indítvány egyhangúlag elfogadtatott 's a' választ-
mány kineveztetett. 5.) Feltűnő levén az agentialis 
pénzrőli számadásból, hogy némelly egyházmegyék 
a' begyült pénzt az év' végével be nem adják, e' 
miatt kölcsön vétel válik szükségessé: megkéri egy-
házmegyénk az egyh.kerületet olly intézkedés' téte-
lére , hogy az agentialis pénzek minden évben okve-



tetlen beadassanak. 6.) A' bánáti egyházak" 150 vftba 
kerülő vizsgálata, melly minden 3-ik évben gyako-
roltatik , ez évben is megtartatik az anyaegyházakra 
nézve : a' fiókegyházak küldötteik által tartoznak 
megjelennni a'székes helyen, a' vizsgáló küldöttség 
előtt. 7.) Az egyházi hivatalnokok' ezüst értékbeni fi-
zetése , vagyis a* fizetéseknek 1800 előtti lábra visz-
szaállítása iránt egyh kerületünk úgy intézkedvén, 
hogy ennek teljesítését az esperesek ajánlják a'pres-
byteriumoknak; miután ezen ajánlatnak, mint a' be-
küldött nyilatkozatokból megértők , ha mondani le-
hetne, a' semminél is kevesebb foganata lett: a' hi-
vatalnokok pedig ez ügyben , ha csendességüket ve-
szélyeztetni nem akaiják, föl nem léphetnek j egy-
házkerületünk megkéretett, hogy e' tárgyat ő cs. k. 
felsége' kegyes színe eleibe terjessze. 8.) Noha a' val-
lásos sérelmeket mi sem akarjuk felekezet' ügyévé 
változtatni, de inkább a' közállodalom' érdeke' te-
kintetéből, mint országos sérelmeket orvosoltatni: 
mivel mindazáltal az eddigi eredmények nem egészen 
kielégítők , 's folyvásti az aggodalom, a' legffontosb 
kérdések' hová leendő kifejlődésük iránt, felkérjük 
egyh.kerületünket, hogy azon határzata'következté-
ben , melly szerint egy a' négy egyházkerület' uta-
sítással ellátandó követjeikből álló convent n. m. gróf 
széki Teleki József erdélyi főkormányzó, mint je-
lenleg conventi elnök általi összehívását szükséges-
nek ítélte, illy alakú convent' mielébbi összehívását 
szorgalmazza, honnét ő cs. k. felségéhez vallásunk' 
ügyében felírás tétessék, 's ezt annyival inkább, 
mert az országgyűlés' tartása' határideje bizontalan. 
9.) Esperesünk által indítványozott olv. társaság' egy-
házmegyénkben mikénti alakithatása iránt, tervké-
szítés 's fölterjesztés végett, az említett iskolai vá-
lasztmány bízatott meg. 10.) Felső-lövői lelkipásztor 
t. Wimmer Ágoston' buzgósága a' sz. bibliák' terjesz-
tése körül hálával elismertetett 's jegyzőkönyvbe ik-
tattatott, egyszersmind kérése'következtében, hite-
les alakú bizonyítvány fog adatni az iránt, hogy 
számosak egyházmegyénkben az olly szegények, kik 
a' sz. könyvet az eddigi csekély árért sem képesek 
megszerezni. Isten segítse az apostolkodó férfiút, 
hogy czéljában, melly szerint a' sz. bibliák' még sok-
kal olcsóbb kinyomafását kieszközölni tüzé ki ma-
gának, sikeresen boldoguljon. 11.) A' folyamodások 
közt legérzékenyítőbh , mondhatni könyfacsaró volt 
t. Uri Sátidor, egykor dombegyházi, most elaggodt 
's teljesen megvilágtalanodott, az inség' ezer nemivel 
küzdő lelkipásztor" segedelemérti esdeklése, kit Vá-
sárhelyen a' könyörületesség tenget. Minden kebel-
beni egyházi hivatalnokok felszólítatnak a' szeren-
csétlen' segítésére, önkéntes adakozás' útján; ajánl-
juk a' főtiszt, egyh kerületnek i s , hogy a' deficien-
sek' pénztárából a' szánakozásra érdemest segítse. 
12.) Egyházmegyei pénztárnokunk, makai lelkipásztor 
Szirbik Miklós, gyengélkedő egészsége miatt e' hi-
vatalról leköszönvén; okai méltányoltattak, hálajelül, 
pénztárunk körüli lelkismeretes pontossága jegyző-
könyvbe igtattatott 's helyébe fentisztelt ríj ülnökünk 
választatott, kire bizatott egyszersmind , de csak 
ideiglenesen, a' takarék-gyámintézet* pénze' keze-
lése i s , mig t. i. a' részvényesek rendes pénztárno-
kot választanak; mert e' pénztárt, az egyh.megye' 
pénztárától egészen külön választva , külön pénztár-
nok által óhajtjuk 's akarjuk kezeltetni. — Ezek 
négy nap tartott gyülésünk' főbb eredményei. Illy 
népes, tartós egyházmegyei gyűlésre sem mi, sem 
jegyzökönyveink nem emlékeznek. Jövő évi gyülésünk' 
helyéül Makó tüzetett ki. Reméljük a' makai gyű-
lés is , a' szőnyegre kerülendő tárgyak'fontossága' 
tekintetéből, millyenek p. o. zsinat, iskolák' ügye , 
olv. társaság' létesítése 'stb. szinte népes 's üdvös 

eredményű leend; *s az egyházak, a'közügyek feletti 
tanácskozásba, küldötteik által befolyni nem vona-
kodnak. H a j n a l Á b e l . 

I s k o l a ü g y . 
Iskolai vizsgálat 's a' körül tett 

észrevételek. 
Folyó évi mart. 21-kén tartatott a' kunsz. 

miklósi ev. reform, gymnasium'latin osztályai'meg-
vizsgáltatása , Szeles Sámuel főesperes ur' vizs-
gálata alatt. — Szorítkozva csak a' szónoklati osz-
tályra ezekből történt a' vizsgálat: 1.) Keresz-
tyén hittanból, néh. Benedek Mihály' „Útmutatás" 
nevű könyve' második részéből: a' bűnök' meg-
büntetéséről, elégtételről, megigazulásról, megszen-
teltetésről és toldalékul az ekklézsiáról. Ez utolsót 
i l letőleg: ha a' protest. hivek' mindegyike annyi 
ismerettel az ekklézsiáról, mint itt adaték, kerül-
ne is ki az iskolából: ugy a' napi renden levő 
's czélozott presbyterialis reform' fölfogására több 
intelligentia találtatnék, 's az könnyebben sikerül-
ne. Aíalában ezen iskolai vallásos könyv' nyel-
vészetét igazítva, mind értelemnek, mind szívnek 
kedvesen adván a' dűs vallási tápanyagét, igazán 
helyén van a' gymnasialis felsőbb osztályokban , 
sőt ott volna a' felsőbb polgáriiskolákban is. Ugyan, 
mikor jobb nincsen, és egy hamar nem is lesz, 
nem is lehet i l ly sem túl röv id , sem tul bőv egész 
vallástan, miért nem veszik föl ezt minden reform, 
közép iskolák, ezt a' valóban üdvös kútfejét a' val-
lásos ismereteknek és érzelmeknek, valaki például 
a' d. e. szerző derék, fogadott 's nevelt fia, ügyes 
kézzel kisimítván i t t 's ott régies stíljét ? — 2. ) 
Magyarok' történetéből, Horváth Mihály szerint 
tárgytömött 's gyönyörű nyelvű compendium. — 
3. ) Észtanból 's Szabó Sándor kecskeméti oktató' 
könyve szerint. Kár, hogy a' szerző a' stílnek föl-
áldozza az egyszerű világosságot, és gyakorlati 
példákra utat nem mutat. Műszavak' ismereténél 
egyéb nyereség nem igen van belőle. — 4 . ) Ékes 
stiF szabályai, Hasse szerint, lat inul , szükséges 
helyeken bővítve. — 5.) Római régiségekből, Schön-
wisner nyomán , latinul, majd recitálva, majd ma-
gyar párbeszédet intézve belőle,'s ez valami élénk, 
v idor , gyönyörködtető discursust idézett e lő , v i -
lágosértést nyilvánítva. — 6 ) Fordításokból: a ) 
Cicero' Roscius és Manilia törvény mellett, és Ca-
li 1 ina ellen mondott szónoklataiból, nem a' könyv' 
véletlen felütése szerint, hanem a' vizsgálók' tet-
szése szerint kitűzött ez vagy amaz szebb helyből, 
mi a' tánulók' jártasságát, az egésznek fölfogását 
nyilvánította, egyszersmind a' szépség' vagy fon-
tosság' okait fölfejtegetve, b j Görögnyelv' gya-
korlatiból , közben a' nyelvtan' ismeretét fejtegetve. 
c j Német nyelvre, Márton József' olvasó könyvé-
ből, a' grammaticai ismeretet hasonlóan nyilvánítva. 
E' nyelvet illetőleg: három év alatt ezen kézi-könyv' 
minden részei annyira elvégeztetnek, hogy végre 
találkoznak növendékek, kikgondolat jaikathibát-
lan németül előadják Írásban és német szindarabo-
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kat'olvasni, magoktól érteni képesek. — 7.)t Ma-
gyar nyelvtan's t. Szabó Sándor' kézikönyvéből, 
melly könyvecske itt ugyan helyén van; de mint 
a' szerző akarja: ,hogy a'latin nyelvre előkészüle-
tül szolgáljon', arra nem való, részint olly érte-
kezésecskék (hang, szó eredete, nyugvó v. arán 
nyelv) miatt, mellyek 9 éves gyermekek' eszét 
felülmúlják, részint gyermeki értelemhez lebo-
csátkozó popularitas' hiánya 's a'latin nyelv'mód-
szerétől elütése miatt. Avagy a' kétféle ejtegetés 
megfelel a' latin ejtegetésnek? a'két alakban elő-
forduló utójárók nem okoznának zavart a' gyenge 
főben? a' hajtogatás' részei párhuzamosak-e a' 
latinéval? Hadd mondjuk meg egyszer: e'köny-
vecske helyén van a'IV-ikgrammaticától akár hol 
fölfelé, de nem ott, hova szerző czélozta, különben 
minus aptum consilio, quo scribitur. A' gyermeki 
könyvön annak a' különös egyszerűségnek kell el-
őmölve lenni, mit Bredowban lehet csudálni, mi-
nek hiánya, fájdalom! legmunkásbpaedagogusunk, 
a' majdan kijövő nevelestan' szerzője' minden mun-
káin is sajnosan tapasztalható. — 8.) Számtan, 
Bocsortul. — 9.) Földleírásból, B. P. kézikönyve 
szerint, az austriai birodalmat abroszról felelve. 
— 10.) Rövid munkácskák', szónoklatok' majd 
magyarul majd latinul készítése. — 11.) Magyar, 
latin, görög, német szépírás példányokat és csi-
nos virág-rajzokat mutatának föl a' kezdő vonal-
tól föl a' teljes rózsáig külön külön. A' rajzot kü-
lönös tanító tanítja; de, fájdalom! ezen igen be-
csületes, szorgalmas, épen ollyan szegény férfiú, 
kevés keresete mialt aligha tovább nem menend 
innen. — 12.) A'vizsgálat'kezdetén, végén, négy 
h a n g ú éneklés. T ó t h I g n á c z . 

Külföldi irodalom 
i ) Fridrich Wilhelm Joseph v. Schelling. Ein 
Beitrag zur Gescliichle des Tages von einem 
vieljakrigen Beobachter. Lipcse 1843. 8-r. IV. 

és 388. 1. 
A' jelen munka' feladatául tíizé ki fölfedezni 

egy kitűnő névnél azon teltetést és ámítást, melly 
a'status', egyház' és tudomány'mezején korunkban 
mindig átalánosabban s elbizottabban mutatkozik 
:s ki megismerkedett napjaink' tüneményeivel, 
nem fog kételkedni, hogy a' rosz, melly ellen sú-
lyos fegyverrel lép sorompóba a' czimen nem, de 
a' munka' 31. 1. magát megnevezte szerző (Kapp 
Kr. tanácsnok Heidelbergben), csakugyan létez. 
'S e' tekintetben a' jelen irat kétségkül figyelemre 
méltó tünemény, az illusorius törekvéseket, mely-
lyck ellen irányozva van , mennyiben azok aláás-
sák az igazság1 's jog' minden alapját 's átalános 
szellemi és erkölcsi elrohadással fenyegetik társas 
viszonyainkat, legmélyebb nemzeti szerencsétlen-
ségnek tekintve. Szerző Schellinget tartja képvi-
selőjéül azon iránynak , melly ellen szót emelni 
kötelességének tartá. Ténynek mondja, hogy ,,egy 

gondolkodó sem hiresült el olly könnyen , mint 
Sch., hogy a' közönséget szemtelenebbül 's átalá-
nosabban kisem csalta még úgy, mint Sch., ki ma-
ga isteníti magát's rendszeresen isteníttetni akarí' 
Ezek súlyos szavak, többször nyilvánítá azonban 
a' szerző, hogy Sch'. privátjellemét nem, csak a' 
nyilvánosát, tudományost támadá meg. Valószínű, 
hogy e' megtámadást Sch. szó nélkül annál in-
kább nem hagyandja , mivel bizonyos, hogy leg-
újabb berlini felolvasásaival nem érte el azon czélt, 
meliyet elérni akart 's jelen munka roppant figyel-
met ébresztett a' berlini tudósok közt. De hogy 
mostani rendszerétközzé tegye, aligha várhatni, 
mert ő politicáján , hogy az valaha napfényt lás-
son , aligha tágítand. (Th. L.—tt.) 
2) Kirchliche Statistik, oder Darstellung der 
gesammten christlichen Kirche nach ikrem ge-
genwiirtigen ausseren und inneren Zustande 
von Dr.Julius Wiggers. 1. B.Hamburg und 

Gotha. 1842. XII. és 303. 1. 
E' munka' terjedelmessége 's az, hogy má-

sodik kötete is lesz, mutatja, miszerint csalat-
koznék az, ki lapjain puszta számokat keresne. 
Staudlin 1804-ben tette le az egyházi geographia' 
és statistika' alapjait, Sclileier macher pedig szi-
lárd helyet tűzött ki neki az istenészeti tanulmá-
nyok közt. Kéz azonban, melly az ide vágó 's 
mindig nagyobbodó anyagot egy egészbe öntötte 
volna, nem találkozott 's e1 hiányon most sz. se-
gített. A' jelen első kötet egyetemes statistikát, 
azután különösen keletét foglalja magában. Amab-
ban a' keleti's nyugoti egyházak'jellemvonásit, 
azután a' protestantismusét tünteti előnkbe; emeb-
ben kiereszkedik Orosz-, Görög-, Törökországokra 
's ezekben a' keleti egyházra, utóbb a' (görög-
eretnekekre, az örmény-gergelyi, monophysitai 
szellemű kopt 's nestorian 'stb. egyházakra, min-
denekről kellemes olvasatú nyelven adván elő mind 
azt, mit róluk tudni .érdekes. (Proph.^ 

3) Die Straussischen Zerwürfnisse in Zü-
rich, von 1839. Zur Geschichte des Protes-
tantismus. Eine historische Denkschrifl von 
D. Heinrich Gelzer, a. o. Professor an der 
Universitát Basel. Jelige : Das eigentliche, 
einzige und tiefste Thema der Welt- und Men-
schengescliichte, dem alleübrigen untergeord-
net sind, bleibt der Con/lict des Unglaubens 
und Glaubens. Götlie. Hamburg és Gotha 1843 

n. 8-r. IX. és 420. 1. Ára 1. tall. 16. gar. 
A'zürichinevelési tanácsmár 1836-ki nyáron 

kísérletet tőn, hogy a' híres Strauss a' dogmatica' és 
egyházi történet' megürült tanszékére meghívassák; 
de a' késérlet kevesebbségben maradott. Ismét meg-
üresülvén ugyanazon tanszék, Hirzel hatósági el-
nök; miután a' hatóság' néhány tagja részint meg-
halt, részint más okoknál fogva elmozdíttatott, 
egészen megváltoztatván e' választás körüli előbbi 
gondolatait, Strauss' meghivatását daczára bará-
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tok' és ellenségek' intéseinek 1839-ki jan. 26-
kán szavazatok' egyenlősége mellett (7—7 ellen) 
elnöki határozó szavazattal kieszközlé, mit 8 nap 
múlva (süker nélkül maradván az antistesnek a' 
nagy tanácsban jan'. 3-kán tett indítványa) a1 

kormánytanács febr. 2-kán 15. szavazattal 3 ellen 
megerősített. Erre a'nép részéről ellenszegülés ke-
letkezett, melly napról napra olly hatalmas és mart', 
első tiz' napjában olly ellenállhatlan folyammá lön, 
hogy már 1839-ki mart'. 18-kán a'rendkívülosz-
szehítt nagy tanács a' kormánytanács' javallatára 
Strausst 1000 franc fizetéssel nyugalmazá. Ez 
azonban a'népet, mellyet e' pillanati megszaba-
dulás ki nem elégített, hanem vallásos jövendőjét 
törvényes garantiákkal biztosítani törekvék, meg 
nem nyugtatá 's a'legfőbb kormányhatóság'meg-
foghatlan ballépései miatt a' forradalom' régóta 
fenyegetett vihara csakugyan kitört, melly Zürich 
cantonnakuj nemzeti hatóságokat adott. — E' szá-
raz tények körül forog a'jelen várva várt 's meg-
jelente után örömmel üdvözölt munka. 

(Th. L.—tt.) 
4) Allgemeine Kirchengeschichte von A. F. 
Gfrörer, Professor und Bibliothekar in Stutt-
gart. 1 Band VIII. és 574. 1., 11. Bandi, undII. 
Abtheilung X. és 1131.1. Stuttgart., n. 8. r. 1841 

és 1842. 
Részrehajlatlanság, igazságszeretet, alapos 

kútfőtanulmány, más tudósok' előmunkálatinak sze-
mes használata 's főleg éles belátás az események' 
összefüggésébe e' munkát a' legjelesb tünemények' 
fokára méltán emelik korunk' istenészet-történeti 
irodalommezején. A' szerző semmi iskolának, semmi 
rendszernek nem hódol előadásában, hanem, meny-
nyire lehet, tárgyilagos ábrázolatát adja a' törté-
neteknek , 's pragmatismusa nem kigondolt, ha-
nem kútfőből merített. A' munka csak nagy Ger-
gelyig terjed 's említett tulajdonai minélelőbbi 
folytatását igen kívánatossá teszik. (Th. L.—tt.) 

5) Heinrich und Antonio, oder die Prosely-
ten der römischen und evangelischen Kirche, 
von D. Kari Gottlieb Bretschneider. Fünfte ver-
besserte Aullage. Gotha, 1843. 8. r. XII. és 

288. I. 
A' jezuiták kivált német-, francziaországok-

ban 's Angliában újra , még pedig buzgalommal 
vetvén ki proselytáskodásra hálóikat, fontos szol-
gálatot tőn a' protestantismusnak a' szerző, midőn 
először 1826-ban megjelent e' munkája, mellyet 
sok tiszttársunk is ismerend, jelen ötödik kiadását, 
nem ugyan lényeges változtatásokkal, de mégis 
némi jobbítások- 's bővítésekkel, eszközlé. Czélja 
a' Krisztus' és apostolok'evangyéliomát a' szent-
írás szerint és a' r. kath. egyházban nyilvánosan 
sanctionált hitelőterjesztéseket egymás mellé állí-
tani 's ez által atyáink' feljogosultát a' reforma-
tióra 's a' prot. egyház' irásszerintiségét tisztán elő-
tüntetni, a1 proselytáskodók által czélba vett pro-; 

testansoknak pedig világossá tenni mit hagynak el 
's minek hivésére kell magokat eltökélniök, ha r. ka-
tholikusokká lesznek. (Th. L.—tt ) 
6) J. W. Hanne, der moderne Nihilismus 
und die Strauss'sche Glaubenslehre irn Ver hált-
niss zur christlichen Religion. Bielefeld, 1842 

8. r. Ára 1. tall. 12.gr. 
Alkalmasint eddigelé legjobb bírálata Strauss' 

hittanának. A' sz. szilárd akarat' bátorságával 's 
vallásos érzelemmel a'tudomány's philosophi szel-
lem' ihlettségét köti össze, pedig csak ez ad ala-
pos jogot láncsatörésre olly philosophi bírálóval, 
mint Strauss. Szokott felszinesség, mellyel is-
tenészek Str'. munkáját megtámadják , könnyel-
műség's tág lelkismeretesség, mellyel azt vélik, 
hogy egy kis okoskodással és keresztyén hitbuz-
galommal Strausson kifoghatnak vagy őt gondol-
kodásmódjáért gyanúsíthatják, e' könyvből szám-
űzetvék 's azok helyett nyugoti, szenvedélytelen, 
mélyre ható vizsgálódás ömlik el lapjain. 

(Th. L.—tt.) D a r u . 

Külföldi közlemények. 
Képviseltet és. Egy országgyűlési indítvány, 

hogy a' poseni r. kath. papságnak egy választandó 
decanusban vagy érsekben szavazat adassék, 36 
szóval 9 ellen félrevetteték, „mert igy egyházi 
ügyek világi hatóságok'véleményzése alá jutnának 
's mivel továbbá a' Krisztus' országa, saját tana 
szerint, nem e'világból való's igy utódainak vi-
lági ügyekbe nem kell avatkozniok." Az indítvány' 
pártolói azt hozák fel, hogy a' r. kath. papság' 
földbirtokos levén országgyűlésen képviseltetnie 
kell. (B. A. K. Z.) 

Iskola i áki tatoskodás . A ' ber l in i g y m -
nasiumokban az iskolai tanítás naponként 's minden 
osztályban ima-'s énekkel kezdődik. EztFridrich-
Vilmos-gymnasium' buzgó igazgatója, Banké, 
hozá gyakorlatba 's több ellenkező tanítót elhall-
gattata. Más intézetekben eddigi szokott imával 
érik be, de rendelet váratik, melly a' naponkénti 
áhítatoskodást minden iskolában egyenlően fogja 
megállapítani. (A. K. Z.) 

Botrány. Solingen-kerülelben, Steinbüchel 
r. kath. helységben iszonyú jelenet történt, mellyet 
búcsújárás' újra behozatala okozott. Egy járdalat 
t. i. Lützenkirchen r. kath. helységből összeveszett 
Steinbüchel' lakosaival 's a' vallásos cselekvénynek 
átalános verekedés vete véget, verekedés, melly-
ben nők 's leányok is élénk részt vőnek. Néhány, 
boszura gyuladt ficzkó zsebkéséhez nyúlva azzal 
a' harczba rohant 's igen sok részes megsérteték, 
némellyek pedig veszélyes sebeket kaptak. 

(B. A. K. Z ) 
Közelítés. Mondva volt azelőtt, hogy<%-

dow pap' visszatérése Angliából szándékosan gá-
toltatik, azt óhajtván néhány társa, kik hason-
ügyben küldetlek oda, hogy csak az ő nézeteik 



az angol egyház' befolyásáról a' községek' vallá-
sos életére tétessenek Poroszországban közzé. Sy-
dow egészen ellenkező véleményben van, t. i. hogy 
Angliában csökkent az egyházi élet 's ennek he-
lyébe holt betühit lépend, ha olly rendszabályok 
nem vétetnek elő, mellyek közelítést eszközlend-
nekazon német elemhez, melly 30 év óta élén-
ken tűnik ki az ev. egyházban, távol minden úgy-
nevezett pietismustól. E' tudományos okokon ala-
puló nézet ugy látszik tetszést nyert az angol egy-
ház' papsága' nagyobb részénél — ellentétben a' 
puseyismussal — 's londoni levelek állítják, hogy 
Victoria királynő, közelebbről megismerkedvén 
Sydowval, ennek nézeteit tökéletesen osztja 's az 
említett közelítést kieszközölni óhajtja. Annyi min-
denesetre bizonyos , hogy a' királynő Sydow-
val egyházügyekről több ízben beszélt 'ső oka Sy-
doiv' eddigi vissza nem tértének, mennyiben hosz-
szabb ottani tartózkodását világosan kívánta. Innen 
szerencsés közvetítése származhatnék az extremu-
moknak, Sydow pedig azon férfi, ki nem személy-, 
hanem igazsággal bajlódik, mit ő evangyéliomi 
őszinteséggel be is bizonyított (A. K. ZJ 

Vegyen Házasság. A ' vegyes házasságok' 
száma zsidók 's keresztyének köztészrevehetőleg 
kezd Hamburgban szaporodni, elannyira, hogy a1 

törvényhozás rövid idő múlva kénytelen arról in-
tézkedni. E' házasságok most rendesen Angliában, 
jelesül Hullban köttetnek, hol az eljárás fölötte 
egyszerű: a jegyesek templomba mennek, meg-
esküsznek, hogy teljes korúak, nőtelenek 'shogy 
szüleik e' házasságba beleegyeznek. Ekkor a' pap 
megáldja őket, gyűrűt váltanak 's megkötött há-
zasságukról oklevelet kapnak. Az egész dolog-
nak, oda- 's visszautazást beszámítva, 8—12 nap 
alatt vége. Gyermekek' neveltetése iránti kötések-
ről szó sincs , eddig atyjok' vallásában, az az 
zsidóban ncvelteték valamennyi. (B. A. K. Z.) 

Hatalmaskodás. Hallesben, Montmedy-
kerületben, hatalommali iszonyú visszaélés történt. 
E' község1 birája fejébe veré, elűzni a' papot, 
kivel, mint vélé, oka volt meg nem elégedni. 
Hiában folyamodván a' püspöki hatósághoz, föltevé 
magában, hogy maga szerzend magának igazságot 
Kimenvén egy napon a'pap, a' biró fölölté három 
szinü tisztövét, felnyittatáa'templom'ajtaját's az 
őrködött nemzetőrséghez folyamodva ennek meg-
hagyá, gátolná meg a'papnak templomba beléptét. 
Parancsának pontosan engedelmeskedének 's az 
isten' szolgájával megjelentekor méltatlanul bántak 
's kényszerilék őt a'szomszéd papnál keresni me-
nedéket. A' montmedyi törvényhatóság, nyomban 
meghallván az eseményt, a' hely' szinére ment 's 
a' papot három napi távolléte után egyházába visz-
szahclyezé. A' biró ugyan az nap hivatalától fel-
függeszteték, mint polgári és vallásos lak' meg-
sértője. (K a t h. K. Z.) 

Jel lemző vonás. Majd hihetlenséggel ha-
táros, minő hilmelegek most a' különben hitsze-

gény francziák. Hogy az ottani hegyentúli párt 
Chinának angolok általi meggyőzését a' r. kath. 
vallásnak ezen az európaiaknak most már meg-
nyílt országban hitterjesztők általi terjesztésére 
használja, az dicséretes és annál kevésbé felötlő, 
hogy China az előtt is színhelye volt r. kath. hit-
terjesztők^ munkásságának; de az gáncsolandó, 
hogy ezen, magában véve sz. ügy iránti buzgalmat 
szentetlen eszközökkel törekednek élénkíteni. Az 
Univers, a' hegyentúli babonaságnak Francziaor-
szágra 's német elvrokonaira nézve ismeretes 
közlönye, Chinában most j e l e k e t 's c s u d á -
kat történtet. Rómából kapott tudósításai szerint 
sok chinai hivő- és hitetlennek légben jelent meg 
a' Krisztus. Igaz ugyan, hogy különféle, egyéb-
iránt hivő, de mindenesetre prosai személy az 
univers' közleményei után arra figyelmezteté e'la-
pot, hogy magából Chinából, még pedig az ot-
tani térítőktől Párisba érkezett legújabb hirek e' 
csudát egy betűvel sem említik; de ezen ok' va-
lószínűségét azon hatalomszóval czáfolja az Uni-
vers: Rómában a1 tényt egészen bizonyosnak tart-
ják 's nem látják át , miért nem beszélnénk tény-
ről, mellyről egész Róma beszél és hisz. Mi pe-
dig szeretnők tudni, mit tartanak e'hivő francziák 
a' hajdanta pápai Avignon' 's Venaissain'Franczia-
ország általi elfoglaltatása1 jogszerűségéről, ho-
lott Róma számtalanszor nyilvánítá már, hogy e' 
földet a' franczia kormány jogtalanul vevé el a' 
pápától 's jogtalanul birja *'s azt a' római szék foly-
vást visszaköveteli. A' római francziák e' szerint 
azt is hinni kénytelenek, hogy az avignoni franczia 
kormány bitorló, mivel „ezt Rómában bizonyosnak 
tartják:' (A. K. Z.) 

Belföldi közlemények* 
Dr. Malat ides u r u a k . E' lapok 15. szá-

mában egy egyoldalú, elferdített tudósítás jött res-
tauratio czím alatt dr. Malatides Dániel úrtól a' vesz-
prémi egyházmegyét illetőleg. Az igaz, hogy dr. 
Malatides ur az esperes-választó gyűlésen, elébb 
mintsem a' beérkezett szavazatok felbontattak volna, 
indítványt tett a' megyei hivataloknak bizonyos 
évek' lefolyta után tisztújítás alá vétetése iránt, 
a' mint ezt már ez előtt is két vagy több gyűlé-
seken tevé. Az is igaz , hogy pártoltatott a'gyű-
lésen jelen volt világi urak által, kik tán össze-
sen hatan voltak ; de nem pártoltatott az egyházi 
részről csak egy által sem, söt azok fejenként el-
lene nyilatkoztak , 's olly összehangzó állásba te-
vék magokat, minőben lenni eddigelé nem is igen 
szoktak, mintegy annak adva jelét, hogy ha mi-
dőn naponként e' kérést mondják „szabadíts meg 
minket a' gonosztul" az alatt az egyházbani res-
tauratiót is értik. És igy mór az nem való, hogy 
nagy részvéttel fogadtatott, mert a'többség ellene 
volt, elannyira, hogy nemcsak ez indítvány'szel-
lemében nem határoztatott el jövendőben a' vá-



lasztás, mint azt dr. Malatides ur tudósítá, sőt 
még a' kerületi gyűlésre felviendő indítványkép 
sem lehetett ez úttal megállapítani, minlhogy a' 
többség' beleegyezése hozzá nem járult; hatá-
rozatba csak az ment, hogy miután a' megyebeli 
egyes gyülekezetek illy indítvány' elfogadására e' 
jelen gyűlésen képviselve nincsenek, közöltessék 
előbb azokkal, 's szólítassanak fel egy úttal véle-
ményeiknek a' jövő gyűlésen leendő beadására, 's 
ha osztán a' gyülekezetek' többsége csakugyan a' 
tervezett tisztújítást pártolja, fog ezen indítvány a' 
kerületi gyűlésre felterjesztetni, érvényt nálunk is 
csak akkor nyerendvén, ha átalánosan kerületileg 
elfogadva és bevéve leszen. — Magányvélemé-

müszóval concessa — olly hivatalos levél, mellyet ád 
az esperes, vagy annak nem létében a' segédgondnok 
megürült egyházaknak, melly levélnek ereje szerint azok 
egyházi személyeket szabadon híhatnak, de csak a' fen-
álló cánonok' 's egyházmegyei szabályok' megtartása 
mellett. 'S igy az engedmény a' szabad meghívásnak nem 
gátlására, hanem csak törvényszerüsítésére van irá-
nyozva. Például: nálunk az egyházi törvénytervet dol-
gozó választmány , kebelbeli papok' jutalmazhalására 
nézve abban állapodott meg , hogy egyházmegyénkben 
semmi országosan kitüntö fényű és nagyságú egyház nem 
találtatván, megürült egyházaink paphivás végett nem-
hogy más e. kerületbe, de még más e. megyébe sem 
mehetnek 's ha mennének, hivásuk érvénytelen leend. 
Fogadja el csak ezt a' tartandó nagy képviseleti gyűlés' 
többsége, akkor e' határzat' következtében nemcsak ha-
lasztatni's felfüggesztetní fog az engedményadás illynemű 

nyemet, tisztújításoknak az egyházbaibehozatásuk hívásokra nézve, hanem isten' segedelmével kereken 
iránt ez úttal nyilvánítani nem czélom; azon hie 
delmet azonban bátran kimondom, hogy ha ezek 
szoros következetességgel minden egyházi hivata-
lokra kiterjesztetnek — úgy kell pedig, ha egy-
szer bele kezdünk — rólunk is azt kell elmondani, 
mit nem régiben a' báseli reform, tanácsról, hogy 
nem sokára „mi is feltaláljuk mind azon eszközöket, 
mellyek az egyház' teljes romlottságát magok után 
gyorsan vonni képesek."*) Szedenics . 

Könyvhirdetéa. A' dunántúli evang. su-
perintendentiának egyház-állománya 1844-ben, 
most van a' sajtó alatt. Kiadják az egyházkerület' 
megbízásából: Perlaky Dávid, moson-győrme-
gyei esperes és a' n. győri lelkészek , Haubner 
Máté és Dregály Dániel. Nyomatik rMagyar-
óvárait, Czéh Sándor' nyomdájában. Ara kötve 
24 kr. p. p. lészen. Megszerezhetni Székács Jó-
zsefnél Pesten, és a' kiadóknál, Győrött ésBezin, 
mikor? erről e' lapok' útján értesítetni a' t. cz. kö-
zönséget el nem mulasztandja 

D r e g á l y D á n i e l , n.győri ev. lelkész. 

l i e v e l e z é s . T. Nyíri István tbiró urnák Székács 
J, üdvét! Patkó Andr. ibrányi társunk' tudósítása szerint 
a' felsőszabolcsi egyh.megye' özv. pénztári alapszabályá-
nak 21—ik pontja igy szól: tractus' consistoriuma 
határozza meg, hogy kinek adódjon pénz interesre, ugy 
viggázvánn «' consistorium3 tagjai, hogy cassa-kárt 
ne szenvedjen , mert a' társaság a' kárt rajtok megve-
heti. Minélfogva kérem tbiró urat, méltóztassék azon 
segédgondnok urat, ki boldogult Fazekas esperessel 
együtt elnököli és így vagy gyávaságból, vagy hanyag-
ságból a' pénztárnak a' 21-ik pont szerinti kezelésére 
fel nem ügyelt, ha még él meg idéztetni, ha pedig 
meghalt megnevezni őt, hogy Fazekas ur' emlékezeté-
nek árnyéka elnökfársa' bűne által kisebbüljön. — Szé-
kácsnak Tót Péter üdvét! Az engedmény — ősi 

*) Méltóztassék a' tisztújítás' káros következményei-
ről 's a' holtig hivataloskodás' áldásairól külön czik-
ket irni 's én — társam' beleegyezését remélve — 
örömest fölveszem. Mindnyájan csak egyházunk' 
javát akarjuk. Ha a' tisztújítás ezt veszélyezteti 's 
e' felöl meggyőzetendünk, bizonyosan elállunk tőle. 

Székács. 
* * ) Lásd Prot . Egyh. és Isk Lap ' 7. sz. 160. lap. 

meg fog tagadtatni, ha ugyan municipiumunk nem álom, 
és a' zsinat még tizedekig késik segíteni e' boszantó 
vemhes és nemvemhes álláson 'stb. — Ní. Tót Péter 
urnák Székács J. üdvét! Köszönöm a' felvilágosítást. 
Gyanítottam, hogy illyesmi sül ki az engedményből. Te-
hát kegyetek monopoliumot akarnak a' paphivatalból 
űzni. 's a' gyülekezetek' szabad választását 's bizodal-
mát gátlani 's velünk azt hitetni el, hogy az illy en-
gedmény még sem gátolja a' meghívás' szabadságát. 
Hátha az esperes ur megtagadja az engedményt? Ak-
kor is azt fogják állítani, hogy a' gyülekezet' válasz-
tási szabadsága nem korlátoltatik? Ha én Tót volnék, a' 
legközelebb gyűlésen amúgy magyarosan indítványoz-
nám ezen engedmény' eltörlesztését. Ennyi legyen elég. 
De ha kedve ven akárkinek az engedményt védeni, ám 
tegye, én szívesen fölveszem a' keztyüt ellenében 's 
ha csatát veszítve az ügy nyerend , örvendeni fogok. 
— K. Tóth Mihály e. kerületi pénztárnoknak üdvét Tóth 
Péter! Hétszer külde tehát már az e. kerület' e- me-
gyéibe táblás kimutatást az agent. és recurr. pénztár' 
állásáról, 's mégis én azt irám, hogy e. megyénk most 
kapta először. Valamellyikünk talán tévedt nemde? kü-
lönös és mégis való, hogy mindkettőnknek igazunk van. 
Mert ha máskor is került volna már illyes kimutatás 
tanács-asztalunkra, miért határozta volna a' kemecsi igen 
nagy gyűlés szinte keserű kifakadások közt, hogy az e. 
kerület szólítassék fel illyennek küldésére, 's miért fo-
gadta volna e' mostanit mint újdonságot? Hová lett te-
hát az eddigi hat? hagyjunk fel a' gyöngédtelen sej-
telmekkel, 's vessünk feledés' fátyolát az ügyre és Sza-
bolcsnak egész múltjára! Még többet is kívántunk mi, 
u. m. kívántuk hogy tudósítsanak mind azon közpén-
zekről , mellyek e. kerületi fölügyelés alatt kezeltetnek, 
már igy talán érti ön, mit akarék minap mondani ? 'S 
miért kívántuk mi ezt? Azért, mert tudnunk kell mint-
állásukat, hogy képviselőinknek kezelésök iránt utasí-
tást adhassunk. Tolakodó és korszerűtlen talán e' kívá-
nat? nem, mi közvéleménynek találjuk, hogy nyilvá-
nosság és ulasításos képviselet nélkül egyházakat kor-
mányozni ugyan lehet, de nem protestáns szellemben. 
April 2S, 1844. — A' f. borsodi egyházmegyei gyű-
lést úgy a' mint azt Gsókhalmi ur beküldötte, nem kö-
zölhetjük, különben közlő urkicsókoltathatnék F.Bor-
sodból, Ismételve kérjük levelezőinket, hogy közlemé-
nyeikből a' kicsinyes localitásokat, personalitásokat 'stb. 
hagyják ki. Négy szem közt csókhalmozhatják, ha tet-
szik nekik. — Márton Gábor ur a' Prot. Egyh. 's Isk. 
Lap' m. é. 49. SZ. „Ellenzéki megfutamodás Veszprém-
beniC czím alatt kiadott mocskolódás-{ szemtelen rága-
lomnak nyilvánítja. Elég lesz-e ennyi? Vagy az egé-
szet kiadjuk? Tóth és Székács. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
JHLarmadiR évi folyamat. 

Pesten, 1844. Május' l ikén 

Reif sind wir, unsre Leiden zu klagen 
Reif sind wir , unsre Wünsche zu sagen, 
Reif sind wir, auch nicht mehr zu ertragen. 

H o f fm a n n v. F. 

T a r t a l o m . Protestáns gymnasiumaink' átalakítása 's g y a -
korlati tanítóképzés. Protestáns pap és oktató közti v i -
szony 's díjazás terv. T ó t P é t e r . — Terv és felhívás 
egy magyar nőnevelőnéket képző nevelőintézet felállítására. 

Protestáns gyiiiiiásiiuuaiiik' átala-
kítása 's gyakorlati tanítóképzés. 

Ha valamelly kedves fádnak töve körül a'föld 
elannyira kiszáradt, hogy a' fagyökérnek többé 
tápnedvet nyújtani nem képes, 's igy az egész 
bizonyos aszálynak van kitéve; ugyan mit fogsz 
mivelni? Fecskendőt fogsz-e ragadni és szükvizü 
kutadból bajosan merítgetett nedvvel fecskendezni 
a' fának terepélyét? Nem fogna-e ezen öntözés , 
melly a'fának csupán fölszinét érné, a' fújdogáló 
szellőtől 's a' nap' rátüződő hevétől fölszikkasz-
tatni, a" nélkül, hogy a'fa'élete nyerne? Eizony, 
bizony az illy képen mentni kivánt fa, ha tartós 
lesz a'szárazság, alig hozand számodra többé gyü-
mölcsöt. Ellenben ha a' gyökér körüli földet ázta-
tandod meg néhányszor; ugy a' tikkadni kezdő 
fa hihetőképen újra felviruland és termend. 

Kézdezzük meg magunkat: miért nem mutat-
kozik a' mi iskolareformjainknak említést érdemlő 
foganatja? Avagy nem beszélünk és irunk, nem 
mozgunk , nem költünk , nem (eszünk-e kísérle-
teket iskoláink'érdekében? Hogy elég történik, azt 
ugyan álmában se higyje valaki; de hogy mégis 
történik valami, 's hogy némellyek önáldozva fá-
radoznak és segedelmeznek , azt csakugyan nem 
tagadhatni, és miért nincs több látatja ? Megmon-
dom okát, ha'nem haragusztok érte: A tápnedv 
után sovái gó fának nem annyira gyökereit ön-
tözgetitek, mint ágait fecskendezitek; ezért 
megy a' rája fordított fáradalomnak , költségnek 's 
azon méregdrága időnek ( ! ) nagyobb része füstbe. 

Abban, reménylem, minden tárgyavatott ke-
zet fogand velem, miszerint az iskolaügynek azon 
gyökerét melly bői az egésznek kellki sarjazni, 
serdülni, ágazni és termőerőt húzni, a' jó ta-
nítók képezik. Teremtsetek e' hazának azon ke-
vesekhez , kikkel dicsekhetünk, de a' kik népünk' 
milliói közt 's ezeknek fedezendő szükségtenge-
rében cseppekkint tűnnek el, teremtsetek, mon-
dom, e' hazának alapos készületü és tanításért élő-
haló tanítókat, nevelésért élő-haló nevelőket, 

és szaporítsátok a' létezőknek számát arányos lép-
tetésben , (progressioban), és ha ezt tenni ko-
molyan megkezdettétek , ugy az iskolareformnak 
felénél többjét végezétekbe, 's ugy lépteitek'ha-
tása szemlátomásti leend. De midőn tanítóról van 
szó, akkor — kérlek — ne gondoljatok valami 
szükségpótló jött-ment tudósra, ki vagy nem bír 
elég szeretettel az ifjúság iránt, csak kenyérke-
resési kénytelenségből alázkodván talán a' verej-
tékes tanítói székre, vagy legjobb akarat mellett 
is a' megkívántató nevelési tapintatok' híjával van, 
vagy épen azon tudományokban legjáratlanabb és 
leghivatlanabb, mellyek reája bizvák, vagy a'kü-
lönben jól ismert tárgyban, czélirányos módszer' 
hiánya miatt, kellő idő- 's erökimélettel beavatni 
másokat nem bír. Ne gondoljatok ollyan kontár ta-
nítókra, kik egyéb hivatalokra készültebbek, mint 
a' tanítóira, 's kik ehezképest idejüket, erejüket 
és gondjukat nem pontosítják az iskola'és nevelés' 
már magában is elég tágas körére, 's kiknek te-
hát sem meleg sem hideg mííködelme — mint a' 
sugarak hagóczbanem pontosítvák — gyújtani sem 
szivet sem észt nem képes. Ne gondoljatok ollyan 
különben tán jeles egyénekre, kik az iskolát csak 
ideiglenes átmeneti körnek nézik, mellyben ásítozva 
és jövedelmesebb vagy fényesebb helyzetről kép-
zelegve tengetik az időt. 11a jó és bölcs anyáról 
van szó, ugy-ebár akkor olly asszonyra gondol-
tok, kinek a! gyermek és ennek egész léte és jö-
vője szivvérével van összenőve, összeforrva, a' ki 
ezen gyermeket leglángolóbb szeretettel igyekszik 
boldogítni, 's ezen gyermek' szükségeit ésidvé-
nek föltételeit már akkor is,midőn ez még szólani sem 
tud, úgyszólván ösztönszerűn képes sejteni és tel-
jesít ní.Tanítói névre csak az méltatandó, ki, figyelmét 
és munkásságát nem ágoztatva el és nem kalandoz-
tatva szerte-tova, éveken általi tanulás, gondolkozás 
és gyakorlás utján, a' tudományok1 bizonyosszakjá-
ban vagy szakjaiban teljes jártosságra és honos-
ságra tőn szert, szaktudományai'előadásánakszint-
úgy, mintáz ifjusággali bánásnak és nevelésnek 
módját nemcsak elméleti, hanem alkalmazási te-
kintetben is eszének és szivének legvalódibb és ki-
törölhetlen tulajdonává gyökerezteté, és a' neve-
lést 's tanítást azon életföladásul nézi. mellybe 
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van vetve becsületének, szerencséjének és sziv-
nyugodalmának horgonya, melly ügyességének és 
szenvedélyének mágnes-pontja, mellynek tehát a' 
szent lelkesültség' egész rászántságával és Eltűré-
sével neki dül. Nézzünk körül, 's illy értelemben 
tanítót csak elvétve lelünk hazánkban! Tán még 
számosban találkoznak ollyanok, kik vagy a' taní-
tói dolgokat kicsinyellő 's magukkal könnyen be-
érő képzelgésükben, vagy készülethiánynál fogva 
föladásukat unatkozva, kelletlenül ütik-vétik, 's 
kiknek egész czifra nyomorában rendszerint csak 
olly parányi köszönet van, mint a' milly parányi 
jutalom melleit kell sokszor legjobb és több mél-
tányollatásra érdemes tanítóinknak is ösztöntelenül 
's könyvek, gyűjtemények, eszközök, segédkezek 
és viszhang nélkül pangani, nagyrészint legszen-
tebb ügyekvéseik is megtöretvén a' körülmények' 
szikláin. 

Azon egyedüli alap, mellyen az iskolák' ügye 
fölvirítható, 's a' melly nélkül minden építmé-
nyünk dugába dülend vagy tervben maradand, 
nem más mint ügyes és lelkes tanítók' idomítása , 
és pedig minél nagyobb 's évről évre öregbülendő 
számmal. A' tanítók képezik a' népszellemben a' 
műveltség' ama' savanykovászát, melly, ha kellő 
mennyiségű 's erejű, egy pár tized alatt óriási 
csodákat vihet véghez olly nép közepette, melly 
a' müveltetésre némi fogékonysággal,'s a' társadalmi 
érintkezések és tapasztalások, polgári intézmények, 
sőt egyházi és iskolai oktatások' következtében is 
már némi előkészülettel bír. 'S illyen nép a'tarka-
barka 's még csak ezentúl egygyé olvasztandó, 's 
az egyesülés' vállaira támasztott művelés- és neve-
lésnek általa nagygyá, hatalmassá és boldoggá 
emelendő magyar nemzet is. Tanodák 's egyéb 
képző-intézetek' fölállogatásátpengetni, tervezgetni, 
de fögondját nem fordítni mindenek előtt a' czél-
nak megfelelendő tanítók' előkészítésére, elméleti 
's főként alkalmazási képeztetésére, csak ollyan or-
szágban volna menthető, csak ollyan országban 
volna némileg észszerű, hol vagy már a' hon ma 
ga eléggé számos tanítókkal van megáldva, kik 
csak jobbról jobb tétkörre várnak, vagy a' hol a' 
nemzetiség bármelly idegen tudósok' alkalmaztatá-
sának útjában nem áll. Mi az elsőbbek' szerencsé-
jével korán sem dicsekhetünk; az utóbbiak' pél-
dájától pedig, sajátszerű helyzetünknél fogva, visz-
sza kell borzadnunk. Czuczorként: ,,a' fát alattam 
nem vágom." Idegen tanítók akármennyién is vol-
nának kaphatók jó fizetésre; látjuk, miszerint még 
oroszországba is (mellynek nincs oka colossalis 
tömegét jövevény tanítóktól féltenie), elég kész-
séggel mentenek — természet szerint nagyon szép 
föltélelek mellett — jeles tudósok. De ha ezen ifjú 
nemzetre ugy is aggasztóan — bár kerülhetlenül — 
befolyó német szellemnek (melly némellykinek szó-
tárában már szinte hasonértelmüvé vált & művelt-
ség szóval, hogy t. i. bennünket könnyebben el-
ámíthassanak), nemcsak természetes bejárást, mily-

lyennel bírnia kell, engedünk, hanem mesterséges 
csatornákat is ásunk, hogy egyszeriben 's minden 
honosulás nélkül elboríthassa e' hazát; akkor — 
akkor, meglehet, úgy termendenének hazánkban 
intézetek , tudósok 'stb. mint a' gombák, sőt anya-
gilag is tán sokkal hamarább boldogulnánk, de 
akkor mondjatok is ám le nemzetünknek mint Ily— 
lyennek jövendőjéről, fényért 's pénzért árulva 
el szent örökségünket, mellyel eldődink hagyta-
nak , 's mellyről a' világszellem számot kér tőlünk. 
Külországi tanítókra 's nevelőkre, külországi ta-
nító- 's nevelőnékre bízni az új nemzedéket — áru-
lás; a' honban létező alkalmas egyének' száma pe-
dig még fönálló intézetinkre sem elég, nemhogy 
az ezentúl fölállítandókra jusson közulök. Jóravaló 
tanítók' rögtöni elővehetésének emez alternativjá-
lól tehát kérlelhetlenül el levén üttetve, nem ma-
rad egyéb módunk, mintáz, hogy erőnket ésipar-
gásunkat pontosítsuk mindenek előtt és fölött czél-
irányos tanítók1 idomítására. Az útnak , mellyen 
ez végbeviendő, ollyannak kell lennie, mellynél 
fogva ezentúli tanítóink az eddigiek1 nagy részé-
nél alaposabb és részletesebb tudományi és neve-
lési készületüek, buzgóbbak, nemzetibbek és idő-
ről-időre olly arányban szaporodandók legyenek, 
millyenben szaporodik például azon tökepénz, melly-
nek kamatjából egy rész örökké visszacsatoltatik. 
A' tanító-idomításnak illy módja bir csak elég üdv-
csirával a'jelenre nézve, *s eléggé biztosított élet-
gyökérrel jövőre nézve. „Messze jövendővel ko-
molyan vess össze jelenkort, Hass, alkoss, gya-
rapíts! 's a' haza fényre derül/' 

De íme itt akadunk a' dolog' bökkenőjére. Hol 
vegyünk ollyan intézeteket, hol gyakoriért, hol 
oktatókat, a' mellyek , s a' kik jó tanítókat ido-
míthassanak? E' kérdésre felelni, kitűzött czélja 
jelen értekezésemnek. Azonban ne várjatok tőlem 
valami fényes és költséges lépteket ajánló tervet, 
mellyen ollyan jól esnék talán legeltetni vágyaink' 
szemeit, de mellynek létrehoztához sem elég erőnk, 
sem eléggé kitürő buzgalmunk nem fogna mutat-
kozni. Ollyan tervecskével akarok előállani, melly-
nek kivitelét — ha igazán akarjuk — haladék nélkül 
megkezdhetni, 's mellynek létesültéből addig is, 
míg országosan is segítetendünk, nagyon érez-
hető haszon háromlana a' közre. Azon tervecske, 
meliyet bátor leszek figyelmetekbe ajánlani, nagyon 
közel esik minden józanul eszmélő észhez , és na-
gyon a' dolog' természetében fekszik, 's tán épen 
egyszerű természetes volta miatt nem méltányol-
taték honunkban eddigelé kellő mértékben, de, 
mint minden, mi a' dolog1 természetében fekszik 
's elhanyagoltatik, meg is boszulja elhanyagoltsá-
gát. A' terv végre nem valami ábránd, (mert hi-
szen nálunk a' sok ábrándozó ifjak közt nagy hir-
telen ábrándozónak gúnyoltatik az is, ki legke-
vesbé az), sőt annak főbb részei németország-
ban számos helyen életben vannak, 's élő példák-

I ként ajánlkoznak. Nálunk is mutatkozik némelly 



főiskolában némi nyoma; de ez sokkal kevésbei-
ismertséggel találkozott eddigelé, mintsem hogy 
igy a' mint van gyümölcsöt várhassunk tőle. 

Tervem legközelebb a' prot. iskolákat veszi 
tekintetbe's azok'körülményeihez illeszkedik; nem 
kétlem azonban , hogy ha mi jó találtatnék benne, 
attól többi hazánkfiai sem borzadandnak vissza. 
Tervem továbbá csak a' gymnasiumokra f melly név 
alatt a' tudományos tanodákat értem az elemi nyelv-
tudományi osztálytól kezdve benfoglalólag — a' böl-
csészet-osztályig akár kizárván akár benfoglalóan) 
szorítkozik*); de alapelvei, körülmény-szabta mó-
dosítás mellett, könnyen alkalmazhatók egyéb in-
tézetekre is; névszerint a' gyakorlati tanítóképzés' 
módja és a'szakrendszer nem kevésbé illik a'reál-
tanodára és népoktatókat képzőre; (hogy elemi ta-
nodáknál 's polgáriskoláknál is hasonlóan intézked-
jünk, czéltévesztés volna.) 

A' gymnasium és reáltanoda azon tanintéze-
tek, mellyek mindenik a' maga sajátszerű irányá-
ban, legnélkülözhetlenebb két föltételei a' tudomá-
nyos műveltség' tenyészhetésének. Azoknak 's 
főként a' gymnasiumnak hiánya és silánysága nem-
csak az ország' minden rendű tisztviselőin és tu-
dósain, hanem különösen tanítóin, a' magosabb 
szellem' eme' bajnokain, kik a' népet a' tudós vi-
lággal igyekszenek némileg közvetni, 's kik a'föld' 
íztadó savát képezik, legsajnosban vehető észre, 
annál inkább, mert a' gymnasiumon elmulasztot-
takat bármi jeles egyetem sem pótolhatja ; sőt a' 
tudomány- 's műegyetemek csak ollyannak képe-
sek igazán használni, ki vagy gymnasiumon, vagy 
reáltanodán illően elő van készítve. Azon országban 
(poroszország), hol a'tudományosság leghonosabb, 
a1 gymnas iumok ra , söt a' reáltanodákra is , 
rendkívüli figyelmet 's költséget találunk fordítva. 
Hol pedig a' gymnasiumok mostoha karban van-
nak, különösen philologiai tekintetben, vagy leg-
alább nem örvendetnek Poroszország), ott a' tu-
dományosság minden kertészi erőtetés mellett sem 
akar megeredni. Azért kétségkül nagy lépés tör-
ténik, ha azok'számára képeztetnek elegendő 's 
dőrék tanítók. 

Ehezképest a' leendő gymnasiumi tanítók' ido-
mítására korán fordítandó gond. 

Minden, ki tanítóként lépend fel gymnasiu-
mon, reáltanodában, népoktatókat képzőben vagy 
bármelly néven nevezendő rokonnemü intézetben 
szükséges, hogy maga is alaposan végezte legyen 
a' gymnasiumot, aztán pedig a'collegium', lyceum' 
vagy tudomány egyetem'bizonyos szaktudományait 
's ezeken kivül mindenesetre a* bölcsésztanokat 
is, mellyek kivétel nélkül minden valódi tudóst il-
letnek. Jól megjegyezzük: a1 gymnasiumi és böl-
csészeti tanokon kivül, szaktudományokra készül-

*) Gymnasium' neve alatt nemcsak a' különálló latin 
tanodákat értem , hanem és pedig főként azokat, 
mellyek nálunk a' főiskolák, u- m a'collegiumok 
's lyceumok' alsóbb részét képezik. 

jön, főként ezekre szorítkozva. Ha ö magában ter-
mészet- és mennyiségtanokra érez legtöbb hajlamot 
és hivatást, jó — ugy ne bíbelődjék főiskolán vagy 
egyetemen igen sokat nyelvtudománnyal, hittu-
dománnyal, jogtudománnyal 'stb , de aztán válasz-
tott tudományiba , bármellyek legyenek is azok , 
mind terjedelemre, mind alaposságra nézve mes-
terien avattassa be magát, részint tanítók és köny-
vek által, részint kísérletek és gyakorlatok' utján: 
éljen nem mondom kizáróan, de mégis legtöbb rá-
szántsággal 's idejével választolt tudomány nemé-
nek. Győzessék meg a' felül, miszerint bármelly 
tudományszak is elég fontos és elég érdemes, hogy 
az ember rája szentelje magát, és miszerint nem 
a' tudományszak adja a' tudósnak a'becset és sze-
rencsét, hanem azon tökély, mellyre ő eme' tu-
dományszakbani mesteriességét vivé. Csak az ek-
ként pontosult sugarak gyujthatandnak. Ki szom-
jazó háznépének (mint nekem ezt Sz. P. bölcsen 
mondá) vizzel kiván szolgálni, ne ásson egész 
udvar-szélesnyire, hanem szorítkozzék egy kis 
körre 's itt ásson, hol — szerencse kedvezvén — 
néhány hét múlva viz csorduland számára, míg 
amúgy alkalmasint egészholta'napjáig áshatna hiába. 

A' hazánkban uralgó fölszinesség nagyon ter-
mészetes következménye annak, hogy tanítóink' 
többsége is mindenütt otthon van a' tudományi me-
zőn, azaz: mindenütt csak vendég. Túlvagyunk 
már azon, hogy azt okos embernek larthatnók, 
ki komolyan törekszik tudományos universalismus-
ra. Egész egyetemiségünk csak abban állhat, hogy 
szaktudományinkon kivül még a' közéletben min-
denkire nézve szükséges ismereteket megszerezzük, 
a' hazain kivül még egypár müveit nyelvet tanu-
lunk, irodalmi remekekkel ismerkedünk, a' meny-
nyiben különösen a' szépművészet' körébe vágók, 
a' világi 's honi történet' főtényeit emlékezönk' és 
képzelőnk' táblájára véssük, és bölcsészeti szem-
üveggel is igyekszünk a' tudalom1 világában szem-
lélődni. A' tudományország is ollyan e" részben, 
mint a' polgárország. A' melly országban a' lako-
sok egyik helyről a' másikra kóborlanak, és sehol 
állandóan meg nem szállnak , 's igy a' mezőt is 
vagy épen nem, vagy csak imigy amúgy mivel-
getik , szegény fog az maradni és pusztaságban 
nyulandnak el vidéki: ellenben hol a'lakosok, ha 
utaznak is egyenként néha, állandó lakhellyel bír-
nak és bizonyos telkekre ipart, költséget s erőt 
fordítnak, azon országban és csak abban tenyész-
het anyagi jólét. 

Félre tehát azzal a' vizenyős mindenesdiség-
gel, mellyről ki van mondva, hogy ex omnibus 
aliquid — ex toto nihil, 's a' melly mai időben 
legfölebb holmi kedvcsapongó és mindenről vala-
micskét beszélgetni tudni v á g y ó aristokrata úrfiak' 
hiúságához ülhetik. Utasítsátok azokat, kik valami 
tanítóságra kívánnak készülni, hogy mihelyt a' col-
legium' vagy egyelem' kőiébe lépnek, szenteljék 
magukat főkint néhány kedvencz tudományaik-



nak, tehát vagy a' mathesisnek 's a' természet-
tudományok némeliy részeinek, vagy valamennyi 
természettudománynak 's a' mathesis egy némeliy 
részének, vagy a' történetnek, földiratnak, 's 
országtannak, vagy— a' mire jó gymnasiumban 
legtöbb egyén kivántatik — a'philoloyia' neve alatt 
értendő tudományoknak vagy a' jogtudománynak 
párosítva történettel 'stb. — Ki fogja tagadni, 
hogy ha a' tudományok' mezejének csak illy egy-
egy szakja szakasztatik is kiművelés végett, már 
igy is roppant terjedelmű és feladásu tér nyillik 
az egyénnek megmunkálására's termékenyítésre? 
Boldog ő , ha ennyivel boldogul; de hogy ennyi-
vel becsületesben boldogulhat mint két sőt három 
annyival, az csakugyan természetes. Tehátutasí-
tassanak és buzdítassanak, irányoztassanak és se-
gítessenek ezentűli tanítóink az előkészülés' szak-
tudományi pályájára! Ha az megtörtént, nagy lé-
pés történt, mert úgy leendő tanítóink szaktu-
dósok lesznek, kik egyedül képesek az általuk 
képviselt tudományt annyi alapossággal, világos-
sággal, 's a' gyakorlatias honosság szülte vidám-
sággal és élénkséggel előadni, hogy abban az if-
júságot sokra vihessék, az eddiginél netalán ke-
vesb idő alatt is. Ha egyszer a'leendő tanítók szak-
tudósok, könnyű akkor már a' gymnasiumot (va-
lamint a' reáltanodát is) szaktudományi lábra ál-
lítni. Azon kérdés gördül azonban ellenem : mi 
haszna készülnek szaktudományian , ha intézetink-
ben az osztály rendszer uralkodik? Fontos kér-
dés , de fő nehézségeit eloszlatandja alábbi fejte-
getésünk. 

Hogy azonban indítványunk az osztályrend-
szerek vesztére tör, annyit előre sem titkolunk. 
Van is-e ezen osztályrendszernél több képtelensé-
get magában rejtő rendszer ? Lássuk röviden, mi-
ben áll ezen ó-növény. 

Az osztályrendszernél fogva a' tanuló ifjú-
ság- — tanulási év (tehát nem előmentség) sze-
rinti osztályokra oszlik, és pedig, ha nem számít-
juk a'bölcsész osztályt, minta' melly szorosan 
nem tartozik a' gymnasiumhoz — hanem közte 's 
a' tudományegyetem közt vetyeng, rendszerint 
csak 4 osztályra, mellyeknek mindegyikében a' 
gyerkőcze vagy ifjoncz 2 évet tölt (összesen = 8 
esztendőt) 's mellyekből, ha ezen kétkét évet kiállta, 
csak igen ritka kivétellel, fölebb eregettetik az if-
júság, a' nélkül, hogy az osztálybólkiléptek-
nek felénél többjéről el volna mondható, miszerint 
mindent tud, mit a' B osztályba lépőnek tudnia 
kellene, vagy mi a' B osztályban már tudva le-
vőül tétetik föl. Mindenik kétesztendőnyi osztály-
ban , mellyben a' tanítványok első- 's másodéviekre 
különböztetvék, de azért külön tanitó"s tanterem' 
hiánya miatt, valamennyien egyszerre tanulnak 's 
nagyobb részt ugyan azt is, mondom, mindenik 
osztályban egy 's ugyanazon tanító tanít mindent 
az egész kétévi folyamaton keresztül! Tehát mig 
az örebb tanulók a'kisebbek'kedvéért visszamara-

doznak (mert e' baj némeliy tanítóink'ritka ügyes-
sége és gondossága mellett sem kerülhető el;) más-
felül azok, kik az osztályba csakujontaléptenek, 
a' nagyobbak miatt néha salto mortalékat is csi-
nálgatnak, nem ritkán ollyasmiket is tanulgatván, 
miknek szükséges előzményeit az örebbek igenis 
tanulták , de ők még csak ezután tanulandják né-
mileg. A' tanító felül pedig a' nagy sokaságnál 
azon balga hiedelem uralkodik, miszerint ő neki 
mindazon tudományban, melly egy osztálybankét 
év' folytán előfordul, annyira jártosnak kell lennie, 
hogy az ifjúságot mindenbe kelletekint beavathassa! 
tehát a1 tanító legyen például mester: a'hellén 's 
latin nyelv- "s irodalomban, a' régiség-, törté-
nettan-, földleirat-, szám- és mértan -, költészet-, 
szónoklat-, vallásosság-, hittan-, magyar 's né-
met nyelv- és stíl-, magyar irodalom-, holmi en-
cyclopoediában, sőt tán még a'természettudomány' 
egyik másik ágában is! Igenis ennyi 's nem ke-
vesebb követelmény van egy osztálytanítóra rend-
szerint halmozva ! Az islen irgalmáért, ne ámít-
suk magunkat! Illyen túlságos igény csak pa-
piroson állhat: tényleg az osztálytanító is egy-
pár kedvencz tudományiban jeles lehet — megen-
gedem , de csak a' többi keze alatti tudományok' 
rovására: némeliy tudományaival pedig sokszor 
csak annyira ismeretes, (kivált első esztendeiben), 
hogy tanítványai ne nevethessenek szeme közé, 's 
hogy a' vizsgálaton jelenlevő szülők 's más uri 
emberek , kiknek legtöbbje maga sem ereszkedett 
valami mélyen az előforduló tárgyakba bele, ki-
elégitessenek ! Aztán azon tanítónak, ki nevéhez 
's rendeltetéséhez méltó akar maradni, folyvást kell 
haladnia a' haladóvilággal, különben visszamaradt 
álláspontját teendi tanítványinak is sajátjává. Ha 
lelkismeretesen szivén hordozza az ifjúságot, foly-
vást készülend tanítandó tárgyira; pedig nem fog-
ja-e el az időt egy pár tanulmányrai készülés is , 
's igy a' többire alig terjeszkedhetik ki; 's mégis 
egyik tudománynak ugy kellene tanítatnia, mint 
a'másiknak , az az: mindnyájának alaposan's kellő 
melegséggel. 'S ime nem lát-e illy állásánál fogva 
a' legjobb tanítónak is sérelmet az ifjúság és igy 
az egész — magáról mostohán gondoskodó — 
közönség?— Aztán csuda-e, ha ifjúságunk'nagy 
része némeliy elő fordult tudománynak forrását még 
meg sem izlelé , midőn már elsuhantanak feje fö-
lött a' visszava rázsolhatlan tanulási esztendők? 
Jó isten, 's ezt mi elnézhetjük? Tovább megyek. 
Az osztályrendszernél fogva azon tanító, melly 
bizonyos osztályban tanít, ebben örökké el van 
mindenfélével foglalva , de a' szomszéd osztályok-
ban semmit sem tanít. 'S mi ennek következmé-
nye? Az, hogy mindenik osztályban uj tanulási 
fonál kezdetik meg az ifjúsággal, mert a' B osz-
tálytanító, sem azt nem tudhatja, hol vala az A 
osztálytanító fonalának vége * ) 's milly vastagra 



's erősre vala ez fonva, sem azt kellőképen nem 
tudhatja, miként fog saját osztályának fonala a' fö-
lebbi vagy C osztálytanító áital folytattatni, mi-
hez képest tanítása nem is lehet illően előkészítő 
a1 következőre. 'S igy mindenik osztály közt egy 
kibékítetlen sőt öszhangellenes közfal létezik , 
melly mind a' tanítókra, mind a' tanulókra nézve 
a legkártékonyabb következményű. Szabadítsátok 
meg ezen helytelenségek előmentséget gátló bi-
lincseitől az ifjúságot! szabadítsátok meg ezen 
viszásságok' tantali kínt okozó kelepczéjétől a' csak 
munkájuk sikere által julalmazódó tanítókat men-
tül előbb! De hogy ez a' világ' végéig ne késsék, 
haladék nélkül legyünk azon, hogy ezentúli taní-
tóink, kikben elvégre is majd az iskolának teste-
sültjelleme szemlélhető, collegiumban segyete-
men szaktudornányian készüljenek. De hogy ezen 
szaktudományi készülés kellő eredményű lehessen, 
azok, kik szivükön hordozzák az új nemzedék' 
ügyét, reménylem, következő indítványimat is 
méltányolandják , mellyek az illető egyének' ta-
pasztalati kiképzésére czélzanak: 

1.) Ajánltassanak az oktatói pályára nem hí-
vatlan ifjak, főiskolábani tanulásuk' ideje alatt, 
jobb házakba házi tanítókul*) miként ez eddig-
elé is téve lőn lelkes tanítóink' részéről. De le-
gyen arra figyelem fordítva, hogy az elvállalt há-
zitanítóságban az illetők ne járjanak játszi módon, 
restül 's tetemes eredmény nélkül el; hanem úgy, 
hogy helyüket igazán be is töltsék, 's hogy en-
nélfogva mind készülésre ok, ösztön's némi kény-, 
telenség létezzék, mind a' tanítás' és nevelés' al-
kalmazási módszereibe és csínjaiba szilárdul bele 
okuljanak. 'S részint ezen tekintetből, részint pe-
dig azért, hogy magány tanításaik miatt meg ne 
felejtkezzenek , miszerint még maguk ís tanulók; 
legyen arra is gond, hogy napjában 2 — 3 illyes 
magányóránál többet no adjanak, mert akkor az 
eszköz csakhamar a' ezéllal tévesztetnékössze. 

2.) A' bölcsészet, hittudomány, philologia 
és neveléstan főiskolai képviselői (nyilv. tanítói) 
ne sajnáljanak kezet fogni egy nevelési lársalom' 
(seminarium) lótrehoztában. Ezen seminarium' 
tagjai lennének a' tanítókul készülő egyének 
valamennyien, azonkívül ollyanok , kik nevelői 
dolgokban honosulni elég előkészülettel '& akarat-
tal bírnak, különösen pedig a' hittanulók. Vezére 
leendene a' helybeli neveléstani oktató, vagy más 
jeles tanító-nevelő. 

Ezen nevelési társalom' föladása a' követke-
zőkből állhatna: a.) Elnöke vagy vezére, (mi-
vel az ifjúság' körébe nem való férfiak' tudóssága, 

eleibe van szabva, mennyire 's bogyin haladjon, 
és aztán ott a' kézi könyv. Erre azt válaszolom: 
az illy külső szabály és fonál az élő tanítással 
összehasonlítva csekélység; az élö és valódi fo-
nál a' tanítói SZÍT és fej. 

*) I)e ne nerelőkül, miután a! nevelőséghez megkí-
vántatik a'nörendékkeli együttlakás, mi aztán a' 
tanulótól clTonná a' tanulási időt 's kedtet-

alkalmas vagy alkalmatlan volta felül Ítélgetni,) 
legyen bármellyik neveléstanban járatos és tanítás-
hoz jól értő tanító vagy tudós, ki ezen áldozattel-
jes munkát elvállalni szíveskedik a1 tanítói-karnak 
felszólítására, 's a' főiskolai elöjáróság' megerő-
sítésének folytán. b.J Az érettebb és ipargóbb if-
jak' egyikét nevezze ki az elnök időrül időre a' 
társalom'örkjéül vagy titkászául, ki a'jegyző-
könyvet viendi. c j Hetenként tartassák egy ösz-
szejövetel az elnök' jelenlétében és vezetése alatt. 
d.) Az összejövetelek' elseiben a' belépni akaró 
új társak (kik jó ha már ekkor is jelen vannak) 
értekezései olvastatnak fel, mellyekkel magukat 
fölvétetésre érdemesítendik. Az elnök e' két héttel 
előbb benyújtott belépti-munkákat, a' nélkül 
azonban, hogy szerzőiket megnevezze , otthoni 
megolvasgatás után, a' társalom előtt rendreíí-
rálgatja és bonczolgatja , ollykép , hogy tartal-
mukat elmondja, főhibáikat szintúgy mint erényei-
ket kiemeli, 's különösen alapnézeteiket rostál-
gatja meg, folytonos tekinteitel arra, ész-
revételeiből épüljenek hallgatói, sőt a' legjobb 
's legroszabb helyeket föl is olvasandja, mind a' 
szerzőket mind a' hallgatókattanácscsal'sutasítás-
sal látja el, aztán pedig az örebb tagok közé körre 
bocsátja a' munkákat otthoni megolvasás's holmi 
észrevételek' megtétele végett, mellyeket a' társak' 
mindegyike külön papirkára jegyezget föl röviden, 
'segy hó'eltelte előttaz elnöknek benyújt, ki aztán 
a' birálatocskák közül a 'jobbakat az illető szer-
zőkkel magánylag közli, megtekintés és használás 
végett, a' bírálók' nevét elhallgatván. Ha csak 
középszerű volna is a'belépti-munka, szerzője be-
veendő, ipargásra szólílatván föl. Gyöngédség-
ből az elnök minden fölöttébb szegény belépti-mun-
kát visszafog adni szerzőjének egészen magány-
lag, és csak ollyan belépti munkákat nyilvánítaná 
néki átadottakul, mellyek meglehetős érettséget 
mutatnak a' fölvétetésre. — Az ujonan fölvett 
társakat szinte azon munkálatok illetik, mely-
lyek az örebbeket, csak hogy emezek az elnök' 
felszólítására véleményüket is kimondandják, mig 
amazok legalább félévig szavazati-jog nélkül mara-
dandnak. Természetes, miszerint ezen különbség 
csak a' társalom' keletkezte utáni évvel kezdőd-
hetik. c j Az elnök legalább minden hóban egy-
szer, az ülést megnyitólag, értekezzék a' társak 
előtt valamelly részletes tárgyról, vagy a'szoros 
értelembeni nevelés', vagya' tanítás' körébe vágó-
ról. Illy értekezésnek czélja : vagy a' gyermekek 
körül tett lélektani és nevelési tapasztalások' köz-
lése , vagy a' gyakorlati nevelés némelly fogásai 
és osinjai iránti figyeltetés, vagy egyik másik tu-
domány' jobb tanítasi módszereinek ismertelése, 
vagy tájékoztatás az irodalom' mezején és hol egy 
hol más jeles tudósnak szellemébe, irányzatába be-
avatás 'stb. f ) A' mi különösen a' tanítás' mód-
ját illeti, hogy abban eleven minta lehessen a' 
Kársak szeme elótt, az elnök rajta lenne, sőtkö-



telességül tétetné, hogy a' társak időrül időre (ide 
egyszerre legfölebb csak öten) meghallgassák ven-
dégekkintegyik-másik jelesebb gymnasiumi, reál-
tanodái és polgáriskolát tanítónak nyilvános lecz-
kéit, kitol némelly dolgok iránt szinte nyerend-
nének fölvilágítást. Eszközölje továbbá az elnök, 
hogy a' kisebb tanulóság' nyilvános oktatói né-
mellykor egyegy leczkeórát engedjenek át olly 
társalmi tagnak , kit az elnök ajánlt neki 's a' ki 
már a'társalom'ülésében adott egyszer olly próba-
leczkét, millyenröl alább lesz szó: az illy tanítási 
gyakorlaton mindazáltal az átengedő tanító maga 
is jelen lészen, a' próbálkozó társat pedig tanul-
mány-módszer 's egyéb tekintetbe veendő körül-
mény iránt előleges értesítménnyellátta legyen el, 
a' leczke után pedig az illető társnak elmondandja 
észrevételeit, ennek a' leczke alatt tapasztalt bot-
lásira szintúgy mint további fejlesztést érdemlő tu-
lajdonaira és tapintatira nézve. Azonkívül a' tár-
salom' elnöke is, ha mikor csak szerét ejtheti, je-
len legyen az illyes tanítási gyakorlatokon, és az 
illyen leczke után bekövetkezendő atyai 's baráti 
észrevételei a'legmélyebb hatásúak leendenek. Sőt 
az elnök néha maga is adjon gyakorlati utmutatást 
előleges összebeszélés után, minden megpiritás 
vagy megképesztés(in Verlegenheit bringen) nél-
kül, kivévén az ifjú kezéből a'magyarázat és lecz-
kéztetés' fonalát. Ha valamellyik társ márelég ügyes-
séget és szilárdságot tanúsít, úgy néhányszor egé 
szen egyedül viheti a' leczkézést, szükséges levén 
az elfogulatlan önállásban is gyakorlani; de min-
denesetre előleges utasítást nyerjen a' rendes ta-
nodai oktatótól, s a' társalmi elnöknek mindany-
nyiszor tegyen rövid jelentést az órának mikénti 
lefolytáról 'stb. Én részemről azt hiszem, misze-
rint az illyen gyakorlatok ha gonddal, előkészü-
lettel s legpontosabb renddel történnek, 's az el-
nök 's tanítók részéről éles szemmel, nyílt füllel, 
's lankadatlan figyelemmel kisértetnek és bölcsen 
irányoztatnak, a' leendő tanítóra nézve mondhat-
lanul áldásosán hatandanak. A' tanodákra maguk-
ra nézve pedig, hol az illyen hallgatózás vagy gya-
korlattörténnék, ebből a fönebb mondottaknál fog-
va kár nem háromlana, sőt az mind a' tanítókba 
mind a' tanítványokba uj érdeket's ösztönt lehelne, 
miként erről talán még lesz alkalmunk alább szó-
lani. g.) Az elnökkel kezet fogó főiskolai tanítók 
közül is hol egyik hol másik ne sajnáljon szaktudomá-
nyának tanmódszeréről, magányos önképzésre való 
könyvekről, 's más rokon tárgyakról tapasztalati 
intéseket nyújtva , értekezni, valamellyik rendes 
társalmi ülést megnyitólag. hj A társak pedig 
rendre szinte valamelly szaktudományaik tanmód-
szerébe, nevelésbe, az intézetek', nevelés''stb. 
történetébe és irodalmába vágó tárgyról hozzanak 
értekezést vagy pedig jobb nevelési és tanítási 
könyv'kivonatját közöljék, egyegy ülés' alkalmára 
tánketten készülvén. A'munka mindig adassék át az 
elnöknek előleges megolvasás végett, ki is azt 

a' kitűzött alkalomra magával elhozva, 's a' szerzőt 
megnevezve, egészen azon módon ismertetendi, birá-
landja s biráltatandja a'munkát,'smitmeghallgatásra 
méltónak lelend belőle azt elolvasandja (vagyelol-
vastatandja) miként ezt a' belépti munkákra nézve 
jelöltük ki. Az érettebb tagokat jó leend rávenni, 
hogy értekezéseiket némellykor, ne olvasva vagy 
könyvnélkül tanulva, hanem előleges végig-gon-
dolás, 's tán a' főgondolatok' följegyezése után, 
szabadon adják elő a' társalomnak. l)e saját mun-
káját senki se tanulja be szorul szóra könyvnél-
kül; mert ez az egyén' termő eszét megmereszti 's 
a' fejlemi mozgalmat elakasztja. Nagyobb érdek-
gerjesztés végett némellykor fölszólítandjaa' tár-
sakat nézeteik' szabad nyilvánítására az elnök, 
kinek fölszólítása vagy engedelme szükséges leend 
a' fölszólalhatáshoz; de mindenesetre sokkal több 
és komolyabb dolga van az illy társalomnak, mint-
sem hogy meddő versengésekre, szóvílákra, fe-
leselésekre elmefityogtatásra sok időnek jutnia sza-
badjon, miáltal ifjú emberek a' czéllól rendszerint 
el szoktak andalittatni. Az elnök álalában ugy 
fogja foglalkoztatni és vezetni a' társokat, hogy 
a' társalomban tanulási és tapasztalási vágy és 
munkásság helyeit — bután marasztó hiúság ne 
játsza a' szerepet, miként ez némelly ifjú tár-
sulatban, ha reálisabb egyének által nem irányoz-
tatik, hamar és veszélyesen elszokott harapózni. 
i.J Némellykor egyik másik társ, értekezés helyett 
főkinta' legtöbb gyakorlást igénylő philologiában 
próbaleczkét is adhat a' társak előtt , a' szokott 
ülésnek egyik félóráját fordítván arra. Azi l lypró-
baleczke ekként menne végbe: valamellyik osztály-
ból előre oda rendelne az elnök egypár kisebbecske 
gymnasiumi vagy re al ta n oda i fiút, ellátottan 
a' szükséges könyvekkel, (kik lesznek ezen fiuk 
azt a' próbaadó nem tudandja előre) 's aztán eze-
ket az illető társ a' többiek 's az elnök' jelenlété-
ben fejlesztő uton oktatandja. A'próbaleczke után 
a' fiuk kimenvén, az elnök 's a' társalom észre-
vételeket teend, melly ek közé az elnök személyes-
ségeket vegyülni nem hagyand. Illyenkor is na-
gyon jó alkalma van az elnöknek a' próbaadóra's 
igy egyszersmind a' jelenlevő többi társakra is 
észrevételei- , utasításai- , fejtegetéseivel 'stb. 
eredménydúsan halni. kJ Legalább alkalom 's 
eszköz ne hiányozzék a' jobb szándékuakra és 
örömest gyarapulókra nézve, ezeknek példája 
majd a' lanyhábbakat is ösztönzendvén. Azért 
találtassék mód abban, hogy — bármi csekély kez-
detű — nevelési- 's tanítási könyvtár létesüljön 
a' társalom' használatára. Le kell dugni a' diót, 
idővel nagy fa lesz helyén. Ennyit a'nevelési tár-
salomról. 

3.) Hogy a' nevelési társalom' elnökének az 
imént előszámlált fontos és nem kevés fáradalmakra 
elég ideje jusson , természet szerint egyéb taní-
tási óráinak arány szerűn kevesbülniök kell. — 
Másfelől az imént előterjesztett tervecske' érdeké-



ben idves leendene a' társalom' tagjait, ceteris 
paribus, segély-pénznyerési többséggel, a' többi 
tanulók fölött pártolni 's kitüntetni, annál inkább, 
mert tanítóságra ugy is szegényebb sorsú ifjak szok-
tak rendszerint készülni. Sőt a' szegénységre nézve 
nem ártana, ha a'társalom utóbb rá mehetne, hogy 
annyi tőkével birjon, mellyből a' jobb értekezése-
ket is jutalmazhassa. Azonban is mindenesetre leg-
alább költségbe ne kerüljön az ifjúságnak a' tár-
salombani részvétel. Külországban a' gyámolításra 
való pénzeket néhol igen bölcsen használják, a 
mennyiben a' jutalmazottak' szellemi kifejletének 
és az országos czélok' elérésének is rugójává és 
emeltyűjévé teszik, míg a' szegénységet enyhítik 
vele. Ugyanis a1 próbaleczkéje által ügyességet 
és készültséget tanúsított ifjaknak ollyképen 
szereztetnek a1 polgáriskola' és különösen gym-
nasium' körében néhány hetenkénti tanítási órák, 
hogy nekik aztán minden órától bizonyos dí-
jacska jár. Mi szinte olly gyámolító, mint a'kö-
zönséges segélypénz, csakhogy annak föltételéül 
van kikötve, hogy érte az azt húzóknak tanítniok, 
az az a' tanításban kell magukat gyakorlaniok, 's 
ezzel egyszersmind az intézetek' javát is előmoz-
dítniok még egyetemi tanuló korukban. Mikor 
fognak nálunk a' jótétemények illy kétszerezett, 
sőt háromszorozott jótéteményekké emelkedni, 
a' jó Isten tudja. 

4.) A' főiskolából kilépett egyén tartozzék, 
hogy majdan tanítói hivatalra képes legyen, mind 
ggmnasiurni és bölcsészeti, mind magyar nyelvi, 
mind szaktudományi, jnind neveléstárs almi elő• 
mentségíről dicsérő bizonyítványt fölmutatni, 

5.) Hogy pedig további kiképeztetésükről 
se felejtkezzünk, utasítsuk őket, hogy valamellyik 
jobb német egyetemen szenteljenek , ha többet 
nem , egy évet, főként szaktudományaiknak, 
vegyenek legalább hallgatókként az illető szak-
tudományi és nevelési seminariumokban is részt, 
ós tökélyesebb mintákkali ismerkedés végett, le-
gyenek gyakran a' helybeli gymnasium, sőt reál-
tanoda és polgúriskola' nyilc. leczkéinek is ven-
dégei, mindezekről hiteles bizonyítványt muta-
tandvan föl visszajőttük után azon iskola'előjáró-
sága előtt, hol alkalmaztatni akarnak. De ne csak 
utasítsuk, hanem segéljük is azokat, kik utasítá-
sunkat elfogadják: segéljük, mondom, a'mennyi 
tőlünk telik, ajémlás és párlfogéis által, különö-
sen mikor a' külegyetemen tanuló ifjak' segély-
pénzeinek kiosztása forog szőnyegen. Átalában 
pedig mozogjunk 's igyekezzünk többről több for-
rásokat nyitni, mind tanítóságra készülő ifjak'gyá-
molítására , mind új tanítói székek' (mert hogy 
három ennyi sem volna sok mint a' mennyi van, 
kitagadhatja?) alapítására, 's a'már létezők'föl-
tételeinek javítására. Mert bizony szegény lábon 
szokott azon hivatal állni 's a' jeles elmék' legna-
gyobb részétől kerültetni, melly mindig sok ve-
rejtékkel és néha Ínséggel, de kevés dísszel jár. 

(Folytatása következik ) 

Protestáns pap és oktató közti vi-
szony 's díjazás terv. 

Egyházainkban többnyire két egyént találunk 
a' népnevelői pályán, egyik a 'pap, másik az ok-
tató. Itt látod őket? komázólag vannak egymás-
sal. Amott látod? kényura az első a' másodiknak. 
Es ismét másutt? szenvedélyesen küzdik a' párbajt 
mint két hasonerejü elleniéi. Tapasztalatból alig 
igazodhatnék el a' vizsgálódó mi már ezeknek va-
lódi állásuk, tehát tegyünk merényletet azt elmé-
letileg kimutatni. 

Három a' kérdés: 1) alárendeltessék-e az 
oktató a' papnak és mennyiben, vagy 2) szaba-
dítassék fel teljesen annak gyámsága és felügyelete 
alól, vele egyenrangú önállásra tétetvén, vagy 
— hogy minden lehető esetre kiterjeszkedjem — 
3) Ne állítassék-e fel köztök egy sokaktól pártolt 
új vélemény' következtében, valamelly új, eddig 
ismeretlen és hallatlan viszony? —Hogy ezekre meg-
felelhessünk 's kifejthessük, miknek kell a' tárgyalt 
egyéneknek egymáshozi viszonyukra nézve len-
niök, tudnunk kell előbb, miknek kell lenniök ma-
gokban. 

A' pap, e' névnek eredeti görög jelentése — 
és igy rendeltetése — szerint, atya, lelkiatya. 
Gyermekei egyháza' minden tagjai különbség nél-
kül , kiket példájával és szavaival vezérelni a lelki 
tökély felé, egyetlen nagyszerű hivatása' példájá-
val ! 's ezt ne feledjük; tehát ő nem ugy áll hall-
gatóihoz , mint jelesül egy nyelvmester tanítványá-
hoz, ki ha szakmány-óráját kihuzá, hivatalát szegre 
függesztheti; nem is úgy mint szónok csupán — 
mit sokan mentségül szeretnek használni, midőn 
szavaikkal ellenkező tetteikért rovatnak meg — mert 
ugy egy beszélő gép vele egyenbecsü lehetne, 
hanem úgy, mint egy övéi felelt mindig lelkisme-
retesen őrködő atya, ki azonfelül, hogy a' hanya-
gokat buzdítgatja, a' tévedezőket útba igazítja, 
a' sebhedteket vigasztalja, még — bajelőzőleg — 
a' fejleni kezdő lelkeknek is irányzatot ád. De mint-
hogy népes egyházakban olly kötelesség volna ez, 
mellynek kellőleg megfelelni egy ember képtelen, 
a' papérzé, hogy gondoskodnia kell egyénről, kire 
legalább a'kicsinyeket bizhassa soknemű foglalko-
zatai közben, 's a' ki azokat az ő meghagyása sze-
rint 's felügyelete alatt képezze az elemiekben, míg 
fensőbb ismeretek' elfogadására alkalmasokká nem 
lesznek. S e' kicsinyek' képzésével megbizott egyén 
az oktató. Látnivaló tehát, hogy e'fogalom szerint 
nem valami különálló hivatal'embere az oktató, ha-
nem csupán helyettes, a' papnak helyettese a' ki-
csinyek közt. 

Ez nézetem szerint a' papságnak tiszta fo-
galma, és ő kis népének atyja, tanítója, igaz-
gatója , vigasztalója , mindene. Gyönyörű tiszte-
letre bájoló fogalom! de ne örüljetek neki nagyon 
társaim , mert ez állás , melly saját idejében , az 
emberzet' gyermekkorában , olly üdvös és nélkü-
lözhellen volt, gyarló kezekben rémületes hicrar-

| chiává korcsulván , az ifjúvá serdült emberzet ál-



tal már... megdöntetett! Küzdeni akartok ti ha-
almasb páJyasorsosim , hogy a' szent tekintély' 

arany korát még egyszer visszavarázsolhassátok ? 
igaz, hogy ti erősek vagytok mindenkép, de mon-
danom kell: minden küzdés, minden eröpazariás 
hasztalan, mert az ifjú, ki törvényes önállási ko-
rát elérte, aggott atyjának kedvéért gyermekké 
többé nem leend. Tehát ez elidösült atyái foga-
lomból nem határozhatjuk meg többé a' tárgyalt 
egyének' egymáshozi viszonyát, sőt mint bizonyost 
mondhatjuk, hogy ollyan komjáti cánonféleatyás-
kodás, melly szerint papok fogadhatják be 's csap-
hatják ki a' tanítókat... immár örökre korszerűt-
lenné vált. Múltból e' szerint — hacsak ferdült ered-
ményre jutni nem kívánunk — jelen viszonyt ki 
nem okoskodhatván, azt kell megmutatnunk, mi 
e' két egyén jelenleg. 

Szegény paptársim, szinte ösztönszerűleg ér-
zik mindnyájan, hogy a' hajdani állás váitozván, 
a' hajdani pap névnek is változást kell szenvednie, 
azért szorgosan kapkodnak mindenfelé név után, 
melly hun 's egészen kifejezze állásukat. Hasztalan 
fáradságtok barátim, mert nem találtok! 's ha a' 
jelen csakugyan nem jó , úgy nincs név, melly 
állástokat egészben adja. De legyetek nyugton, 
jó még a' mi régi nevünk , csakhogy egy kissé 
változott értelemben. Nem hagyom magamtól el-
pöröltetni, hogy mi még most is papok vagyunk, 
azaz atyák, lelki atyák, de... nem gyermekek' 
atyjai többé! 's ezt a' különbségecskéi ne feledjük. 
Azért is tanuljuk elhinni, hogy ha mi még most 
is az os apostolkori modorban — csak amúgy te-
kintélyesen— akarnánk rendelkezni, igazgatni sőt 
parancsolni, - - kivált mi protestáns papok, kik jó-
szággal ellátva nem lévén, a'fiak' kegyelem-kenye-
rére szorultunk!! a'keserű visszahatás, a'vesztés 
előre bizonyos. Csak egyetlen hatalom maradt szá-
munkra, mellyel még győzhetünk, 's ez a' fensőbb, 
nagyobbszerű lelkektől meg nem tagadható tiszte-
letnek — más szóval kegyeletnek — szent halalma 
Itt van állásunk' képe barátim, olly élelhűn, hogy 
engem magamat meglep a' hasonlatnak illy nagy 
volta. 'S ez állásunkban mi az oktató? 0 a' mi 
aláesésünkkel hozzánk közeledett, 's most már a' 
helyettesből munka- és bajtársunkká Ion , 's a' vi-
szony köztünk ollyan , millyen lehet azok közt, 
kik mindketten kegyelemből élnek. Akarunk valami 
elsőbbséget? adni fog a' több ész; akarunk ha-
talmat? egyedül a' kegyelet' égi erejétől várhatjuk 
azt. Erős meggyőződéssel nyilvánítom, hogy ez 
a' jelen viszony prot. pap és oktató között elméle-
tileg, mellybe előbb utóbb bele kell magunkat gya-
korlatilag is szoktatnunk. 

Midőn tehát csak azon alárendeltség' szerepe 
az oktatóé, mellyet a' paptól bírt és bírni kellő na-
gyobb tudomány, 's magasb műveltség hoz ma-
gával, 's midőn még azon tekintélyt is kihagyám 
számításomból, mellyet a' pap, mint szentségek' 
kezelője érdemel, bizony nem vádolhat senki, 

hogy az oktatót eléggé nem méltányolva lealáztam 
volna. Azonban nézem az Óramutatót 's ott füg-
getlen egyenlőséget látok kívántatni, mertegyen-
ően oktató mindkettő, egyenlő hasznos hatású 
mindkettő, 's a' maga nemében egyenlő készületi 
tartozik lenni mindkettő. Nincs ugyan e' függet-
en egyenlőség egész nyilvánosan kimondva, sőt 

ugy látszik , mintha némi tekintély' elsőbbsége 
hagyatnék a' papon, de ez nem azt teszi, hogy az 
oktatónak kell magánál elsőbbnek, magafelettinek 
néznie a' papot, hanem csak hogy a' nép nézheti 
azt ő felette, mint isteni kegyelem'sáfárját. De e' 
kis homály tisztára derül midőn az egyenlő díjt 
a' legnyiltabban látjuk követeltetni. Egyenlő díj, te-
hát egyenlő érdem; 's ha az érdem egyenlő , nem 
egyenlő lesz-e az állás ? Ha csupán oktatók vol-
nánk és semmik többek , de vallásoktatók, e' kö-
vetelés még akkor is némi kegyeletlenség' szinét 
viselné szemeimben. De hasztalan, ha a' protes-
tantismus' lényege és kétlen elvei igy kívánják, 
akkor talán csak elnémulvahódoljunk? Nem, mert 
a' protestantismust, mint mindent, túlfeszíteni is 
lehet, és igy e' túlfeszítést kell kimutatnunk. 

Ismeritek ama szerencsétlen állapotot, midőn 
az igen sokszor 's szivvérzőleg csalatott if jú 
végre egészen elveszti emberzet iránti hitét, sze-
retetét; tiszta barátságot, hü szerelmet ámulásnak 
tart, megtagad minden erényt, ármányos indokot 
csúsztatva alája, 's csak számít, csak okoskodik 
de nem levén semmi regényes sejtelem keblében 
boldogtalan! Ez kicsiben a'protestantismusnak je-
len képe. Igy járt az összes emberzet is. Az ön-
tudatlan gyermeki korbulifjuvá serdülvén,látta, hogy 
a' fenségesnek neve és leple alatt többnyire szeny-
nyes , alacsony érdekek működének, hadat üzent 
tehát minden tekintélynek, 's bizalmatlanságában 
nagyon, is gyanakodóvá 's leggyöngédtelenebb für-
készővé lőn. Innét eredt aztán, hogy az istenség, 
melly addig porba borulva gyermekiodaolvadással 
imádtatott, most már hideg tiszteletlen vizsgálat' 
sőt szinte vegytani elemzés tárgya lett, a'val-
lás, melly közvetlen isteni kijelentésből származott-
nak tanitatik, most lerántaték a' leganyagibb ta-
nok' sorába, 'saz első istenített oktató' utódi, most 
nem többek, mint bármelly abc oktatók ! Én azt 
hiszem, hogy itt egy kis túlzás van, mellynek vál-
toznia kell. 

De egyenlő állás, egyenlő jog, egyenlő díj 
mindkét egyénnek, vélné az ember ez már csak 
maximum, mellyen túl a' legmerészebb vágyak 
sem szárnyalnak... és aligha! Nem felejtettétek 
még mit monda Dobos első évi lapunk' 2. számá-
ban , miként a' papok' hivatalos köre, ennek üd-
ve és haszna egy derék szónokr által az oktató-
kénak nyilván alárendeltetett. És higyjétek meg 
az a'szónok nem maga érez igy e' hazában. Azon-
ban nem olvastatok a' gömöri oktatók' folyamo-
dásáról, miszerint ők nem eléglik a'gyámság alól 
kivétetni, hanem még e. megyei ülnökökké is kiván-



nak tétetni? Megbukott ugyan még mostazokta-i 
tok' e' furcsának látszó folyamodása, 's mentve; 
vagyunk ama'kellemetlen állástól, hogy mig épen | 
a' mi oktatónk az e.megyén szék és szavazattal 
birna, mi addig szék és szavazat nélkül háta me-
gett keseregnénk. De az ügy végkép eldöntve nincs, 
mert jól megértsük — a' világiak melegen pár-
tolók az ügyet. 

Hová jutandunk !! de félre minden önző pa-
nasz , minden gyermeki visszasirás elvesztett di-
csőségünk után, mert az idő kérielhetlenül meg-
teendi magáét; 's ha talán azon szomorúnak lát-
szó jövő várna is ránk, hogy a' férfikorra jutan-
dó emberzet bennünket majdan nélkülözhetne, örül-
jünk inkább előre a' dicső kornak , és ohajtásink 
"simádságink mellett, mint hü munkások önzéstele-
nül egyengessük az urnák utát. Oh mert igen sok 
még addig a' teendő, mig e' kor' ránk virrad , 
még most a' papság' állása az emberzethez nem 
más, mint azon család atyáé övéihez, ki két, há-
rom nagy fiját, az igaz, hogy szárnyra ereszté 
már, de a' sok apróbb őt nem nélkülözhetve te-
hetetlenül körülte zsibong. — Nagy és fontos 
még az eljátszandó szerep, melly rád bízatott tisz-
tes rend, de ne feledd, hogy üdvösen csakúgy 
hathatsz, ha karöltve barátilag müködöla' oktató-
val. Igyekezzél azért magadhoz emelni őt, a' helyett, 
hogy lábad alá gázolnád, akkor lesz a' viszony 
köztetek ész- és korszerű. 

Tisztáu felfogva a' mondottakat, ám próbál-
juk képzelni a' hont, az összes emberzetet e' két 
egyén nélkül, akkor látandjuk, milly tényezők e' 
férfiak az egésznek boldogításában. 'S nemzetem! 
te e' két egyénről iszonyúan megfeledkezél, gúny-
és játékeszközül hagyván őket fiaid' kezében. Bi-
zony tenjavadért kell sietned őket felemelni. Ott 
állunk, hogy nagy tekintélyű uraktól nyilván kell 
hallanunk c' fogalmat „én a'papomat annyiba 
nézem minta' béresemetÉs e1 nyomorúságos 
állítás nem onnét keletkezik, hogy a népnevelés' 
szent czéljára valamit fizetni kell, hanem onnét, 
hogy a' mindentölelhagyatottnépnevelők csúfosan, 
alacsonykodva kénytelenek magok berimánkodni 
nélkülözhetlen illetményöket. Fájdalommal kell ta-
pasztalnunk , hogy a' legforróbb , legregényesebb 
kedvesség, me l l ye l beléptünkkor karoltatunk, csak 
díjunk' szedetéseig szokott átalános lenni, 's ak-
kor a' kezdetben olly üdvös hatásnak vége! Jobb-
ról, balról, a" legváratlanabb helyekről keserű kel-
lemetlenségek! Palástomat volnék hajlandó sokszor 
összehasogatni és sárba tapodni, a'mindenféle lel-
ketlen csalásokat látva, ha keblemben fel nem erő-
södött volna azon eszme, hogy illy szent czélért, 
mint mienk, tűrni nem tudni, kislelkűség volna. Ha 
igy marad állásunk továbbra is, ugy mi őrökké 
haszontalan szolgák lehetünk, 's mindentől lené-
zetve soha sem lesz hatásunk. Tehát míg megjöne 
ama kor, meliyet az ébredő nemzet'éshatalmasb 
testvérink' igazságszeretetétől joggal várhatunk, 

hogy az ősi közös jószágból osztályrészt adnak ne-
künk is... addig egy lépést követel az idő a'pro-
testánsoktól : állítsanak népnevelési közpénz-
tárt 's ií népnevelők e pénztárból fizettessenek. 

Mult évben Pap Károly, most legközelebb 
Kocsis Ferencz urak írtak ez ügyben; módosí-
tólag és pótlólag én is szólok valamit. Nem osz-
tom mindjárt alapelvöket, miszerint papok és okta-
tók közt fokozatokat kívánnak felállítani. Osztály 
tehát? még az egyenlők közt is osztály 's ollyan 
okokért minők említetnek? Hagyjunk fel valaha 
azon mételyes classificatiókkal! nincs osztály, nincs 
fokozat! mint pap húzzon minden egyenlő fizetést, 
mer t . . . . minden egyenlő terhet visz. 'S a' mivel 
több a' terhe valamellyiknek, nem huzza-e érte a' 
több palástdijt? Egyedül a'hivatalnokság veendő 
figyelembe, mellyre külön díjnak kell szabatnia. 
Például, az e.megyei ülnök, — mint kinek hi-
vatalos terhein felül egy segédet is kellene tarta-
nia és fizetnie — kaphatna mintegy 200, az esperes 
400, a'superintendens 800 pengőt, ezenkívül mint 
pap húzna mindenik mintegy 400-at földbeli és 
palástdíji illetményén felül. Tehát igy a' superin-
tendens' évdíja, melly olly lármát csinált, lenne 
1200 pengő frt. Kevés, mondani fogná Hajnal 
Abel, ki a' superintendensnek 4000 pgöt kíván 
biztosítatni. 'S én szinte mondom, hogy nem sok, 
de azonfelül, hogy egyház-látogatásiért napidí-
jaznám , mostanra elégnek tartom azt. Mert tel-
jesednék bár II. óhajtása 's adatnék meg a'4000 
pgő , azonban az összes papirend' sorsa csak ma-
radna tovább is javítatlanul, mit ö még úgyis tá-
vol hisz lenni, ekkor felmennének az e.kerületre a* 
gy. .. i követek,benyújtván folyamodásukat, meliyet 
az e megyére már benyújtottak, hogy ők nem bír-
ják a' papot fizetni, szállítassék le 20 köbölnyi 
rozslcrhök legalább 1 tí-ra. Ezután előállana a'j . . i 
egyház' papja 's folyamodnék mint harmadéve az 
e.megyére már folyamodott, hogy ö családostól éhei 
hal mégha nem segítetik; a' minthogy — mellé-
kesen legyen említve — csakugyan kénytelen is 
volt aratásig elhagyni egyházát 's szülőihez menni 
lakni, utóira előlépne a' k . . s . . i oktató is legiin-
nepibb díszruhájában, mégis rongyosan, ügyét 
hozván fel, miként azon egyház, mellybe rendel-
tetett, nem akarja bevitetni, 's egy úttal kijöne, 
hogy a' hatalmas egyház 19 véka gabnával szokta 
oktatóját évdíjazni... mint tetszenének e' törvény-
széki jelenetek? 'S még itt nincs vége. Egyházi 
látogatásai közben beállana főpapunk hintajával 
egy udvarba, 's ott várnák a' gyönyörű kényel-
mek ! Leverő ínséggel küzdve találná hajdani leg-
kedvesb szellemdús barátját, kinek annyija nincs, 
hogy gyermekeit tanítathatná. Illyés tapasztalatok 
után haza menne... mintegy megpihenni, de kol-
duló nő zavarná öt meg, kiben paptársa' özve-
gyére ismerne, oh, legkeserűbb köny szökik ezek-
nek csak elgondoltára is szemembe, 's én illyes 
körülmények közt nem kívánnék 4000 pgössupe-
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rintendens lenni, hacsak azért nem, hogy évdí-
jamat épen ugy kiosztogassam miként bevettem. 
Igen barátim, erősen megvagyok győződve, hogy a' 
4 vagy 8 superintendens' díjemelése századrészben 
sem olly kiáltó korkivánat, mint több ezer nyo-
morú paptársaiké. Vagy fejünket akarjuk tisztel-
tetni? mit ér a'testnek a'legcsinosb divatszerüleg 
elkészített fő, ha hóban, fagyban dermedeznek 
meztelen lábai ? Tán nagyobb hatású lesz akkor 
a' gazdag főpap, s majd idők' multával (!.') 
eszközölhetendi az egésznek felvirulását? Igen, ha 
400 ezer pengő évdíjról volna szó, ugy majd csak 
akadnának bókolói, kik által tehetne valamit, de 
4000 pengő, hogy belőle valami hatásraszámítsunk, 
megvetendő csekélység. Tehát szerintem, ha az 
egészet meg nem menthetjük egyszerre az elmerü-
léstől, azokat kell legelőbb kiragadnunk, kik 
már alig eviczkelnek, t. i. a' közpapság- es taní-
tóságot. Megjegyzem , hogy a' tanítók közt sem 
óhajtok osztályt, elemi tanodákban, népes egyhá-
zakban annyi lehetvén a' mennyi szükséges. Mi 
arányban legyenek hozzánk ám határozza meg a" 
nemzet; szerintem, ha mi 400 pgőt kapnánk az 
ő évdíjok 300-nál több nem lehetne. E' közpénz-
tárból kellene még díjazni minden képviselőt, egy-
h.megyei, e.köri (kerületi) egyházhoni gyűlésre 
(zsinat) menendőt, és továbbá az egyháznak min-
den világi hivatalnokát, mert mig ez nem lesz, ad-
dig felelősség és igy rendes eljárás sem lesz. Egyéb-
re e' pénztárral még most ki nem terjeszkedném, 
mert ha mindent beakarnánk foglalni, ugy az ügyün-
ket csak hátráltatná. Igy is fogjuk hallhatni azon 
ellenvetést, hogy e' terv szerint jóval növeked-
nék a' protestánsok' mostani terhe; de erre felel-
hetjük ezt: igaz, hogy némelly helyen talán nö-
vekednék , ha úgy maradna a' dolog, mint most 
ál l , midőn tehetlen özvegyek kidulatnak tagoza-
taikért, míg a' hatalmas szűz vállú nagyoktól nincs 
mód egy garast belső személlyek számára kicsi-
karni; de ennek nem lehet igy maradnia, birtok-
arányos adórendszerre kell épülnie e" közpénz-
tárnak , akkor a'szegénység bizonyosan könnyü-
lend.Kezelő lenne egy minden e.megyébcn,'s az nem 
pap, hanem világi, ki az egyházak' szavaza-
tával választatnék ; kerületi pénztárnok tán nem is 
kellene,a' mennyiben annak kevés fizetendőit ágens', 
superintendens', ügyvéd' számára az egyh.megyék 
magok közt szétosztva évenkint fizethetnék, termé-
szetesen megtartva magoknál az e1 czélra begyült 
segedelmet. 

De hagyjuk a' részleteskedést s keressünk iu-
kább addig némi módokat a' fizetendő 's egyh.me-
gyeileg kiállítandó összeg' minélalább szállításá-
ra. Elsőnek találom az egyházmegyék' rende-
zését. Legyen gyűlés a' mennyi kell, de egy polgári 
megye bármelly nagy is , ne szakítassék két egy-
házmegyére. Elrémültök? nem lehet mert egy az, 
hogy ezen terv' életbeléptére tüstént elszélednének 
a' nyavalás lidérczek' ezrei, mellyek pap 's egy-

ház közt leginkább a' jelen fizetési viszony' szü-
löttei; elnémulnának a'paphivás 's változás fö-
lötti dühös csaták, és még számlálhatlan sokféle 
bajok; de ha még több baj lenne is, mint most, 
nem félnék erősödő nyilvánosság és felelős tiszt-
viselők mellett. De minden egyházból két képvi-
selő, hogyan férne meg együtt e'nagy tömeg em-
ber? Sehogy, mert könnyű volna a' képviseletet 
lélekszámra alapítani, 's bárki mit beszéljen, előbb, 
később, úgyis lesz az. De hát a' 8, 11,1G 'stb. egy-
házú polgári 's egyh.megyékkel mit csinálnánk? 
Többeket összekapcsolnánk 's a' mennyire lehetne 
ugy intézkednénk, hogy egyh.megye 50 egyház-
nál kevesebből ne állhasson. Ki nem látja, hogy az 
e.megyék' illykénli elrendezése állal menynyi hiva-
talnokkal, és igy mennyi díjjal kevesebb kellene? 

Másik módja a' teherkisebbítésnek az egyház-
helyek' (parochiák) rendezése. Minden egyház , 
bármelly nagy is, csak egy papság legyen. Én azt 
hiszem , nem ismerte az emberi természetet, ki 
legelőször azon gondolatra jött, hogy egy egy-
házban, kivált ha nincs több templom egynél, két, 
vagy több egyenlő díjú 's rangú pap legyen. Ha 
verseny kell, itt az igaz, hogy van, de keserű 
verseny. Az irigységet még csak elméletileg isme-
rem, de nem szeretném, ha e' körülménybe ta-
szítna sorsom. O lenne jelesebb? ez fájdalmat adna 
keblemnek, hogy hatástalanná sülyedtem , 's én 
lennék? a' fájdalom őt emésztené, ha ugyan lel-
kében csak egy sugara volna is a' nagyratörés-
nek; és ha talán mindenikünkben volna valami sa-
játság, melly bennünket kedveltessen ? akkor pár-
tokra szakítottuk az egyházat 's egyik Pálé, másik 
Apollósé lesz ; oh pedig Krisztusnak e' részekre 
osztatása jót soha sem szült. Észszerű czélja lehet 
ennek a' több papuságnak az, hogy egy papra nézve 
a' teher is, a'jövedelem is igen soknak nézetett. 
Sok a* jövedelem ? no ne aggódjatok , e' terv 
szerint oszolni fog. De a' terhet nem birná, mond-
játok, akkor annyi segédet tartana, a'hány temp-
loma van,'s bizony nem hiszem, hogy jobban men-
nének most egyháza' dolgai több egymástól füg-
getlen fő által igazgatva, mint akkor fognának. 
Hát a' kis egyházakkal ugy tennénk talán, mint 
a' kis egyh.megyékkel ? nem, itt magasb szem-
pontból kell venni a' dolgot, mint csak gazdálko-
dásiból, 's én csak utolsó kénytelenségből szavaz-
nék többek' egybekapcsolására. Bármelly kicsiny 
valamelly egyház, ha most anya, meghagyatni kí-
vánnám, sőt a' fiókok' anyásíthatására is nagy gon-
dot fordítnék Urunk' példája szerint, ki az eyy 
veszélyben forgót is fölkeresni parancsoló. Pro-
testáns barátim, itt nem ajánlom a' fillérkedést, 
mert a' dús kamat bizonyosan nem marad el. 

Harmadik módja a' teherkisebbítésnek a' tiszt-
viselő-személyzet' rendezése Fent az egyh.köri 
szék hány tagból álljon, az f ü gg en eaz egyház-
megyék' számától, de az egyh.megyéé már hatá-
roztathatnék kettővel kevesebbre, 's lenne decem-



viratus, legalul pedig az egyház-helyi szék még 
tán ennél is lehetne kettővel kevesebb tagú. Mert 
minek ide az a' 20, 24 vagy több presbyter apró 
egyedi rendelkezések körül? Ha a' baj nagyobb, 
ugy is vagy az egész nép gyűjtetik össze, vagy 
a' mi czélszerűbb népes helyeken, a' képviseleti 
tanács. Azért is fölösleges az állandó presbyterek' 
nagy száma, mert jeles férfiak' erős hite szerint, 
a' presbyteri rendszer abban áll, hogy az egyház' 
testületeiben a' két elem, papi és világi, egyenlő 
legyen, és túlnyomó, kivált a' világi sehogy se. 
'S ez igy is van az e.megyén, igy az e.körön, igy 
köveleltetik legerősb elszántsággal a' conveníen, 
's a' következetesség legalul is ugy kivánná. Ha 
pedig a' papi elem' képviselésére legtöbb egyhá-
zainkban egy személy elég, minek akkor a' vilá-
ginak képviselésére egy tele szoba ember? Csak 
azért, hogy amaz elnyelessék? a1 mi pedig sok 
más részben is, de kivált fensőbb és épen papi 
hivatalnokok'választásában keserű anomalia. „Ne-
kem— igyszólanak ők, kik a'presbyteri rendszert 
ekként értik — csak jobban kell ismernem pap-
társaim' valamire képességét, mint hallgatóimnak, 
's akarnék egy lelkes bátor férfiút választani birá-
mul, ki ne legyen a'hatalmasoknak alacsonyan 
hízelgő 's mindenre igent bókoló és mosolygó 
gépe... 's nem választhatok, szavam elvesz a' 
zúgó tömegben. Társaim ! ide a' gyógyszerrel , 
sokkal kártékonyabb sérelem ez a' presbyteri rend-
szeren, mint a'conventi egyfejü elnökség. Túl a' 
Dunán — bár haldokolva — létezik még egyház-
helyi gyűlésekben is a' két elemnek egyenlősége , 
's a' papnak külön szavazása semmisíti az egész 
egyházét; de nem igen hallám még - - tán V. Szabót 
kivéve — ezt helyeseltetni, mert a' szempontot 
feledék, mellyből cz nézendő. Képtelenség is volna, 
ha a' szegény tiszteletes N. N. maga' személyében 
leszavazhatná a* méltóságos, nagyságos, tekinte-
tes földesuraságot összesen , 's még ezenfelül az 
egész nagy néptömeget; de ő nem maga' saját 
személyében áll ott, hanem mint az összes papi-
elem' megbízott képviselője, 's igy ha jelen szer-
kezetünk csakugyan a' két elem' egyenlőségén áll, 
ez nem képtelenség, hanem csak szigorú követ-
kezetesség. Vagy le tehát az e.megyén is minden 
papi ülnökkel 's egyedül az esperes üljön az asz-
talfőn ugy leszavaztatva mint én , le az egyh köri 
papi ülnökökkel is , 's egyedül a' superintendens 
üljön az asztalfőn úgy leszavaztatva, mint én, vagy 
nekem is"... Megállj heveskedő barátom, tudod-e 
mit akarsz te? Visszakényszeríteni azt, mit tőled 
maga a'mindenható korszellem ragadt el. Ám pró-
báld ha elég erősnek érzed magadat, majd meg-
látandod sikerét. Én a' dolgok' meneteléből inkább 
azt jóslom, hogy nemsokára a' fensőbb testüle-
tekből is igy fog kimaradni a' papi elem, nem hogy 
mi itt alant, e' nyomatásban azt többé föléleszt-
het n ű k. Mert a' melly fának gyökerére vetették a' 
fejszét, fent még sérthellenül zöldelhetnek ugyan 

j levelei, gyümölcsöket Ígérhetnek virágai, de élete.. 
|Uem lesz hosszú már. És csak akkor hiszem hogy 
rosz jósló vagyok, ha a' közelgő zsinaté' t. czik-
ket alkotandja: ,,a' pap' szavazata összeshallga-
tóiéval egyenlő értékű.í( Különben adieu kettős 
elem, isten hozzád örökre roszul értett presbyteri 
rendszer!! 

Látva ekként a' teher-kisebbítés' három mód-
ját, a' közegyházi pénztár' felállításához az előké-
születek illyformán tétethetnének. Minden papnak 
és tanítónak be kellene adnia az egyh.megyére a' 
néptől évenként fizettetni szokott díja' jegyzékét, 
a' termesztményt is közép árban pénzre vive, ez 
egy választmány által összeszámláltatván, továbbá 
az egyh.megye'jelen tőkéje's évenkénti jövedelme 
hozzáadatván , kitudatnék az e-megyei összes jö-
vedelem melly begyül, 's kiszámítatnék az elfoga-
dandó terv szerint kívántató összeg. Illy készü-
lettel lehetne menni az egyházkörre, hol szinte il ly-
módon intézkedvén, fel a' conventre — az egy-
ség' kedvéért nélkülözhetlenre — mellyet egy időre 
rendelhetne mindkét prot. felekezet, 's igy a'rész-
letekig tisztára fejlődhetvén a' közvélemény, e' rész-
ben is készen várhatnók a" zsinatot, mellynek a' 
díjazási rendszer'javításában mulhatlanul intézked-
nie kell. 

Utoljára megemlítem , hogy ha e' díjazási 
tervet, mellyet alapvázlatban felveték csak az 
akarná megbuktatni, mert sokat kiván, ez gát 
ne legyen. Legkevesb a' mit kérhetek, t i. kapja 
minden pap és oktató azt, mit most hallgatóitól 
kapni szokott, csakhogy közpénztárból.., sőt 
vonassék le még ebből a' kezelőknek megkívántató 
összeg is, szomorú dolog ! de még ehez is örö-
mest nyúlok, csak dolgunk tovább e' csúfos ke-
gyelmi állásban ne maradjon. T ó t Péter . 

Terv és fölhívás egy magyar ciöne-
velünéket képexö nevelőintézet' 

felállítására. 
Az itt következő nevelési terv több lapban kö-

zöltetett 's minthogy olly tárgy felé fordítja figyel-
münket, melly lapunk' közönségét mindenkor nagy 
mértékben érdeklette , szükségesnek találtuk ha-
sábjainkon is helyt engedni annak. Hol népnevelők 
nincsenek, ott népnevelés nem képzelhető. Egy-
szerű igazság 's mégis későn láttuk ál. Ma az már, 
hála a'gondviselésnek, hazánk"s egyházunk' leg-
jobbjainak lelkében tiszta meggyőződés gyanánt él. 
Jelenségei abban mutatkoznak, hogy alul és felül, 
közel és távol népnevelőket képzendő intézetek ter-
veztetnek, sőt a' tervek U.ssanként életbe lépni 
kezdenek. De a' mennyiben itt főleg csak a' férfi-
nem' neveltetése vétetettczélba, ismét egyoldalulag 
látszattunk indulni, elfeledvén a'nőnemet a'jövendő 
hazafiak' anyját, melly eddig a' polgári születésiiek-
nél legfölebb az elemi tudományokban részesítetett, 
a' nemeseknél pedig idegen országú, idegen nyelvű, 
idegen szivü nevelőnékre bízatott, kik drága árron 



fizettették meg velünk, hogy szívesek valánk, ál-t 
t a l o k leányainkat minden nemzeti's hazai érzelmek-
ből kivetkőztetni. Tudtunkkal Fáy és Steinacker 
ajánlották hazánk' figyelmébe a' nőnevelést. Áldja 
meg Isten törekvéseiket. Itt egy életbe lépendő terv 
ajánltatik, nem tudjuk ki által, nem tudjuk minden 
pontjában kivihetőleg-e; de tudnunk elég, hogy 
semmi sem lehet kivánatosb a' serdülő nemzedékre 

kat csak csoda gyanánt várhatunk gyermekeinkből. 
'S valóban melly hazafi, kit Isten leánygyermekkel 
megáldott, nem érezte már, meggondolva ama' 
gyászos viszonyokat, annak sürgető szükségét, 
mellynek födözésére a' haza' lelkes fiait és asszo-
nyait ezennel felszólítjuk. 

Allítassék fel egy intézet, mellyben szegényebb 
sorsú nemesek'jelesb tehetségű leányai nevelőnékké 

nézve, minthogy vajha ezen szózat felébressze a'[képeztessenek. Föladata az intézetnek, kiindulva 
gondolkodó lelkeket, központosítsa az erőket's!a* fenforgó szükségből, 's tekintettel a' nevelés' je-
ezereknek egy czélra egyesült akaratja létrehoz- len átalános állapotjára, lenne a' növendék-leá-
hassa e1 tervet 's a'magyar anyák" nevelési gond-
jaik- 's fáradalmaikban magyarlelkü, vallásos ér-
zelmű, müveit értelmű honi égallj 's honi szellem' 

nyoknak ama' elmélet-gyakorlati műveltséget es 
ügyességet megszerezni, melly a' magasabb tár-
sasági körökben megkívántatik, 'smellyettudomány 

befolyása alatt képzett nevelőnék osztakozhassanak,! és művészet, a' mennyiben az életre befolynak, gon-
dos nevelés mellett adni képesek. Távol az iskola' 
válogatlanságától, ez intézet csak jelesb tehetségű 
és idomú leányok' számára volna; bol azok hatá-
rozott számmal mintegy tágosabb család-körben jó-
nak és szépnek példáitól környezve a' tanitó- és 
nevelőkar' házias szerény életének közvetlen befo-
lyása alatt és igaz vallásosság' alapján — mindegyik 
a' maga' sajátságos egyénsége szerint — neveltetné-
nek és képeztetnének folytonos tekintettel jövőszent 
hivatásokra. Vallás, újabb nyelvek (német, franczia, 
angol), számvetés, földleírás, történettudomány, 
természettan, természethistória 's legutoljára ne-
veléstan , az ismeretek'; hangászat, táncz, raj-
zolás, kertészet a' művészet' köréből; azonkívül 
minden női házi munkák és kézi ügyességek len-
nének a' tanítás' tárgyai, egy tiz évi folyamatban. 

Illy hosszúnak látszó folyamat pedig nem 
annyira volna a' nevezett tanulmányok' megszerzé-
sére szükséges, mint inkább arra, hogy a'nevelés 
gyönge, fogékony korban kezdődve és a' gyermek-
kori évek' hosszú során kereszlülvive leendő nevelő-
nőink' életrevalóságának *s erkölcsének az élet'gyö-
kerében és maradandólag vettetnék meg alapja E' 
szent czél' kivitele tervünk szerint igy volna esz-
közölhető, hogyha vagy egyes lelkesüli családok, 
vagy tettes megyék tennének egyelőre tiz évre ki-
járó alapítványokat egyes általok ajánlandó egye-
dekre , kiknek vagy házi vagy nyilvános nevelő-
ségre való kimiveltetése volna czélba veendő. Ügy-
értők' szabatos kivetése szerint évenkénti 150ftba 
kerülne egyegy egyed' nevelése, 's ezen összeg volna 
tiz évre megalapitatandó. — Kiknek a' haza'jöven-
dője fekszik sziveteken, o ne hagyjátok ezen egy-
szerű szózatot pusztán elhangzani. Vegyétek föl a' 
dolgot tanácsteremeitekbe és vitassátok meg a' hon' 
jövő nemzedékeinek sorsát mindazon szent tekin-
tetekkel , mellyekkel adózni szoktatok az anyák' 
szépnemének, 's mellyet az ügy' szentsége követel. 
Nekünk a'hon'virágoztatására működni nem kevésbé 
jutott hivatásunk , mint az emberi nem' erösb ré-
szének . 's kötelességünket teljesítjük csak, midőn 
ez esetben is természetes védőinkhez folyamodunk, 
hogy bennünket hivatásunk'teljesíthetésében gyá-
molítsák." Költ Pesten, apr. 13-kán, 1844. 

dicsőségére Istennek, hazánknak, házainknak. A' 
terv itt következik. 

„Korunkban, hol mind külső, mind benső 
szellemi világban, a' fejlődésre törekvés mindenütt 
fölébredt, 's megállíthatlan mozgalmassággalhalad-
va tudományban , művészetben 's életben a' fenál-
lónak eddig biztosnak tartott korlátait egymásután 
ledönti; mindig érezhetőbbé lesz a' szükség e' moz-
galom 's gerjedelemnek közepette azon életeivet el 
nem veszíteni, melly szellem hatalmával egyedül 
képes a' társaságnak állandóságot, egységet biz-
tosítani , és mellyre a' fejledő nemzedék egyedül 
élte' hivatását 's cselekvőségét, haza' 's világ dí-
szére építheti. — Nem hirdetünk újat, ha e'nagy-
jelentőségű életelvnek a1 mindinkább eltünedező 
pietást mondjuk, azon pietást, melly szülék és 
gyermekeik közti viszonyon kezdve s abbul eredve 
keresztül vonul az élet' minden jelenetein. A' val-
lás'magasztos érzelme, a' nyelv, az élet-szoká-
sok, azon szent kapcsok, mellyek a' polgárok' 
szivét elválhatlanul 's állandóan összetartják, mind 
megannyi kegyeletek, mellyekaz ember'első évei-
ben oltatnak fogékony szivébe.— Szűk határok közt, 
a' házi élet' csendes magányában rakatik meg he-
lyes nevelés által a' haza' alkotmányának alapja, 
's az anyák' ölében, hol léte' hajnalát kezdi a' vi-
lágpolgár, rejlik a' nemzet' jövendője. Helyesen 
hiszi Pesztalozzi, hogy anyák által lenne csak egy 
jobb kor előidézendő. Igen, mert a' nő' szent Veszta' 
tüzénél gyujtatik meg a' kegyeletek' tiszta szövét-
neke a' családban, a' család' köréből tova terjednek 
azok a'nemzetre, itt pedig üdvös befolyást a'törvé-
nyekre gyakorolva képezik végtérea'nép'köztudatát 
és jellemét. Ha tehát a' sülyedt nevelést, mellynek 
jobb karba állítását korunk, az érintetteknél fogva, 
olly méltán jelszavául választotta, gyökeresen 's a1 

haza'javára reformálni akarjuk, az anyák'neménél 
kell kezdenünk. Valamíg azok franczia, német, 
angol, vagy tudja Isten melly más, épen divat fé-
nyében álló nemzet" szellemében neveltetve magyar 
hazájukat a' külföld' színes szemüvegén keresztül 
nézendik, és nyelvben, szokásban idegenek, a' 
névre magyar nők, szivök 's óhajtásaikkal a'haza' 
határin túl csapongandnak, hazafiúi lelkes polgáro-
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T a r t a l o m . Protestáns gymnasiuinaink' átalakítása s g y a -
korlati taní tóképzés. (Folyta tása 's vége . ) T. I. — E g y -
házi gyű lések : Pótlék az a . .borsodiegyházmegyei közgyű-
lésről . F e l f ö l d i . — Arvai ev. egyházmegyei gyűlés. 
M e d z i r a d s z k y L a j o s . — Tatai egyházmegyei gyűlés. 
S t e t t n e r I g n á c z . — Trencséni egyházmegyei gyűlés. 
B a l o g h L a j o s . — Dunántúli helv. hitv. egyházkerület ' 
közgyűlése. I f j . V á r i - S z a b ó. ~ Külföldi közlemények. 
— Belföldi közlemények. — Levelezés. 

Protestáns gywinásiumaink' átala-
kítása 's gyakorlati tanítóképzés. 

(Folytatása 's vége.) 

íme, a' mondottak szerint kiképezendettük 
ezentúli szaktanítóinkat, 's kikésérendettük német-
országba 's meg vissza; vezessük őket már most el 
az iskolák' küszöbéhez, és ne az éjnek, hanem a' 
világos nappalnak szellemeiként kopogtassunk az 
osztályok' ajtain mind addig, míg új tanítóink 
előtt ezek megnyilandván, őket osztálytanítóink 
nemcsak hidegen vissza nem lökendik kebleiktől, 
hanem tiszta atyai és baráti érzelemmel fogadandják 
's ölelendik. 

Semmi sem lehet lélektani törvények szerint 
ártalmasabb hatású, mint alkalmas egyéneink'je-
lenjéről és jövőjéről egészen felejtkezettekül látsza-
nunk. Mi sem lehetne roszabb gazdálkodás , ha 
szabad igy szólanom, mint a' már alkalmassá ké-
pezett leendő tanítókat bitangjában magukra hagyni, 
gyakoriért előttük föl nem nyitni, alkalmat nekik 
további fcjleszkcdésre és kilünésre nem nyújtani, 
's igy sok jeles tehetséget parlagon hevertetni és 
pusztulásnak eresztni: mig, ellenkezően, czélirá-
nyos foglalkoztatásuk nemcsak magukat tökélyes 
bítné és vinné mindközelbre szerencséjük' "s elis-
mertetésük' czéljához, hanem az épen erejének fej-
letlen volta és veszteglése miatt tespedező ésvi-
rágtalan honnak is a' legidvesebb, a legkívána-
tosabb gyümölcsöket termené. Azért a' tervünk 
szerinti uton előkészülendő egyéneket ne hagy-
juk élelemkeresés végeit más téreken , például, 
egyedül magányházakban fölhasználtatni, vagy 
időelőlti irkafirkaságra szorulni, és szórakozás , 
nem nekik való munka vagy épen fáradalmatlan 
epicuri helyzet által eltompulni 's elrozsdásulni; 

ne hagyjuk őket veszendőben lézengni; hanem ránt-
suk őket — ha véletlenül elandalodnának is — 
pályájukra, és nyíljanak meg előttük valamennyi 
tanintézetink menedékül. Az ifjú erő legalkalma-
sabb, de leginkább rá is szorul a'gyakoroltatásra, 
's a' mit ifjainkban vérré válatunk, annak kell hogy 
jövendője legyen. Nyíljanak tehát meg jobb tanin-
tézetink az általunk javasolt vagy más hasonló uton 
előkészült ifjak' számára mindannyi gyakortér és me-
nedék gyanánt. Nyíljanak meg, mert azt minden 
belátó és igaz lelkű oktatóink mélyen érzendik és ö-
szintén megvallandják, miszerintintézelinkben olly 
készületü ifjakra rendkívüli szükség van. Az osz-
tályrendszerben és elegendő számú alkalmas taní-
tók' hiányában rejlik intézctink legnagyob kórsága. 
A' ki állítni merné, miszerint gymnasiumainkban 
elég a' tanító: az különben igen becsületes polgár, 
ügyes mesterember, jó gazda, eszes jogász, buz-
gó keresztyén, jóakaratú ember, szóval, minden 
lehet, de az iskolák' és nevelés' ügyét illetően, 
teljes értetlenséget és avatlanságot árulna el min-
den avatott szemű emberelőtt. Nézzetek a' német is-
kolákra, a' tudományos műveltség' ama' fészkeire! 
Németországban, kivált a' porosz királyságban és 
szászhonban, intézet intézetet, iskola iskolát ér, olly 
nagyszámuak, 's még is ott mégegyszer annyi ren-
des uklaló munkálkodik minta'tieitekben; ?smégis 
olt a' rendesek mellett sokszor ugyanannyi sőt né-
ha több rendkívüli oktatók (nagyobb részt a'fön-
tebbi módon előkészült fiatal emberek) fáradoznak; 
és mégis mindnyájának elég tennivalója jut; — de 
nagy sükerrel is mukösznek ám! van isám látatja 
az ifjúságon a' tanítói fáradalomnak ! Ollyan he-
lyen pedig, hol (mint legtöbb prot. iskoláink-
ban) egyetlen egy tanító kenytelen két évnyi folya-

jinalu osztályt ellátni, midőn, mint fölcbb kifejtém, 
,ez csak nagy kárával eshetik meg az ifjúságnak's 
:egész közönségnek; ollyan helyen, hol egyetlen 
egy tanítóra annyiféle tanulmány van halmozva, 

'mennyin jobban rendezett szakrendszeres gymna-
siumban négyen sőt tán többen is osztoznak a' nél-
kül, hogy veszteglenének vagy pihennének; oly-
lyan helyen, hol sokszor a' tanterem fultig hem-
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zseg tanítványoktól, 's a' tanítónak alig van módja 
okét csak végig pillantni is, annál kevésbé szigorú 
rendet, csöndet és figyelmet (pedig e' nélkül mit 
ér a' tanodában lét?) fontai tani, helytelenségiket 
észrevenni és irtogatni, sőt csak kiismerni is 
erkölcsi mivoltukat, pedig-nem ismert tanítvány 
rejtve minden gonoszt tenyészthet önmagában 's 
másokban, a'nélkül, hogy tanítója'részéről javít-
ható 's az iszonyú bajnak oka elhárítható volna; 
ollyan helyen, hol sokszor az igazgatóság, a1 le-
gyelem' kezelése pedig mindig egy 's ugyanazon 
tanítóban pontosul, ki aztán egyéniségét kényte-
len a' feddettek' kajánságának, 's a' szülők' hiú-
ságának , melly gyakran jótéteményért is boszút 
forral, kitenni, a' nélkül, hogy az egész intézet' 
szerkezete fékezné az ifjúságot és paizsolná a'ta-
nítói; ollyan helyen végre , hol mind ez a' taní-
tók' eléggé meg nem hálálható buzgalma, kitörése 
's bölcsesége mellett történhetik ígyen; ottan ma-
guk a' tények fülszakítólag kiáltják és hirdetik, 
miszerint kevés az alkalmas ember! kevés az ifjú-
ság' kertjében a' kertész! ügyes és munkás ke-
zek' hiánya miatt a' kert nagyon tetemes részei 
gizzel-gazzal, sőt mérges növényekkel is teli, 
nem kis részei pedig szinte parlagon maradoznak! 

Nyíljanak tehát meg intezetink jobb készületü 
fiatal emberek' számára olly véggel, hogy ezek 
a' rendes tanítók mellett részint maguk' gyakor-
lása végett, (mert szerencsétlen önhittség volna, 
ha bármilly ügyes egyén eléggé gyakoroltnak vél-
né magát), részint pedig a' tanodák'javáért, se-
gédekként működhessenek. Dehogy fenebba' szak-
rendszerre, nevelési társalomra 's külországi egye-
temre nézve tett javaslatim, ha elfogadtatnának, 
tényleg meg ne hiusuljanak ; ne sajnálják jóaka-
ró gymnasiumaink' kormányai hivatalos határzattá 
és közzétenni, miszerint magát a' már említett bi-
zonyítmányok' fölmutatása vagy pedig köztiszte-
letü avatott férfiak' ajánlása által egyfelül, más-
felül , pedig az alább meghatározandó próbatét ál-
tal, alkalmasnak bizonyító egyén az illető intézetek-
ben szívesen láttatik segédül, ugy mindazáltal, hogy 
itten legott szaktanítóikép fogjon működelméhez, 
mi hogyan eshetendikmeg, arról alább. Ezenköz-
hirrététel ellen föl volna talán hozható, hogy tán 
sokan is csődülnének az intézetek' nyakára. Isten 
adná, hogy ettől lehessen tartani; de ettől még 
ott sem tarthatni, hol igazán sok ollyan alkalmas 
egyén van, millyen nálunk bajosan fogna elő-
kerülni jelenben néhány. 

Midőn azonban segéd- vagy rendkívüli ta-
nítók* behozataláról szólunk, négy tekintet által 
kell vezéreltetnünk: Az első az, hogy eddigi ren-
des tanítóink mindenesetre könyebbítve legyenek, 
a' mennyiben kevesbé kedvelt és müveit — tehát 
kisebb sükerrel tanítható tudományaik' egyikét vagy 
másikát átengedik azon segédnek, kinek az szak-
jába vág, 's igy többi tanulmányaikra több időt, 
's a' tanítványokra részletesebb gondot fordítha-

ítandnak. Második tekintet az, hogy eddigi osztály-
I tanítók minden teendő változtatások' daczára is 
megmaradjanak mindvégiglen rendes tanítókul, 's 
úgy is csekély fizetésükből legalább egy hajszál-
nyit se veszítsenek; harmadik tekintet az, hogy inté-
tek' virágzata a' segédek' működelme által való-
dian emeltessék; negyedik tekintet végre az, 
hogy segédtanítók a' tanítás által szerezzenek 
maguknak mesteri avatosságot szaktudományaik-
ban és többről több gyakorlatosságot az oktatás-
ban. Ila ezen 4 tekintet mellett illesztetnek gym-
nasiumainkba szaktanítók segédekiil, ugy ezen lé-
pés mindenkire nézve valódi áldás leend. 

Valamint minden téren, ugy az iskola' térén 
is történhetnek , ha előre nem védfalazzuk magun-
kat ellenük, visszaélések. Soha sincs esetesbal-
kalom a* visszaéléseket lehctlenílni, mint a' mi-
dőn még nem lépett az intézet éleibe. A' vissza-
élések' csirája rendszerint máraz egyoldalún 'spon-
tallanul készült alapszabályokban rejlik, 's mi-
helyt ezek fogamítatnak, azonnal kihajt ama rosz 
csira is. 

Legnagyobb visszaélés a' segédtanítók'beho-
zatalánál az lehetne, ha készületlen, ügyet-
len, rendetlen és henye egyének isfurakozhatná-
nak be a? gynasiumok' körébe, mi aztán a' tanuló 
ifjúságra nézve kész csapás volna. Hogy ez ne tör-
ténhessék , indítványozom, hogy necsak a' már 
fennebb említett bizonyitmányok' elörnutatása, 
vagy — mi talán még czélirányosabb — köztisztcle-
tü tudós férfiak általi ajánltatás kivánlassék 
meg a' segédül ajánlkozó egyéntől, hanem ez pró-
batétre is nyilatkozzék késznek Nem kívánnék 
félre értetni, nem valami megpiszkoló gyerekes 
próbatétről szólok ám én itt uraim, hanem férfihoz 
illőről , 's ollyanról, melly ne aztfütesse az illető 
egyéneknél, mit nem tudnak? hanem a' melly, 
ex ungvé Ítélvén, csak azt Yegye ki, ha tudják-e 
azt, mi hivatásuk' lényegéhez tartozandik. Gyer-
meket szoktunk ugyexaminálni, hogy a' gyermekkel 
éreztessük, mennyire rászorul még mások' sege-
delmére, 'smillytudatlanmaradand, hanemügyck-
vendik egész erejéből. Meglett és önérző embert 
hasonlóan vizsgálni, nemcsak czélhoz nem vezetne, 
hanem valóban egyrészt leverő, másrészt elide-
genítő méltatlanság volna. Álljon az egész pró-
ba a'következőkből. A' gymnasium'igazgatója és 
azon tanító, ki az illető fiatal embernek szaktudo-
mányában tán leghonosabb, 's ezeken kivül egy 
az iskolai előjáróság által kinevezett tudós tanú, 
képezzék a1 vizsgáló személyzetet: ennek a' vizs-
gálandó egyén két héttel a' vizsgálati nap előtt 
adjon be megolvasás végett két értekezést, egy 
magyarul 's egy latinul írottat, mellyeknek egyi-
kében fejtse ki az illető egyén azon szaktudo-
mánynak , mellyet legközelebb tanítni akar, tan-
módszerérőli, vagy pedig iródalmáróli 's legújabb 
történetéről nézeteit, másikában pedig akármelly 
részletes nevelési tárgyról értekezzék, természete-



sen proprio marté. Mind a' két értekezés' tárgya, 
benyujtandásuk előtt 4 héltel, az igazgatótól fog 
kijelöltetni, ollykép, hogy a' vizsgálandó 4 — 5 
közöl választhasson. Az értekezések' nagyságára 
nézve tán csak annyit kellene meghatározni, hogy 
egy ívnyinél kisebbek ne legyenek, a' fő szemügy 
nem annyira a' mennyiségre, m in t a'millyenségre 
levén fordítandó. A' vizsgálatot előző napon, mu-
tasson ki a' vizsgáló-személyzet'nevében azigaz-
gató a' vizsgálandónak egy pár darabkát azon tu-
dományszakokból, mellyeket az legközelebb tanit-
ni szándékozik, olly véggel, hogy azon tárgy-
ról másnap a'vizsgálati-személyzetelőtt, két vagy 
három oda rendelt — de a' vizsgálandónak isme-
retlen— fiúval, természetesen ollyannal, millyet 
tanítni szándékozik , tartson egy órányi leczkézést 
az az* magyarázgassa azt nekik be, elbeszélés"', 
folytonos kérdezgetés'és feleltetés', 's gyakorlatian 
fejlesztő foglalkoztatás utján. A'leczkének legyen 
látszólag akkor vége, mikor a'vizsgálandó egyén 
akarja, 's vége levén ő küldje el a' fiukat, neta-
lán szükséges észrevételekkel, emelő, biztató sza-
vakkal eresztvén őket el. (A' fiukkal nem kell tu-
datni, miszerint az őket leczkéztető vizsgáltatik, 
söt egyenesen csak azt, miszerint ők vizsgáltat-
nak.) A' fiuk távozván, a' vizsgálók tegyék meg 
észrevételeiket, mellyeknek enyhítésére, sőt el-
oszlatására is szólítassék föl az illető egyén, kivel 
mind a' leczkézésről, mind értekezéseinek egyes 
állításiról, egész s z e l l e m é r ő l , elvéről, irá-
nyáról, valamint stiljáról is tartassék b a r á t i a s 
beszélgetés, és teljesen viszonyos és fesztele-
nül szabad eszmecsere. Mivel azonban, ha jel-
lemes féi fiak felül föl nem tehető is, németország-
ban nem példa nélküli, miszerint illyes vizsgála-
tok' alkalmával néha jeles egyénen követ el a' 
vizsgálók' valamellyike személyes gyűlöletből, bo-
szuvágyból, söt csupa vágy társi féltékenységből 
is ollynemü méltatlanságot, hogy össze halászott 
furfangos, de lényegtelen kérdeményekkel lepi meg 
a' vizsgálandót, és sokszor ha ez az illyenekre rög-
tön megfelelni nem bír, a'vizsgáltnak, ki a'mel-
lett magánál a' zavarba hozónál is tudósabb lehet, 
készülellenségét akarja azzal kimutatni. Azért a 
melly vizsgált egyén magán illyetén méltatlan-
ságot érezne elkövetve: annak, a'jelenvolt előjá-
rósás»i tanú' megegyezésével , álljon jogában 
buktatóját ugyanazon férfiak'jelenlétében 's ugyan-
azon tárgyról , egy hét múlva tartandó vitat-
kozásra kihívni, 's megmutatni, miszerint szán-
dékoskodva összekeresgélt furfangos, lényegte-
len fontosságú kérdemények' rögtöni mcgfelelen-
dése bárkit is megzavarhat. Vagy pedig szabad-
jon az illyen egyénnek új vizsgálatot adni más 
vizsgáló-személyzet előtt, mellyből azonban az 
igazgatónak kimaradnia helyes nem volna. Attól 
nevetség volna tartani, hogy ludatlan és buta egyén 
is kivánand magának illyes elégtételt. Tehát fél-
re aprolékos vizsgálói fogásokkal a' vizsgálói vi-

1 tatkozás legyen pontos és a' dolog' elevenjére 
' haló, de lényegtelen és mellékes tárgyakkal ne 

bíbelődjék, 's a' vizsgálók ne leczkéztessenek, 
1 hanem barátilag beszélgessenek, igy derülhetvén 

ki legelfogulullanbul a' valóság. Végződvén a* 
vizsgálat, a' vizsgálók vonuljanak más terembe, 's 

: ha úgy találják, hogy a' vizsgált egyén az általa 
fölmutatott dicsérő bizonyítványokat vagy ajánlá-
sokat nem hazudtolá meg, sőt legalább annyi ké-

• szültséget mutatott, melly biztos reményre jogosít, 
• (remeklés csak veterán tanítóktól levén várható) 

ugy visszatérvén , jelentsék ki a' vizsgáltnak, mi-
szerint folytonos ipargást tevén föl felüle utóbbadra 

' nézve is, megelégiilnek vele: nyújtsanak neki baráti 
- kezet, 's nevezzék tiszttársuknak; ellenkező eset-

ben pedig függesszék föl a' választ vagy további 
i fontolgatás vagy megtagadás végett. Az illyképen 
' segédül elfogadott tanítót, ki különben egyszers-

mind házitanító, segédlelkész vagy más ollyas 
kisebb hivatalu is lehet, melly az oktatóságtól nem 
vág el, nem volna ugyan szükséges nyilvánosan 
beiktatni; de illő, méltányos és ösztönzési tekin-

• tétből kívánatos volna, hogy az intézet és ennek 
előjárósága adjon ki néki egy őt nyilvános gymna-
siumi oktató czímével és jogaival földíszítő okle-
velet: mihezképest az illy segéd a'tanákban vagy 
oktatói conferentziákban 's egyéb hivatalos tano-
dai gyűlésekben is részesülend , és rendes oktatói 
szék' ürültekor vagy alapítatása'esetére abba meg-
választatni előjoggal birand, a' mennyiben magát 
jó fénybe helyezendé viselkezése és müködelme 
által. 

A' dolog'neheze azonban még csak itt követ-
kezik. Ugyanis nem elég a' segédet csak bedug-
ni a' gymnasiumba minden jövőre ható terv nél-
kül, hanem a' segédnek önmagára nézve igazán 
czélirányosan kell foglalkoznia, és viszont általa 
az ifjúságnak igazán kell nyernie; másfelül a" 
gymnasiumi szeikezetbe ezen új lánczszemnekugy 
kell beillesztetnie, hogy ezen ujlánczszem'legelső 
lánczszeme legyen a' szakrendszernek, a' nélkül 
azonban, hogy a1 mostani rendes oktatók hántassa-
nak. De hogyan történhetik az meg? Imekisérje-
jetek még csak egy kis figyelemmel. 

Az illető segéd első évben oktassa elemileg 
eőY vaoY két tanulmányban a' legkisebbeket, az 
az: ne a1 gymnasium'legalsó osztályát, hanem en-
nek csak első évi felét, az alatt a' másodévieket 
a' rendes oktató foglalkoztatván. Ha e' két épen 
nem összetartozó csapat (t. i. az első- és másod-
éviek) csak egy pár tanulmányban tanílatik is kü-
lönváltan és kor 's előmentség szerinti különb-
séggel , máris nagy a' nyeremény. Második év-
ben ugyanazon segéd ugyanazon tanulmányban 
vagy tanulmányokban, oktassa megint az ujdonan 
jött legkisebbeket; 's ezeken kivül — figyeljünk 
— ugyan azon tanulmányokban, de külön váltan 
a' legkisebbektől, oktatandja, a' már tanultat rövi-
den ismételve, aztán pedig folytatva 's öregbült 



előmentséghez s korhoz szabva, oktatandja, mon-
dom, azokat is, kiket már első évben az elemek-
be beavatott. így a' segéd (kinek helyét azonban, 
ha elhivatnék, természetesen uj egyén is foglal-
hatná el, ugyanazon kézikönyvet vagy legalább 
az elődétol nem igen különbözőt követendő) fok-
ról fokra emelkedik tanítványival, az alsóbb, már 
túlhaladt évfokokat is mindaddig keze alatt tartván, 
a' meddig az órák' száma m. e. tiznél többre nem 
rúgna, ha ő maga ennyi időt áldozhatik és egyéb 
segédeknek is ugyanezen órákból egypárt juttatni 
czélirányos nem leendne. 0 tudandja legjobban, 
mennyire 's miképen vitte 's viszi folyvást tanít-
ványit az előbbi fokon; tehát ő képes legjobban 
az előbb tanultakat bennük minduntalan föleleve-
nítni, az elkezdett fonált észrevétlenül tovább-
's erősbre fonni, 's mindig a' következő fokra 
elődolgozni. De szintúgy mint legalulról, lehetne a' 
szaktanítást középről is kezdeni 's igy aztán föl-
felé folytatni. Tehát a segéd a' harmadik évben már 
3 egymásutáni fokon, az az: nem osztály, ha-
nem év szerint elkülönített tanitvány-körökben ta-
nítandja ugyanazon tudományt. rS ki ennyiszer 's 
ennyiféleképen tanítandja egypár szaktanulmányát, 
az nemcsak mesterien fogja azt érteni, hanem ugy 
fogja taníthatni is, ha különben nem készületlen, 
nem silány elméjű 's nem bágyadt akaratú, pe-
dig az illyen nem juthat az előzményeknél fogva 
tanítóságra. Ha több szaktanítói segédek is leend-
nek, azok vagy ugyanazon tanulmányokat folyta-
tandják , vagy másokat látandnak el, körülmény-
szabta alkalmazás mellett ugyanazon módon, mint 
az első segéd. 

Ennyi azonban nem volna elég. A' rendes 
oktatók önkényt átlátandják, miszerint reájuk néz-
ve elegendő, ha ők azon osztályban, mellynek 
rendes oktatói, legtöbb órákon áttanítandnak,*) 
's hogy mind rájuk nézve kellemesb, mind az in-
tézetre nézve czélirányosb leend, ha ők e' vagy 
ama' kevésbé kedvelt 's müveit tanulmányukat akár 
rendes akár rendkívüli tiszttársaik'valamellyikének 
ki azt ennélfogva több osztályban is tanítná, át-
engedendik, de viszont maguk az osztakozó szom-
széd osztálytanítótól vennének át valamelly inkább 
örvendett tanulmányt, több áldással tanítandók ezt, 
nemcsak saját osztályukban , mint eddigelé, ha-
nem egyik vagy mind két szomszéd osztályban is 
és pedig nem osztály szerinti, hanem ugyanazon 
évbeli tanítvány-körökben, miként ezt a' rendkí-
vüli oktatókra nézve javaslók. E' mellett, az igaz, 
módosulna, de meg épen nem szünendne rendes 
tanítói viszonyuk, sőt csak annyit fognának adni, 
mint nyerni, tökéletes viszonosság létezvén. U-
gyanazon osztályzatja a' tanulóknak, melly eddi-
gelé, ezentúl is ő náluk fogna beiratkozni, fizetni 

*) A'kisebbeknél'skülönösen a'legkisebbeknél, atyai 
viszonynak levén jó még léteznie, sokkal keve-
sebb órákkal bírjanak a' nem osztálytanítók, mint 
a' felsőbbekben-

'stb. 's ugyan ő általuk, az együtt működő taní-
tók'jegyzékinek hasznalata mellett, érdemosztá-
lyoztatni is. Osztályukban (azaz: kétévfolyamat-
nyi tanítványok fölött), ők gyakorlanák, bölcsen 
kezet fogva az igazgatóval, a' fegyelmet is, a' 
szomszédok csak annyi befolyást bírván, mint vi-
szont birandnak ők emezek' osztályira. Én ezt olly 
egyszerű 's olly természetes , 's mindenkire nézve 
ollyan jól eső változásnak látom, hogy ellene csak 
makacs előitéletbeni elfogultság, ifjú erő, ifjú 
mozdulatosság' és hajlékonyság' hiányábani ó meg-
merevültség szegülend. Ki egyfelül saját érdekét 
jobban ismeri 's ki másfelül a' közönség' érdekét 
inkább hordozza szivén, 's mind maga' mind a' 
közönség'javát előmozdítni képesebb; azon oktató 
bizonyára maga leginkább rajta leend, hogy ezen 
békés átmeneta'szakrendszerbe minél hamarább lé-
tesüljön. 

De mintha közbe szólást hallanék : „Hallgass 
csak erről a'szakrendszerről, az magában jó lehet; 
de előbb azt indítványozád, hogy a' segéd alulról 
vagy középről kezdve évről évre több fokon ta-
nítgassa e' vagy ama' tanulmányt vagy tanulmá-
nyokat, általvéve azt vagy azokat a' rendestől: 
ugy, de hát a' rendes tanító addig majd pipázgat 
és mást dolgoztatmaga helyett, ő, kit mi fizetünk, 
és pedig azért fizetünk, hogy izzadjon ! u Ezen 
ellenvetést csakugyan nem várom ollyaskitől, ki 
megérté, a' mi mondva vala. Mondók ugyanis, 
hogy a' segéd ne tanítgasson ugyanazon egy órá-
ban egy egész osztályt, (az az első- és másod-
évieket egyszersmind) mert hiszem épen ezenó-
kovászból akarunk tisztakozni; hanem, bármellyik 
osztályban a' kisebbek vagy elsőéviek képezzenek 
az ő keze alatt egy külön, 's a' nagyobbak vagy 
másodéviek szinte egy külön osztályt, mennyiben 
mindenikre külön leczke-óra lesz szánva; mig te-
hát az elsőévieket tanítandja, nem taníthatandja 
egyszersmind a' másodévieket is, és viszont. E' sze-
rint természetes, hogy azon felét az osztálynak, 
melly épen valamellyik segéd által elfoglalva nincs, 
a' rendes oktató oktatandja valami olly tanulmány-
ban, melly a' segédnek átadva nincs. 'S igy azon 
idő alatt a' rendes oktató a' legczélirányosbat, az 
uj szaktanítók' működeimével legszebben össze-
hangzót mivelendi. 0 neki ugyanis idő jutand arra, 
mit alkalmasint eddig is szeretett volna már tenni, 
hogy t. i. ő a' keze alatti tanulmányok' nagyobb 
részére nézve szinte két külön csapatot képezend 
ugy sem összevaló első- 's másodévi tanítványi-
ból, mihezképest más tanulmány-folyamatot létesí-
tend emezek' mint az elsőéviek' számára. És ha mind 
ez igy lörténendik, ugy már egy futólag számító pil-
lantás is megmutatja, miszerint ezen legkevesb erő-
ködés nélküli átalakulás' utján, gymnasiumaink 

|közül azok, mellyek tervünket méltányolandnák, 
néhány év múlva szakrendszerűvé válandnának, 's 
a' mennyiben eddigelé tán 4 osztályra oszoltanak , 
alkalmasint 7—8 ujabb osztályra hasadandnának, 



a' bölcsészet ezeken fölül külön osztályt képezend-
vén. A' tanulóság'ezen ujabb felosztása a'tanévek 
's főkint azelőmentségszerinttörténendnék. Ehez-
képest a' gyöngébbekegy év eltelte után is vissza-
marasztandók legalább Y* esztendőre, (miután a' 
félévenkénti föllebbléptetés legalább az alsóbb 
osztályoknál, némi módosítás mellett szinte lehe-
tővé volna tehető) ellenben némellykor a' jeles-
bek, kivált ha egyszersmind korosbak is, részint 
ösztönzési például, részint pedig hogy ne töltsék 
az időt ollyan körben, melly erejüket eléggé meg 
nem feszíti, Ya évvel előbb is bocsátandók fölebb. 
Reményiem is, miszerint ezen észszerű osztályzást 
és ezen inkább előmentség , mint puszta évszám 
szerinti fölebbléptetést nem késendnek lelkesebb 
és értelmesebb tanítóink elfogadni, ha gondolóra 
veendik , miszerint csak olt lehet biztos a" közön-
ség , hogy tudatlanul nem jövend ki az ifjúság a' 
tanodából, hol addig B osztályba az ifjú nem eresz-
telik mig az ^.osztálybantanulandókatigazánmeg 
nem lanulá , mihezképest a' tanítvány nem sétálhat 
a' gymnasiumon üresen végig; ha továbbá gondo-
lóra veendik, miszerint B osztályban előforduló 
tanulmányok csak úgy építhetők a' tanítvány1 el-
méjére , ha az A osztályban szilárd alap lön vetve; 
ha végre gondolóra veendik, hogy nagy része a' 
tanítványoknak, melly most tunya, mihelyt nem 
év, hanem előmentség szerint fog fölebb léphetni 
vagy maradni, neki fogna díílni a'tanulásnak, csak-
hogy igen sok ideig ne marasztassék alsóbb osz-
tályokban vagy átalában a' gynasiumban. Azon-
ban a' milly üdvös is ezen fölebbléptetési rendszer, 
czólt vele érni csak ugy lehetne, ha e" részben 
legalább valamennyi protest. gymnasiumaink ke-
zet fognának, ugy, hogy ne szolgálna egyik gym-
nasium búvó barlangul a1 másik gymnasium' lustái-
nak vagy rendbontóinak. 'S ha nagyobb számú jobb 
intézetink eme' rendszert elfogadják, ugy könnyű 
leend azon önzö intézetecskéket, mellyek az elsőb-
bek' szemetjét pártfogolnák 's ekkép szent irányu-
kat némileg meghiusítnák, érdemük szerint nyil-
vánosan megbélyegezni, és hitelükből, mint a' 
meliyet maguk játszának el, kivelkeztetni. 

Visszatérek a' segédekhez. Mihelyt 3 vagy 
csak 2 jó készületü segéddel bírna is valamelly 
gymnasium , ezek 's a' rendos tanítók a' fönebb 
röviden kifejtett egyszerű módon olly arányban osz-
tozzanak a' leczkeórákon, hogy a' gymnasium igaz-
gatója néhány órával kevesbet adjon, mint a' többi. 
IIát cz már minek volna? kérditek. Ebben szinte 
üdvös csira rejlik. Ugyanis most a' mint áll, az 
igazgató alig fordíthat időt az igazgatásra; pedig 
azt csak megengedi mindenki , hogy okos igaz-
gatótól igazgattatni jobb mint amúgy istenigazá-
ban minden ellenőr, tanács és irányadó nélkül 
lenniök a'segéd szintúgy mint rendes oktatóknak. 
Most az igazgató soha sem lehettisztársinaklcczke-
óráin jelen. Vélitck-c, hogy cz nem ártalmas? 
Megmondom mi fekszik ezen tényben Ila az igaz-

gató a' keze alatti tanodákba leczkék' adásakor soha 
bennem nézhet 's ottan óraszámra nem időzhetik, úgy 
először is nem ismeri az igazgatása alatti ifjú-
ságot , meliyet ő neki, mint igazgatónak nem is-
mernie, csak legnagyobb kárával történhetik az 
egésznek, mert csak ollyan ifjúság'érdekeit fogja 
igazgatóilag előmozdíthatni, mellynek állapotját 
és szükségeit szem- és fültanuilag ismeri; má-
sodszor nem ismeri tiszttársait, mert a' tanítót 
tanodájában lehet csak hivatalos oldaláról való-
dian kiismerni, 's e' szerint sem érdemeiket nem 
méltányolhatja, sem hibáikra nem figyeltet heti, 
sem annak mi orvosoltatásra szorul, 's minek nem 
orvosoltatása a' közönség' sérelme, nem eszkö-
zölhet olly könnyen 's olly szívesen orvoslást; 
harmadszor, azon buzdító és lankadni nem ha-
gyó hatást nem gyakorolhatja, mellyel bima gya-
kori jelenléte mind az ifjúságra mind a' tanítóra; 
negyedszer a' fegyelmet, meliyet mint tekintéllyel 
fölruházottnak leghelyesebb volna főként néki ke-
zelnie, nem kezelheti. íme! ennyi tennivalója lesz 
az igazgatónak azon néhány óra alatt, a' mennyi-
vel hetenként kevesb ideig tanítand tisztársinál. Illy 
fontos czél éretnék el ollyan egyszerű és könnyű 
módosítás által, melly az előzményeknél fogva ön-
ként ajánlkozik. 

Ide tartozik a' figyelem' és éber munkás-
ság föntartásának 's ingerének másik költség-
telen eszköze is. 'S ez nem más, mint az isko-
lalátogatás. Az igazgató gondoskodjék arról, hogy 
a' nyilvánosság' jótékony sugárai az iskola' falai 
közé is behassanak. A' jó tanító csak örülni fog 
neki , hogy ekként több méltányoltatással talál— 
kozhatik 's hogy tanítványai ez uton serkentetnek; 
a* rosz tanító pedig félni fog, de kell is, hogy mind-
addig féljen, mig rosz. Dehogy félre ne értessem, 
iskola-látogatási indítványom csak annyiból áll, 
hogy tudományosan müveit férfiaknak, egyetemen 
vagy collegiumban 's bármi néven nevezendő fő-
iskolán tanuló érett ifjaknak szabadjon 's minden 
nehézség nélkül lehessen, de legfölebbhárman-, 
négyenként egyszerre, vendégképen hallgatózni 
a' gymnasium' bármellyik osztályában (tehát az 
igazgató leczkéin is) és bármikor, de csak a' gym-
nasiumi igazgatónáli jelentkezés után 's legnagyobb 
csöndben, figyelemmel 's Hiedelemmel A' segé-
dek is , miután alkalmasint jóval kevesb óráik lecn-
denek, mint a' rendeseknek, emezek' óráin né-
mellykor jelenjenek meg hallgatókként. Ezen gya-
kori látogatlatás , mind a' tanítókra, mind a'tanít-
ványokra csak üdvös ösztönkénthatand; másfelül pe-
dig az által a' hallgatózó vendégek is csak a" leg-
czélszerííbben gyarapulhatnak "s épülhetnek. A' 
fult levegőjű iskolákat sokszor kell szellőzni, ha 
nem akarjátok a' belejárók' egészségét koczkáztatni. 

Ezek után még csak néhány nehézséggel kell 
szembe szállanunk 

Többek közt föl volna ellenünk hozhaló, mi-
szerint, ha a' javallott lépésekhez képest több és 



pedig szaktanítók's ezekkel együtt több osztályok 
is támadnának ; több folyamatokra osztott kézi-
könyvekre is volna szükség: azok pedig vajmi gyé-
ren vannak még. Erre mi csak a n n y i t felelünk: Jó 
kézikönyveknek, hálá islen, jelenleg sem vagyunk 

maradva. A' valódi szaktudós akaratlanul is kiszüli 
a' benne élelteljesen mozgó tudományt. Azért az 
irodalom' érdekében is pártoljátok a1 szaktanítókat, 
és pedig kettős indokból: először, mert valahány 
jeles szaktanítónk lesz9 mindannyival szaklu-

egészen hiányában, hogy pedig elég nincs 's hogy \ dósaink száma öregbülend, kiktől eyye dül vár-
ritka tökéletes és czélirányos, az épen tervünk mel-1 hatók, koruk' haladtával, midőn már megérett ben-
lett szól. Mindenik jókészületü szaktanító ma-
ga az élő kézikönyv, és csak ezen élő kéziköny-
vekből teremhetnek alkalmas irott könyveink. 
Nagyon természetes tehát, hogy eddigelé nálunk 
a' külön évfolyamatokra kiszámított kézikönyv olly 
igen ritka, nagyon természetes, mondom, mert 
hiszen eddigelé osztályrendszerünk miatt az év fo-
lyamatokkal nem valánk tisztában, és — mi a' 
fődolog —valódi szaktanítóink, kik egyedül ké-
pesek maguk számára czélirányos kézikönyveket 
teremteni, csak elvétve valának. Ellenben, ha 
tervünk elfogadtatik, ugy a' szaktanítók, kik 
több egymásutáni évfolyamatotlátandnak el, nem-
csak képesek, de egyszersmind kénytelenek is 
leendnek évfolyamatokra osztott czélirányos kézi-
könyvekről gondoskodni. Illy czélszerü kéziköny-
vek a czélszerü tanítókkal és czélszerü tanoda-
szerkezettel együtt szülemlendenek; és mig ez 
utóbbiak nem létezendnek nagyobb számmal, hiába 
várunk elegendő alkalmas kézikönyvekre; miután 
mostani tanítóink, néhány közméltanylatban és tisz-
teletben levő neveket kivéve, sokkal többfélével 
foglalvák el, sokkal kevésbé pártoltatnak körülmé-
nyeiktől, és sokkal kevésbé késztetnek szükségeik-
től, mintsem hogy jóravaló kézikönyvek irása tel-
jék ki tőlük Pedig ha nem szak' emberei imák, 
mint eddig nagyobb részt lörtént, a' kézikönyve-
ket, nem volna benne sok köszönet. Sőt merném 
állítni, miszerint á\n\hban egész tudományos iro-
dalmunk szegénysége is szaktudósok's névsze-
rint szaktanítók szükséges voltát hirdeti. Ki 
merné azt mondani, hogy tudósaink nincsenek? 
's mért nincs ennyi tudóstól több tudományos mun-
kánk? Azt mondjátok talán, hogy nincsen közön-
ségünk, melly a'tudományos munkákat méllány-
lani képes legyen, pedig méllányoltatás nélkül par-
lagon maradoza'tudomány' mezeje. Ez, fájdalom, 
nagyon is igaz. De ki fogná azt istagadhatni, misze-
rint szaktudósunk is fölötte kevés van magyar,'s 
ezért iróink' serege valóban kevés tudományos mun-
kával is képesa'sehideg, se meleg közönséget édes-
getni. Többnyire sokfélével 's igy alaposan egygyel 
sem foglalkoznak, pedig irodalmi termékké csak 
az szokott érleltetni, mi az Írókban megtestesült 
's megvéresült, hogy igy szóljak, 's mi e' szerint 
agyukba zárkozottan maradni nem tud, hanem nap-
fényre szülemlik. 

A' mindenesdi tudós akarva sem tud valami 
nagyot, valami halhatatlan és millióknak áldásul 
leendő müvet teremteni; hanem legfölebb közép-
szerűen irkálgat egyet is, mást is, lepkeként min-
dig ide 's tova repdesve 's csak a' virágok' fölszinén 

nök a' tudomány, derék tudományos munkák; má-
sodszor pedig azért, mert ha leendő tanítóinknak 
szaktudományian kellend készülniük, és létező okla-
tóinknak szaktudományian tanítniok; ugy mind az if-
júságnál, mind a' férfiak' nem megvető számánál, ér-
dekben járóvá és szükségessé levők a' tudományos 
munkák' szorgosabb olvastát, mi más szóval annyit 
jelent, hogy ez uton tudományos könyveket for-
gatandó 's igy azokat 's Íróikat méltánylandó 
közönséget is neveigelünk magunk vagyis in-
kább leendő szaktudósaink számára. Avagy 
mind ez csak ábránd 's álom volna-e , mire más 
országban a' valóság nyomá hiteles pecsétjét? 

Jelenben legtöbb iskoláinknál az is tetemes 
akadálya a' segédek' működeimének, hogy nincsen 
annyi tanterem, a' mennyi ezen változás' követ-
keztében szükséges volna. Ez igy van; 's ez szo-
ros körülményeink közt, nekünk, mostoha gyer-
mekeknek , épen nem olly csekély akadály, mint 
a' miily csekély magában véve. De, valóban nem 
volnánk eléggé lelkesülve a' szent ügyért, és a' 
zsenge nemzedék' javát, sőt boldogságát kicsinbe 
vennők, ha illy kisszerű gáton keresztül nem tör-
nénk. Van az illyesben mód, ha az ember komo-
lyan akar módot találni. Legyen azonban itt jö-
vőre nézve szabad arra figyeltetnünk, miszerint, 
ha valamelly prot. gymnas.um (akár van az főbb 
iskolával kapcsolatban akár nincs) építkezni fogna, 
gondoskodjék e' részben jobban a' jövőről, mint 
eldődeink tevék 's tehetek, miután tőlünk több vá-
ratik mint elődinktől, 's névszerint építessen fö-
lösleges tantermeket is — tervünk elfogadtatván 
— épen nem fölöslegeseket. 

Lényegesebb nehézség rejlik abban, hogy 
jelenben nincsenek olly készülelü ifjú embereink, 
millyekről szólánk, tehát honnan kerülnének ki a* 
rendkívüli oktatók? E' bajon jövőre nézve csak ugy 
segithelni, ha a'tanítóképzésre nézve tett javallatin 
elfogadtatnak; jelenre nézve pedig a'szaktudomá-
nyi és nevelésfársalmi készültséget módosítsuk oda, 
hogy kitanult, \s már külországi prot egyetemen 
is haszonnalmegfordult Jobb készülelü 'sfőként 
philologiában nem járatlan fiatul embereink, 
kik egyszersmind házitanítók vagy segédlelké-
szek is lehetnek, alkalmaztassanak a' fönebb 
javallott próbatét eV megtörténte után olly képen, 
hogy az általuk inkább kedvelt és müveit tu-
dományokat válasszák évről évre alaposban ki-
tanulandó és tanítandó szakjokul. 

Más nehézség a' segédekre nézve abban ál l , 
miszerint senkit sincs jogunk szorítni e' hivatal' 
elvállaltára; a' mennyiben pedig viselése egészen 



jutalmatlan, kinek leend kedve 's módja azt olly-
kóp elvállalni, hogy innen hivatalos tartozást és 
felelősséget yonjon magára. Ez, mondhatni, olly 
akadály, mellyben legelőbb hajótörést szenvedhet 
tervünk. Azonban bízzunk az indítvány' korszerű 
voltában, melly csakhamar kivivandja magának 
az elismertetést azoknál is, kiknek hatalmában áll 
pénzzel gyámolítni. Másfelül nem álland egészen 
érdekén kivül ifjú férfiainknak illy meddő hivatalkát 
elvállalni. A föltétel maga is kedvező, a' meny-
nyiben csak egy pár kedvencz tanulmányt fogna 
az illető, bár több évosztályban tanitni, mire he-
tenként legfölebb 10—12 óra volna szentelendő 
Aztán e' mellett könnyű sőt czélirányos volna néki 
eg\)szersmind jövedelmező házi-tanítóságot vi-
selni. Továbbá mellyik ifjú ember volna ollyan lel-
ketlen, hogy, ha különben engedik körülményei, 
's ő épen tanítóságra készül, nem ragadná meg az 
alkalmat, mellynél fogva tér nyilandik előtte gya-
korlati képeződésre, mesterré, jelessé válhatás-
ra, mi csakugyan saját érdekében is áll. Ehez já-
rul azon boldogító öntudat , miszerint a' hon 's 
emberiség' magasabb érdekeinek is áldozik egy-
szersmind. Aztán nem megvető megtiszteltetés 
leend egy egész nyilvános intézet' bizodalmával 
megajándékoztatni, 's tőle nyilvános oktatói 
czimmel földiszílet/n; mert néhány okosaktól 's 
derekaktól méltányoltatni csakugyan több becsület 
ám , mint egész egy özön ollyan jámboroktól, kik 
szolgai tiszteletüket pénzhez 's hiu külfényhez mé-
rik. Merném azt is hinni, miszerint lyceumaink 's 
különösen dúsan bélelt collegiumaink, sőt tán egyéb 
tanodáink közül is találkozandik már jelenben is 
egy pár, melly tán valamicske díjt is nyújthatna 
a' fáradalmáért azt kiérdemlő és szükséginek fe-
deztére alig nélkülözhető segédnek, vagy legalább 
szállással szolgálhatna néki azonban is, míg 
többre leend módja. Remélhető, miszerint építke-
zés' esetében több tanító-lakásra is lesz gond. 
Bátor vagyok továbbá még azt is indítványozni , 
hogy mindenik ggmnasiumi tanulóra rovassé/ 
évenként 1 p. ftnyi fizetés, segédi-pénz' czíme 
alatt, az illető rendes- vagy osztálytanítónál mind-
járt az év' elején leteendő. Legyen például 300 
tanuló valamelly gymnasiumon, ugy a' segédi-pénz 
tenne 300 p. ftot, mihez képest, ha 3 segéd lenne, 
mindenik 100 p.ftlal volna jutalmazható, mi leg-
alább jobb volna semminél. De mondjátok, hogy 
csak fizettetésről hallgassak, mert ettől úgy is any-
nyira iszonyodnak a' szülők. Erre csak annyit \ i t 
laszolok: ha minden szülő érteni és érzeni birná, 
milly nagy jó történik öngyermekein is indítványunk' 
fogamítatása által; valóban nemcsak 1 forinttal nem 
idegenkednék ezentúl többet fizetni , hanem tiz-
akkora áldozattól — ha áldozatnak mondható 
a legszentebb tartozás — sem borzadna vissza. 
És ha csakugyan találkoznék szülő, kit 1 forinttali 
költségesbülto a' lanítatásnak el tudna hűteni az is-
kola iránt; az valóban nem érdemlené meg, hogy 

iol rendezett tanodának jótéteményiben részesüljön. 
Oh szülők! oh tehetősebb polgáraink! tiszteire tu-
dom, hogy számosan vannak köztetek, kikben 
nagyon nemes sziv dobog; de, de számosan oly-
lyanokis, kik nem tudják, mire legnagyobb üdvös-
ség s legvalódiabb dicsőség nem fösvénykedni* 
Vessetek egy pillantást az országok' legmüvelteb-
bikére, poroszhonra! Ottan sokat adózik ám kinek 
sokja van, a' közhaza' boldogítására, 's az or-
szágos adónak névszerint nagyszerű része fordíta-
tik a' tanintézetek' szükséginek fedeztére, és mégis 
a' tanulók' szülőire annyi költség rovatik rendsze-
rint, mi mellett azon díj, mellyet ti szoktatok adni 
tanítóitoknak, szinte elbújhat. 

Azonban a' segédkedésre az is méltó ösztö-
nül fog nézetni, hogy a nyilvános intézetbeni 
működés, ha különben az egyén alkalmatlannak 
nem mutatkozik, rendes tanítói-széli ürültekor, 
vagy újnak nyiltakor, néki ennek elnyertére sok-
kal több reményt nyujtand, mintha csak ma-
gánylag vagy egyházi hivatalban működnék azon 
idő alatt; mert hisz az természetes, miszerint min-
den okos és becsületes előjáróság szívesben választ 
egy gyakorolt, próbált és kitűnt egyént rendes 
tanítóul, mint valamelly ismeretlent vagy legalább 
még nem próbáltat. 

Mivel azonban mind e;en ösztönök, ha min-
denesetre hatni fognának is, és bizonyosan fog-
nak is, némelly egyéneinkre, arról csakugyan nem 
eléggé biztosítók, hogy számolhassanak is inté-
zetink mindenkor illy egyének'ajánlkoztára; azért, 
hogy bizonyosan csak a' legüdvösebbül mutatko-
zandó tervünknek ne csak valószínű, hanem biz-
tos jövendője lehessen, bátor vagyok indítványi-
mat még egy alázatos és bizodalmas kérelemmel 
berekeszteni. Nyilvánítsák ki atyáskodó super-
intendentiáink es jobb gymnasiumaink, vagy 
a' mennyiben ezek nem volnának önállók, illető 
előjáróságaik, közakarattal határzatul, misze-
rint (például) két évig még az eddigi választási 
szokás mellett maradnak ugyan , de azontúl mind 
azon egyének, kik bármelly gymnasiumunkban, 
a fönebb kimondott föltétel mellett fölvéve, szak-
tanítóilag segédkednek, a' mennyiben magukat 
hivatlanokul nem mutatják, föltétlenül válasz-
tatási elsőbbséggel birandnak, bármellyik gym-
nasiumban történjék is székürülés avagy uj szék' 
nyiltatása, szintúgy ha akár protest. egyházunk ál-
tal , akár országos erővel új prot intézetek fog-
nának létrehozatni. Én ezen indítvány' üdvös, ki-
vihető 's észszerű voltát annyira beviláglónak hi-
szem, hogy belátó 's jóakaratú férfiak előtt azt 
még külön indokolnom nemcsak fölösleges, de sőt 
illetlen volna. Ha ezen kérelmein is elfogadtatnék, 
ugy önként elenyésznék azon netaláni aggodalom 
is, miszerint megeshetnék, hogy az intézet né-
mellykor egészen segéd nélkül maradand , kihűl-
vén az előbbiekből. Ettől nem kellend tartani jele-
sebb intézetinknek, mellyek magukról bölcsen gon-



d o s k o d n i tudnak is, akarnak is, nemkellend, mi-
helyt hivatalnyerési elsőbbség' czímévé válandott 
a' segédkedés. Különben eddigelé rendes tanszékeink 
is rászorulónak néha , midőn nyomban betölthetők 
nem valának, ideiglenes szükség-pótlóra , 's ha 
ugyan ez későbben egypárszor a' rendkívüli tan-
székkel történnék akképen, azt még kőnyebben el-
simíthatandja a' tanítók' öszhangja, 's különösen 
a' buzgó igazgató' bölcsesége 's gondossága. 

íme, hatervemet, mellye'hazában, remény-
lem, sok nemes és gondolkozó egyének'csöndben 
táplált 's ki nem mondott eszméivel össze fog hang-
zani, elfogadjátok; ugy szólván költségtelenül 's 
egészen békésen átlennének alakítva 's a' legkor-
szerűbb lábra állítva gymnasi urnáink, sőt (a'tanító-
képzés' eme1 kifejtett eszméje majdan egyéb ro-
kon intézetekre is némi módosítás mellett át levén 
vihető),majdani népoktatóképzőink 's reáltanodáink 
is, úgy, hogyaz említett intézetek'hatása ezen idő-
ponttól fogva szinte kettőzött áldásu leend. Más-
felől egyszersmind a'legjobb szaktanítók"s nevelők' 
gyakortérévé válandnának, kiknek karjain nevelési 
és iskolai ügyünk , uraim , fölfogna virulni, mint 
egy ép és erőteljes ifjú , kinek jelleme és szelleme 
aranyjövőt igér. Úszva kell úszni tanulni; járva 's 
eleinte el elesve kell biztosan járdalni tanulni; szint-
úgy tanítva lehet csak szi árd tanítóvá kifejteni. 
Mert tudós lenni 's tanító lenni korán sem azonos 
Amaz szinte a' tudományok forrásában mereng és bú-
várkodik, de eredményeit csak ugy tárja fel a' vi-
lágnak, a'mint születtenek, főczélja az igazságok' 
napfényre hozatában és hirdetésében állván ; ellen-
ben a' tanítónak nemcsak a'tudományban kell ben-
laknia , hanem egyszersmind az ifjúság'elméjében 
és szivében is ben kell élnie, ugy hogy elevenen 
érezvén az ifjúság'szükségeit, tisztán szemlélvén 
az ifjúság' képességeit, az ifjúság' érzelminekés fo-
galminak kulcsánál fogva, a' tudományokat az ifjú-
ság' nyelvére fordíthassa le's lelkébe olthassa. Ha 
magán a' tanítói pályán képeztek magatok' számára 
előbb jeles oktatókat, akkor beszélhettek áldás ho-
zandó intézetek'fölállogatásáról; mert csak akkor 
vehettek elő mind tudományi mind gyakorlati tekin-
tetbenalkalmas magyar tanítókat a' nélkül, hogy, 
mint most kellne tennetek a' fönálló intézeteket ugy 
is gyér oszlopaiktól egészen megfosszátok és emelés 
helyett megrongáljátok. Igenis, a' nélkül, hogy a' 
férfiak' elvétele által eddigi intézetinket megron-
gáljátok; mert hiszem minden tanintézetnek főkin-
csei, élő tőkéi nem egyebek, mint jelesebb tanítói, 
kik nélkül milliónyi pénztőke sem bír hasznot hajtani; 
vegyétek hát el lanintézetinktől, a'helyett, hogy 
szaporítnátok , úgyis kevés tanítói jelességeiket, 
vegyétek el, 's egyért-kettőért sok időre koldussá 
tevétek három annyit. Ellenben, ha csak egyetlen 
egy kitűnő férfiú buzgana is intézetink'mindeniké-
ben, engedjétek, hogy ne csak tanítványokat ké-j 
pezhessen az illy derék tanító mint eddigelé, hanem 
mellette ós vele vetekvőleg egyszersmind tanítók is 

nevelkedhessenek és szilárdulhassanak, engedjétek, 
mondom, ugy intézetink ntmcsak magukra őrök if-
júságot öltendnek,hanem néhány évmulva egyszers-
mind újabb tanintézetek' betöltésére is férfiakkal ki-
nálkozandnak. T. I. 

E g y h á z i g y ű l é s e k : 
Pótlék az a. borsodi egyházmegyei 

közgyűlésről. 
A' káplánokról szólván, említsük meg az akadé-

miát is. Mi ezzel sem vagyunk tisztában Azon fárad-
ság és költség, mellyet az ifjú külföldi utazásra, és 
és igy maga' tökéletesítésére tesz, náluuk nem érdem, 
hanem sokszor szerencsétlenség. Példát mondok. Két 
if jú végezte egyszerre egyformán Jövedelmezett hivata-
lát, mind a' kettő köteleztetik kimenni külföldi iskolába. 
Az elsőnek vágya is van, és teljesíti kötelességét; a' 
második lomha, kedve nincs, lefizeti egy elavult tör-
vény által rárótt nyomorult 50 vflját. hon marad és 
káplán lesz. Most egy egyház megürül, de nem köz-
vetlen halál állal; az egyháznak kedve volna meghívni 
a' gazdag ismeretekkel hazaérkezett i f jút , de az egy-
házmegye azt veti ellene, hogy még káplán sem volt, 
mint kevés különbséggel megtörtént a' k - i pappal; 
hivja a' másikat, és szó nélkül ragadhatja; és igy az 
első nem lehet pap, mivel a' törvényt betöltötte, és a* 
maga' százait elköltötte , a' második pap lehet, mivel 
a' törvényt megrontotta , de nyomorult ötven forintká-
ját lefizette Most ugyan már, egy tavaly Sályban rög-
tönzött határzat' nyomán, boldogot, boldogtalant k i -
zavarnak , de mire jön vissza a' kiköltekezett pap-re-
mény, azt csak a' jó Isten tudja. F e l f ö l d i . 

Árvái ev. egyházmegyei gyűlés . 
Az árvái ev. egyházmegye f. é. apr. t2-én AIsó-

Kubin mezővárosában, a' megye' nagyobb teremében 
nyilt ajtóknál Zmeskul Móricz kir. kamarás és felügyelő 
ur' elnöklete alatt tartá közgyűlését. Rövid velős meg-
nyitó beszéd után olvastatott a' pesti választmány' unió' 
dolgábani munkálata, mellynek olvasása alig fejezte-
tett be , már is több a' tót nemzetiség mellett buzgól-
kodó lelkészeink, nemzetiségök' ezen unió általi elfoj-
tásától tartva, az uniónak boldogító czélját hosszas 
beszédeikben kétségbevonni igyekeztek. De mind ezen 
váratlan meglepő és egyoldalú okoskodások az elnök 
uron kivül t. Zmeskal, Jób és Klek urak által, kik 
tiszta szelleműknél fogva megyei egyházunkban a' fe-
lebaráti szeretetet, egyetértést, bizodalmat ápol ják, 
ész- és szentirásbeli okokkal alaposan megczáfoltatván, 
a' többi jelenlevők is részökre hajolván, határozattá 
lön , hogy az unió' dolgában hozzánk véleményadás 
végett érkezett választmányi munkálat egész kiterje-
désben elfogadtassék. Ezután ti. főbíró , sainosan 
jelenté, hogy lestinei lelkészen kivül az ev. lelkészek 
az anyakönyveket honi nyelven be nem adták vala, 
mire is a' törvény' rendeletének és a' megye' határza-
tának következtében a' többi lelkészeket felszólította, 
hogy ezentúl az ország' kivánatának és törvény'rende-
letének hódolván, az anyakönyveket nem más mint honi 
nyelven írják- A' tanácskozás még csak latin nyelven 
folyt. — Bohony János naayfalusi lelkész' helyére Brozik 
volt sz.miklósi segéd-lelkész választatott-

M e d z i h r a d s z k y L a j o s . 

Tatai egyházmegye i gyíilés, 
April ' 18 és 19-én közgyűlésünk volt Szomódon, 

jelen volt mintegy 22 pap, az az 3U része az összes 



számnak, és 3 világi, de nem ülnökök. Világi elnö-j 
künk, az országosan dicsőített Hurktízy, meg nem Je-| 
lenhetvén: szabad választás utján l'u'fy József, köm-
lődi közbirtokos ur lett a' helyettes elnök. Itt hát már 
Af! semmi különbségtétel nincs a' szavazatokban, semmi 
consultativum és decisivum votum, ha votum , mind 
decisivnm, különben nem is votum. Nem hallgathatok 
el e' tárgyban egy kis történetet, melly ez: midőn a' 
világiak felszólítanak, hogy a' távollevő ülnökök' he-
lyeit foglaluák el, ezt nem tevék, mundván: „akárhol 
üljünkegyforma résztakarunk venni a' tanácskozásban", 
ugyan ekkor egy székfoglalást sürgető egyházi ülnök fel-
szólhatott a' baloldalról: ,,ha olly igeu mindegynek tartja 
különben a' helyet, 's mégis kívánja a' világiakat asz-
talhoz ültetni, sziveskadjék hát ön itt mellettünk lete-
lepedni" és ö ezt azonnal teljesítette ; később pedig 
conversatio közben illy emlékezetesen nyilatkozott: .akár 
ülnök valaki, akár nem, legelső ember a' gyűlésben, 
ki legjobb tanácsot tud adni " 

Átnéztük a'számadásokat, határoztuk, hogy gyű-
léseinket jövendőben is ekklézsiáról ekklézsiára vándo-
rolva tartandjuk. Olvastatott a' mezőföldi egyházmegye' 
barátságos levele, mellyben keresztyéni lélekből ömlő 
szabad elvek' fejtegetése után a' többek közt arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy az egyházkerületi közgyű-
lésre jövendőben ne úgy, mint most, egyházmegyén-
ként, hanem minden tiz ezer lélektől két követet küld-
jünk. A f ! van-e valami képtelenebb ennél a 'mi egy-
házi kormányrendünknél? kezdjük a' megyén. Eddig 
i t t — h a t. i . megjelent — legfeljebb 12 ülnök volt min-
den mindenekben, kik aztán — tisztelet a'kivételeknek 
— igazi ülnökök, szép esendesen helyben maradók, 
söt a' nagyobb csendesség okáért valóságos hallgatuo-
kok is voltak, és ez vala a' teljes tökéletes képviselet! 
Menjünk most az egyházkerületi gyűlésre, itt vagy-
jiaka' megyék' l.batalos k é p v i s e l ő i , az esperes 
és segédgondnok , egy táblánál a' száz meg száz 
számra kinevezett superinteridentialis assessorokkal , 
hát ezek mit képviselnek, kívüle vannak ezek, vagy 
tán felette is a' tractusnak ? Valóban lehetett hallani 
a' mult egyházkerületi közgyűlésen valami il lyest, hogy 
a' superintendentiát teszik a' traetusok — mint meg-
annyi járások és nem megyék — és a' superintenden-
tialis assessorok ( 0 Ezekről a' mult közgyűlésen egy 
kis kérdés tétetvén, kelt határozat, hogy ezután ne az 
elnököktől neveztessenek ki. hanem minden megye küld-
jön két követet az esperes és segédgonduok mellett, 
kik aztán válasszanak superintendeutialis assessorokat. 
Hát ezért és csak ezert? Mi is , mint a' mezölöldiek, 
nem egyébből, mint választott és hivatalos képviselők-
ből akarjuk alkotni a' kerületi közgyűlést: csakhogy 
mi nem a' számnál, hanem a' hatóságnál fogva kül-
dünk, 's ha talán ott jár Mezőföld' esze, hogy több 
követet kellene küldeni, ebben vele kezet nem fogha-
tunk, mert nem a' szám teszi jóvá a' képviseletet. Volt 
gyűlésünkön olly vélemény is a'baloldalon, hogy a' 
kerületi gyűlésre évenként választandó követeket, ne 
is szabadjon ülnökeink közül venni- de ezen bizalmat-
lanságra ok s ezen megszorításra szükség nincs, nem 
akarunk közfalat rakni a' megye' közönsége és ülnö-
kei közé, különben édes Af! valamint azt foglalja ma-
gában egyházkerületi követ-küldésiink, hogy a' sup 
assessorok lenni megszűnjenek úgy második lépés mind- j 
járt az, hogy a' tractusi assessorok is szűnjenek meg. 
.lőjenek gyűléseinkre mint eddig, üljenek akárhová,! 
annyi joguk mint eddig, azzal a' különbséggel — de 
ez már rájok nem tartozik — hogy minden jelenlevő 
intelligentiának is az a' Joga lesz a' mi az övék , mi ál-
tal ők semmit sem vesztenek .,a' szabadság megosztás 
által nem fogy, a' jog annál erÖ9ebb minél több rész-
vényesei vannak.'' Vagy tán az egyházi törvényszékem 

szerepet említitek ? Ugyan miféle törvényszéket akartok 
ti nálunk ? ha egy két bepanaszlott lelkészt vagy iskola-
tanítót kell fölmenteni, akár meginteni, feddeni, vagy 
hivatalától elmozdítani, vagy viszálkodó házastársakat 
egyeztetni, de hisz cz különben is választmány tiszte: 
hat nem eshetik ez mindnyájunk' közrehatásával jelen-
létében vagy tanácsával? főbb szem többet lát; az ár-
tatlanságot kevésnek sem szabad eltapodni, a' vétket 
sokuak sem szabad fölmenteni, sőt a' sokaság mellett 
inkább harezol az, hogy több benne a' garantia. 

Jaj mindezekről nem rövid tudósítást de könyvet 
lehetne írni, hát csak ezt tartsátok meg A f ! hogyuiucs 
votum consultativum többé ; nem lesz superintenden-
tialis és majd tractualis assessor többé; nincs elnök-
kénynek nálunk még csak árnyéka is többé: söt tisz-
telet, becsület, hálaköszönet, dicsőség erőteljes es-
peresünknek, ki a' tanácskozás' tárgyait a' legohajtot-
tabb rendben adta előnkbe, véleményünket felhívta, az 
opposiliót kitűnő figyelemre méltatta's különösen zár-
szavaiban igy canonizálta : .,Űgy vagyok meggyőződve, 
hogy mindenik fél az egyházmegye' közjavát akarta, 
mindenik más uton, esett hiba mindkét részről, miért? 
mert emberek vagyunk. 

Mind ezek" közlőjét a kiismeri, fogja tudni, hogy 
tollát hízelgés nem vezette, meliyet inkább utál még 
a' zsarnokságnál is. S t e t t n e r I g n á c z -

TrestesénS egyházmegyei gyűlés. 
April ' 16-kán a' körlevél' felakadása mialt igen 

kevés, 30-án számos egyházi és világi urak'jelenlé-
tében t. Sándor Turnus ur' elnöklete alatt tartatott, 
t.) Felolvastatott esperes ur' levele, mellyben elma-
radásánakokait adja, helyeseknek "s kielégítőknek ta-
láltatván, elfogadtattak. A' n. podhragyi és beczkói lel-
készek pedig oknélküli elmaradásukért négy négy pgö 
forintokban bűntetteiének. Ennek folytában,hogy az egy-
oldalú határozat necsak a' papokat sújtsa , ugy egé-
szítetett k i : a' meg nem jelenő felügyelők 10 pengő 
forint büntetésben marasztassanak el, 's rajtuk a' bün-
tetés végrehajtandó azonnal, mihelyt a' gyűlésből ki-
nevezett választmány — mellyre tandem aliquando! 
az esperesmegyei-pénztár', számadások' 's egyéb finan-
ciális ügyek' vizsgálata is bízatott — az egyházmegyei 
belrendezést Uerzeviczy' nyomán körülmériyinkhöz al. 
kalmazoltan beadta, azt a' többség elfogadta, 's ne-
vét minden egyes lelkész és felügyelő a' kötelező sza-
bályoknak aláirta. Addig csak fizessenek a' papok2 's 
tűrjék ama' méltatlanságot, mellyel némelly egyházi 
szokásaink 's törvényeink fölött könyelmüleg tipródó 
urak által gyülekezeteiktől megbízó leveleik' előmuta-
tására kényszerítvék, illettetnek? 2.) A' magyarnyelv' 
tárgyában hozzánk megküldött k. helyt.t intézmény és 
ugyan ez érdemben b Jeszenák' levele olvastattak- Es-
peresi megyénk igyekezend e' részben is kötelességé-
nek eleeet tenni- Zay-Ugróczon és Trencsénben ren-
des tanítókkal ellátott iskoláink vannak , reméljük ma-
holnap másutt is lesznek. 3.) Minthogy az uniói alvá-
lasztmány véleményét kinek-kinek volt ideje 's alkalma 
figyelemmel megolvasni, azért gyűlésünkben csak né-
hány egyének' véleményei' kihallgatásában gyönyör-
ködtünk. Esperes ur levelében igy i r : ?)Én helv. hit-
vallást követő atyánkfiaival lelkemben rég egyesülve 
•agyok 's kivánom, hogy az az urvacsorával szerintöki 
élés e" megye' evang gyülekezeteiben is minélelőbb el-
fogadtassék' 'stb. Átalában mondhatom a' t. alválaszt-
mány'javallata hozzánk egy évtizeddel későn Jött; mert 
mi, úgymond a' L. lelkész, szellemi- 's tettleg a* nagy 
czélhoz sokaknál közelebb vagyunk Azt hittük mig 
bele nem tekinténk , hogy honunk' szivvárosából egy-

2 0 * 



máshoz közelgetőbb lépésekről tudósítatunk! Barátom! 
ezt is megérheted. Azonban „lassan menj, tovább 
Jutsz." B a l o g h Lajos. 

Dunántúli lielv. hitv. egyházkerü-
let' közgyűlése* 

A' consistorialisták' napja, melly sötét felhőkkel 
szövetkezetten annyira dörgött, villámlott és sújtott, 
kerületünk' apr.' utósó és május' elsőbb napjain /« -
tubun tartott közgyűlésén leáldozott, és csak tört su-
garai maradtak fen, néhány dércsipett plántát vagy 
élethagyott teiebélyt — értem az elbúsult arczokat — 
még egy kis időig vigasztalgatandók- A' képviseleti egy-
ház-alkotmány 's kormányrendszer —erős sejtelmeink' 
daczára — minden ellenmondás nélkül elvben elfogad-
tatott; -s még az ármány is álarczot vásárolt, és ki-
rablott meh' szorgalmával érdemlőleg ásta meg önsir-
ját. Választmányra bízatott a' íőelv' részletes kidolgo-
zása 's ez egyházalkotmány és kormányrendszer' át 
alkalmazása , hogy egy év'fordulatán működését befe-
jezvén, körlesztendő műtéteiét a' már utasítással kül-
dendő képviselők tárgyalandják 's életbeléptetését kel-
lőleg alkalmazandják. * ) E' percztöl fogva azonban 
minden egyes gyülekezetek' kepviselői, a' lelkész és 
egy presbyter, képezendik az egyházmegyei közgyű-
lést, közadminístratio, tekintetéből; a' mostani úgy-
nevezett consistoriumok csak szorosan törvényszéki alak-
ban működhetvén. És itt e' diadali zöld füzér, Sár-
közy tatai, Szabó barsi, Dienes felső-őri valóságos, 
és Mórocza veszprémi, Csépán somogyi helyettes gond-
nok urakat Bars' egyházi követeivel együtt illeti, mely-
lyet il ly felszabadulási győzelemnél elhallgatni nem le-
het- A* belső-somogyi megyének alesperest választó 
szavazatai kerületi választmány által fölbontatyán, re-
latív többséget nyert Matolcsi Sándor eddigi főjegyző, 
és az átalános többség' ezenlúli (részint az új esperes' 
eddigi fáradalmai' méltánylása'tekintetéből, részint mi-
vel relativitas volt gyakorlatban) foganalbavétele sür-
gettetett; és minthogy ez által hivatalaink' betöltése 
hoszabb késelmet igényelne 's a' közadministratio szen-
vedne , szóba hozatott, hogy az evangyéliom' lénye-
ges elve levén a'municipalismus és liberalismus, sza-
badjon az egyházmegyéknek, hogy szavazataikat ön-
maguk felbonthassák, az esperest meghitezhessék mint 
önszámukra választottat; majd viszont a' tisztújítás' 
mulhatlan szükséges volta nyomatékosan mutattatván föl, 
mind ezen indítványok, mint az elébb már elfogadott 
legüdvösebb főelvnek csak részletei, a'fölebb említett 
választmány' működése' körébe tartozóknak nyilvání-
tatának. Ezek után kérdésbe hozattak a' 150—160 világi 
és 50—70 kerületi ülnökök; hogy hová lesznek ők? 
hová fognának deportáltatni? Nagytekintetü elnök ur 
rögtön lemondván örökre kinevezhetési, vagy immár 
kijelölhetési jogáról ugy van meggyőződve, hogy ü l -
nökeink, midőn egyház-alkotmányunk 's kormány-rend-
szerünk reformra vár. önkéntesen lemondanak külön-
ben is látszólagos követeléseikről. — A' pápai ref. 
főiskola'helyváltoztatását irányzó szavazatok már most 
végelhatározólag beküldetvén, azon lényeges hibára ta-
láltunk, hogy ámbár az 1843-ik évi, Komáromban tar-
tatott közgyűlés' 35 ik száma alatt megrendeltelik, mi-
szerint az új szavazást megnyitó hivatalos körlevélben 

* ) Óriási lépés az e lőhaladásban! Egy év előtt zsinatra t a r -
tozónak mondatott ki az egyházkerület által csak a' tiszt-
újítá* is : egy év' multán , az egész egyházalkotmányi 's 
kormányrendszernek nemcsak á ta lakí tása , hanem életbe-
léptttéxe vetetik m ű b e , zsinat né lkül ! Mi nagy szerencse, 
hogy azt a' mi jó 's üdvös , concilium nélkül is l é t r ehoz -
hatjuk 's é le tbelépte thet jük ! Csakhogy aztán a' magyarhoni 
protestáns 8 egyházkerületben ne fe j lenék ki 8 különböző 
r endsze r ! 8 apró tehet len kis királyság! T ö r ö k . 

jelentessenek ki a' többiekkel együtt a' komáromi ver-
senyző egyház' ajánlatai i s , azonban a" főiskolának 
's a' pápai egyház' javai kijelöltettek ugyan, a' komá-
romiaké pedig (191,000 frt.) kimaradtak, és igy a2 
új szavazást megnyíló körlevél (miután a' íőpásztor' 
kezeihez adatok nem is küldettek) hiányos alapot ve-
tett, ismét új szavazás rendeltetett, szabadon; melly 
néhány hónap múlva tartandó gyűlésen bontandó föl, 
miután t. i. alapjában hiányosnak megszünendett lenni. 

I f j . V ár i - S za b ó. 

Hiilföldi közlemények. 
Adakozás. Jó kútfőből vesszük a'hirt, igy 

ir a' Leipz. Z., hogy L . . a ' német haza'egy r. 
kalh. statusa' egyik nagyobb városában az ottani 
's vidékén lakó ev. keresztyének, kik a' kormány-
tól kapott engedelmet egy magtárul használt r. 
kath. templomot saját használatukra fordíthatni, 
a' másik felekezet által meghiusítoltnak látták, 
mindeddig nem voltak képesek engedelmet kapni 
uj templomépítésre. Ennek szükségét mennyire 
érezék az érdeklettek, láthatni azon áldozatokból, 
miket némellyek közülök tettek, az ellenfél' ag-
godalmát az építéshez szükséges pénzgyüjtés iránt 
nyomban megsemmítendők. Egy gazdag pék 12,000 
ftot ajándékozott az építésre, egy ezukrász , há-
rom ház'tulajdonosa , ezek közül egyet, 16,000 
frt. értékűt 's három nagy mezei jószág' egyik bir-
tokosa szinte egynek értékét, 20,000 ftot. Illy 
áldozatok mellett a' hitért mellyik keresztyén, tar-
tozzék bármi felekezethez, kétkedhetnék, hogy 
az, ki földi mammonát képes igy odaadni, méltó 
egyszersmind, miszerint örökségül vegye az Isten' 
országát ? 

Cordes térítő, ki Tranquebaron Knudsen 
dán térítővel munkálkodik, jelenti, hogy a' szom-
szédságban mintegy 70 r. kath luth. egyházba át-
lépésre 's az egyházi épületek' átadására késznek 
nyilatkozott; mintegy 30 pogány is akar hozzájok 
csatlakozni. (A. K. Z.) 

Hasonlatosság. Egy angol tiszt, ki részt 
vőn a' China elleni háborúban, irja, hogy egy chinai 
templomban colossalis istennőt látott karján gyer-
mekkel. A' chinaiaknak is ; mint a' keresztyé-
neknek, van szűz anyjok. Ezt Madonna di san 
sistó-val hasonlítja össze az angol tiszt, termé-
szetesen nem a' kivitel' szépsége tekintetéből. 
Egyébiránt a' templom igen hasonlít r. kath. temp-
lomhoz ; mindenhol istenek és szentek' kis szob-
rait látni, mellyek többnyire aranyozott fábóliak. 
A' hivők harangszóval hivatnak könyörgésre. 

( A d l e r . ) 
Térítők.' száma. Chinában a'prot. térítők' 

összes száma 19, közülök 5 az emerikai térítő-
társulat-, 3 az amerikai baptista térítő-társaság-, 2 
a' presbyteri, 1 a'püspöki egyház-, 1 a' moris-
soni nevelő-intézetből való, 1 saját költségén mun-
kálkodik (13 tehátEjszakameríkából való), 1 Ang-
liából, 1 német. (B. A. K. Z.) 

Statistlkai adatok* A' bíbornoki sz. colle-
gium 64 tagot, köztök 6 bibornokpüspököt, 47 



bibornokpapot, 11 bibornokdiacont számlál. A' 
bibornokok közt még 5 él , kiket VII. Pius, 9. 
pedig kiket XII. Leo ruházott fel bíborral. E' fő-
papok közt a' legidősbik, Bassi bib , 88,„a' leg-
ifjabbik Schwarzenberg bib., 34 éves. 0 szent-
sége' pápáskodása, 1831-ki febr'. 2-ka óta 51 
bibornok halt meg. Az egész r. kath. keresztyén-
ségben van 8 patriarcha, 102 érsek's 490 püs-
pök. A' propaganda' kormánya alatt van: Afriká-
ban 13; Amerikában 15; Ázsiában csupán Chi-
nában 15, Keletindiában 9. 's a'többi Ázsiában 3; 
Európában: Németországban 3, Törökőr. 7, Gib-
raltarban 1, Görögor. 1, Anglia- és Skotor. 12, 
Ilollandb. 5, Svédor. 1, vicarius és delegátus. In-
diai oczeánon 5 vicariust tart A' pápai széknek 
idegen udvaroknál 11 nuntiusa, internuntiusa's 
ügyvivője van ; a' lissaboni és spanyol állomások 
üresek. (Kath. K. Z.) 

Prot. seminarium. Megelőzéseül a' sok-
féle szemrehányásnak, hogy csak a'r. katholicis-
mus' terjedését pártolja leginkább , a' franczia 
kormánymost azon tervvel foglalatos, hogy Páris-
ban egy nagy prot. seminariumot alapítson , melly 
a' prot consistorium' közvetlen vezérlete alatt ál-
land. A' dolog annyira ért már, hogy a'nyilvános 
munkák' ministere helyet keres, melly e' czélnak 
megfelelne. (A. K. Z.) 

Statistikai adatok. Egy lap következő 
összeállításokat tesz Fzancziaországról: a' pap-
uralomnak ellenszegülő romai katholikusok' száma : 
23,524,000., hegyentúli r. kath.-ké 7,500,000., 
franczia r. kath. 1,500,000., protest. 1,500,000., 
zsidóké 70,000., r. kath. papságé 41,000., fele-
kezeteseké 40,000, szerzeteseké 25,000 , össze-
sen 34,200,000. (B. A. K. Z.) 

négiaég. A' kir. könyvtárban az 1682-iki 
hires d e c l a r a t i o ' , melly a' franczia egyház'4 
czikkét foglalja magában, eredetiét újra megta-
lálták; tudva van, hogy e'czikkeket az akkori pápa 
Komában raegégetteté. (B. A. Ií. Z.) 

Chatei. A' Chatel által megnyitott franczia 
egyházat, melly különféle viszontagság után Fau-
bourg St. Mariinben létezett, a' kormány csak-
ugyan bezáratá. (B. A. K. Z.) 

Chlnalak. A ' propagandában papokká ne-
veltetett chinaiak közül többen visszatértek már 
hazájokba, ott az evangyéliomot hirdetendők. 

(Ka th . K. Z.) 

Itelföldi közlemények. 
Adnn és kérelem. A 'prot . egyh. és isk. lap' 

1844 évi 17-ik számában egy általam is rég ohaj-
tott pálya-kérdés tűzetvén ki, illy czim alatt: „Ké-
szítessék terve olly egyházalkotmány- és kor-
mányrendszernek , melly 'stb— Igen, igen! 
a' boldogtalan budai zsinat' actái helyett, korszerű 
kormányrendszer, le a' convent'elnökétől a'falusi 
harangozóig ! ! E' kérdéshez a' 28-ik sorba szeret-

| ném betenni: a' „kötelességeket" is, ezen szavak 
után: „Nevezetesen részletekben hátároztas-
sanak meg a'gyülekezetek' jogaik és kötelessé-
geik!?" *)Mert uraim! a1 hol jog van, ott köteles-
ségnek is kell lenni. Nekem, megvallom mindég e' 
kérdő eszme forgott szemeim előtt: ha a' magyar 
akadémia, 's más intézetek, tudnak kitűzni száz 
's több arany jutalmu korszerű kérdéseket, hát váj-
jon mi protestáns testület, mi több ezer pap 's vi-
lágiakból álló testület, nem tudnánk-e mi egyesült 
erővel, átalakulásunk'e'korszakában bekövetkezni 
kellő zsinatnak tervet készíteni, vagy készítetni, 
melly statutárius gyáva és ingó, kény's kedvszerint 
változható rendszerünket, már valahára törvényes 
fokra emelje!? —Igenis tudunk! —LelkesFáynk, 
's az áldozatra kész szerkesztőség íme példát mu-
tattak, kövessük! — En hát részemről a' 25 arany-
hoz, egy aranyat in natúr a , hogy 26 legyen 
ezennel szívesen ajánlok a' kérdés' megfejtőjé-
nek. Reménylem fognak találkozni többen is, kik cse-
kély javaikból áldozhatnak valamit, úgy hogy nem 
lesznek kénytelenek a'pályázók futni csak 26 ara-
nyért. T e r e 1 m e s M i h á l y . 

Orosházáról. Békés megyében kebelezett 
Orosháza' helysége, telepedésének 's abban az evan-
gyéliomi egyház' alakulásának százados innepét, 
csupán egyháziszent szertartással, t,i. az ünnep' 
tárgyához alkalmazott 's a' templomban tartott sz. 
szónoklatokkal és a' mindenhatóhoz felbocsátott 
buzgó fohászokkal, helybeli és vidéki számos nép' 
felgyülekeztében ülé meg e' f. év' april' 28-kán. 
A' helybeli egyházi és világi előjáróság a' helyett, 
hogy mint az illy innepek' alkalmával szokás köz-
költségi lakomával vendéglelte volna meg akár tu-
lajdon népét, akár a' besereglett idegen vendég-
sokaságot; két jeles alapítványt alkotott, üdvös 
hatással és anyagi haszonnal szolgálandót a' késő 
jövendőségi unokáknak. Az egyiket a' helybeli ev. 
egyház'részére 1000, a' másikat a'helység'kór-
házára szintén 1000 vft., a' helység' úgynevezett 
tüzi-pénztárából kiadandókat. Ezen alapítványok' 
elsőjehez, a' czéhbeli egyletek , tulajdon pénztá-
rukból 145 vfttal járultak, másikához pedig a' 
földesuraságok' egyike , gr. Károlyi György ur volt 
szives 200 vfrtot csatolni, valamint a' fentebbi 
czéhek ugyanehez 32 frt. 30 krral járultak. — Az 
egyház' részére alakított alapítvány 100 év' lefolyta 
alatt rendkívüli, helységet és az egyházat egyiránt 
érhető csapást kivéve , hozzányulhatlan leszen , 's 
addig az alaptőke, tútori gond által, a" helybeli 
előjáróság' felügyelésc alatt, minden félévi kama-
tokat új tőkékké alakítva és kiadva, rendeltetett 
kezeltetni; mikor aztán a' 100 évek' lefolyta alatt 
több mint 100,000-re növekedendő tökét a'helység 
és egyház' elöjáróságának szabadságában álland, ki-

*) A' „kötelességek" beigtatását elfogadják 
Fáy és Szerkesztők. 

•*) Fussanak inkább 100 aranyért. — ,,E'töke örökké 
— Fog kamatozni neked , fogkamatozni nekünk 



zárólag az egyháznak legczélszerűbb javára for-
dítani. — A' kórházra alakított alapítvány czélban 
lévén mellette, a' házankénti koldulás' időveli meg-
szüntetése, hasonló módon fog kezeltetnimindaddig, 
míg az alaptöke elég nagyra növekedve, annak ka-
matjaiból a' helybeli szegények elegendő táplálko-
zással elláttathatnak. Egyébiránt, illy üdvös ala-
pitványozás mellett nem hiányzott e' százados in-
nep' alkalmával a' nagy napnak vigan tölthetésére 
irányzott rendelkezés is. Ugyanis mélt. gr. Károlyi 
György ur 10 akó bort és egy kihizott ökröt ren-
delt a' szegénység közt kiosztatni, a' helység' la-
kosai pedig meghívott és érkezett vendégeiket, 
s o k a n valamint tulajdon házaiknál vendéglették meg, 
úgy többen házassági összekelések által is óhajtván 
ünnepélyesíteni a' nagy napot, fiaikat házasítva, 
lakodalmi vendégségekben vigadtak az övéikkel, 
rokonikkal és barátikkal. Adja az ur áldását a'nép' 
előjárósága által közjóra irányzott szent czélokra, 
adja a' nemes grófra is, ki méltányolva és önnön 
kegyes hozzájárultával is elősegítve a'nemes szán-
dékot, ez úttal is bebizonyította azt, hogy a'va-
lódi jó ügy, ha alolról jőne is annak ébresztése, 
pártolásra mindig számolhat a' nemes keblű na-
gyoknál. Közli M i k o l a y I s t v á n 

Reform a' sz. fejérvári ref . egyházban. 
Örvendve kiáltom: a' sz fejérvári ref'. ekklézsia 
rendezte magát. Miután ugyanis, a'sz. fejérvári 
egyháznak több egyházvidéki-statulumban is, meg-
hagyatott, hogy rendes presbyteriumot alakítson, 
ennek néhány főbb tagja , ezen egyházi rendeletek 
alul szép módjával, a'halasztással t. i., mindenkor 
kibújt, a' mult téli közgyűlés ismét kötelességévé 
tette ezt; sőt ennek minél elébbi foganatosítására, 
valamint az építés körüli fölügyelésre is, egy jeles, 
küldöttséget nevezett ki. Ezen küldöttség, megbí-
zatásának eleget teendő, megjelentnálunk ap. 23-
kán, 's munkálatát megkezdette. Mivel azonban 
ekkor rögtön, a'választó családatyákat összehívni 
lehetlen volt. csak a' választási elvek határoztattak 
meg, miszerinta'presbyterium 12 tagból fog állani, 
ennek V3 része az uri rendből, — hol mind az értel-
mi, mind a' teherviselési erő leginkább összpontosul 
— '/j része pedig a'köznépből leend, 's a'8 pen-
gő forintos qualificatio * ) örökösen megszüntetik. 
Ezután a' többi teendők' elintézésére máj, 5-ét tűzte 
ki a' küldöttség, mellyen az megjelenvén közöttünk, 
a' családatyák is számosan összegyűltek , 's miután 
a' küldöttség a' presbyteriurn'kötelességeit az 1814-
ki superint. jegyzőkönyvből fölolvastatta, 's a' nyil-
vános szavazás megállapítatott volna, megkezde-
tett a'választás az apr. 23-ki gyűlésben meghatáro-
zott elvek szerint. Elsőben a'l 2 presbyter választatott 

#) Ez azt teszi, hogy ez előtt, ki 8 pengő forintot fi-
zetett , csak az tolt presbyter Nálunk hát kinek 
sok pénze volt, egyszersmind képviselő is volt. 
E' már aztán a' képviseleti-rendszernek igazi sa-
tyjára. K-

meg/stüstént fel iseskettelelt. Ezek közül választat-
tak aztán a' hivatalnokok,'s miután az eddigi főgond-
noknak, ekklézsiánk körül tanúsított 12 évibuzgó-
ságáért, köszönet szavaztatott, főgondnokká közbi-
zalom'hangján választatott Karácsony Antal egy-
házvidéki tanácsnok; pénztárnokká pedig Bónélst-
tránügyvédurak, 's a' többi hivatalnokkal egyűltföl 
is eskettettek. Adja isten ! hogy ezen csak mos-
tanában alapult, már is roppant szerencsétlenségen 
keresztülment kisded egyházban ezen rendezés által 
álljon fel már valahára az igazi rend, viruljon föl az 
egyetértés, mellyre szomorú körülményeink közölt 
bizony olly igen nagy szükségünk van! Adja isten! 

K á l m á n . 
Jelentés egyházkerületi közgyűlés' ha-

tárnapjáról. A' dunamelléki helv. hitvallást kö-
vető egyházkerület' közgyűlése folyó évi junius' 17 
's következő napjain fog Pesten tartatni; a'papi hi-
vatalra szándékozó ifjak' megvizsgálialása pedig 
jun. 15-kén veszi kezdetét, mellyre a'consistori-
um' minden t. cz. tagjai ezennel meghivatnak , 
valamint mások is, kik azon jelenlenni kívánnak. 

Jutaionthirdetés. A3 népkönyv kiadd egyesület 
azon meggyőződéstől vezérelletvén miszerint népünk-
kel az olvasást leginkább mulatva oktató könyvek'sege-
delmével lehet megkedveltetni; ez ultal vjolag figyel-
meztetnek hazánk' népszerű irói az egyesület által is-
mételve kitűzött eme' feladatra: , készítessenek apró nép-
szerű elbeszélések. mellyek egyenként legfölebb kel nyom-
lutott ível adjanak , erkölcsí} hazafiúi, gazdálkodási és 
közgazdálkodási elvek' és érzelmek' terjesztéséreAz 
elbeszélések kötetlen beszédben legyenek, de apró ver-
sezetekkel wgyítethetnek. Nem népszerűeknek talált 
munkák, ha különben legjobbak lennének is, el nem 
fogadtatnak. Az elfogadott legjobb elbeszélésre 12, 
a' másod rangúra 8 arany julalom tüzelik ki. A'pálya-
munkák idegen kézzel letisztázva, jeligét rejtő levél' kí-
séretében legfeljebb 1844-ki pesti medard vásárra az 
alulirt egyesületi jegyzőhöz küldessenek be, későbben 
érkezettek el nem fogadtatnak. Bírálat után a' jutalom 
azonnal ki fog adatni. — Továbbá az egyesület által 
50 arannyal jutalmazott Tarczy „Népszerű természet-
tanczimü munkájából (4- füzet 48 kr p.p.) még né-
hány teljes példányt kaphatni a' pesti könyvárusoknál 
és az alulirt jegyzőnél (Újtér, ürményi ház.) 

S tu l l e r Ferencz , egyes-jegyző. 

F jeve lezés . Tamkó Ferencz urat bizonyossá 
tesszük, hogy Édes Albert ur sem Borsodi, sem más 
név alalt e' lapokban nem irt. — A' mezőföldi espe-
res ur' neve nem Baki, mint a' 16. sz. lapban állott, 
hanem a' mint tudósítatunk Bali, vagy mivel ezen tu-
dósítás ismét olvashatlanul közöltelett, Dali — Újabb 
fölhívás , a' veszprémi egyh megyéhez. A: februariusi 
veszprémi gyűlésen rögtön letartóztatott képviselő' ügyé-
ben , vájjon megtörtént 's mikép történt légyen e' tény? 
alólirt ezen két okból intézi fölhívását: 1) sajnálnám, 
ha felelő nem akadna, mivel az bizonyulna be, mit 
Szabadhegyi tőlem hallottnak nyilatkoztatott, hogy t. i . 
ebédért hitet 's lelket adhatni szokás nálunk, és 2) 
magam két quindenaig bele szólani nem fogok, miután 
egyházkerületi közgyűlésen már elmondtam- Szóljunk 
oh baráiim a' tényről, ha becsületünkre híva vagyunk 
föl, nehogy amabban osztályosaknak 's ebben közöm-
bösöknek tarlassunk- Ifj. V á rí - S z a b ó. 



21. 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP, 
IKarmaálK évi folyamat. 

Pesten, 1844. Május' 25kén. 

Tu non videris perdidisse quod petis 
Te credo surripuisse , quod pulchre negas. P h o e d r u s . 

T a r t a l o m . A ' magyar p ro t e s t áns lap krón iká ja . D o b o s . 
— Szerkesztői nyi la tkozat . — Egyház i g y ű l é s e k : T i s z á n -
inneni ref . egyházke rü le t gyűlése. Papp János . — Békési 
egyházmegyei gyűlés . H o r v á t h és J e s z e n s z k y 
L á s z l ó . — Külföldi köz l emények . — Belföldi köz l emé-
nyek. — Leve lezés . 

A' magyar protestáns lap' kró-
nikája. 

„Krón ika kél ró lunk 1 ' 
Csökmei sárkány. 

Egy szép álmot látott nem rég mélyen alvó egy-
házunk, álmodott mint hajdan Pharao király, kövér 
kalászokról, mellyek sovány mezőjén hullámzottak ; 
álmodott szebb jövendőről, nyilvánosság' korszaká-
ról, szabadságról, egyházi átalakulásról, és tudja az 
isten még miről! Mindezen bájos vonások egy nagy-
szerű képpé olvadva össze, a megindulandó egy-
házi lap' hasábjairól mosolyogtak szem közé. Az 
álom el mult, és egyházunk, mint hajdan Milton, meg-
írhatná álma után elvesztettparadicsoma' történetét. 

Mondjuk ki nyíltan: Protestáns Egyházi ésls-
kolai Lapunk haldoklik ! mondjuk ki már csak azért 
is, hogy legyen valahára egy czikk e' lapban, 
vagy egy sor, melly ínye szerint legyen a' pro-
testáns papi ordónak, vagy egyházunk' palástos 
üstökének, ésJósue' embereinek, kik a' napot és 
és az óramutatót megállították egyházunk fölött. 
Azonban még ez ephemer lap elmenne a' minden 
lapok' utján, mig honunk, ós kivált a' prot. pap-
ság' nyújtózó apathiája ellen, az előtte elköltözött 
Athenaeummal, és a' nemsokára utána haló tu-
domány tárral*) vádlóképen állna fel az intelligen-
tia' széke előtt: tartsunk fölötte consiliumot, lás-
suk legalább halála' előjeleit, már csak tanúságul 
is : hogy valakinek ez a' szerencsétlen gondolat 
ne támadjon fejében, hogy komoly vagy tudomá-
nyos szinü lapot akarjon közöttünk megindítni. 
Ilalálharangja lapunknak megkondult : de lássuk 
kik rángatják a' kötelet. 

Ha volt és van egyház , mellynek egy orga-
numra szüksége volt és van : az bizonyosan a' 
magyar protestáns egyház. Csak egy futó pillana-
tot, e'nagy, e' népességre nézve előkelő európai 
protestáns egyházra, és meg kell vallanunk, hogy 

Harmincz hat = 36. előfizetővel. 

ennek eddigelé fő baja volta' nyelvtelenség, néhány 
híre és tudta nélküli felsőbb helyre benyújtóit fel-
kiáltásokban, kérelmekben állott egész nyelvtudo-
dománya; ebből keletkezett a még gonoszabb nyelv-
zavar, egymást nem értés, melly szerint hallottunk 
ugyan nagy zúgást a' kimondhatlan consistorialis 
és episcopalis vegyületü rendszer'zárt barlangjai-
ból; a' Gelei, komjáti és budai cánonok, hallot-
tuk mint lármáztak benne összevissza; de a'nagy 
Bábel körüli munkások között rendesen egyik rontá 
le a' másiknak építését. A' nagy, de erőtlen egy-
ház magában meghasonlott. A' papok és világiak 
két ellenséges csapatra szakadtak, mint a'messinai 
hölgy' kérői. A' papság dohogott, és titkon csipdeste 
el az egyház'jogait; a' világi rész amazt megvetve, 
rögtönözte felületes javításait, mellyek mint rosz va-
kolat, vagy minta' falra hányt borsó haszon nélkül 
hullottak le. Az egyházvidéki és egyházkerületi papi 
hivatalnokok egész egyházi hatása kis híján a' gyü-
lekezetek' osztogatásában központosult. Az espe-
resek monopoliumot ütöttek a' papság' és nép' 
jogaival a' papság' és nép' jogai ellen, ugyan ezt 
tették a' superintendensek. A' gondnokok és az 
improvisalt ülnökök, azt sem tudva az előtt, mi fán 
terem az egyház, figyelemre sem méltatva az egy-
ház' beléletét 's annak az életben- és igazgatás-
bani szükséges ki fejlését, egy kct secularis gondolat-
tal széket foglalva, a'papban kegyelem kenyér-e-
rőt, a' hallgatókban plebs contribuenst látva és híve: 
egy rövid gyűlés alatt elhányták vetették az egyház' 
életkérdéseit.Iliacos inlra muros peccabalur et extrái 

Illyen előjelek és csillagzatok alatt meg-
szólalt a' protestáns lap; mondani valója sok volt 
az egyházak' és iskolák' ügyében, tére kevés; 
nézője, kísérője nagyon sok, fizetője, segédje 
kevés. Elkezdé tehát a' mit elkezdhete, közié az 
adatokat. 'S érthető hangon egymásután elkezdé 
mondani a' bűnöket, az egyházi- és világi-rész' 
bűneit. Az esperesi , a' gondnoki, az ülnöki 
név nem tarthatá meg magicus erejét a' függet-
len organummal szemközt; az ajtókat hiába zárták, 
mert a' sic volo kiáltás messze elhallatszott, mert 
a' nyilvánosság és közvélemény elkezdették az el-
lenorködést. 



Ki azt hinné, hogy egyházunk e' nemes, e' köz-
hasznú vállalatért köszönetet szavazott: az nem 
ismeri egyházi- és nemzeti-életünk' keletiindolen-
tiáját, nem tudja e' nagy igazságot, hogy protes-
táns egyházunk, szegénységéni busultában, erő-
sen füstöl, 's a' helyett, hogy homlokáról hajtaná 
el, lábaszáráról veri a' legyeket. Mi történt? a' 
jámbor esperesi-, és esperességet váró kar — ki-
véve a' kiveendőket — és mind azon papiros em-
berkék, kik zsinegre fűzve hosszan lógtak az es-
peres vagy superintendensi papiros-sárkány után, 
és az önkényt, hogy fejjel földre ne bukjék, szépen 
libellálták: felzúdultak 's pálczát törtek feje fölött. 
Mind a' két fél csalódott. A1 papok azt hitték, hogy 
majd az egyházi lap az egyházembereit legyezi, 
simogatja, hogy nemzeti- vagy világ-divat szerint 
a' hibákat mentve, sőt hizlalva igazítja meg; azt 
hitték, hogy nyílt, végre egy száj, melly nagy 
hiátussal el mondja a' századok óta elfojtott pa-
naszt és méltatlanságot, és minden szavával a' se-
cularis részt gyanúsítja. A'világiak azt hitték, hogy 
mint eddig a' papság, ugy a' lap is igent mondand 
mindenre, mit ők patronusi kegyességgel és ma-
gas szemölddel bele habarnak az egyházba; azt hit-
ték , hogy a' lap szorosan csak az egyháziakkal 
fog vesződni; 's valamint ők csak egy nap, vagy 
sokszor annyit sem gondoltak egy éven át az egy-
házzal: úgy a' lap is behunyja szemeit előttök, 
és csak csillogó czímeiknek nyitja fel néha néha. 

Azonban egészen másképen ütött ki a'dolog; 
a' lap kiraondá kettőjük között ama hires Ítéletet, 
melly Fhaedrusnál szorul szóra igy van: 
• Tu non videris perdidisse quod petis , 

Te credo sur r ipuisse , quodpulchre negas. 

És lőn nagy ingerültség az impertinens lap el-
len! A' világi rész megvetette, összeszidta, igno-
rálta ; az egyháziak ellene szövetkeztek, nem az 
igazság' és nyilvánosság' utján, hanem, szokás 
szerint, más uton. A' nagy Bábel' tornya alatti 
munkásoka' helyett, hogy egymást kinevették vagy 
megértették volna, a'tolmácsolószegény lapra fog-
ták az egész bajt, megverték, kenyerét elvették. 
Van kezünk között egy hiteles levél, mellyben ne-
vezve vannak alföldi gazdag református papok, 
kik többnyire debreczeni seniorok, öreg diákok 
valának , kik fogadást tőnek, hogy e' gonosz és 
egyháziatlan irányú lapot nem járatják, nem ol-
vassák. Vannak esperesek, kik ott, hol lehetett, 
kötelességgé tevék ennek nem pártolását, 'stb. 

Forduljunk szárazabb helyekre, ós vessük ki 
mathematice egyházi nyomorúságunkat. Előttem 
fekszik az 1843. évi előfizetők' statistikája, az 
1844. évit vagy is az ideit láttam, egyik nyomorul-
tabb a' másiknál! Még a' tavalival csak belehetett va-
lahogy húznivonni a' lap' meztelenségét, ha mindjárt 
olly feszesen is, mint a'koporsók1 tetejét, de már 
az idei? a' szó' teljes értelmében, kiszakadt. A' lap-
kiállításra megkívántató tiszta költség kinőtte az 
előfizetési szűk ruhát, keze lába kilóg meztelen, 

's a' szerkesztőségnek ön zsebébe kell nyúlnia, 
hogy a' magyar protestáns egyház' árváját, annak 
idejében, a'maga költségén eltemettethesse. De az 
Istenért! hogy is ne? hiszen a'többek közt én is 
keservesen panaszkodtam a' protestáns papság' sze-
génysége fölött, velem együtt többen felsóhajtot-
tak : hogy miért nem nyulhatunk Egyiptom' húsos 
fazekaiba, és miért nem termi meg egyházunk'so-
vány földje a'szomszéd egyház' nagyfejű veres hagy-
máit ! ( 4 Mos. 11. 4, 5.) Most, hogy már ne 
csak mindig paszkodjunk, tettel bizonyítjuk be 
nyomorult szegénységünket: mert 2885, a'káp-
lánokkal együtt közel 3000 tanult lelkész, ugyan-
annyi vagy még több tanító, nem bir egy olcsó 
heti lapot éhelhalástól megmenteni!! Bizony mon-
dom, nagy szegénység. 

De mi is volna egyéb szegénységnél, mond-
ják tisza és duna közölt. A' legelő részből bizony 
nem lehet bötüre és lapra költeni, elég ha naptárt 
és imakönyvet vehetünk. Ott az alföldi kanahán-
ban , alig lehet a' nyomorult fizetésből két vagy 
több lovacskát, hintót, hat ökröt, kis gulyát, és 
divatos nőt tartani; hol vennénk pénzt még a'pro-
testáns lapra is, mellynek hasábjain azon sem la-
mentálhatunk, hogy szegények vagyunk honunkban, 
az Essenusok' országában! 

Forduljunk más felé Világi uraink megaláz-
ták magukat, és kegyesek valának velünk egy 
asztalnál, és az asztalfőn helyei foglalni, sokan 
jöttek el, hogy üljenek, álljanak az egyház'szent 
ügye, de üres tála körül. A' nyolcz egyházkerü-
letben 200 férfiúnál több vette megtiszteltetés gya-
nánt, hogy gondnokká, ülnökké választatott és 
neveztetett, de természetesen nem azért, hogy leg-
alább a' lapo{, járassa, hanem azért-azért— én 
bizony sokról meg nem tudnám mondani miért. Tisz-
telet becsület egyházunk' derék férfiainak, kik isme-
rik e' fénytelen állás' nagyfontosságát, ők bizonyo-
san ott vannak azon 90, az az kilenczven és né-
hány között! kik a' protestáns világi urak közül, 
e' lapot is, nem magáért a' lapért, hanem egyhá-
zunk' jövendőjéért pártolták ; de ha el gondolom, 
hogy honunk' nemességének majdnem kétharmada 
protestáns;ha eszembejut, hogy a'protestentismus-
ban nincs és nem lehet szorosan elkülönözve, 
mint egyebütt, az egyháziak érdeke a' világiak' 
érdekétől; ha visszamegyek a' reformatio' elveire 
és azon korszakokra, mikoraz egyházi tudományos 
vállalatok mellett a' világiak küzdtek és áldoztak 
nagyban; és látom, hogy a' buzgó Perényiek', Drág-
fiak', Frangepanok' 'stb. utódjai, egy szegény heti 
lapot nem birnak, vagy nem akarnak kiteleltetni, 
milly bú és aggodalom szállja meg lelkemet a' nagy-
szerűnek illy váratlan elaprósodásán: vagy ha ezt 
kellene kulcsává tennem a' magyarhoni protestantis-
mus' jelen állásának: felkiáltnék a'protestáns egy-
házi jog' lelkes védőihez fel! hogy hagyják ezt ott 
nyögni beteg ágyán, ne vegyék ki sorsa'kezéből a' 
veszendőt, ki ugy is csak negatíve él! De, hála az ég-



nek! még ennyire nem jutottunk; egyházunk'életje-
lenségei, mellyek c' lapban nyilatkoztak, bizonyo-
san nem halnak el a1 lappal együtt, és a'gyertya, 
mellyet még most kis időre a' véka alá lehetett tolni: 
én hiszem, nem sokára nagyobb lánggal fog ki-
gyúladni. 

Ugy van, uraim! szóljunk nyiltan és szabadon: 
önök a' lap irányára, szellemére, ennek ürességére, 
darabosságára, rhapsodias mindenféleségére, bont-
va túlzó szabadelmüségére és más e' félékre sze-
retnék fogni a' lap'veszedelmét. Veszni kellet neki 
— mondják önök — mint mindennek, mi modort 
és tacticát tévesztett, 's ennélfogva a'fát maga alatt 
vágta le.#) miért táplálnék—mondják önök — e' kí-
gyót keblünkben, miért melengetnők vérünkkel, mi-
korminket mar meg, 's a' helyett, hogy az egyházat 
emelné, ennek hibáit fedezi fel és trombitálja ki. 

Chacun a son intérét, az az, kiki a'maga fa-
zeka mellé szít, majd elmondom hát én is saját 
nézpontomból a' lap' megbukásának főokait, sen-
kitnem sértve, de az igazat kimondva elmondom rö-
vid siralmas krónikáját: 

E' lap mihelyt száját felnyithatta, legelső sza-
va is a'volt : hogy nálunk protestánsoknál nincs, 
nem lehet hierarchia. Ezt igen szívesen hallották 
és hitték sokan, kik a' hierarchiával kontárkodni 
szoktak volt egyházunkban. S minthogy a' világi 
rész már akár szokásból, akár hogy mást mon-
dani nem tudott, minden alkalommal csak ezt 
lobbantá a' papság' szemére. Örültek sokan, hogy 
a1 laicus vád1 alaptalansága ki lőn mutatva. Ez 
alapelvet kimondván a' lap, erre természetesen to-
vább kellett építnie; ha hierarchia nincs, ki kel-
lett következetesen mondania, hogy nincs protes-
táns papi ordó. Már ez nem fért soknak fejébe, 
pedig ez épen olly egymásból folyó, mint például 
ez: hogy a' hol tüz nincs, ott füst sem lehet. — 
Erre épült a' harmadik : hogy ha ordó nincs a' 
protestáns egyházban, a' presbyteri elveket kell 
tisztába hozni, vissza kell vinni a' protestáns egy-
házat azepiscopalis és consistorialis hínárból, a' 
képviselet' őskeresztyéni rendszeréhez. E' képvi-
seleti földrengésnek viszont eredménye lön a'su-
perintendensi és esperesi karosszékeknek meg-
rendülése, és az örökös egyházi hivataloknak inga-
dozása. Mind ezekből végre kijött magátóle'nagy 
igazság: hogy jelen egyházigazgatási tarka rend-
szerünkön a' tisztes presbyteri név, nem vala 
egyéb csúfnévnél."),Kemény beszédek ezek'! kiál-

* ) Bezzeg nem vágja a' Keligio és Nevelés! hanem a' 
helyeit annyi földet és trágyát hord a* falövére, 
hogy ha igy megy : maholnap aláfulad 

* * ) Természetes , hogy míg ez elvek megharczolták 
harczukat. abban sok idő telt el, mert meg kelle 
hallgatni a" másik részt is- Ezt a' lap' jó barátai 
mind polémiának keresztelték el. 'S panaszkodtak 
csalt reményjök fölött, hogy a' lap nem ád tu-
dományos czikkeket. — Várjatok, majd h* az 
elvek fenekre ülepedvén, alapot csinálnak a' bi-
zonyos irányú tudománynak 1 D. 

tának a' régi kerékvágás emberei, túl a' Tisza , 
túl a' Duna, erősen belerosdásodva az ordó' régi 
hüvelyébe, zörgött és csikorgott, kínjában a'zsi-
natot hivta segítségül. Néhány anticato esperes 
és ülnök sehogy meg nem foghatván , mi köze a' 
lapnak az ő zártconsistoriumához, kishiján, hogy 
le nem kend-ezte a' szerkesztőket , 's a' jámbor 
tudósítók és lap-barátok ellen megkezdé az üldözést. 

Közben , egy hires superintendens-választás 
még inkább felizgatá az elvháborut, fel a'lap el-
leni kedélyeket. Szőnyegre jött a'képviselet'élet-
kérdése, és kézzelfoghatólag meglőn mutatva a1 

többek között a' negyedmutatóval: hogy a' hán-
torgatott esperesi és gondnoki képviselet nem egyéb 
consistorialis kinövésnél. Nemcsak a' dunamelléki, 
hanem a' többi egyházkerületek is ketté törtek, 
megszakadtak az elvek fölött; 's minthogy a' vi-
tatkozások a'lapban szólaltak meg: a'lapot ver-
ték meg, mint hajdan Cratesa'paedagogot botozta 
meg, buta tanítvány helyett. Quintil.c. 9. Igy rit-
kultak , igy fogytak mindig az előfizetők, 's mig 
más helyeken győzött a' haladás' és tisztítás'szel-
leme: a' magyar protestáns egyházban veszett neve 
költetett. 

De hagyján, hogy az előfizetők megfogytak, 
hagyján, hogy anyagilag nem tud a' lap megélni, 
— még ezt mind menteni lehetne egyházunk' anyagi 
szegénységével; nagyobb az, hogy megfogytak 
az írók is, és ez már szellemi szegénységre mutat. 
— Halljuk! Pápáról Székyt és Bocsort, Patakról 
Z-y t , Losonczról Tót Mihályt, Kolosvárról Sa-
lamont, Enyedről Péterfit, Sz. Udvarhelyről Bé-
kevölgyit, Pozsonyból Bolemant, Eperjesről Vand-
rákot kivéve, az igen nagy és széles tudományu 
oktató urak közül nem találkozott egy, ki otthon 
olly roppantnak híresztelt tudományosságából 
csak egy forgácsocskát is dobott volna a'lap'pis-
logó tüzére, rá ültek domesticus oktató székük-
ben, mint sárkányok az elátkozott kincsre, rá-
ültek igenis, mert a'nagyobb auditórium nemcsak 
hallgat, hanem bírálgat is. Debreczen' collegialis 
szelleme még mind ez ideig nem barátkozott meg 
a' nyilvánossággal , ott a' függés és tekintély 
nem önként jö , hanem követeltetik, még pedig 
iskolás fokozat szerint. Conservativ elve'hü pár-
tolóit már előre kiszemelve ott állogatja fel közel 
maga körül mint fekete sereget, hogy veszteglő 
intézet vagy zár-vám' képében leeressze a' sorom-
pót minden egyházi reform előtt, vagy elébb — 
mint a' dunamelléki superintendens-választás kér-
désénél — felhányja mindegyik új elvnek útle-
velet, táskáját, nincs-e benne valami contraband ? 
Itt vannak csoportban azon nagytiszleletü férfiak, 
kik büszkén felfogadták , hogy a'lapba nem irnak, 

* 573) lelkész közül egyetlen egy sem tudta, merte 
vagy akarta megirni csak egyetlen egy kerületi 
gyűlését is. Az utolsót, mellyröl valamit tudunk, 
az 1842-diki Berliner Krzeitung' 4-ik számában , 
olvastuk. D. 



azt nem olvassák, kik a' baranyai és más meteo-iegy nagylelkű protestáns Szaniszlóra, ki egyháza' 
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r o k t ó l megijedve, bezártak ajtót ablakot, hogy 
hozzájok egy sugaroeska se szűrődjék be. * ) 
Egy főpap, káplánját, ki a' lapba irni mert, e'tet-
téért megrótta. Egy nagybefolyásu esperes, azért, 
hogy róla a'lapban ollyasmi mondatott, mit maga 
sem tagadott: behajtá ezt és többé nem olvasá. 
Egy főiskola' tudós oktatói, nem átallanak azzal 
dicsekedni : hogy lapunk kezöktől soha nem szeny-
nyesedik. * * ) És kérdem, csuda-e, ha egy lap 
ennyi malapropos elleneivel küzdeni nem bír, 
csuda-e, ha a' szerkesztőknek nincs kedvök, inun-
kájokon fölül fizetni is ? ? 

A' tudós darmstadti és berlini egyházi hír-
lapok, nem rég örömüket fejezték ki a' fölött: 
hogy végre hallgató egyházunk is megszólalt 3*); 
e g y h á z u n k ' mindegyik lelkes fia szerencsét kivánt 
nem rég a' szép vállalatnak; legyen bár kié a' 
bün, hogy a' külföld és ön szép reményünket meg-
csaltuk, legyen a'közönségé, vagy magáé a'lapé: 
mind a' kettő sokkal alacsonyabb érdek, mint-
hogy egyházunk' nagyobb érdeke érettök feláldoz-
tassék. Hagyjuk veszni a' lapot, de egyúttal irjuk 
rá sírkövére : „Hogy egyházunk még nem bírja 
el az igazságot, és hogy a magyar protestáns 
egyháznak még egyetemes élete nincs." 

Dobos. 

javának a' Religio és Nevelésben jövedelmei' ne-
vezetes részét hozta áldozatul, tettünk szert, ha-
nem hogy lapunk azért álland fel, mivel a' kétség-
beesés a' szerkesztőségnek nem tartozik gyenge 
oldalai közé. Hol van támasza ezen bizodalmunk-
nak ? Épen ott, hol Dobos barátunk nem keresi. 
Mi hisszük és valljuk, hogy a' magyarhoni protes-
tantismusnak nyilvános élete van, inkább mint 
ez előtt, hogy ezen élet' kifejlődését e' lapok' 
előmozdították, hogyannak mindinkább erősbül-
nie , szilárdulnia kell s hogy ezen hittől intetve 

Nyilatkozat. 
Szerkesztőségnek nem czélja Dobos úrral azok 

felelt vitázni, miket ő lapunk' állásáról a'fenneb-
biekben felhordott, sőt nyíltan kimondja azon né-
zetét, hogy valamint egyfelől az elmondottak'nagy 
részében Dobos úrral kezet fogni kénytelen, úgy 
másfelől annak nemes szivéből származott, de buz-
galma' hevében tán kissé túlfeszített aggodalmai-
ban nem osztozik, vagy legalább a' magyar pro-
testáns egyház iránti, semmi nehézségek által meg 
neitf törethető bizodalmánál fogva, osztakozni nem 
akar. Bizonyságul kettőt legyen szabad felhoznia 
a' szerAesztöségnek, először azt, hogy a' Protes-
táns E. I L. a' jövő félévben is folytattani fog, 
másodszoi' a z t > hogy teljesen reményű , miként 
ezen év' Je/orgásakor a' jövő 1845-dik évre is 
előfizetést hirijetendhet. Ha ki kérdené, hogyan 
történhetnék ez, holott e' lap felett épen az által 
huzatik mega' hah/ , h a r a n£; ki a'szerkesztőséghez 
legközelebb áll ? an. n a k a z t felelnök, hogy koránt 
se higyje, mintha valaii i e l , y rendkívüli segedelemre, 

*) Vannak a' tisztelen dö f e r f i a k között néhányan, 
kik Debreczenben én fÖl^lt,em 1S esküdt diákok 
valának, és nem egyez er idt ,zlek szék elébe a' sero 
surrexil-éil; megfordul a' kv°ezka, és ha Isten 
éltet visszaadom a' ki ilc/sönt — igen uraim! a' 
későn ébredésért én idé zem önöket a z iűtelligentia' 
széke elébe, és nevöke t felolvasom. D. 

D. Ezek bizonyítható ténj ek. 
3*) Lásd 1843 Berliner Ali* ?em. Kirchenzeitung, 29, 

628 ik lapon és Alig. Kii rchenzeitung, Darmstadt,! 
1842- lap 352. 462. D. jközelebb talaljuk fel, névszerint magunkban és má-

lelépnünk nemcsak nem szabad, söt a'jelenből 
biztosan kiszámítható jobb jövendő' reményében 
épen most kell elhatározottabban működnünk, iz-
zadnunk. Ha a'szerkesztőség egyesek indolentiáját 
vagy ármányait féli vala, soha e' mezőn még csak 
fel sem lépett volna, mert nem hiányzottak testü-
letünkben nagy hatással biró emberek, kik vál-
lalatunknak kora sírját jövendölék 's az első kü-
szöbnél a'helyett, hogy gyámolítottak volna, visz-
szaijeszteni törekedtek. 'S ha Dobos ur adatokat 
kívánna, szolgálhatnánk neki levéltárunkból ollya-
nokkal, mellyekből nemcsak az világlik ki, hogy 
mi illetteténk méltatlanságokkal, hanem hogy né-
mellyek , protestánsok , kik sötétben szereretnek 
bujkálni vagy zavarosban halászni, ügyünk'meg-
buktatását is feladatul tűzték ki maguknak. Ámde 
minket Isten két megbecsülhetetlen kincscsel áldott 
meg, engedékeny türelemmel, melly az egyesek' 
igazságos vagy igazságtalan sérelmeit egyházunk' 
szent ügyének javáért, harag 's gyűlölség nélkül 
elviselni 's még az emlékezetből is örökre kitörülni 
tudja , és egy együgyü kötelességérzettel, melly-
nek hódolólag, semmi ármány le nem tántoríthat 
azon ösvényről, melly felöl azt hisszük, hogy 
egyházunk igéreti-földe felé vezet. 'S aztán sem-
mibe se vennök-e hitsorsosaink' azon nemesbjeit, 
kik gyenge törekvéseinket nagylelkűen méltatva, 
biztatás, intés, üdvös tanács, forró kézszorítás, 
evangyéliomi részvéttel bátorítának? Sőt igen, 
legyen nektek hála! Mi nem számoltunk sem há-
lára, sem anyagi haszonra, sem hogy köszönetet 
szavazzatok nekünk, mert ha mik vagyunk, Isten' 
segedelme által vagyunk, a' dicsőség n e m mienk, 
hanem az övé. Mi arra számoltunk, hogy Dobos 
ur'álma, nem álom, hanem valóság, arra, hogy a' 
jelen a' mienk, 's ez meliőzhetlen tisztünkké teszi 
megtennünk mindent, mit ezen ecclesia pressa bol-
dogsága körül megteehlünk. Ha azt mondjátok: ezt 
nem olly modor, eszközök'stb. által tevétek, mint 
kellene, azt feleljük: tegyétek jobban 's mi mint 
közlegények szegődünk zászlóitok alá, és hálákat 
adunk urunknak Istenünknek, hogy egyházunkon 
mások', nemesebbek', bölcsebbek', lelkesebbek' 
közremunkálódása által könyörülni méltóztatott. 
Azon okokat, mellyek lapunk' felvirágzását gá-
tolják, tisztelt barátunk kissé távol keresi. Mi azt 



sokban. Magunkban, mivel érezzük, hogy e'lap-
nak másnak, jobbnak, bővebbnek, egyetemesb-
nek, tudományosbnak 'stb. kellene lennie, 's mi-
vel érezzük, hogy azt azon eszközökkel, mellyek-
kel eddig biránk, a' tökéletesedés ezen fokaira 
felemelnünk lehetetlen vala. Nem akarunk senkit 
vádolni, de mentegetőznünk tán csak szabad leend. 
Ha azt valljuk, hogy közel három éven keresztül 
ingyen dolgozánk, Isten látja lelkünket, ezt nem 
azért hozzuk fel, hogy érdemként számitassuk 
be magunknak , hanem hogy sem külföldi lapok', 
könyvek' vásárlására, sem dolgozó társak' jutal-
mazására, sem rendes segéd' fizetésére, ki helyet-
tünk a' lap' gépszerű külsőségeit vitte volna, pén-
zünk nem maradt, olly kellékek, mellyek nélkül 
sükerrel szerkeszteni lapot csaknem lehetetlen. Mi-
dőn az akadályok' okait másokban is keressük, 
korántsem azok jutnak eszünkbe, kikről Dobos ba-
rátunk szól. Mi csak azt állítjuk, hogy egyházunk' 
ébredező korában nem kívánhattuk, hogy mindenki 
egyszerre kitörölje az álmot szeméből 's azonnal 
meglássa a1 heted nagyságú csillagocskát is vagy 
a'fellegfoltokat egünkön. Sokan alig tudják, hogy 
c' lap létezik, részint mivel nem fért arezunkhoz 
lármát ütni vele, részint mivel némellyek, kiket 
lételének tudósítása illet vala, felöle méllyen hall-
gatának vagy terjedése'útjába állának, részint mi-
vel korunk' typusa sokáig egészen más valami volt, 
mint egyháziasság. Most már egészen máskép ál-
lanak a' viszonyok. A1 vak is látja , hogy a' val-
lás és egyház' mezején, földrészünk' minden tarto-
tományaiban jelentőséges mozgalmakkal találko-
zunk ; hogy a' magyarhoni protestánsoknak soha 
sem volt nagyobb szükségök meggondolniok, ne 
quid detrimenti respublica ecclesiastica capiat, mint 
épen most, mi ellen az egyház' belsejébeni odvas 
oszlopoknakujakkal's erősekkel kicserélése, 's az 
eddigelé csak néhány egyén' működő ereje helyett 
minden egyházi tag' erejének kifejtése s közre-
munkálása , legbiztosb óvószer. Ne tartson minket 
senki olly gyáváknak, hogy épen ezen életreha-
lálra küzdés' korában akarnánk lelépni, sőt legyen 
meggyőződve kiki, hogy addig, mig csak lehet, 
vagy mig valamelly rokon lap által feleslegessé 
nem téletünk, mi minden akadályok' ellenére is 
vivni fogunk Isten'iigyeiért Istennel 's valamint hisz-
szük, hogy Isten volünk lesz, ugy nem kételkedünk, 
hogy hitsorsosink mindinkább napról napra nagyobb 
és nagyobb lelkesedéssel pártolandják ügyünket. A" 
mi kilátásaink kecsegtetőbbek mint valaha. Hecke-
nast Gusztáv könyvkereskedő ur, irántunk és egyhá-
z u n k iránti szívességből julius 1 jétől fogva az egész 
lap'kiállítását, correcturáját, szótküldözését, az 
előfizetések'beszedését, a' hiányos számok' kipót-
lását, a'helybeliek'kihordatását, a'czimek' nyo-
matosát, a' postávali rendelkezést 'stb. két évig ma-
gára vállalá, ugy, hogy nekünk egyedül a' szo-
rosan vett szerkesztés és levelezés maradt meg. 
Ez által azt nyerők, hogy időnk is több ma-

radt és némi költségünk is maradand külföldi la-
pokra, jó könyvek' vásárlására, 's mivel többé senki 
sincsen, ki munkatársaink'szorgalmát jutalmazó-
lag, ama' nagylelkű párfogó' nyomába lépne, ki 
két éven keresztül 12 'A aranyat áldozott e'végre, 
koronként talán jutalmak' hirdetésére is. Ezennel 
felkérjük tehát t. cz. előfizetőinket, hogy a' jövő 
félévi előfizetéseiket,'s az elmaradandó száraokfelőli 
rendelkezést a' postákon kivül egyenesen Hecke-
nast Gusztáv urnái tegyék meg, a' beküldendő 
czikkeket ellenben — mennyire lehet bérmente-
sen — hozzánk küldjék akármelyikünkhöz. Akar 
mellyikünkhöz mondjuk, mert némelly urak — 
Isten bocsássa meg bűneiket! — azon is felakadtak, 
hogy tavaly a' szerkesztést Török vitte, az idén 
pedig Székács. Eleget tanakodtunk, mi, hogyan le-
hetne eszközlenünk, hogy minden egyes szám' 
szerkesztésébe mindenikünk befolyhasson, időt, 
órát tűztünk k i , mellybe e' végett minden héten 
egybegyülendünk. De mit tapasztalánk ? azt, 
hogy vagy a' hivatal gátolta egyikünket vagy má-
sikunkat 's a' szerkesztés vagy elmaradt, vagy el-
késett, vagy egy által történt vagy pedig azt, hogy 
midőn a' szerkesztés megtörtént, közbejött vala-
melly sürgető czikk, melly halasztást nem enged-
vén, egész tervünket ismét felbontó; nem említ-
vén egyéb többnél több akadályokat, mellyeket 
csak az ismerhet, ki maga is szerkesztő vagy nyom-
tatással bajmolódó Végre abban állapodtunk meg, 
hogy tökéletesen megbízunk egymásban 's a'szer-
kesztést felváltva visszük, természetesen a' beszó-
lást, a' tanácskozást azért ki nem zárván. Igy volt 
ez tavaly az egész évben , míg Székács a kül-
földön utazott, igy van az idén. Annyit felteszünk 
egymásról, hogy egyirántóhajtjuk egyházunk'ja-
vát, még pedig igazán és becsülettel; a' mo-
dor különböző lehet, de erről nem tehetünk, mert 
ennek végokát dajkánk' tejében kellene keresnünk 
's pedig még a' lej és tej között is különbség van. La-
punk' alakja, árra 'stb. ugyan az marad, helyben 
félévre 2 ft 40, egész évre 5 ft 20, vidéken és pos-
tán félévre 3 ft 40, egész évre 7 ft 20 kr. Még egy-
szer, midőn lapunk'ezen folytatását hirdetjük, erő-
sen hisszük, hogy ezt nem utószor tesszük, mivel 
szerintünk a' magyarhoni proteslantismusnak nyil-
vános élete van 's reméljük, hogy a1 mennyiben ez 
az előfizetők'számára is kiterjeszti hatását, a'jö-
vő félév Dobos barátunk' aggodalmait ezen részben 
is eloszlatandja. A' S z e r k e s z t ő k . 

E g y l i á z i g y ű l é s e k : 
Hléltési egyházmegyei gyűlés. 
1. Boczkó Dániel felügyelő, és KristoíTy Sámuel 

esperes urak' elnöklete alatt számos tagok' jelen-
létében, f- évi május' 8 án Nagylakon tartatott, melly-
nek nevezetesebb eredményei ezek: í . ) Jelentést lelt 
esperes ur évi hivatalos eljárásáról, és egyszersmind 
azon idő alatt az esperesség' körében történt papi-és 
tanítói-változásokról, melly köztetszéssel fogadtatván 

2 ) Olvastatott a' mult évi gyűlés' jegyzőkönyve, 



>s annak folytában mindjárt szerencsénk vala értesül-j 
nünk a' felöl , miként tisztelt felügyelő urunk, ügyeink 
körül i ismert buzgalma szerint 250 v ftra rugó össze-
get gyűjtött a' világi uraktól iskolai szükségekre fo r -
dítandók Oh vajha minden honoratiorok illyenek vo l -
nának, gondolánk magunkban! Igy mi szükség sem 
volna a r ra , miszerint a' presbyteri rendszerben a' ho-
noratiori osztály különállást törekedjék kivívni magá-
nak. — 3) A' kerületi gyűlésre követek választatván, 
határozattá lön , hogy a' követek követi jelentéseiket 
az esperességi közgyűlésnek mindig írásban nyújtsák 

_ 4-0 A'körlelkészi jelentések, a'mennyiben azok 
pontos lelkismeretes eljárást tanúsítottak, 's esperes-
ségiinknek főleg az iskolai nevelés* tárgyában évről év-
rei haladását egymással összehasonlítva mintegy tükör-
ben mutatták be, átalános jóváhagyást nyertek. — 5.) 
A' fazekas-varsándiak közül , kiknek egyháza, kelet-
kezése óta egész mostanig mindig magyar vo l t , azzal 
a'kívánsággal járul tak a' gyűlés' színe elébe némely-
lyek , hogy nekik tót istentisztelet is engedtessék meg. 
A ' vizsgálatból gyanítni lehetett, hogy azok nem any-
nyi ra meggyőződésből, mint inkább izgatásból köve-
telik azt, mert a' kiknek egy része ott született, a' 
más 16. 20 évek óta lakja Varsándot, és soha ny i l -
vános tót istentiszteletet azoknak előtte nem követelt, 
egyéb tavaly és most, hogy juthatna azoknak eszébe 
most már 16 20 évek után , midőn annyira megtanul-
tak magyarul , hogy folyvást beszélnek azon a' nyel-
ven , követelni azt , mit ez előtt soha sem tettek, sőt 
még tán tenni sem czéloztak ? Illyesmit csak a' csel-
szövény 's izgatás idézhet leghamarább elő. Kérelmök, 
a' mennyiben az nem rendszeres alakban nyújtatott be, 
neveik szinte mind egy kézvonással valának aláírva, 
szóval, a'folyamodás nem a' bevett egyházi rend sze-
rint történt, természetesen nem teljesítetett, hanem 
miután az egyházban az egyház' előleges értesítése nél-
kü l tót istentiszteletet akarnak, ügyük' hitelesítése vé-
gett először is egyházi közgyűlésre utasítattak helyben. 
— 6.) Virágzásnak indult esperességi tanodánkba gyü-
lésileg jónak találtatott egy negyedik oktatónak meg-
hívása i s , 's bárha még ekkoráig semmi bizonyos sem 
tudatik a' fe lö l , hogy vájjon kicsoda leend a z , a' 
közbizodalom, ugy látszik, már is kiszemelt egyet ma-
gának , B. M- t ; Isten segélje, ha csakugyan ö a' meg-
jelenendő , őt minél hamarább hozzánk ! — 7.3 A' papi 
és tanítói létesülendő özvegy-árva-intézet' tárgyában 
két ellenkező elvű terv olvastatott f e l , melly minden 
egyház' papjával és tanítójával annak idejében közöl-
tetni fog. Adjon a' jó Isten áldást e' nemes czéinak 
jétesüléséhez i s , mert ha valakinek, bizonyosan egy 
szegény papi- 's tanítói-özvegynek árvának van i l ly 
jótékony gyámintézetre szüksége. Az én hitem azon-
ban e' ríszben is az , hogy ha mindjárt létesül is kö-
rünkben egy i l ly intézet, aligha megfelelend az kivá-
natunknak kellőleg , mert nézzünk csak szét, hol i l ly 
intézetek keletkeztek már részünkről, és látni fogjuk 
azoknak eredményét. Hiába uraim, nekünk evan-
gyélikusoknak két nevezetes bajunk v a n , egyik ezek 
közül a' szegénység, más a' rendetlenség. I l ly inga-
tag alapokra, bárha én esperességi testületünk iránt, 
ismerve annak nemes szellemét, egyébként a' legna-
gyobb bizodalommal 's legőszintébb tisztelettel visel-
tetem, az özvegy-árvái fi l lért, hogy szegénységemből 
még annál is nagyobb szegénység keletkezzék holtom 
után, letenni megvallom nem szeretném, hanem van-
nak elég más már is erős lábon álló biztosító-inté-
zetek, járuljunk inkább ha úgy tetszik azokhoz , vagy 
pedig ha máskép biztosíthatjuk családunkat: cseleked-
jük azt, a' mint legjobbnak gondoljuk. Egyébiránt quot 
capita tot sensus, ezt csak én mondom, lehet hogy 
más e' tárgyban is sokkal jobban lát nálam , azért a' 
más fél is hallgattassák ki . H o r v á t h S á m u e l , j 

2 Egy honoratior ur előterjesztette, hogy egyháza' 
presbyteriuma , maga' tanácskozásaiba nem akarja be-
bocsátani a' honoratiorokat, holott a' mult évi espe-
rességi gyűlés' határozatánál fogva ezeket is , mint 
consultativum votummal fölruházottakat bebocsátani 
tartozik, kérvén a' gyűlést, hogy az említett sz- i pres-
byteriumnak e' határozat' sikerbevételét kötelességül 
tegye. A ' gyűlés ez ügyre nézve két véleményre osz-
lott ; az egyik úgy volt meggyőződve , hogy honora-
tior uraknak, qua talibus, bizony nincs helyük a' 
presbyteriumba- Mert mit nevezünk mi presbyterium-
nak? azon kormányzó tanácsot, mellyet az összes b i -
zodalma szavazás által választott, már pedig, ha a' 
gyülekezetnek meggyőződése X vagy Y honoratior urat 
nem odavalónak találja 's igy presbyternek meg sem 
is választja, bizony neki a' presbyteriumban sem he-
l ye , sem szava; ellenben, ha a' gyülekezetnek van 
bizodalom a' honoratiorhoz , 's úgy van meggyőződve, 
hogy szükséges 's hasznos is a' presbyteriumban, bi-
zonyos , hogy nemcsak hogy megválasztja presbyter-
nek, hanem még meg is kér i , hogy megválasztatását 
fogadja e l ; ugy vélekedtek, hogy az érdem, nem pe-
dig esak a' rang tekintendő presbyteri qualiílcatióul. 
Mondták továbbá azt is, hogy ámbár igaz ugyan, hogy 
a' honoratiorokról föltesszük, hogy több tudomány, 
műveltség és igy több praesumlivus ész is van náluk 
a' tanácsadásra: mind a'mellett még sem akarnók őket 
a' gyülekezet' szabadválasztási joga' elnyomatásával a' 
presbyteriumba beeröszakoltatni, mert egyházi tanács-
kozásainkban inkább a'kegyes és istenes (frommesund 
gottseliges) szivet akarják látni, mellyet subás híveink-
től sem lehet megtagadni , mint a' nagy észt ennek 
hiányával, aztán a' honoratiorok, kivált a' városban, 
könyen elnyomhatnák a 'népet , melly csak meghatá-
rozott számmal választhatja presbytereit, holott a 'ho -
noratiorok' száma határtalan, leszavaztatnának azok, 
kik legnagyobb mértékben viszik az egyházi terheket. 
Mondatott az is , hogy egyházainkban sok anomaliák-
nak , zavaroknak, az e g y h á z i a s s á g ' megren-
dítésének épen az úgymondott honoratiorok' sokjai 
az oka; 's végtére mondatott az , miszerint sürgetni 
ke l l , hogy a' presbyterium mindig számoljon a' gyü-
lekezet' összes gyűlésének , mint ez a' megyéknél van, 
's oda már szabadon megjelenhetvén mindenki, ha 
szükséges, szólhat ottan az egyház'java mellett's őr-
ködhetik ne quid detrimenti capiat ecclesia- Illyen szel-
lemben nyilatkozott az egyik vélemény. A' másik el-
lenben ugy volt meggyőződve, hogy a' honoratioroknak 
presbyteriumbóli kizárása újság volna, melly az egy-
házakban rosz hatást szülne , hogy e' kizárás csak ka-
rával az ekklézsiának történnék; a' jó tanácsot nem 
kizárni , hanem keresni kell, eltávoznánk mult gyűlési 
határozatunktól. 'S e' véleményhez csatlakozott a' több-
ségi akarata, és mi alája vetettük magunkat, ugy te-
kintvén a' honoratiorokat, mint natos consiliarios a' 
presbyteriumban Melly vélemény áll közelebb a' pres-
byteri rendszerhez , mellyet egyházunknak, ha admi-
nistrationalis tekintetben is evangyélikus akarlenni, ez 
már e' lapokban is sokszor megvitatott. Ez ügy' vita-
tása' alkalmával kértük a' gyűlést, hogy miután nap-
jainkban honoratiorok' sorába, kivált az egyház'keb-
lében, majdnem mindenki tolankodik. annyira, hogy 
sokszor a' legóvatosb prudentia mellett sem lehet a' 
honoratior és nem-honoratior közt választó vonalthuzni; 
mondaná ki aJ gyűlés: az egyházban kit akar hono-
iatiornak tartani? és megláttuk a' kérdésnek bonyo-
lodottságát, mellyet olly rögtön's gyülésileg megol-
dani nem lehet Jó volna, ha e' kérdésre valaki e' 
lapokban felelne- * ) 

* ) Jövő számunkban nyilatkozandunk ezen ügyre nésve . 
S z e r k. 



Ezen esperességbeo el van fogadva , hogy ha a 
község' bírája evangyélikus, tehát hivatalos állásánál 
fogva már presbyter 's pedig a' nélkül, hogy mint 
illyen, presbyterialis esküt letenne. Néhányan 's pedig 
erős okoknál támogatva sürgették, hogy a' bíró is te-
gye le a' presbyterialis esküt, de ez el nem fogadta-
tott, mert már miat bíró, hit alatt szolgál. — Azon 
t. esperességben , mellybea én eddig hivataloskodtam, 
a' hol presbyterium vaa, a' bíró qua talis, még azért 
nem presbyter, csak azon esetben, ha annak elvá-
lasztatik, és csekély nézetem szerint, az ottani intéz-
kedés közelebb áll a' presbyterialis rendszerhez, mint 
az itteni; a'privilégiumoknak, ha másutt nem, az egy-
ház' intézményeiben legkevésbé lehet helye; a* birói 
eskü pedig nem teszi feleslegessé a' presbyterialist. Ná-
lunk a' birák az egyházak' ; ^ ro«« ía i knak neveztetnek, 
szabad legyen erre legalább itt egész tisztelettel meg-
jegyeznem, hogy én e' széles magyarországban prot-
egyházunkban sem nem hallottam, sem nem láttam patro-
nust. Biráinkat épen nem lehet patronusoknak mondani, 
mert ismerjük állásukat, melly patrónus'ellenében igen 
ferde állás; sőt a' patronatus' értelmezésén Cherier, dr. 
Stahl és Pahl 's más jogászaink szerint tekintve, azt 
m i , a' mint most constituálva vagyunk, el sem fogad-
hat juk, mert különben legszebb protestáns jogainkat 
kezeinkből kibocsátanók, 's az önkény' keze alá vet-
nök magunkat, mi protestáns jeliemiinkkei semmikép 
össze nem férhet. Némethonban sok prot. egyház csak 
azért nyög, és a' protestantizmusból nevén kivül csak 
azért nincs egyebe , mert a patronatus'keze alatt van. 

Superintendentialis pénztárunktól megtagadtuk a' 
segedelmezési pengő krajczárt, mert nem tudjuk a' ren-
deltetését, 's mivelhogy nélkülünk történt a' kivetés 
Azonkívül bármennyi krajczárunk volna is , elkelne, 
mert Szarvason kezd emelkedni Js pedig erőteljesen a' 
mi gymnasiumunk ; junius' végével ismét választunk 
negyedik professort, és a ' fundat io? Ura im, majdnem 
csak a' jámbor adakozás! no de jó professornak örö-
mest adakozunk. 

Körlelkészeink tudósítottak a' nevelés' á l lapotá-
ró l , e' télen oktatást kapott 6787 gyermek 's 2S80 a' 
ki iskoláztató lett vo lna , iskolába nem járt . Hivatalos 
tudósítás után elmondhatjuk a' nagy közönség előt t , 
hogy esperességiinkben sok jeles tanító van, 's csu-
dálni k e l l , hogy kivált azok, kik népes egyházainkban 
hivatiloskodnak az oktatásban annyit tehetnek a' mint 
tesznek , p. o. Wozárik ur Csabán 299 gyermeket ok-
tatott 's annyira v i t te, hogy csak hét nem tudott o l -
vasni. — szokásban van az i t t , hogy minden egyház 
maga' költségein küld két presbytert is az esperességi 
gyűlésre, kik az egész tanácskozásban részt vesznek 

J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

3. Még egy tudósítást vettünk Békésből Csókay Jó-
zsef úr tó l , mellyböl az világlik k i , hogy a' gyiilés 
a'honoratioroknak, kik nem választott presbyterek, csak 
consultativum votumot engedett, mivel különben is bír-
tak. Ugyan az mén egyebekről is tudósít, de mellyek 
részint priválérdekkel bírnak s a' nagyobb közönség' 
elébe nem tartozhatnak, részint S. J- urnák ismert sze-
rénységét sérthetnék. ha kiadatnának. S z é k á c s . 

T i s z t t i i i m i e i i i r e f . e g y h á z k e r ü l e t ' 
g y ű l é s e . 

Tartatott Miskolczon, tavaszutó ' l -s5 és 2 - i k nap-
j a i n , f t- Szathmári József püspök és t. Puky István 
a. zempléni segédgondnok urak' elnöklete alat t , szép 
számú világi urak' , 's aránylag kevés papok jelenlé-
tében, teljes nyilvánossággal. Nevezetesebb tárgyai: 
1.) Köztiszteletben állt e kerületi ügyvivő Yadnay Gá-1 Hosszan • 

bor ' elhaltával, még a' mult őszi berzétei gyűlés, rolt 
vi lági jegyző t- Garas Samu u ra t , egyező akarattal 
ügyvivőül választván, az igy megürült vi lági jegyzösó*, 
miután annak megürülte minden egyházmegyékben kö-
röztetett, e' gyűlésen, eddigi szokás szerint, f ö l k iá l -
tás útján töltetett be, három e' végre ajánlkozott jeles 
i f j ú férfiak közül egygyel- Most szerencsés vala e.ke-
rü letünk, hogy az ajánlkozottak'bármel ly ike, embere 
lett volna hivatalának ; de figyelembe vévén egyfelől 
hogy ezen fölkiáltás általi választás könnyen kedvetlen 
viszonyokat, 's talán épen alkalmatlan jegyzőt is te-
remthetne az e.kerületnek ; másfelől, hogy e' hivatal' 
betöltését, egyházankénti szavaztatás' utján eszközölni 
i s , czélhoz nem rezet , mivel a' vi lági jegyzőséget, 
mellyhez a' Miskolczon létező e-kerületi levéltár' gond-
viselése van kötve , csak miskolczi lakos viselhet i , 
már pedig a' távol egyházak, a' Miskolczon erre al-
kalmas egyedeket nem ismerhetik, küldöttség nevez-
tetett, melly az egyházi a l - és világi jegyzőknek, ed-
diginél czélszerűbb választása' módjáról tervet készí-
tene- — 2 ) A' papok' ál lásáuak, egyházuk' i rányá-
bani állandósítása ;s biztosítása' tervének kidolgozá-
sával , két év óta megbízva levő választmány, mun-
kálkodásra 's munkálata eredményének minélelőbbi 
beadására megkéretett. Kiáltó szükségét tárgyazza ez 
ref. egyházunknak, a' mi a ' j e len gyűlésen is fö l for -
gott, de itt általam önként elhallgatott szomorú súr -
lódásokból , egyház és papja közt világosan k i t űn t ; 
valamint szembetűnővé lön az i s , hogy ha vagy egyes 
e.kerület, vagy zs inat , képes lenne egyház és pap' 
viszonyait úgy szabályozni, hogy e* súrlódások elő ne 
jöhessenek, ez intézkedés időszakot képezne egyhá-
zunk' 's egyházigazgatásunk' életében. Mert a' vallás' 
szolgáinak egyesek' önkénye általi hányattatása, leg-
természetesebb oka a' vallás' tekintete' sülyedésének 
's a' közönyösség' terjedésének. — 3 . ) A' nemes lelkű 
bardányi gr. Butt ler János urnák azon kegyes a ján-
déka , melly szerint bardányi uradalma' investitióját a' 
négy e kerületnek adományozni szíveskedett, e.kerü-
letünk részéről egy fényes küldöttség által megköszön-
teim rendeltetett. — 4.) Örömmel fogadtatott egy h. í . 
tanácsi le irat , melly az e.kerületet ér tesí t i , miként 
azou s. pataki közoktatónak, kinek beköszönő beszéde 
's tanítási vezérfonalul szolgáló kézirata , felsőbb he-
lyeken olly nagy figyelmet gerjesztett, pol i t ikai dol-
gozata most, egész kiterjedésében kinyomatni megen-
gedtetett. — 5.) Ugyancsak h. t- tanácsilag megadat-
ván az e kerületnek azon kérelme, hogy a' palást-
díjak ezüstben fizettessenek: egyszersmind kívántatik 
fölterjesztése azou egyházak' nevének , mellyek ezt 
teljesíteni állandóul vonakodnának, hogy igy er re , i l -
lető megyéik' úiján szorítathassanak. Meglehet, hogy 
hibázom, de én ezen erőszakolt fizettetés-módnak ba-
rátja nem vagyok , tőle iszonyodom , 's félek , hogy 
a' ma i , egyfelől pénzetlen , másfelől kevés buzgóságú 
és inkább anyagi érdekei után látó vi lágban, ez e rő -
szakoltatás ol ly elkeseredéseket sziilend , mellyekhez 
csak egy kis adag csábítás és fizetés-mentességgeli 
kecsegtetés ke l l . hogy anyaszentegyházunk'juhainak 
egy résza más akolba téregettessék. — 6.) Egyh ke-
rületünk, tiszántúli testvérének felszólítására, convent-
tartásban — ha ezt a 'dunai kerületek is kívánandják — 
megegyezik , utasításul adván e' végre kinevezett kö -
veteinek : készítessék a' conventen az országos rendek-
hez petilio. magában foglaló a' reflusok' sérelmeit, 's 
kérő azoknak, annyi ideig várakozásunk utáni megor • 
vosoltatását, 's a' teljes vallásos viszonosság'elvének, 
a' r. kath. és prot. elem közt , életbeléptetését, és kü-
lönösen részünkre minden ármányok elleni biztosita-
tását. Csakhogy ezzel aligha el nem késtünk. — 7.) 

és ámbár személyek is voltak érdekelve. 



elég mérséklettel tárgyaltatott ezen kérdés: hogy m i -
dőn a. zempléni esperesre — kinek megyéjében esik 
a' s. pataki fő iskola, mellynek a' nevezett esperes, 
hivatalánál fogva egyházi-algondnoka — történik az 
egyházankénti szavazás: választható-e a' pataki okta-
tó i karból minden , ki fölszentelt pap? vagy, mit én 
elvben igy egyszerüsítnék : viselhet-e közoktató, ha 
egyszersmind fölszentelt pap, egyházigazgatási hiva-
ta l t? Melly kérdésre — mellőzve helykímélésböl a ' vé -
lemény-árnyéklatok' elősorolását — az ment határozat-
b a , miként minden fölszentelt pap, legyen bár köz-
oktató , egyiránt választható; de választás által nyert 
hivatalát , p . o . esperességet vagy püspökséget csak 
úgy viselheti, haelválasztatásakor az oktatóságot azon-
nal elhagyván, valamelly egyház' papjává lesz; a 'mint 
ez, mostani köztiszteletü püspöküuk' elődével b. e. őri 
Filep Gáborral történt, k i mint s. pataki oktató válasz-
tatván püspökké, oktatói hivatalát azonnal a' s. sz. 
péteri papsággal cserélte föl. — 8 ) A' s. pataki fő -
iskola' tanácsának, az a. zempléni esperes' választá-
sakori szavazatjoga megállapítatott. — 9.} Közelgetni 
látszik azon minden jók által rég óhajtva várt idő, 
mellyben e.kerületünk' főiskolája' épületéből, az ed-
dig ott létezett korcsma és mészárszék, az iskola' 
anyagi kára nélkül eltávolítassék; a' midőn S. Patak 
városa, azon korcsma és mészárszék' örökösen ma-
gához váltását 's a' nevezett helyről elvitelét komolyan 
munkába vette. Hisszük a' nemes városró l , hogy te-
kintetbe vévén iránta az e. kerületnek e' gyűlésen is 
mutatott j ó indulatát 's az eladási föltételek' méltányos 
vol tát : csekélységen nem fog fenakadni, 's azt , mit 
munkába vet t , k iv inni akarni is , önhaszna' tekinteté-
ből fogja. — 100 A ' s. pataki felsőbb tanulóság' be-
nyújtott folyamodására az eddig latin szerkezetű is -
kolai törvények' magyarítása (mit az il lető iskolai szék 
czélba is vett), 's minden ünnepélyes beszédek' ma-
gyarul tartása; 11.) az eddigi diáki forma-ruha, az 
ú. n. toga helyébe, templomi szószékben, fekete atil la 
vagy zrínyi-dolmány' viselése, szószéken kivül pedig 
sötét színű 's bármelly szabatú ruhának használhatása 
elhatároztatott. — 12.) Sokat el vett a' gyűlés' ide-
jébő l , némelly lányaikkal viszálkodásban élő anya-
gyülekezetek' ügyének elintézése; valamint a' b- i egy-
házban az egy, t. i ref. pap'szolgálatával élő két prot. 
felekezetbelieknek unioellenes állása ; melly utóbbi 
ügyben e. kerületünk magát az ág. hitv. tiszai e.kerü-
lettel közlekedésbe teendi. — 13.) A ' miskolczi egy-
ház, ön régi óhajtása, de közelebb különösenfőgond-
noka nm vajai gr. Vay Ábrahám ő exclja' lelkes fel-
szólítása 's buzgó törekvései' nyomán, kebelében egy 
felsőbb leányiskola'létesítését vévén munkába, 's en-
nek pártolására és a' segedelmezés végett e kerületi-
leg ajánlására a' gyűlést is fölhiván 's kérvén : e' kérés 
annál örömestebb teljesítetett az aláirási ívek' köröz-
tetésének elrendelésével, minthogy a' nevezett egyház' 
e' jeles törekvésének szerecsés sikerülte u tán, az e. 
kerület is legforróbb óhajtásai' egyikét látandja tel je-
sülni. — Ál l jon i t t följegyezve addig i s , míg a' tüz 
által károsult miskolczi egyház' részére tett kegyes 
segedelmeknek, és különösen a' nevezett lánynevelő 
intézet' alapjául szolgálandó szives adományoknak rész-
letes név -és számsorát, méltó hálája' kifejezésemel-
lett közzé tenné a' miskolczi egyház' kormánya: fen-
tisztelt nm- főgondnok urnák a' többször i r t intézetre 
tett 500 p.ftnyi kegyes alapítványa. Tisztelet és hála 
az i l ly főnököknek! ! P a p p J á n o s prof. 

I r o cl a I o nt« 

gierungsverbotes der Gustav-Adolf-Stiftung, 
von dem Verfasser des offnen Sendschreibens 
an Sr. Excell., den K. Preuss. Justizminister 
Hrn. Mühler. Aus der constilutionellenStaats-
bürger-Zeitung besonders abgedruckt. Jelige: 
Wohl soll der Unterthan auch solclien Gesetzen 
zu gehorchen wissen, die ihrn nicht gefallén, 
die ihrn wohl gar ungerecht ersclieinen, aber 
sie müssen wirklich den Charakter gesetzlicher 
Vorschriften tragen. Dahlmann. Grimma, év-
szám nélkül, k. 8-r. 24 1. 

Hogy Bajorországban, hol leginkább üzicsinyait 
a' hegyentúli propaganda (Kath. Iíirch. ztg 1844. 
88. szel.), vissza foga' kormánynak tetszeni az 
annyi magasztos reményt ébresztő Gusztáv-Adolf-
alapítvány, azt sejteni lehetett, de hogy attól el-
tiltassanak a' bajor prot. alattvalók, azt nem vár-
tuk. Mégis, a'mit nem vártunk, megtörtént. Ugyan-
is f. é. febr'. 15-kén kibocsátott kormány-rendelet 
szerint ezen alapítvány azonhozzáadással csakugyan 
elliitatott: „1.) hogy az ezen egyesülettől egyes 
bajor egyházaknak küldött szegélypénz rendelte-
tése' helyére megérkezte után küldessék vissza azon 
figyelmeztetéssel, miszerint jövendőben illy se-
gélyezések bajorországba ne küldessenek, ellen-
kező esetben a' küldött segélypénz elkoboztatván 
más nyilvános vagy alapítványczélra fog fordítatni; 
2.) hogy bajor alattvalóknak minden közlekedés 
a' nevezett egyesülettel 's ettől küldött minden ado-
mány', történjék az bármi alakban, elfogadása meg 
van tiltva , az ez ellen vétők pedig, mint tiltott 
társulatok" tagjai, ezenfelül a' tisztviselők és 
papok szolgálatviszonyaik szerint fognak büntet-
tetni." 'S a'jelen rendeletben foglalt tilalmak'jog-
elvek szerinti vizsgálata teszi a' jelen füzetke' tár-
gyát , egyenesen a' bajor alkotmány-oklevélből 
bizonyítván be a'névtelen szerző, hogy e' letil-
tás törvénytelen.Ennek bebizonyítása után azon kér-
dést tűzi k i : mit kell ez ügyben tenni's kinek kell 
felszólalni? Nézete szerint mindenek előtt a' bajor 
prot. egyházak-, továbbá a' Gusztáv-Adolf-egye-
sület-, végre az egészprot. németországot illeti 
e' kötelesség. Daru . 

f & i i l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 
Elmozdítás. Regensburgi Wiener, ma-

gányoktató az istenészeti karban 's repetcns az er-
langeni egyetemben hivatalálól rögtön 's minden 
megelőzött vizsgálat nélkül elmozdítatott, mert 
1844-ki őszszel Regensburgban a'reformatiónak 
e' városba behozatala' századosünnepe'alkalmával 
három, utóbb ki is nyomatott predikátziót tartott, 
mellyek minden polémiái irány nélküliek 's csupán 
nyugott, majdnem igen tudós előadását foglalják 
magokban azon tanoknak, mellyek az ev. prot. egy-
házat a' r. katholikusoktól elválasztják. W i g e n 
jeles, tiszteletre igen méltó tanító 's az ellene ho-
zott rendszabály nemcsak legnagyobb sensatiót oko-
zott, hanem a' többi, legújabban nyilvánultakkal 



szomrú jelül tekintetik prot. egyházunk' jövőjére 
nézve. Ugy látszik, hogy ezzel módszerű megszep-
pentése czéloztatik azon szózatoknak, mellyek prot. 
értelemben felszólalni mernek. Kiváncsiak vagyunk 
tudni, a' müncheni főconsistorium mint fogja ma-
gát ez esetben viselni. (B. A. K. Z.) 

R. k a t h o l i k u s o k ' par l lament l e s k ü j e . 
Az eskü, mellyet parliamentbe léptekor mindenr. 
kath. letenni köteles, következő: ,Esküszöm, hogy 
a' birtokrendet, mint az törvényesen van ezen or-
szágban megállapítva, minden erőmmel védeni aka-
rom 's a'mostani egyházalapítványokat, mintázok 
törvényesen vannak ezen országban megállapítva, 
megszüntetni akaró bárminemű szándékot megvetek, 
megtagadok ünnepélyesen; 's esküszöm ünnepélye-
sen, hogy bármi előjogot, melly engem'illet vagy 
illetni fog, az egyesült királyságban a' prot. val-
lás' és prot. kormány' háborgatása- vagy gyöngí-
tésére soha nem használandók 's isten' szine előtt 
vallom 's biztosságot adok ünnepélyesen , hogy 
e' nyilatkozatot minden részével ezen eskü' sza-
vainak egyszerű és szokott értelmében, csűrés 
csavarás, kétértelműség vagy elmetartalék nélkül 
teszemí ( K a t h . K. Z.) 

Egyházi m o z g a l m a k . Nevesetes, mit egy 
ker. mozgalomról, melly törökországban történik, 
jelentenek. Bitogliában egy dervis lépett föl, han-
gosan hirdető, hogy Krisztus az igaz isten, ki 
eljövend Ítélni eleveneket és holtakat. Hasonló pa-
pot már múltévben végeztek ki. Mondják, hogy 
tőrökországban most sok dervis van , többnyire 
Ali' felekezetéből, kik kalenderidák- 's Krisztus* 
követőinek nevezik magokat, a' muzelmanoknál te-
kintetben állnak 's némelly helyeken épen szentek-
nek tartatnak. (A. Z.) 

Szomorú adatok. Franczia hitsorsosink' 
vallásszabadsága sokfélekép korlátoztatik, minek 
bizonyságául szolgáljanak ímezek : Foixban, Bou-
bila a' c o n s i s t o r i u m ' meghagyásából , 
szokott szertartással temetett el egy protestánst, 
miután arra engedelmet kapott a' bírótól. Alig tudta 
ezt meg a' püspök, n y o m b a n h e v e s pa-
naszt tőn a'biró- 's alispánnál, hogy prot. papnak 
lön megengedve hivatalos öltözetben megjelenni 
olly város' utczáin , hol istentisztelete nincs meg-
telepítve. A'biró sajnálta hibáját 's állítá, hogy 
ő engedelmet csupán temetésre, nem pedig ollyan 
szertartásokra adott; elhivatván tehát a papot, 
szemrehányásokat tőn neki, kinyilatkoztatván, hogy 
ő prot. istentiszteletet Foixban soha sem türend. 
Megengedő azonban , hogy húsznál kevésb sze-
mély összegyűlhet épületeskedés végett, de 11 
nap múlva e' gyűléseket is eltiltá, ha azokra en-
gedelem nem adatik 's hozzá tevé, hogy ő „a1 

foixi lakosok, kik r. kath., nyugalma' 's rend' ér-
dekében soha meg nem engedendi, miszerint ide-
genek gyűljenek össze e' város' valamellyik há-
zánál, hogy istentiszteletet tartsanak, melly itt 
nem törvényszerű 's világosan nincs elrendezve." 

A' foixi protestánsok tehát, kikhez törvényesen 
fölszentelt papot küld törvényes consistoriumuk , 
„idegenekének nyilvánítatnak 's a' charta' szeme' 
láttára megtagadtatik tőiök istentiszteleti joguk. — 
Más eset ez: Gourjon, egykoron cherbourgi pap, 
8 joinvillei családatya kérelmére 's a' meauxi con-
sistorium' jóváhagytából Joinvillcbe ment, a' Jóin-
ville-, Roches-, Rimaucourtban 's t. elszórtan lakó 
protestáns papoknak prédikálandó. A' joinvillei 
biró engedelmet adott rá 's istentisztelet kétszer 
tartatott; de legott mozogni kezdének a' féltékeny 
papok, szokásszerint rendőrség mögé búttak 's a' 
harmadik összegyülekezést eltiltá az alprefect. — 
Hitelt halad azon hir, hogy a' laoni törvényszék 
büntetésre elitélt egy háztulajdonost, ki este ház-
családjával s4 vagy 5 barátjával, de soha tiznél 
több személlyel, házi ájtatoskodást tartatott. 

(B. A K. Z.) 
Gazdasszonyok. A' hohenzollern-sigma-

ringeni hgség' decanusaihoz következő rendeletet 
bocsátott ki az ordinariatus: ,,A' canonicus sza-
bályok' fentartása' 's jóvá soha nem tehető botrá-
nyok' jótékony meggátlása' tekintetéből rendeljük: 
Minden uj pap, ki háza' rendbentartásául gazd-
aszonyt akar fogadni, a' választandó személyt, 
kora', jóhire' s t. oklevélszerü bebizonyításával az 
illető decanatus' utján ide följelenteni 's innen en-
gedelmet kapni köteles. A' decanatus lelkismeretes 
véleményt adand a' folyamodásról. Egyszersmind 
oda utasitjuk a' hohenzollern-sigmaringeni hgség' 
decanusait, miszerint a' papi gazdasszonyok'vál-
tozásakor arra ügyeljenek, hogy bármi nenü bot-
rányra szolgálandó személy szolgálatba be ne fo-
gadtassák 's ha foganatlan maradna a' barátságos 
megintés, arról ide jelentést tegyenek." 

(B. A. K. Z.) 
Pálinkatilalom. A' mecklenburg-schwerini 

kormány következő rendeletet bocsátott ki: ,Mint-
hogy nhgségünk' némelly helyein uralkodó ama' 
rosz szokást, miszerint temetés előtt a'halottház-
nál a' koporsó körül összegyülteknek, sőt még az is-
kolásgyermekeknek is, pálinkát adnak, tovább se-
hol tűrni nem akarjuk , ezennel nemcsak a' papok-
nak kötelességül tesszük, ezt komolyan megvizs-
gálni 's ha mégis megtörténnék, a' vétkeseket az 
illető hatóságnak följelenteni, hanem a' hatóságok-
nak is parancsoljuk, hogy a' vétkeseket szigorúan 
büntessék/ (B. A. K. Z.) 

Kemény. Nagybritanniai hirek igénylik a' 
reményt ezen országnak vallásegységhez visszaté-
rendése iránt. A' mozgalom lassú, de érezhető. 
A'nép igen hajlandó, de tudatlanságban él. Ha na-
gyobb volna a' r. kath. papok' száma, ha el volná-
nak segédeszközökkel látva, mikben szükséget gya-
korta szenvednek, e' visszatérés' hatányai világo-
sabb 's gyorsabbak volnának. Tudva van, hogy 
Angliában nem rég néhány belga redemptorista te-
lepült le; ezeket mindenfelé kívánják's bár sok az 
aratandó gabona, de az ev. arató igen kevés. Debár-
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mi csekély a' redemptoristák' száma, haszouk mégis 
felszámíthatlan. Gyakran prédikálnak, vitakérdése-
ketfeszegetnek, mellyek a' dissidenseket elválaszt-
ják, oszlatják az előítéleteket, egyház keblébe veze-
tik azon szerencsétleneket vissza, kiket értetlenség, 
gyöngeség vagy csáb tévútra vezérlett. E' munkás 
hitterjesztők' buzgalmának már is több kitérés a' kö-
vetkezménye. Az angolok értelmes emberek, okos-
kodnak 's rá ismerve az igazságra magokkal gya-
korta következetesek. A' szellemidegzet sokat re-
ményltet. Az igazság' legnagyobb ellensége nem a' 
tévelygés, hanem az indiferrentismus. 

(Kath . K. Z.) 
A' franczia oktatásügy. Positiv ténynek 

mondják, hogy a' franczia ministerség a' pápához 
folyamadott, öt bulla kibocsátásra bírandó, melly-
ben megtiltatnék a' franczia főpapoknak továbbá 
is világi ügyekbe avalkozniok 's a' franczia egyetem 
elleni polémiát folytatniok; az ez ügybeni lépések 
azonban nem hivatalos uton a'franczia követ, ha-
nem Aumale hg. által történtek, ki Romában utol-
só izben létekor Lajos Fülöp királynak ez ügyre 
vonatkozó saját kéziratu levelét adta át a' pápának; 
de e' kísérlet czélzott süker nélkül maradt, sőt 
ellenkezőleg, a' franczia egyetem elleni egyházi 
harczot bibornokokkal tanácskozása után helyben 
hagyta a'pápa. (Kath . K. Z.) 

R. katkolieismus* terjedése. Egy f ran-
czia hitterjesztő' Mysoreban kelt leveléből kitűnik 
hogy ezen indiai városban r. kath. egyház van , 
mellynek fölépítése a' fáradhatlan hitterjesztők', 
kiknek a' szükséges pénztbe kellett előbb szerezni, 
erőfeszítésének végre csakugyan sikerült. Maga a' 
mysorci király mindinkább nagyobb bizalommal 
van e' jámbor férfiak iránt; megenged nekik pa-
lotájába jőni, magának és braminainak Krisztus' 
sz. tanát adatja elő 's úgy szólva nyilvános vitáza-
tokat, mellyeknél braminok is vannak jelen, tart 
velők. Igy lőn Charboneaux franczia hitterjesztő, 
kinek leveléből merítők jelen közleményünket, be 
vezetve ,a' mysorei király balotájába; az ő kezé-
ből vön a' király kristályból pompásan készített 
Máriaképet Jézus gyermekkel 's azt szobájában 
állítatá fel. E' szerint Mária képe a mysorei király' 
palotájában van, első izben a' nemes kaszt1 leg-
előkelőbbje' lakában. ^ (Kat i ig K. Z.) 

Gusztáv-Adolf-alapítvány' utánzása. — 
Aschaflenburgban felszólítás bocsátatott ki pro-
testánsok közt létező igen szegény r. kath. egy-
házak' és iskolák' fölsegítése' tárgyában alapítandó 
egyesület iránt Az egvesület megalakult. 

(B. A. Ií. Z.) 

H e l í ö l í l i k i i z l e m é n y c k . 
Felszól í tás aláírásra a' pozsonyi evang. 

könyvtárépítő-egyesület' részére. A ' pozso-
nyi evang. gyülekezet' conventje részint nemes-
s z i v ü jótevők'kegyes hagyományai's ajándékozásai-
ból, r é s z i n t p e d i g a'lyceumi tanuló ifjúság' éven-
kénti adakozása utján szerzett sok ritka 's nagybecsű 

irodalmi munkák' olly gyűjteményét bírja , melly-
hez hasonló hazánkban kevés tanintézetnek van,'s 
melly ennélfogva a' közfigyelmet méltán igényli. 
De fájdalom, azon hely, mellyben ezen gyűjte-
mény jelenleg letéve van, olly szűk , 's rendelte-
tésének olly kis mértékben felel meg, hogy azt a' 
könyvtár' még csak biztos hajlékának sem tekint-
hetni; a' könyvek' kellő, czélirányos rendbesze-
dése- 's elhelyezéséről pedig szó sem lehet. Szó-
val, ezen minden tekintetben olly nagy becsű, 
szent hitbizományi lassankénti romlástól és kipó-
tolhatlan kárvallástól megóvni csak úgy lehetend, 
ha a' most a' főteremben és több sötét kamrában 
a' hely' szűke miatt egymás fölibe összevissza hal-
mozott könyvek' számára, azoknak kellő rendbeli 
felállítására elegendő és alkalmas hajlék létesítetik. 
— Mind ezeknél fogva átalános levén a' meggyő-
ződés, miszerint ezen könyvgyűjteményt belbe-
cséhez 's nagyságához illő, biztos hajlékba áttenni 
's azt egy olvasóterem' felállítása 's különkönyv-
tárnoki-hivatal' alapítása által hasznavehetőbbé, 
szóval közhasznúvá tenni mulhatlanul szükséges: 
egyesület alakult, a' végett, hogy pénzt gyűjtsön 
's tőkét alapítson, melly mihelyt a' megkívántató 
összegig gyarapodandott, azonnal a' n. t. pozsonyi 
evang. convcnttel közremunkálólag a' tervezett 
könyvtárépület' felállítására 's felbutorozására fogna 
fordítatni. 

Ezen egyesület' következők szerint fog munká-
lódni: aj Azegyesület' tagjaihoz rang-, rend-, kor-
beli 'stb. különbség nélkül mind azok tartoznak, kik 
három esztendőn át akár részenként, akár pedig 
egyszerre mindenkorra bármi csekély pénzösszeg-
gel a' fönnevezett czélra alapítandó tőke' gyarapí-
tásához járulnak. Az aláírási iveken följegyzett ado-
mányokat a' helyben lakó tagoktól az egyesület' 
részéről /alkalmazott egyed fugja a' pénztárnok' 
nyugtatványa mellett beszedni és az egyesület' pénz-
tárnokának átadni. Vidéki t. cz. ügybarátok, ki-
vált azok, kik egykor lyceumunk' tanulói köze 
tartozónak, tisztelettel kéretnek , méltóztatnának 
vállalatunkat, mellynek kivitelére erőnk elégtelen, 
hathatós pártfogásukban részeltelni, azt hozzájá-
rultokkal gyámolítani, 's e'czélra szánt kegyes ado-
mányaikat alkalmasuton és módon hozzánk juttatni. 
bj Azegyesület gróf Z ay K á r o l y úrnak, a'ma-
gyarországi evang. egyházak'főfelügyelőjének párt-
fogása alatt áll, elnökkel bír, pénztárnokot, jegy-
zőt és igazgató-biztosságot titkos szavazás' utján 
választ, c j Minden begyült pénzösszeg kamatozás 
végett a' pozsonyi takarék-pénztárba tétetik, dj 
Az egyesületnek az igazgató-biztosság által meg-
vizsgált számadásai egy minden évben egyszer tar-
tandó közgyűlés elébe fognak terjesztetni, ej Az 
egyesület' tagjai bizodalmasan kéretnek, minden 
tőlök kitelhető módon azon lenni, hogy az egye-
sület' erejét új tagok' megnyerésével gyarapí-
tsák. — Ezekhez képest alakult egyesület ezen-
nel bátorkodik minden lelkes ügybarátot kegyes 



részvétre felszólítani. Költ Pozsonyban, martius 
havában 1844. Elnök alsó-lehotai S c u l t e t y 
Pál ; pénztárnok W i g a n d K.F.; jegyző K ü f f -
ner M ó r i c z . * ) 

Áttérés és térítvény. Szathmár megyében, 
a' nagy-paládi ref. egyházban, f. 1844-dik évi 
jan. 14-kén a' r. kath. egyházból a' reform, egy-
házba áttértek Polyánszki Erzsébet és Mária ha-
jadonok. Nem a' beavatási ünnepély igényli itt tu-
lajdonkép ligyelmünket, hanem az eddig ilt is 
ismeretlen, 1838-ki aug. 2-ról, 10,430-ik szám 
alatt közlött királyi rendelet'értelmében, az itt 
áttérteknek minden oktatás nélküli kegyelmes át-
bocsátatásában föltűnő lelkismeret-szabadság és 
vallási viszonosság. Itt volt líízpontja ünnepé-
lyünknek is. Örömkönnyeket hullatva a' népes gyü-
lekezet, szíve' teljéből esde áldást, a' felekeze-
tiség' salakjából kiemelkedve, alattvalóit apostoli 
szellemben boldogító legjobb királyra. — Meg-
zavarta csak kevés napok múlva örömünket egy 
botrányos tény felöli értesülésünk. Ez előtt eszten-
dővel helv. hitv. muzsikusunk Berki Ádám , elje-
gyezvén egy r. kath. nőt; a' k-di plebánus ur e' 
két föltétel alatt ajánlotta megesketési jóakaratát: 
ha vagy fizeti a'szokott palástdíjt, vagy nem fizet-
hetés' esetére fimagzatit r.kath. vallásban nevelendi, 
és a' születendő limagzatok' átadásában egyeztek 
meg. Hiszem, és szeretjük hinni, hogy az illy dur-
ván bilincselés nem a',kezdet óta — mint a* Ke-
ligio és Nevelés' 1844-ki 92-ik lapján mondva 
van — az illy durva bilincseket olly diadalma-
san leoldott és leoldani mai nap sem szün'r r. 
kath. vallás' szellemében történik! Ilátha még azt 
is elmondanók, miképen a' csakugyan megszüle-
tett 's a' térítvényt eszközlő tisz ur által keresz-
telt gyermek, m. u. keves napok után meghaláloz-
ván, sem maga a'tiszt, ur, sem kántora el nem 
jött temetni, minden vallásos szertartás nélkül ása-
tott el. 

És mivel ezeknek olvasása közben némelly 
ellenvetések önként keletkeznek a' figyelő olva-
sóban , szabadjon mentségemre is szolgálhatólag 
megjegyeznem 1-ször A' főtiszt, egyh.kerületnek 
azon esetre , ha illyes erőtetési esetek adnák elő 
magukat, följelentést parancsoló 181 f-ki apr. 22. 
kelt rendeletét én tudtam, de jelen erőtetés nálam 
be nem jelentette; 2-szor nem jelentette be a' 
temetés' megtagadása, nem a' gyermek' megha-
lálozása is; ezért nem szolgálhattunk legalább ha-
rangozási tisztességtétellel; 3-or nálunk, noha mi 
igen igen szegény állomású papok vagyunk, mégis 
szokás az illy szegény embereknek Isten' nevében, 
vagy egészen, vagy részben elengedve szokott dí-
junkat , szolgálni. Jelen esetben is részemről, a' 
3-szor hirdetésrőli bizonyítványt illetőleg, igy tör-

Az aláírni kívánók — adja Isten hogy sokan le-
gyenek ! — pénzbeli ajánlataikat a' szerkesztő-
séghez is beküldhetik , melly szívesen fogadandja 
el az aláírást. 

tént. És dicséretére legyen mondva a' k-di plebá-
nus urnák, hogy bizonyítványt kívánt, mert mu-
tathatunk papot (papon én itt nem prot egyházi-
szolgát értek; szeretem azt a' Helv. Conf. cap. 18. 
§• 8. értelmében nem úgy nevezni), ki figyelmez-
tetés után is nem gondolva a' matrimoniaiis con-
stitutio' 34. §-val, egy vegyes házasságot ,.abs-
que trina promulgatione , vei obtenta hujus rela-
xatione" megesketett. Kelt Nagy-Paládon, apr.' 
28-án, 1844. Ba l l a László. 

Még valami az o r o s h á z i százados ü n -
nepről. A' szokott oltári szolgálat es éneklés után 
szószékbe lépett Mikolay István helybeli leik. ur, 
5 Mós. 1. 5—8 v. utmutatása'utján , a'bujdosó 
izraeliták nagyszerű viszonyaikkal, eltalált egyen-
vonalba állítva , a' száz év előtt üldözve bujdosott 
orosházi települők'sorsát, szólott erőteljes hatás-
sal : „az Istennek, az emberek iránt kellete korán 
minden időben, de kiváltkép a'szorongalások közt, 
gyakorolni szokott kegyelméről." Ennek végezté-
vel Kristoífy Sámuel egyházmegyei főesperes úr, 
szivreható ékes beszéde után, az úr'asztalához elő-
ször járuló ifjúságot a' hitben megerősítette. Számra 
hét 50 éves pár áldatott meg, hat új házas pár 
köttetett össze Balassa János szentesi lelkész, és 
végre 9 kisded fogadtatott be a' ker. anyaszent-
egyház'kebelébe, Bende Károly esperességi jegyző 
ur által. Mind ezt a' közönséges gyónás és áldás 
követte. Kimenőre „Isten tartsd meg Ferdinándot" 
énekeltetett a' chorus által betanult ékes hanglej-
téssel , az istentisztelet' kezdetén , azután a' sz. 
beszéd közben „erős várunk nekünk az Isten" ha-
talmas ének' utolsó versének éneklése, és a' vég 
áldásadás alatt. Balassa Pál. * ) 

A' külföldre kimenő iÍjainknak. Helytart. 
ágens Procopius György utói e' tekintetben e* választ 
nyerők szives felszólításunkra: Tisztelendő úr! A' 
külföldi egyetemekre kimenni szándékozó ifjakra 
nézve, minthogy többnyire az utilevél' megszerzése 
irántaz elrendelt eszközöket nem ismerik, és igy 
az időt költség mellett vesztegetik, következő uta-
sítás bocsátatik közre: 1) Hogy mind a' bölcsel-
kedési, mind a' hittudományi elvégzett cursusról 
szóló iskolai, nem különben 2) Az úgynevezett 
candidaticumi vizsgálat felöli superintendensi, és 

Nem hagyhatjuk emliletlenii l, hogy Balassa Pál 
lelkész u r , kit rögtön betegség tartott vissza az 
ünnepélytől ,.Orosháza' múltja és jelenének rövid 
vázlata" czi'm alatt Aradon egy kis értekezést nyo-
matott amaz ünnepi alkalommal , melly sok te-
kintetben tanúságos 's az orosháziaknak az üldöz-
tetések'szomorú szakában tanúsított evangyéliomi 
buzgalmát 's egyházuk iránti rendíthetlen hűségét 
valamint az isteni gondviselés' bámulatos u ta i t je -
lenlőséges adatokban közli- Kiviláglik ebből, hogy 
Orosházán 1137 házban 9899 evang. lélek van , 
rs ezek egytől egyig magyarok Van egy reál, két 
fiú-, két leánygyermek iskolája, öt oktatóval 's 
1150 növendékkel Van kórháza is- Lányai: Sz. 
Tornya és N- Szénás. Anyakönyve 1771-ik évben 
kezdődik. S z é k á c s . 



véglére 3) Az illető polgári, t. i. megyei, sz.: 
királyi vagy szabadalmas m. városi halóságtól eré-' 
nyes, érelt komolysággal párosult tiszta gondol-
kozásáról és cselekedetéröli bizonyítványokat, akár 
eredetiben, akár hiteles másolatban, magának min-
denek előtt szerezzen , és azokat, megjegyezvén 
a' külföldi egyetemeket, mellyeket látogatni szán-
dékozik, nem különben az időt, mellyet külföl-
dön tölteni kiván, vagya' budai, vagy bécsi ügy-
nökhöz küldje. Ezeket megtevén , két hónap' le-
folyta alatt a' szorgalmazott utilevelet, Kis Lajos 
udvari ágens ui tói a' dí j , melly 4— 5 p.flból áll, 
letétele után átveheti, és az illető követség' visá-
jávali ellátása után, azonnal minden akadály nél-
kül kirándulhat.Ki is 'stb. P r o c o p i u s György. 

Köszönet IVIiskolezról. Alulirt örömmel, 
's egyszersmind hálás köszönete' nyilvánítása mel-
lett tudatja az olvasó közönséggel: mikénta' mis-
kolczi reform. lyceum, legújabban, a' következő 
kegyes adományokból eredt gyarapodásban része-
sült 1.) néhai bogdányi Farkas Károly' kegyes öz-
vegye, szegény sorsú, de jó erkölcsű's igyekezetü 
tanuló gyermekek' gyámolítására ajándékozott 200 
vftot. — 2.) ts. Ováry Juliána asszony, néhai Vö-
rösmarty István1 k. özvegye, azon szép kiterjedésű 
szőlőt, mellyet b. e. Ováry Miklós, a' fentisztelt 
asszony' halálától fogva lyceumunk' könyvtárának 
nevelésére végrendeletileg hagyott, még életében 
az irt czélra átadván, ez által azon szőlőnek, 
miután eladatolt, 2865 vftot tevő árra, mint tőke, 
mostantól fogva, könyvtárunk' javára kamatoz 
— Találják föl a' kegyes jótevők , a" boldogító 
öntudatban tettök' legdicsöbb jutalmát. 

Papp János, 
Köszönet. Naponként nagyobb számátlát-

juk azon nemes kebleknek, mellyek által melegen 
pártoltatván jó ügyeink, szebb jövőt engednek re-
ménylenünk. Ujonan bizonyító ezt a'győri evang. 
esperesi megye, mellynek keblében Perlaky Dá-
vid esperes ur ismert hazafiúi lelkével közrebo-
csátott aláírási ívek , társaságunk a' félszázadot 
túlélt soproni magyar társaság' tőkéi' gyarapítá-
sára 41 frt. p.p. gyiijte 's átada. Hála 's köszö-
net a'részvét' e'férfiainak, szorgalom 's jobbra tö-
rekvés ápolóinak. A'soproni magyar társaság" ne-
vében's megbízásából R i t t e r I s tván jegyző. 

Tolnai kérdés: ,,A' rendes lelkésznek hi-
vatalbeli lemondásával köteles-e ennek segédje 
ezután is, mint segédlelkész, ellátni volt rendes 

lelkészének kötelességeit ? 's nem szükséges-e őt 
az egyházi felsőbbség által helyettesnek kinevez-
tetni ? Nem igényelheti-e ezen segédlelkész, hogy 
ha a' rendes lelkésznek lemondása után a' gyüle-
kezetnek akaratjával 's az egyházi felsőbbségnek 
engedelmével a' hivatal' rendes betöltéseig ellátja 
a' szokott munkákat, azon jövedelmeket, mellyek 
ezen időre, t. i. a' lemondás' napjától, az uj pap' 
választásáig'sbeigtatásáig járnak, egészben húzza?" 

H. R. 
Oktatói közgyűlés' hirdetése. A ' duna-

melléki ág. hitv. ev. főbb iskolák' oktatóinak ez idéni 
közgyűlése Selmeczen, f. é jul. 10-én, ésigy a' 
megjelenés' határideje julius' 9-én leend, mellyre 
az illető oktató urakat hivatalosan és bizalmasan 
meghívja, Selmeczen, maj. 4-kén , 1844. 

Brezny ik János , 
selmeczi oktató's ez évben igazgató. 

Igazítás. A' dunamelléki helv. hitv. kő-
vető egyházkerület' közgyűlése' határidejéről tett 
jelentésben tévedés történvén, igy igazítatik meg: 
hogy a' tisztelt egyházkerületnek f. é junius' 17's 
következő napjain Pesten tartandó közgyűlése a' 
papi kijelölteknek vizsgálatával fog kezdetni. 

P o l g á r M i h á l y , e. ker. főjegyző. 

l iCVe lezés . A3 tisztújítás a' protestáns egy-
házlan czimü értekezést nem vettük, noha ezt nagyon 
óhajtanék b í rn i , mert e' felett tisztába kell jönünk. 
— Az évszázados ünnepély' tervét nem, eredményét 
közlendjük. A' káplánokról akkor, ha a' tárgyszóba 
hozatandik, ez úttal eleget hallottunk róla. Óhajtanok, 
hogyha levelezőink a'hibákat megrovogatták, az aján-
lott javítást ne declamando énekeljék e l , hanem tör-
vényhozási alakot öltsenek inkább 's a ' javal latot rö-
vid pontokba fogják össze, hogy a' hosszú ének'rövid 
tartalmát a' közönség elsyílabisálhassa. — A' f. bor -
sodi rokonokat kér jük , hogy küldjék be utolsó gyü-
lésök' eredményét, különben Csókhalmi urét adjuk ki . 
— Levelezőinket kér jük: 1) Tartsák meg a' hónapok' 
latin neveit. 2) Minden közleményt külön darabka pa-
pirosra , vagy legalább ugy ír janak, hogy külön kül-
dethessék minden egyes közlemény a' nyomdamühelybe. 
3) Kövessék azon helyesírást, mellyet a' m- t. társa-
ság követ, 's mellynek szabályai Eggenberger' könyv-
kereskedésében igen olcsó árron kaphatók. 4) A ' szó-
kat ne vonják össze, mert a' betűszedő nem tudhatja 
mit jelentenek kinek kinek contract ioi , mellyek ugy 
is igen különbözők. — Gerendelyi urat kénytelenek 
vagyunk kérn i , méltóztassék bírálatát olvashatólag le-
íratni 's belőle a' merő vagdalkozásokat kihagyni s 
kizárólag csak a' megrovandó hibáknál maradni. Mi-
helyt ez megtörténik, azonnal kiadjuk azt 

Székács. 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-ik év' második felében is folytattatni fog. 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boríték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boríték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten Ileckenasl Gusztáv ur' váczi ulczai könyvkereskedésében 's 
ti szerkesztők' akarmellyikénél történhetik. A Prot. Egyh. és Isk. Lap' szerkesztőséye. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
MKarmadiK évi folyamat. 

Pesten , 1844. Junius' Íjén. 

Jenes (katholische) Element steigerte sieh durch die oxforder Professoren Newmann und Pusey, 
welche zur Erneuerung aechter Katholicitaet den Protestantismus verleugnend und alle katho-
lische Satzungen soweit ihnen die 39 Artikel nicht ausdrücklich widersprechen, wiederauf-
nehmend von der hochkirchlichen Partei begünstigt wurden, bis ihre immer offner hervortre-
tende, obwohl nicht zugestandene Neigung zum rőmischen Katholicismus das protestantische 

Bewusztsein schaerfte und auch von den Bischöfen als Puseysmus verworfen wurde. 
Ha se. 

T a r t a l o m . A' puseyismus. D a r u.— A' Nyiregyhézán fe lá l -
lítandó evang. seminarium ügyében. V a n d r á k A u d r á s. 
— Háromszékről . Erdélyhonból. B i r ó S á n d o r . — H e -
ves-nagykunsági ref. egyházmegyei helyosztó gyűlés. F ü r -
d ő s L a j o s . — Zaránd-hunyadi ref. egyházkerü le t ' gyű-
lése. — Könyvismertetés nem birálat. D o b o s . — Kül -
földi közlemények. — Belföldi közlemények. 

A' puseyismus* 
Pusey' követői' tanrendszere, mellyről ki-

sebb nagyobb röpiratok, hiriapi czikkek , Prot 
Egyh. és Isk. Lapunk is annyit szólának már 's 
alkalmasint szólandnak még; melly Angliából Ej-
szakamarika-, Keletindia-, Persiába átszivárgott már 
(Berl. Alig. Kztg. 1844 113 szel.) mindenesetre 
ollyan tünemény, melly a'hegyentúli pártban nagy 
reményt, a' protestánsok közt nagy aggodalmat 
méltán ébresztett 's bár eléggé foglalkoztata immár 
minden színezetű tudósokat, tanai összeszedve, 
egy képbe össze- 's a'közönség eleibe állítva még 
nem voltak. E1 hiányt kipótolandó Weaver angol 
dissenter pap, ki előtt tárva volt a' puseyismus' 
egész gazdag irodalma, ki a' puseyiták' működé-
sét önszemeivel láthatá 's igy a1 közönségnek azt, 
mit más idegen tudós nem adhata, a' puseyismus' ta-
nait és irányait egész terjedelműkben összefogva, 
sajtó utján közzé tevé 's munkája német nyelven e' 
czim alatt: „Der Puseyismus in seinen Lehren und 
Tendenzen beleuchtet von H. Weaver. AusdemEn-
glischcnübersctzt von Eduárd Amthor, Doctorder 
Philosophie und Mitglied der asiatischen Gesell-
schaft zu Paris. Leipzig 1844. 8-r. VIII. és 188.1." 
megjelenvén: nem teendünk tán kellemetlen dol-
got t. olvasóinknak, ha őket a' puseyismus' ere-
detével , elterjedése' okaival, tanaival 's káros irá-
nyával lehetőleg röviden megismertetjük. 

1.) A puseyismus' eredete 's elterjedésé 
okai. Midőn 1833-ban szabadelmübb türelem-
szellemet mutatott a' dissenterek's r. katholikusok 
iránt a' kormány, az angol egyház' legalább egy 
része zajt kezde ütni azt képzelve, hogy az által 

az ő jogaihoz nyul a' világi hatalom. E1 zajt főleg 
az oxfordi papság indítá, attól félve, hogy illy 
uton „el fog végtére hagyatni, méltóságából k i -
vetkéztetni, sőt lábbal tipratni 's a' status'és an-
gol nép' részéről megraboltatniaz apostoli egyház." 
'S minthogy ez a' közvélemény' beleegyezésével 
látszék történni, a'dolgok'illy helyzetét nem cse-
kélyebbnek, mint „nemzeti apostasiának" tekin-
ték az oxfordi papok. Most is tehát, mint Anna 
királynő' korában, szükségesnek látták az eredeti 
traditio', apostoli utódiság', a' papságnak ige' és 
szentségek' kiszolgáltatása körüli kirekesztő joga', 
az apostoli egyház' és szentségek' hatasossága' ta-
naihoz folyamodni. Illy tanok lilének is a'kor'pil-
lanatához; mert ha emberek, püspökkéz által fel-
szenteltetve , egyedül igazi utódai az aposto-
loknak 's mint az apostolok' egyedül igazi utódai-
nak csupán nekik van joguk a' sz. igét hirdetni 's 
a' szentségeket kiszolgáltatni, ugy természetesen 
rendeleteiknek alá kell magunkat vetnünk 's ha ők 
a' szentségek' kiszolgáltatása által lelkünknek üd-
vét 's kegyet adni képesek, melly férfiak annyira 
méltók szellemi vezéreinkül tekintetni 's melly hi-
vataltekintetek és kötelességek lehetnek reánk néz-
ve annyira fontosak, hogy azokat megtartsuk? E' 
szerint bármi nevü eretnektanítók mintsz. hivatalba 
befurakozoltak elutasítandók 's hivataloskodásaik 
érvénytelenekül tekintendők. 

Illy véleményeket terjesztgetni volt feladata 
a' papok azon osztályának , kik most Pusey tr.' 
nevéről „puseyitáknak" hivatnak. E' nézetek má-
sokkal a' papsághoz igen közelítőkkel együtt buz-
gón terjesztettek 's a'közvéleményben olly támpon-
tot leiének , hogy az evangyéliomi igazság' bará-
tainak szivét nemcsak a' dissenterek közt fcllází-
ták, hanem az angol egyház'nagy részétis's mint 
látni fogjuk, nem ok nélkül. 

Imént mondók , hogy az „apostoli utódiság" 
's t. dogmái Anna királynő' korában sarjaztak fel; 
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mert bármi ujaknak látszassanak is némellyek előtt, 
ujak valóban nem. Hicks, Dódwel, Brett már 
a' XVIII század' kezdetén nagy kitöréssel tárták 
fen azokat, mégpedig, ugy látszik, egy azon czél-
ból, mint most, t i. hogy a' látszatos vész ellen 
oltalmazzák az angol egyházat De a' közönség 
átalában ujakul tekinté e' tanokat főleg azért, 
mert azon r. kath. tételekkel vannak fölvegyítve, 
mellyeket olly sokáig ostromolt a' prot. egyház. 
E' látszatos újság 's azon körülmény, hogy ama' 
tételek tudós és igen mivelt férfiaktól, férfiaktól, 
kik a' vallás- és tudománynak szentelt csarnokink-
ban értenek meg, származának, voltak az okok, 
hogy szokottnál nagyobb fokú figyelmet ébreszté-
nek. '$ mivel a' szószék (Kanzel) és sajtó, az o-
kulás' e' kulforrásai, be lőnek áltatok undokítva, 
nem csodálhatni, hogy a' folyamokból ivó közön-
ség szinte nagy mértékben beundokítaték. 

'S mi okozá a" puseyita tanok'szerencsés el-
terjedését? Az emberi sziv 's a' társas állapot, fáj-
dalom, igen el voltak hozzájok készülve. Nézete-
ket, mellyek saját pártunknak előuralmat adnak's 
biztosítanak; azon fölül hasznunkra 's hatalmunk' 
öregbítésére szolgálnak — nézeteket, mellyek a' 
szivvizsgálat'és a' ,,külszinnek" „istenes élet' ereje" 
helyére állításával a' szivvizsgálat fáradalmaitól ben-
nünket fölmentenek — nézeteket, mellyek inkább 
érzékek', mint hit' 'sbel erő', vallásnak kedveznek 
— illyen nézeteket a' néptömeg igen örömest szí 
magába. Ez azonban még nem minden; él az em-
berben bizonyos undor a'szigorú és zártgodolko-
zástól, legalább mennyiben az az igazság' kipu-
hatolására megkívántatik. Mert helyesen jegyzé 
meg már Seneca: „Unusquisque mavult credere 
quam judicare.u E' szerint a' pór szívesen elfo-
gadja kész pénzül azt, mit neki vélt hitelességű 
tanítói prédikálnak 's gondatlanulés eleve-vizsgá-
lat nélkül teszi magáévá azon hitvallást melly épen 
kezénél van, vagy az egyszer elfogadottban nem 
hagyja magát háborítalni. Igy történt, hogy né-
mellyek alig hivék a' puseyismus' létezését vagy 
arról magoknak tudomást nem szerzének; mások 
megelégedének felszínes elégtelen fogalmakkal ez 
ügyről; harmadik osztály azt vélé , hogy csak két 
vagy három tévtant foglal magában; a' negyedik 
pedig épen nem akart vele törődni 's t Csodálhatni-e 
tehát, hogy a' puseyismus elterjedett? 

II. A' puseyismus' tanai. Ezeket Weaver 
a' puseyiták' irataiból gondosan kiszemelve és szá-
mos idézettel támogatva terjeszti előnkbe; ezt mi 
azonban nem tehetjük, mert nem könyvet, hanem 
csak kivonatot írunk. Elég legyen tehát e' tanokat 
csupán szárazon 's egyszerűen elősorolnunk: 1) 
A' hitnorma' kiképzése végett a'sz. Írással az ere-
deti és r. kath. traditiót kell összekötni. 2) Ma-
gnnyitéleteiket az egyesek vessék alá az egyház' 
ítéletének. 3) Az angol-egyház szolgái apostoli 
utódiságát igényelheti, kikfölszenteltetéskorapos-
toli kegyben részesülnek. 4) Az epíscopalis-egy-

ház tagjai mint az apostoli utódiság' szolgái kire-
kesztő joggal bírnak a' sz. igét hirdetni 's a'szent-
ségeket kiszolgáltatni. 5) Az episcopalis-egyház, 
mint az angol-egyházban létező, egyedül apostoli 
egyház. 6} Azt nem várhatni, hogy a' sz. ige és 
szentségek episcopalis egyházon kivül is fogana-
tosak legyenek. 7) Hatalma van az egyháznak meg-
áldani 's megszentelni azon szokások-és szertar-
tásokat, mellyeket rendelt. 8) Az egyház' pap-
jait az áldások', imák' 's feloldás' kiszolgáltatása-
kor papi hivataluknál fogva tisztelet illeti, bárminő 
legyen is mint embereknek, jellemök. 9) A'szent-
ségek, fő üdveszközök, foganatosak az üdvességre 
's erre átalában szükségesek. 10) A' keresztséghez 
rendelt vízben szellem' és szellemi újjászületés'ré-
szeseivé leszünk. 11) A' megigazulás keresztség ál-
tal történik. 12) Megszenteltetésünk is keresztség 
által történik. 13) Minden szellemi áldás össze-
köttetésben áll a' keresztséggel. 14) Az uri vacsora' 
szentsége nem csak a' Krisztus' halálát tünteti előnk-
be 's rá emlékeztet, hanem lelkünkkel is életet 
közöl. 15) A' megigazulás magában foglalja ugy 
a' benne lakó , mint a' szerzett igazságos létet 's 
inkább amattól, mint emettől függ. 16) A1 Krisz-
tus' teste és vére valódilagvan jelen az uri vacsora' 
szentségében, de nem helyileg, még pedig olly 
módon van jelen, hogy ránk hathat 's hatását ve-
lünk éreztetheti. 17) A'miseáldozat meg van en-
gedve, föltevén előre, hogy az csupán emlékeze-
tül szolgál, nem pedig haszon végett. 18) A'pur-
gatórium' bizonyos nemének hivése megengedtetik, 
de nem a' romai purgatoriumnak. 19) Ereklyék'és 
képek' tisztelése helyeselhető , de nem a' romai 
imádás. 20) Láthatlan lények' segélyül hívása meg 
van engedve, rde nem a' romai egyház' bálványozó 
értelmében. Ok csak közbenjárókul, nem pedig 
adaiozókul hivathatnak fel. 21) Figyelmünket bi-
zonyos formák- és szertartásokra kell fordítanunk 
's azokat kegyeszközökül tekintenünk* 22) A' sz. 
irás nagyobb mysticismussal és allegóriával ma-
gyarázandó. 

E' tanok' vizsgálatába, főleg czáfszándékkal, 
mit Weaver megtőn, szinte nem bocsátkozhatunk 
's imígy egyszerűen összeállítva is elegendőknek 
tartjuk arra, hogy t. olvasóink átlássák, hova czé-
loznak velők a' puseyiták. 

III. A' puseyismus' káros irányai. Ezek, 
IVeaver szerint, a' következők: 

1.) Felszökteti a' papság' hatalmát. Vizs-
gáljunk egy puseyita papot. 0 kirekesztőleg ma-
gának tulajdonítja hívei' vezérletét örök ügyeikben; 
csupán neki van joga őket Krisztus'tagjaivá, Isten' 
fiaivá 's a" menyország' örököseivé felavatni a1 ke-
resztség' szentsége által, mellyet ő apostoli utód-
ként kiszolgáltatva, hiveit nemcsak újjászületésben, 
hanem megigazulás-, megszenteltetés- és szellemi 
áldásokban is részesíti. Kivüle senki sincs felhatal-
mazva őket a' megváltás' útjára tanítani 's az égbe 
vezető uton vezetni. Végre közelít haláluk' órája, 



a' midőn mindenek előtt legfontosb, hogy nekik a' 
vallás' vigaszai nyújtassanak. A' pap felolvassa a' 
parancsokat 's kiszabott szavakat, kiszolgáltatja 
nekik a' szentséget, melly, keze által kiszolgál-
tatva, életet ád a' léleknek, 's miután bünbánatjuk-
és hitökért elmondá fölöttük a' föloldozást, útnak 
bocsátja őket ég felé. Ennek mi lesz legközelebb 
következménye a' kedélyekre nézve? Annak érze-
tében, hogy örök érdekeik nagyobbára a'pap' ke-
zében fekszenek ; erre nemével kénytelenek fölte-
kinteni a' szent bátortalanságnak, melly félelemmel 
határos és nem merendnek akarata ellen valamit el-
követni. Nekik egyéb nem marad hátra, mint pa-
rancsainak föltétlenül engedelmeskedni 's monda-
tait csalhatlan igazságként elfogadni. Ez annál in-
kább megtörténendik, ha egyházát arról képes meg-
győzni, hogy ő „apostolok'utóda", hogy a'szent-
ségekben, miket kiszolgáltat, való rejlik 's hogy 
az elemek' fölszentelése által a' kenyér- és borban 
Krisztus' jelenlétét eszközölheti! Mt szentnek kell 
illy férfi' személyének lennie ! 'S kétkedhetnék-e 
még valaki arról, hogy e' tételek felszöktetnék a' 
papság' hatalmát? hogy az embersziv' hiúsága- 's 
dicsvágyának hizelgenek? 

2.j A' nép' kedélyeit rabszolgákká tenni 
törekszik. Igen, az, mit a' puseyismus czéloz, 
valódi szellemi rabszolgaság. Miként hangzanak 
ugyanis szavai? ,,A' püspöki papságot 's csupán 
ezt illeti az ige' és szentségek' kiszolgáltatása 's 
örök üdvetek nagy veszélyben forog, ha azokat 
más által szolgáltatjátok ki magatoknak." Vegyük 
hát azon esetet, hogy ollyan egyházban lakik va-
laki, hol e' felekezetű pap székez. Mint egyház-
tag kénytelen öt szellemi vezéreül elfogadni. Szi-
lárdul levén meggyőződve bűneiről, a' legfőbb, is-
ten' szolgája után epedend , ki a' megváltás' útját 
neki megmutathatja, megmutatni akarja; de hát 
ha az történnék, hogy ,felhatalmazott" vezére maga 
sem ismeri ezen utat? Vagy az egyháztag helyes 
uton jár tán 's csupán azt óhajtja, hogy tovább 
vezettessék rajta : itt is minden esetre ama' ne-
hézség fordul elő; ha mert maga a' pap sem jár he-
lyes uton vagy nem ismeri azt, igy másokat ve-
zetni egészen képtelen. Az egyháztag mégis kény-
telen templomába járni 's magát a'pap'kormánya 
alá adni! Nem rabszolgaság-e ez? a' puseyismus 
nem a' kedélyek'békóba verését czélozza-e? De mi 
a' dolgot még borzasztóbbá teszi — ugyanazon 
egyházban kormányzatot lel az egyháztag, melly 
által nem csak megismerheti a' megváltás'útját, 
hanem azon tovább is vezettethetik, élénkílethe-
tik, vigaszlaltathatik 's megszilárdulhat; de a' pap 
„felhatalmazatlaní'tanító, kit „veszélyes hallgatni"; 
ha hallgatja öt, nemcsak üdvét veszélyezteti, ha-
nem a' pap, biró , e g y h á z ö r e b b e k ellensé-
geivé lesznek's igy minden jótékony alapítványok-
ból, mellyek a'községben léteznek, kirekesztetik, 
Nem arra van-e ez kiszámítva, hogy rabszolgává, 
tökéletes rabszolgává tétessék? — A' szentsé-

gek' szükséges voltára vonatkozó állítás is, mintha 
azok múlhatatlanul megkívántatnának üdvünkre, 
szellemi rabszolgaságra vezet. Gyermek születik 
péld., hirtelen görcsök rohanják öt meg, közel van 
a' halálhoz, de hogy üdvezülhessen, előbb meg 
kell kereszteltetnie; de jaj, a' pap ki egyedül van 
feljogosítva kiszolgáltatni e' szentséget, nincs 
kéznél; az atya, az anya, a' bába, mindnyájan 
aggódnak a' gyermek' jövendő boldogsága fölött, 
de mit tehetnek? Várnak, várnak és várnak hasz-
talanul, lelkét a' gyermek megkereszteletlenülki-
adá ! Nem annyit jelent-e ez, mint szellemi rab-
szolgaságra kárhoztatva lenni? Igen még akkor is, 
midőn a' szülők azon reményben élnek, kogy aka-
ratjuk telt gyanánt fog vetetni. Szint ezt mondhatni 
az urvacsorájáról, kivált midőn az haldoklóknak 
szolgáltatik ki. — Azonfölül kénytelen az ember 
magányitéletét az egyházénak alárendelni 's azt, 
mit a' pap, hinni. E' tan, meglehet, könnyelmű-
nek, ki nem vesz magának fáradságot gondolkozni, 
érzületével (Gesinnung) igen jól összeülik; de az, 
ki tudja, mi nagy becse van értelmi, szabad aka-
rattal megajándékozott természetének 's magát 
értelmisége' és szabad akaratja' mikénti használa-
táért felelősnek tartja , szükségkép megfogja azt 
vélni; mert minduntalan látni, mint erőszakoltatik 
hitünkre az, mit dőrének 's iráselleninek tartunk, 
csak súlyos rabszolgaságnak tekinthető. Igen, az 
isten engem' szabadon cselekvő lénynek teremtett 
's bár testem bebörtönöztessék, szájam befogas-
sék , szellememnek mégis gondolkoznia kell 's ha 
tilos szabadon gondolkoznom, akkor rabszolgaság-
ban élek 's e' rabszolgaság annál szenvedhetlenebb, 
ha elképzelem, hogy azon isten, ki teremtelt 's 
gondolkozó erőt adott, azt kívánja tőlem, mikép 
a' szentírást vizsgáljam (és lássam, azon dolgok, 
mik nekem mondatnak, valóban ugy vannak-e vagy 
sem, ha elképzelem, miként felszólhatott az is-
ten „mindent megpróbálni 's a'jót megtartani4' és 
„nem minden léleknek hinni, hanem megpróbálni 
a' lelkeket, ha istentől vannak-e?" 'S haugy ta-
lálom , hogy gondolkoznom 's ítélnem eltiltanak az 
emberek, holott teremtőm mindkeltöt kötelességem-
mé tette , nem élek-e szellemi rabszolgaságban ? 

3.) Alvállást terjeszt Meglehet hogy a' pu-
seyiták' szándékai böcsületesek, de tanjuk' iránya 
mindenesetre igaz vallás helyeit alácsusztatottat adni 
's igy álvallást terjeszteni. Ez fogna oka maradni, 
hogy az emberek a1 test külső megkereszlelésénéí 
mi őket keresztyénekké teszi, maradnának, de a' 
belső lelki keresztségre'sa'sz.lélek'bennöklakására, 
hololt csak ez tenné őket igazi keresztyénekké, 
nem is ügyelnének. A' kenyérevést 's borivást 
ámbár testi cselekvényeket, annak tekinlendik, 
hogy a' Krisztus' életszellemét adá leiköknek a' 
hitnek általa. Keresztség általi egyesülést a' lát-
ható egyházzal, egyesülésnek tartandnak a Krisz-
tussal és láthatlan egyházával az elő hit által. Em-
berek' tanai 's parancsai lépendnek az isten' tanai 



's parancsai helyébe. Igy csak külső vallás leend, 
mig a' sziv változatlan 's istenes élettől elfordulva 
maradand. 

4.) Rászedi 's megrontja a' lelkeket. Üd-
vezítőnk mondja, hogy havak vezeti a'vakot, mind 
kelten verembe esnek. Jegyezzük meg jól: mind 
ketten! Nem csak a' vezető , hanem a' vezettetett 
is. Mi fontos tehát arra vigyázni, a' mit hallunk 
's mi fenyegetők a' puseyismus' eredményei, ha 
olly tévelyesek' tanai! De nézzük a' dolgot köze-
lebbről. Ha életbe lép az apostoli utodiságróli tan, 
akaratlanul is azon kérdés tűnik előnkbe, bizonyos 
esetekben nem tetetnek-e ki általa veszélynek egész 
községek' lelkei? Ittpéld. egy pap van, ki tán nem 
forró vágyból, pappá lenni, hanem azon czélból 
hogy jövedelmes egyházat kapjon, ment az egye-
tembe; elvégezvén tanulmányait, mint „apostoli 
utódnak" egész község bizaték felvigyázatára. Hí-
veinek értésére adja, hogy neki 's kirekesztöleg 
neki van átadva a' lelkiekrőli gondolkodás, de, 
ámbár szájjal „legfőbb isten'szolgája, ki megmu-
tassa az embereknek a' boldogság' útját," tetteiben 
nem az 's ez ut iránt maga is tudatlanságban él. 
Ennek mi a' következménye? A'népnek épen sem-
mi vagy csak vak vezetője van; evangéliomot, 
melly „istennek hatalma minden hívőnek üdvére" 
vagy nem hallanak 's igy üdvöket elvesztik, vagy 
rosz vezetőjök levén eltántorodnak 's verembe — 
pokolba esnek. Ebben ki segíthetne rajtok ? Hi-
szen papjok „felhatalmazott tanító," apostolok' 
utóda 's ámbár azon egyházban más papot is le-
hetne találni, ki ismeri a' megváltás' útját, az ur' 
evangéliomát prédikálja 's eszközül szolgálhatna 
lelkeik'boldogságának, vele azonban mit sem kezd-
hetnek , mert ő nem „felhatalmazott" s meg van 
nekik tiltva hozzá menniök, őt hallgatniok! Ezen 
apostoli kirekesztő utódiság nem oda czéloz-e, 
hogy megrontassanak a' lelkek? — Más tana'pu-
seyismusban, melly rászedőnek mutatkozik, a' 
szentségek' hatályosságáróli tan. A' szentségek ál-
tal, igy tanit Pusey, Krisztussal egyesülünk, ál-
talok vagyunk elválasztottak, megigazulvák, meg-
szentelvék, isten' fiaivá menyország' örököseivé 
fogadvák. Azok tehát, kik illy tanokat hallanak's 
igazságukról meggyőződnek, rajta lesznek-e, 
hogy a' „szoros kapun" jussanak mennyországba? 
Koránsem ! Ők a' Krisztusban részesei már az üdv-
nek 's kell-e nekik több? — Mit mondjunk a' for-
mák- és szertartásokról? Ki nem tudná, a' ki csak 
kissé ismeri az emberi természetet, hogy termé-
szetünket formák , szertartások, pompa, külfény 
jobban vonzák, mint dolgok, mellyek az érte-
lem' oktatására és sziv' megújítására irányozvák? 
's könnyebb k ü l d o l g o k r a csábítani az em-
berek' figyelmét, mint azokra, mellyek a'kedély-
es szívben székeznek ? 'S ki nem tudná, hogy 
megosztatik 's gyöngül az által a' kedólyerő, ha 
ez vallásformák- és szokásokra olly aránytalanul 's 
rendkivűl iránvoztatik ? Izrael' egyházának >törté-

ténete e' pontról hangosan 's 
érthetőleg szólhat. — Tekintsünk még a' felol-

[dozásra. E' szertartást mennyire akarja kiter-
jeszteni a' puseyismus, megmondani képesek nem 
vagyunk De bizton kérdhetjük: mineke'szokás? 
Ha a' haldokló igazán megbánta bűneit és hitt, nem 
elég-e, hogy igéjében megigéré az isten miszerint 
megbocsáttatnak bűnei? Ha pedig meg nem bánta 
azokat és nem hitt —pedig e'pont iránt mi gyak-
ran vagyunk bizonytalanságban — minek mond-
junk e' földön ítéletet, minőt égben is aligha fog-
nak mondani? Nem annyit tesz-e ez, mint az 
egyeseket rászedni? Nincs-e ez arra számítva, 
hogy a' jelenlevők tévútra vezettessenek? Nem oda 
czéloz-e ez, hogy érzéki gondtalanság 's dölyf 
idéztessék elő, magában azt képzelendő, miszerint 
a' pap imája's feloldozása, összeköttetve a'szent-
séggel , megszabadííand a' bűn' súlyától ? Nem 
ásatik-e igy alá a' morál ? Valóban az említettek-
nél nem volnának csekélyebbek a' puseyismus'kö-
vetkezményei. Ne mondjuk, hogy nem lehetnek 
illyenek eredményei. Igaz, eddigelé nemiilyenek 
's azt nem is akarják a' puseyismus' hivei. De az 
embertermészet mindig embertermészet marad 's 
csak hanyagoljuk el a' kedélyt és szivet mivelni 
's borzadva látandjuk ezen uj egyházi növény'ke-
serű gyümölcseit. Ettől azonban aligha kell tarta-
nunk, mert az angol gyakorlati tapintató józan ész 
máris vissza kezd térni a' helyes ösvényre 's nyil-
vános lapok szerinifBerl. Alig. Kirch.Ztg. 1844. 
14. sz.) a' puseyismus' ügyét bukottnak tekinthetni. 

Da ru . 

A' Myiregyházán leSsillítaiidó evang seniiaiarmm' ügyében. 
A' szóban levő seminarium'létrehozásának esz-

méje ez előtt hét esztendővel pendítetett meg elő-
ször Mlskolczon Hunfalvi Pál és Némethy Pál 
oktatók által. Czélja eredetileg: alkalmas néptaní-
tókat képezni a' boroszlói, weiszenfelsi s több ily-
lyen intézetek'mintájára; létesítendésének módjai 
pedig : tiz év alatt négynégy p. ftjával befizetendő 
40 p. ftos. részvények, szabad alapítványok és ada-
kozás. Az ügyet magáévá tevé az 1838-iki ker. 
gyűlés R. Szombalhban 's 36 tagból álló vegyes biz-
tosságot nevezett ki, melly azesperességektől, vagy 
egyesektől is, beküldendő javallatokat és terveket 
megbírálván, a'legczélszerübbet mutatná majd be a' 
legközelebb egyh.ker. gyűlésnek. A'kassai 1839-
iki ker. gyűlés a' kész tervet az esperességekben 
köröztetni's testületeket és egyeseket adakozás vé-
gettmegkerestetni rendelé; azon 500 p. ftot pedig, 
meliyet egy könyvnek eladásából tiszt. Kolbenheyer 
Móricz és Steinacker Gusztáv urak az intézetnek 
áldoztak, hálásan 's kitűzendő példa gyanánt jegy-
zőkönyvbe vevé. A ' következő évi miskolczi gyű-
lés jóvá hagyá a' választmányi tervet, Dráskóczy 
Sám. alispán úrnak nemes lelküségét pedig, ki hat 
részvényt vállalt el, megköszöné's a'tervnek Nyir-



egyházán leendő valósítására szolgáló legjobb mó-
dok' kikeresésére újra biztosságot nevezett ki. Az 
1841 -iki rosnyai gyűlés, teljes tervet 's élénk ada-
kozást óhajtva, hasonlókép intézkedik. Az iglai 
1842-ki gyűlésen, hol is kiviláglott, hogy az in-
tézetre egybegyűlt pénzalap az 1841 végével még 
csak 1500 vftra ment, a' nyíregyházi követek's az 
elnök felügyelő emelék magasb stadiumra a' már-
már elalvásnak indult ügyet; az előbbiek ugyan-
azon lelkes nyilatkozattal, hogy Nyíregyháza sza-
badalmazott városa az intézet' számára, egy most 
igen olcsón (4600 vfton) megszerezhető nagy há-
zat és fundust szemelt légyen ki, hogy ugyanazon 
nemes indulatú város az intézet'felsegélésére éven-
kint 300 p. ftot, 30 köböl búzát, 6 tanítvány'szá-
mára állandó élelmezést és a' mezei gazdaságbani 
tanítás' 's gyakoroltatás' érdekében 50 köblös föl-
det ajánl; az utóbbi pedig azon ígérettel, hogy a' 
megveendő ház' ideiglenes kibéreltetése jövedelmét, 
a' mennyiben a'belefektetett tőke' kamatját nem fe-
dezné, magáéból kész pótlani. E' felett a' szentczélra 
gyűjtendő adakozás ismételve sürgettetik 's a' többi 
t. superintendentiák is az országos érdekű tárgy' 
ápolására megkéretnek. A' felkai kisgyülésen ta-
valy már örvendetesb részvét mutatkozék. A' gö-
möri t. esperesség G45 pftal járul az alaptőkéhez; 
a' kárpátaljai eddig 238 pftot gyüjte, a' hat kir. 
városi mintegy 140, a' békési pedig rövid idő alatt 
a' tavaly történt barátságos felszólítás után 600 
pftot Most folyó év. jun 18-ára hivatnak össze 
elnökileg * ) az állandó választmány'tagjai, hogy 
az intézetnek életbeléptetéséről tanakodjanak, hogy 
a' legközelebbi ker. gyűlés már eldöntőleg hatá-
rozhasson. 

Ez az ügynek históriai folyamatja rövid vázlat-
ban eddig, 's az alkalom elég fontos és kedvező, 
hogy alapul szolgáljon a' tárgynak fölelevenítésére 
'sajánltatására e1 lapokban is, mellyre nézve az ér-
demes szerkesztőségnek pártolását, hiszem, szeren-
csés leendek megnyerni. 

Korunkban, protestánsok közölt, ott, hol illy 
képzőintézet még hiányzik, hol az elemi tanítók''s 
egyházi zenészek' képeztetése a' sorsra van bizva, 
hol az alkalmas és derék candidatusok olly ritkák, 
millyekre pedig olly mondhatlanul nagy a' szük-
ség , kiktől a' családos, egyházi és polgári köz-
életre nézve annyi függ, hol mondom, mint nálunk, 
ezen okok szólanak ott, „seminariumot" megkí-
vánni és előteremteni, úgy látszanék, hogy oly-
lyan egymásután jövő valami, mint szomjúság és 
szomjoltás. Jobbjaink közül nem islesz, gondolom, 
senki, ki a' néptanítókat képző intézetnek mind mel-
lőzhetlenül szükséges, mind százszorosan hasz-
nos voltáról kételkednék. Ezekről tehát itt nem is 
szólok. Rég elismerte azt a'müveitvilág, elismer-

•) A' biztosság1 elnöke t. Dráskoczy Sám- ur, az in-
tézet' pénzlárnoka pedig t Szontagh István ur 
Káhón. 

lék gyűléseink is, mint a' fennebbi protocollaris 
adatokból kitetszik. Még is vajmi nehezen akar si-
kerülni az egész, 's hét esztendő' lefolyta után is, 
úgy látszik, nem eléggé meleg és egyetemes a' 
részvét. Hol keressük ennek okait? Mellyek az aka-
dályok ? 'S mi Ígérhetne jobb sikert? 

Tisztelet, becsület az egyes buzgóknak, áldja 
is meg őket a1 jó Isten; de a' kérdés mégis csak 
megmarad: miért nincs hát több, az az annyi buz-
gó, hogy hét esztendő alatt életbeléptesse a' gaz-
dagon gyümölcsözendő intézetet? Egy pár szép 
példa adatott, miért nem talált több utánzókra? Én 
úgy hiszem, sokan, kik magokat eddig meghúz-
ták, kik az ügy iránt hidegebbek, vagy kik azt 
épen ellenzik, nincsenek az eszmével tisztában, 
s egy illy intézetnek természetét, fontosságát kel-

lőleg nem érzik, mert kellőleg nem értik. A 'mü-
veit külföld, p o. Prussia, olly fontosságot tu-
lajdonít az illy intézeteknek, hogy számukat 45-
nél többre szaporította, erejöket országosan gyá-
molítja, 's 1200-nál több ügyes egyént húz belülök. 
Milly szellemi tőke ez aztán! Mink itten indoko-
kat ne találjunk? De nálunk vajmi sok még az is-
meretlen jó, és — ignoti nulla cupido! — Sok, 
Isten tudja, mit ért mindent a1 ,seminarium( alatt 
's a' névtől is ijedez! Sok, nem értvén a' falusi 
iskolatanítók'hivatását, azt véli, hogy illy egyént 
uton útfélen találhatni annyit a' mennyit csak kell 
's többet is. Pedig bizony még illyet sem találhatni 
mindenkor, mint több közönség bizonyítja itt kö-
rülöltünk is; 's kit már csak a végszükség szorít 
be az igába (mert ha más bármi lehet, falusi mes-
ter nem lesz), annak ugyan nincs mit örülni. De 
van, ki falusi tanítónak nem is akarna különösen 
müveit's igen ügyes embert, „mivel, úgymond, 
az be nem érné olly fizetéssel, millyen legtöbb he-
lyen a' mostani; az A-nak, B-nek galyibákat okoz-
hatna 's mindenféle jogokat (emancipatiót!) köve-
telne; az a' népet kihozná rendes vágásából" 'stb. 
Az illy szomorító nézetek' alapja bizony nem más, 
mint balvélemény, az az helyes ismeret' 's tán még 
jó akarat' hiánya is Már csak az illy nézetek' meg-
czáfolására is szükséges és hasznos a' seminarium. 
Én azt hiszem's vallom, hogy a' képesebb, nagyobb 
sikerrel munkás embernek többet is szívesen fog 
fizetni, sőt fizel/ie£ni az általa emeltebb község; 
továbbá, hogy a' műveltebb emberrel mindig ke-
vesebb a' baj, könnyebb az eligazodás, sikeresb 
a' munka; végre, hogy épen a1 seminár fog szint-
olly szerény, békés, józan, mint ügyes és hasz-
nos férfiakat képezni, nem pedig rabulistákat, vagy 
felhőn-nyargalókat. Ne ijedezzünk hát ezen jám-
boroktól uraim. De más részt ne véljük ismét, hogy 
„nem nagy mesterség a' falusi, vagy városi elemi 
tanítóság, hogy jó arra, ki írni, olvasni, jól zúgni 
's valahogy kintornázni képes." Jól irni, olvasni, 
énekelni 'stb. már az sem csekélység; de jól irni, 
olvasni tanítani már jóval több. Hát az átalános 
nevelési képesség, különféle hasznos ismeret hol 



van még ?s a' mi fődolog, a' nemesb lelkület, t. i. 
nemcsak ama' természeti 's ösztönszerűleg működő, 
hanem melly elvvé 's meggyőződéssé képeztetett. 
„Vannak úgymond, illyeneink most is." Van, de 
tiz közül egy, kettő, tehát mint kivétel, nem pe-
dig mint regula, 's ha több van, mit én szívesen 
óhajtók, mind olly férfiú, ki hosszú évek és saját 
fáradsága után, sőt nem csekély küzdés és áldo-
zatok mellett vált azzá, mivé hivatalának mind-
járt első évére neveltethetett volna a' seminárban; 
és kicsoda merné állítani, hogy ezen kitünőbbek 
is a' seminár állal még jelesebbekké nem tétetnek 
vala. „Aztán, jót állhat-e a' seminarium , hogy 
valódi mestereket és félangyalokat nevelend, 's nem 
fogja-e a' közélet' mostoha climája elhervasztani, 
vagy korcsosítani a' nemesb növényt?4' Minden 
növendékeért 's minden időkre, igaz, hogy vala-
mint egy intézet, úgy a1 seminár sem állhat jót: 
de biztos tanúbizonyságot adhatand mindegyiknek 
képessége- 's jelleméről; sokakat, kik különben a' 
tanítói hivatalba becsempésztettek volna, mint arra 
nem valókat, egyenesen elmozdítand, sokakért pe-
dig , mennyire lélektani alapoknál fogva lehel, jót 
is álland. ,,De lehet-e majd a' községeket kény-
szeríteni, hogy tanítóikul csak seminaristákat vá-
lasszanak?" Ha néhány év' multával látni fogják a' 
községek a' seminaristák és nem-seminaristák közti 
különbséget, önként a'jobb után indulandnak; aztán 
a' ker. gyűlés is rendelkezhetik törvény által, hogy 
valamint most papnak nem választathatik akármi-
nemű iskolai vagy útszai rhetor, kiszolgált ispán,* 
tunya mesterember, vagy hazatért katona, úgy 
mesternek se válaszlathassék készületlen. ,,Hátha 
a' seminariumnak nem is leend elegendő növendéke, 
pedig a' seminár évenként temérdek költségbe ke 
rülend: vagy ismét ellenkezőleg , ha igen is sok 
candidatus találand lenni V( Eleintén hihető , nem 
lesz növendék-abundantia; de az elővitt élet, a" 
jó példák, a' javítóit állás, méltánylás és közbe-
csültelés, többeket fognak majd e' hivatalra és az 
intézetbe édesgetni; fölöslegestől pedig alig lehet 
tartani. Most Fényes szerint 1000 elemi tanító van 
ág. evang. 's mintegy 20 csak elkel esztendőn-
ként, és házi nevelőnek kétszer annyit is elvisznek 
szivesen; hát ha, mi valószínű, a' reáliskolák' szá-
ma is szaporodandik! ,,No de talán mind ezen kö-
vetelt képességekhez olcsóbb úton is juthatna az 
egyház; minek mindjárt különös intézet, melly tán 
50,000 's nagyobb tőkét kiván; egy vagy másly-
ceum- vagy gymnasiumnál, hol úgy is tanítatik a' 
paedagogika 's alumneum is van, csak még egy 
tanítóval több, 's meg lesz, a' mit óhajtunk." Ez, 
ügy hiszem, minden elfogulatlan' szemében a'leg-
gyengébb argumentum , bár sokaknál eldöntőnek 
's legpopularisabbnak fog látszani,, Hát azon gym-
nasiumok 'slyceumok, mellyeknek úgy is több a' 
dolguk, mint erejük, ezt is győzzék ? Hisz a' mi 
nevelési 's iskolai íőbajunk ugy is az, hogy min-
denben mindenek akarunk lenni 's hogy speciális 

intézeteink nincsenek. Aztán a' Iheoriai methodika 
még nem egyedüli fő dolog. Alapos egyházi zené-
szei, kis rajzolás, gazdálkodás 's tanítási gyakor-
lások melletti íanulás az oktatók'szeme alatt, leg-
alább is három nyelvbeni jártasság és folytonos gond 
a'szerény, tiszta, resignativus lelkület' kifejtésére, 
bizony sokkal terjedelmesbek és fontosbak, sem 
hogy mellékesen kezeltethetnének. Az átalános en-
cyclopaedisticus és aphoristicus képzés e' részben 
is mindig felületes 's kártékony maradand. Mi a' 
seminariumot többé önámítás 's önpirulás nélkül nem 
mellőzhetjük. Néptanítónak képeztetni, ez különös, 
pedig nagy megye, különös, pedig szép pálya. 
Ehez különös hajlam, passió, de müveltetésis szük-
séges. Itt palliativumok és surrogatumok czélra 
nem vezetnek és sem hasznunkra, sem díszünkre 
nem szolgálnak. „Ugy de honnan vegyük hát a'tö-
mérdek költséget?'4 Franké hét tallérral kezdé a' 
hallei árvaházat, melly most százezreket ér. Aztán 
nem is olly roppant a' költség, hogy 3—4 su-
perintendentia's 800,000 lélek meg ne bírhatná, 
pedig nyomatás nélkül. Csak távolítsuk el az elfo-
gultságot 's indolentiát. 

Engem , megvallom, nem annyira aggaszt az 
anyagi, mint a'szellemi, most mindjárt kiállítandó 
töke. Egy, talpraesett, ügyes, energicus igaz-
gató vagy directortól függ az egész. Mens agitat 
molem ! Találunk-e illyet improvisálva ? Idegent 
hozatni nem lehet, mert az, ha mester is, viszo-
nyainkra nézve tanítvány volna. Candidatusaink 
közül nem tudom , ki készült volna kizárólag e' 
pályára. Ha még nem késő, a' teendők közt első-
nek vélném , felszólítani 's bírálva megválasztania' 
némethonba menendő jelöltek közül kettőt, kik köz-
költségen a' dresdai, vagy berlini, vagy weiszen-
felsi seminariumba való menendésre ajánlkoznának 
's egyik az igazgató-tanítói, másika' köztanítói's 
zenészeti szakra ott legalábbis másfél évig készül-
nének , megvizsgáltatásuk után pedig bizonyítvá-
nyokkal ellátva 's némeliy főbb seminárt még út-
jokban meglátogatva, szerencsésen visszakerülvén, 
azonnal szép hivatalukba iktattatnának, f. i. az az-
alatt már elkészült intézetbe, Nyíregyházán. — 
Sajnálva bár, de legalább parenthetice meg kell 
itt említenem, hogy ezen legczélszerííbb , legmél-
tóbb helytől sokan annyira idegenkednek , pedig 
bizony méltatlanul. A' szépen felvirágzó, szabad 
városnak nemes ajánlatai, az evang. lakosságnak 
túlnyomó száma, a' két, sőt három divatozó nyelv, 
az ezrekre menő elemi-iskolai ifjúság, mellyhez 
3—4 segédtanító most is szükséges, hol tehátany-
nyi az anyag praxisra, hol az élelem olly olcsó, 
hol a' közlekedés most is élénk 's nem sokára vas-
út, vagy csatorna által még élénkebb lesz, ugyan 
mellyik hely, melly nem volna épen az ország'ha-
tárán, kínálkozik kedvezőbben egy alakulandó evang. 
seminariumnak? Hagyjunk fel az aprólékos magány-
érdekekkel feleim, a' közügynek átellenében, 's 
két kézzel ragadjuk meg a'jó alkalmat, melly egy-



szer elszalasztva, bajosan idéztethetik majd vissza.;minő modorral; bo(-. plága-. vesszővel-e, mint eddig. 
Én legalább most alkalmasb helyet nem tudok; ki szelídebb alakkal, gyerkőczék között amúgy gye-
tud, nevezze me^ 's mi övéi leszünk rekis jalszisaggal, tanítsanak? Mint tudtak, úgysem iuu, nevezze meg * mi o\ei leszuntv. szólhattak eddig, mestereink; e.kerületünkben szólni 

bmos t csak egy szíves kerelmem s e g y f o r r o | f o g n a k m á l ó I ú g y , m i ü t tudnak, és tudni fognak b i -
ohajtásom marad még hátra. Kérelem mind azokhoz,jzonyosan, mert már szabad szólaniok, és gondolkodni 
kik a' belátás' 's befolyás' féifiai: ne sajnálják a' 's okoskodni fognak, mert lesz ezután miről gondol-befolyás' 
kedves fáradságot, magány- és nyilvános körökben, 
gyűléseken, iskolákban 's szentszékekről fölvilágo-
sítani a' homályos és zavart nézeteket, eloszlatni 
a' bal és elfogult véleményeket, és szivére kötni 
minden evang. protestánsnak, sőt minden hazafi-
nak, minden család apának és anyának a' szent ügyet, 
azon intézetnek pártolását, melly egyházunkra 
nézve, hajói intézkedünk, epochalis hatású Iehe-
tend A'kis gyökérszálakban, nem az öreg gyökér-
ágakban kezdődik és tart az organismus' élete. Ily— 
lyen gyökérszálacska, nemesb mag, vagy oltószem 
minden seminariumi derék növendék. Az áldás, a' 
jutalom, a' dísz ki nem maradandnak; sőt fényt 
árasztand az intézet nemzedékről nemzedékre azon 
egyházra, azon férfiakra, kik azt ápolva létrehozni 
segítették. Vajha a' seminariumnak, az embereket 
képzendő kezek' kimüveltetésére szentelt intézet-
nek magasztos eszméje varázserővel tudna megra-
gadni egy genialis 's nemes lelket, hogy megtel-
vén vele, sziveket nyerőleg hirdetné azt közöt-
tünk , míg az ige testté válnék; vajha költene fér-
fiút, ki az ige' testesítését méltónak találná, hogy 
rá szánja élete', birtoka', lelkiereje' jobb részét, 
hogy ehez kösse nemesb dicsvágyát, ebben lelje 
büszkeségét és legédesb jutalmát, t. i. százezrek-
nek áldását és érdemeinek, nevének hervadhatlan-
ságát. Ez legbuzgóbb ohajtatom 's ünnepélyes imám: 
vajha teljesülését és zsenge áldásait még megél-
hetném ! Vandrák András . 

U g y h á z i g y si l é s e k : 
IfiáromszékröS. Erdély honitól. 
Folyó év' april hó' 26-án Sepsi-Szent-Györgyön 

a' rectori háznál tartatott sepsi e. kerületi részi, zsina-
ton — a' még csak Siriusi távolban rémlö presbyte-
rialis elv felé — mire még az apostolok, kivált /J«/, 
majd Kálvin és elvrokoni, 's végre, a'cánon i rőGele i , 
mint élő kőre, hogy legyen az irás szerint belőle lelki-
ház , fölépítek a' ref. vallás'egyházigazgatását — egy 
óriás lépést tettünk. 1) A' papuralom' egyedárusko-
dásai, egyházkerületünk' igazgatásába megszünvék. A' 
kor' szavát megértő mester-kar' azon kérelmét, mi-
szerintegyházkerületünk' igazgatásában, t isztek'vá-
lasztásában 'stb., ő is döntő szavazattal bír jon", egy 
sziwel lélekkel pártoltuk, és örvendettünk, hogy mes-
ter atyánkfiainak is kezdett lenni szellemi élete. Lelkes 

gondol-
kodniok. Szóval, hataroztuk: „hogy mestereink'döntő 
szavazhatási tárgyában, Nagy Ferencz, Bakoni István. 
Kis János és Biró Sándor papok által, igen korszerűen 
készítetett bizottmányi munkálat' következtében, egyet-
len pont kivétellel. részi, zsinatunkon előfordulható 
minden tárgyak fölött mestereink velünk együtt, döntve 
tanácskozzauak, és igen érdemes Gödri Ferencz fő -
jegyzőnk ál tal , tényünk' pártolására, minden erdély-
lioni ref. egyházkerületeink felszólítassanak.'"Ugy hisz-
szük, hogy tettünk egy üdvös szikra az emancipatio' 
nagy és szent tüzéből, "s közeledtünk ezzel is a' még 
távol levő presbyterialis elv íelé. Szájunkat Isten szólni 
teremté , ne fojtsuk hát meg tiszteletes barátim! Isten-
nek akaratát senkiben, hogy legyen a' mester is — k i 
e' honnak embert nevel — ember, nem pedig csak mestör, 
és kérjük önöket! a' kornemtő' nevében: miket mi 
mondánk, legyenek igazságosak rá — azt, mit min-
dennap mondanak — mondani: Ammen. 2) — Váló-
pereink' könyebbeni lefolyása és a'peresek'terhének 
könyebbítése "s költségének kímélése' tekintetéből vé-
leményünk oda határozódolt, hogy részi, zsinatunkon 
végkép szűnjenek meg az illyetén perek; közigazgató 
ne mozdítsa feljebb , csak az elégületlen fé l , de ez is 
csak a' Rikán belöli négy egyházak' választott rendes 
ülnökeiből alakult communitas' eleibe. Azon eszmével 
pedig, hogy minden háromszéki ember Enyedre men-
jen , csupán az Enyed körül levő papokból alakult 
püspöki fórumra perelni , meg nem barálkozhatánk. 
- 3) Egy kegy urnák minő joggyakorlata lehet a' csak 

rendes kepét fizető fölött? Kérdésre nézve, átalán véve 
csak abban állapodtunk meg , hogy mivel e. kerüle-
tünkben, gazdag és szegény — a'Székely jog' termé-
szeténél fogva—minden különbség nélkül, egyformán 
folytak be egyes egyházaink' igazgatásába, nem akar-
ván egyházainkat uj privilégiumokkal fölzavarni, a' 
régi jó szokás és gyakorlat mellett, ha régi is, meg-
maradunk- B i r ó S á n d o r . 

Eleves-nagykunsági ref. egyházme-
gyei helyosztó gyűlés. 

Tartatott apri l ' 1 i - i k napján Túr-Keviben a 'város-
házánál, Sze7/tcs Sámuel esperes 's Jlle'ssy János gond-
nok elnökletök alatt, egész nyilvánossággal's szólás-
szabadsággal. számos egyházi és világi lalerizálók'' 
jelenlétében. Főbb tárgyak valának: 1) Az egyházi ü l -
nökre beküldött *s Mező-Túron négy hivatalnok által 
felbontott szavazatok a'közgyűlésnek bemulattatának, 
hirül adatván, hogy a' nagyon megoszlott szavazatok 
közül legtöbbet nyert egyének' számát a' halál egy-
gyel megcsonkítá. A' közgyűlés új szavazást rendelt, 
kijelölés nélkül- — 2) Derék Recskynk, ki nem reg 
olly nemesen sürgele u restnvratiól, de sürgetése visz-

Nagy Ferenciünk* elnöklete alatt papokból és ugyan- gangra nem talála meghalálozván . helye szokott mó-
annyi mesterekből álló vegyes bizottmányt neveztünk / 1 ™ betöltetni rendeltelek. - - 3 ) Hajdú Mihály esküit _ . " . . . . . . .. IIP Irif Q-7 orrvhQ-71 űnai<c a> I n nr tr i \ ti* I n m i Ií1 c 111 c 7 \A 

izgatásunk' húr ja i t ; mivel pe 
dig papjaink közül is sokakban, mestereinkben pedig,' 
még most, átalános az ebbeli hi jány; minő könyvek' 
*s hírlapok" olvasása szükséges elkerülhetlenül arra-
hogy a' mester-kar magát i l ly magos fokra fölmiivel-
hesse ? Iskoláinkat jobban hogyan rendezhetni? Mes-
tereink iskoláikba minő kézikönyveket használjanak? 

telettel nyilvánítá, hogy magától az 

) Háromszéktől e' részben tanulhatnának \alamit a' pesli 
gyülekezet' tagja i , kik nem rég azt határozák, hogy o k -
tatót a 'presbyteriumban választani nem szabad. 

S z é k á c s ! 



az ekklézsiák' tudta, akaratja's megegyezése nélkül, 
hivatalt el nem vállalhat. Sajnálja a' tanács, hogy a' 
nevezett jeles egyént meg nem nyerheti; helyébe senkit 
nem választ, minthogy <?' hivatalra semmi szükség g/ncsl 
Mi laterizálók pedig, a' kor' szavát éi tő Hajdú Mi-
hálynak , ki az ekklézsiák' szabadválasztási jogát sér-
tetlen hagyni kiváná, felette örvendénk, 's öt szívből 
megéljenezök. — 4) Egyes ekklézsiák', tanítók' és 
lelkipásztorok' ügyei kerültek szőnyegre, mellyek kö-
zül az érdekesbeket, majd ha a' küldöttségek refe-
rálnak , közlendjük. Volt szőnyegen bizonyos székpör 
is , panaszolván egy uraság, hogy nejét a' templom-
ban székéből k iszor í ták 'stb. 'stb. Kedvetlen história ! 
Ez ügy' elintézése a' helybeli presbyteriumra utasíta-
ték. — 5) Alólirt tapasztalván azt , milly kedvetlen 
összeütközésre nyújt alkalmat, ha a' házasulandók egyik 
ekklézsiában csak ünnep- és vasárnapokon, másikban 
hétköznapokon is hirdettetnek ; alázatosan kéré a' köz-
gyűlést, a' törvénytelen uton járóknak atyailag Hiba-
igazításukért. Kérése nem teljesíteték. Megmondatott 
alólirtnak, hogy bátran hirdethet hétköznap is , mert 
ez egyházmegyénkben szokás; de azért az 1798 dik 
évi rendelmény alól, melly szerint hétköznap soha sem 
kell hirdetni, fel nem menü, nem is mentheti! alól-
irtat az egyházmegyei tanács. *) — 6) T- cz. Rásó Mi-
hály szalóki 's Szondi Lajos törökszentmiklósi rendes 
lelkipásztorok megvizsgáltattak. — 7) A' kúnhegyesi 
toronypénztár' megvizsgálására kinevezett küldöttség, 
minthogy még ez ügyben sok teendője van hátra, csak 
részletesen's röviden referál. — 8) A' madarasi szám-
adásokat vizsgáló és 9) az iskolai felügyelőségek'fel-
állítását tervező küldöttségek' tagjai referálják, hogy 
ez úttal nem referálnak. — 10) A' szerencsétlen Ma-
gyar Mihályi részére gyűlt pénz kamatra adatni ren-
delteték. 11) Esperes úr, mint pénztárnok, beszámolt. 
— 12) A' jegyzőkönyv meghitelesíteték. — Az es-
peres-látogatási jegyzőkönyv pedig most sem olvasta-
tott fel. Végül megemlítendő, hogy a' gyűlésen volta-
kat jászkunkerületi számvevő 's egyházmegyei ülnök t. 
Kenéz Mihály ur vendégeié igazán úrilag, saját laká-
ban. Mi laterizálók — többek' nevében szólok — nem 
fogjuk felejteni azon nyájas leereszkedést 's tettetés 
nélküli szívességet, mellyet a' humanitásáról ismeretes 
Kenéz ur nyilvánított- Isten éltesse öt sokáig egyház-
megyénkért ! Szenczi Fördős Lajos. 

Zaráifid-SniBtyacKi ref . egylmKkerii-
let' gyűlése. 

Május' 9 kén Déván tartá gyűlését egyházkerü-
letünk , K. E. és L. J. kerületi gondnok urak és sok 
más t. cz. világiak voltanak jelen esperesi elnöklet alatt 
megnyílt egyházi gyűlésünkben, szóval a' gyűlés a' szó' 
igaz értelmében, nyilvános volt. Legelsőben is a'mult 
gyűlésről (mart. 22) készült jegyzőkönyvnek vége ol-
vastatott fel, hogy a' meghitelesités'̂ pecsétje reá üt-
tessék. Gondos és okos főjegyzővel áldolt meg az ég, 
ezért a' marliusi gyűlésnek csak vége maradt volt hi-
telesítetlen , a' mi az elején van, nem volt tanácsos 
most újra fölemlegetni. Kik a' martiusi gyűlésben meg 
nem jelenhettek, ohajták tudni most az akkori gyűlés' 
téteményeit, és ez természetes, mert dolgai' állását ki 
ne szeretné tudni? de hosszas vita sem birá azon gyű-
lésnek némelly határzatiról a' fátyol-lepelt ellebbenteni. 
Azonban éles szem előtt nem átláthatlan a' fátyol-szö-
vet, e' fátyol mögött is látszott valami, mi a' tudni-
vágyat magosabb fokra emelte : egyenes lelkű , és 
igazságszerető Kakncsi Elek kerületi gondnok urnák 

* ) A' háromszori hirdetésről lesz szerencsém nem sokára 
bővebben szó ln i , a ' t . c z . szerkesztőség' engedelmével e ' 
lapokban. 

köszönjük a' fátyol' fölemelését, és mit látónk? a'fá-
tyol alalt egy halott feküdt, néhányan fájlalak kora 
halálát, míg mások kárörömmel nézdelték a'többé föl 
nem támadhatandót. Meg kell neveznünk a' halott' ne-
vét: febr. 7-én született egyházkerületi gyűlésünkben 
egy korszerű határozat, hogy részünkről minden er-
délyi ref. egyházkerületek atyafiságosan szólítassanak 
fel a' notariusi successio' eltörlését tárgyazó 's köz sz. 
zsinaton teendő indítványunk' párlolására , és követeik-
nek hasonló utasitatására ; (lásd Prot. Egyh. és Isk. 
Lap. 11. sz) ezen határozatnak csak mart. 22-kéig 
volt szabad élni, mikor pártolói segedelmére meg nem 
jelenhetvén (bizonyos okokért) - mint a' jegyzőkönyv 
szól — meg kellett halnia. Életre ébreszteni már többé 
nem lehet; a' segély későn érkezett, azért Békevölgyi 
Udvarhelyszékröl (1. Prot. Egyh. és Isk. lap 15 sz.) és 
más ügybarátink , kik egyh kerületünk' fölszólító leve-
lére várakoznak, keressenek és találjanak máshol vi-
gasztalást, p. o. a' széki egyh kerület' felszólításában, 
melly hozzánk is elérkezvén, most felolvastatott. A' 
nagyterjedelmü és ügyesen indokozott felszólítás tar-
talmazza mind, és még többet is, minta' mennyit kö-
röztetni nekünk eszünkbe jutott volna, jelesen felszó-
lít i ) «' szabad választás nélküli successio^ eltörlésére 
(az eddig successioval választattak'jogait illetlen hagy-
va?!) 2) Azon módszernek, minélfogva jegyzők' vá-
lasztásakor az egyh.kerületi gyűléseken minden választó 
három egyénre szavazott, és az igy többséget nyert 
három egyén küldetett a' köz sz. zsinathoz megerősí-
tés végett, eltörlésére ; és végre 3) a' képviseleti rend-
szernek egyh.igazgatásunkban fölálítására. Ezen elvek-
nek a' köz sz- zsinaton követeink által leendő pártolá-
sára ekként már felszólítatván, oda utasítvák követeink, 
hogy ezeket korunk' igényeivel és szellemével össze-
hangzólag életbeléptetni eszközöljék. Ne mondja senki 
el sietett újításnak ezeket, igazán szólva nem új dol-
gok ezek, sőt már az apostoloknál működött e' szel-
lem, kik papi uralkodásról nem is álmadoztak, a' 
nagy reformátorok pedig ismét a' papuralom ellen in-
dítottak hadat. Minek ápolunk hát misuccessiót és örö-
kös hivataloskodást? hogy kigunyoljuk önnön elvün-
ket, mellyért eldödink vérzettenek, mellyet ha mi pro-
testánsokhoz illöleg ápolnánk vallási életmezőnkön, 
hol most jéghidegség zordonkodik , az élet ismét föl— 
virágzanék!! Ennyit kiemelni ezen gyűlésből, legyen elég 
most, közérdekű tárgy más ugy sem volt szőnyegen. 
Az egyh kerületünkben jun. 16 kán kezdendő köz sz. 
zsinat elfogadhatására és eltarthatására szükségesek-
rőli tanácskozás, hosszúvá tette gyűlésünket. A' köz-
zsinat' elfogadása temérdek dolgot szokott adni az egyh. 
kerületeknek, talán nem ártana erről egyetemleg gon-
dolkozni , és az eddigi sok és nagy költség- és idő-
vesztéssel járó, évenként költözködő gen. sz. synodu-
sainkat bizonyos helyhez kötni! 

U. I Székács ur e' lap' 11. számában az egyh. 
kerületi rendőrségről kérdezi: „mit jelent azt" Ez egy 
olly személy, ki a' kerületi gyűlésekben a' kérlevele-
ket, alamizsna és más nemű pénzeket beszedi; a' ca-
nonica visilatio' 3-ik tagja, az ekklézsiai épületek' rom-
jait számba veszi, a' fegyelemre ügyel, a' megítélt 
büntetést a' papokon végrehajtja, törvénytelen öltöze-
töket elszedi, és ha tehetné, a' papoknak bajuszát is 
lenyirná *), szóval rendőr ő, mivel a' rendre, vagy — 
minthogy ez nálunk nem sok van— a'rendetlenségre 
felügyel, és neveztetik több helyeken directornak. 

* ) Ad vocem b a j u s z , egy kis csillagocskát. Csakugyau 
Erdélyben is vannak bajuszviselő papok? Mert nálunk is 
találtatnak néhányan , noha bajuszpedrőt nem használnak 
hozzá. Szegény lelkemre mondom, valóságos nyomorúság. 
Nem kétlem , hogy ha mindnyájan bajuszt és szakállt n ö -



Könyvismertetés , nem bírálat. J i 
„Egyházi törvény, magában foglaló az 

országgyűlési czikkek et, és k. királyi rendele-
teket , némi jegyzetekkel, utasításokkal, 's ro-
konsági fokok' kimutatásával, tárgyilagosan ki-
dolgozva mind a' kétfelekrzetű magyarhoni pro-
testánsok' számára szerkeszté Blásy Lajos. 
Pest. 184:4. Kiadó Geibel Károly. 

E' könyv ugyan volt már e'lapban ismertetve, 
de csak olly formán, mint jut eszembe, egy jám-
bor német állat-mutogató ismerteté néhány évvel 
ez előtt Pesten egy exoticus madarát „meine 
Herrenil -- mondá ö: ez nem gólya, nem is tú-
zok — sondern itt megakadt, és én mai 
napig sem tudok többeta'madár felől ennél: hogy 
nem gólya nem túzok volt. — Az illyen negativ 
definitiók, ismertetések legkönnyebbek; mert hogy 
Blásy Lajos' egyházi törvénye, nem Klein Sá-
muel' tentamen-je: azt tudtuk kiczégerezés nélkül 
is. Furcsa volna, ha valaki például engem vagy 
Muskuly urat illy negatíve ajánlana vagy ismer-
tetne. Mosolyognom kelle e' kis diákos fallácián, 
hogy mint kell és lehet, Blásy Lajost ismertetve, 
Klein Sámuelt ismertetni. 

Minthogy tehát csakugyan nem voltBlásy La-
jos' egyházi törvénye ismertetve; nem lesz feles-
leges ez érdekes munkáról valamit ha mindjártke-
veset is mondani. 

Az egyházi törvénynek, 's az erre épült egy-
házigazgatásnak, igazságszerint, magából az egy-
házból kellene kifejleni. Az egyházon én most nem 
értek sem egyházi ordót, sem népet kirekesztőleg, 
hanem az egyetemes egyházat. Ha ennek nyilatko-
zási utja idegen elemekkel: főpapi, püspöki, vagy 
consistorialis factorokkal elállva nincs, bizonyosan 
ön maga rendezi magát, szépen önkényt megte-
lem autonomiája, mint a'skót egyházban. A' kor-
mánynak vagy a'stalusnak csak azon feladata marad, 
hogy az egyházak' szabadságát védje egymás- és 
a' világi törvény' önkényes avatkozásai ellen , és 
vigyázzon , hogy az egyház-igazgatásban olly el-
vek ne lappangjanak, mellyeknél fogva: uralkodó 
vallássá lehessen, vagy a' status' hegyébe nőjön. 

Ha valaki magyarhoni protestáns egyházunk-
ban igy készült egyházi-törvényt keresne, ha cá-
nont kívánna, mellynek czikkjeit az egyetemes 
protestáns egyház esze és akaratja teremté; ugy 

vesztenénk is , csak ollyan papok volnánk mint most v a -
gyunk. De miután a' bevett szokás az , hogy se egyiket 
se másikat ne hordjuk , azon különczködés , melly illyes 
k i c s i n y s é g e k b e n tetszik magának , hogy sokat ne 
mond jak , valóságos nyomorúság! Ha én r e n d ő r volnék, 
borbélyt kiáltanék valahányszor bajuszos pappal találkoz-
nám 's ha bajuszos pap' t iszteletes asszonya volnék , azt 
tenném fér jem' bajuszával , mit Delila (Birák könyve 16 , 
19. ve r s ) Sámson feje ' hét fonatékjával tett. Olvassák meg 
csak a' tiszt, asszonyok s ne f é l j e n e k , hogy bajuszvesz-
tett férjeiktől eltávozik a' lelki ,e rősség ' , ha csakngyan 
az megvolt bennük. S z é k á c s . 

járna mint Jézus a' figefa alatt: levelet eleget ta-
lálna a' gyümölcs helyett. Találna rajta élősködő 
hajtásokat, u. m. országgyűlési törvényeket, mely-
lyek nem egyebek politikus szemzéseknél; talál-
na intézvényeket, mellyek mint az 1795 apr. 3-
ik i , azt is megszabnák, mit tanítson, mit ne ta-
nítson a' magyar protastans pap; viszont másokat, 
mellyek még nomenalatióba (névhüvelyzésbe) is 
bocsátkoznak; illyen annak megtiltása, hogy a' 
superintendensek püspöki czimmel éljenek, mit 
én nagyon helyeslek már csak azért is, hogy 
az episcopalismusnak híre hamva se legyen pres-
byteri egyházunkban. Vannak gelei, komjáti, bu-
dai cánonok a' réyi lőcsei formára, coordina-
tiók.*). Vannak statutumok , annyifélék , a' hány 
egyházkerület; vannak rendszerek, mellyekbea' 
derék W immer' férge beleesett'stb. mind ezek ro-
hadt, vagy nyomorék gyümölcsök a' magyar pro-
testáns egyház' * * ) törvényfáján, mellyeket egy 
nemzeti zsinat jótékony szelének elébb utóbb le 
kell róla rázni. 

Itt helyén nincs azon okok' elsorlásába bo-
csátkozni, mellyek a' magyar protestáns egyházat 
eddigelé kivül belül gátolták , hogy autonómiáját 
ki ne fejthesse. Itt csak az a' kérdés, hogy mi-
hez tartsuk magunkat, mi fonalat vegyünk fele' 
labyrintban, hogy a' penészes zugokból kitaláljunk 
's legalább tetemes bakokat ne üssünk? 

Eddigelé csak a' jó szerencse, vagy a' tuti 
latemus menthetett meg minket magyar protes-
táns papokat, hogy minden lépten nyomon tör-
vényt nem gázoltunk. Eltünk , igazgattunk, jo -
gainkat veszni hagytuk , csak amúgy találomra. 
Inkább traditióra, szokásra, gyakorlatra, provin-
cialismusra, néhol önkényre épült egész egyházi 
eljárásunk, mint positivitasra; akarva nem akarva, 
tudva nem tudva, a' nélkül hogy elvünk lelt vol-
na , félig congregationalisták voltunk és vagyunk. 

Illyen helyzetben nagy és kiáltó szükségünk 
volt egy illyen munkára, millyennel Blásy ur egy-
házunkat megörvendezteté; mert csak valljuk meg, 
hogy divatból kiment, eltaplósodott cánon-rend-
szerünk, egy jámbor állat, mellyen minden irányba 
lehet lovagolni, mellynek visszaható ereje nincs, 
és én bátran ki merem itt mondani: hogy köte-
lező egyházi törvényünk nincs! ott függünk, 
mint hajdan Absolon, hajunknál fogva a' világi 
törvények' és intézvények' idegen fáján. Itt őket 
legalább összefűzve látjuk , 's a'mit az idő és kö-
rülmények minden rend nélkül hánytak bele egy-
házigazgatásunkba, mind az tárgylagosan fel van 
dolgozva. 

* ) C o o r d i n a t i o re i r e l i g i o n a l i s etc. Leu tshov iae 1827. 

* * ) É n SchuderoíTal ta r tok és a ' ke resz t yén protestáns 
nevet sokér t nem adom- Néme l l yek szeretnék a ' 
pro tes tánsok közü l ha őket is r. knlholikutoknak 
neveznék , én a' p ro tes táns nevel e g y i k é r t sem 
a d o m . 



A' kérdéses munka négy részből áll 1.) Egyes 
egyházakat érdeklő törvények. 2.) Iskolákot, és 
tudományosságot * ) érdeklő törvények. 3.) Ün-
nepeket. 4.) Papokat érdeklő törvények. Ez utolsó 
részben érdekelve vannak a' papi hivatal gyakor-
lati részére tartozó törvények, a' mennyiben nálunk 
e' gyakorlatot világi törvény rendezgeti. 

A' munka czimjének megfelel, és a' meny-
nyire csak lehet, kimerített, nem annyiban, mintha 
benne minden protestáns egyházunk' ügyében kelt 
világi törvények, és felsőbb helyről jött intézvé-
nyek megvolnának; hanem annyiban, a'mennyi 
ben megvan benne mind az, a' mihez a' gyakor-
lat mezején, egy protestáns magyar papnak ma-
gát tartania kell. A' munka rendezése világos , 
és könnyen útba igazító; rövid kivonatos természete 
mellett nem homályos. Kár, hogy sz. a'reformált 
egyházra nézve az 1836 és 1842 évi egyházi al-
manachon kivül egyebet nemhasznált. 

Klein' diák Tentamen-je már csak azért sem 
állhatja ki vele a' versenyt, mert ez nem annyira 
a' magyar egyház', mint magyarul nem tudó kül-
föld' számára van nagy diákosan kidolgozva. Blásy 
elmondja a' törvényeket röviden, és az eljárások-
ban értelmesen utasít: az egész munka practicus 
becsű; Klein Ungból Beregből compilalt minden-
féle szinü és szagú törvényeire egy rendszertépit 
fel, melly szép ugyan, de ugy a' mint ő azt fel-
rakta nincs átalánosan életbe léptetve. — Ismer-
tető tiszta meggyőződésből mondhatja : hogy Blásy 
ur munkáját, egy magyar protestáns pap sem nél-
külözheti jó szerivel. D o b o s . 

M í i l f ü h l i kÖKleinények. 
Szerzetes-viszály. Már 1840-ben villon-

gás keletkezett a' bosznyák ferencziek :s Barisie 
ottanipüspök közt, emeza' provinciálist bevádolván 
a' római propagandánál, melly azt más kettővel 
együtt igazolásul idézé, minek következtében maga 
a' püspök is Rómába hivaték's ott perételveszté 
Ekkor a' principális Boszniában letartoztaték. Ké-
relmére más püspök, nikápolyiMoíajoni, külde-
tett Boszniába, a' viszály-kérdést hely'szinén meg-
vizsgálandó. Ez Barisie püspököt vétkesnek találja 
's a' romai propagandához új kijelölést küld, mellybe 
harmadik helyre vicariusát az oláh-moldvai állo-
máson, bizonyos Poolent, kölni szármozatú né-
metet , iktatja. A' ferencziek nyomban tiltakoztak 
e' jelölt ellen, állítván, hogy nyelvökbe és nem-
zeti szokásaikba be nem avatott ember püspökjökül 
k i nem neveztethetik. Ez elkeserité Pootent, ki 
eltökélé magában megtorolni elleneit; Ieírá tehát 
a' ferenczieket, mint elleneit az egyháztörvények-
nek 's hatot neveze közülök, mint okozóit e' vil-
longásnak, hozzá téve : hogy Boszniában nem lesz 
addig béke, míg ezek onnan el nem távolítatnak. 
Védője, a1 propagandia' főnöke, helybehagyá min-

den léptét 's a' hat Romába idézteték. Ennek híre 
Boszniában nagy zajt okozott , melly végtére a' 
vezirnek is füleibe jöve. Ez nem késedelmezve az 
említett Pootent 's a' hat közül kettőt magához 
hivata. Kérdésére: kicsoda ő 's mit akar Boszniá-
ban? Pooten azt feleié, hogy őt a' pápa küldéa' 
bosznyák egyházügyek' rendbeszedése végett; de 
midőn Pooten felhatalmazást a' pápától nem, csu-
pán a' propaganda' főnökétől mutathata, 's egy-
szersmind kisüle, hogy a' vezirhez irt egy levelet 
Pooten elfogott, amaz mondá: ,Lám... most 
törvény szerint kellene rád Ítéletet mondanom 's 
kezedet elvágatnom; de nem, azt nem teszem, 
hanem azonnal hord el magad', a' honnan jövél; 
ti pedig (a' ferencziekhez) gyűljetek össze 's vá-
lasszatok magatoknak igazgatót.' Összegyűlvén az-
után 106-nál több fercnczi, provinciálist 's többi 
egyházi főnököt választának; Pooten pedig kény-
telen volt legott Kostainicánál átmenni a' határon 
's ausztriai horvát földre ment, ott várva az ítéletet 
Konstantinápolyból, hová panaszszal folyamodott. 
A ' szerzetesek ellenben kérelmökre engedelmet 
kaptak a' vezirtöl Fotnizzában saját conventet épít-
hetni, hol most Pooten pápai követ 's hívei ellen 
prédikálnak. (B.A.K.Z.) 

Puseyismus' hanyatlása. A ' puseyismus, 
mióta Pusey úrvacsora fölötti predikáliójáért meg-
büntettetett, e' csapásból nemcsak fel nem üdül-
hetett, hanem ügyét átalán megbukottnak tekint-
hetni. Itt ott mutatkozik ugyan még, hanem mind-
azt sokkal túlhaladja az ellene támadott vissza-
hatás. Mindenek előtt az oxfordi egyetem folyvást 
kárhoztatja a' tractariusok^puseyiták1) tanait. Hogy 
a' királynő a' mult évben meglátogatta a' cambrid-
gei egyetemet, ezt átalán többrebecsülésnek te-
kintik a' puseyita Oxford fölött. Körleveleikben a' 
püspökök egyhangúlag puseyismus ellen nyilat-
koztak, ha nem is mindnyájan egyenlő erővel. Az 
alpapok's világiak társulatokba szövetkeznek a'pu-
seyismus1 terjedése ellen munkálandók. Részint e' 
társulatok , részint egyesek felírást és kérelmet in-
téznek a'püspökök-, oxfordi egyetem-, kormány-
hoz 'stb., a' puseyita nézetek ellen határozottan 
nyilatkozva. Végre magok a' puseyiták közt is sza-
kadás történt, mi sokat teend, sőt már tön is e' 
párt' gyöngitése- 's feloszlatására. Pusey' egy-
kori barátai 's hivei közül Palmery kinek puseyita 
hitvallását e lapok' idei 40 és 41 szel. olvasható, 
Hook tr. i ltanning föesperes és mások nyilváno-
san kijelenték elválásukat a' ,British Critic' (pu-
seyita folyóirat') dolgozó társaitól. Palmer külön 
röpiratban is nyilatkozott és sajnáljuk, hogy be-
lőle némieket nem közölhetünk. A' puseyiták' ed-
digi folyóirata ,the british critic' megszűnt 's helyette 
,The Christian Remembrancer* lépett föl; de an-
tipuseyita folyóirat is , The Christians Monhly 
Magaziné'czim alatt keletkezett. (B. A. Ií. Z.) 

Renegátok. Jelenleg Konstantinápolyban 
több, ker. vallásra visszatért renegát áll vizsgálat 



alatt 's ez úttal főleg Bourqueney franczia követ 
az, ki minden befolyást törekszik kifejtenie'sze-
rencsétlenek' megszabadítására. Ezek többnyire gö-
rögök , kiket Ibrahim pasa a'görög szabadító há-
ború közben Moréából aegvptusi fogságba hurczolt 
's ott örökös rabszolgaság' szomorú sorsától mene-
kölendők , vallásukból ki 's izlamra tértek, akko-
ron még gyermekek, most férfikor' virágában állva. 
Közülök Mehemed többeket Parisba külde , őket 
ott neveltetendő. Többen közülök legújabban ker. 
vallásra tértek vissza 's elterjedvén a'görögök" 15-
dik septembere' hire, többen Marseilleben hajóra 
ültek *s Athenébe vitorláztak. Holil kapudanpasa, 
akkoron egy hajóhadcsapattal az Archipelagon czi-
kázva, hirétvevéegy hajó'közelítésének, mellyen 
több renegát volna, kik a' ker. vallásra vissza té-
rés' bűnébe estek. Vadásztatá tehát őket és sike-
rűltnekieelfognie'szerencsétleneket, kiket vissza-
térvén Konstantinápolyba itteni börtönökbe vette-
tett. Bourqueney most főleg az éretlenkorúságra 
hivatkozik, mellyben e' görögök izlamra tértökkor 
valának's reményli, hogy sikerülend őket megsza-
badítania. (Ka th . K. Z.) 

O r o s z r z é i o k . Sz. pétervári tudósítások után 
azt irják Berlinből, hogy a' szigorú rendszabályok, 
miket az oroszkormány Lengyország- 'sLitvániában 
minden r. kath. alapítványra nézve be akar hozni, 
idei majusban életbe lépendnek. A' káptalanok 's r. 
kath. egyházak' javait a' fiscus foglalandja el. A' r. 
kath. papságot a' status fizetendi. Igy dűlni fog 
utolsó támasza is az önállóság' maradványának,melly 
a' r. kath. papságnak fenmaradott 's ez föltétlen 
függésbe jutand a' statustól. (A. Z ) 

Oktatás. A' magdeburgi kormány azt ajánlja 
körlevelében a' superintendenseknek , hogy az is-
kolából kilépett ifjúságnak lovakiképzésére szol-
gáló intézetekről gondoskodjanak. (B. A. K.Z.) 

ni hl lat erjeszt és. A' berlini bibliatársulat 
1831—1841., oda nem számítva több ezer biblia-
példányt apokryphok nélkül, 1G3,4Gt ujtest.: 
1841-iki maj. 1-től pedig 1843-diki sept.' l^ig 
24,000 luth., 6919 van essi, 33G9 lengyel, 1378 
litván, 26 cseh, 470 franczia, összesen 36,161 
ujtestamentomot és 1327 bibliát apokryphok nél-
kül osztatott ki a' porosz katonaság közt. 

(B. A. K. Z.) 

Bel fö ld i közlemények. 
Védnyllntkozat a' zalavidéki ágostai li. 

f . esperessé*, 's k ü l ö n ö s e n az ottani m e s -
teri egylet' ügyében. A ' zalai egyházmegye , 
bár az egész dunántúli ev. egyházkerület' keblében 
legkisebb, megértve s fölfogva a' kor' sürgető 
kívánatit, nem késott magát rendezgetni, körében 
czélszerü üdvös újításokat létrehozni, a' helybeli 
's esperességi consistoriumok' rendszabályait, mik 
szerint egyházi ügyei intéztetnek, már 1836-ban 
kidolgozni 's megerősíteni. Főleg pedig szivén fe-
küdt a' népnevelés' sz. ügye, mellynek nagyobb 

sikerülhetése végett 1838-ban az iskolatanítói tár-
sulat (conferenczia) megalapítatott. Majd 1841 ben 
esperességi emeletes latin iskola Kővágó-Eörsön 
tetemes fáradsággal, erőködéssel 's áldozattal 
nagyából fölépítetett, mellyben egy professor' ka-
lauzlata alatt három év óta a' rendes oktatás foly-
tattatik, az idén pedig köztünk egy olvasó-társa-
ság is alakítatott. A' részint igy, részint az aján-
dékozás' utján szülemlendő könyvtár' helye 's tulaj-
donosa az említett tanoda leend. Nálunk sem a' 
papi-egyesület' működése, séma' vallási unio'sz. 
eszméje nem ismeretlen. Ezen utóbbinak minél 
hamarábbi megtestesülése 's a' minden elfogultlan 
n a g y 1 e 1 k íí protestáns feleink által annyira 
óhajtóit dicső czél' megközelítése végett, a' két 
szomszéd köveskáli ref. 's kővágó-eőrsi ev. espe-
resek' káplánai egymás templomában még mult évi 
május' 7-kén, ugyan azon egy vasárnapon — 
a' rokonvallásu hivek' örömére 's épültére — fel-
valtva hirdeték az isten igéket. 

No már illy törekvések nem nyilvános zálo-
gai-e annak, hogy e' korbeli világi 's egyházi lel-
kes férfiak korán sem hevernek a1 tcspedés' lágy 
ölében, sőt hogy inkább a'haladás' pályáján izzadva 
a' közjólét' alkotmányát erejökhöz képest bármi 
morzsákkal fölebbvinni segítik ? Nem tudom mégis, 
mit vétett ez a' kisded e.megye, hogy annak leg-
korszerűbb intézeteiben is competens "s incompe-
tens bírák gáncsoskodva 's gyanúsítva piszmál-
kodnak? H o r v á t h Z s i g m o n d . * * ) 

*) Ennyi legyen elég. A' következőkben a' védelem 
foglaltatik azok ellen, kik a'zalavidéki esperes-
séget megtámadták, névszerint Varga Mátyás (8. 
sz. 181 1.) és Szemlélő (.181-3.25. sz. 3021.) ellen-
A' mi az elsőt illeti, az csakugyan ártatlan 's a' 
zalavidéki esperes ur' ismeretes buzgalma 's a' 
lelkierőket öszpontosítani törekvő nemes szándéka 
által létrehozott iskolai tanítói társulatot nem tá-
madta meg, hanem csak barátságosan figyelmez-
teté némelly teen iőkre. Egyedül a' predikátziók' 
készítése az, mit nem hagyott egészen helyben, 
mire Horváth esperes ur igy felel: „Különösen 
kikel a' predikátziók' készítése, fölolvasása :s bí-
rálása ellen , mit alkalmasint nem teendett, ha 
tudná, hogy a' zalavidéki iskolatanítók közt t-
prédikáló mester létez, kik egyéb tiszti foglalko-
zásaik mellett a' fiókgyülekezetekben minden űr-
napokon — az első sátoros és ünnepnapokat ki-
véve — sz. elmélkedéseket tartanak- Ezenkűl az 
anyafárabeliek is szónoklanak főnökeik' betegsége, 
elutazása, ugy bizonyos ünnepeken a' filiákba ki-
mentők'alkalmával. Azért kereken tagadom, hogy 
e' tétel a' szónoki székbe föllépőkre nézve fölös-
leges dolog volna, melly állításomat más okok-
kal is támogathatnám." Itt Varga ur meglévén 
czáíolva, a' többit elhallgathatjuk. Szemléld ur 
is kikapja a' leczkét, 's elösoro tatnak biinei De 
az általam igen tisztelt közlő ur megbocsát, hogy 
föl nem vettem apologiáját. Az illy és hasonlo em-
berek ellen nem lehet más orvosság, mint tan-
toríthatlanal haladni azon úton, mellyen n tiszte-
lendőséged évek óta jár; mint működéseik' ered-
ményéről tudósítani évenként a' közönséget 's meg-
nyugodni azon öntudatban, hogy megtettünk a' 



Hód-Iflező-'Vasárbely. Május 1 5-kén 1844. 
A' H. M. vásárhelyi ref. iskola' felsőbb alsóbb osz-
tályainak , mellyek közé tartozik az 1827-ki ősz 
óta, az első évi bölcsészettanis, tavaszi közmeg-
vizsgáltatása ez idén , kezdődött mart. 24-kén 's 
végződött 31 kén. A' nagyobb kisebb fiú-növen-
dékek' száma 9 tanítók alatt 807, a' leányoké 6 
tanítók alatt 614. 

Iskolánk' első oktatójának és igazgatójának 
20 évek fáradhatlan és sikeres szorgalmát, és 
némellyeknek iskolánk' virágoztatására fordított 
csüggedetlen buzgalmát itt bővebben megemlítni 
mind a' szerénység, mind az E. I. hirlap szük volta, 
tiltja. Következő kevés sorok azonban, a'nevezett 
iskola' ismertetésére, reménylem a' t. cz. szerkesz-
tőségnél méltánylást, 's az E. I. hírlap'olvasóinál 
figyelmet nyerendenek. 1} Ember' emlékezete óta 
szakadatlan tartott a' H. M. Vásárh. ref. nagyobb 
kissebb számú szegény tanulókat — kik között idő-
ről időre, többen találtattak a' szomszéd megyék-
ből is — az iskolaépületében lakhellyel, délben, 
estve, a' jó szivü lakosok által, házanként készí-
tett 's felküldött főtt eledellel 's kenyérrel ellát-
va. Az 1836-ki mostoha év ez önkéntes szíves-
séget egyes lakosaink által folytattatni nem enged-
vén, bizonyos gazdasszonyt fogadott az összes 
egyház, egész évre, 's így táplált évenként 18 
ifjakat, a1 közelebb lefolyt 1843-dik év' április' 
végéig. Ekkor a' kor intésére figyelve, megszün-
tette a' zárt körű együttlakást és asztaladást is: 
kibocsátotta őket a' városra, élelmezés' fejében 
18 ifjúnak fejenként vcz. 40. for. rendelvén egész 
évre; a' halotti temetésekért járó ?s más apróbb 
jövedelmekből is egyformánosztoztatván őket. Melly 
segedelmezésböl kizárva a' vidéki ifjak sincsenek, 
ha szorgalmatos tanulók és jó erkölcsüek. Illy se-
segéddíjas vidéki ez úttal a' 18 közt 5 van. 2) 
Maginak az egyháznak, noha a' reformatióval 
egy idős és népes, sem töke pénze, sem az esz-
tendőnkénti úgy nevezett párbéren kívül semmi jö-
vedelme nem levén arról, hogy iskolajában, az 
élelmezeltszegény sorsú tanulókat egykor jobb mód-
dal és rendesebben tarthassa, valamelly alapítvány-
ról kezdett gondolkozni. 'S e czélból — diákok' 

mit tehettünk 's hogy a' közönségnek bölcs tapin-
tata az elismert érdemet nem áldozza fel törpe 
emberkék' gyanúsításinak Bocsánatot kérek és 
reményiek. S z é k á c s. 

tartására intézett alapítvány czim alatt — i 770-
ik évben, megkezdetett a' pénzgyüjtés, 's bejött 
egyelőre 575 ft. 37.'A xr.pp. Az alapszabályok 
közt, ama legfőbb mellett, hogy a'kamatok éven-
ként tőkévé változtatva, 's évenként újabb ada-
kozásokkal is szaporítatva mindaddig nevelkedjék 
a' töke, míg kamatja a' szóban forgó tanulók' 
tartására elégséges nem lesz. A' hanyagság miatt 
azonban, az elenyészéshez levén közelebb, 1818 ik 
évbén kezdett újdon létrejönni 1188 for. 37 xr. 
vcz. mennyiségben Azon idő óta, az említett alap-
szabály szerint, e g y b u z g ó egy ház tag-
nak 20 éves ingyen kezelésemellett, hozzászá-
mítván néhai Csernovics Pál tanácsos urnák 1836-
ban küldött 1000, 's a' Károlyi testvérek' mint i t-
teni földesurak', több alkalommal több száz fo-
rintra menő kegyes adományait is, felnevelke-
dett az alapítvány' tőkéje f. évi april' végéig 10,000 
frtra pgö pénzben. 'S ennek kamatjának egy részé-
bőlveszi ezentúl a' 18 tanuló ifjú fejenként a' 40 
váltó for. évenkénti segéddíjt, más része a' kamat-
nak tovább is tőkévé alakulván , 's más önkéntes 
adakozásokkal is szaporulván, valamíg nagyobb-
szerü mennyiségre nem nő. 3) Régóta szivén fe-
küvén ezen egyház' elöljáróinak a' kebelbeli isk. 
tanítók' évi fizetésének csekély volta, hogy ezen is, 
ha rögtön nem is, legalább időtelve, jó móddal 
segíteni, 's a' szegényebb sorsú gyermekeket min-
den isk. fizetés alól felmenteni lehessen: e' f. év' 
kezdetével elhatározták e' czélra tanító fizetési 
alapítvány czím alatt, önkéntes ajánlatok utján, 
a' feljebbi alapítvány' szabályai szerint, új gyűj-
teményt kezdeni. Melly is azonnal munkába vétet-
vén, a' czél' szentségét felfogók' pénz ésgabona-
beli szíves adakozásból — egy első felszólításra 
— 200 pengő forint mennyiség jöttbe, és szolgál 
alapjául a' tervezett új alapítványnak. #) 

V a j da Sá mueh 
Iskolataní tók' panasza. Az eörségí egy-

házvidékből az iskolatanító' urak szivrehatóképen 
panaszolják, hogy az egyházmegyei gyűlésben részt 
vehetni nem engedtetik nekik, 's midőn eziránt 
folyamodtak az egyh megyéhez, ez ügyöket a* 
kerületi gyűléshez utasította. 

*) Ezek aztán örvendetes tudósítások's azt mutatják, 
hogy az evangyéliomi buzgóság bizony sokat tehet. 
A' jó Isten áldja meg a' vásárhelyieket ezen buz-
góságukért! Szék ács. 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-ik év' második felében is folytattatni fog. 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boriték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boriték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten Heckenasl Gusztáv ur' váczi ulczai könyvkereskedésében 's 
a' szerkesztők' akarmellyikénél történhetik. A Prot. Egyh. és Isk. Lap' szerkesztősége. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Harmadik évi folyamat. 

Pesten, 1844. Június' skán. 
Schwanken alle hergebrachte Formen; so ist doch ein ernster Zug tiefinner-

licher Frömmigkeit am Volke als die Grundlage künftiger Gestaltung. 
Ha s e. 

T a r t a l o m . Tiszlúj í tásról , a1 két magyarhoni protest e g y -
házban. R e f o r m b a r á t . — P a p - és iskolaügy. H e t é -
n y i J á n o s . — A ' h á z a s u l ó k a t mikor kell hirdetni? Szen -
czi F ü r d ő s L a j o s . — P. pai körlevél. — A ' g ö m ü r i i s -
kolatanitók' gyűlése. B o d o n S á n d o r . — Külföldi köz -
lemények. — Belföldi közlemények. — Levelezések. 

Visztújításról9 a' két ma^yarlsoiii 
protest. egyházban. 

E' tervező, indítványozó, felforgató és rend-
szerező korban, a' még külön meg nem vitatott 
tárgyak' sorában ezennel megpendítjük e' lap' 
utján ama' kérdést is: vájjon a'megválasztott egyház-
halósági hivatalnokok mindnyájan halálukig visel-
jék-e a' rájok ruházott tisztséget, vagy csak a' 
választó testület által, akár életkor, akár bizonyos 
számú évek szerint meghatározandó időig; melly-
nek lefolytával tisztújítás alá essenek és restau-
ráltassanak. Igen , megpendítjük, akár mit mond 
Boeotia, és a' megpendílőkre akármint fullaszkod-
nak némeliy urak, kik a'slendrián és visszaélések' 
védelmére kardot kötnek, és majd betyáros do-
rongologiát gyakorolnak , majd nevetségesen kot-
nyeleskednek. Sőt nemcsak megpendítjük, hanem 
megvitatni is az itt következőkben kísérletet te-
szünk, mivel ugy tapasztaljuk, hogy a'tisztújítás 
az egyházban még sok ellenzőket számlál; noha 
mindinkább terjed, czélszerőnek elfogadtalik és 
életbe lép. E'lap közié, miként a' tisztújítás Er-
délyben az ágostai káptalanok' (esperességek) el-
nökeire nézve régóta divatozik; a' sepsi és udvar-
helyszéki ref. megyékben 1843 óla, azágost. bé-
kési egyházvidékben 1839 óta bevétetett; a'du-
nántúli ág. egyh.kerületben, (bár a' rendszer min-
den restauratiót tilt), a' veszprémi megye, mult 
őszi csp. gyűlésében az új esperest meghatáro-
zottan csak (i évre választotta; a' gondnokok, egy-
házfiak és teljes presbyteriumok' restauratiója pe-
dig hazaszertc minden egyes prot. gyülekezetekben, 
még közönségesebbé vált szokás és semmi újság. 
Az alantabb tisztviselők' megújítása nem is tárgya 
az ollcnzéknek, hanem csak a' fölebbieké, minők : 
a' helyi, esperességi és kerületi felügyelők , a' 
mindennemű jegyzők és pénztárnokok, esperesek 
és superintendensek Legkivált a' superintendenssel 

akarnának némellyek kivételt tenni, annak restau-
rálását fidsí.vyfia-nak és piaculumnak kiáltozván, 
azon okból, hogy általa az eyyliáziassúy (leikök-
nek olly jóit evu) hímpora lesöpörtelnék^J. De 
ne aggódjanak édes urak, mert ezzel az egyhá-
ziasság le nem söpörtelik; és ha minden többi 
hivatalnokok restauráltatnak, a' méltányosság ugy 
kívánja, hogy a' primus inter pares is alája vet-
tessék e' közös sorsnak. Mivel azonban mind a' 
holtig hivatalkodásnak, mind a5 tisztújításnak 
vannak jó és rosz oldalai, védői és ellenei, tehát 
vegyük sorba mind azon okokat, mellyek e' mel-
lett és ellen harczolnak; hordjunk össze mérle-
gekbe aranyot, ezüstöt, drágaköveket, fát, szé-
nát, pozdorját; értsük meg, mit sugalnak e'tárgy-
ban a' józan ész, tiszta prot. elvek és a'gyakorlat, 
's akkor ítéljünk , egyszersmind helyt adván a' 
jobb résznek. 

Ha a' tisztújításnak ajánlása végeit az egy-
háztörténeti régiségekre , vagy külföldi hitsorso-
sink' tekintélyére, vagy a' r kath. egyház' pél-
dájára akarnánk utalni, nagyon rosz helyeken ke-
reskednénk. Az ősrégi és legelső keresztyén egyház 
kisebb terjedelmű volt, és belszerkezeléről sokkal 
kevésbé kielégítő adataink vannak, mintsem itt rajok 
hivatkozhatnánk. Az apostoli időszakból legalább 
tisztújításra nincsen példánk; valamint nincsen a' re-
formatio' korából is. Ma élő külföldi hitsorsosink' 
egyházi szerkezete pedig annyiféle, hány az or-
szág; és nekünk, magyarhoni protestánsoknak, 
mindennemű külföldi szerkezet épen nem után-
zandó. De a' melly tartományokban a' presby-
terialis kormányzásmúd legújabban életbelépett: 
azokban kétségkívül be van hozva a' lisztújítás is. 
Inkább találunk quasi — restauratio' nyomdokaira 
a' r. kath. egyházban , mellynek bár elve levén a' 
stabilismus, benne a' lisztviselők sajátképen nem 
restauráltatnak: de eléggé restauráltatnak az által, 
hogy itt az előléptetésekre végetlen mező terül el, 
mellyeknél fogva a' hivatalok gyakran és változa-

* j Egyh. Lap , 1844. old. 124. 
* * ) Lásd Egyh. Lap 1844. old. 174. 



tosan újítatnak, mint ez szemünk előtt vagyon ha-
zánkban is. 

A' tisztújítás mellett szóló legelső és leg-
erősebb gyámok ama1 prot. elv, melly semmi pan-
gást nem szenved, és egyházban a' tisztviselők' 
választásában (az az tevésében és letevésében) 
teljes szabadságot követel. Holtig hivatalkodni 
stabilismus, hierarchiai rendelvény, a' r. katho-
lioismus' bélyege és a' protestantismusban egyik 
maradványa, m e l l y abból ránk észrevétlenül által— 
szállott, de már valaha száműzendő. Mert ezen 
szabadságot a' holtig hivatalkodás nagyon megköti 
és korlátozza. Ezt az elvet, mint természeti rend-
tartást, a' természethez hü prot. közrend, bár ön-
magára hagyatva is, átalános gyakorlattal tünteti 
élőnkbe kis mintákban; nagyobbakban is utáno-
zandót, a' midőn anya- és fiók-egyházakban a' gond-
nok és egyházfia, hivatalnokokat bizonyos évek' 
multával pontosan restaurálja, hogy igy az e' hivata-
lokra alkalmas hely minden tag egyiránt részel-
tessék tisztességben, haszonban és teherviselés-
ben. A' közrendű protestánsok nem tartják igaz-
ságosnak,hogy ezen tisztségeketa'tehetlen elaggott-
ságig, vagy szintén holtig csakugyan azon egyek 
viseljék, valamint nem becstelenségnek, midőn az 
illy tisztség valakiről levétetik ; mert hiszen ö 
előbbi állásába növekedett becsülettel tér vissza , 
és a' sors közös mindnyájukkal. 

A' protestantismusnak e' kivánatát hangosan 
sürgeti a' korszellemis, mellynek ez oldalróli raj-
zolásához szókat ama' szép búcsúbeszédből kölcsön-
zők, mellyel Dráskóczy Sámuel gömöri alispán, 
nem rég hivataláról leköszönt. „Jól tudom azt is, 
miképen fellépni és letűnni: ez a-1 közdolgok'em-
berének sorsa, még pedig a' kor' természetéhez 
és szelleméhez képest később vagy hamarább. Vol-
tak idők, mellyekben a' mozdulatlan kitartás, azon 
boldog inertia volt az erény; 's midőn a' közdol-
gok' férfiai az egyformaságban gyönyörködő vilá-
got százados formák szerint igazgaták. De korunk 
a' haladás', az átalakulás' kora, melly gyorsan ujabb 
njabb formákat vesz magára. Ugyanazért természe-
tes, hogy a' hivatali kormányokra is ma gyakrab-
ban kivántatnak ujabb egyedek, mint ama' régi 
időkben/' Üdvös újításokat és mindennemű elő-
haladást t. i. csak a' tisztek' változtatása által esz-
közölhetni legbizonyosabban; mert minden uj hi-
vatalnok azon iparkodik , hogy valami hasznos és 
jó ujdonossággal, vagy valamelly megrögzött rosz-
nak kiirtásával magának érdemet és hirt szerezzen: 
holott ellenben a' holtig hivatalkodók rendszerint 
bizonyos rutinákhoz szokván, azok mellett meg-
állapodnak, és — hátra lépnek. 

Honunkban, a' vármegyei municipalitások' ho-
nában , ezeknek analógiája is tisztújítást igényel 
azon egyházban, melly nem papkirályi, hanem 
collegialis és állományos egyház. Lám megyék, vá-

rosok, helységek'hatóságai kivétel nélkül restau-
ráltatnak országszerte: 's a'prot. egyházihatósá-
gok vonnák-e ki magukat e' nemzeti szokás alól? 
Bizony a' holtig hivatalkodásnak legfölebb is csak 
a' magas és örökség szerint által szálló tisztségek-
nél lehet helye, (minők pl. a' királyi dynastiák; 
méltóságok, berezegi majoratusok 'stb.) aztán az 
olly stádiumoknál, mellyekhez kenyér és politikai 
létezés van kapcsolva. De még a' királyi felség ál-
tal történni szokott kinevezések körül is kívánandó 
's üdvös a' tisztújítás, mint ez, a' sürü elhelye-
zések utján gyakoroltatik indirecte. 

Továbbá ajánlja a' tisztújítást azon jó tulaj-
dona, melly szerint ez képes mindennemű rögzött 
hibákat és visszaéléseket az egyházban meggátolni; 
az egyh. és isk. pénzeknek hivtelen kezelők által 
történhető elveszését megeleíteni; ligue-ákat meg-
semmíteni, czimborákat kiirtani. így pl. megtörtén-
hetik néha, hogy reményében és bizalmában a' 
közönség valamelly egyed' választásával csalódha-
tott. Az ember, míg felmagasztalva nem volt , 
tudta magát kedveltetni mindenekkel: felemeltetve 
viszont minden szivet elidegenít magától. Honores 
mutant móres. Ez esetben egyedül a' restauratio 
nyújthat gyökeres orvoslást; 's illvenkor még az 
olly hivatalnoknak magának is jobban esik, ha 
kevesebb bűnnel és több becsület-marr.dvánnyal 
léphet le, mint ha vétkei halomra növekedtek, és 
csak halála felé vagy után érte volna utol a' ne-
mesis. Más hivatalnok, kit nem a' közbizalom, 
hanem az aristocratiaikorteskedés és rokonszöve-
dék emelt magas polezra, tisztében tudatlan, azt 
üti véti, bakokat lö, vadakat tesz ós szégyenére 
van a' testületnek. Míg egy másik, mint újhold-
vasámap-szülte szerencsefi Qimporkömmling) fel-
emelkedvén , önbizottá, hiúskodó és uralkodóvá 
lesz, a' törvényeket kijátsza, hierarchiai önkényt 
gyakorol büntetetlen, magának mindent megen-
ged , és mindeneknek fejökre nyő ; e' mellett pe-
dig az alája rendezett egyházakkal 's egyedekkel 
titkon kereskedést fsimoniát) gyakorol, per fas 
et nefas gazdagulni sóvárgó, pénzért megvásárol-
ható, következőleg magas tekintélyével és hatal-
mával élni nem mer; az atyai szelid bánásmódnak 
figefa' levelei alá búva, nem fedd, nem dorgál sen-
ki t , nem lép föl erőteljesen 5 hanem hagy menni 
minden ügyet , a' mint mehet vagy menni akar. 
Az illy tisztviselők, ha holtig működhetnek, fel-
számíthatlan károkat tesznek és kiirthatlan hibákat 
csúsztatnak be egyházba és iskolába: de ha a1 

restauratio divatozik, ennek ideje eljővén, véget 
vet minden gonosznak. Névszerint súlyos pörölye 
és rakonczája a' tisztújítás az aristocratiai vissza-
éléseknek. Tudjuk, azaristocratia honunkban melly 
nagy befolyást gyakorol, nemcsak a' politika' térén, 
hanem az egyház' aklában is , és magyar egyhá-
zakban lelkipásztori működést, álaOberlin, nem 
enged. Ez az utunkban álló leggöröngyösebb aka-
dék, melly miatt az igazi protestáns kormányzás-



mód, a'presbyteri sem kaphat lábra átalján. * ) 
'S e' nagy izgága-szerző lényt is mi fékezhetné 
meg hatályosabban, mint a' tisztújítás? 

Még tisztújítást tanácsol az egyháznak és is-
kolának azon érdeke is, hogy mennél több jeles 
egyedeket nevelhessen, mire egyik hatalmas ösz-
tön a' tisztségekhez eljulhatás, melly viszont csak 
a' gyakori restauratió utján eszközölhető. A'hol-
tig hivalalkodás megöl minden talentomot, elfojt 
minden jótékony versenyzést, ipart és feltörekvést. 
Mert ha csak egy lehet pl. superintendens és senior, 
akkor az ö korukban élő minden többi jeles egye-
dek' iparkodása hiábavalóvá tétetik, háttérbe nyo-
matik és jutalom nélkül marad. Mikor a' megvá-
lasztott egyed olly szerencsés, hogy izmos test-
alkattal levén megadományozva, ritka magosságu 
életkorra feljut, és egész ember-nemzedéken állal, 
sőt túl viseli a' hivatalt: ezzel hány derék egyed 
elmellőztetik; és hogyan legyen valakinek kedve 
olly megtiszteltetés 's jutalmaztatás után törekedni, 
mellynek elérését az emberi élet' rövid határa le-
hellenné teszi; mellyhez pedig joga vagyon. Mert 
ugyanis 

Az utolsó indok, melly a'tisztújítást kívánja, 
a' jogszerűség és méltányosság, mellynek jelsza-
va : quod uni justum, alteri aequum. 'S ezt, uraim, 
jól meghalljuk! Honfiak vagyunk mindnyájan, és 
jogunk van ahoz , hogy fáradozásink 's érdemeink' 
jutalmát nyerhessük és élvezzük. Más díj ugy sincs 
egyházunkban a' jeleskedés'jutalmazására kitűzve, 
mint a'becsület-hivatalokrai méltatás : hadd ré-
szeltessenek tehát ezekben mennél többen , kik ér-
demesek. Szeretsz-e, édes öreg hivatalnokom, 
hivatallal díszelegni ? Csak Iliddel, szereti azt más 
is. Yéled-e, hogy csak neked van jogod és érde-
med a'fölebbléptetéshez? Csalatkozol; tartja ahoz 
jogát egy másik és harmadik is. Yéled-e, hogy 
csak te vagy képes viselni azt a'hivatalt, és hoz-
zád képcsl a' többiek mindnyájan megannyi gyám-
ság alá való kiskorú baczák volnának? Csalatko-
zol, mert bizonyosan alkalmas arra több más is, 
és sajnos volna, ha kívüled más senki arra ter-
melt nem találtatnék; a' legnagyobb gőg volna 
pedig, illyest hinned. E' minden érdemesült hon-
fival közös jognak gyakorlását immár a' hollig hi-
valalkodás egyenesen megsemmíti; a' vének' ter-
mészeti telhetetlenkedése is ide társulván még. 
Tudniillik a' tapasztalás mutatja, hogy az agg hi-

* ) Kollár' latin Schematismusa szerint 1838 az ágost. 
V superintendentiában csak 15 egyházban létezne 
presbyterium : de találtatik több helyeken is. ne-
vezetesen a' városi és német pór egjházakban 
átalján; magyar pór egyházakban is néhol; csak 
nemeses és uras egyházakbau sehol sem ország-
szerte. Dunántúl, visitálások' alkalmával, a'pres-
byterium' sürgetése és behozatala helyett, minden 
egyházakba (ezek vagy akarták néhol vagy sem), 
a' superintendens által önkénlesen felügyelők ne-
veztettek ki és állítattak, az aristocratia' és hie-
rarchia' megerösbítésére. K. 

vatalnokok, bár naponként rokkantabbak, fele-
dékenyebbek 's csipősb gúny' tárgyai lettek; és 
bár a'közjónak többé nem elő-, hanem háíramozdí-
tói, még sem teszik le önként a' hivatalt, hanem az uj 
nemzedék iránt olly irigyek, élethez, tisztséghez, jö-
vedelmecskékhez olly botorul ragaszkodók, hogy 
mindent ők maguk akarnának fölfalni, a' náluknál 
fiatalabbakat lenézvén, mint csekélyeket, iskolai 
káté' magyarázására sem alkalmasakat, és az ő ál-
lomásuk' betöltésére éretlen kis frátereket. Ezek-
nek is tehát szépen parancsol a'restauratió , melly 
részint megeleíti, hogy a' hivatalt tehetlcnségig 
senki ne viselhesse; részint a' csökönös aggas-
tyánokat tisztségük' letételére kényszeríti. Az éltes 
hivatalnokok' illy magukviselete gyíilölíeti meg 
őket a' nyomukba serdülő nemzedékkel; és bizo-
nyosan egyik oka annak, hogy korunkban, maga' 
jogait inkább, mint más kor-követelő fiatalság a' 
vének iránti pietást félre teszi. 

Azonban a' tisztújít ásnak van sok homályos 
oldala is, kivált ha azt nem gyakoroljuk helyesen. 
Felhozzák pl. ellene: hogy ügyeink' folyamát az 
meggátolja, a' hivatalnokok bajosan tanulhatván 
bele ujtisztségökbe (Felelet: „A ' hivatalnokok, az 
eleikbe írt tiszti-utasításoknál és kezeikre átadott 
mindennemű okleveleknél fogva, mint tudományo-
san müveit férfiak , az uj hivatalba csak hamar bele 
találnak. Azonfelül a' tisztújítás jótékony mozgal-
makat ápol az egyházban.") — Felhozzák , hogy 
a' restauratió gyakor izgatásokra, butrányoskor-
teskedésekre és békezavarokra szolgáltat alkal-
mat. (F „Ennek nagyrészint elejét vehetni, ha a' 
lisztújítások csak a' nemes és szent gyülekeze-
tek' *) szavazataival gyakoroltatnak.") — Fel-
hozzák , hogy a' tisztújítások csak a' sok gyülés-
kedést, költséget, fáradságot és irkafirkát szapo-
rítják. (F. „Ez nem olly nagy baj, mint az ellen-
zék állítani szereli; kivált ha az alul javallott ha-
táridők vétetnek fel.') — Felhozzák, hogy igy 
az egyh. hivatalnokok' tekintélye tetemesen csök-
kenendik. (F. „Valódi tekintélyt ád maga már a' 
hivatal és a' pontos eljárás abban. Hát azon vár-
megyei hivatalnokok, kiket a' magyar nemesség 
restaurál, nem volnának-e azért tekintélyesek?") 
Felhozzák , hogy a' restauratiok sűrűen fordulván, 
mindannyiszoraz uj tisztviselők' választásához nem 
is találtatnék egyed elég. (F. „Mindenkor elég leend, 
ha az előbbiek is választhalás alá esnek, aztán 
hatalmában áll az illető testületnek, a' leköszönő 
egész tiszti kart (ha tetszend) ismét további uj idő-
szakra megerősíteni.") — Végre felhozzák, hogy 
a' restauratióra még most nem vagyunk megérve; 
és cz talán a'Jegnyomatékosabb ellenvetés, a'mint 
hogy ezen indokból hazánkban a' politika" térén is 
sok üdvös terv nem valósulhat állandóan, vagy épen 
nem. Ide mutat azon roszul jellemző tünemény, 

*) Az ág. magyar világi urak igy szeretik és kívánják 
ezimeztetni az egyházakat. 



miszerint a' kézzelfogható hibának e' lapban történt 
feltárásáért az irók és szerkesztők inkább nehez-
telést, visszatorlást és részvétlenséget aratnak, 
mint becsületet és helybenhagyást, mi annyit tesz, 
hogy a' roszat szeretjük megtartani és óhajtjuk; 
's nem a' hibák'okozóira boszonkodunk, hanem 
azokra, kik a' hiányokat felfedezni és orvoslásu-
kat indítványozni bátorkodnak. Igy a' restauratiot 
is kétségkívül többen ellenzik, mint pártolják. Nép-
nevelés kell előbb, azután restauratio és Egyházi 
Lap. (¥. „Sorsa ez majdnem minden újításnak, 
szintén a' leghasznosabbnak is: de vájjon azért 
csak megmaradjunk-e a' régi rosz mellett, és a* 
kevés nemeskeblüek ne harczoljanak-e az önjavát 
sem ismerő nagy sereggel, melly fölött ők sok 
dicséretes újdonságot mégis már kivívtak?") Mind 
összevéve is pedig ezen bajok, mellyeket a' tiszt-
újítás szülhet, ingyen sem olly súlyosak, mint a' 
mellyeket a' holtig hivatalkodás szül bizonyosan; 
's a'véle járó sok jó által elég bőven kipótoltatnak. 
De hozzá kell tennünk, hogy legyen a1 tisztújítás' 
módja helyes és igazságos. Ne ugy restauráljunk, 
mint Erdélyben tavai a sepsiek: * ) hanem az egy 
házak' szavazatai utján, és nem egyébre tekintve, 
mint az alkalmas létre 's érdemességre. 

A' holtig hivalalkodást illetőleg, az csak 
magának a'tisztviselőnek hasznos; de az egyházra 
nézve abból több a' káros eredmény, mint az üd-
vös. A' régóta ismert fönökhez ugyan bizalommal 
és tisztelettel közelítünk. 0 már sokat próbált és 
tapasztalt; 's tudja a' hivatalnak minden eseményeit 
gyakorlatból. De épen ő élhet vissza a bizalom-
mal; megszokott eljárásaiban idővel lankadoz és 
hanyaggá lesz, a' korral nem halad előbbre, az 
újításoknak ellenszegül, és zsibbasztó pangást hoz 
be áz egyházba. Mellette pedig több rá termeti 
és magasra törekvő jeles egyed elmellőztetik és ju-
talmazatlanul el hal: a' mi nagy igazságtalanság. 

Kiviláglik mind ezekből, — kik óhajtják a' 
stabilismust, kik a'restauratiot. Emezzel tartanak: 
minden jelesebb , rá termett és készült egyedek, 
rokonaikkal és párthiveikkel együtt; aztán az egy-
házi közjónak baráti, 's végre mindenek, átalján 
valakik az igazi prot. elveknek hódolnak, neve-
zeteseim' változatosságot örvendő ifjúság és új nem-
zedék. Ellenben a' stabilismust óhajtják: magok , 
a' tisztviselők, rokon szövedékökkel és párthive-
ikkel együtt, aztán a'kik magok, mint hivatalra 
nem képesek, arra nem is vágynak, közönyösen 
vévén , bárki legyen hivatalnok; továbbá a' mű-
veltségnek alant fokán állók, és végre a'slen-
driánnak minden barátjai, legkivált az éltes urak, 
kiknek e' beszédek megemészthetetlen étkök, mi-
vel szokatlanok. De hisszük, hogy ők is átlátand-
ják a' restauratio' méltányosságát; a' kor' kivá-
natát megelőzőleg önként lelépendnek, és midőn 
szinbol marasztatnak, azt szívből mondottnak nem 

hiendik, követvén a' fenidézett nemeslelkü alis-
pánnak , Buday Pál somogyi ref. esperesnek 's más 
többeknek példáját; de követvén főleg ama ter-
mészetnek parancsát: Succedunt novi, veteresmi-
grate coloni: — mire saját becsületek és jólétökért 
az egyházi közjó' nevében kéretnek is irigykedés 
nélkül, tisztelettel és jogszerűen. 

De ugyan a' mondottakból kiviláglik az is, 
hogy felebbi hivatalra vágyni nem vétkes vágy. 
Melly sokszor halljuk roszalásképen megróvni: 
„Ezek's. ezek felügyelők, esperesek, superinten-
densek akarnak lenni, nyugtalankodnak, irigyked-
nek , az aggkoruak' halálát nehezen várják 'slb.a 

De hogyan tudhatni ezt valakiről? Lehet-e mü-
veit férfiú olly együgyü vagy arrogans, hogy az 
illy óhajtását másoknak nyíltan mondogálja? Ezte-
hát csak ráfogás és fel nem tehető senki felől. A' vi-
lágnak ugy is van annyi tapintata , hogy nyilatko-
zás nélkül sejdíti, kik vágynak és vágyhatnak erre 
's erre a' hivatalra: sőt csak sixtusi tettetésül és 
képmutatásul magyarázná, ha sejtelmét azok ta-
gadnák. Azonban tegyük fel, hogy a' hivatalra 
sóvárgó, szivének titkos vágyát a' világgal nyil-
ván tudatná is: vájjon vélek-e az? A' szentírás 
mondja: ,/ / ' kik püspökséget 'stb. kivannak, je-
les dolgot kivánnak.u Tegyük hozzá: nemcsak 
jelest, hanem ollyant, mellyhez honfi létökre szint-
olly joguk van, mint azoknak, kik a' hivatalokat 
most viselik. Lám a'honi r. kath. egyházban szinte 
nyilvános intézet áll fön Bécsben azaltioris tenden-
tiae ifjak' számára : kik tehát a' világ tudtával ké-
szülnek , törekcsznek és vágynak is a' magasabb 
tisztségekre. De kinek juthatna eszébe, azt szé-
gyennek mondani, vagy bűnös vágynak? Inkább 
erény, midőn valaki felebb lépni kívánkozik, és 
azt jellemének 's tudományának tökélyesítésével 
és közjóra fordított munkássággal megérdemelni 
törekszik; mint a' példabeszéd szerint, rosz kato-
na az, ki tábornagygyálenni nem vágy. A'hiva-
talra érdemek utján vágyók , az egyháznak leg-
becsiilendőbb tagjai, és akkor szerencsés az egy-
ház , ha keblében olly tagokat mennél számo-
sabban ápol. Azért ne gáncsoljuk soha az előlép-
tetni vágyókat, hanem ha a' mieinknél több érde-
meik vágynák, ismerjük meg, 's inkább felma-
gasztaltatásukra nyujtsunk segédkezeket mi is. 

Utoljára, hogy nézetemet a' tisztújítási idő-
határok iránt is kifejezzem, ugy vélném leghelye-
sebbnek , hogy a' superinlendens és főfelügyelő 
tiz, az esperes és esperesi felügyelő hat, mind 
a' többi hivatalnokok három év' multával restau-
ráltassanak. Aziránt is törvényt kellene pedig hoz-
ni, hogy hivatalt átalján 24 év előtt és 70 után; 
hatósági hivatalt pedig 35 előtt és 65 után senki 
az egyházban ne viseljen.*-) R e f o r m barát . 

#) Megkezdve a' tisztújítás' vitatása. Valamint egyébütt. 
úgy itt is a' mellett és ellenvéleményeknek szabad 
tért nyitunk. Egyedül arra figyelmeztetjük az e' 
tárgy felett értekezendő urakat, hogy egyenesen 



Pap- és iskolaügy* 
Evangelisrausunk' derékségének, tanaink'igaz-

ságának, elveink' józanságának, mi sem szolgál 
olly erős tanúbizonyságul, mintáz, hogy a'pro-
testantismus, épen úgy, mint az őskeresztyénség, 
nem támaszkodva semmi politikai alaphoz, sőt a' 
polgári alkotmányoktól alig ismertetve el, szám-
talan anyagi szükséggel küzdve, még több szel-
lemi ellenséges erők által nyomatva, legtöbb or-
szágokban, maga tartja fen mégis magát, saját 
szellemi erejével. Ezen fényoldalát evangelismu-
sunknak nem sokan ismerik , és róla még keve-
sebben gondolkoznak. Azonban, egy r. kathol. 
lelkész, néhány évvel ez előtt, föltevé még is ne-
kem e' kérdést: „mondjam meg, minő alapon áll 
a' protestantismus honunkban?" én felelém: ,,Ép 
azon az alapon, mellyen állt, Jézus, és a' kaper-
nauini halászokból lett apostolok által felállított ős-
keresztyénség; melly, mint jól tudjuk, saját szel-
lemierején, és tanai'igazságain állott; küzdve 
szegénységgel, és a' politikai pogány elemmel; de 
a' miket elvégre mégis szerencsésen legyőzött" 

Ezen külsőkép kedvetlennek látszó viszonyok 
szinte megújultak az egyházújítás' korszakában. 
Az akkori, és már nem pogány politika' szemei előtt 
is , silányoknak tetszettek a' tiz pengő forintnyi 
évdíjt húzott papok, kik ellentétei voltak a' régi 
egyházban megmaradt papoknak; a' kik püspökei-
nek ezer arany évi jövedelmet, közpapjaiknak pe-
dig százat akart biztosítni a' tridenti zsinat mindé- 1 

nütt. Luther az apostoli szegénységet választá; 
mert tudta, hogy az európai népek'szelleme légin- 1 

kább ingerülvo volt, az akkori papok' gazdagsága, ' 
és ebből folyt feslettsége ellen. Ő alázatos papo- \ 
kat akart, és a'szegénység'iskolájában tanultakat. ' 
„Az én papjaim , így szólt egykor, tíz forint évdí- 1 

jukkái nem ülhetnek magosan, és nem;tehetnek sé- ' 
takocsizásokat." —Sie können mit ihrenZehn Flo- 1 

ren, nicht hoch sittzen, noch fahren. —Ennél nincs j 

igazabb mondat. 1 

Azonban már maga Bora Katalin , Luther' 1 

özvegye, kénytelen vala tapasztalni, mennyire lehet 
menni tíz forintnyi évdíjjal; noha ez akkor majd fel 1 

ért a'mai száz forinttal; mi megtetszik abból, hogy 1 

midőn a' szász választó, Luthert 12 jó garasos posz- ^ 
tóval megajándékozta, ő ezt el nem fogadá, ezt ' 
adván okul, hogy illy drága posztóbulruhát viselni ' 
fejedelmeket illet. Bora Katalin szegénységben halt 1 

meg, 1552. Torgauban; mások' könyörére szo- j 
rulva, és, mint Walch K. R. megjegyzi, (Ge- ' 
schichtc der selig. CatharinaBora) ezektől sem min- ^ 
denkor segítetve. Luther' és neje' szegénysége, a' í 

r 
inmediasres ereszkedjenek's okok'ellenébe oko- ^ 
kat állítsanak Azt is nyilvánítjuk , hogy mi He- i 
formbaráttal — többek közt — abban egyet nem ért- £ 
hetünk , hogy a' superintendensek és kerületi fel- ~ 
ügyelők v. gondnokok is restauráltassanak- Az 
okokat vagy elmondjuk vagy elmondatjuk. * 

Szerk. [í 

dicső reformátorok' nyerészkedéstől idegen szelle-
, me, az igaz ügy mellett önfeledő lelkesedése, va-

lamint mai utódjaiknak is szükséggel küzdése, böl-
csek elölt mit sem róv le ezeknek nagyszerű érde-
meikből; sőt önfeláldozásuk őket, az emberileg 
gondolkozók elölt, még tiszteletesebbekké teszi. 
Valóban hős tett annyira lelkesedni tudni, az em-
berjog', a' humanitas', az igaz műveltség' szent 
ügyemellett, hogy anyagi jólétünkről és családunk-
ról is elfelejtkezzünk. 

Huszonnégy évvel ezelőtt, hogy már a'do-
logra térjek, egy délesti sétakocsizásom'alkalmá-
val, a' szomszédfalu' határában negláték egy öz-
vegy papnőt, kapával kezében, dolgozni a'szán-* 
tóföldön. Ezensétakocsizás, mintmártudjuk, épen 
nem vala sem Luther', sem talán Calvin' szellemé-
ben; ki gúnybérért szolgála Genfben. Denique, 
én akkor íiatal pap voltam, 's mint fiatalnak szen-
vedélyeim valának a' szép könyvek és szép lovak: 
miktől, fájdalom! még most sem tudtam menekülni. 
Meglátva a' kapával dolgozó özvegyet, lángba bo-
rúltak érzelmeim; és feltevém magamban, hogy 
tartandó egyházkerületi közgyűlésünkön, papi-és 
iskolatanítói, özvegy-árvatár' felállítását indítvá-
nyozandok minélelőbb: melly végre ennek tervét, 
a' budai nyugpénz-intézet' elvei szerint ki is dolgoz-
tam , és ezt három párban szépen leíratván, a'fő-
consistoriumba beadtam , melly szíves volt ezt, a? 

kilencz esperességnek véleményadás végett kiadni, 
és ezekkel szigorúan megbiráltatni. 

Ámde egy két megyét kivéve, az esperessé-
gek ellene nyilatkoztak ezen tervnek, főleg ez okon, 
hogy én túlbecsülve a' papi- és iskolatanítói jöve-
delmeket. elhordozhatlan terhetakarokezeknek vál-
laira tenni. Mi volt ez ? mintegy 200 v. forintnyi 
összeget, mint belépti-díjf, akartam, négy évalatt, 
lefizettetni öregebb papjainkkal, 100-at pedig él-
tesebb tanítóinkkal, ugyanannyi évalatt! később, 
jól megvizsgálvaa'dolgot, helyesnek találtam ezen 
ellenokot; és lelkismereteinet megnyugtatva, letet-
tem előbbi szándékomról. 

Három évvel ez előtt, ismét szőnyegre ke-
rült egyházmegyei kormányszékünkön, egy czélirá-
nyosb özvegy-árvatár' felállítása, és ennek ter-
vének elkészítése rám bízatott. Okulva régibb vál-
lalatom' nem sikerülhetésének körülményein, most 
már alantabb kezdettem mindent, követve a' nagy 
természetet, melly mindent kicsinyben kezd, és 
nagyszerííleg végez. Beadám ezen tervet, vagy 
inkább, ennek vezéreszméit, jelen évi, Komárom-
ban, április hó'11-kén tartottegyházmegyei köz-
gyűlésünk' elébe, elfogadás vagy kijavítás végett: 
mellyek egyhangúlag elfogadtatván, és én a'terv' 
kidolgozására megkéretvén, bejelentémaz akadályt 
is, mi ennek útjában áll, és a' melly míg el nem 
gördíttetik , addig új „néptanítói segélytár11 — 
mert így nevezém — felállításáról szó sem lehet. 
Ez vala az ó, már czéliránytalanná váll, özvegy-
árva-intézet'elavítása ; mcllyből azonban most 15 



papi özvegy segélyeztetik: kiknek joguk van, míg 
élnek, az évenkénti díjazáshoz; a' mit pedig nem te-
hetünk, ha számukra olly tökét nem alapítunk, 
mellynek kamatjából említett évdijazás kikerül; évi 
adózás által kerülvén ki, eddigi évdíjaik. 

Ifjabb tek. Pázmándy Dénes, komárom-me-
gyei alispán és egyházmegyei segédgondnok úr vala 
az a' dicső férfiú, ki elgördíté említett akadályt, 
és már az esperességi iskolák körül tett ismeretes 
érdemeit egy jeles újjal tetézve, legott említett czélra, 
2000 váltó forintnyi segélyt ajánlott; ennek ka-
matját 100 vforintban évenként lefizetendő, és idő-
vel magát a' tőkét is a' néptanítói segélytár' ja-
vára beadandó. Áldott legyen nálunk emlékezete. 
Ó-gyallai főfőbirtokos, t. biró, tek. Konkoli 
Thege László ur is 1000 vfrttal járult ez üdvös 
czél' eszközléséhez, kinek hasonlag ismeretes ér-
demei fénylenek, a' pápai főiskolát illetőleg. 

Egyébiránt egyházmegyei népiskoláink, éven-
ként javulnak. A' Pázmándy-féle tanítói szorgalom-
díjt ez évben Téglást Benjámin, d. radványiés 
Závori Sándor n. keszitanítók nyertékel; amaz 
:14, ez pedig 10 darab aranyat. Komáromban vi-
rágzó középiskolánkról is , én mint ennek egy-
házmegyei egyik felügyelője, csak dicséretet és 
jót mondhatok. Ennek mostani oktató igazgatója , 
t. Vály Ferencz ur, kitűnő szorgalmú férfiú, ki 
a' polgár-iskolai realtanuímányokat szerencsésen 
egyesíti a'humanisticaiakkal. Van most 25 tanítvá-
nya : ezekenkül négy osztályban tanúi itt 245 férfi 
tanuló; kik közt többen vannak német és tót aj-
kúak: igen alkalmas levén ezen hely, a' tiszta ma-
gyar nyelv' betanulására. Vannak itt szorgalomdí-
jak is , kitűnő tanulók' számára; illyenek : Csa-
jági-díj, 19 ifjúra, 50 vfrttal, Csejtey-díj 300 
vfrttal két ifjúra, komáromi egyházmegyei-díj 
100 vfrttal három ifjúra. Ezek a' főbbek: de 
vannak még mások, mellyek évenkint 416 vfttal 
jutalmazzák meg 17 jeles ifjú' szorgalmát. Ezek 
szerint kilátásaink vannak, csak az akadályok közt 
el ne csüggedjünk. H e t é n y i János. 

A ' laásassa lékat m i k o r k e l ! I i i r a l c t n i ? 
Hogy a' dispéttsatiótnem váltó házasulókat, 

azon gyülekezet előtt, méllyhez tartoznak, három-
szor kell kihirdetni, minden lelkipásztor tudja; de 
azt, hogy mikor kell hirdetni, nem mindnyájan 
akarják tudni. Némellyek csak ünnep- és vasár-
napokon hirdetnek, mások hétköznap is, és ebből 
nem kevés kedvetlenségek származnak. 

Én csak ünnep- és vasárnapokon hirdetek, 
mert ezt tartom törvényszerűnek's a'hirdetés czél-
jával megegyezőnek, a' szomszéd ekklézsia' lel-
kipásztora hétköznap is hirdet, mert ez ott szokás, 
mellyet nem ő kezdett, 's mellyért tán egykevés 
fizetést is húz. Egy hallgatóm azon ekklézsiába 
megy házasodni, 's minthogy őtet olt egy vagy 
másfél hét alatt kihirdetik, követeli tőlem , hogy 
én is azt tegyem, mert — úgymond — a' mi a' 

szomszéd — ugyan ezen megye és kerülelbeli — 
lelkipásztornak szabad, miért nem szabadna az ne-
kem is? — 'S kész az összeütközés a' lelkipász-
tor és hallgatója és szomszéd tiszttársa közt. De 
ennek a' szomszéd gyakran örül. 

Mit parancsolnak a' törvények? ez a' kér-
dés, A' mi ezekkel ellenkezik az rosz szokás, 
lyet követni nem szabad, ellene küzdeni köteles-
sége a' lelkipásztornak, ha igaz ember. De nem 
minden lelkipásztor igaz ember. Némellyek a' rosz 
szokást is többre becsülik, mint a'fejedelem vagy 
egyházkerületnek azt lerontó józan rendeléseit. 

A' Gelei LXV-d. cánon ezt mondja: „An-
tequam Ecclesiastae Neogamos more solito copu-
laverint, debebunt prius praecedenti die Dominico, 
a concione matutina, coram universo coetu eos 
proclamare." E'cánon szerint tehát egyedül csak 
die dominico szabad hirdetni, jól megértsük, die 
Dominico. 

A' komjáti Tertia Classis Can. LV1II. ezt 
mondja: „Ut scandala evitari possint (nequomo-
do per errorem personae inconvenientes, autillibe-
rae coniunganlur) ante Nuptiarum solemnitatem, 
et iuramentum ipsum, in frequenti Ecclesiae coe-
tu praecedere ölebet, t.i.Denunciatio'stb." Tehát 
infrequenti Ecclesiae coetu kell hirdetni, nem 
pedig holmi csekély számú hétköznapi gyülekezet 
előtt. 

A Benigna Constitutio Josephina 31-d §-a 
szorul szóra ez : „Quodlibet Malrimonium prius-
quam ineatur, in Ecclesia Parochiali personarum 
desponsatarum diequopiam Dominico aut Festő, 
de praecepto tempore Concionis, aut dum secus 
populus sufficienter congregatus est, publice 
promulgari, haecque promulgatio duabus ad-
huc Dominicis vei Festis diebus repeli debet, ut 
quilibet cognitum fors sibi Matrimonium tali diri-
mens impedimentum debite detegendi tempus ha-
beat." — Die Dominico tehát aut Festő prediká-
tzió' alkalmával, vagy ha predikátzio nemtartatik 
is, de a' nép sufficienter congregatus est, mint 
például midőn ünnep'2-d napján délulán prediká-
tziós halott levén, ünnepi predikátzio helyett csu-
pán könyörgés tartatik. Egyébiránt nem kell feledni 
hogy e' constitutio parochusok'spopák'számára is 
adatott. 

Értelmezzük úgy e' 31-d § - t , mint főtiszt. 
Polgár Mihály úr érteimezé 1842-d évi egyházi 
Almanachja' 148-dlapján: A'„házasulandókat ki 
kell hirdetni, ünnep- vagy három egymásután kö-
vetkező vasárnapokon a' templomban, lehet más 
napokon is, mikor predikátzio tartatik, és a'nép-
nagy számmal van jelen;" — még ekkor sem ve-
hetjük magunknak azt a' szabadságot, hogy hét-
köznap hirdessünk , miután — ha a' némelly he-
lyeken divatozó bibliamagyarázatot predikátziónak 
tekintjük is — a' nép csak ünnep- és vasárnapo-
kon szokott nagy számmal egybegyűlni. Ezérl tanítja 
Tóth Ferencz is Liturg. 200. lap. „Hétköznap so• 



ha sem szabad hirdetni, mert akkor a' gyüleke-
zet feles számmal sincs jelen.11 — Ha biblia-
magyarázat alkalmával szabadna hirdetni, úgy né-
melly helyeken egy héten kétszer, söt mint például 
Debreczenben négyszer is magyaráztatván biblia , 
öt vagy hat nap alatt az eskün is áteshetnének a' 
házasulok, — 's hova vezetne ez? - - Debreczen-
ben — tudtomra — hétköznap sohasem hirdetnek. 

A' tiszántúli egyházkerület 1786-diki oct. 
10-kén adott a Jos. Conslitutiohoz alkalmazott ins-
tructiót a' lelkipásztoroknak. Ezen utasítás a'hét-
köznapi hirdetésről mélyen hallgat; szelleméből 
nyilván van, hogy annak ellensége. A' Gyikó és 
Jakab által 1837-d. évre kiadott ,Egyházi Névtár' 
141-d. lapján a'házassági dolgokat illető egyház-
kerületi rendeletekről szóló czikkely' első pontjá-
ban világosan mondatik: „Három különböző va-
sárnapokon kell hirdetni, hétköznap soha sem11, 
és ezen rendelet 1798-d. évben hozatottnak mon-
datik. Jegyzőkönyvünkben én ezt feljegyezve nem 
találom, de hitelességéről a' Gyikó és Jakab nevek 
kezeskednek. 

Tiszán túl tehát egyházkerületileg ki van mond-
va , hogg hétköznap soha sem szabad hirdetni. 
E' kerületben van a' Nagy-Kunság is, 's ím a' 
nagy-kunsági lelkipásztorok — kivévén a' kisúj-
szállásiakat — hétköznap is hirdetnek, azt mond-
ják , szokás. 

Szokás ide, szokás oda, miután az egyház-
kerület a' hétköznapi hirdetést megtiltá, engedel-
meskedni kell. Ila a' szokás-embereinek e' tilalom 
terhükre van, 's ezt hibásnak, törvénytelennek, 
czéltalannak tartják: méltóztassanak folyamodni 
az egyházkerülethez, majd tesz az róla, ha jónak 
látja; de önfejüleg vagy régi szokás' örve alatt 
törvényt rontani nem szabad. AmdeNagy-Kúnság-
ban — furcsán jár az óra. Egyszer inditványoz-
tatott: „közpapok közül kell, szavazattal nem bí-
randó jegyzőt választani", és mondának reá az as-
sessorok: „nem szabad megrontani az egyházke-
rületi rcndelményt, melly szerint a' jegyző egy 
legyen az assessorok közül!"; másszor alázatosan 
kéretett: ,,meg kell tartani ti hétköznapi hirde-
tést tiltó egyházkerületi rendelménylí\ és mon-
dának reá az assessorok: „minek? miért? a' 
szokás mást rendel !•' Assessor urak magok is hir-
detnek hétköznap ! Igy jár nálunk az óra. 

A' mi már a'hirdetés' czélját illeti, ez épen 
nem harczola' hétköznap hirdetők melleit, söt 
egyenesen cllenök. Czélja a' hirdetésnek a' cáno-
nok és a' Jos. Const. 31-d. §. szerint, hogy a' 
házasságot gátló akadályok , ha volnának , vilá-
gosságra jöhessenek. De hogyan jöhetnének ezek 
világosságra , ha csak kevés számból álló hétköz-
napi gyülekezet előtt történik a' hirdetés? Czélja 
a' hirdetésnek az is (lásd Tóth Ferencz Liturg. 202. 
1.) ,,hogy ezen idő alatt mind a' két fél utána jár-
hasson egymás erkölcsének , nemzetségének, te-

hetségének, hogy egymásban meg ne csalatkoz-
zanak , mi egyébiránt hamar megeshetnék'', és 
„hogy ha valamellyik fél megakarja szándékát és 
a' házasságra adott szavát változtatni, az ezen na-
pokban megeshessék." Igy hát a' hirdetés' idejét 
önkényesen megrövidítni ellenkezvén a' hirdetés' 
czéljával, ezt lenni a' lelkipásztornak nem szabad. 
A' melly házasuló a' rendes időt bevárni nem akarja, 
váltson dispensatiót, ezt rendeli a' törvény, ha 
nem válthat, várakozzék. 

Tegyük fel a' következő esetet: Á. hallga-
tóm elvesz egy távol vidékből jött, hat hét óta 
ekklézsiánkban lakó személyt, ki elhozza keresz-
telő levelét, 's ezzel igazolja, hogy reform.lelki-
pásztor keresztelte, elhozza eddigi szolgálata' he-
lyéről az arról szóló bizonyítványt is, hogy o 
férjtelennek 's reform, személynek tekintetett. Ké-
relmökre kihirdetem őket hétköznap is, 's im alig 
esküsznek meg, a' régen kóborló férj itt toppan, 
ki egyszersmind azt is tudatja, hogy felesége egy-
kor pápistává lett! - - - Nyugodtan volnék, ha 
csak ünnep - és vasárnapokon hirdettem volna őket, 
de miután a' hirdetés' idejére nézve a' törvényt meg 
nem tartottam, félek. Illy s ehez hasonló esetek 
felette ritkák ugyan, de nem Iehetlenek, e' tekin-
tetben is tanácsosabb hát a' lelkipásztornak magát 
a' törvényhez tartani. 

A'hétköznap is hirdető lelkipásztor egy vagy 
másfél hét alatt összeesketi a' házasulókat. Én, 
ki csak ünnep- 's vasárnapokon hirdetek, nem 
egyszer tapasztalám, hogy harmadszori hirdetés 
után váltak el az addig egymást szeretett szemé-
lyek. Őket a' köznap hirdető "s másfél hét alatt 
eskető lelkipásztor szerencsétlenekké tetle volna! 
Es ekkor a' törvényt meg nem tartónak lelke vájjon 
nyugodt lehet-e? Az enyirn nem lenne nyugodt. 
Némelly ember' lelke akkor is nyugodt, ha tör-
vénytelenséget visz véghez. 

Ezeknél fogva én csak az ünnep- és vasáma-
pokoni hirdetést tartom czél- és törvényszerűnek. 
De meglehet tévedek. Meglehet, a' hétköznap hir-
dető lelkipásztoroknak van igazságuk. Kérem alá-
zatosan őket, nyilatkozzanak. Helyes okaiknak 
meghódolok. Hiszen, ha megmutatják, hogy hét-
köznap is szabad hirdetni, miért ne hirdetnék én 
is? Néhány nappal az esketés-díjt előbb kapom, 
's valamicskével csak megtoldják a' rendest, és 
a' mi legfőbb, nem jövök összeütközésbe hallga-
tómmal 's szomszéd ekklézsiabeli tiszttársammal. 

Ha olly szerencsés lehetnék, hogy nagy-kun-
sági collegáim'valamellyikélöl kapnék felvilágosí-
tást, ez esetben azt is kérném kimutattatni, mikor 
kötelezők és mikor nem kötelezők a' törvények , 
mikor vethetjük meg azokat önkényesen, az i l -
lető felsőség' híre, tudta 's akarata nélkül, és e' 
cselekedetünk a' tractuson is pártoltalik? 

Szenczi För d ős L a j o s . 



Págiai körlevél. 
Sietünk közölni a' pápa' legközelebbi kör levelét, 

azon meggyőződésben, hogy olvasóinknak kellemes 
dolgot teszünk vele , azon előérzettel, hogy az épü-
letes 's eldöntő tudományos vitákra szolgaltatand al-
kalmat , azon kérelemmel, hogy azt lelkész társaink 
a 'nép ' anyanyelvére fordí tan i , tar talmát, czélját 'stb. 
magyarán előadni szíveskedjenek , 's azon Ígérettel , 
hogy nem legutószor nézünk szemébe ezen encycl i -
kának, melly itt következik: „Venerabil ibus Fratr ibus 
Patriarchis . Primatibus , Archiepiscopis et Episcopis. 
Gregorius Vl\ XVI. Venerabiles Fratres Salutem et 
Apostolicam Benedictionem. Inter praecipuas machi-
nationes, quibus nostra hac aetate Acatholici diver-
sorum nominum insidiari cultoribus Catholicae ver i -
tatis, eorumque animos a sanctitate Fidei avertere conni-
tuntur, haud ultimum tenent locum SocietatesBiblicae, 
quas in Anglia primum institutas, ac longe hinc lateque 
diífusas, facto veluti agmine in id conspirare conspicimus 
ut Divinarum Scriplurarum libros vulgaribus quibusque 
linguis interpretatos pe rmagno edant exemplarium nu-
mero, eosque inter Christianos juxta atque Infideles 
nullo delectu disseminent. et horum quemlibetad illos 
nullo duce legendos all iciant. Ita igitur , quod suo jam 
tempore lamentabatur I l ieronymus 1) et garrulae unui, 
et deliro se ni, et sophislae verhoso , et wiiversis, si 
modo legere nor in t , cujusque conditionis hominibus 
communem faciunt artem Scripturarum sine magistro 
iutel l igendarum: immo , quod longe absurdissimum, 
peneque inauditum est, ne ipsas quidem infidelium 
plebes ab ejusmodi intelligentiae communione excludunt. 

Sed Vos quidem minimé latét , Venerabiles Fra-
tres , quorsum haec Societatum earumdem molimina 
pertineant. Probe enim nostis consignatum in saeris 
ipsis Litteris monitum Petri Apostolorum Principis , 
qui post laudatas Paul i epistolas, esse ait in i l l is quae-
dam d/fficilia intelleclu) quae indocti, el inslabiles de-
pravant, sicut et celeras Scriptiiras , ad suam ipsorum 
perditionem: statimque adjicit : vos igitur fratres, prue-
scientes custodile; ne insipientium errore truducti ex-
cidatis a propria firmilule. 2) Hinc et perspectum Vobis 
est vei a prima christiani nominis aetate hanc fuisse 
propriam haereticorum artem, ut repudiato verbo Dei 
tradito , et Ecclesiae Catholicae auctoritate rejecla , 
scripturas aut mami interpolarent, aut sensus exposi-
tione interverterent. 3) Nec denique ignoratis, quanta 
vei diligentia vei sapientia opus sit ad transferenda 
fideliter in aliam linguam eloquia Domin i ; ut nihil 
proinde facilius contingat, quam ut in eorumdem ver-
sionibus per Societates Biblicas multiplicatis gravissimi 
ex tot interpretum vei imprudeníia vei fraude inseran-
tur errores , quos ipsa porro i l larum multitudo et va-
rietas diu occultat in perniciem multorum- Ipsarum 
tamen Societatum parum aut nihi l omnino interest, si 
homines Bibl ia i l la vulgaribus sermonibus interpretata 
lecturi in alios potius quam alios errores d i labanlur ; 
dummodo assuescant paullatim ad liberum de Scriptu-
rarum sensu judicium sibimetipsis vindicandum , atque 
ad contemnendas Tradi l iones divinas ex Patrum do-
ctrina in Ecclesia Catholica custoditas. ipsumque Eccle-
siae magisterium repudiandum. 

Hunc in finem Bibl ic i iidem socii Ecclesiam san-
ctamque hanc Petri Sedem calurnniari non cessant, 
quasi a pluribus jam saeculis fidelem populum a sa-
crarum Scripturarum cognitione arcere conetur; quum 
tamen plurima extent eademque luculentissima docu-

1) Epist. ad Paulinnm § .7 . , quae est Epistola LIIl. Tom. I. 
Op. S. Hieron. edit . Vallarsii. 

2) 2. Petr i Hl. 16, 17. 
3 ) Tertull ianus lib. d e P r e s c r i p t i o n i b u s adversus 

haereticos cap. 3 7 , 38. 

menta singularis studi i , quo recentioribus ipsis tem-
poribus Summi Pontifices, ceterique i l lorum ductu 
Calholici Antistites usi sunt, utCatholicorum gentes ad 
Dei eloquia scripta et tradita impensius erudirentur. 
Quo inprimis pertiuent Decreta Tridentinae Synodi, 
quibus nedűm Episcopis mandatum est, ut sacrasScri-
pturas divinamrjue legem frequcntius per Dioecesim an-
nuntiandam curarent 4) , sed , ampliata insuper Late-
ranensis Concili i 5) inst i lut ione, provisum, ut in sin-
gulis Ecclesiis seu Cathedralibus seu Collegiatis u r -
bium insigniorumque oppidorum non deesset Theolo-
galis Praebenda, eademque conferretur omnino per -
sonis idoneis sacrac Scripturae exponendae et in ter-
pretandae 6). De ipsa postmodum Theologali Praebenda 
ad Tridentinae i l l ius sanctionis normám constituenda, 
et de lectionibus a Canonico Theologo ad Clerum at-
que etiam ad Populum publice habendis adum est in 
plurimis Synodis Provincialibus 7), nec non in Bomano 
Concilio anni 1725 8), in quod Benedictus X I I I . fel, 
rec. Praecessor noster nedűm sacros Antistites roma-
nae provinciáé, sed plures etiam ex Archiepiscopis, 
Episcopis, ceterisque locorum Ordinariis sanctae huic 
Sedi nullo medio subditis convocaverat 9) . Idem prae-
terea SummusPonlifex eumdem in finem nonnulla con-
stituit in Apostolicis L i t ter is , quas pro Ital ia nomi-
natim Insulisque adjaccnlibus dedit 10). Vobis denique, 
Venerabiles Fratres. qui de conditione sacrarum rerum 
in cujusque Dioecesi ad Sedem Apostolicam statis tem-
poribus r e f e r r e l l ) consuevistis, ex responsisper no -
stram Congregationem Concili i ad Decessores vestros, 
aut ad Vos ipsos iterum iterumque dat is, perspectum 
est, quemadmodum sancta eadem Sedes et gratular i 
Episcopis soleat si Praebendatos Theologos habeant 
in publicis sacrarum Litterarum lectionibus munere suo 
bene fungentes, et numquam intermittat excitare atque 
adjuvare pastorales i l lorum curas, si alicubi res adhuc 
ex senteDtia non successerit. 

Ceterum ad translata in vulgares linguas Bibl ia 
quod att inet, rr.ultis jam abhinc saeculis cont igerat , 
ut diversis in locis sacri Antistites majoré interdum 
vigilanlia uti debuerint ubi versiones hujusmodi aut 
in occultis lect i lar i conventicul is, aut per haereticos 
impensius ditfundi animadverlerent Atque huc spectant 
moni la, et cautiones adhibitae ab Innocentio I I I . g lor . 
mem. Decessore noslro circa laicorum mulierurnque 
coetus sub pietatis oblenfu, et legendarum scriptura-
rum causa secreto habitos in Metensi Dioecesi 12): nec 
non et peculiares vulgarium Bibliorum interdictiones, 
quas sive in Gall i is paulo post 13) sive in Hispaniis 
ante saeeulum XVI. 14) lalas invenimus. Sed ampliore 

4 ) Sess. 24 C. 4 de Ref. 
5) Concil. Laferan. anni 1215 sub Innocentio III. cap. XI. 

quod in corpus juris relatum est cap. 4 d e M a g i s t r i s . 
6 ) Trid. Sess . 5 c. 1 de Ref. 
7) In Concil. Mediol. í. an. 1565 par. I. tit. 5 d e P r a e b. 

T h e o l , Mediol. V. an. 1579 par. 3 tit. 5 q u a e a d B e -
n e f i c i o r . c o l l a t . a t t i n . , Aquensian. 1585 tit d e C a -
n o n i c i s , et aliis plurib. 

8 ) Tit I. cap. 6 seqq. 
9 ) In Litteris indiclionis Concilii 24 Decembris 1721. 

10J Const. P a s t o r a l i s O f f i c i i XIV. Kalend. Juni iAn. 
1725. 

11) Ex Constif., Sixti V. R o m a n u s P o n t i f e x XIII. Kai. 
J an . An. 1585. et Const. Bened. XIV. Q u o d S a n c t a 
S a r d i c e n s i s S y n o d u s IX. Kai. Decemb. 1740. Tom. 
I. Bullar. ejusdem Pontif., et ex ínstructione , quae extat 
in Append. ad dict. Tom. I. 

12) In tribus Litteris datis ad Melenses , atque ad illorum 
Episcopum et capitul., nec non ad Abbates Cistercíensem, 
Morimundensem, et de Cr i s fa , quae sunt Epist. 14Í. 142 
Lib. II. , et Epist. 235. Libri III. in Edif.ion Balutii. 

13) In Concil Tolosano anni. 1220. can. 14. 
14) Ex testimonio Cardinalis Pacecco in Concilto Trident ino 

(apud Pallavicinum , storia dei ConcM. di Trento , lib. 6 . 
cap. 12.) 



postmodum providentia opus fű i t , cum Luterani Cal-
vinianique Acatholici,incommutabilem Fidei doctrinam 
incredibil i prope errorum varietate oppugnare aus i , 
nihi l iritentatum relinquebant ut fidelium mentes de-
ciperent perversis explicationibus sacrarum Lilterarum, 
editisque per suos asseclas novis i l larum in popular. iri 
sermonem interpretationibus; quarum quidem exemplis 
mull ipl icandis, et citissime divulgandis invenf°e nuper 
typographicae artis praesidio juvabantur. Itaque iis in 
reguíis, quae a Patribus a Tridentina Synodo delectis 
conscriptae , et a Pio IV. fel. mem. Praedecessore 
nostro 15) approbatae, Indicique librorum prohibitorum 
praemissae sunt, generáli sanctione stalutum legitur, 
ut Biblia vulgari sermone edi;a non aliis permilteren-
tur nisi quibns il lorum leclio ad fidei atqne pietalis 
argumentum profutura judicaretur 16"). Huic eidem re-
<*ulae, nova subinde propter perseverantes haerelico-
rum fraudes caulione conslrictae, ea demum aucto-
ritate Beuedicti XIV- adjecla declaratio est, ut per-
missa porro habeatur lectio vulgarium versionum, quae 
ab Apostolira sede approbatae, aut cum annotutio/ii-
bus desumptis ex sanctis Kcclesiae JJatribus vei e r do-
ctis CatholicAsque Viris editae fuerint. 17) 

(Vége következik.) 

.1' göniöii iskolatanítók gyűlése. 
Martius' 27-kén F. Vályban gyűlésünk vo l t , He-

gedűs Mihály bejei oktató' elnöklete alatt. A' gyűlés' 
nevezetesb eredményei közé sorolhatók: a' magyar gyer-
mekbarát jövőre is, jelenleg pedig a'Protestáns Egyh. 
és Isk. Lap, mint nélkülözhetlen , ez év' kezdetétől 
számítva , fölmaradt példányok lévén, minden hasáb-
jaival meghozatni, a' pénztár' csekély értékét iskolai 
könyvekre fordítani határoztaltak. A' pénzkezelő', 
könyvtárnok' számadása helyeseltetett Alapszabályaink 
felsőbbjeinknek átvizsgálás 's megerősítés végett be-
adandóknak ítéltettek, mi apriP 10-kén a' horkai egy-
házmegyei gyűlésen föl is olvastatván , kevés válto-
zással megerősítettek. — Mi gömöri iskolatanítók, e' 
jelen korszakban , a' sz. igazság' dicsőséges szózata 
előtt mély tisztelettel meghajolva, kivánatát megértve, 
a' művelődési díszpályán óhajtunk az idővel haladni, 
nem feledve: , hogy az elszalasztott perczet nem adja 
vissza semmi örök lét.<k Azonban állományunk'zsib-
basztó szükségének erzete azon meggyőződés: misze-
rint szegény állapotaink közepette bajainkból Jobb j ö -
vendő föle, csak egyesülés, kölcsönös segedelem , a' 
haladási anyagok' együlti megszerzése szabadíthat ki 
az egyesülés 's együtt munkálás' életmezején. Ezen 
ludat 's meggyőződés teremte egy olvasó társulatot kö-
zöltünk. * ) B o d o n S á n d o r . 

VáisBfoItli közlemények. 
A' franczia oktatási vita. Minő keserű-

séggel foly Francziaországban a' status'és egyház' 
részéről a' tanitó intézetek körüli vita, láthatnia' 
Journal des Debals' egyik czikkéből, mellyben 
többi közt mondatik : ,Van egy tudós és komoly 
r. katholicismus, melly függetlenséget a' világi 
hatalomtól hisz, a' trón' jogait fentartja a' nélkül, 
hogy feláldozná az egyház' jogait,'s a' világiak ha-

j a ) In f.onstit D o m i n i c i G r e g i s 2 \ Mártii 1504. 
16) In Regnl s Indicis III et IV. 
1 7 ) In Addilion. ad dirt. Regül. IV. ex Decreto Con.regat ionis 

Indícis 17. Junil 1757. 
*) A' szerkesztésé i : nem titkolhatja el S Z Í V P S ö römé t , hogy 

a ' gömöri oktató urak' törekvéseit i l l e tő leg , rosz p r o -
pheta volt vagy l e s z , midőn azt á l l í tá : „miszerint e g y l e -
tük három év ' e l te l te előtt feloszlik. ' 

talma és papok' hatalma közt határt húzni tud. Az 
Bossuet 's franczia egyház' katholicismusa, azon 
római katholicismus, mellyet még a' restauratio 
alatt de la Luzerne bibornok védelmezett, az 
nem M onlal ember t gr.' katholicismusa. 
De van heves, zajgó katholicismus is , melly 
szivében lázadással, ajkain á t k o k k a l magát 
vértanúnak h i r d e t i , ha nem üldözhet, melly 
trónok'és dynastiák' (elforgatásáról szünetlenül be-
szél , a' szerzetes rendek' szabályszerűtlen hatal-
mát eleibe teszi a' püspökség' törvényes és elis-
mert hatalmának, melly szenteit bujtatok közül vá-
lasztani szereti, melly mindigBelgiumramutat, hol 
király t fosztott meg trónjától, és Irlandra, hol or-
szágot feldarabolni törekszik: ez, fájdalommal va-
gyunk kénytelenek kimondani, Montalembert 
gr.'katholicismusa, ez azon istentisztelet, mellyet 
ő népek- 's fejedelmeknek ajánl. Ő fel nem fogja, 
hogy nincs bizonyosb eszköz a' katholicismust hit-
elvesztetté tenni, azt gyűlölet-és viszályforrásul 
felmutatni, tőle a'befolyást, mellyet a' világon bir 
's mellyre naponként nagyobb szüksége van, hogy 
a' görög-orosz egyház' dicsvágyó törekvéseinek el-
lenszegülhessen , elvenni, szóval, nincs bizonyosb 
eszköz a' r. kath. egyházat megrázkódtatni , mint 
azt mindenhol a' polgári társaság' rendje- 's nyu-
galmával össze nem férő egyházként felmutatni.' 

Puseyismus Amerikában. ,Boston Pilot'-
ban ezeket olvassuk : ,Haggerstown városi nem rég 
kitatarozott 's megnagyobított episcopalis templom 
most kellemes látvány. Katholikusokra azonban 
misem annyira felötlő benne, mint egy csinos, 
vas kereszt közvetlenül a'karék fölött; és a'gyer-
tyák, mellyek istentisztelet alatt meggyújtatnak 
's azon asztalra tetetnek, mellynél a' pap szolgál. 
Volt idő, hogy illyen eszme eretnekségnek tartatott 
'sa" gyülekezet' egy részénél nagy ellenszegülésre 
talált; most azoban az ottani pap'fáradhatlan erő-
ködései újításai' megalapítása körül biztatásban ré-
szesülnek. Nem rég igazi puseyita félkatholikus-
ként prédikált, a' r. kath. szertartások hitelessé-
gét kétségen túl bebizonyítva 's azok' megtartását 
ajánlva.4 (K a th. K. Z.) 

Keresztyén riiinaink. Javán lakó néhány 
chinainál azt, mit az előtt soha, láthatni, t. i. 
madonnaképeket lakaikban. E'feltűnő szobaékités' 
okául azt mondá egy chinai, hogy azon chinaiak, 
kiknek szobáiban modonnaképek vannak, Chiná-
ban keresztyénekké lőnek. Azonban a' keresztyén 
vallás1 fölvételének illy cbinaiaknál csak az követ-
kezménye, hogy megkereszteltelének és szobáik-
ban keresztyén térítőktől ajándékul kapott sz. ké-
peket tartanak , különben a' ker. vallásról épen 
mitsem ludnak 's most is , mint az előtt, atyáik' 
vallásához hivek 's e' miatt nem ker. templomban, 
hanem pagodokban imádják islenöket. 

(Ka th . K. ZJ 
Aejsycs házasság. Egy austriai hölgy, ki 

több év óta egy berlini tisztes özvegyférfi' neje, 
23* 



gyermekeit ev. egyházban nevelteti, holott ő mind-
eddig r. kath. Gyónás után a' feloldozás megtagad-
taték tőle, okul adván a' pap, hogy vagy ágyasa 
prot.férjének, vagy házassága, ha Bécsben mégis 
áldatott volna, érvénytelen, mert törvénytelen ál 
dást csak megvesztegetett pap adhat! (A.K. Z.) 

Közös templom. Cheribonban ("Keletindiá-
ban) uj templom szentelteték föl, melly közös hasz-
nálatúi szolgáland prot. és r. katholikusoknak. A' 
reformátusoknak van Hoevell, bataviaipap, pré-
dikált, r. katholikusoknak van Dyk pap misézett. 
E' misén protestánsok is valának 's van HoFvell 
predikátióját r. katholikusok is hallgatták. Szép 
zagyvalék, mond a' Kath. Kirch. Zeit., honnan e' 
sorokat kölcsönöztük, melly képes volt jó hatás-
sal lenni a' pogány jávaikra! 

Szabad seót e«yi»áz. Magdonald lelkész 
500 iskolának készítette el tervét a' szabad skót 
egyház' tagjai' számára,mellyek' felállítása nyilvános 
aláírás utján lenne kiviendő. Az eszme olly pártolást 
nyert eJ felekezet' uj követőinél, hogy egyedül 
Dundeeben kevés nap alatt 4000 font sterling Íra-
tott alá. Az adakozások az egyházak' építésére, 
már eddig 70,000 font sterlingre rúgnak, mellyhez 
még tetemes összeggek jőnek Anglia- és Észak-
Amerikából 

Spanyol papok.' nyomora. A ' jKathol íko ' -
ban folyvást olvasunk panaszokat a'spanyol papok' 
sorsa fölött, kik minden életszükségtől megfosz-
tatva a'Iegszükségesbeket is nélkülözik. ,Szomorú 
igazság a' r. kath egyházra nézve', igy szól egyik 
száma, látni, hogy a'malagai székes egyháznak 
nincs módja gyakorolni a'legünnepélyesb szertar-
tásokat's hogy az ottani papságnak sem élelem-
szerei, sem ruházata. r Qía th . K. Z.) 

Káromkodás. Eszrevétetvén , hogy a'ká-
romkodás és istenkáromlás a'nép közt, jelesül vá-
rosokban 's katonaságnálmindinkább terjed: Brüg-
gébena'St Gilles-templom'papja azon gondolatra 
jöt t , hogy idegen papokat, e' bün ellen egymás- . 
után 8 nap predikálandókat, híjon meg. Hogy pedig 
biztozsítassanak a' czélba vett hallgatók, a' predi-
kátziók este tartattak's azokra magok a' klerikusok 
és szegények' elöljáróik hivák meg házanként a' nap-
számosokat. A' sükert igen nagynak mondják. 

(B. A. K. Z.) 
Hegeli pitliosopitla. Berlinben társulat ala-

kult ,,a' hegeliphilosophia'előmozdítására", melly-
ről ezeket olvassuk a' B. A. K Ztg-ban : A' társa-
ság azon meggyőződéssel viseli e' nevet, hogy min-
den philosophia a' hegeliben leli támaszát. Ez okból 
egészen átalánosan philosophiai társulatnak nevezi 
magát. Alakult Berlinben 1843-iki év kezdetén, 
mégpedig ismét egészen átalábanannak szükségé-
ből, hogy a' hegeli elvű philosophia' hivei egymáshoz i 
csatlakozzanak 'sazt kölcsönös munkálkodásukkal ; 
élénken fentartsák és tovaképezzék. E'czélból a1 i 
társulat minden 14., gyakran már minden 8-ik na- I 
pon majd itt majd ott megegyezés szerint gyül össze i 

s felolvasott értekezések' alapján azoknak szabad 
bírálata- 's vitatásával foglalatos. E' parlamentaris 
vitatkozások jegyzőkönyvbe vetetnek's a'következo 
gyűlés' elején ismét tudomásra hozatnak. A' jegy-
zőkönyvekből 's ezek alapjául szolgáló értekezé-
sekből fog szerkesztetni a' philosophiai társulat' 
folyóirata, mellyből az első füzet 1844-ki húsvéti 
vásárkor megjelen. Mint szabad e g y e s ü l e t 
nem tartá szükségesnek a' társulat, hogy magát bi-
zonyos alapszabályokhoz kösse. Elnökül alapítása-
kor Marheineke tr. főconsistoriumi tanácsos vá-
lasztatott. Eleinte csak kevés száma gyűlt össze 
a' közös elv által szövetkezetieknek 's választás 
által több tagot vont magához Berlinben ; ide-
genek is meghivattak 's beléptöket nyilváníták. Ber-
linben lakó tagok' száma*26. Rcménylhetni, hogy 
kőzremunkálásuk nem maradand hatás , különösen 
azon következmény nélkül, hogy az ellenszegülők 
is meggyőződnek, miszerint a' phhilosophia erő, 
melly szinte tehet valamit. 

ISe l l f o l t l i fcSKlemésiyck. 

Templomszentelés. Leányfalván, Veszprém 
megyében kebelezett, különben a' zalavidéki ev. 
esperességhez tartozó fiókgyülekezetben f. évi má-
jus 16-kán Áldozó-csütörtökön szenteltetett fel az 
egész alapjából újonan épült 's toronnyal is diszített 
szép ízlésű 10 ezer v. forintba került templom, szá-
mos különbféle hitvallású és minden rendű népség' 
jelenlétében ünnepélyes szertartások között. A7 jeles 
ünnepélyhez alkalmazott énekek 's imádságok után 
n. t. Horváth Zsigmond espereslépefel a' szó-
nokszékre 's ezen ünnepi ev. vezérigékbői (mert 
az oltárkép is Urunk' menybe emelkedését ábrázolja) 
kiindulva tartalomdús beszédében a' körülbelől csak 
200 lélekből álló gyülekezet' körülményeihez al-
kalmazott ezen érdekes tárgyat fejtegette: „Isten' 
tulajdona csekély eszközök által is nagy dol-
gokat előidézni", melly alaptétet a't. e. ura'ter-
mészet' jeleneteiből, az anyaszentegyház' históriá-
jából, úgy az átalános történetekből és a'közélet-
beli tapasztalásokból velősen bebizonyított, végül 
pedig az innét szivárgó tanúságokat a' nép' épüle-
tére, serkentésére 's vigasztalására alkalmazta. 

Utána szónoklott Laipczig János kapolcsi 
lelkész, beszéde'alapjául választván 1 Kir. 8 :13 
följegyzett igéket világosan mutogatta, hogy a' 
templomépítő ev. keresztyén felek feltételeznek 1) 
vallásbelibuzgóságot; 2) szorgalmat és összefo-
gást; 3) jóltevők' segedelmezését; 4) 's haladási 
előmenetelt. Az anyafárabeli pap .László János, az 
oltár előtt örvendő 's háladó verseket mondott. Az 
oltári szentséget két, u. m. Kiss János sz. an-
talfai és Magassy DámWmencshelyi lelkész szol-
gáltatta ki, az egyik Készítő a' másik befejezőbe-, 
szédet tartva, 's az uri sz. vacsorával a' népnek 
buzdító például legelőször a'jelen volt 6 prédikáto-
rok éltek. Az egész vallásos ünnepély egyházke-



léssel/ejeztetett, mellynél a' szokott egyházi lé-
telt ^áes János dörgicsei lelkész vitte véghez, úgy 
az oltár előtt Salamon' templom-szentelési imádsá-
gát is ö mondolta el. 

Az érintett gyülekezet szent kötelességének 
ismeri forró háláját nyilvánítani az emberiségnek 
mindazon baráti iránt, kik öt e'terve kivitelében 
gyámolították 's nem állhatja meg, hogy a'nagy-
lelkű jóltevök' koszorújában különös hálás szivvel 
ne említse gróf Eszterházy Károly t. tolna megyei 
főispán, gróf Zichi Domonkos veszprémi megyés 
püspök, gróf Zichi Viktor ezredes urakat ö mél-
tóságukat. Tartsa meg az ég sokáig azon ritka 
derék hazafiakat, kik a' jó tettekben kívánnak 
magoknak legszebb maradandó emlékoszlopokat 
emelni. B é k e v ö l g y 1. 

Eredménye a' m. szigetit! lyceumltan 
e l f ö d ö t t ünneji jár ásóknak. Mind arra, mit 
Szűk József ur 's társai a' f. é. 17-dik sz. a. a'sze-
mélyeskedésig epéset, mindarra, mit Demecs és 
társai m. é. folyamban 30-dik sz. a. költőileg felcsi-
gázottat's követelőt írtak, elég lesz a' m.szigetid 
's közel vidéki pártfogók eddig tett kegyes ado-
mányozását felmutatni; ugyanis a' közelebb be-
mutatót 's Nánásy Lajos táblabíró ur által körözte-
tetelt íven a' szegény sorsú , jó erkölcsű 's igye-
kező tanulók'számára 290 p. p. ft. e' czélra tett 
alapítvány kamatja , 's 87 p. ft 17 kr. évenkénti 
segedelempénz összesen 104 p. ft 31 kr gyűlt össze, 
és igy sokkal több tiszla jövedelem, mint az előtt 
a" három ünnepi, 's két szüreti kéregetésből; vajha 
a' távolabb vidéki ívekkel ellátott k. pártfogók, 's 
önzésen felülemelkedett lelkipásztorok , sz.egy-
házak is hasonló sikerű ívet mutathatnának be! mit 
azonban löbb hiteles előadások után —- minden 
tollaskodás' ellenére is — reményleni jogosítva 
vagyunk. 

Nem is lehet gáncsoskodó kifogása az irt isko-
lai pártfogóság ellen (melly nem egy a' beligaz-
gatósággal, mert ez az igazgató-oktatói hivatalt je-
lenti) annak, ki mélló figyelembe veszi a' párt-
fogóságnak az iskola' felállása óta, főképen pe-
dig az utolsó három években tett javításait, külö-
nösen a' szinte 20 ezer ft veszendőbe forgott tö-
kéinek jó rendbe hozását, a' pénzügy' szilárdabb 
kezeltetését, az ujabb időkbe a' pártfogóság'né-
melly érdemesebb tagjainak befolyásával tett szép 
számú alapítványokat, ezeknek következésében a' 
jogtani éssegéd-oktatói tanszék' felállítását, az idő-
höz mért isk. szabályokat, a' fáradhatlan buzgó-
ságú oktatóság' közrehatásával készített tanítási, 
fegyelmi 's igazgatási rend' életbeléptetését, a' 
tanulók' ez előtt 150—200-ig menő számának ez 
utolsó évekbe 300, 's azon felülemelkedését, a' 
ki, mondom, ezeket 's több ehezsorolható mindiga' 
köztüdomás szerint hat ízben tartatni szokott köz-
gyűléseken hozott czélszerü rendeleteket figyelem-
be veszi, nemhogy gáncsolná egy illy tiszteletre 
mélló testületnek 's annak tagjainak csak öntu-

datuk által jutalmazott fáradozásait, sőt inkább en-
gedve az elébe tárt okoknak, szeretettel teszi an-
nak javára azt, mit körébe tehet; annyival is in-
kább , midőn az intézetnek, 's az intézet' virágzá-
sára felügyelő pártfogóságnak ön', vagy gyerme-
kei' neveltetéséért annyira lekötelezettje, adósa? 
Reméljük tehát, hogy mind Demecs és több nagy-
bányai, mind Szűk és több márm.ugocsai egyh.vidéki 
pap urak , letevén sikeretlen czáfolatokról, inkább 
egyházaikba, 's egyházvidékökbe mind tanulógyer-
mekeik', mind más szegény, jóerkölcsü 's igyeke-
zelü tanúlók' számára leendő alapítást előmozdí-
tandják, úgy a' pártfogósági közgyüléseketaz in-
tézet' előmozdítására czélzó javallatokkal gyakran 
meglátogatandják. L é v a y József . 

Levéltöredék. A' zalavidéki mult számban 
közlött védnyilatkozatlioz pótlékul még ezt adjuk: 
A1 tanácslatokat részemről én is viszonozni óhajt-
ván, azt igénylem tőletek, — egyitök mester, 
másítok scholarcha — hogy ha csakugyan a'jóté-
kony újításokhoz erőt, hívást's kedvet éreztek 
magatokban, a' sok teendők közül ám állítsatok föl 
hatáskörötökben ti is valamit, p. o. kisdedóvó-in-
tézetet , vagy ha tetszik (mivel olly igen érteni 
látsztok hozzá) iskolatanítói minta-conferentziát, 
hadd tanulhatnánk meg tőletek in theoriaet praxi, 
miként kelljen ez új mezőn szebbnél szebb koszorúra 
szert tenni. De bizony mondom nektek, sokkal 
könnyebb valamelly meglevő jót (jnsson eszünkbe 
Colombo' tojása) gáncsolni, mint előidézni. Mert 
ehez — nemde vajúdás, liarcz , önmegtagadás, 
kitörés 's áldozat kívántatnak. 

H o r v á t h Z s i g m o n d. 
iBivataiváltozás. A' barsi esperességben az 

évek' és érdemek'' hosszú sora alatt hanyatló egész-
ségű Bodó Sándor ur helyett esperességi felügye-
lőnek Kosztolányi József ur választatott 's hi-
vatalába a' mult január' 10-kén ünnepélycsen be-
igtatlatott. Ugyanazon eperességben néhai Golian 
András helyébe, körmöczbányai lelkész Burray 
Miklós ur választatott cl esperesül, f. é. május' 
8-kán. Adja Isten, hogy a'Barsban elszéledten la-
kozó hitsorsosainkat a' szeretet' és részvét' szel-
lemi köteleivel a' távolban is egy testté és lélekké 
tehessék. 

Nyilvános köszönet . A" sz. fejérvári mű-
kedvelő társaság, több jótékony czélokra telt elő-
adásain kívül, tűzvész által károsult ekklézsiánk' 
fölsegélésére is tett egy előadást. Nevezetesen sz. 
györgy napi vásár'vasárnapján tetemes fáradozás 
után sikerült a' lelkes műkedvelőknek Szigligeti' 
„Két pisztoly" czimü új színművét, leégett temp-
lomunk' fölépítésére adhatni. A1 játék' tiszta jö-
vedelme 2 7 0 vforint lelt, m e l l y ekklézsiánk'pénz-
tárába be is adatott már. Ezen lelkes buzgóságu-
kért tehát, a' jeles műkedvelőknek, a'szerencsét-
lenek iránti szives részvétükért, fáradalmaikért, 
a' haza' egész színe előli háladalos köszönetet mond 

Kálmán Káro ly . 



Ezt kijelentvén a' t. gondnok ur, azon, mind azok, 
kik az iskolatanitót elbocsátani, mind kik azt megtar-
tani kívánták, megnyugodtak; hanem találtatott az elő-
járók közül, ennek a' morális testületnek, egymagát 
az ital által demoralisált tagja, ki már ezek előtt vét-
kes tetteiért bűnhődött, 's ki ha reá bizzák vala, a' 
szegény iskolatanitót kesz lesz megfeszítni, 's mivel 
a' consistorium rögtön, és pedig nem az ö igazság-

v .. Jtalan kívánsága szerint ítélt, azt egyház' eluyomásá-
C s « (1 11 I c t (Val >g IQI)!) garázda szavaival vádolá, a' nagy számú 

mar mar os-szigethi reform, lyceumban meg-1 közönség' hallalára A' nemes lelkű gondnok ur csen-
des hangon szól a' kádártaiaknak, hogy térjenek haza 
's békével várják el a' vizsgálatot, mi nem sok idő 
múlva meg fog történni; de a' neki bőszült előjáró , 

Adakozás. A' Selmecz melletti hodrusbányai 
gyülekezet a' zürichi jótékony egyesület' pénztá-
rából 100 ezüst frtot kapott, 

Adakozás a' székes fejérvári gyüleke-
zetre: Zsarnay Lajos ur Patakról 19 f. lOxrés 
egy mezőtúri névtelen 1 ft 15 xr. váltóban. 

ürült bölcsészeti tanszékre. 
Mind azok, kik e' tanszéket, mellyhez a' bölcsé-

szet , honi és egyetemes törtéiiettan két évi szám- és 
mértan, természetjog, neveléstan, statistika, polilica, 
egy évi folyamban rendes, a' körülmények úgy kíván-
ván, vegytan 's mathesis sublimior' tanítása, úgy al-
sóbb tanosztályokrai felügyelés mellett 406 p. ft.kész 
pénz., kényelmes szabad szállás, 3 évenként forduló 
igazgatóság van kötve, — f. é. nov. 1-sö napján 
elfoglalni óhajtanák, szükséges bizonynyitvanyokkal 
ellátandó jelentésöket a' fent irt intézet' f. gondnoká-
hoz. ifj- Kovásy Illés úrhoz, f. é. julius' 2l-kéig 
küldjék be. Meghagyásból közli L év ay Jószef , 
segéd jegyző. 

lievelezések. Palota, május' 14-kén , 
1 8 4 4 . Szerkesztő úr ! A' Prot. Egyh - és Isk- Lap' 
folyó évi 17-ik számában a' 408-ik lapon, a'veszprémi 
ref- egyházmegyéről , egy névtelen által küldött rút 
rágalmu czikk (mint a' Lapban is mondatik) olvasta-
tik, mellyben állítatik: „hogy a'veszprémi egyházme-
gyének nem rég tartott egy gyűlésében, egy a' gyü-
lekezetnek (ekklézsia) tehát morális testületnek ide jött 
követét, midőn érzékenyen panaszolná egyházának, 
a' consistorium általi nyomatását; elnök ur rögtön le-
tartóztatva betömlöczözteté." Én tehát, ki a' történet-
nek szemtanuja valék. azt a' maga' mezítelenségében 
terjesztem a' közönség' eleibe, kérvén, hogy csak ak-
kor törje el a' pálczát, a' veszprémi ref. egyházme-
gye' nagytekintelü és sok érdemű gondnoka felett, ha 
előterjesztésemet megolvasván, azt kielégítőnek nem 
fogja találni. — Ez tehát a' történet: A' veszprémi ref-
egyházmegye közgyűlését tartván Veszprém' mezővá-
rosában, f. évi jan. utolsó , febr. 1-sö és 2—Ik napjain, 
az ezen városhoz közel eső kádártai egyház' előjárói 
a' consistoriumhoz intézett folyamodásokban, több vá-
dakkal terhelik az iskolatanítót 's annak elmozdítását 
kérik ; de ugyanazon egyháznak 71 személyből álló 
tagjai az iskolatanítót mentő 's annak megmaradását 
kérő folyamodást nyújtanak be, kéréseket a' t földesura-
ság' lisztjének, az iskolatanítóról minden jót mondó bizo-
nyítványával támogatván. A' consist. a' dolog'felvi-
lágosítása és annak mibenléte' kipuhatolása végett vá-
lasztmányt nevez ki, hogy annak idejében a'választ-
mányi vizsgálat szerint igazságosan biráskodhassék. 

midőn már a' többek kifelé indulnak , még akkor is 
lármáz, mocskolódik, menni nem akar. Ekkor paran-
csolta a' beszólítatott hajdúnak a't. gondnok ur , hogy 
ezen garázda embert csukja be, kijózanodásáig, előre 
bocsátván az egyház-gyülekezet előtt, hogy ezt nem 
a' gondnok, hanem a'rendet és törvényes függést min-
denütt fentartani köteles magistratualis személy ren-
deli , de ez a' becsukás , vagy mint a' névtelen írja : 
„betömlöczöztetés4' csak ebből állott, hogy a' garázda 
ember azon kamrába, mellybe a' korhelyek "s hozzá 
hasonló garázdák szoktak záratni, egy pár óráig zárva 
tartatott, mert délután történvén a'dolog. mint hite-
lesen vagyok értesítve, már estve, illő dorgálás után 
haza bocsátatott. íme itt a'történet a' maga'mezítelen-
ségében előállítva, 's e' szerint, ítélje meg akarki, 
hogy a' t. gondnok ur nem azt tette-e, mit a' cons. 
tekintete, az igazság 's jó rend megkívántak? minek, 
ha meg nem történt volna, minden bizonnyal a' con-
sistorium' megutálása 's tekintetének megalacsonyítása 
lesz következése. Igy levén fölvilágosítva az ügy, sze-
retném megsúgni a' névtelen tudósítónak, bár ki le-
gyen az, hogy hazugsággal, a' dolog' elferdítésével, 
ne ámítsa a' közönséget. Vecsey Gábor. 

- - Az 502- lapon álló még valami az orosházi, 
százados ünnepről czimii ezikkecskében, ez utolsó pont 
végén ezen szók kimaradtak: igg három -ízbenzúgott 
mozsaruk dörgése dicsőén nevelte az ünnepeli/ méltóságát. 
Ar ki maradás oka a' mozsarak dörgésében keresendő, 
melly, idiosyncrasiaval viseltetvén ellene, annyira meg-
zavarta fejemet, hogy az apodosist a'durrogástól resz-
kető kezem önkénytelenül törölte ki- Az alul álló jegy-
zet' ponfja pedig igy igazítandó. A' halotti anyaköny-
vek l77i-ben a' többiek 1774-ben kezdődnek.— Fe-
kete János egyházi jegyző urnák üdvét! Vettük azon ne-
mes emberbarátok' névsorát, kik a' székesfejérvári tűz-
vész által károsult egyház'számára adakozni szi/esek 
valának 's örömest nyilvánítjuk az emiitett egyház „//«-
lás köszönetétmellyet ,,egyházgyüléni hatarozat nyo-
mán, kifejezni méltóztatik: de a'hosszú névsorokat nem 
közölhetvén lapunk' szük volta miatt, arra kérjük, 
méltóztassék az adakozók neveit saját költségeiken ki-
nyomatni 's a' lapokhoz függelékképen csatoltatni. 

Székács. 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-ik év" második felében is foly lattatni fog. 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boríték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boriték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten L and ere r és Heckena st könyvnyomtató intézeté1 ügy szo-
bájában, hatvani utcza Horváth-ház 483-dik szám, vagy pedig «' szerkesztők' vala-
melyikénél. A Prot. Egyh. és Isk. Lap' szerkesztősége, 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
IKarmadiU éri folyamat. 

Pesten , 1844. Június' 1 okén. 

In Dingen die das Wort Gotles betreíTen, ist jeder Christ eben so gut Richter als der 
Papst selbst; denn jeder musz nach diesen Worten leben und sterben: Das Wort 

Gottes ist ein Eigenthum der ganzen Gemeinde. L u t h e r . 
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Sürgős igazítani valók. 
Miután ez egyházi Jap, inkább rövid, mint 

terjedelmes közléseket kiván; minden hoszszas 
bebizonyítás, környülményes előadás nélkül, kö-
vetkezendő észrevételeimet szeretném teljesítetni: 
1) Biblia kell. Nem igazi protestáns, evangelikus 
háznép az, bár palotákban, vagy kunyhókban la-
kó, hol biblia s a confirmálandó gyermekek ke-
zében új testamentom nincs. De, meddig késünk, 
lelkisméret szerint kimondani: eddigi bibliánk, 
nem korszerű fordítás. 's műveltebbek1 körébe 
alig ajánlható. Ezt bebizonyítanom, talán csak 
nem szükséges. Hát még több embernyomokra 
is el akarjuk-e a mindig ujjabban nyomatandó 
régi s elavult fordítás által szebb izlésü magyar 
protestáns feleinket a biblia olvasásától s kedvei-
lésétől idegeníteni? Ám legyen áldott a köznépre 
nézve, Wimmcr barátom' eddigi bibliaterjesztése; 
de jobb fordítás szükseges. Szepesy' bibliája is 
nem ezért készült-e? Az uj fordítás, nem czi-
kornyás, czifra magyar, hanem férfias, népsze-
rű nyelven, talán egy uj lépés lehelne az unióra 
is, ha azt a' superintendentiák vagy a' pesti 
generál convent által fölszólított 's kinevezett evan-
gelikus és református prédikátorok s professorok 
maguk közt aránylag fölosztva , az uj testamen-
tomon megkezdenék, 's munkáikat a' 8 Superin-
tendentia' neve alatt kiadnák. — 2) Rövid, nép-
szerű katechismust, az eltaszító dogmák1 vagy 
egész elmellőzésével, vagy csak rövid megjegy-
zésével mind a' két felekezetből vegyes választ-
mány dolgozna 's nyomatna ki , millyent mind a' 
két felekezetű népiskolák jó lelkismeret szerint 
bevehetnének.*) Hasonlóképen bibliai históriák, 

Kazinczy, Halasyfélék, Kis superintendens: ké-
pes A. B. C., más polgári olvasókönyvek-, az 
eddig mindkét felekezetüeknél létezőkből, czélirá-
nyosan, — köznéven, választmány által kidolgo-
zandók s kiadandók lehetnének, nem ágostai vagy 
helvécziai vallást követők' nevén többé. 3) Az 
illető bécsi studiorum directoratus, kéretnék meg, 
hogy az oltani protestáns theologicum institutumban 
magyarhoni ifjaink, a' tudományokat szabadon vá-
laszthatnák, mint a' külföldi német egyetemeken. 
De kár, hogy olly főresidentiális városban, if-
jaink igen kevéssé képeztethetnek ki. 4) Lelkis-
meret szerint való keresztyén 's honfi kötelesség 
az unióra törekvés. Mondjuk ki hát, barátságo-
san, mit akarunk. Bizony, ha szívesen akarja, 
sokban eszközölheti a' két szomszéd superinten-
dentia. P. o. tűrje egyik fél a' másik' riluáléit, 
kedvezve is, hol a' szükség kívánja. Ha nincs 
valamellyik félnek temploma , valamelly helység-
ben, ne legyen kénytelen, az evangelicus pap, 
a' reformátusok'templcma mellett, et vice versa, 
a'szabad ég alatt prédikálni, mint ez, többször 
meg van már mondva, de mi haszna, ha nem en-
gedik. — 5) Pap fölszentelési s egyéb egyházi 
főhivatalnoki esküt mind a' két felekezet korsze-
rüebbet, a' kifejlődött evangelicismussal megegye-
zőbbet készítene 's közölne. A" mi dunántúli evan-
gyélikus papfölszentelési eskünk, bizony elavult. 
De rendszerünk, bár nem tökélyes, közel sem olly 
rosz, mint c' hírlap néhol ismerteti, p. o. az 
Egyházi lap" ez évi 12-dik darabjában, ez van 
mondva: a'birtokos urak, ha nem evangyéliku-
sok is, tagjai az evangyélikus conventnek. Ez 
nincs a' rendszerben, csak evangyélikus a' con-
vent tagja; az is csak olly evangyélikus, ki a' 
közterhet viseli 'stb. A' candidatio nem erősza-
koskodás. 6) Az egyházak' erkölcse javulása. És 
nem az-e a' főczél, nem kívánna e' meg, hogy 
a' házassági összehiteztetések mindenkor délelőtt 
történnének. Mint lehetne, különösen nemes gyü-



lekezetekben, igy sokszor a' nem egészen józan 
fővel való esküvést, vagy az esküvésen nem egé-
szen józan fővel való megjelenést 's a' templom 
körül való garázdálkodást eltávoztatni. Midőn na-
gyobb gyülekezetekben, egy délest, több pár 
összeköttetendő, mint lehetne ezeket arra birni 
's kötelezni, hogy egymást bevárjá/f, 's a' szebb 
rend' és az innepély' neveléséért is együtt esküd-
jenek.— „Mindenek ékesen, és jó renddel le-
gyenek közöttetek." 1. Kor. 14, 40. A' nagy 
Apostol ezen kívánságát, nemde, közakarattal 
kellene-e másban is, mindenben teljesíteni. 

H o r v á t János . 

Biblia kell. 
Ezen két szót viseli a' Horvát ur által sürge-

tett teendőknek sora homlokán, nem mintha bib-
liánk nem volna, hanem mivel mindnyájan érezzük, 
hogy az eddigi fordítások, nevezetesen pedig a' 
kézen forgó Károlyi Gáspáré , nem elégíthetik ki 
többé azon igényeket, mellyeket a' biblia értelme-
zéstanjában 's nyelvcsinban annyira előhaladt ko-
runk hűség, szabatosság 's nyelvbeli tisztaság és 
méltóság' tekintetében, szokott intézni a' fordítá-
sokhoz. Ránk nézve, kik minden néven nevezendő 
hagyományt visszautasítunk, 's a' hiendők' és teen-
dők' egyedüli, biztos's teljes zsinórmértékének a' 
szentírást tartjuk, valóságos szégyen, ha mindent 
el nem követünk , hogy ezen legfőbb kincsünket, 
tartalom-,alak- sőt hangzatban is az eredetinek 
lehető leghűbb lenyomatává tegyük. Pedig csak 
valljuk meg igazán, mi e' részben keveset moz-
dítottunk. - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - * ) - - - - -

- - - - - - - - - - Horvát urnák 
egy új biblia-fordítás' szüksége körül nyilvánított 
nézeteivel tehát teljesen egyetértünk , hisszük, 
hogy az általa vagy általunk emlílelt's gondolkodó 
feleink által még tetemesen szaporítható okok pa-
rancsolólag hivnak fel e' szép feladás' minélelőbbi 
's minél lelkismeretesb megoldására. Szabad legyen 
itt csak egy sajátságos okot említenünk. Nyelvünk 
jelenleg végforralmának időszakát éli, 's ha ezen 
időpontot elszalasztanók, annak nem sokára be-
következendő megállapodása , sajátságos biblia-
nyelvi alakítását merőben lehetlenné tehetné. Va-
lamint ugyanis minden tudománynak meg van a' 
maga' műnyelve, úgy a' theologiának is kell saját 
bibliai nyelvvel bírnia, mellyel minden müveit ke-
resztyén nemzeteknél csakugyan bír is. Midőn azon-
ban a' tudomány csak egy kis avatott körre szá-
moltában, magának a' kifejezést minden időben 

* ) -
- - - - - - - ' - mi egyhazunk' láthatlan 
's egyedüli fejének ama' szavai szerint: nyomozzá-
tok az ivást, mivel örök életet hiszlek birni lenne 
működni legszentebb kötelességünknek tartjuk. 

szabadon teremtheti, a' bibliára nézve, melly a' 
nép'sajátja , csak a' népélet'fordulatait ragadhatja 
meg, hogy a' forrongás közepett magasban irány-
zott értelemnek sajátszerű kifejezés kölcsönöztcs-
sék. Kell-e bizonyítanunk, hogy nekünk juta ho-
nunkban a' népélet' fordulatának korában élnünk? 
Ki azt nem látja, érzi. Változatosság és mozgalom 
bélyegzi egész életünket. De ki Isten' akaratját cse-
lekszi, örökké megmarad, mond az irás. Az is-
teni gondviselés úgy vezérli az emberek' lelkeit, 
hogy ezek gyakran a' legközelebb teendőket kü-
lön helyeken, a' legtávolabb vidékekben egyszerre 
sejtik, 's mi, kik nem mindig értjük, de mindig 
tiszteljük Istennek tanácsát, csudálkozni szoktunk, 
midőn egy és ugyanazon ügyben minden érteke-
zés, összebeszélés nélkül felszólalunk, 's midőn 
kimondottuk a'szót, ezerek' keblében halljuk hang-
zatát, miként buzdítólag, igenlőleg verődik visz-
sza felénk. Ez tökéletesen igaz volt, igy van a1 

bibliafordítás' szükségével is, melly az újabb idő-
ben többször emlegettetett, sőt a' tudományos élet' 
mezején is nemcsak áhítat' tárgyává lőn, hanem 
az életbe is átkezdelt menni. A' kérdés csak 
az volt, hogyan kelljen ugy állítani elő az űj for-
dítást , hogy az a' czélnak, mellyet általa elérni 
óhajtunk, legjobban megfeleljen. Horváth ur ' ja -
vallata , hogy többen felosztva dolgozzanak álta-
lunk nem látszott könnyen és sükerrel kivihetőnek, 
mivel előttünk állott számos példa, melly azt ta-
núsítja, hogy ,,a' több szem többet lát" elv nyo-
mán többek által készült minden illynemű munká-
ban, a' vélt szabatosság', a' valódi kerekdedség' 's 
egyöntetűség' rovására történt. Mi más uton óhaj-
tottunk indulni a' szép, de távol czél felé, úgy, 
hogy először megállapítsuk az elveket, mellyek 
munkálatunknál vezérlendenek; azután fordítmá-
nyunkból közöljünk egyet mást a* közönséggel, 
arra kérvén fel mindenkit, hogy észrevételeit akár 
az elvekre, akár a' fordításra nézve közölje velünk 
nyíltan, szabadon; végre pedig nyilvános közle-
ménycink' következtében hozzánk érkezeit jegyze-
teket és észrevételeket hálásan fogadván, illőleg 
méltatván, ott hol a'jobbról meggyőznek, hasz-
nálván, azonnal hozzá fogunk a' nyomtatáshoz, 
mottóul választván munkálatunk 's törekvéseinkre 
vonatkozólag Gamaliél'ama'szavait: ha emberek-
től van ey szándék és ez ügy, felbomlik; ha 
pedig istentől van, nem bonthatjátok fel azo-
kat , hogy ne találtassatok Istenostromlók-
nak. (Apóst. Cs. 5, 38:39.) A' mi aztán mun-
kánk'jövendőjét illeti, biztosan számíthatunk egyre 
a' három közül. Vagy figyelmökre méltatandják a' 
protestantismus' képviselői 's illő megrostálás után, 
rányomandják a' „helyeseljük" pecsétjét; vagy 
ezt nem téve, a' nép fogadandja el vezéreltetve 
legbiztosabb kalauzától, üdvvágya' hajlamától. Ezen 
esetben legyen Istené a' dicsőség, ki bennünk és 
általunk munkás vala. Vagy sem felülről, sem 
alulról nem fogadtatik el fordításunk, 's ekkor 



azon vigasztalásunk marad, hogy hibáinkkal nyi-
tottunk utat másoknak a' hibátlanabbsághoz. 

Semmi annyira nem fájna szivünknek, mint 
ha szerény törekvésünk közönyösséggel fogadtat-
nék, vagy szakadásokra szolgáltatna alkalmat. De 
él bennünk egy belső szózat, melly azt sugallja, 
hogy hitfeleink, kikből nemcsak ki nem aludt az 
írás'szeretete, sőt az, e'korban, melly valamint 
a' társas élet' minden viszonyainak az avult előíté-
letek' levetkőzésével igazabb irányt adni, ugy a' 
vallás' mezejéről is az emberi tételek és tekintet' 
száműzésével a' vallásos meggyőződést kizárólag 
a' szentírásra, mint halandó gyarló vélemények 
által soha meg nem ingatható isteni alapra törek-
szik építeni, nőttön nő; figyelemre méltatand-
nak minden egyes igyekezetet, melly szent válla-
suk' örök kútfeje körül szentül lelkesül. A' szaka-
dásoknak pedig úgy véljük elejét vehetni, hogy 
nem kívánván irányadólag's eldöntőleg föllépni, ün-
nepélyesen fölkérünk minden hozzáértőt, hogy 
munkánkat merő privát vállalatul tekintve, azt a' 
legszigorúbb bírálat alá vetni szíveskedjék, 's ha 
lehet, sikerültebb müvei tegye fölöslegessé. 

A ' mi már az általunk követett elveket illeti, 
azokat ekképen állapítottuk meg: A' fordítás tör-
ténik a' görög szövegből*) folytonos tekintettel a' 
létező Károlyiféle fordításra, mint a' mellytől har-
madfél százados megszokás miatt a' nóp nem egy 
könnyen volna elszoktatható. Megtartandónak ítél-
tünk ennélfogva a' régi fordításból: 1) a' szertar-
tásokba átment, és onnan az életbe átszivárgott 
mondatokat , 2) a' tulajdon nevek' írásmódját, 3) 
a' fejezetek' elosztását. Megtartandónak hittük to-
vábbá a' régi fordítást, maga' teljes épségében a' 
hol az eredetijének mint anyagra, mint alakilag 
hü képmássá, a' nyelv pedig szint ollyan, hogy 
a' nép' szájából eddigelé ki nem esett. 

Eltérni pedig Károlyi' fordításától szükséges-
nek hittük,, hol e' buzgó lelkiatya kora' szellemé 
töl vezéreltetve és a' polémia' érdekeinek hódolva 
(sít venia verbo) a' szent igét honi nyelvünkre 
úgy hivé álteendönek, hogy ha bár az eredetiben 
nem épen olly világos, miként azt korlátolt eszünk-
kel minden kétséget kizárva felérjük, a' magyar-
ban ollyan legyen, hogy semmi tétovát meg ne 
engedjen; de azt nem ritkán, csak körülírás' ut-
ján tudta elérni. 

Ezen utolsó nézet' ellenében feladatunk vala 
a' sz. igének ollyan másolalát adni, mellyben nem-
csak az eredeti tartalma legyen híven visszaadva, 
hanem módja, szere is a' szent beszédnek legyen, 
a' mennyire lehet, utánozva, más szóval, hogy 
no csak az anyag, hanem a' sajátos alak is, a' 
mennyiben nyelvünk' sajátsága megengedi, ugyan 
az legyen az eredetivel. Azért is arra törekvénk, 
hogy az eredetinek valamint egy részről ószeríí 
egyszerűségét, úgy más részről talányos tömött-

*) T. i az új szövetséget értjük. 

ségét is visszalükröztethessük. Magától értetik, 
hogy illynemü eljárás mellett a' homályos és nehéz 
magyarázató helyeknek a' fordításban is csak oly-
lyanoknak kelletett maradniok. Azonkívül hittani 
sarkalatok gyanánt szolgáló kitételeket, kivált, 
ha azok felett még hittani viták is folytanak, ha 
máskép nem lehetett, még nyelvünk'sajátságinak 
feláldozásával is betű szerint fordíttatandóknak hit-
tünk. Ha ki illy fordításmódot szépmüben nem tudna 
is helyeselni, helyeselni fogja — úgy reméljük — 
jelen feladatunkban, hol a' tárgyat anyagra és sa-
játos alakra lehetőségig hü másolatban bírni az 
egyetlen szükség. 

Mutatványul találomra közöljük a' követke-
zőket, mellyek Károlyiéval és az eredetivel 
eyybevetendők s megrostálandók lennének ay 

hozzáértők által. 
Máté' V része. 

Krisztus tanít a' valódi boldogságról, a' 
törvény' igaz értelméről. (1) Látván pedig a' 
sokaságot felmene a' hegyre , 's a' mint leült, 
járulának hozzá tanítványai. (2) És megnyitván 
száját, tanítá őket,mondván: (3 ) Boldogok a' lé-
lekben szegények, mert övék a' mennyeknek or-
szága. (4) Boldogok a' kesergők, mert megvi-
gasztaltatnak. (5) Boldogok a' szelídek, mert ők 
öröklendik a' földet. (6) Boldogok kik éhezik és 
szomjúhozzák az igazságot, mert megelégíttetnek. 
(7) Boldogok az irgalmasak , mert irgalmat nyer-
nek. (8) Boldogok a' szívben tiszták, mert Istent meg-
látják. (9 ) Boldogok a' békeszerzők, mert Isten' fiai-
nak mondatnak. (10) Boldogok, kik üldöztetnek az 
igazságért,mert övék a'mennyeknek országa. (11) 
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek 
titeket, és minden gonosz beszédet mondanak el-
lenetek hazudva, mialtam. (12) Örüljetek és vi-
gadjatok! mert díjotok bőséges az egekben ; mert 
igy üldözék a'prófétákat is, kik előttetek valának. 
(13) Ti vagytok a' földnek sava, ha pedig a'só 
elizetlenedik, mivel sózzanak? nem való aztán 
semmire, hanem hogy kivettessék és eltapodtassék 
az emberek által. (14) Ti vagytok a' világnak vi-
lágossága. Nem rejtőzködhelik el a'hegyen fekvő 
város. (15) Nem is gyújtanak gyertyát, és teszik 
azt a' véka alá , hanem a' gyertyatartóra , 's így 
világit mindeneknek a" házban. (16) Igy fényljék 
a' ti világtok az emberek előtt, hogy lássák jó 
tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, ki a' mennyek-
ben van. (17) Ne véljétek, hogy jöttem el-
törleni a' törvényt vagy a'prófétákat; nem jöttem 
eltörleni, hanem betölteni. (18) Mert bizony mon-
dom nektek: míg az égés föld elmúlik, egy betű 
vagy egy vonás el nem múlik a' törvényből, míg 
nem mindenek meglesznek. (19) Valaki tehát egyet 
szeg meg ezen bár legkisebb törvények közül, 
és akkép tanítja az embereket, legkisebbnek 
hivatandik mennyeknek országában; valaki pedig 



megteszi :s úgy tanít, az nagynak hivatandik meny-
nyeknek országában. (20) Mert mondom nektek: 
Hogyha igazságtok nem teljesebb az Írástudók és 
Farizeusokénál, be nem mentek a' mennyeknek or-
szágába. (21) Hallottátok, hogy megmondatott 
a' régieknek: Ne ölj, ha ki pedig ölend , Ítélet alá 
esendő. (22) Én pedig azt mondom nektek, hogy 
valaki haragszik az ő atyjafiára ok nélRül, ítélet 
alá esendő; ha ki pedig mondja atyjafiának : Ráka , 
közgyűlés alá esendő; ha ki pedig mondja: Bolond, 
a' gyehennának tüzére esendő. (23) Ha tehát aján-
dékodat fölviszed az oltárra, ott megemlékezel , 
hogy atyádfiának van valamije ellened: (24) Hagy-
jad ottan ajándékodat az oltár előtt, és eredj bé-
kélj meg elébb atyádfiával, 's akkor eljővén vidd 
fel ajándékodat. (25) Légy jóakarója ellenednek 
hamar, míglen egy úton vagy vele: nehogy el-
lened a' bírónak átadjon , 's a' biró a' poroszlónak 
átadjon és tömlöczbe vettessél. 26) Bizony mon-
dom neked, ki nem jösz onnan, míg meg nem fizetted 
az utolsó fillért. (27) Hallottátok, hogy megmon-
datott a' régieknek: Ne paráználkodjál. (28) Én 
pedig mondom nektek, hogy valaki asszonyra néz, 
a' végett hogy megkívánja azt, már paráználko-
dék vele szivében. (29) Ha pedig jobb szemed 
megbotránkoztat téged , vájd ki azt és vesd el ma-
gadtól; mert jobb neked, hogy tagjaidnak egyike 
vesszen el, 's ne egész tested vettessék a' gye-
hennára. (30) 'S ha jobb kezed megbotránkoztat 
téged, vágd el azt, és vesd el magadtól; mert jobb 
neked, hogy tagjaidnak egyike vesszen el, 's ne 
egész tested vettessék a' gyehennára. (31) Meg-
mondatott, hogyha ki elbocsátja feleségét, adjon 
neki elválási levelet. (32) Én pedig azt mondom 
nektek, hogy valaki elbocsátja feleségét, kivévén ha 
paráznaságokáért,paráznává tesziazt;és valaki elbo-
csátottat vesz cl, paráználkodik. (33) Ismét hallottá-
tok, hogymegmondatott a' régieknek: Hamisan ne 
esküdjél, hanem tegyed le az Úrnak esküidet. (33)Én 
pedig mondom nektek, hogy épen nem kell esküd-
nötök; sem az égre, mert az Istennek széke; (35) 
Sem a' földre, mert lábainak zsámolya; sem Jéru-
zsálemre, mert a' nagy királynak városa; (36) 
Sem fejedre ne esküdjél, mert egy hajszálat nem 
tehetsz fehérré vagy feketévé. (37) Legyen pe-
dig a' ti beszédetek: igen, igen: nem, nem: a' 
mi ezen felül van, a1 gonosztól van. (38) 
Hallottátok, hogy megmondatott: szemet szemért 
és fogat fogért. (39) Én pedig mondom nektek, 
hogy a' gonosznak ellent ne álljatok; ha ki meg-
üti jobb orczádat, fordítsd neki a' másikat is. 
(40) És a' veled pörlekedni és felöltődet elvenni 
akarónak engedd át köpönyegedet is. (41) 'S a' 
ki kényszerít egy mértföldre, menj el vele ket-
tőt. (42) Ha ki kér tőled, adj neki; 's ha ki 
tőled kölcsönözni akar, el ne utasítsad. (43) 
Hallottátok , hogy megmondatott: Szeressed fe-
ledet , és gyűlöljed ellenedet. (44) Én pedig 
mondom nektek : szeressétek elleneiteket, áld-

játok a' titeket átkozókat, tegyetek jót a' tite-
ket gyűlölőkkel 's imádkozzatok a' rajtatok mél-
tatlankodók 's titeket üldözőkért. (45) Hogy le-
gyetek fiai a' ti atyátoknak mennyekben; mert 5 
feltámasztja napját a' gonoszokra és a' jókra, és 
esőztet igazakra 's igaztalanokra. (46) Mert ha 
azokat szerelitek, kik titeket szeretnek, mi díjo— 
tok van? a' vámosok is nem ugyan azt teszik-e? 
(47) 'S ha csak atyátokfiait köszöntitek, mi kü-
lönöst tesztek? a' pogányok is nem ugyanazt te-
szik-e? (48) Legyetek tehát ti tökéletesek, mi-
ként atyátok a' mennyekben tökéletes. 

P á l aposto lnak első leve le T i m o -
t h e u s h o z. I. 

Pál üdvözli Timotheust és intéssel ójja 
bizonyos, gyülekezetébe becsúszott tévedé-
sektől; ösztönzi á hitbeli állhatatosságra. (1) 
Pál Jézus Krisztusnak apostola, a' mi üdvezítő 
Istenünknek, és Urunk Jézus Krisztus, mi remé-
nyünknek rendeléséből (2) Timotheusnak, a' hit-
ben igaz fiamnak: kegyelem, irgalom, béke, Is-
ten, mi atyánktól és a'mi Urunk Jézus Krisztus-
tól. (3) A' mint felszólítottalak téged, Maczedóniába 
utazván, Efézusban maradnod , hogy meghagy-
nád némellyeknek, eltérőleg ne tanítani. (4) Se 
ne figyelmezni mesékre és véghetetlen nemso-
rokra, mellyek vitatásokat támasztanak inkább, 
mint sem Istenben való épülést a hitben. (5 ) A 
parancsolatnak végczélja pedig a tiszta szívből, 
jó lelkismeretből, és szinletlen hitből való sze-
retet. ( 6 ) Miktől némellyek eltávozván üres be-
szédekre térének. (7 ) Törvénytanítók akarván 
lenni, s nem értvén, sem miket szólnak, sem 
miket erősítenek. (8 ) Tudjuk pedig, hogy a tör-
vény j ó , ha ki azzal helyesen él. (9) Tudván 
azt, hogy a törvény az igaznak nem hozatott, 
hanem a törvényhagyóknak és engedetleneknek, 
az istenteleneknek és a bűnösöknek, a szentet-
leneknek és avatatlanoknak, atya-és anyagyilko-
soknak cs emberölőknek, (10) paráznáknak, fiú-
fertezőknek, emberorzóknak, hazugoknak, hami-
san esküvőknek, és ha mi egyéb az üdvös tannal 
ellenkezik, (11) a' boldog Isten' dicsőségének 
evangyélioma szerint, mellyel én megbízattam 
(12) És hálát adok az engem erősítő Jézus 
Krisztus, mi Urunknak, hogy hűnek itélt e' 
szolgálatba helyezvén engem , (1.3) az az 
előtt káromlót, üldözőt és méltatlankodót; de ir-
galmat nyertem, mert tudatlanúl cselekedtem hi-
tetlenségben. (14) Túláradt pedig a' mi Urunk 
kegyelme Krisztus Jézusban való hittel és szere-
tettel. (15) Hiteles beszéd ez, és minden befoga-
dásra méltó, hogy Krisztus Jézus e' világra jött 
a' bűnösöket üdvözíteni, kik közül első én va-
gyok. (16) De azért nyerék irgalmat, hogy én 
bennem, elsőben mutatná meg Krisztus Jézus hosz-
szútűrését, előképül a'benne hiendőknek, az örök 



életre. (17) Az örökkévaló királynak pedig, a' 
mulandatlan,láthatlan, egyedül bölcs Istennek tisz-
telet legyen és dicsőség örökkön örökké! Amen. 
(18) E' parancsolatot ajánlom neked, fiam Timo-
theus, az előbbi rád vonatkozó jövendöléseknél 
fogva, hogy vívjad azokhoz képest a' szép via-
dalt. (19) Megtartván a' hitet és a' jó lelkisme-
retet, mellyet némellyek megvetvén, a' hitre nézve 
is hajótörést szenvedének. (20) Kik közül való 
Himenéus és Sándor, kiket a' Sátánnak átadtam, 
hogy megtanítassanak ne káromkodni. 

Dr. Bloch és dr. Székács. 

ü j s y B i á z i g y ű l é s e k : 
ftagyliontlii evang. egyházi gyűlés. 

Egyházmegyei gyülésünk F. Szudon f. é. má-
jus' 10-ik napján tartatott. Az olvasó közönsé-
get érdekelhető nevezetesb tárgyai következők. 
Holuby Sámuel bakabányai lelkész ur, volt ales-
peres, még mult évi nov. 15-ik napján kebelbeni 
gyülekezetek' átalános többségével főesperesnek, 
Matusska József pedig f. rakonczai lelkész eddigi 
egyházmegyei pénztárnok szinte átalános több-
séggel alesperesnek elválasztatván; mint ollyanok, 
díszes hivatalaikba ünnepélyesen beigtattattak. A' 
jegyzői hivatallal alulirt és Geduly Godofréd kis-
csalomiai lelkész tiszteltettek meg. A' volt pénz-
tárnok' helyébe Kuzma Sámuel báthi lekész lépett, 
szavazattöbbséggel elválasztva. Decanusok lettek: 
Holéczy József báthi, Placsko István bozoki, 
Masztis Ádám selmeczi és Holéczy Lajos teszéri 
járásokban. Illykép az egyházmegyei tisztség ki-
választatván, szőnyegre került ama mára' külföld' 
lapjai által is elhíresztelt szörnyű kegyetlenkedés: 
mintha tudnillik esperességünkben egy olly isko-
lamester léteznék, ki tanítványai' egyikének egy 
magyar szónak hibás kiejtése miatt egy fülét egé-
szen leszakította volna. E' kegyetlenkedés' meg-
vizsgálására a' tavali gyűlés által egy nyomozó 
küldöttség lőn kinevezve, melly hivatásában hí-
ven eljárván, jelenté: hogy az egész tény valót-
lan s rágalmazó koholmány. Pribeli iskolatanitó 
ugyanis ez embertelen tett elkövetésével vádol-
tatván, bozoki járás' főbírája L. M. ur, a' hely-
színén törvényes szigorú vizsgálat megtételére 
a' nyomozó küldöttség állal felszólítatott, melly 
vizsgálat eskü alatt megtéletvén, kisült belőle: 
hogy Pribelcn emberek emlékezetére illy féle ke-
gyetlenkedés soha nem történt légyen. Az egész 
fül-leszállítás* históriája Honibban e' szerint nem 
egyéb: mint rosz akaratból eredetté de jó's 
tiszta szándékból a decanalis körlevélbe ig-
falott povedala. A' lévai evang. község folya-
modásában azon szándékát előterjeszlé, miszerint 
a' csanki egyháztól, mellyhez ekkoráig mint fiók-
egyház tartozott, elválni akarván, önálló anya-
egyházzá kiván emeltetni 's folyamodolt, enged-
né az egyházmegye a' Gazamon inneni barsme-
gyei helységeket is GsanUtól elszakasztatni. Mint-

hogy azonban a' folyamodó község olly kelléke-
ket nem nyújtott be, minőket minden tulajdon, 
lelkészt birni akaró egyház előmutatni köteles, 's 
az ajánlott 20 pozsonyi mérő rozsból és 40 pgő 
ftból álló jövedelem egy lelkész' illő élelmezésére 
elégtelen, 's ezen kivül a' csanki lelkész, ki is 
a' lévaiakat 's más fiókegyházak' híveit ekkoráig 
szolgálatokkal ellátá, mindeddig kártalanítva nin-
csen: addig is mig a' kérdéses fiókegyházbeliek 
mostani lelkészöket nem kártalanilandják ?s egy 
lelkész illő tartását fedezni nem képesek, az egy-
házmegye kívánságokat nem teljesítheti. Olvastat-
tak iskolai vizsgálatok'eredményéről költ decanalis 
tudósítások is Örömmel jelenthetjük: hogy isko-
lamestereink ez évben szent kötelességeik teljesí-
tésében jóval buzgóbbaknak találtattak a' körlel-
készek által, mint az előtt. A' legjelesebb tanítók 
közé tartoznak: Puchor Sámuel báthi, Weszelszky 
Márton drénói, Brozik András cseri, Záhon Pál te-
széri, Timko János devicsei, Kubanyi János hár-
sas-terényi, Bada Adám ledényi, Schmidt János 
e.maróthi és Tonzorisz Pál méznevelői iskolatanitók. 
A' ns. megye' részéről a' népnevelés' előmozdí-
tása és üdvös versenyzés végett kitett két két 
arannyal megjutalmaztattak: Puchor Sámuel, We-
szelszky Márton és Schmidt János. Isten éltesse 
a' lelkes 's szorgalmas tanítókat, azokat pedig, 
kik legszentebb kötelességeiket könnyelműen el-
hanyagolják, minők fajdalom! a' decanalis jelen-
tések szerint esperességünkben is néhányan létez-
nek , kötelességeik' lelkesb teljesítéséhez vezesse. 

W e n g e r i c z k y A n d r á s . 

I*esti ref. egyházmegyei köz-
gyűlés. 

A' pesti ref. egyházmegye f. é. május 7kén 
tarlá Pesten nyilvános közgyűlését. Mélt. gr. Rá-
day Gedeon ő nagyságát, igen tisztelt 's szeretett 
gondnokunkat, világi elnökünkül, országgyűlési 
követsége miatt nem bírhatván : t.Fáy András urat 
kérők fel elnököl, de ki tömérdek dolgai miatt, nem 
lehetvén jelen végig, helyébe az egyházias t.Ha-
lász Pál urat választók. Nevezetesebb tárgyai gyű-
lésünknek következők voltak : l . ) A ' bugyi ekklé-
zsiába az iskolatanítói fizetésre nézve , a' mult év-
ben benyújtott folyamodás' értelme szerint létezett 
nehézségek' és panaszok' clinlézése 's kiegyenlí-
tésére kiküldött választmány' eljárása 's conven-
tionalis módosítása, azon hozzáadással hagyatott 
jóvá, hogy a' mennyiben ezen módosításból a' szü-
lékre nézve könyebbség, a' tanítóra pedig rövid-
ség háramlóit; a' mélt. földesuraság az e. megye' 
nevében alázatos tisztelettel megkerestetni rendel-
tetett , hogy tekintelbe vévén a' szegény jobbágy-
ság' 's iskola' ügyét, méltóztassék kegyes adako-
zásával, vagy állandósított alapítvánnyal a' szülé-
ket terhükre esett néhány vékányi árpa-fizetés alól 
fölmentve, az érintett tanítónak, — törvény elleni le-
vén a' fizetés-csorbítás —kárpótlást nyújtania —2.) 



Nyomorú 's rendetlen özvegyi pénztárunk1 miké-
pi növelése- 's rendezésére kinevezett választ-
mány jelentvén, hogy ez ügyre nézve tek. Fényes j 
Elek úr választmányi tag egy tervet szándékozik 
az e.megyei tanács' elibe terjeszteni; — odauta-
sittatik, hogy ezen tervet bevárván, tárgyalás 's 
vizsgálat alá vegye, 's munkálatáról az e.megyét 
értesítse, figyelmére méltatván az e' tárgyban köz-
rebocsátott Szemere Bertalan-tervet valamint annak 
a' tiszamelléki e.kerület által tett módosítását. A' 
lelkészek' 's iskolatanítók' családjai' életidejének 
jegyzéke, minta' terv' szükséges kelléke, t.Fényes 
Elek úrnak megküldetni rendeltetett. — 3.) A ' ta-
nitói-egylet, — mellynek nemes és szent irányáról 
nem akarva is meg kell győződni, — mennyiben 
a' mult évben minden szives akarat mellett is, vé-
letlen körülmény miatt, segélyeztetése nem esz-
közöltethetett, most is érdeméhez méltó meleg párt-
fogást nyert, 's anyagi szükségeinek fedezésére 
egyházankénti segélygyűjtés rendeltetett. — 4.) 
A ' hévézgyörki lelkész Jónás János meghalván, 
özvegye a kegyelemév' megnyerése végett az ek-
klézsia' kérelmére az e.kerületnek fog ajánltatni. 
— 5.) foóti ekklézsiába Nyikos Pál vitetett lelkészül. 
6.) T. Dobos János úr özvegyi-pénztámok fájdal-
munkra lemondott hivataláról, ennek következté-
ben felfognak az ekklézsiák szólítatni pénztárnok-
választásra.—7.) A' mult évi e.kerületi gyűlés' ha-
tárzata' következtében felszólítattak e.megyénk' lel-
készei, hogy egyetértve eklézsiáikkal, egyházi éle-
tünk' egyik szönyegkérdéséről,a' tisztújításról, vé-
leményt adjanak. Egyetlen egy szó sem emeltet-
vén ellene, átalánosan mind a'világi, mind az egy-
házi részről pártoltatott 's elfogadtatott, úgy hogy 
papi elnökünk n t Gyenizse József esperes úr, 
gondnokunk gr. Ráday Gedeon levél által 's min-
den ülnökök lemondának hivatalaikról; melly le-
mondás azonban, a' gyűlés által, a' tisztújítás' 
elvbeni elfogadásának érlelmeztetett. Szép példa 
a' követésre! — 8 ) Az isk. vizsgálók'tudósítása 
szerint, Borzsák András monori; Halász Károly né-
medi; Keresztesi István üllői; Galgóczi Zsigmond 
péczeli; Balla Benjámin gyömrői; Járdánházi Já-
nos kosdi; Herczeg János veresegyházi; id Sztre-
govai János mogyoródi; i f j . Sztregovai János ge-
dellői; és Máchik András tóthfalusi tanítók szor-
galomban, értelmes tanításban és átalában a' nép-
nevelésben a' többek fölött kitűnvén, mindnyájan 
jutalomra méltóknak Ítéltettek. Azonban kevesebb 
levén az ezen czélra szánt összeg, minthogy ab-
ból mindegyiket nagy elaprózás nélkül részeltetni 
lehetne; a' 30vft. jutalom hat hat forintjával, Ke-
resztesi István, Galgóczi Zsigmond, id. Sztrego-
vai János, Balla Benjámin, s Herczeg János között 
kivált azon tekintetből rendeltetett kiosztatni, mert 
a' többiek már a'mult években julalmaztattak.Ugyan-
csak ezen tudósításokból, némeliy tanitók' hanyag-
sága tűnvén k i , azok megintetnek. Ezen isk. vizs-
gálati tudósítások a' mult évi határozat szerint, 

kiadatnak az isk. t. egyletnek.—9.) Az e.megyei 
pénztár' jelen állása I630fr. 51kr. azonkívül van 
a' pénztárnoknál ,kis cassa' név alatt 40frt. v.— 
10.) Az özvegyi pénztár áll 2952frt. I k r ból. Áta-
lánosan szólván a' gyűlésről, az egészet csend, 
egyesség, szeretet jellemezték; nem volt itt rész, 
papi és világi rész; ezek a' két jelenvolt tanitó 
úrral Borzsák András t. egylet, pénztárnok-és Ha-
lászy Károly jegyzővel egy szép vallásos egésszé 
olvadtak; nem volt itt visszataszító maga elkü-
lönözés, gőgös fensöbbségi-érzet, erőszakolt sub-
ordinatio , hanem őszinte, nyilt barátság; nem 
tüzes vitázás, hanem józan okoskodás, nem a'ki, 
hanem a' mi? voltak határozó szerek, eszközök. 
Vajha minden e. megyei és e.kerületi gyűléseink 
illy szépen folynának le ! K iss L a j o s 

pesti e.megyei jegyző. 

fflezöföldi liirek. 
Rendkívüli gyűlésünk volt maj. 29-én, melly-

ben egyházkerületi követeink referáltak, 's tud-
tunkra adák, a' ránk nézve kedves egyházkerületi 
törvényt, hogy t. i. a' képviseleti rendszer a' fő-
gyülésen el van fogadva, 's közelget az idő, melly-
ben ügyünket 's személyünket képviselő bírák fog-
ják alkotni az egyházkerületi gyűlést. — Főisko-
lánk'jövendő helye felöl még mindeddig sincs ha-
tározat, pedig mi már a'sok szavazást meguntuk, 
's szeretnénk, ha az illetők e' fontos dologban, 
minden önérdektől menten járnának el, 'saz ekklé-
zsiák' engedelmességéből ne űznének játékot. — 
Kisgyülésünkön világi tanácsnokot választó szava-
zatok is bontattak fel. A' téli gyűlésben választott 
egyén ugyanis, a' tractus' bizalmát megköszönte, 
's a'tanácsnokságot nem vállalá fel. Ismét szavaz-
nunk kellett tehát. Es uraim, e' szavazás kortes-
kedéssel ment végbe! Ennek megértésére minde-
nekelőtt tudni kell azt, hogy egyházvidékünkben 
vannak néhány lelkészek, kik saját érdeküktől in-
díttatva, vagy jövendőkre számítgatva, az atyafi-
ság' és komaság' viszonyánál fogva egy kis kört, 
egy kis fractiócskát formáltak, 's mind annak, 
mit a'nagy többség, mint jót és üdvöst eszközölni 
akar, ellenemunkálnak, ellene szegülnek, 'sma-
gokat „opposilio" tagjainak nevezik! Uram Isten! 
Hát oppositio az, melly a'közjó'ügyének, a'több-
ség' összhangzó szózatának, akaratjának ellene dol-
gozik? Kérem kegyeteket liszt urak! ne bitorol-
ják e'nevet, nevezzék magokat igenis különczök-
nek, mint k ik , csak azért sem akarnak akármit 
i s , mivel más, ki tán önöknek nem rokona vagy 
komája, azt akarja, de oppositionalistáknak épen 
ne , mert higyjék el kegyetek, önök' köre az op-
posiliónak valóságos satyrája ! Ezen pseüdo-op-
positionalisták voltak hát azok, kik — mint mon-
dám — korteskedtek e' tanácsnoki szavazásnál, 
még pedig egy igen jeles egyén, 's kitűnő capa-
citas ellen, kit egyházvidékünk' kormánytagjai közé 
őrömmel kellett volna már régóta fűzni. Bizony 



uraira! midőn olly derék férfiú'megválasztása el-
len , mint Cs. K. úr , mindent elkövettetek, nem 
tudom, mi volt czélotok, egy kis hierarchiai kör' 
alakítása-e, vagy pedig egy fejeteken gázolandó 
küriarchia' fölmagasztalása ? Isten bocsássa bűnö-
töket, mert bizony nem tudtátok , hogy mitjcse-
lekesztek! azonban a'korteskedő kör, uraim! bu-
kott, 's tanácsnoknak fejér megye' főügyvéde, ud-
vardi Cserna Károly ur választatott el, kitűnő 
szótöbbséggel. Kisgyülésünkön három candidatus 
is vizsgáltatott meg, az első kibocsátási vizsgála-
tot adván, jeles készültséget tanúsított; a' másik 
kettő a' kebelezési vizsgálaton , csak ugy eselt át. 
Vizsgálati törvényeink elégszigorúak, de mi hasz-
na, ha alkalmazásuk nagyon is gyenge. Ha már 
a' bekeblezésnél is engedékenyek vagytok uraim, 
a' többi vizsgálatnál már kénytelenségből is lágyak-
nak kell lennetek. De ugy-e bizony, magyarok 
vagyunk mi, hadd heverjenek hát törvényeink al-
kalmazás nélkül papiroson! Egy lelkész úr is idézve 
volt gyűlésünkre, mert egy paptársa felett tartott 
szónoklatában egy kissé túlságoskodott. Az elhunyt' 
érdemeinek számlálásában ugyanis annyira elme-
rült, hogy holmi szónokszékbe épen nem illő dol-
gokat is beszélt, nevezetesen , érdemül tulajdo-
nitá az elhunytnak azt is, hogy jó tarokkista volt, 
's játszó barátitól is, siralmas hangon a' kártyá-
sok' nyelvén elbucsuztatá. Ez átalános botrányt 
okozott, 's e' gyűlésen ezért elnökileg keményen 
megdorgáltaték. - Jeles esperesünk' nevét K. K. 
közlésében roszul irá. vagy tán a' betűszedő té-
veszté el , mert az Balt Mihály. 

Mező f ö l d i. 

Pá|»ai körlevél. 
(Vege.) 

Non defuere interim novi ex Jansenii schola Se-
cUr i i , qui hanc Ecclesiae Sedisque Apostolicae pruden-
tissimam oeconomiam mutuato a Luteranis Calviniauis-
que stilo reprehendere non sunt veriti, quasi Scriptu-
rarum lectio unicuique fidelium generi omni tempore, 
atque ubique locorum utilis et necessaria esset, atque 
ideo nemini posset auctoritate ulla interdici. Hanc ve-
rő Jansenianorum audaciam graviori censura reprehen-
sam habemus in sollemnibus jud ic i is , quae toto plau-
dente Catholico Orbe contra i l lorum doctrinas tulerunt 
bini rec. mem. Summi Pontifices, nimirum Clemens XI 
in Constitutione U/iigenilus anni 1713 O , et Pius V I 
in Constit Auclorem pidei anni 1794- 2) 

Ita igi lur antequam instituerentur Societates Biblicae, 
jamdudum in commemoratis F.cclesiae Decretis fideles 
praemuniti fuerant adversus haereticorum fraudem in 
specioso il lo divinas Litleras ad communem usum di f -
fundendi studio latentem- Pius autem VI I glor. rec-
Praecessor Noster, qui Societates ipsas suo tempore 
ortas magnis invalescere auctibus comperit, haudsane 
abstinuit opponere se i l larum conatibus tum per Apos-
tolicos suos Nunt ios, tum per Epistolas et per Decreta 
a diversis Cardinalium s.R.R. Congregationibus edita 3) 

1) In proscr ip t ione Propositionum Quesnelli a num. 79 ad 85. 
2 ) In damnatione Proposit Pseudo-Synodi Pistoriensis num. 67. 
3 ) Inprions per Kpistolam Congregationis Propagandae Fidei 

ad Vicarios Aposfolicos Pers iae , Ar raen iae , al iarumque 

tum suis duabus Pontificiis Litterís quas ad Gnesnen-
sem 4 ) , atque ad Mohiloviensem 5) Archiepiscopos 
dedit. Subinde Leo X I I fel. mem. Decessor noster i p -
sa i l la Biblicorum Sociorum molimina persecutus est 
in Eacycl icis Litterís ad omnes Catholici Orbis A n -
tistites datis die 5 Maii an. 1824, idque ipsum denuo 
fecit novissimus fel. item record. Praecessor noster 
Pius VI I I in Encycl ica Epistola edita die 24 Maii an. 
1829- Nos tandem, qui meritis longe imparibus in hu-
jus locum successimus haud sanepraetermisimus eum-
dem in finem Apostolicam sollicitudinem nostram i m -
pendere; atque inter alia curavimus, ut sancitae olim 
de vulgaribus Scripturarum translationibus regulae in 
fidelium memóriám revocarentur. 6) 

Est autem cur Yobis summoperegratulemur, Ve-
nerabiles Fratres , quod excitati pietate prudentiaque 
vestra, et supradictis Decessorum nostrorum Litteris 
confirmati haudquaquam neglexistis commonere ubi opus 
fűit Catholicas oves , ut ab insidiis tcaverent, quae 
sibi a Biblicis Sociisstruebantur. Ex hisce autem Ep i -
scoporum studiis cum Supremae hujus Petri Sedis so l -
licitudine conspirantibus benedicente Domino factum est, 
ut incauti quidam Catholici homines , qui Biblicis So-
cietatibus imprudenler favebant , perspecta subinde 
f raude, ab eisdem recesserint, et reliquus fidelium 
populus immúnis ferme a contagione permanserit, quae 
inde i 11 i imminebat. 

Ea interim spe tenebantur Sectarii bibl ici, ut mag-
nam consequuturoslaudem non ambigerentexinfidelibus 
ad Chrisliani nominis professionem utcumque inducen-
dis per lectionem sacrorum Codicum vulgari ipsorum 
lingua edi torum, quosingenti pláne exemplarium co-
pia missionari is, seu excursoribus a se destinatis, per 
i l lorum regiones dist r ibui , ac vei nolentibus obtru-
di curabant Sed hominibus Christianum nomen prae-
ter regulás a Christo ipso institutas propagare conan-
tibus nih i l pene ex sententia contigit. nisi quod potuere 
interdum nova creare impedimenta Catholicis Sacerdo-
tibus , qui ad gentes ipsas ex Sanctae hujus Sedis mis-
sione, pergentes null is parcebant laboribus, ut prae-
dicatione verhi Dei, Sacramentorumque administratione 
novos Ecclesiae filios parerent , parati etiam pro i l l o -
rum salute atque in testimonium Fidei sanguinem su-
um inier exquisita quaeque tormenta profundere. 

Jam vero inter Sectarios il los sua itaexpectatione 
frustratos , et perdolenti recogitantes animo ingentem 
pecuniae vim hactenus erogatam suis Bibli is eden-
dis nulloque fructu divulgat is, inventi nuper aliqui 
sunt , qui machinationes suas novo quodam ordine di-
sposuerunt ad Italorum potissimum, nostraeque ipsius 
Urbis civium animos prima veluti aggressione appeten-
dos. Scilicet ex acceptis modo nuntiis documentisque 
compertum habemus, plures homines diversaruin se-
ctarum Neo-Eboraci in America proximo anno conve-
nisse, pridieque Idus Junias inivisse novam Societa-
tem FoeAerit Christiani nomine nuncupatam , et aliis 
porro atque aliis ex omni gente sodalibus. seu con-
stitutis in ejusdem auxil ium Sodalitiis amplificandam , 
quorum commune cum ipsis consilium s i t . ut re l ig io-
sam libertatem , seu potius vesanum indilferentiae su-
per religione studium Romanis Italisque ceteris infun-
dant. Fatentur enim vero a plurimis retro saeculistan-
tum ubique ponderis habuisse Romanae Italaeque gentis 
ins l i tu ta, ut ni lmagnum in Orbe processerit, quin fa-

Orientis Regionum dafum 3 Augnsíi 1816 et per DecreOim 
de omníbns hujusmodi versionibus edilum a Cong. Ir^döcis 
23 Junii 1817. 

t ) Die t Junii 1816. 
5 ) Die \ Septembris 1816. 
6 ) In Monito adjecto ad Decretum Congrcpationis ITKÍÍCÍS ? 

Januarii 1836. 



ctura fuerit ab alma bac Urbe princípium; quod qni- i 
dem non ex constiluta heic, disponente Domino, supre- 1 
ma Petri Sede, sed ex quibusdam antiquae Romanorum s 
dominationisreliquiis, in usurpata,ut diclitant, aDeces- ] 
soribus Nostrispotestatepermanentibus, derivatumvo- l 
lunt. Quare cum statutum illis sít populos universos i 
conscientiae seu potius erroris libertate donare , ex i 
qua, veluti e suo fonté, politica etiam libertás cum 
publicae ad ipsorum sensum prosperitatis incremento 
dimanet; nihil tamen sibi posse videntur, nisi pri-
mum apud Italos Romanosqueciyes aliquid profecerint, 
eorum deinceps auctoritate atque studiis penes reli-
quas gentes magnopere usuri. Atque id facile se as-
secuturos confidunt, cum tot ubique terrarum Itali sint 
diversis in locis degentes, indeque in pátriám haud 
levi numero remeantes ; quorum non paucos vei no-
varum rerum studio sua jamsponteiucensos, velcor-
ruptos moribus , aut inopia afílictos nullo fere negotio 
ad nomen Societati dandum , vei saltem ad suarn ope-
rám pretio illi vendendam alliciant- Eo igitur curas 
suas converterunt , ut horum manibus undique con-
quisitis vulgaria corruptaque Biblia huc advehanturet 
inmanus fidelium clanculumingerantur: itemqueut di-
stribuantur una simul pessimi alii libri, libellique, ad 
mentem legentium ab Ecclesiae sanctaeque hujus Sedis 
obsequio abalienandam , Italorum eorumdem ope com-
positi, aut in patrium sermonem translati ex aliis au-
ctoribus; inter quos Históriám reformationes a Merle 
d'Aubigné conscriptam , et Memorabilia super refor-
matione apud Italos Joannis Cric praecipue designant. 
Ceterum de toto hoc librorum genere, quale futurum 
sit vei ex eointelligi polest, quodSocietatisStatuto prae-
scriptum fertur circa peculiares Sodalium quorumdam 
coetus Librorum delectui deslinatos, videlicet utnum-
quam in hos ne duo quidem unius ejusdem religiosae 
sectae Yiri conveniant. 

Haecut primum relata ad Nos sunt, non potuimus 
equidem non contrislari graviter in considerationepe-
riculi, quod nedűm per remola ab Urbe loca, sed 
prope ipsum Cotholicae unitatis centrum, incolumitati 
Religionis sanctissimae a Sectariis parari cognovimus. 
Quamvis enim timendum minimé sit ne deficiatumquam 
Petri Sedes, in qua inexpugnabile Ecclesiae suae fun-
damentum a Christo Domino positum est, non ideo ta-
men cessare Nos licet ab illius auctoritate tuenda; et 
ipso insuper Supremi Apostolatus officio admonemur 
severissimae rationis, quam reposcet a Nobis divinus 
Pastorum Princeps ob succrescentia in DominicoAgro 
zizania, si quae ab inimico homine Nobis dormientibus 
superseminatafuerinf, atque ob creditarum oviumsan-
guinem quae nostra hinc culpa perierint. 

Itaque nonnullis S. R. E. Cardinalibus in consi-
liam adhibitis, ac tota rei causa graviter matureque 
perpensa, ex eorum quoque senlenlia deliberavimus 
hanc ad Vos omnes dareEpistolaro. Venerabiles Fra-
tres, qua et cunctas supradictas Societates Biblicas 
dudum a nostris Decesoribus reprobatas Apostolica rur-
sus auctoritate condemnamus; et nostri pariter Su-
premi Apostolatus judicio reprobamusnominalim et con-
demnamus memorafam novam sociefatem Christiani 
Foederis superiore anno Neo-Eboraci constitutam, et 
alia ejusdem generis sodalitia si quae jam ei acces-
serint aut in posterum accedent. Hinc notum omnibus 
sit, gravissimi coram Deo et Ecclesia criminis reos 
foreillos omnes, qui alicui earumdem Societatum dare 
nomen, aut operám suarn commodare seu quomodocum-
que favere praesumpserint. Confirmamus insuper et in-
novamus Auctoritate Apostolica super memoratas prae-
ícriptiones jamdiu editas super editione, divulgatione, 
lectione etretentione librorum sacrae Sripturae in vul-
gares linguas translatorum: de aliis tero cujusque Seri-

ptoris operibus in communem notitiam revocatum vo-
lumus, standum esse generalibus Regulis et Deces-
sorum nostrorum Decretis, quae Indici prohibilorum 
Librorum praeposita habentur; atque adeo non abiis 
tantum Libris cavendum esse qui nominatim in eum-
dem Indicem relati sunt, sed ab aliis etiam, de quibus 
in commemoralis generalibus praeseriptionibus agitur. 

Vobis autem, Venerabiles Fraties, utpoteinnos-
trae sollicitudinis partém vocatis commendamus in Do-
mino vehementer, ut Apostolicum judicium, et man-
data haec nostra concreditis pastorali procurationi ve-
strae populis annuntietis et explicetis pro locoeltem-
pore, fidelesque oves a praedicta societate Foederis 
Christiani . ceterisque eidem auxiliantibus, nec non 
ab aliis Biblicis Societatibus, atque ab omni cum il-
lis communicatione avertere connitamini Juxta haec 
vestrum quoque erit tum Biblia in vulgarem linguam 
conversa, quae contra supradictas Romanorum Pon-
tificum sanctiones edita fuerint, tum alios quoscum-
que proseriptos damnososve libros e fidelium mani-
bus evellere, atque adeo providere utfideles ipsi moni-
tis et auctoritate vestra edoceautur quod puLuli yenus 
sibi salutare. quod noxium ac mortiferuin ducere de-
beant 7). Interim instate quotidie magis, Yenerabiles 
Fratres, praedicationi verbi Dei tum per Vos ipsos, 
tum per singulos in cujusque Dioecesi animarum Cu-
ratores, aliosque Viros Ecclesiasticos ei muneri ido-
neos; atque advigilate impensius super illos praeser-
tim, qui destinati sunt lectionibus Sacrae Scripturae 
publice habendis ut officio suo ad audientium captum 
diligenter fungantur, et sub nullo umquam obtentu 
divinas ipsas Litteras contra Patrum traditionem aut 
praeter Ecclesiae Catholicae sensum interpretari et 
explicare audeant. Denique sicut boni Pastoris prop-
rium est non modo tueri atque enutrire adhaerentes 
sibi oves, sed eas etiam, quae in longinqua recesserinf, 
quaerere ac revocare ad ovile; ita et Vestri Nostrique 
muneris erit omnes pastoralis studii nervos eo item 
intendere , ut quicumque ab hujusmodi Sectariis, no-
xiorumque Librorum propagatoribus seduci se passi 
sint, gravitatem peccati sui per Dei gratiam agno-
scant, et saluteris poenitentiae remediis expiare sata-
gant: nec vero abjiciendi sunt ab eodem sacerdotalis 
sollicitudinis studio seductores illorum, praecipuique 

; ipsi impietatis magistri; quorum etsi major iniquitas 
• sit, non tamen abstinere debemus ab eorum salute, 
: quibus poterimus viis et módis, impensius procuranda. 
i Ceterum Yenerabiles Fratres, contra insidias et 
i molimina Sociorum Foederis Christiani peculiarem et 

aeriorem inprimis vigilantiam exposcimus ab iis ex 
vestro Ordioe, qui Ecclesias regunt in Italia sitas, aut 
aliis in locis ubi Itali saepius versantur, maximé au-

Í tem in Italiae confiniis , aut ubicumque emporia por-
i tusque extant, unde írequentior in Italiam commeatus 

est. Cum enim Sectariis ipsis propositum sit inibi ad 
: effectum adducere consilia sua. hinc et Episcopos 
• potissimum eorumdem Locorum alaeri constantique 

studio Nobiscum allaborare oportet illorum machina-
tionibus, adjuvante Domino, dissipandis. 

! Has autem nostras vestrasque curas adjutum iri 
t non dubitamus praesidio Civilium Potestatum, inpri-

mis Potentissimorum Italiae Principum tum pro singu-
! lari suo studio Religionis Catholicae conservandae, 
; tum quod ipsoium prudentiam minimé fugit publicae 
i etiam rei interesse plurimum, ut supradicta Sectario-

rum molimina in irritum cadant. Constatenim, diu-
turnoque superiorum temporum experimento compro-
batum est, Populis a fidelitate atque obedientia erga 

7) Ex inandalo Leonis XII edifo una cnm Decreto Congrega-
tionis Indicis 26 Mártii 1825. 



suos Principes retrahendis non aliam esse planiorem 
•iam, quam indifferentiam in Religionis negotio a Se-
ctariis sub religiosae Libertatis nomine propagatam. 
Atque id ne dissimulant quidem novi illi Sodalis Foe-
deris Christiani: qui licet se se alienos profiteantur a 
civilibus seditionibus concitandis, ex •indicato tamen 
unicuique de plebe Bibliorum interpretandorum arbi-
trio, diffusaqueita in Iíalorum gentem omnimoda quam 
vocant libertate conscientiae politicam pariter Italiae 
libertatem sua veluti sponte consequuturam fatentur. 

Quod vero primum et maximum est. levemus una 
simul manus nostras ad Deum, Venerabiles Fratres, 
eique nostram, totiusque gregis, et Ecclesiae suae 
causam omni, qua possumus, fervidarum precum hu-
militate commendemus; invocata etiam deprecatioue 
piissima Petri Apostolorum Principis, aliorumque San-
c to rum, ac praesertim Beatissimae Virgin is Mariae, 
cui dátum est cunctas haereses interimere in univer-
so mundo. 

Ad extremum, nostrae pignus ardentissimae ca-
ritatis Apostolicam Benedictionem Vobis omnibus 
Venerabiles Fratres, et concreditis curaevestrae Cle-
r i c i s , laicisque f idel ibus, effuso cordis affectu, pera-
manter impertimur 

Dalum Romae apud Sanctum Pelrum, postridic 
Nonas Maii MDCCCXMV Pontificatus Nostr iAnno De-

cimoquarto. Gregorius PP. XVI. 

Höiiyi iNineretés és bírálat. 
Észlan, kezdők' számára. Irta aranyos-

rákosi Székely Mózses, az unitáriusok ko 
lozsvári főiskolájában bölcselkedés' köztanára. 
Kolozsvárit, 1843, a' k. lyceum' betűivel 

IV és 108. ára 1 pengő forint. 
E' könyv mind tanmódjára, mind tartalmára 

nézve figyelmet igen érdemlő tünemény a' magyar 
philosophiai irodalom' térén. Tulajdonkepen „ Me-
taphysica" czim alatti ajánlattal lépeti föl a' beve-
zetés, és ámbár sz. ugyan ez ajánlatában említi, 
hogy Hegel' bölcselkedési módjára különös figye-
lemmel volt; de mivel ugyan ott, azt is nyilvá-
nítja, hogy Hegei iskolájához nem kirekesztőleg 
csatlakozik, sőt Fries' tanmenetét is egyenlő pél-
dányi rangba helyhezi: az észtan névről, 's en-
nek sz.által mi értelemben lett vételéről, egy kis 
előleges jegyzetke fölösleg épen nem lecndett vol-
na; ha csak meglepni nem akará sz. olvasóit, mi-
dőn igy a' kevesebbet ígérő név és szín alalt, e' 
könyvben a'gondolkodástanon kivüli összes böl-
csészet' egyetemi rendszerét találja. Az első §-beli 
homlokmeghatározás utasítást adna: de ugyan 
azon §. másik fele egyedül a' metapliysica névre 
figyeltet. 

Minden tudományok között kétségkívül a' phi-
losophia az, melly — főként Kant' ideje óta—leg-
többet küzdött 's küzd minduntalan a' különféle 
egyetemi és részletes elnevezésekkel, és egyedül 
a' más meg más műszavak' használatából is szár-
mazott felekezetességokkel; és a' philosophia' részei 
között ismét különösen a' metaphisica az, melly 
az időszakonként változó nevekre bérmáltatásban 
legtöbbször részesülni kénytetett. E' nevek: meta-
physica, philosophia theorelica, philosophia pú-

ra spei ulativa, philosophia prima, philosophia 
materiális, gnoseologia, ideologia, philosophia 
transcendentalis, mithologia 'stb., mind ugyan--
azon egy tudományrész' különböző időkben, vagy 
különböző fölvételi! tudósok által használt nevei. 
Mióta műszavak' magyarításával foglalkoznak tu-
dósaink, nálunk is mind átalában a' philosophiá-
nak, mind különösen a' metaphysicának volt tel-
jes szabadsága és elég alkalma a' nevekből vá-
logatásra. Legbajosabb az olly nevek'fölcserélése, 
mellyek már egy bizonyos jelentésben előbb hasz-
náltattak. Illy név az észtan, melly már folyó-
iratokban, sőt iskolai kézikönyvekben is, hol az 
egész philosophia' (és nem alaptalanul), hol a' 
logica' (és pedig szónyomozási—etymologiai — 
alapossággal), hol pedig—mint sz. előttünk levő 
könyvében — a' metaphysica' (ismét kevéssé kár-
hoztatható önkénynyel) magyarított nevéül hasz-
náltatik. Sz. a logicát = gondolkodást annak, és 
észtannak kirekesztőleg—Hégel' szellemében — 
a' metaphysicát nevezi. Találand-e Sz. e' részben 
követőkre ? előre meg nem határozhatni; mert 
annyi bizonyos , hogy ez, Andronikusz-féle el-
nevezésnél sokkal alaposabb, és a' közdivatba-
jövetel — Horáczként — illy dologban teljhatalmú 
önkénynyel biróskodik: de nem lehet a' későbbi 
idők tanuló nemzedéke'nevében föl nem sóhajtanunk, 
mert illy névcserék nagy részben ennek rovására 
tétetnek, és néki leend izzasztó hivatása a' nevek' 
tömkelegében szédelegni. Azonban megjegyzem 
előre, és ismét, hogy Sz. melaphysicája vagy is 
észtana, nem tulajdonképi metaphysica, hanem az 
egyetemi bölcsészet, nálunk ugyan még kevéssé 
ismeretes , de eléggé alapos és következetes rend-
szerbe állitva. 

Ajánlat czimü előszavában Sz. nyilatkoztat-
ja, hogy: „Fries' és Hegel' bölcselkedéseik' 
módja közt némi közép álláspontot igyekezett 
tartani": innen csak szemlélődő bölcselkedésről 
szól, és ennek tevő részeiül a' gondolkodás—és 
észtant állítja, mellyek közül amaz, — Sz-nek a' 2ik 
§ban kifejlett nézete szerint —az észtan' ellenében 
értelemtannak következetesebben neveztethetnék, 
ha e' név kelletinél szűkebbre nem szorítaná a' 
gondolkodástan' valódi tartalmát; és épen itt 
egy bökkenő az észtan' nevének illy módon hasz-
nálásában. Részemről összeilleszthetőbbnek lát-
nám, ha Sz. (ugyancsak a' 2-dik §-ban nyilvá-
nított nézete' nyománj az egész szemlélődő böl-
cselkedést észtannak, a' logicát—közvetett ész-
tannak , a' metaphysicát pedig=közvetlen ész-
tannak nevezte volna. Én, ha az észtan nevet csak-
ugyan illy értelemben használnám : a' logicát alaki, 
a' metaphysicát anyagi észtannak mondanám. 

Negyedik §-ban Sz. az észtan' tisztább föl— 
fogatása végett, annak rövid történetét adja. It-
ten eltér nézetem Sz-étől következőkben: 1) az 
első keresztyén hittudósoknak vagy keresztyén 
atváknak nem tulajdoníthatok annyi érdemet a* 
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bölcsészet'kifejlesztése körül, mint Sz; mert arra 
kétségtelen adataink vannak, hogy a' gnoslicu-
sok' előjátéka után, épen a1 keresztyén hittudósok 
adák a' bölcsészetnek azon irányt, mellyben az, 
később, az iskolai bölcsészet' üres szóvitákkal 
terhelt haszontalankodásaiba bonyolódott. Tisztelet 
a' ker. egyházi atyák' kegyes lelkületének és jó 
czéljának: de hogy a' bölcsészet' igaz valójá-
nak sem kifejtésére, sem saját érdeme' kitünte-
tésére buzgó fáradozásaikban nem igen ügyeltek 
söt az akkori idő' lelkületét vizsgáló által mél-
tánylandó vallásos hévvel, a1 bölcsészetnek in-
kább csak nemleges, t. i. hiányait ismertető ol-
dalánál forogtak, az ugyan bizonyos; ámbár ezt 
vallásos nézetből tagadhatlanúl inkább dicsérnünk 
kell, mint gáncsolnunk. Ellenben tudjuk, hogy, 
nyúgoti európa a' görög bölcsészek' iratait első-
ben is , nem az eredeti nyelvből, hanem az aráb 
fordításokból kölcsönözve kezdette ismerni, és hogy 
az aráboknak a' bölcsészet 's orvostudomány kö-
rüli érdemök föltűnő. Suum Cuique. 2) Leibnitz' 
monadologiáját Sz. egységnek fordítja ; de ez 
aligha nem nyomdai hiba ; mert világos, hogy 
Leibnitz a' wuwös-oknak e'nevet, nem számné-
zeti (arithmeticus) de állomány-nézeti (substan-
tialis) okból adta. Alább a' 26-ik lapon a' mo-
nasok = egyediségeknek mondatnak. Ezt sem 
érhetem el. 3) Kant' potulatumát Sz. kére-
mény utjának fordítja, holott Kant, postulatu-
ma' eredményeit , világ' kincséért sem precario 
állóknak, hanem észkisztőleg vagy is észkénysze-
rítőleg (apodictice) állani tartozóknak tekintette. 
4) Sclielling nem azt állítja, hogy a' magát sar-
kaira elkülönző eszményi és valódi közül egyik-
nek a' másikba átmente teszi a' világot és Istent: 
hanem az általányból (Istenből) származó, és kü-
lön sarkok'irányában kisugárzó eszményi és való-
dinak egymással különféle módosításokbani társu-
lata állítja elő a' világ'egyes részeit, mellyeknek 
összezete teszi az isten' eszméjének schemáját 
(Deus explicitus) vagyis érzékileg szemlélhető ké-
pét. Ez igy egészen más. Schelling'absolutusiden-
tismusát is a' pantheismussal ugyanazonítani, ta-
lán kemény Ítélet. (Vége köv.) 

M i i l f ö l d i k ö z l e m é n y e k . 

Lipcse. Május 28. A' „Bote des evang. 
Vereins der Gusztav-Adolph-Stiftung" a'svéd ki-
rálynak az ezen egyesület'középponti ügyelnöksé-
géhez intézett eme' következő kéziratát közli: 
„Uraim! Gusztáv-Adolf-alapítv. evang. egyesületi 
ügyelnök urak! Azon hódolat, mellyel önök mart. 
23-kán költ felírásukban üdvözült drága atyám' em-
lékét tisztelik, mélyen meghatott engemet. A' fiú 
hálás ezért önöknek, mint fejedelem belsőkép ösz-
tönőztetem önöknek ezen érzelmemet kifejezni és 
az iránt biztosítani, miként működésök' czélja min-
denkoron részvétem' és oltalmam' tárgya leend. 

A' felvilágosult első Gusztáv egyszersmind első fe-
jedelem is vala északon, ki a' protestáns vallást 
birodalmába behozta és annak terjedése miatt sok 
éven át nem egy nehéz küzdelmet álla ki. Az ö 
dicső unokája, a'nagy Gusztáv-Adolf bajnok, éle-
tét áldozta fel a' lelkismereti szabadság' dicső ügye 
miatt. Üdvözült atyám mind tanításával, inind pél-
dájával még mélyebben gyökerezteté meg bennem 
ezen emlékezeteket. Én annálfogva kettős köte-
lességet teljesítek, mint utódja illyen eldődeimnek 
és mint királya két protestáns birodalomnak, mi-
dőn önök' evang. egyesületének nemcsak folyto-
nos figyelmemet ajánlom, hanem egyszersmind 
őszinte részvétemet is minden alkalommal bizonyí-
tandom. Önök' szerencse-kivánalai országiásom' 
dicsöségteljes sükerét illetőleg nagyon kellemesek 
előttem Bár hallgassák meg azokat az egek ! Ha 
népeim' javára irányzott szakadatlan fáradalmaim 
sikertérnek, magam is boldognak fogom érezni 
magamat, és a' mindenhatónak áldása általa' ko-
ronáknak terhe is könyebbülend. Kérem az Istent, 
hogy önöket, ügyelnök uraim', és a' Gusztáv-Adolf-
alapítvány evang. egyesületének minden egyestag-
jait szent oltalmába fogadja, és mindnyájok iránt 
kedvező indulattal maradok. Stockholm, maj. 7., 
1844/' O s z k á r . 

J a r o u s s e a u prot. l e lkész XTI. Lajos f r . 
király előtt. A' saintongi prot. lelkész, a' sen-
neterrei hadivezér (Marschall) által, ki e' tarto-
mány' főnöke volt, egyik vadonságból a'másikba 
üzettetett: mert ő halálra ítéltetett azért, hogy 
a'szegény földművesek prot. szertartás szerint, ál-
tala megkereszteltettek és megeskedtettek ! E' sze-
rencsétlen helyzetében eltökélé magát XVI. Lajos 
király eleibe menni, k i , mint igaz és jószívű u r , 
életével és lelkismerete' szabadságával tán őt meg-
ajándékozza! Egybe gyüjté azért a' válereti erdő-
ben gyülekezete' tagjait, igy szólítván meg őket: 
„Atyámfiai! rövid időre elhagylak titeket, arra 
kérendő szeretett királyunkat, engedje meg Is-
tenünket anyanyelvünkön 's atyáinktól vett hitünk-
ben imádni! az alalt az evangyéliom' olvasását 
Cheauvin Jánosrabizom!" Ekkor tisztelettel szé-
les kalapjaikat levévén, azt kiálták: „Éljen a 'k i -
rály." De ugyanazon szempillanatban, mellyben a' 
miatyánkat elvégző lelkész , aratásukat az Isten' 
gondviselésébe ajánlván, hiveit elbocsátó, néhány 
lövések történtek. A' lovagos őrsereg vala az, 
melly eme' békés és imádkozó gyűlést ekképen szét-
üzé! A' lelkész' kalapját három lövés érte, 's ő 
komolyan ugyan, de panasz nélkül azt fejére tevé. 
Más nap v é g r e n d e l e t e t t ő n , 's elbú-
csúzván feleségétől, megáldá 12 gyermekét, és 
szamárra ülve, Párisnak vevé útját! Ez utonmin-
denből kifogyván, végre életét kéregetéssel kel-
lett fentartani. Több izben, itt ott valamit jobbít-
ván kérelem levelében, két hó múlva érkezék meg 
egy est ve Párisban, hol az utsza-gyermekeknek 
csufolódásuk, és a' várossali ismeretlenségéből 



származott sok nehézségek közt, egy rajta könyö-
rülő férfiú által illő helyre vezettetett! 

Más nap Malesherbes ministernek átadván 
esedező levelét, olly nyájas leereszkedéssel fo-
gadtatott, hogy néhány nap múlva az egészen meg-
változtatott lelkészünkre senki egy könnyen reá 
nem ismer. A ' s z ü r k e k a b á t o t fekete atlasz-
ból készült frakkal és nadrággal fölcserélvén, épen 
kis kardot köt és a' minister úrtól jött kocsiba 
lép, a1 királyhoz Versaillesbe audiencziára menendő. 
Azonban a' kastélyba be, és a' király eleibe bo-
csátatván , egy kis zavarodásba jő a' saintonge-i 
falucskánknak egyszerű lelkésze, 's veszi észre, 
hogy lábai reszketnek ! A ' felség székkel kínál-
ván meg őt, eme nyájasság által zavarodása még 
nagyobb lőn, úgy, hogy minden mozdulatával a' 
kardnak vége a' széknek bársonyában megakadt. 
Ekkor, mi legjobb vala, megállott, 's olly szivre-
hatóan beszélé meg a' királynak mind azon szen-
vedéseket és igazságtalanságokat, mellyeknek hit-
sorsosi kitétetvék, hogy a' könyhullatásig megin-
dult király azonnal ministere előtt parancsot irt alá, 
mellyben a' protestánsok' házasságukat törvényes-
nek és istentiszteletüket szabadnak lenni rendelé: 
's ez az 1787-ik évi érdekes parancs, (decret) 

Aztán a' lelkész a' király előtt meghajtván ma-
gát, eltávozók; deszerencsétlenségére, tükör-üveg 
levén az ajtón, ez a' járatlantól elhibáztatott; 's 
kezeivel keresvén azt tovább is, az udvaronezok-
nak kaczagásuk nem vala csekély! a' mi lelké-
szünk azonban ezzel mit sem gondolt, zsebében 
hordván a' királyi határzatot; 's csak hamar meg 
is szabadítatván egy magas termetű új jövevény 
által, kinek mesterkélt rendezés nélküli hajai, a' barna 
pór' mellényére lelógvák ! Ez Jaroussoval szemközt 
jővén, miképen valami régi ismerősök, úgy kö-
szönték egymást! Az egyik előhírnöke vala a'val-
lásos szabadságnak, és ismeretlen marada; a1 má-
sik , előhírnöke a' politikai szabadságnak , a' vi-
lágszerte hires dr. Franklin, amerikanus volt. Sok-
szor azt hallám a' becsületes Malesherbestől, mi-
képen köszöni ő élete' legszebb napját, és hiva-
tala' legörvendetesebb teltét, az e' mai napig is-
meretlen maradt Jarousseau lelkész kérelem-leve-
lének ! (C h r i s t e n b o t e.J 

Kérdés. A' „Sion"ban egy hoszabb érteke-
zés állítólag Sziléziából e'kérdésre: „miért türi az 
isten a' protestantismust?" következő rovatokban fe-
lel : 1.) Az isten türi a' protestantismust miné-
retlünk, hogy hitünket jutalomra méltóvá tegye *s 
hogy annak becsét becsülni tanuljunk. 2.) Az is-
ten türi a' protestánsokat önmagokért, hogy raj-
tok irgalmát 's igazságosságát mutassa ki. 

(B. A. K. Z.) 
jezuiták' számn. Francziaországban a' 

restauratio alatt csak 423 volt, most pedig 960-
ra nőtt. (B. A. K. Z.) 

iiermesianusok. A' kölni érsek helyettes 
AclUerfeldt és Braun hermesianusokat minden 

papi működéstől felfüggesztette, csupán azt en-
gedvén meg nekik, hogy csendes misét szolgál-
tathassanak. (Ka th . K. Z ) 

Gymnasium. A' speyeri, eddig közös gym-
nasiumot mult őszszel protestánsnak nyilatkoztatta 
a' kormány; r. katholikusok' számára uj gymna-
sium fog építtetni. (A. P.) 

Orosz rendelet. Az orosz császár megha-
gyá, hogy külföldi istenészpk, csak akkor visel-
hetnek Oroszországban papi hivatalt, ha orosz 
alattvalókká lőnek. (B. A. K. Z.) 

Tilalom. A ' bajor király megparancsolá a' 
a' rendőrségnek, gondolkodnék ez mindenhol, 
hogy predikátzio alatt sem r. kath., sem prot. temp-
lom mellet szekér elne haladjon és zörgésével az áhí-
tatosságot ne háborítsa , mi már is több helyen be 
van hozva. (B. A. K. Z j 

Belföldi közlemények. 
Juta lmak egykázkeszédekre. Van a' 

sárospataki főiskolában egy alapítvány , miszerint 
ügyekvés és verseny-ébresztésül, mi olly sok kin-
cseket hoza már föl a' szellem' mélyiböl , éven-
ként bizonyos jutalmakat szoktak adni a' legjobb 
egyház-beszédeket irt három papnövendékeknek. 
Az alapítvány , ha ugyan jól vagyok értesülve, a' 
nagy Vay Józsefé, igy már jó régi; hanem a' jutal-
mak' évenként kellő kiadatása, a' főiskola' pénz-
állapotjának zavara, a' nevezett alapítvány' ka-
matjának pontatlan fizetése, talán kezelése miatt 
is már majd 10 — 15 év óta elmaradván: jótékony 
hatását, a'nagy alapító által czélozottat nemgya-
korolhatá. Azonban történt, hogy t. Bárczay Mi-
hály ur lőn a' főiskola' algondnokává. Ö erőteljes 
buzgalommal és magasztos lelkesedéssel fogván 
föl a' pangó iskolaügyeket: a' több hasznos in-
tézkedések közt a' chaoticus financzialis állapotra 
is kiterjeszté éber figyelmét 's szigorúan behajtá 
a' kin levő kamatokat. 'S ezzel a' kerekvágásba 
igazodvan a' dolog: a'mondottam díjak' kiosztása is 
megkezdetett még tavaly, az l842/3 iskolai évben. 
'S ezen jutalmak lépcsőzetesek a' pályamüvek' mi-
nőségéhez képest, u. m. az első 8 0 , a' második 
60, a' harmadik 40 vfrt. De meg tavaly, az év' 
felén hozattatván tisztába a'pénzállapot, a'jutalmak' 
egész összege ki nem adatolt, hanem csak fele. 
A' mult évben feladott tárgyakról beadott pálya-
munkák közül a' legelső dí j t , az iskolai közvizs-
gálatkor oktatók, egyházi és világi küldöttekből k i -
nevezett biráló választmány Nagy József akkor IX. 
éves diáknak , jelenleg fejérgyarmathi iskolataní-
tónak, a'másodikat Pásztor Dániel esküdt-, a'har-
madikat Orbán József VIII. éves diákoknak határzá 
kiadatni. Ez évben, mint hallom, újólag ki van-
nak tűzve a' tárgyak; az eredményről annak ide-
jében. B.I. r. új f - i segédlelkész. 

Alázatos felkérés. Mult évi Regélő' 26-ik 
számában volt szerencsém közzé tenni, hogy szent 
történeti novelláimat Béthel czím alatt, egy fü-



zetben, a' tűzvész által károsult székesfejérvári 
ref. egyház' javára kiadandom, 's a' több mint 160 
lapra menő, finom papirosú könyvecskének, melly 
7 szent történeti novellát, színezett táblában ho-
zand magával, ára csak 24 ezüst kr. Ugyanakkor 
néhány igen tisztelt egyéneket, nagy részben ba-
rátimat aláirók' gyűjtésére felkértem, hogy velük 
kezet fogva, czélom annál bővebb gyümölcsözésre 
érjék. Nagy sokára — nem en hibám — már most 
Béthelem sajtó alá ment, 's azt jövő hó'elején bi-
zonyosan elhagyandja : felkérem azért újra, a' már 
egyszer — említettem számban — megkeresett 
urakat; h o g y az aláirók'neveit hozzám minélelőbb 
— junius' 20-káig— megküldeni méltóztassanak, 
hogy a'nyomatandó példányok' mennyiségét ahoz 
szabhassam. De felkérek mindenkit, kinek vallásos 
szeretet' lángja lobog kebelében, pártolja ez ügyet, 
mellynek sikeréért nem egyes, de száz háládato-
sok fogják nevét áldva emlegetni. Lakom iskola-
utsza, Salamon ház, G4. szám alatt. Reményem 
van, hogy a' czél minél több előfizetőket nyerend. 
Sz. Fejérvár, junius 4, 1844. 

Boross M i h á l y . 
óvás. Elmondok, mikép dunántuli ref. egy-

házkerületünk' legközelebb tartott közgyűlésén a' 
presbyterialis rendszert elvben elfogadván, ennek 
alkalmazását phasisain keresztül kidolgozni, vá-
lasztmányra (ugy vélem, a' tatai és komáromi egy-
házmegye'kormányára) bizta. Részint tehát óvásul, 
részint némi figyelmeztetésül bátorkodom nyilvání-
tani, mikép készülgetnek az oldalajtók, mikép tervez-
getnek a'nyilványosság'halálharangját meghúzhatni. 
Jól tudtam, hogy consistoriumról, assessorról evan-
gyéliumunk mitsem tud! bő mértékben ismerém zárt-
körű consistoriumaink' néhányának hallatlan zsar-
nokságát, stb. stb.: és előre sejdítém, és mondám 
mindenkinek, mikép a' presbyterialis rendszer mel-
lett még fognának bűnbánó dervis alakban is, ha 
máskép nem, árnyok guggolni itt ott. Sejtelmem 
nem csalt! kerületünkbeli egyik tiszttársam, ép'e' 
napokban igy i r : „Én esperesünktől tudom, ki mig 
azon hiszemben volt, hogy a' képviseleti-rendszer-
rel a' consistoriumok' düledezett falai omlanak le, 
körömszakadtigellenzette azt; megtudván, hogy a' 
közadministratioi gyűlés különbőz a' consistorium-
tól (törvényszékigyűlés): erőködötta'képviseleti 
rendszer' behozatalán. Mert — ugy mond — első 

napon a' képviseleti rendszeres gyűlés a' közad-
ministratióra tartozván egy-két óráig: akkor a* 
60 — 70 képviselőnek kimondatik az: ite, missa 
est, 's más napon zárt falak közt ül össze a' tör-
vényszék."— Éljöve az ellenség, és konkolyt vete 
a' tiszta gabona közé. Mát. 13: 25. — 

Ifj. V á r i - S z a b ó. 
Részvét. Ritka örömmel jelentjük hogy la-

punk' 17. számában kitűzött jutalomkérdés' leg-
jobb megfejtőjének nem 25, hanem már eddig is 
30 arannyal szolgálhatunk. Ugyanis Terelmes iMi-
hály ur egy,Tiszántúlról pedig egy főtekinletü név-
telen lelkész úr négy arannyal szaporító az eddigi 
jutalmat Nem szabad elhallgatnunk azt sem, mi-
ként Boczko Dániel békési egyh.megyei felügyelő 
és Szalacsy József győri kereskedő urak, a' szer-
kesztőség iránti szívességből ollyankép ajánlottak 
amaz két, emez egy aranyat, hogy azok a' szer-
kesztők által kitűzött tiz aranyba tudassanak be. 
Ez utolsóknak személyesen fejeztük ki hálánkat: 
a' két elsőnek ezennel nyilván nyilatkoztatjuk ki 
azt, nem tudván minek örüljünk inkább, a' rész-
vétnek-e, melly bátorít és biztat rögös utunkon, 
's hő reményeinket igazolja, vagy a' részvét' ado-
mányainak, mellyek közös ügyünk' boldogulását 
gyámolítják. — A' tiszántúli adományban kezes-
ségétlátjuk gyenge de becsületes igyekezetünknek, 
's nem titkolhatjuk el őszinte gyermekded örömün-
ket felette, melly eszünkbe juttatja Horácznak, 
lelkünk' mélyében viszhangzó szavait: Spem bonam 
certamque domum reporto. Szerkesztők. 

Adakozás. Elefánt Mihály czeglédi lelkész 
ur olly czélból küldött hozzánk ,,A' hivő szivöm-
ledezései" munkájából 20 példányt, hogy azokat 
eladván, a' bevett pénzt a' Gusztáv-Adolf alapít-
vány' tőkéjéhez csatoljuk: 's arra kér, hogy a' 
példányokat vagy mi vennők át, vagy az említett 
alapítvány' választmányának adjuk át. Mi az elsőt 
tesszük's ha elkelnek a'példányok, a' pénzt tisz-
telt barátunknak átküldjük, hogy ő azt maga le-
gyen szives rendeltetése' helyére átszállítalni. 

Jelentés. A' budapesti ágost. hitv. evang. 
esperességi gyülekezet' összes tanodáiban a' nyári 
nyilvános vizsgálatok az 1844. jun. 20 tói 30-ig 
— 's a' gymnasialis osztályokban a' legalsóbbnál 
kezdve 22. 24 és 25-kén fognak tartatni. Költ 
Pesten, junius' elején. Az i g a z g a t ó s á g . 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-ik év' második felében is folyt altatni fog. 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boríték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boríték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten L and ere r és Heckenasl könyvnyomtató intézete' ügy szo-
bájában, hatvani ulcza Horváth-ház 483-dik szám, vagy pedig a' szerkesztők' vala-
mellyikénél. A Prot. Eyyh. és Isk. Lap' szerkesztősége. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
lEarmadile évi folyamat. 

Pesten , 1844. Junius' 22kén. 

Der YVeinstock bedarf eines Stabes. Ohne Stáb wird die köstliche Frucht nicht gedeihen. So 
musz sich der Cultus an den Stáb des Unterrichtes lehnen. M o h n . 

T a r t a l o m . Népiskolai tan í tóképzés , képzőintéze; ' n e m l é -
tében. S z e n t - M á r t o n i D á n i e l . — Egyházi gyű lések : 
Felső-borsodi gyűlés. — f. b o r s o d i . — Alsó b a r a n y a -
bácsi ref. egyházmegyei gyűlés. * * * — A' k. fejérvári 
ref. egyházvidék' zsinatja. F. J . — Háromszékről. E r d é l y -
honból. Négy egyház-közönségek ' gyűlése. — S e p s i s z e n t -
györgyön részi. zsinat. B í r ó S á n d o r . — Könyvismerte-
tés és bírálat. (Vége . ) T o m o r y S z . S á n d o r . — Be l -
földi közlemények. 

Népiskolai tanítóképzés, képző-
intézet' nem létében. 

E' lapok' 19 's 20-dik számaiban T. I. kö-
rülményesen előadván a' gymnasiumi 's reáltano-
dái tanítók'gyakorlati képzését: egy kis alkalmat 
nyújt értekezése által, hogy a' népiskolatanítók' 
gyakorlati képzéséről szóljak valamit. Értekezé-
sem leginkább az új tanítókra vonatkozik, kik a' 
tanítás 's nevelés' pályáján — ha csak kitűnő 
szorgalommal nem igyekeztek magokat kiképez-
ni — járatlanok, ugyszinle a' világban vagy tár-
salgásban ismeretlenek. 

Nem lehet tagadni, hogy főiskoláinkból, ki-
vált segédtanitókúl, az ifjak inkább szükségtől 
kényszerítve jönnek k i , mint azon hivatal iránti 
szeretetből, melly által életszükségeiken óhajta-
nának némileg könnyítni; azt sem lehet tagadni, 
mivel igen közönséges, hogy, kevés kivétellel, 
előkészület nélkííl nyúlnak a' legnagyobb 's mes-
terségesebb munkához: a'tanítás- és neveléshez. 

No de már ha a' tanító hasznot akar hajta-
ni magának hivatala által: a' közönség szinte igé-
nyelheti, hogy tanítójára teendő költsége gyümöl-
csözzék , mert iskolaház' ékességének minden ha-
szon nélkül csak nem tarthatja a' tanítót? Igen, 
de hát hogy taníthat sikerrel a' tapasztalatlan ta-
nító, midőn kivált eleinte pénze nincs, min köny-
veket szerezgessen? később pedig szükségtelen 
baráti 's látogatói annyira kifogyasztják némeliy 
jámbor tanítók' erszényét, hogy ruházatjára való 
is alig marad ? azonban feltéve, hogy van pénze, 

* ) Ezen czikk egy igen hasznos tanács, melly valamint 
nagyobbadán az életből merült , ugy abban rögtön 
át is mehet, ha, mint réméljük, lelkészeink tettleg 
méltányolandják, a' mint hogy némellyek hasonlót 
eddigelő is tőnek. Sz. 

némellyik azt sem tudja, micsoda könyvek lenné-
nek legczélirányosbak. Ezekhez járul még az is, 
hogy, mint fentebb említém, legtöbben szükség-
től kényszerítve lesznek tanítókká, kik nem az 
iskola' czélját, hanem a' pénzforrást tartják sze-
meik előtt, 's lehet, hogy két három évnél nincs 
is tovább szándékuk iskolai vagy később egyházi 
szolgálatban maradni, 's azt teszik fel magukban : 
,,minek nékem az illynemű könyvek, midőn rnás 
pályára szándékozom." Igy állván a' dolog, ta-
nítói könyvekről az egyháznak kell gondoskodni, 
ha tanítójával a' díjt leakarja szolgáltatni. Igen, 
de nem ér rá olvasgatni, mert a' világnak szaba-
dult ifjút ezernyi kisértetek ostromolják. A' ta-
nító' megérkezte után mindjárt tolakodnak az al-
kalmatlan barátok; egyik tanítás, másik olvasás 
közben lepi meg 's kártyázásra, borozásra, va-
dászatra 's több elfélékre csabíttatik. * ) ?S ha a' 
tolakodók aztán az új tanítóban olly egyénre ta-
láltak, ki rajtok nem tud kiadni: az alkalmatlan-
kodás a' végtelenségig tart, melly miatt az iskola 
tudatlan, rendetlen és erkölcstelen, a' tanító pe-
dig pénze-'s becsületevesztett és rongyos marad. 

De ki segíthet hát a' bajon? Ha sérelem nél-
kül elmondhatom, egyedül csak a'lelkész. Igen, 
az egyház' lelkésze, kinek mint tapasztalt 's ne-
velt embernek volna legjobb módja a' legszebb 's 
Iegillőbb úton és módon , mind a' tapasztalatlan 
tanítót , mind a' szép reményű iskolát a' fen-
tebb leirt szerencsétlenségtől megóvni, s a' mi-
dőn ez által egy részről a' gondosan őrködő 
lelkész érdemkoszorúját egy nefelejcscsel díszít— 
né, más részről mind a' haszonért fáradozó ta-

E' neme a' romlottságnak bármelly rendnél is szo-
morú , de az annyi 's ol ly lélekbe járó föladásra 
hivatott oktatói rendnél valóban legszomorúbb! 
Méltán borzadunk, ha családalya, azon pénzt , 
azon időt , azon figyelmet, azon erőt és észt elkár-
tyázza, eliszsza 's elheveri, mellyeket ártatlan 's 
gyámolatlan gyermekinek nevelésére kellene f o r -
dítnia: de ugyan az istenért, van eléggé bélyeg-
ző szavunk, melly kifejezze olly tanitó-nevelő fö-
lött i iszonyatunkat, kinek feslettségét évről évre 
száz meg száz neveletlen gyermek sínli — egy vagy 
két életnyomon keresztül? Sz. 



nitónak, mind a' sikert óhajtó közönségnek olly 
hasznot tenne, mellyért később a' tanító' és kö-
zönség' háláját hordaná minden léptein. 

Tanító-képző tehát az egyház' lelkésze lenne. 
Nem valami uj találmány szerint, felhősdien 's tüz-
zel-rassal, hanem azon módszerint, mint gon-
dos, előrevigyázó kormányzó szokott tenni, ügyes 
tapintattal. Értekezésem'czélja nem sértegetés, 
vagy ármánykodás, hanem szerény tanácslat. Hogy 
kisebb mond valami hasznosnak látszót, az talán 
nem sértés? Gátó' erkölcsi aranymondási közt ol-
vasám: „Szolgádtól is örömmel vedd, hami jót 
tanácsol; senkinek értelmét nem kell megvetni, 
ha hasznos." E' czélra, mit gyakorlatban láttam 
's tapasztaltam, csak azt akarom röviden elmon-
dani. 

Egy derék, köztiszteletű's közérdek mellett 
buzgó lelkész, miután látta, hogy a' magára ha-
gyatott, vagy inkább ügyetlen 's hanyag taní-
tókra bízott iskola egészen a' veszedelem' szélére 
jutott; 's a' különben az előtt becsületes egyének 
némellykor kellemetlenül, kényszerítve 's minden 
haszon nélkül váltak meg iskoláiktól, új tanító' 
beléptekor igy kezdte el a' gyakorlati tanítókép-
zést. Mindjárt a' tanító' megérkezte után egyházi 
gyűlést hirdetett 's a' tanítót bemutatta az egyházi 
tanácsnak. Eleibe adta az új tanítónak, miszerint 
ha ö a' fizetést pontosan kívánja, az egyház is 
sikerét óhajtja a' tanítás-'s nevelésnek, melly czél' 
könnyebbeni elérhetése végett az egyház iskolai-
könyvtárt nyit meg néhány legszükségesebb köny-
vekkel, mellyek'számát évenként nevelni kívánja; 
figyelmeztetett a' tanító, hogy igyekezzék magát 
a' tnaításra mind inkább alkalmassá tenni, 's hogy 
minden hétfőn, múlt héti iskolai foglalkozásáról 
tőle számot kérnek, a'midőn az akadályokat föl-
jelentheti, 's lehető módon az egyházi tanács a1 

bajokat orvoslandja. A' derék lelkész választott 
maga emllé az egyházi tanácsból két alkalmas egyént 
„iskolai felügyelő" czímmel, kikkel minden hét-
főn meglátogatá az iskolát pontosan 's hivatalosan, 
de nem executor módjára, időközben pedig több 
izben, a' tanítót értelmes tanításra is akarván szok-
tatni, a' gyermekeket kérdezgeté, 's mit a' gyer-
meknemtudott megfejteni, magyarázgatá. Illyen-
kor igy szólt a' gyermekhez: „te fiam, nem vol-
tál itt a' magyarázaton, vagy nem figyelmeztél, 
hallgassatok ide mindnyájan, nézzetek homlokom-
ra, mert még többen is lehetnek köztetek, kik 
ezt a" tárgyat nem fogták föl, megfejtem a' dol-
got körülményesen" 'stb. Mikor a' tanítóval csak 
négy szem közt voltak, nagyon ajánlá, hogy ké-
születlen soha ne menjen iskolába, rendelje el a' 
tanítási órákat, a' könyvnélkülözni feladandó lecz-
két előre világosan megmagyarázza; attól külö-
nösen őrizkedjék, hogy tanitványival azt kívánja 
könyvnélkülöztetni, mit maga sem tud, mert a' 
tanítónak ollyan készen kell lennie iskolájában, 
imnt a' lelkésznek a' templomban. Hogy pedig a' 

tanítót erre is rá szoktassa, azon órákon, midőn 
előre magyarázott, többször jelen volt. Figyelmez-
tette a' tanítót arra is, hogy tisztelete növekszik 
tanítványi előtt az által is, ha azt, mit velük ol-
vastat, előre megtanulja; a' tanítvány, ha esz-
mélődik, csudálni fogja, hogy mit o könyvből is 
alig olvas, azt tanítója fejből is tudja. 

Mikor a' gyermekek iskolába gyülekeztek, 
némellykor, kivált reggel tiszta idővel, által sé-
tált a' lelkész az iskolába; illyenkor holmi apró-
ságokkal mulattatá a'növendékeket; például: „ te 
Márika! vagy N. N.! a' mint látom szomorú vagy, 
bizonyosan te nem akartál iskolába jönni, vagy 
honn valamiért megfenyítettek.4' Illyenkor a' má-
sik rá vallott, hogy úgy történt; a' midőn aztán 
a'jeles lelkész megfeddé a' növendéket, 's egy-
szerű elbeszélésben előadá egyszersmind az is-
kola-elhanyagolás'káros következményit. Ha vala-
melly gyermek vidámon lépett az iskolába, igy 
szóla hozzá: ,,te Pista, vagy N.N. ! a' mint lá-
tom igen vidor vagy, bizonyosan azért olly derült 
ábrázatod, mivel még honn elkészültél a' feladott 
leczkére; ha most több érkezésem volna, mind-
járt el is mondatnám veled. Majd valamellyik nap 
bejövök 's elkérdem tőled a' leczkét, 's ha akkor 
is készen leszel, nagyon megdicsérlek." Lehet 
gondolni, a' gyermekek' illy meglepetése, meg-
dorgálása vagy megdicsérése, mennyi ösztönt 's 
tartakozást gerjeszte bennök. Hát a* tanító nem 
igyekezelt-e, hogy lelkészét az iskolábani megje-
lenésben megelőzze. A' tanító néha boszankodott, 
hogy kedvére faluról falura nem futkározhatott, 
miként azt a' szomszéd tanítóktól látta. Néha sze-
rencsét próbált tiszttársait meglátogatni, de mind-
annyiszor rendetlenséget tapasztalt haza jöttével, 
és szégyenlette, ha néha az iskola' udvarán fut-
kározó 's lármás csoportokat honn nem léiében a' 
gondos lelkész rendre igazította. Ezek mellett, 
hogy az olvasást is megkedveltesse vele, szín-
müveket, jeles könyveket vagy hírlapot adottái-
tal * ) , mellyekből aztán kérdezősködék. Ha nem 
tudott belőle a' tanító semmit — mivel nem ol-
vasta át — serkentette az olvasásra, elébe adván, 
miszerint az által nyelve, erkölcse, emberekkeli 
bánása csinosbul, ismerete tetemesen növekedik 
's az úribb társalgásban is több élvezetet tapasz-
taland, ha némellykor a' közeszmék' fejtegetésé-
ben is szót emelhet, és nem lesz kénytelen csak 

*) Nem színmű vagy hírlap való gyermeknek, ha-
nem együgyű, mulatságos, ész- és erkölcs-fej-
lesztő elbeszélések , mellyeknek tartalma vagy a' 
szenttörténetből, vagy a' haza1 földiratából és tör-
ténetiből , vagy egyes jó, ügyes és kitűnő férfiak', 
asszonyok' 's gyermekek' életleírásából, vagya' 
természetleirásból, vagy utazási rajzokból lehet 
véve, vagy szivképzö ártatlan gyermeki beszél-
getésekből állhat. Azért jó lesz a' tanítónak is 
leginkább illyenekkel töltekeznie, hogy legyen mit 
beszélnie a' tanítványok elölt. S z. 



póriasan társalogni.*) Iskolai órákon kivül néhai 
elvitte magával sétálni, különösen vasárnapokon, 
ünnepeken együtt mentek meglátogatni a' tiszlesb 
családokat. Örült a' nép, hogy egyházi hivatal-
noki közt az áldásozó egyetértéi uralkodik. Igy 
igyekezett a' közérdek mellett buzgó lelkész a'ta-
nítót gyakorlatilag valódi tanítóvá képezni, nem 
is siker nélkül, mert az iskola' szoros felügyelete 
alatt számra is tetemesen szaporodott, de legki-
vált tudományossága 's neveltsége olly szembetűnő 
volt, hogy a' látogatók' figyelmét ki nem kerül-
hette; azonban a' tanító, növendékei' szaporodá-
sával növekedett fizetésén kivűl azon hasonlíthat-
lan jutalmat is elnyerte, mellyet a' méltányolni tu-
dók' dicséretéből származott öröm 's önérzése szo-
kott teremni a' kötelességében hűn fáradozó szor-
galmas embernek. 

Anyagilag is sok jót tett az ügyes tapintató 
lelkész, tapasztalatlan tanítójával. Látta ugyanis, 
hogy az előbbeni tanítókat mint pusztíták ki a'dő-
zsölő barátok, mikor tehát észrevette, hogy a' 
kártyázás, borivás derekasan űzetik, ollyankor 
lepte meg a' tanítót valamelly kéréssel, például: 
hogy segítne valamit leirni, szobáját, nehogy kára 
következnék, csukja be. Miután az alkalmatlan 
vendégeket sorra szólítgatta: ,,ha nem találnának-e 
honn hasznosabb időtöltést az életrövidítő 's kár-
tékony dőzsölésnél'-? illően elejükbe adá, hogy 
,,a'tanítás 's nevelés nagy munka, folytonos gon-
dot, előkészületet 's derült elmét kiván; a' tanító-
nak sok kárt tesznek, ha működésében, különö-
sen napi foglalkozásiban hátráltatják; 's ha az éj-
jelt csendességben nem töltheti, nappala zavart 
lesz, indulata rendetlen 's áldástalan , mint jeget-
szóró setét felhő; becsülete a' szülék's józan gon-
dolkozású emberek előtt elvész, pedig mi az ember 
becsület nélkül, csak fent járó halott, ő nem érez-
heti az élet'tiszta gyönyöreit.'' Szégyennel távoz-
tak el a' kisértetek, nem bántá senki sem a' lel-
készt, sem a'tanítót. Bizonyosan az alkalmatlan-
kodók magukba szállván, átláták, hogy arczaik nem 
méltatlanúl piríttattak meg. Méltó volna ezen egy-
szerű, de még is sok hasznot hajtó gyakorlati kép-
zést használni, annyival is inkább, mivel az egy-
háznak nem sok költségébe, csupán gondos és fi-
gyelmes eljárásba kerülne , 's még is jó gyümöl-
csöket teremne. 

Másik gyakorlati tanító-képző, a' tanítói egy-
let lenne, melly már sokaktól megpendíttetett 's 

* ) Bocsánat! nem mondom ugyan, hogy ezt rosz 
legyen tudni, de népoktatónál ez koránsem tar -
tozik a' fő dolgok közé. söt sokszor hiúságnak 
levén forrása, 's a' tanítónak elvonván figyelmét 
egyszerű de szent föladásától, károssá válhat. 
Fecskefarkos, pedert bajszú, fodort hajú , levet 
csapni tudó és az elmét mulatságosan futtató be-
szédű oktató tetszhetik birtokos és árendás urai-
méknak 's asszonyaiméknak, de a' helység' zsenge 
népe vajmi bután 's bárdolatlanul maradhat ám 
a' mellett. Sz . 

itt ott kezd zöldelleni is , mi gyümölcsöt termend, 
a' későbbi idők megmutatandják. 

Hogy ez ideig 'az egylethez sok tanítóknak 
's másoknak sincs kedvök , két oknak tulajdoní-
tom; egyik a tárgyismeretlenség, másik pénz-alap 
nem létében költségtőli visszaborzadás. Mind a'két 
akadályt jelenleg megkisértendem eloszlatni. 

A' tanítói egyletek' czélja, mint némellyek 
szeretik gondolni, nem üres társalgás, haszonta-
lan időpazarlás, vagy költség fecsérlés lenne, ha-
nem a' tanítás- 's nevelésbeni haladás, mit a'kor' 
lelke már ma nemcsak javasol, hanem szorosan 
sürget s keményen parancsol. A' tanítás- 's ne-
velésnek , mint más nagyszerű vállalatoknak nagy 
a1 terhe , mellyet e' darabos pályán , kivált illy 
alá sülyedtében, egyes erők helyéből ki nem moz-
díthatnának, ha egész valójukat áldoznák is rá. 
Mit nem követett el a' nemes Marczibányi család, 
's a'honszertekegyeit éreztető nemes gr.Buttler", 
's még is az egészre csak kevés mozdulást tett. 
Az irói pályán koszorúsaink Edvi Illés Pál, Varga 
János professor^'s többek, sok munkát fordítottak 
a' pangásban levő nevelés' fölsegítésére; 's valóban 
ha meggyújtott szövétnekök' világát a'mély álom-
ban merengők láthatták volna, vagy jelenleg is 
láthatnák , képző-intézetek'nem létében is virág-
zásnak indulnának az iskolák; de nem lehet a'ko-
szorús irók' buzgalmának közhatása, mert ezt a' 
restek félre magyarázzák. Az álomban merengő , 
midőn serkentetik, hogy, virrad, haladjunk!" 
felemeli ugyan szempilláit, de midőn látja, hogy 
csak a' mécs pislog, világát megvetve, ismét álom-
nak hajtja fejét. A' szorgalmas munkások a' mécs' 
világa mellett fölöltöznek, munkaszereiket meg-
ragadják 's még a' hajnal' gyönge fényénél elin-
dulnak 's haszonnal munkálódnak, megtartják az 
elvet : „ki korán felkel, aranyat lel." Hál kik 
a' fényes nap' feljötte után kapkodnak széllyel? 
Ok, kegyes olvasók! már nem találnak munkát a' 
gazda' kertjében és szőllejében, mert az igyeke-
zők nagy számmal menvén 's korán indulván, he-
lyöket elfoglalták. Igy járnak szunnyadozó pálya-
társaim, kik sem a' kor'mozgalmira, sem a' han-
gos „virrad! haladjunk''-ra nem ébredezve, álomba 
szenderegnek. Ha egyletbe állnának, mindjárt több 
ösztönt és kedvet nyernének, magánosságban nem 
csuda , ha nem látnak, nem hallanak 's a' nem 
látott hallottakról képzetök sincs. 

Sok tanító hasonló a' rosz szolgához, kinek 
ha bajtársa jót tanácsol is, elutasítja, csak ura' 
parancsára figyel. Látják az egyházak' összes kor-
mányzói, hogy míg egyedül csak a' tanítókra lesz 
bizva a' tanítás 's nevelés' nagy munkája, nem 
megy különben, mint a' sok cselédre bízott gaz-
dálkodás. El kell ismerni, hogy a' tanítók közt 
vannak vas szorgalmúak, kik csekély dijazás mel-
lett is, mint urokhoz hív szolgák, a' többeknek 
is szeretnének példát mutatni, de munkálatuk csak 
hatáskörükben ér valamit, 's midőn látják, hogy 
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igyekezetük nem méltányoltatik 's csak egyked-
vüleg vétetik, utóbb csüggedni 's lustulni kezde-
nek. Hogy tehát egyik tanító másikra nézve ösz-
tönt nyerjen; 's a1 megpendített tanítói-egyletek 
élő, zöldellő, virágzó, sőt gyümölcsöző fákká nö-
vekedjenek, az egyháza^' összes kormányzóinak 
kellene felszólítani, sürgetni, sőt kényszeritni 
is a' vonakodó tanítókat összetartásra 's cgyütt-
munkálásra, még pedig nem idővel, hanem mind-
járt 's még ez évben; mert drága az idő, melly-
nek hasztalan pazarlása bűn, ollyan bűn , mit a' 
késő nemzedék azokon vagy utódjaikon bőszült meg, 
kik az elhanyagolás1 okai voltanak. 

Összes munkára egyletbe kell a' tanítókat pa-
rancsolni, hogy a' ki tud, tanítsa a' többit, a' ki-
ben nincs ösztön, nyerjen a'jobbaktól; ott ismer-
je el a' magárul gondatlanul sokat tartó, hogy ő 
az ismeretek" országában hontalan, még nem nyert 
polgárisodást, pedig ezen ország' javaival már 
gyermekkorától tángálja életét. Hálátlan tag az 
ollyan, ki a' társaság'javaivaliélést mintegy köve-
teli, virágoztatására azonban munkás kezet nem 
nyújt. Nézzünk magunk körül honunkban, eszmél-
kedjünk: nem társulatok' 's egyletek' gyümölcse-e 
a' honinyelv' kimüvelődése 's csinosodása, annyi 
jótékony intézetek'létrehozása 's fenállása, sok 
üdvös eszmék' születése 's megérlelése? Valóban 
az összesített erő mindenütt csak sikert szűl. Mi-
ért ne munkálódnánk tehát azon, hogy czélszerü 
intézkedés mellett a' tanítók is mutatnák be a' vi-
lágnak, hogy mint az erőtlen hangyák, közre-
munkálással, magokhoz képest dombokat emelnek, 
ők is egyletben segíthetnek, más közremunkálók-
kal kezet fogva, az iskolák' szellemi emelésén. 

Hogy iskoláink emelkedjenek, valóban sokat 
fognak tenni a' tanítói egyletek; mert az egyletek' 
összes tagjai közt lesznek, kik a' tanítás-nevelést 
már eddig is elméletileg, sok részben gyakorlatilag 
is értik , 's összesereglés' alkalmával fejtegetvén 
a' figyelmet érdemlő 's körükbe tartozó tárgya-
kat, a' még magát sem ismerő tanítót eszmélke-
désre ébresztik, 's megismerkedtetik a'könyvek-
kel, mellyekből magára 's czéljára annyit olvas-
hat, hogy ha azokat gyakorlatilag alkalmazza, m'a-
gára 's iskolájára illeszti, nem lesz erkölcstelen 
hanyag tanító, kivált ha az egylet még figyelemmel 
is kiséri tagjai társalgását 's időnkénti működését. 
Ez összes egyleti munkálat nélkül bármennyi üd-

#) Reméljük erkölcsi kényszert kíván értetni értekező 
ur , mert a' physicailag kényszerített oktatók bot 
tal hajszolt robotosok lepndnének, millyenek bár 
távol maradjanak a' szabad és díszes tanító-egyle-
tektől , mint tehetlen herék a' dolgozó méhek' út-
jából. Egyébiránt meggondolást érdemel még azon 
sajnos körülmény is , hogy némellyek annyira el-
nyomasztvák a' szegénylét' gondjaitól, vagy pe-
dig szellemileg olly fejletlenek, hogy legjobb aka-
rat mellett is alig vehetnének munkás részt az 
egyletben. S z. 

vös intézetek 's kegyes alapítványok tétetnek is a' 
tanítás' és nevelés' ügyében, nem lesz sikere; 
mert az ügy' legutolsó végrehajtói a' tanítók le-
vén, ha a'végrehajtó avatatlan lesz, végrehajtása 
sem lehet sükerteljes. 

Az iskolai könyvek számtalanok, de haszon-
vehetők csak igen kevesek; mert tudós nyelven 
készülvén, a' gyermek csak szájába rágva 's más 
szavakkal és kitételekkel értheti meg. Nem jobb 
volna-e a' gyermek kezébe adandó könyveket úgy 
szerkezteni, hogy gyermekkorában is megértse, 
azonban tudományának érettebb éveiben is hasz-
nát vehesse? Megkell vallani, hogy sok könyv-
re ezt mondja az értelmesebb olvasó: „hogy ez 
nem gyermeknek való." De ki ismerheti jobban 
az iskolai növendékek' hajlamait, koron- 's lép— 
csőnkénti fejlődésit, minta' figyelmes tanító, kö-
vetkezőleg ő készíthetne gyermeki értelemhez i l -
lesztett könyvet, mit társaival az egyletben körül-
tekintvén, iskolai tanításokon kipróbálgatván, al-
kalmas kézikönyvet nyernének a'gyermekek. Ezen 
működésből nem lennének a' lelkészek kizárva, 
mert a' társulatok' fejei lelkészek lévén, irányt 
ezek adnának a' társulatoknak. Azonban gyűlésről 
hazamenvén a'tanító, a' czélba vett tárgy' mikénti 
feldolgozásában kit kérhetne fel bizodalmasban 
oktató- 's birálóúl, mint egyházi főnökét, a' lel-
készt? Nem kell félni a' tanítói egylettől sem czél-
zaíára, sem költségeire nézve; mert czélzata ne-
mes és közérdekű 's költsége nem nyomasztó a' 
szerint, mint a' tanító egyleteket rendezni óhaj-
tanám. 

Nem osztozom véleményben azokkal, kik azt 
sürgetik, hogy az egész egyházmegye' tanítói ösz-
szesen minden alkalommal összeseregeijenek; mert 
néhol a' nagy távolság 's kevés pénzerő miatt egy 
évben legfeljebb is csak kétszer gyülekezhetnének 
össze, akkor sem mindnyájan, 's az egylet könnyen 
feloszolhatnék, mint a1 gömöri tanítóké.*) Nézetem 
szerint czélszerübb lenne minden egyházmegye' 
tanítóit három vagy négy kis társulatba, értekező, 
olvasó körbe vonni; igy közelébb esvén egymás-
hoz, mind a' gyülésrei utazás, mindaz olvasás 
's eszmecserélés könnyebben eshetnék meg; azon-
ban a' többi társulatok — tanítói körök — időn-
ként tudósíttatván egyik vagy másik, szinte azon 
megyebeli társulat'tanácskozási eredményéről, az 
apró társulatok egy nagyobb egész egyletet képez-
nének. 

Főnöke a' részletes társulatoknak azon tár-
sulatok' vagy tanítói-körök" körlelkésze lenne, 
ki minden évnegyed'végeztével meglátogatván az 
iskolákat, látogatása után gyűlést hirdetne, hol 
észrevételeit nyilvánítván, tanácskozás alá bocsát-
ná. A' gyűlés' munkálatát ekkor a' jegyző, kit a' 
közbizodalom választand, fogalmazván, miután az 
egylet'jegyzőkönyvébe iktatta, a'több társulatok-



nak is köröztetés végett megküldi. Illy móddal, 
évenként elég lesz egy megyei közgyűlés, melly-
nek főnöke világi rendbal választandó. * ) Az egye-
temes tanitó egyleti gyűlést képezendik: a' világi 
elnök, három vagy négy körlelkész — mint az egy-
házmegye' nagysága kivánandja — 's hat vagy 
nyolcz tanító, kik a' három vagy négy társulatot 
képviselendik, utasítással ellátva. A' gyűlés azon-
ban a1 dologhoz értőket 's közeleső tanítókat nem 
zárja ki , de szavazati jogot csak a' választott ta-
goknak enged. 

A' világi elnök, pénzalap' nem létében ke-
gyes lesz illy közérdekű ügyben a' napi-díjt el-
engedni. A'körlelkészeket az egyházmegyei pénz-
tár a' szükségesekkel elláthatja; a' tanítók pedig 
gondoskodnak küldöttjeikről azon évenkénti csekély 
adózásaikból, mit jövedelmeikhez arányozva az egy-
let minden tanítóra rárovand. Illy közérdekű fá-
radozásokban, hogy az egyházak is a' tarsulatok 
küldöttjeit legalább fuvarozással ne segélnék**),' 
nem is gyanítom, a' midőn látom, hogy segedei-
mezéssel járulnak az olly vállalatokhoz is, mely-
lyeknek gyümölcsözése bizonytalan: mennyivel 
inkább segéllendik a' kiszámított hasznot hajtható 
tanítói egyletet. 

Azt nem akarom magammal elhitetni, hogy 
a' felvett tárgyat tökéletesen kifejtve 's készen 
adtam a' t. cz. olvasó közönség' eleibe. Nem is 
egy közlegényen áll az ütközet' szerencsés kime-
netele. Ki hiányt lát benne, kötelessége igazítni. 
Azonban , ha valaki szeszélyességből igyekeznék 
jó szándékomat kigúnyolni, előre megkérem, hogy 
gúnyolódása álljon abból, hogy tárgykimerítőb-
ben dolgozza k i , miként lehetne népiskoláinkat, 
tanító-képző-intézet' nem létében jobb lábra állí-
tani. Ha szerencsésben működik, vele nem sért 
meg, sőt inkább józan 's teljesíthető javallatának 
én is hív követője leszek. 

S z e n t - M á r t o n i Dán ie l . * * * ) 
k. k. fülöpszállási tanító. 

• ) Miér t? mért nem inkább egy a' tanítási 's neve-
lési dolgokba tudományosan és gyakorlati lag ava-
tott fé r f iú , akár v i lág i , akár egyházi? 

* * ) Nem épen csekély 's nem korszerű kívánság, m i -
után a' fuvarokkali zaklattatás a' szegény népre 
nézve nyomasztó 's nem egyéb a' büzhedt nevü 
szolgaság' (Leibeigenschaft) maradványánál 

* • • ) Nem a'szerzőnek akarok édeset mondani, hanem 
lelkem' ösztönzésének tenni eleget, midőn ezen-
nel nyilvánítom, hogy ezen, annyi szerénységgel, 
annyi szelídséggel, csaknem aggodalmas félékeny-
séggel — tán a' lenézetés' megszokásának ered-
ménye — kivált pedig annyi tárgyismerettel irt 
czikk kimondhatatlan jótékonyan hatott rám. A' 
A ' szerző gúnytól fél. Én pedig arra kérem: fo ly-
tassa a' nevelés kör i i l i nézeteit tovább is il lyen 
szellemben 's midőn hasábjainkat örömest meg-
nyitom munkálatainak, nem hallgathatom el azon 
ohajtásomat, vajha Isten adná , hogy abból a' mit 
eddig i r tam vagy ezentúl írandók, mindig annyi 
irigyletes gúny száljon fejemre, mennyi Szerzőre 
ezen czikkéért vár "s én nagyon meg leszek elé-

Egyliázi gyűlések: 
Felső borsodi gyűlés. 

E. megyei gyűlésünk a' kazai egyházban april'. 
12—13 napjain tartatott, megelőzvén azt ugyan 
ott 11-kén számvevő-székünk. A ' gyűlést espe-
resünk buzgó imával nyitámeg, melly után ugyan 
ő, a' mult őszi gyűlés óta tett hivatalos eljárásá-
ról, 's intézkedésiről, naplója' bemutatásával, 
számolt, 's e' korszerű tette és szigorú pontos-
sága újlag méltányló köszönettel fogadtatott, 's 
intézkedései, mint szorosan jogszerük 's igazsá-
gosok, helyeseitettek. Gyűlésünk'nevezetesb tár-
gyai szárazröviden következők voltak: 1.) E. P., 
ki a' múlt őszi gyűlésünkön betegeskedése miatt 
aljegyzői hivataláról lemondott, most, miután egész-
sége helyre állott, e.megyénk' kérésére, azt ismét 
fölvállalá. Jegyzőink' száma egy új egyénnel is 
szaporítatott, főkép a' levéltár' rendbeszedése' 
tekintetéből, S. J. neveztetvén ki. — 2.) Négy, ha-
lál által megürült egyházaink szabad tetszésök sze-
rint választott ifjú atyafiakkal töltettek be. — 3.) 
Tárgyaltatott a' b - - i ref. lakosok' evang. lakos-
társaik elleni panaszára kiküldölt biztosság' kime-
rítő hivatalos jelentése. Azonban az ügy megyénk-
ről az e.kerületre, onnan az ev. atyafiak' e.kerü-
leti gyülésökre vitetvén, később leendő eredmé-
nyéről, vagy ennek hiányában, cz ügyben majdan 
teendő intézkedésünkről, a' dolog' egész állását 
föltárva, fogok irni; most egy rövid gyűlési je-
lentésben hosszallom. — 4.) Választmány nevez-
tetett k i , tervet készítendő miképen lehetne ván-
dorló gyűléseinket bizonyos egyházakhoz kötni. — 
Esperesünk megbízatott, hogy a' pesti prot. főis-
kola' fölállítására megyénkben gyűlt pénzmennyisé-
gérül a' n. t. választmányt tudósítsa, a'pénzt ak-
kor levén — némeliy egyházaknak világos kivánata 
szerint — fölküldendők, mikor az iskola' fölállása 
minden kétségen túl leend, addig az kamatra 
adatván ki. Miért e' bizalmatlanság? kérdik talán 
önök, hja mi ismerni látszunk e1 hont, mellyet 
ez ideig azon átok nyomott, hogy legszebb 's 
Iegüdvősb vállalatai többnyire léire jönni nem bír-
tak, e' segedelempénzek pedig azon világos ki-
jelentéssel kérettek, hogy az iskola'föl nem állha-
tása esetében, vissza fognak adatni. — G.) M. A. 
lelkes táblabiránk indítványt tőn egy megyei könyv-
tár'fölállítása iránt; többek által pártolva, fölké-
retett, hogy annak tervét kidolgozva, jövő gyű-
lésünkre adja be. — 7.) Három e' télen a' s. pa-
taki főiskolából kihozott 3 éves új isk. tanilók, 
régibb határozatunk'nyomán, a'gyűlés' szine előtt 
vizsgáltattak meg, az általuk tanítalandó tudomá-
nyokból. - - 8.) Egyh.mcgyénknek szomorú fog-
lalkozása is volt, mert egy három évre a' pataki 
főiskolából kihozott isk. tanítót, alig egy évet töl-

gedve sorsommal. Még csak azt, hogy a' csilla-* 
gok alatti Sz. nem nevemnek előbetűje. 

Székács, 



töttet e' pályán, igen botrányos és erkölcstelen 
magaviselete; szinte egy más állandó isk. tanítót, 
hasonló botrányos magaviselete 's hivatalos ha-! 
nyagsága miatt, hivatalától elmozdított. Végül 
pár szóban, megyénk' nevében szives köszönete-í 
met tek, Dobozy Antal ur' egyh.megyei táblabí-
lánknak 'stb., kazai egyház1 főgondnokának 's tisztelt 
nejének , hogy az egyház* legkisebb terhe nélkül, 
ez igen nagy és szép közönségü gyűlést három 
napon át, saját úri házuknál a' legnagyobb bőke-
zűséggel, 's szives magyar vendégszeretettel el-
látták. f. bo rsod i . 

Alsó Baranya-bácsi ref. egyház-
megyei gyűlés. 

1844dik évi máj. 7 , 8, és 9-ik napjain Ko-
pácson, Baranya megyében, ramocsai Markos Pál 
segéd-gondnok és Rácz Péter főesperes urak' el-
nöklete alatt teljes nyilvánossággal tartatott köz-
gyűlésnek érdekesb íárgyai — jegyzőkönyvből k i -
szemelve — következők: 1.) Zimmerman Károly 
úr , cs. k.főherczeg Károly* béllei uradalma'igaz-
gatója, még mult évben tanács-gyülésileg ajánlt, 
egyházi szavazatilag meg is választott ágost. val-
lású két világi urak' egyike , tanácsnoki hivata-
lába eskü letétel után, harsány éljennel üdvözöl-
tetvén, ünnepélyesen beiktattatott. — 2.)Alespe-
res úr, tanács-gyülésünk iránta mulatott eddigi 
bizalmát 's kedvezéseit levélben megköszönvén, 
gyöngélkedő egészsége miatt, hivatalátoli végkép 
föloldoztatását kérle. Tanács-gyülés azonban al-
esperes úrnak hasznos szolgálatait eleven emlé-
kezetben tartván, 's jeles papi erényeit megtisz-
teltetésre méltónak Ítélvén, hivatalának további 
megtartására megkéretni, egészségi állapotának 
roszabbra fordulandó esetében is tisztes hivatalnoki 
czimjével diszesíteni határozla, a' netalán tőle ki nem 
telhető hivalalos foglalatosságoknak teljesítésére 
tiszttársai önként és kész szívvel ajánlkozván. — 
3.) Megyei aljegyzőt kinevezhetési jogáról elnök-
ség ez alkalommal — azon okból, mivelhogy e' 
megye számos e' hivatalra alkalmas egyénekkel 
bírni szerencsés , kik közül alig lehetne kitünöb-
bet választani lemondván a' számos alkalmasok kö-
zül egy alkalmas, gyülekezetek szavazataival, igy 
közbizalom utján leszen — és pedig minélelöbb 
— megválasztandó. — 4.) A' felső-baranyai egy-
házmegye' számos lelkészeinek tisztújítást kívánó 
indítványára, melly mult évi egyházkerületi gyű-
lés' jegyzökönyvének 117dik száma alatt tárgya-
lásul minden megyének kiadatott, szóról szóra ez 
végeztetett:„Ezen egyh.vidéki tanács, komoly tanács-
kozás, és figyelem alá vévén az érintett indítvány' 
tárgyaltatását, miután az egyh.kerületi gyűlés' 
jegyzőkönyvébe kitett „egyházvidékek felszólítása 
alatt4' maga' szoros tanácskörét nem értette, 's 
nem is érthette volna, bármilly késznek nyilat-
kozott az egész tiszti kar, hivataloskodása' meg-
szüntetésére, az egyh.vidéki tanács, a' kérdéses 

tárgyat olly fontosnak látja, hogy annak saját ha-
tóságai rendelkezése által való rögtön eldöntését 
önkénytesnek, a' mtga ügyében való bíráskodást 
pedig szerénytelenségnek tartaná. Mellyre nézve 
minthogy az eddigi százados gyakorlat az egyh.vi-
déki állandó hivatalnokság mellett nyilatkozik, más 
részről a' haladási korszellem az avult szokások 
helyett javítási rendszert kiván; 's a' czélba vett 
tisztújításnak tagadhatlan fény- és árnyoldalai lé-
vén, mellyek mellett és ellen fontos nyomadéku 
okok harczolnak, 's azoknak megvitatásából fejlik 
ki az üdvös vagy káros eredmény, az az egyh.vi-
déki tanács által minden gyülekezetek' lelkipász-
torai, 's akárminemüértelmes tagjai, a' kérdéses 
tárgyban teendő véleményadásra 's nyilatkozasra, 
's annak — az egybehasonlításból keletkező határ-
zat hozás végett — a' jövő évi egyh.vidéki tanács-
gyűlésre leendő beküldésére ezennel felszólítatnak. 
— 5.) A" hajdani horvát municipalitas' liberális— 
musa' védszárnyai alatt máig is fenálló négy anya-
egyházak' egyikének jelesen Rétfalunak lelkipász-
tora bepanaszolván eszéki várbeli pap' azon kor-
szerű tettét, miszerint az ágost; hittvallásu bol-
dogult báró Lakos vár-commendans' hűlt porainak 
protestáns hallotti szertartással való eltemetteté-
sét neki — ki azt egy tekintelyes fölszólításra tel-
jesitni akarta, — épen nem engedte: mint protes-
táns vallásunkon ejtett sérelem egyházkerületi 
gyűlés' elibe terjesztetni rendeltetett. — Ez öt pont 
mi általam a' tömötten két ívnyi jegyzőkönyvből 
kiszemelten, a' tiszt, közönség előtt fölmutatan-
dókul ítéltettek, annyival inkább, mert Iső pont 
ez egyházmegye, ugy tanácsa* mint papjainak 
uniohoz vonzó igaz hajlamát. 2dikagg hivatalnokai 
iránt viseltető kegyeletét. 3dik az erő-dus elnök-
ségnek szép resignatioját. 4dik az alkotmányos ke-
bel' legszentebb elvének „semmit rólunk, nélkü-
lünk" alkalmazását; és végre 5dik a1 protestan-
tismuson elkövetett bármi sérelemnek jogérzetű 
visszatorlási készségét, minden kétségen túl ta-
núsítja. — Berekesztésül. Nem lehet nem szóla-
nom a' szellemről, melly e'jegyzőkönyv'azon ré-
szét lengi át, hol ama' három lelkészről van szó, 
kik egyházaikkal békétlen viszonyban élni elég 
szerencsétlenek. Itt akaratlan is el kell ismerni e' 
megye' jelen kormánya eszes ügyességét, az egye-
temmel szembe igen is erőtlen lelkész' gyöngéd 
kíméletét. E' százrétü vádoskodások' czáfolatainak 
olvasgatása mosolyra fakaszthatná a' legvaskosabb 
küriarchiai antipathiát is. — Pénztári álladalmae' 
megyének 4386 frt. 18 kr. váltóban; özvegyi pénz-
táré pedig 2131 frt. 21 kr. * } * * * 

A' IÍ. fej érv ári ref. egy ház vidék' 
zsinatja. 

Május' 30-án tartá K. F.-váratt egyházvidé-

A' három csillag előtt meghajol az egyes csillag, 
mert példát mutatott, hogyan kelljen tudósítania* 



künk nyilvános gyűlését t. Szász Lajos ur' elnöklete 
alatt, köztiszteletet érdemmel nyert , vidéki két 
gondnokaink, báró Kemény István és Sárpataki 
Zsigmond urak' résztvevő jelenlétökben. Gyülésünk' 
közfigyelmet igénylőbb tárgyai valának: 1.) Fel-
olvastatván, a' közelebbi jun. 16-án Déván kez-
dődő, közzsinatra hivó püspöki levél, minthogy 
vidékünknek rendes jegyzője jelenleg nincs, ha-
nem csak helyettesített, egyike azoknak, kik a ' 
mult évben tizenöt ekklézsiából álló vidékünk' hat 
ekklézsiája papjai' hozzájárullával végbe vitt jegy-
zői candidatiokor a hármas számba béestek; vita-
tás' tárgyául tüzé ki t. elnökünk , nem nyervén 
senki csak reáviteles szótöbbséget sem, annyival 
kevésbé átalánost, felküldjük-e személyesen mind-
hármát most, hogy a' közölök megerősítést nye-
rő, a' közzsinaton letegye az esküt? vagy csak 
egyikét? vagy utoljára egyikét se? az első ellen, 
igen érthető hangon, szólt a' költségkiméllés, 's 
még azon sajnos környülmény, hogy a' közzsinat 
csakis két egyént fogad el vidékünkből, mint ta-
got; a' másodikat tenni azért nem vala hajlandó 
a' többség, nehogy a1 megjelenő Jákób szerepét 
játsza,Esau' távollétében hanem szőröskézzel, leg-
alább sima nyelvvel; 's így az utolsóra hajlék a' 
vélekedések' mérlege, mi határozatkép ki is mon-
daték. 2.) Minthogy az eddigi gyakorlat' nyomán, 
mint hivatalosok, esperes és jegyző jelenének meg 
a' közzsinaton vidékünkből is, a' mi költségünkön, 
legtöbbször utasítás és mindenkor számolás nélkül, 
S. S. algondnok' indítványára „választanánk jöven-
dőre, nékünk számolandó képviselőt a' közzsinatra, 
's hogy utasítással elláthassuk, kérjük meg a' köz-
zsinatot egy feliratban, olly határozat'eszközlésére, 
hogy a' közzsinat' tárgyai a' lehetőkben, előre kö-
zöltessenek vidékünkkel," a' többség' akaratja nyo-
mán határoztatott: esperesünket mindenkorra vá-
lasztolt képviselőnkül nézzük, míg utasításunkat, 
's útiköltségül adandó pénzünket elfogadva nékünk 
számol; melléje azonban minden évben, szavaza-
tok' többségével, választunk még egyet magunk kö-
zül képviselőül, 's az esperes képviselő társát is köte-
lező utasítással ellátva küldjük a' közzsinatra, visz-
szajöttük után tülök számot veendők; mit tüstént 
éleibe islépteténk iralbéli szavazat' ulján; 's utasí-
tásul adók minden erejökkel oda munkálni, hogy 
az indítvány' értelmében, a' közzsinat' teendőit, 
ha előbb nem, a' májusban tartatni szokott gyű-
lésen tudjuk meg előre. 3.) Olvastatván a' deézsi 
ref. egyházvidéknek tudás végett velünk közlött 
jegyzőkönyvi kivonatja, főkép a'jegyzői successio' 
eltörlése' tárgyában, határozatuk annyiban nálunk 
pártolást nyert, hogy a' vidéki jegyzőket mi sem vá-
lasztjuk successioval; sőt a1 közelebbi közzsinatra 
tett feliratunkban sürgetjük az 1829-ki zsinat' e' 
tárgybani nyomasztó határozata' megszüntetését * ) , 

*) E' szerint minden szavazó egyén hármat köteles 
szavazni egy hely' betöltésére. 

's kérjük a' közzsinatot, hogy vidéki jegyzőink' 
választását 's beiktatását * ) merőbe reánk bizni 
méltóztassék; de a* közjegyző' successioját, több 
okokból, minden erőnkből pártoljuk. 4.) Udvar-
helyi egyházvidék' azon indítványát, miszerint az 
eddigi gyakorlat' megszüntetésével, a' 'váló-perek 
ne a' közzsinatra vitessenek megvizsgálás végett 
a' vidéki székekről, hanem a' püspöki székre, pár-
toljuk, 's az e' végre állítandó püspöki szék' al-
kotása' részleteihez szólhatni, annak idejére jogun-
kat fentartjuk. 5) Egy már régebben tervezett, 
egyházvidékünk' papi-mesteri-özvegyeit, árváit és 
szolgálat-tehetlen egyházi szolgáit tárgyazó gyám-
egylet' alapszabályait irók alá; melly gyám-egylet' 
tőkéjét nem csekély mennyiségben nevelendi éven-
ként. Szeretve tisztelt gondnokunk, b. Kemény 
István ur, valódi szűkölködők' fölsegítéséie min-
dég nyilt erszénye, ki szives vala megígérni, hogy 
míg vidékünk' gondnoka leend, minden évben há-
romszor a' zsinat-tartás' költségét hordozandja — 
mit gondnoksága óta mostanig is tőn — hogy azon 
sommá, melly különben ide költendő vala, száll-
jon mindig az irt gyámegylet' pénztárába. Fogadja 
a' nemes lelkű báró ur szivem' melegén buzgó há-
lámat, minden pillanatban ínségre juthatandó öz-
vegyeink' 's árváink' nevében. F. J. 

H á r o m s z é k r ő l . E r d é l y h o n b ó l . 
^ é g y e g y h á z - k ö z ö n s é g e k ' g y i i l é s e . 

Egyház-közönségi elnök, n. t. Bodola Fe-
rencz atyánkfia' üdvözlő beszédével nyittatott meg 
ezen gyűlés & Szent-Györgyön, a' rectori ház-
nál, folyó évi május' 31-kén, egyetlen egy világi 
gondnok sem vévén részt köztanácskozásaink-
ban. Holott is 1.) Kinevezett biztosaink által ké-
szített és a' m.fő egyh tanácshoz felküldendő alá-
zatos felirat olvastatik , mellybe tisztán fölfejtetik, 
hogy communitásunk , rendezése , melly hirlap' 
utján roszul közöltetvén, a' fő egyh. tanácstól meg-
semmisíttetett, nem valami gyöktörvényellenes újí-
tás, hanem csak a' - - - - - - - -
régi alakbani rendezés lévén, mint illyent, nem 
megsemmisítni, hanem mint ősi gyakorlat, kivált-
ság és törvényeinken alapultat annyival is inkább 
megerősítni méltóztassék, mivel e' tárgybani min-
den tényünk, az idő' és kor'józan 's törvényszerű 
kivánata. E' bizottmányi munkálat egész terjedel-
mében helybehagyatik. — 2.) Erdővidék' azon 
jelentése olvastatik , mellyben a ) panaszkép je-
lentetik , hogy a' körlevél mindég későn érkez-
vén oda, valamint eddig, úgy most is követeiket 
szükséges utasításokkal cl nem láthatták, b) A' 
m. fő egyh. tanács által betiltatott communitási új 
szerkezeiéhez, mindaddig nem állanak, míg a' tár-
gyat illető jegyzőkönyvi kivonat ezen e. vidékkel 
nem közöltetik; épen azért c j A'jegyzőkönyvi 

*) Eddig a' vidéki jegyző a' küzzsioaton mond hitet 
's vidéken nem. 



kivonatot egész terjedelmében közöltetni kérik; 
mire határzat: tudásul vétetik, és a' jegyzőkönyvi 
kivonat közöltetik. — 3.) Orbai e vidék , semmi 
névvel nevezendő követei által e' gyűlésen meg 
nem jelenvén; meg nem jelenésének az e.vidék 
okát adni határoztatik. — 4) Sokszor fölszólíta-
tott ikafalvi pap Zajzon Lajos, katonai szolgálat-
tételre való szoríttalása' tárgyában F. J. L., L. K., 
J. P., J. K., S. biztosok által, igen törvénysze-
Tüleg és igazságosan kidolgozott munkálat, kevés 
rövidítéssel helybehagyatván, az illető székely lo-
vag-ezered-kormányhoz fcleletkép átküldetni ha-
tároztatik. — 5.) Udvarhelyszéki e.kerület' azon 
indítványa, miszerint a' váló-perek egy terjedel-
mesebben alakítandó püspöki széken foljanak idő-
kímélés1 tekintetéből — mint az aristocratiai pap-
uralmat emelni törekedő czélzat — merőben ro-
szaltatván; határozatkép kimondatik, hogy 4815-ik 
év előtti modort visszaállítni óhajtván, a' váló-
perek' tárgyában, a' quindenakon adassék ki a' 
végitélet, hogy igy megkiméltessék a' drága idő. 
— 6.) Széki e.kerület' zsinatra felküldendő azon 
kórlevele olvastatik, mellybe esperes és jegyző 
urak' ezután leendő cánon-szabta választásuk a' 
főzsinattól tisztelettel kéretik, s melly, minden 
erdélyi e.kerülettel azért közöltetik, hogy köve-
teiknek pártolás végett ajánlják. Határozat: részi, 
zsinatokon megvitattatván, a' leendő eredmények 
közöltessenek köz elnök úrral, ki is fölvivén a' 
főzsinatra, a' közakaratot, négy egyházaink kö-
veteikkel pártolandja. — 7 ) Indítványoztatok, hogy 
fejedelmi alapítvány szerint, minden tanuló pap-
fiaknak 2 czipót és ágy-helyet kellene ingyen kapni 
az enyedi főiskolában; mivel pedig ez egészen 
máskép van, sérelmül jelentessék föl a'mélt. fő e.ta-
nácshoz. E' tárgy' kidolgozására P. A. és D. S. 
atyafiak olly formán neveztetnek ki, hogy munká-
latukat beadják elnök atyánkfiának, ki is e' sérel-
met orvoslás végett az illető fő e.tanácsnak följe-
lentendi. — 8.) Indítyánykép hozatik föl az is, 
hogy mennyire hírlapokból világos , a' mélt. fő 
zsinati határzatok' némelly pontjait, azok közül 
egyetlen pontban a' papok' dislocálhatása' szaba-
dalma lappangana ; mire határzat: bármi szín alatt 
forduljon is elő 's mondassék határozat a' főzsi-
naton a' dislocalhatás' tárgyában , ellene óvás té-
tessék. 

S e p s i - S a e n t - C l y ö r g y ö i i r é s z i , z s i n a t . 
Folyó évi jun. hó' 4-kén n. t. Bong István al-

esperes atyánkfia1 elnöklete alatt 1) közelebbi részi 
zsinatunk' jegyzőkönyve' olvasása' és helybeha-
gyása után 2) Főtiszteletü püspök ur Déván tar-
tandó főzsinatra, minden espereseket, e.jegyzőket, 
tanárokat és egyh. ülnököket egybe hívó körlevele 
olvastatik; mellyre aj azon megjegyzés tétetik, 
hogy egy nagyon törvény elleni sérelem az, mi-
nélfogva az e vidékek' r. ülnökei csak meghivatnak 
a' főzsinatra , de szentesített cánonaink' ellenére 

— csupa pictus masculusok — döntőleg nem 
szavazhatnak, és igy meghivatnak, még is ki-
vannak rekesztve. De b) a' közpapok meg sem 
hivatnak, pedig — duobus aut tribus domi reli-
ctis — nem tette azt soha, hogy ők is nem tag-
jai a'főzsinatnak. — 3.) Főjegyző atyánkfia . ön-
magának és esperes urnák — mint a' kik főzsinatra 
menendők — útiköltség-fizetést indítványoz. Imé 
uraim! két tisztviselőink mennek a'nélkül, hogy 
megbizásinkat vagy utasításinkat elfogadnák, a' 
nélkül, hogy lényünkről számolni kötelesek vol-
nának; és nékünk követet, kitől számot vegyünk, 
választani és főzsinatra küldeni, nem szabad, és 
mégis fizessünk! Furcsa dolog ám ez! — eleget 
nem akarunk, de mégis most is fizeténk, azekklé-
rsiák a' rájok rótt 1 rftot, papok 40 krt , meste-
rek 20 krt. — Uram, jőjön el a' te országod! 
— 4.) Mélt. főegyh. tanácsnak, Kis János r. ül-
nök' ülnöki hivatalábóli — bizonyos okokért — fel-
függesztése1 tárgyában érkezett rendelete olvastat-
ván, tudomásul vétetett. — 5 ) A' quindenalis 
sz. szék' politikai ügyeket tárgyaló jegyzőkönyve' 
megvizsgálására, vizsgált biztosoknak Benedek Á-
ron , Vitályos János, Biró Sándor, Bodor Mó-
zses papok, és Veress László isk. mester atyafiak 
rendeltettek ki. — 6.) Széki egyh.vidék' kérle-
vele, pártolás végett tisztviselőinknek ajánltatott. 

B i r ó S á n d o r , rétyi ref. hitszónok. 

M ö i i y v i s s i i e r e t é s és b í r á l a t . 
Észtan, kezdők' számára. Irta aranyos-

rákosi Székely Mózses, az unitáriusok' ko-
lozsvári főiskolájában bölcselkedés' köztanára. 
Kolozsvárit, 1843, a' k. lyceum' betűivel. 

IV és 108. ára 1 pengő forint. 
(Vege.) 

A' mi az egész könyv' tanmeneti rendezetét 
illeti, Sz. mellőzve a' régibb iskolák'osztásmód-
ját, fölosztja az észtant — Hegel' modorában — 
természeti és szellemi bölcseletre, amabban (§ 
36 — 62) foglaltatik a' hajdan úgynevezett onto-
logia (lény- vagy való-tan) és cosmologia (világ-
tan) ; ebben (§. 63—131) nemcsak a'(lélektan) 
psychologia és theologia (Istentan vagy Isten-
tudomány) hanem az ethica', jus naturae', és aest-
hetica1 (erkölcs, jog és dísztan) beszövött főel-
veik is. Amaz az ontologián kivül, nagy rész-
ben a' némellyek által úgynevezett metaphysica 
inferior, ez a' metaphysica superior, mintsz. 
is szól a' 14-dik g-ban. Ezen tanmenet' nem meg-
vetendő alapjául azt állítja Sz. (a1 62 — 3 §§.-ban) 
hogy így az alsóbb természeti tárgyakról, foko-
zati sorozattal emelkedjék a' bölcselkedő elme, a' 
szellemi fölsőbb világba. 

Az egész dolgozat' részletesen kimutatott tan-
menete ez: rövid bevezetés után, mellyben—mint 
mondám — a' philosophia' vagy észtan' rövid tör-
téneta is adatik, első rész szól a' természetiből-



cseletről átalán. Ennek első főosztálya az észtan' 
megalapítását adja két alosztályban, az öntudat-
ról, és az ismeretekről átalán beszélvén. Második 
főosztály magában foglalja a' természeti bölcse-
letet tágasabb értelemben (YVolf és Krug szerint: 
ontologiát, v. metaphysica purát, v. philosophia 
primát, v. architectonicát); nevezetesen első alosz-
tálya' két czikkeiben a' mértani, második alosztálya 
hasonlóul két czikkekben az eröbeli mondatokról 
(categoriae mathematicae, etdynamicae) tanítván. 
Harmadik főosztálya adja a' szorosabb értelem-
ben vett természeti bölcseséget (bölcseletet) 3 
alosztályban, az átalános moztanról, az eredeti 
anyagokról, és az életmütelen 's életmüves alakok' 
világáról értekezvén. Második részben van a'szel-
lembölcselet átalán, még pedig első főosztályban 
a' szemlélődi szellembölcselet, szellemünk' mise-
gérül , szabadságáról, és az Isten' eszméjéről szóló 
3 alosztályok' során; második főosztályban a' cse-
lekvő szellembölcselet adatik (és így az észtan 
nemcsak szemlélődő bölcselkedés, mint a' 2-dik 
§-ban mondaték); nevezetesen az első alosztály-
ban az alanyi vagy emberi cselekedetek'czéljai, 
és ennek első czikke az erénytan (ethica) mint 
belczélosság, második czikk az észjog'és vele ro-
kon polgári tanok' eszméje, mint külczélosság, 
tétetik ismertetési tárgyul. Második alosztályba 
vétetett az észvallás átalán, és pedig ennek el-
ső czikkébe az észvallás különösen (tulajdon-
képen) mint tiszta erkölcsi észszerinti tárgyas 
czélosság; második czikkbe pedig a' disztan (aes-
thetica) mint az észszel társult érzelem szerinti 
tárgyas czélosság 4 alczikkekben tanítván a' szép-
ség' eszméjéről, a' fenségesség' eszméjéről, a' val-
lásos érzelmekkel rokon diszlani eszmékről, és 
végül a' vallásos jelképekről vagy symbolokról. 

A' jelenkori német philosophia' két, mind 
tanmód-, mind tanmenetszeruleg egymástól lénye-
gesen eltérő fővezérei t i. Hegel' és Fries1 is-
koláik' tanait egy rendszerbe társítani, valóban 
óriási föladat vala, és elég dicsőség, hogy Sz. 
mindkét iskola' főbb fogalmait, kezdőknek igen 
elegendően megismerteti. Én, fölvételem szerint, 
a'dolgozat' elein és színezetén inkább Hegelt, a' 
végin (főkint a' philosophiai vallástannak a' dísz-
tannal illy módú összekapcsolásában) különöseb-
ben Friest találom. 

Szabadjon Sz. iránti figyelmes tiszteletem' 
némi bizonyítására, főként a' sorszárnyak' figyel-
meztető pontjain álló alap-meghatározásokról, osz-
tályzó elnevezésekről, és lényegesb kifejezések-
ről néhány részletes észrevételt ide sorolnom. 

7. Az öntudat így határoztalik meg: „Az ön-
tudat homályosabb vagy tisztább képzelettel'sebből 
származó közvetlen tiszta tudással összeköttetett 
lét, melly által mint önlétünk, úgy a' rajtunk 
kívüli dolgok' létezése felől bizonyossá (bizo-
nyosokká) tetetünk, ezt máskép én- nek vagy 
személynek nevezzük." Ebben van egy adag He-

gel-féle metamorphisálás: de e' még nem baj 
akármiféle, csak helyes legyen; azonban nagyobb 
baj az, hogy magyarnyelvünk nem versenyezhet 
illy szólási alakokban a' német nyelvvel, melly-
ben a1 Bewuslseyn (Krug szerint) szónyomozási 
utalással vezet illy modu kifejezésekre. Az áta-
lános lét (das absolute Seyn) a' magyar nyelv-
ben nem tétethetik ezsmezavar nélkül lelkiálla-
pot helyett. Igaz, hogy a' tudat és lét, — mint 
a' 8. S-ban mondatik, szükségeskép fölteszik egy-
mást: de azért nem egyek. Továbbá a' képzelet 
az öntudatnak subjectiv pólusra hajló módosula-
ta , és nem járuléka (accessorium); aztán ha a* 
képzeletből származik az öntudat, akkor nem köz-
vetlen tudás, és a' hol még csak képzelet van, 
ott (a' 11 § szerint) nem is lehet tulajdonképi 
tudás sem tudat. Végül az öntudat nem egy az én-
nel, hanem az öntudat tárgyazólag tárgyas (sub-
jectivo-objectiv) hatása az értnek, vagy is, (mint 
a" 13§-ban igen jól mondatik) a' Iéleknek ön-
álló munkássága tárgyasan véve. És utoljára az 
én sem egy a' személy-\yel} mert az én a' phi-
losophia' tégelyében részletes ontologiai, a' sze-
mély pedig egyetemes philosophiai eszme. 

13. §. Az alap-elvek'sorozásában Sz. eltér 
Krug-tói, pedig, nézetem szerint, Krug-nál csak-
ugyan helyesen van a' reale-nak az ideale ellenébe 
téve, és az utóbbi maleriale- és formaié-ra osztva. 

17.$. Viszszásnak látom ezen kifejezést „«' 
korlátoltság' mondatál a tagadás' mondata alá 
felértjük.(í A viszony' főmondatáról szóló egész 
pontban a' megszaggató jelek viszszásan vágy-
nák fölrakva. Ezt vettem észre több helyeken is, 
főként a' 48. után. 

18.§. A' mértani mondatok' főtörvényei alig-
ha jól vannak czímezve és helyezve, mert azok 
inkább minden mondatok' érzékítésének (schema-
tizálásának) egyetemi törvényei, t. i. az ür és idő 
alkalmazásai, márpedig ezek — mint a' l9.$-ban 
is mondatik — szemléleti egyetemies alakok; és 
ezek közölt a' főtörvények között a' szakadat-
lanság' törvénye, igaz, hogy itten csak lemma-
tice vagy is inkább anlicipative említendő, mint 
egészen cosmologiai jellemű: de tagadhatlanul egy 
kissé homályos is. 

Az ür (=spatium) nevezettel nem barátkoz-
hatám meg, és talán igaz okom van reá; mert, 
nézetem szerint spalium = tér, tárgyatlan elvont 
tér, pedig = ür (spatium vacuum, seu abstra-
hendo in se et per se consideratum) 

20. §. Az egységnek én nem a' sokság-ot 
tenném ellenébe, hanem a' többség-el ; mert ab-
ból, hogy valami nem egy, még nem mindig kö-
vetkezik, hogy tehát sok. A' sok-ság a' több-
ségnek szintolly további módosulása , mint a' ke-
véssé*. Az egész-ség helyett is inkább egyete-
7/íi-séget tennék, mert az egész-ség az egység-
gel is teljesen összeférhető, és így c' szónak 
használása árt az osztás' világosságának. 

25* 



21.$ A' 22-dik lapra átmenőleg bizonyo-
san tévedésből van Isten határtalannak mondva , 
talán a' világ helyett, mert az Isten' eszméjének 
mértéke nem lehet: o tehát szerző' kifejezései 
szerint inkább mértéktelen mint határtalan. 

23. §. c) alatti pont' kezdetén nem az egész-
ről, hanem átalában a' mennyiségről mondanám 
azt, hogy az vagy külső vagy belső, a' külmeny-
nyiség más néven terjedtség, a' belmennyiség' 
más neve fok vagy fokozat (vagy ha ugy tetszik 
= bellegesség). Azt is jó lett volna fölvételem 
szerint itt megemlíteni, hogy a' terjedtség a' tér-
ben, a'bellegesség pedig az időben módosulás, 
m e r t különben kifejtetlen homályban marad a' 25-
dik lap' első pontjának vége. Ugyancsak a' c.) 
alatti pont' végén határozatlanságban marad a' ta-
nuló, hogy tehát, a' hang' magassága ós mélysége, 
vájjon a' terjedtséghez, vagy a'bellegességhez tar-
tozik-e? A' segített volna, ha utána ez is meg-
lett volna említve; ellenben a' húrok' lebegésó-
nek (talán helyesebben rezgésének) erősebb avagy 
gyengébb illettetés általi származása, ismét más 
módú mennyiséget t. i . fokozatot (intensitas) állít 
elő. A' d.) alatti pontban nem látom czélirányos-
nak, hogy a' bevett szólásmód'ellenére a' conli-
nuanak diversaés nem discreta\an ellenébe téve. 

28. §. Ha már csakugyan új csereneveket akar-
nék az egyenes (categoricum), föltételes (hypo-
theticum), és elválasztó v különálliló (disjun-
ctivum) Ítéleteknek adni; nem ezeket adnám: böl-
cseségi, mértani, és történeti v. tapasztalati, 
mint sz., hanem inkább ezeket: léltani, oktani 
és mértani; és nem is egyedül a' föld és hold, 
mint subordinált részek' viszonyát hoznám föl a' 
részleti viszony' példájául; mert így a'íészleli vi-
szony' másik főoldala t. i. az egész iránti, vagy 
az összes részek' egyetemi v. központi viszonya tel-
jesen mellőztetik. 

29. §. Állomány és szilárdság nem lehet-
nek synonymok, sem ragjelentési, sem származ-
tatási fetymologiai) tekintetben. 

33. §. Az erő'veszteglő állapotját más néven 
nem tehetetlenségnek mondanám ; mert erő és 
tehetetlenség összeférhctlenek: hanem inkább tét-
lenségnek. 

3G. § Minden ok, elegendő ok saját követ-
kezménye' előállítására , innen ez nem is jöhet me-
taphysicai, hanem csak logicai nézetbe, és helyes 
latin neve nem is causa, hanem raliosufficiens. 

45. §. Itt e' meghatározást és elnevezést ol-
vasom : „az űrbe (űrben) találtató minden dol-
gok' tömege magába (magában) véve villany 

. Ezt azért jegyzem meg, mert elöltem ugyan — 
megvallom — fölöllő újság. (Illyen a' rán neve-
zet is az 51. §-ban, melly a' compasz' magyarí-
tása.) Hogy a' 45. §-beli fölosztása a' mozgásnak 
nem állja ki a' próbát, mutatja maga a' görög ne-
vek' etymonja, de bebizonyítá a' következés is; mert 
a' dynamicus (erőbeli sz. szerint) mozgásról kü-

lön kifejtést sz. nem ada, azt, mi a'48. §.'elején 
van, t. i. „az erőbeli mozgás különféle hatásaiból 
kitetszik 'stb/' ide nem számíthatni, mert azon 
eleit, véleményem szerint, nagyobb alapossággal 
lehetne így szerkezni: a' különböző irányú éshatá-
sú mozgásokból világos 'stb.: de nem is szükség a' 
dynamicus mozgásról külön kifejtést adni, mert hi-
szen minden mozgás dynamicus, ha csak a' övva^t^ 
alatt szoros értelemben viszonyított erőt nem értünk, 
és például a' vis plasticának — millyen munkálko-
dik minden, főként növekedő léteges vagy életműves 
testben — ellenébe nem tesszük. A' molusplioro-
nornicus pedig csak annyi, mint bizonyos és meg-
határozható irányban mozgás, melly aztán lehet 
átalános vagy részletes, közös vagy külön, me-
chanicus és chemicus, tartós és csak tüneményes 
(phoenomologicus) 'stb. a' különféle categoriák 
szerint. 

46. A' mozgás' legegyszerűbb nemének 
mondatik az egyenes irányba egyenlő sebességet 
tartó mozgás; de én az egyenes elébe tenném e' 
szócskát is : függő; mert a' rézsútu mozgás is 
egyenes irányú, és még sem egyszerű. 

47. §. És a' következőkben , a' déléjesség 
(magnetismus), egyszerit berzesség (electricitas) 
és erőberzesség (vis galvanica, v. electricité pro-
duite par le contact) még elkülönözve említtetnek: 
de az ezen külön erők'tüneményeit összesítve mu-
tató electro-magnetícus apparatus int , hogy egy 
közös főnévről gondolkozzunk. 

50. §. Neivton' 7 színei' elősorolására nézve 
megjegyzem, hogy ámbár e' tárgynak bővebb fej-
tegetése a' természettanba tartozik : azonban mi-
után már csakugyan meg van említve Newton'szin-
hetede (vagy ha némellyekkel úgy tetszik szin-
nyolczada) óhajtandó lett volna megemlíteni, hogy: 
különben már ujabb időkben, valamint a' han-
gok' hetede 3 főhangokra: úgy a' szinek' he-
tede is 3főszinekre van törzsökítve (reducálvaj. 

Óhajtanám, hogy azon sok jelességek kö-
zölt, mellyek az 56—-62 igen tartalmas §§-ban 
mintegy halmazra zsúfolva adatnak elő, ama' 3 fő 
stadiumai a' létre és életre képező természetnek , 
t. i. a' tnechanismus, chemismus és organismus, 
valamint ezeknek szüntelenül egymásba kapcsoló-
dása , 's végnélkül egymást fölváltó körökben ke-
rengése vagy kifejtve, vagy legalább röviden meg-
említve lenne. A'62. §-beli jegyzés- (jegyzékv 
jegyzet-Jben pedig elől e' szavakhoz : „Minden 
állatok' életműszerei felett, legtökéletesebb az em-
beri test' idegrendszere" (hiszem jó pars prototo, 
különben: élctműszerkezete v. életálladalma); szo-
rosabb értelmezés végett még oda téve látni sze-
rettem volna e' szavakat: összes vagy egyetemi 
nézetben ; mert hogy az emberi egyes életműsze-
reknél, és az ember' állati élte' egyes functióinál, 
bizonyos állatokban tökélyesb példányok találtat-
nak, az ugyan kétségen kivül van. 



Koránsem kicsinységeken gáncsoskodásból, 
de figyelmeztetés végett jegyzem meg, hogy a' 
69. §-beli utóbbi zárjelbe tett szavaknál a' vei 
szócska nyomdai hibából egy szóval kellő helyénél 
előbb esett. 

70. Végén a' lélek' egyszerűségének illy 
szavakba foglalt bizonyítása: „mint gondolkodó 
lény részekből nem állhat" véleményem szerint, 
az anyagi lét' alapmondataira figyelmeztetés vé-
gett czélirányosabban igy lett volna kifejezve: 
mint foglalkozásiban tér' és idő' korlátai közé 
nem eső való, épen ezért részekből nem állhat 

72: E' kifejezést: .,$pinóza tanítmányá-
nál fogva az átalános szellembe az Istenbe létező 
emberi szellem is bir részletes halhatatlansággal" 
én igy tenném : bir állományi (substantialis), de 
nem egyéni t. i. önálláshoz kapcsolt eszmélő 
öntudattal. Ez igy hatályos idézet leendene a' 
pantheismus fölötti sirének' saját szavaiból; ellen-
ben e' kifejezés: részletes halhatlanság (ámbár 
a' materialismus néhol szeret illy kifejezéssel élni, 
's több német Íróknál található) eszmezavart szül. 
Ugyan a' helyen igen következetesen és helyén van 
kifejtve Hegel' nézete' előadásában, hogy, meny-
nyire mehet mindössze is a' szemlélődő ész, hal-
hatlan létünk' fölfogásában, és épen ez által ér-
demlett koszorú nyújtva a' practicus /iűnínak. 

80. §. Sz. Pál is a' hivő bölcsészek' iskolá-
jába soroztatik ugyan; de a' mint ugyanazon he-
lyen alább a' philosophiai hit' jelleme kifejtetik, úgy 
sz. Fái ide nem soroztathatik. 

83. §• A' végjegyzetbeli 3 főeszmék között 
kimaradt a' szabadság, az illyen csekélység, fi-
gyelmesen és folyvást olvasóra nézve mit sem tesz, 
annyival inkább, mivel mindjárt a'következő 84. 
§-ban helyre ültetik a' hiány, de kezdőt és dara-
bolva olvasót főfájásig zavarba hozhat. 

84. §-nál tér el különösen sz. a' Krug-sze-
rinti metaphysica' tanmenetétől; mert ezentúl a' 
philosophia praclica , az aesthcticával szoros kap-
csolatba hozva, rövid rajzolatban adatik elő. 

89. § A' cselekvésre határozódott akarat' 
rugóit nem látom olly tisztán 's külön választva ki-
fejtettnek , mint azt ezen nevek' használásával te-
hetjük : első kifejtési fok az állatiság, mellyben 
ősztön uralkodik; második az értelmiség, melly 
ben az összeméreyelve kiszámított hasznosabb 
játsza a' főszerepet; harmadik az észszerü-
ség , hol erkölcsi létünk, önállási méltóságába 
helyhezve tartja a' kormányt. 

94. Sz. a' feltudásnak (így fordítja az 
impufatiót) csak észtani alapjáról szól, szabályai-
nak kifejtését (ezt rövid kézikönyv mellett más-
ként tenni nem is lehet) bizonyosan a' köztaní-
tásokra hagyván. 

Az itten választék-számok nélkül előbbre 
haladó kifejtések' egyikébon, félek, nehogy sz. 
sérelem-kereseti pórt vonjon a' nőnemtől fejére, 
midőn az erkölcsi akarat' eszményében mulhatlan 

hellékül említi ,,a' férfias szilárdságú erényt", 
részemről csak teljes szilárdságú elhatározott-
ságot mernék mondani. 

101 — 3 §§-ban a' valódi köztársulat' vagy 
népélet' jellemei egyszerűen 's világosan, azonban 
szívrendítő nagyszerűségben -— mondhatni ma-
gasztas lelkesültséggel — rajzoltatva úgy jőnek 
eleibünk, hogy dolgozatabeli igen sok jelességei-
től elnézve is, csak e' néhány sorok' olvasta után , 
lehetien , hogy az édesen felhevült kebel igaz 
tisztelettel ne adózzék a' lelkes szerzőnek. 

104. §. Ezen szavak után: „részint mint köz-
jogot'stb." kimaradt ez: részint mint magánjo-
got 'stb. 

108 Az észvallás' kifejlésének 3 főlép-
csőzetei eszményileg helyesen sorolva, de a' ki-
fejtés által nem egészen külön állítva adatnak, ne-
vezetesen a' 2-dik és 3-dik fokozat közölt nem 
könnyű a'választékot föltalálni: én így adtam vol-
na : első fokozat csak legközelebbi okokra 
figyel, és természeti tárgyakat istenít; a' méi-
sodik fok a tisztább eszmélet által az ész* 
azon rendszerező első munkálatáig emelkedik, 
melly szerint egy főokban központosítja az 
összes természeti tüneményeket, de e' fő okot 
csak egy mechanicai primus motornak tekinti, 
(bocsánat a' diákizálásért, talán így érthetőbben 
fejezem ki) e' főokot tehát nem egyébnek, mint 
egy legfőbb erőnek nézi (deismus); a' har-
madik fok végül Isten' neve alatt egy min-
denütt jelenvaló, örök mindentudó és min-
denható tökéletes lelki valót illy legtökélyesh 
erkölcsi kép alatt személyesítve imád, és ez 
egyedül keresztyén theismus. 

A' legjobb világróli pontban (114. §.) sok-
kal életrehatóbbnak látnám a' világon levő roszak-
kal, nemcsak az eszményi embert békültetni ki 
az átalános nézel' segedelmével, hanem a' föld1 

érző íiát, azon practicus szellemben, mellyről sz. 
magát , ezen munkálata főként 2-dik felében 
feltűnően és igen kedves alakban ismerteti. 

A disztanban (aeslhetica) 115 —131. §. 
a' disztani eszmék, a' keresztyén monotheismus-
ból fejlő vallásos erkölcsi eszmékkel nemcsak ro-
konsági kapcsolatba hozatnak, hanem nagy rész-
ben ugyanazonosíttalnak, és ez illy szellemben 
főlárgyilag (ex thesi) kifejtve, új diadalául nö-
vekszik a' keresztyén vallás' lelkétől ihleteit böl-
csészelnek, némelly bölcsészek csak fordítva igaz 
ellenvetésök fölölt, kik épen aesthelicai nézetből 
a' polytheismusra viszszasírnak. 

125. §. Ezen kifejezésben: természet-
nek mesterséyes szemléletea' mesterséges, 
mint igen határozatlan értelmű szó helyeit, mü-
szellemi v. művészi szót használnék. 

Igen helyesen kifejtettnek találom a1 127. 
§-ban a' vallásos erkölcsi metaphorák' fölfogásá-
ban jelenkező 3 fokozatok' t. i. a' rettegés', a' 
szeretet', és az önálló erkölcsi tökélyre törekvés' 



vallásának külön külön jellemét, csak ez egyet 
óhajtottam volna, hogy ott, hol a'szakadatlanul 
előbbhaladás és tökéletesedésről van szó, ne ma-
radott volna ki , az ezen eszmékkel különben is 
elszakaszthatlanúl társuló szebb jövő szellemi 
életre,sőt örök létre mutató utasíttat ásunk* meg-
említése (mint ez különben távolszakasztott kihozás-
kénta' berekesztő 131. §bancsakugyan pótoltatik.) 

129.§. Elöadatik, milly veszélyes légyen, a' 
középkorbeli némelly bölcsclkedők' és hittudósok' 
példájára, a'jegyet a' jegyzett tárgytól tisztán el-
választva, vallásos fénykörbe emelni: de legyünk 
igazak és valljuk meg az ellentulságnak t. i. a' 
jegyzendő tárgy' diszérzelmileg elhanyagolt, vagy 
elsilányitott jegyekben, túlságos purismussal fölfo-
gatni akarásának, psychologico-aesthcticai — ha nem 
képtelenségét legalább — czéliránytalanságát, és 
aligha nem e' láz feszíti az új kor' szellemének üterét. 

Végül megjegyzem, hogy vannak e' dolgo-
zatban a' mai már divatos nyelvészeti és helyes-
írási szabályoktól eltérések; például: gyökérek 
gyökerek h., gyermek és ifjú állapotjai (féltöb-
bes) állapotjaik (teljes v, sz. szerint telies többes) 
h., ok szövet okszövet v. ok-szövet h., hálós ha-
tos v. hatályos h., szármozik származik h., össze-
foglaló összefoglaló h., űrbe átalán ba be e' kér-
désre hol? test-ől testtől h., valóságat valóságot 
h , pontat pontot h., lelkiismeret lelkismeret h., 
s serkent és serkent h., sebes s mintegy sebes 
és mintegy h. 'stb. A' philosophia' ekként betű-
zésében is: philosofia, nem látom miért kellessék 
a' görög ph-t elől meghagyni, a' szó' végén pe-
dig /-re változtatni. Vannak néhány felötlő jelen-
tés-cserék is, p. o. képző erő 34 1. = nisus 38. 
]. = vis plastica. Bölcseség = bölcselei. Balsors 
és végzet = fátum 40 1., erény ==jóság 78 1. stb. 

A' nyomat elég csinos és jó formán hibátlan. 
Örömömre leend, ha olly egyedül a' tárgy 

iránti érdekkel veendi sz. őszinte észrevételeimet, 
miként azokat adám, 's adni tartoztam; mert mi 
nyilvános oktatók főként örvendhetünk, ha ki előt-
tünk jégtörő dolgozatával útat készít vagy köny-
nyít; és én e' részben tagadhatlanúl hálára kötele-
zettnek érzem magamat sz. iránt, kit ismerni (leg-
alább nevéről) és tisztelni épen e' dolgozata' nyo-
mán tanultam. Kecskemét, tavaszutó' 25. 1844. 

T o r n o r y Sz. Sándor . 

üelf&MI Közlemények. 
Adakozás és káia. Tekintetes ifjabb Rutt-

kay József ur, a' czeglédi ágostai hitv. egyház' 
volt ügyelnöke, hivataláróli lemondása' alkalmá-
val magát írásban lekötelezé, hogy haláláig 12 
ftos 200 v. ft' kamatját a' nevezett egyháznak új 
évi ajándokul fizetcnd; melly összegnek fele része 
a' lelkipásztoré, negyede az iskolatanítóé, egy 
nyolczada egy figyermeké, s utolsó nyolczad ré-
sze egy leány gyermeké leend, a' kik magokat 
az iskolába járók közül a' magyar tiszta Írásban 
leginkább ki fogják tüntetni. Hála ez emberbarát-
nak! a' szóval, tettel buzgó protestánsnak! Hála 
az Istennek, hogy ez egyház' jótevői szaporod-
nak 's t. Pajor Antal ur', ki 1837-ben 1000 v. 
ftot ajándékozni szíveskedett, mellyek' ötös ka-
matja évenként a' szegény gyermekek', millyenek 
mindnyájan, segedelmezésére 's könyvekkeli el-
látására fordíttatik, nem áll magánosan! — 

Elen fan t M i h á l y . 
J ó t é t j e i c n t é s . J. Lők. jun. 10. 1844. 

Miután a' dúló idő 's ennek hű munkatársa, a' 
folytonos gondatlanság, egyházi épületcinket igen 
megrongálták; akaratunk továbbra már nem, de 
tehetségünk hiányzott a' mellőzhetlen javítások' 
megtételére. 'S ím közelünkben Jardoson támad 
egy emberbarát, ki 100 ezüst forint ajándokkal 
könnyité meg nehéz czélérésünket, 's ez kisrédei 
Rhédey Ferencz ur ö méltósága. Gondoljátok 
talán, rég zsaroltunk, sokszor zörgettünk , 's ki-
lökött ajándokával csak alkalmatlankodásunktól kí-
vánt szabadulni? nem, mi néma gyermek voltunk, 
's mit ő velünk tett, azt egyedül nemes keble' 
sugallatára tette Bár jól ismerjük a' nevezett mél-
tóságos ur' keresztyéni szerénységét, miszerint 
ajándokinak sípolással czégért sem tenni sem té-
tetni nem szeret; mégis e' velünk közlött's há-
lásan fogadott nagybecsű jótétét legalább az üd-
vös példa' hatásáért köztudomásra juttatni el nem 
mulaszthatjuk. Közli Papp Sámuel . 

ÍJJ részvét. Wimmer Ágoston felsőlövői lel-
kész úrtól levelet Yevénk, mellyben többek közt 
ezek állanak: „Gyülekezetem az utolsó gyűlésben 
egy arannyal járult a' Fáy és szerkesztő urak által 
kitűzött jutalomkérdés' díjához, mellyhez magam' 
részéről szinte egy aranyat csatolok, azon meg-
jegyzéssel, hogy a' pályamunkában az apostoli 
presbyterialismus tisztán adassék elő, menten min-
den episcopalismus consistorialismustól/' És így 
a' pályadíj nem25, nem is 30 arany többé, hanem 32. 

S z e r k e s z t ő k . 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-tk év' másodikfelébenis folyt altatni fog. 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boríték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boríték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten L and ere r és Heckenast könyvnyomtató intézeté ügy szo-
bájában, hatvani ulcza Horváth-ház 483-dik szám, vagy pedig a' szerkesztők' vala-
mellyikénél. A Prot. Egyh. és Isk. Lap' szerkesztősége. 



26. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
JHLarmadiU évi folyamat. 

Pesten , 1844. Junius' 29kén. 

Würe nur der Weg vom Papier ins Leben , vom Worte zur That leichter, als er bei 
der Indolenz der Menschen zu sein pflegt! M a r t i n U l r i ch . 

T a r t a l o m . Népiskoláink' gyökhibái. . . . i . . . s . . s . — A' f á - j 
rabeli lelkek' számát hogyan Írhatni össze czélirányosan. t 
( K í s é r l e t E d v i I l l é s P á l t ó l ) — Háromszori h i r -
detéstől fülmentő engedvényezés. V i t á n y i J ó z s e f . — 
Egyházi gyűlések: Nográd-esperességi közgyűlés. — t — 
y. — Csúzai kisgyűlés alsó Baranyában. *#* — Fe l ső -bor -
sodi ref. egyházmegyei gyűlés. M a l m o s . — Irodalom. 
M u s k u l y L a j o s . — Külföldi közlemények. — Belföldi 
Közlemények. — Levelezés . 

Népiskoláink' gyiifehibái. 
A' honi ipar', nemzeti szorgalom', erkölcsi-

ség' emelésének, 's az ország' virágoztatásának 
sok eszközei között úgy látszik, legelső helyt ál-
lanak a' népiskolák; ezek ugyanis ha jól 's czél-
szerüen rendezvék, a' köznép' mind szellemi, mind 
anyagi előhaladására legnagyobb sikerrel hatnak; 
e z e k n e k feladata az emberi nem' sarjadékinak jóra 
ugy, mint roszra fogékony szivét az ember' dicső 
rendeltetéséhez, 's felséges czéljához illőleg ne-
mesíteni, 's ollyakká képezni, hogy azokban Is-
ten iránt buzgó tisztelet, jóltevők iránt hálás ér-
zet, szegények iránt könyörűlet, a' közügyhöz 
áldozattal járulni készség, mindenekhez illendő-
ség , mindenek iránt szeretet és tisztelet lakja-
nak; ezeknek feladata előítéleteken felülemelke-
dett, értelmes, önállású , kevéssel megelégedni, 
v a g y o n k á j á t megtakarítani tudó,okszerüleg dolgozó, 
életbevágó isméretckkel gazdag tagokat, hü alatt-
valókat, engedelmes jobbágyokat nevelni. De vall-
juk meg őszintén, hogy népiskoláink ezen fela-
datok' megfejtéséhez nem is közeliinek; 's miért? 
mert azon hiányok 's fogyatkozások, mellyek nép-
iskoláinkban gyökereznek számtalanok. Ezeket 
kísértem én meg elősorolni; de ne várjon senki 
tőlem valami újat; népiskoláink' gyökhibái isme-
retesek mindazok előtt, kik a' czélszerü nevelés 
és oktatásból tartják kifejlendőnek nemzetünk' 
's honunk'szebb jövőjét; felszólalásom' egyedüli 
oka csak az, hogy azokat, kik mind szellemi mind 
anyagi erejöknél fogva képesek ez érdemben a' 
sinlő ügyön segíteni a' tömérdek' hiányok' ismé-
telgetései által felhívjam az orvoslásra. 

Egy nagy, és fő gyökhibája népnevelésünk-
nck alapszik, iskolatanítóink' készülellenségé-
ben , nem elég tudományos képzettségében, 

a' világgal haladni nemakarásában; mert is-
merjük meg hogy ez az emberiségre, honra, 's 
nemzetre nagy fontosságú hivatal nem olly kezek 
között volt eddigelé honunkban, mint millyek kí-
vántatnának népnevelésünk' kezelésére. Néhány 
gymnasialis alsóbb tanokat, legfeljebb a' huma-
niorákat végezvén az ifjú ki jő valainelly városba 
vagy nagyobb számú egyházba altanítónak, ott 
egy, vagy két évet töltvén — minthogy maga 
tanító, parancsnok volt , elvész minden kedve a' 
tanulástól, engedelmességtől 's iskolai fenyíték-
től — örömest kün marad, ha valamelly egy-
házban tanítóság van ürességben ajánlkozik, 's 
rendes tanítóvá lesz, kinek még sokat, de so-
kat kelle vala tanulni. Hlyekből vannak több-
nyire iskolatanítóink! Hogy, és miként kereshe-
tünk már ezekben didaclicai, methodicai képes-
ségeket, lélektani ügyes tapintatot, a' gyermeki 
elmékben szunnyadozó eszmék' fejtegetésére meg-
kívántató tulajdonokat, átplántálási tehetséget mi-
szerint saját isméreleit — tekintve a' gyermek' 
fejlési fokát, korát — a' gyermeki elmékbe át-
ültethesse; mint mellyek mulhatlanul megkíván-
tatnak a' tanítóban? Tudományos műveltséggel 
nem birnak nagyobb részint iskalatanítóink, mivel 
bírnak hát? talán jó bánásmóddal, fenyítékben, 
jutalomban okos mértéket tartással? oh ezzel sem 
sokan! A' fenyíték kijutott eddig is bőven az is-
kolás gyermeknek, de a' méltánylásról vagy ju -
talomról szó sem lehet. Bevezethetném itt olva-
sóimat néhány iskolatanító'praelectiójára, hol a' 
tanító maga ugyan ritkán jelen meg, a' szegény 
gyermekek magokra hagyatottan tanulják érteU 
lenül a' meg sem magyarázott kiszabott Jeczkét, 
a' felvigyázó nagyobb gyermekek táblára írják az 
őket megsértett, vagy iskolába felvitt eleségök-
ből nekiek adni vonakodó kissebbeket „lármáz-
tak" czím alatt; vagy ha megjelen is, erkölcsi, 
illendőségi, tudományos, egészség fentartási lecz-
kék helyett szórja a' parancsokat, ismerteti ha-
talmát, a' bizodalmas atyai szerep helyett zsar-
nokit vesz fel, büntet vakon, a' nélkül, hogy 
elismertetné bűnét a'gyermekkel, a'nélkül, hogy 
utat mutatna a' bűnt büntetlenül nem hagyó, a' jót 



valami fenséges titkos örömmel jutalmazó lelkis-
mércthez; de illy despota jellemű praelectiókat 
nem akarok nézetni az érdemes olvasókkal, tu-
dom, undorral fordulnának el attól. Ha jobban 
betekintünk azonban a' dologba, ugy találjuk, 
hogy a' tanító annak nem egészen oka, hogy igy 
tanít; ezen tanmódot követték az 5 tanítói is, jobbra 
hol taníttatott volna? Vannak-e néptanítókat kép-
ző-intézetink? halgathatott-e minden tanítói egyé-
nünk mielőtt tanítóvá lett, kevés neveléstant? cse-
kély évi fizetéskéjéből szerezhet-e nevelést 's ok-
tatást tárgyazó könyveket? Intézet! néptanítókat 
képző-intézet, drága ügybarátim! és pedig min-
den főiskola mellé; csak ez lesz képes helyre hozni 
népiskola tanítóink' kiavult 's egészben roszal-
ható tanításmódjokat. Hajh! de ezekhez sok pénz 
's nagy áldozatok kívántatnak; évtizedek folyhat-
nak el ezeknek létrehozatalában, mert mi sze-
gények vayyunk! De hát r sinleni kell-e mind-
addig népnevelésünknek? Oh nem! virágzásnak 
indulhat az, ha nem a' legnagyobb tökéletessé-
gig is, csak tanítóink igyekeznének öntökélete-
sítésökön; ha nincs tehetségök a' nevelésre, 's 
tanításra t a r t ozó jelesebb könyvek' megszerzésére: 
egyesüljenek minden egy egyházmegyebeli taní-
tók, így egyesített erővel csekély áldozattal min-
den jelesebb könyveket megszerezhetvén mind-
nyájan sikerrel használhatandják. Az illy egye-
sület' tagjai gyűljenek egybe a' szünidőkben, köl-
csönösen tanítási 's nevelési eszméket cserélen-
dők. Az illy egyletnek hasznai néptanítóink' szel-
lemi életére kétségkivüliek, áldásai kiszámílhat-
lanok leendenek.*) 

De tegyük fel már most, hogy létesüljenek 
minélelőbb képzőintézetek, mellyekbe a' philoso-
phiai szaktanok' bevégeztével vétessenek be ifja— 
ink, ott két évet legalább el kell töltniök: mellyik 
jeles, 's magában nemcsak épen tanítói, hanem 

•) Egy illy néptanítói egylet-alakitásí terv küldetett 
a' békes-bánati egyházvidékbe Kiss Bálint es-
peres úrhoz, az egyházvidéki minden tanítókkal 
leendő közöltetés végett; méltánylá a' sok érde-
mekkel teljes iíju keblű esperes ur a1 tervező' 
szándékát; — hogy nagyobb pártolásra találjon 
a' terr a' kebelbeli tanítóság között, jónak látta 
egyházvidéki gyülésileg ajánltatni — minthogy jól 
tudá azt. mikép a' még divatozó elfogultság nem 
a' quid-tt, hanem a qnis-i tekinti, mert a' ter-
vező csak tanító volt — a' gyűlésre fel is ter-
jesztetett. A' gyűlés minthogy tervek' vizsgála-
távalnem bíbelődhetik, az épen akkor több tekin-
tetből kinevezett választmányhoz utsíttatott meg-
vizsgálás végett. Mi lett belőle mi nem? egész 
bizonysággal nem tudom. Méltatta-e figyelmére 
a' választmány vagy nem? Ajánlotta-e pártolás 
végett az egyházvidéken lakó lelkes világi urak-
nak vagy nem ? Fog-e hozzá járulni az egyház-
vidék tettleges részvéttel vagy nem ? nem tudom; 
annyit azonban tudok hogy a' tanítói-egylet' életbe-
léptetése semmit sem vonna le a' békés-bánáti 
egyházvídéknek mársoktek1' . °n kirívóit „ha-
ladó" czímjéböl. Közlő 

| más pályára is hivatást érző ifjú fogja magát ezen — 
a' szó' legteljesb ertelmében — háládatlan pályára 
adni, holottt annyi, sot talán kevesebb költség-
gel — mint mennyivel t. i. ezen képző-intézet-
ben diploma-szerezhetésigjuthat — más bőveb-
ben jutalmazó pályára léphet? bizony kevés, vagy 
egy sem! És talán itt a' fő gyökhibája népne-
velésünknek, hogy nincs arányban nagy fel-
adatit, önfeláldozással járó, 's igen terhes 
pályával á1 fizetés, nincs arányban az igazán 
becsülendő 's jobb sorsra érdemes hivatallal a" 
méltánylás. Tudok fényes és roppant egyháza-
kat, illyenek például az alföldön V. és M. az el-
sőben a' tanítók' fizetése 27 vft. 25 köböl buza 
's ugyanannyi árpa, minden eleibe járó gyer-
mektől 17 vkr; az utóbbiban 80v ft. 20 köböl buza; 
ugyanannyi árpa, két öl fűzfa, minden gyermektől 
20 vkr. még ezt is ha idejében és tisztán beadnák?! 
Már ennyi fizetése egy béresnek is van, sőt több, 
mert ennek sorsához illő egész öltözet ruhabeli 
fizetése is van, a'tanítónak pedig ebből kell, még 
pedig tisztességesen ruházkodni, különben, még 
alább nézi a' világ; 's ha ez így van a' nagyobb 
egyházakban, a' kisebbekben csak nem lehet 
jobban, és ki csudálkozand ekkor, ki roszalhalja, 
ha a1 tanító jövőjét biztosítandó, gazdálkodásban 
"sapró nyerészkedésben tölti a' drága időt, mely-
Iyet tanításra kelle vala fordítni. 

Nincs arányban, mondám, é becsülendő 
hivatallal továbbá a? méltánylás. Hányszor lát-
tuk ugyanis tanítóinkat nemcsak az értelmesebbek', 
hanem az értetlen köznép'önkényének is kitétetve, 
melly utolsó, csekély fizetésének nagy érzetében, 
szolgai szerepben szereti látni maga előtt. De el-
melözöm itt a' szomorú scenákat, azt azonban 
nem hagyhatom említés nélkül, hogy néki mind 
egyházi, mind polgári életünkben csak kötelessé-
gei, mégpedig nagy kötelességei vannak, de jo-
gai eddigelé épen nincsenek. 0 róla Ítélnek, ő 
róla rendelkeznek 's többnyire nélküle; néki sem-
mi igazgató testülethez befolyása nincs; sem az 
egész tanítói kar, sem egyes tanítók' egyházukban, 
nem birnak szavazati joggal; ő nem folyhat be sa-
ját bírája' választásába; az egyházi presbyterium-
ból, hol különben cánon szerint jelen lehetne, 
szépszerivel kiigazítják, az egyházmegyei gyűlés-
ben pedig, ha megszenvedik is az ujabb időben, 
ugy látszik, nem igen kedves vendég, holott 
századunkban, melly az emancipatio' százada, ideje 
volna már, hogy a' tanítói kar az egyház-igaz-
gató testületeknél képviseltessék. Bizony mondom, 
hogyha tanítóink méltányolva lesznek, ők is in-
kább fogják méltányolni önmagukat 's hivatalos 
állásukat, mert valamint a' jogérzet szilárdságot 
's önállást, ugy a' jogtalanság szolgai ingatag-
ságot 's elkeseredést szül. Ugy tűnvén ki azon-
ban, hogy mind a' készűletlenscg, mind a' hiva-
talbeli hanyagság, mind a' lenézés a' hitvány fi-
zetésből 's ennek következéséből a' szegénység-



bői növe ki : ezen kellene legelőször is segíteni. 
Es teljesek vagyunk reménnyel, hogy országunk' 
kegyes atyjai, kik a' népnevelés' szent ügyét me-
leg kebellel felfogák, ezen segíteni is fognak.^ 

Más nagy és fontos gyökhibája népiskolá-
inknak magában a' népben, részint annak sze-
génységében , részint, sőt leginkább közönyös-
ségében van; mert legyen bár valamelly egyház-
ban egy minden t e k i n te tben müveit, okos, tanítói 
jelességekkel megáldott, szorgalmas tanító: mit 
használhat, és mennyi sikert biztosíthat ő, ha 
a' szülék iskolába járható gyermekeiket vagy sze-
génységük,' vagy ön haszonvételük' tekintetéből, 
vagy egészen elvonják az iskolától, vagy csak 
imigy amúgy, néha ön, néha gyermekök'tetszése 
szerint küldik iskolába? Ha tudakozza a' tanitó 
tanítványának iskolábóli elmaradásanak okát, hány-
szor vesz illy feleleteket: nem volt csizmám, nem-
bocsátott apám vagy anyám, jószág mellett kelle-
tett lennem stb.?! holott alig van olly ép *s egész-
séges szüle, ki télire egy pár lábbelivel 's cse-
kély gúnyával ne birná ellátni iskolába járható 
egy, sőt két gyermekét is; ollyan pedig egy sincs, 
ki bármilly szorgos dolga közben nélkülözni ne 
tudná gyermekét. Az igazán szegény, és koldus 
szülék' gyermekeit el kellene látni az egyháznak 
ruhácskával, 's intézkedni kellene arról is, hogy 
minden iskolába járó gyermek szükséges kéziköny-
vekkel, papírral, tentával elláttatnék; ez szerfe-
lett megkönnyitnó az iskolába járást. Azon kö-
zönyösökre — mondhatnám elfásult 's jégkeb-
lüekre — nézve pedig, kik önhaszonvélelök' te-
kintetéből elvonják gyermekeiket az iskolától, leg-
czélszerűbb lenne behozni az egész m. hazában 
t. Nagy Gedeon borsod-megyei alispán urnák az 
a. borsodi egyházmegyében felállított rendeletét.*) 

Semmi sem tünteti elő annyira a' nép' közö-
nyösségét, mint az iskolai épületek, mellyekkel 
egy kapcsolatban szoktak lenni a' tanítói lakok. 
Ha ezeket olly elhagyatott, 's olly árva állapotok-
ban felmutatnék olly külországi utazónak , hol 
a' népiskolák virágoznak, a' tanítók illően mél-
tányoltatnak: én hiszem elnémítaná a' csudálko-
zás perczekig, végre is csak igy szólana: árva 
iskola! nyomorult tanító! szánakozásra méltó nem-
zet! Szabad legyen itt az érdemes olvasót egy 
népiskolai épülethez vezetnem: az épület külön-
ben nem régi, de az elhagyatottság, a' kormos 
falak, mellyeken csak imitt amott, csak foltok-
ban van maradványa az egykori meszelésnek, a' 
roskadozott kerítés, a'lezuhanással fenyegető eresz, 
századok tipró hatalmát láttatja azon, udvarán a' 
kútágos gém nélkül, a' kut rovatlan áll, mellék 
épületein mint p. o. istáló, sertés-ól, csak ma-
radványa a' fedelezetnek. L formára van épitve az 
épület, 's természetesen az iskolaszoba az útszára, 
's azért, hogy ha a' gyermekek lármáznak, fel-

tünő legyen a' jövő-menőknek a' tanító' ben- vagy 
távollétté; a' csendesb hely pedig, az az hátulsó 
része az épületnek, melly iskolaszobának csak azon 
tekintetből is czélszerííbb lelt volna, hogy a'gyer-
mekek' űgyelme a' zörgő kocsik, 's más utczai 
jelenetek miatt meg ne zavartassák, a' tanító lak-
szobájául van rendelve, és ez csak egyetlen egy, 
hová ő számos gyermekeivel szolga- 's szolgáló-
jával, 's ha érdemes vendége talál érkezni, azzal 
együtt be szorul. Midőn ezeket írom nem tartóz-
tathatom meg magamat egy fájdalmas sóhajtól. Az 
iskolaszoba' belsője visszataszító, és elszomorító 
kinézésű. A bemenet mind a' tanítói lakba, mind 
az iskolaszobába a' konyhából van, az iskola-
szoba' falai mondhatlan rondák, alja padolt volt 
egykor, de annál iszonyúbban néz most ki, midőn 
a' nagyrészint kikopott deszkák között majd láb-
nyi mélységű gödrök vannak, az ülőszékek, egyet 
kivéve, mind össze zuzvák. Kérdem már most, 
minő kedély, minő erős lélek, mi vas béketűrés 
lehet az, mellyet azon épületbeni lakás azon isko-
laszobában tanítás le nem ver, ki lehet az, ki ezen 
helyzetben megfelel a' tanítói nagy feladatnak, 
kivált ha e'mellett, az évi fizetés is csak éhelhalás-
tól mentő's ez a' v — i népiskola. Jegyezzük meg 
azonban, hogy ezen helységben a' papi-lak vala-
mivel tisztességesb, a' helység' háza, udvara 's 
épületei pedig igen jó karban vannak, hololt az 
egész helységet reformátusok lakják, és nem épen 
szegények. Ha az illy népiskola iránti közönyös-
séget egyházi kérelem, fenyegetés, mit a' cano-
nica visitatio több izben tett, nem képes kiirtani, 
kényszerítésnek kellene az ügyhöz járulni, mi 
ugyan csiklandós, de itt egyéb aligha használhat. 

Ismét egy nagy gyökhibája népiskoláinknak 
a'tanítási-terv (instructioj hiány. Megbocsát-
hatlan hiba ugyanis az, hogy nincsenek meghatá-
rozva conventileg, vagy legalább egyházkerületi 
gyülésileg, hogy micsoda tudományokból mit kell 
tanítani az első, második harmadik, éves iskolába 
járó gyermekeknek; itt gyökerezik oka azon slen-
drián tanilásmodnak is, miszerint falusi népisko-
láinkban még csak évosztályzatok sincsenek, és 
valamennyi a'tanuló egyén, annyi különféle kér-
déseket tanultat velők a' szabad kényére hagya-
tott tanító; innen van az, hogy sok, a' haladó 
kor' szavát megértő egyház — nem tűrhetvén e' 
hiányt — maga szabott tanítási tervet saját isko-
láiban. Vagy talán azt mondja valaki, nagyon sok 
függ itt a' körülményektől, nagy különbség van 
falu és város közölt; én a' népnevelési egy-
formán kiterjesztendőnek vélem, ugy a' falukra, 
mint a' városokra, a' legalább négy évi iskoláz-
tatást mindenütt elkerülhetlennek tartom, és pe-
dig télen nyáron egyformán; négy évi szigorú is-
kolába-jártatási parancs mellett aztán, nem lenne 
igen nehéz minden iskolákra kiterjesztendő áta-
lános tervet készítni. Van ugyan nyoma egy kis 
iskolai tervnek a' tiszántúli superintendentia' régi 
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határozatiban * ) , de ez már rég elavult, mert 
túl vagyunk már azon, hogy kevés vallás-, olva-
sás-, irás-, szám-tanitásban határozódjék mindaz, 
mire köznépünknek szüksége van; ennyivel nincs 
megfejtve az ember- 's polgár-képzés1 nagy fel-
adata, mit az igen tudós Hetényi pálvatervében 
föelvül tűz ki. 

Nem keveset von le népiskoláink' sikeréből 
továbbá a' nem elegendő felügyelés, pedig ha 
valamiben szükséges a' felügyelés, az iskolákban 
a' legszükségesb. A' canonica visitatió' eljárása ez 
é r d e m b e n n a g y fontosságú és hatású, de ez éven-
ként csak egyszer történvén, iskoláink' szüntelen 
figyelemmel kisérésére nem elegendő. A' helybeli 
lelkipásztorokat illetné e' tekintetben a' felügye-
lőség, de számos, itt elő nem számlálható okok 
miatt, mindenütt ez sem elegendő, legczélszerübb 
lenne felállítani a' decanatust, melly szerint min-
den tiz, a' távolabb eső egyházakban kevesebb 
számú iskoláknak egy fő felügyelője lenne illő fi-
zetés mellett, ki minden hónapban egyszer vizs-
gálatot tartana az illető, vagy felügyelése alatt lévő 
iskolákban; de ki a' tanítók felett nem zsarnok, 
nem az elkedvetlenítesig fitymálkodó vagdalózó, 
hanem a' népnevelésben segédtárs 's utmutató len-
ne. Az illy felügyelet a' tanítónak is nagy köny-
nyebbségére lenne, mert a' felelőség' terhe 
nem egészen rajta feküdvén, mentve volna 
némileg a' nép' önkényétől, pedig mi gyakran meg-
történik, hogy midőn valamelly jeles tanító valami 
czélszerü tanmódot vagy tantárgyat vesz elő, el-
lene zúdul a'nép, mondván: nem igy tanított min-
ket az öreg rektor, nem tanították ezt nékünk 
'stb.. 

Végre nagy gyökhibája népiskoláinknak az, 
hogy o> nagyobb egyházbeliek gymnasiumi 
rangra törekedvén irányt vesztenek 's elferdí-
tetnek. Ha valamelly népesebb egyházban a' kö-
zönséges rosznál jobbacska fizetést adhatnak a' 
tanítónak, mindjárt ereje felett való sok osztály' 
tanítására kényszerítik, mit véghez vinni ereje' 
megfeszítésével sem képes a' tanító, mert egy egy 
fárasztóbb munka a' tanításnál még a' legkedve-
zőbb esetekben sincs. Négy söt öt osztályt is tol-
nak egy tanító' nyakába, 's ezen hibában különö-
sen kitűnnek az alföldi nagyobb gyülekezetek, hol 
a' grammaticától fel sokszor a' logicáigegy oktató 
tanit egyetlen teremben; sőt sokszor a' tanító 
maga elég hiú a' gymnasiumi szaktudományok-
ból néhányat nyakába vállalni, csak hogy pro-
fessornak hivassék, ezekre, 's az illyekre is rá-
jok i l l ik, mit a' sokoldalú tudományosságú Pé-
terfi Albert pálya-tervében mond a' főiskolai rang-
ra törekvő gymnasiumi oktatókról, hogy csak 
kinlodnak 5 hogy ha mind csupa lángész volna is, 

*) Az evang. egyetemes gyűlés nem rég hozott be egy 
illy tervet, melly az abc-tői kezdve keresztül 
megy minden osztályokon. Szerk. 

annyi tudománynak ugy, a' hogy kell és illik egy 
lelkismeretes professorhoz, meg nem felelhetne; 
ex omnibus aliquid, ex toto nihil; risum teneatis 
amici*) 's a't. Vegyük észre magunkat uraim! 
ne ámitgassuk tovább magunkat, mert ez aligha 
egyéb önámitgatásnál. Nézetem szerint igen elég 
lenne minden egyházvidékben egy gymnasium, 
minden népesebb egyházakban, különösen pedig 
a' városokban az eddigi gymnasialis rendszert ki-
küszöbölve reál-, vagy polgár-iskolát kellene fel-
állítni, hol a' leendő föld- és kézművesek, mint 
illyenek, illő oktatást nyerhetnének. 

Azon óhajtással rekesztem be soraimat: vaj-
ha népiskoláink' gyökhibáit mindenki szivére ven-
né 's tehetségéhez képest lelkes buzgalommal 
munkálkodnék azoknak javításában. 

. . . i . . . s . . . s. 

A' fáraliel i l e lkek' számát lio^yan 
ii-l&atiil össze czél irányosaii . 

(Kísérlet E d v i I l l é s P á l t ó l . ) 

Vallástalansága iránt egyébütt elég panasszal 
búvaltatott új időkorunk, egyik bélyegjegye az le-
vén, hogy a' papi hivatalt úgy is kívánja tekin-
tetni, mint a' státusban találkozó tisztségek és hi-
vatalok között csak számfölöttit és nem épen el-
mulhatlanul szükségeset: illő dolog minden egy-
házi emberre nézve, valaki ön hivatalának becsét 
érezni, és magát szivében legalább a' megvette-
tés' leverő képzelményétől megóvni kívánja, tiszt-
ségének mind azon különbféle viszonyait és olda-
lait szorgalmatosan kinyomozni, mellyeknél fogva 
a' status' kormányzásába az ő hivatala is nemcsak 
belevág, hanem szükséges megkivánlatás; de még 
illőbb aztán a' papi-hivatalt leginkább ez illy ki-
nyomozott oldalairól pontosan, serényen és haza-
fiúi buzgósággal viselni, tökélyesíteni, a'szent-
ségtelen világ előtt ragyogtatni, és igy ama'vak-
merő állítást ténnyel megezáfolni. A' ki ezt cse-
lekedni elmulasztja, az ollyaténnak kebelében nin-
csen vágyás lenni valami fontos tagnak abban a' 
polgári társaság' nagy testülelében, melly őt is 
élteti; az ollyan pap a' státus' szolgái közt mél-
tán tartatik csak számfölötti tisztnek, sőt nem több-
nek, kenyérért szolgáló nemtelen lelkű béresnél. 

Annyi tagadhatlan, hogy a' papi-hivatal, va-
lameddig tekintete és hatalma így, mint most áll, 
megmarad, legkivált a' házasok' összehitezése, 
nép' oktatása, a' község3 szivén uralkodás, és 
gyermekek' nevelésére ügyelés által vagyon a' sta-
tussal legszorosabb összeköttetésben. Azonban a' 
status és papi-hivatal között más viszonyok is fo-
rognak fent, mellyek amazoknál jóllehet cseké-
lyebbek, de fontosak, közülök való a' születtek és 
elholtak' hiteles számbavevése és átalában a' fára-
beli élő lelkek' számának pontos megtudása. Egy 
egy fára' kebelében lakozó különbféle nemű, korú, 



sorsú emberek' számát nem egykönnyen tanulhatja 
más ki olly hibátlanul, mint azon fárának lelki-
atyja; és igy ennek hivatala segiti oldani a' sta-
tistáknak ama' nehéz fejtetü problémáját, miképen 
nyomozhatni ki valamelly tartomány' népességét 
tökéletesen. A' mi pedig már magában nem ki-
csiny fontosságú tárgy, Hozzávetőleg ugyan alkal-
masint kitudhatni valamelly fárában a' lelkek' szá-
mát azon irányból is, mellyet Süssmilch az ő ko-
szorús munkájában (Göttliche Ordnung 'stb.) a' 
születtek' és holtak1 számában fölfedezett; és a' 
melly szerint világszerte a' született emberek'szá-
ma az elholtakéhoz olly irányban áll, mint 59az 
52-höz. Mit kulcs gyanánt vévén fel, bármelly 
városnak, falunak, gyülekezetnek, országnak la-
kosai számát kitalálhatni, ha az egy valamelly 
évben születtek' számát 26-tal, a' megholtakét pe-
dig 29 'A-el sokszorozzuk; mind a' két sokszo-
rozványt (product) összeadjuk, és ezen összeget 
2-vel felosztjuk. Mindazáltal a' hivek' részletes 
és fejenkénti összeírása bizonyosabb eredvényt ád. 

Egyébiránt is fárás papnak életphilosophiájá-
ban a' legszebb és főbb fejezet: gondja alá bíza-
tott híveinek ismerése. Ez az ismeret magában fog-
lalja, hogy embereinek mind együl egyig (vagy 
ha a' fára nagyon népes volna, legalább a' famí-
liák' atyjainak) tudja, egyebektől megkülönböz-
tetve, személyét, nevét, mind az igazit, mind 
a' költöttet vagy mellékest, lakását, háznépét, 
polgári sorsát, életmódját, értékét, jó rosz szo-
kásait, uralkodó babonáit, másokkali összekötte-
téseit s viszonyait, előbbi életfolyásából neveze-
tesebb eseteit 1stb. Mind ezek' kitanulásához csak 
idővel juthat el a' fárás pap teljességgel, de min-
den utóbbi tapasztalásainak alapja, a' lelkek'szá-
mának házanként teendő összeírása. Ha tehát min-
den egy, két, három esztendőben nem írja is ösz-
szo a' lelkek' számát: de mikor fárájába mint új 
's ismeretlen lclkiatya belép, ekkor legelső dol-
gai közül valónak tartsa, eljárni híveit személye-
sen , utszáról útszára, házról házra. Igy láthatja 
ki legjobban kinek kinek házi állapotját; igy kép-
zelhet kit k i t , annak neve' hallására, vagy sze-
mélye' megpillantására mindjárt lakása' helyén és 
körében ; igy orientálhatja magát leghamarább a' 
városban vagy faluban ; igy róhatja meg a' nyo-
morékokat, sinlődőket, sántákat, siketeket, va-
kokat, némákat, eszelősöket 's egyéb hibás le-
temíí vagy érzékű személyeket; igy teheti jegy-
zésbe az iskolába járásra alkalmas életkorú mag-
zatokat ; igy figyelmeztethet szüléket a' mentőhimlő' 
beoltására is, ha egyik vagy másik gyermeken az 
elmulasztva volt 'stb Melly helyeken pedig (mint 
pór helységekben jobbára) az egyházi ember' sor-
fizetése (lecticalia) nem érték, hanem amaz igaz-
ságtalan rendszer, a' házaspárok' vagy gyónó-
személyek' száma szerint vagyon kivetve, ott a', 
gyülekezetbe most lépett papnak tulajdon érdeke 
is megkívánja a' szóban forgó összeírást; mivel 

csak így juthat hibátlan tudásához annak, mennyi 
házaspártól várhatja fizetését. Ezen gonosz szokás' 
elrontásán ugyan minden jó lelkű fárás urnák tel-
jes erejéből dolgozni kellene, behozván helyette 
a' ranghoz és értékhez alkalmazott igazságos rend-
szert. Mert vájjon nem szörnyű igazságtalan ki-
vánat-e, hogy a' zsellér (lakó, kis házi) annyit, 
sőt többet fizessen papjának, mint a' fél- vagy 
egész telkes polgár gazda, csak azon okból, mi-
vel amaz is annyid, sőt többed magával vagyon 
mint emez, 's famíliájában ugyanannyi vagy több 
a' házaspár, mint ezében ? De minthogy efféle 
visszaélések megrögzött szokáson és sok eszten-
dei ususon épülnek; ez pedig olly hatalmas nyo-
madéku szokott lenni, hogy sokszor akármi tör-
vény sem érvele, 's a'legjobb igyekezetü fárás pap-
nak sem áll tehetségében azt elrontani; azért, míg já-
randósága még valamikor igazságosabb rendszer-
rel nem fog kiszámoltatni jogaira úgy, mint azo-
kat találta, vigyázni tisztében áll. Vigilantibus jura. 

Az előszomlált czélok' elérésére illy munkája 
végeit választhatja fárás pap az ősz' elején eső va-
sárnapok' délesti szakaszait ; kezdéskor kathedrá-
ról előre hihirdetvén , mit lenne teendő; hogy te-
hát e' dolgot senki leire ne magyarázza, előle ne 
bújjék , hanem kiki az időben egész hozzátartozó 
háznépével együtt otthon tartózkodjék 

A' mi a' lelkek-összeirásai munkában legfőbb, 
az a' rovatok' kiszabása 's elrendezése. Azokat t. i. 
nem levén irántok törvény vagy szokás által meg-
állapított zsinórmérték, valahány az összeíró, annyi-
féleképen vonják és intézik ; a' szerint mint kiki 
czélirányosabbnak gondolja. Legyen tehát szabad 
előadnom , miként gondolom én illy tárgyban a' 
rovatok' meghatározását fárás papra nézve legczél-
irányosbnak. Felosztom az egész munkát e' követ-
kezendő 23 fő- 's al-rovatok és lineák közé veit 
hasábokra. 

I. Különbséget teszek egy egy háznép' (fa-
mília) és egy egy udvar' lakosai között. Egy ud-
varban lakhatik több háznép is; 's ennek száma min-
denesetre többre fog menni, mint amazé. Az első 
hasáb tehát az udvaroké. 

II. Második a' háznépé 
III. Most írom a' családok' neveit, t. i. azt 

vagy azokat, kikről az oda irandó háznép közön-
ségesen neveztetik; akár élő egész házaspár, akár 
valamellyik nemű özvegy legyenek is azok. E' 
hasábban megjegyzem neveiket és polgári sorso-
kat, p. o. hogy nemesek; agilisek ; egész, fél, 
negyed, telkes, polgár-gazdák; zsellérek; ki há-
zában laknak. Itt megyen jegyzékbe az is, hánya-
dik társak össze, és egyenlő vallásuak-e, vagy 
vegyesek. 

IV. A' lelkek' számát két nagyobb hasábra 
választom külön : férfi- és nőneműekre. Mindeniket 
egyiránt elosztom öregekre, (különbséget tevén 
a' vének és öregek az az embernyi emberek kö-
zött) magzatokra és cselédekre, kik közé ve-



szem az árvákat és fogadottakat is. Előbb állnak' 
tehát a' negyedik 's nagy hasábban a' férfiak, 
azok is: 1. öregek, pedig vagy aj házasfél, v. 
bj özvegy, v. cj nőtelen. — 2. Magzatok. Mely-
lyek ha nincsenek, e' környülállást a' három al-
hasábba tett ugyanannyi vörös zérussal jegyelem 
meg. Ha pedig vannak, tehát azok lehetnek vagy á) 
kicsinyek (1 — 6 eszt.) vagy bj iskolába járók, 
legalább abba illők (7—12 eszt.) v. c) gyónók, 
az iskolából kimaradáson túl járó idökorúak. — 
3. Cselédek pedig vagy aj gyerkőcze v. bj le-
gény számban v. c j házasok közé való özvegy is. 

V. Az ötödik 's nagyobb hasáb a' nőne-
műeknek vagyon szánva, kik 1. öregek, ezek 
között viszont ki aj házasfél, ki bj özvegy, ki 
c j férjtelen. — 2. Magzatok. Ha a' szülék ezen 
nemű gyermekekből magtalanok volnának, e' kör-
nyülállást is a' három alhasábocskába telt ugyan-
annyi vörös zérussal jegyzem meg. Ha pedig vannak 
e' nemű magzatok, tehát azok is lehetnek aj kicsi-
nyek bj iskolába valók cj gyónók. — 3. Cse-
lédek, ám legyenek aj leánykák, ^hajadonok, 
c j házasfélék, ha özvegyek is. 

Vl-ik hasábocskába iktatom a' házaspárok' 
számát; 

VH-ikbe végre az ezen renden fölvett csa-
ládban találkozó lelkeket egy összegbe véve. 

Veszek ez összeirási munkához egész ívnyi 
rétbe varrott papír füzetet, mellynek két külső ol-
dalai tiszták, vagy legfölebb az iromány' tartalma 
vagyon az első oldalra irva czímképen. És hogy a' 
rovat-vonogálást ne kelljen minden egy lapon kü-
lön tenni, azt csak a' két szélső levél' belső olda-
lain viszem végbe, mind a' többi leveleket ott, 
hol a' rovatok' felírásait bevégző keresztlinea megy, 
elvágom, és csupán csak a' felettök Játszató ro-
vatok' irányában a'lineákat huzdalom alá. írást kí-
méllő 's rövidítő jegyekkel (minémüeket a' püs-
pöki megyékbeli Népkönyvekben is láthatni) élek, 
p. o. vegyes házasságban megjegyzem a' r. katho-
likus félt kereszttel; az ev. reformátust vörös cze 
ruzával csinált csillag által; zsellért zs-vel; egész, 
fél, negyed telkes gazdát e' számokkal 1, Vs, 'A; 
nemest n.-nel; katonát oda rajzolt karddal; szö-
vőtakácsot vetőfával; csizmadiát csizmával 'stb. 
Mind azok iránt pedig, miket illy alkalommal meg-
akarok tudni, hogy a' sokféle közül feledségbe 
semmi ne menjen, a' kérdéseket külön czédulára 
irva mindenkor kezemben lartom és papírról is nézem. 

Még az eddig mondottakon kivül szemem előtt 
tartom azt is, hogy a' lelkek' összeírása puszta 
önmagában igen száraz foglalatosság; és egy egy 
helységnek lakosait néppel tölt minden egyéb hely-

ségek közül kiszakasztva fölvenni, fölötte szegény 
kis idea, melly se értelemnek, se szívnek nem 
n y ú j t táplálékot. Amazt nem világosítja, emezt 
nem emeli, nem melegíti. Hogy tehát összeírásom-
nak több élénkséget, és halgatóim' ismerésébe több 
érdeket adjak: híveimet a' szerint is számba ve-
szem , miként állnak kapcsolatban a' körülbelül la-
kozó egyéb emberek' nagy seregével 's az egész 
széles világgal. Azért mindenütt kinyomozom ily— 
lyenkor, kinek kikkel vagyon természeti viszonyok-
nál fogva összeköttetése házán és faluján kivül; 
ki hol született, nevelkedett, honnét származott 
ide a' helységbe, merre 's hol laknak élő szülei; 
testvérei, rokoni; vannak-e háztól elkibocsátott 
és világba kiszélledezett gyermekek, ha vágynák, 
hol, merre 's millyen sorsban (k i és hol lakik 
uraságuk 'stb.), és ezeket jegyzésbe véve minden 
egy család után, mint megannyi becses glossákat, 
apróbb betűkkel leirom; a' különféle faluk', váro-
sok'nevét, nagyobb szembetüntelés okáért vörös 
czeruzával irván vagy csak alatt elvonván. Képzel-
heti kiki, az így elkészült összeírás millyen érde-
kes átnézését szerzi a' fárabeli lakosok' sokfelé 's 
gyakran messze földre elágazó kapcsolataiknak a* 
többi világgal. Egy tekintettel a' papírra, elfutja 
a' nézőnek szeme lelke mind azon távol helyeket, 
mellyeken a' gondviselése alá bizatottakat szere-
tik, rólok gyakran emlékeznek, hozzájokjőniké-
szülődnek; hiveitől megválva-élő mind azon lelke-
ket, kikhez azok' szive szünetlenül vonszódik, 
izenetjök, levelök 's másféle küldeményök sokszor 
megyen; kikkel javaikból is örömest közölnek; 
kikért töprenkednek, busulnak, örülnek és imád-
koznak ; kik aztán esztendőnként vagy csak néha 
néha fárabeli fiainál és templomában is látogató 
vendégképen megfordulnak. Sőt a' rokonsági ösz-
szeköttetések' illy följegyzésének valóságos hasz-
nát is veheti a' lelkiatya olly esetben, midőn há-
zasulandó felek közül az atyafiság' fokozata kér-
désbe jő. Érdekes könyvecske e' tárgyban : „An-
leitung zur Entwerfung von Familienbüchern für 
Prediger, nebst tabellarischen Formularien von C. 
A. Hoíl'mann. Giessen, bei J. Ricker, 1834. 

Már most következtetek itten töredéket azau-
gusztai hitvallást tartó evangyéiika vanyolai gyü-
lekezet' kebelében találkozó, 's mintegy tizenhá-
rom százra menő lelkek' valóságos összeírásából, 
melly lett általam 1824. septemberben. A' külső 
czímlapon áll kitéve, hogy ezen jobbágy-helység 
mostan a' szombathelyi növendék-papság' tiszta 
tulajdona. Az udvar- és háznép oszloplineákba fo-
gakképen belevágatott lineácskák jelentik a'közben 
közben elmaradott 's összeirási jogomhoz nem tar-
tozó hol egy hol több háznépeket vagy szinte egész 
udvarokat. 
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Háromszori hirdetési öl felmentő 
engedményezés. 

A' házasulok' ünnep-'s vasárnapokoni hirde-
tése egyedül törvényes,'s a' hét' köznapjain nem tör-
vényes 's nem szabados voltát annyi, és olly erős 
okokkal támogatáSzenczi Fördos Lajos ur, hogy 
azokban én ugyan teljesen megnyugszom, mások 
is, hiszen elienök jogosan semmit fel nem hoz-
hatnak. 

Ámde ha az e' részbeni különbözés, külön-
böző egyházak' tagjai közti házasulások' alkalmá-
val a' lelkipásztor és halgatója, és szomszéd tiszt-
társa közt összeütközést idéz elő: nem kevésbé te-
szi ezt ollykor a' különböző törvényhatóságokban 
helyzeti gyülekezetekbőli párosodások' alkalmával 
a' háromszori hirdetéstől felmentő engedvényezés 
is. Egyik egyházmegyében ugyanis a' szokás mind 
a' két illető al-ispán' engedvényezésétmegkivánja, 
másikban egyik akármellyiknek engedvényezése 
elégnek tartatik; sőt ugyanazon megyebeli lelké-
szek is illy kori eljárásukban egymástól eltérnek. 

Régibb egyházi törvényeink erről — tudtomra 
— mit sem szólanak. A \ B. Constitutio Josephi-
na „activilatem Dispensationes hujusmodi elargi-
endi etc. concernentibus comitatibus, aut Magis-
tratibus Districtualibus-clementer defert. § 33.— 
majd a' 34 §-ban a' saeculari Competentia (és 
ebben erőt rejleni vélek) oblenta relaxatio-t em-
lí t , és ez áll; míg a' budai zsinat' 17-ik cánona' 
9-dik §-sának rendelete: „facultatem hanc habe-
bit non modo consistorium, sed seorsim quoque, 
et privátim, seu Superintendens, seu Supremus 
Curator, seu Inspectores, et Seniores Tractuales, 
prout quis propior fuerit" minthogy legfensöbb 
helybehagyást nem nyert, gyakorlatba soha sem 
ment. r 

Ámde ha azon törvényhatósagbeli külön egy-
házakból párosodó személyek' összeesketésükre, 
fenebb idézett Joseph. Const. 34-dik §-a szerint 
a' másik egyházban is véghez ment háromszori 
hirdetésről szóló bizonyítványa az illető lelkipász-
tornak szükséges, 's e'nélkül azt tenni „nemo - -
sub gravi poena — praesumat'4; ha továbbá a' ve-
gyes házasságokban az attól felmentő engedvényt 
a' r. kath. fél, illető püspökétől, a' prot. pedig 
illető alispánjától kéri: önként folyó természetes 
következésnek látom, hogy külön megyebeli gyü-
lekezetekből háromszori hirdetéstől felmentő en-
gedvénnyel összekelni kivánó felek, ezt mindket-
ten illető al-ispánjaiktól eszközöljék; midőn min-
den megyebeli al-ispán, a' párosodó feleket csak 
a' saját megyéjében keblezett gyülekezetbeni hir-
detéstől mentheti fel, e' részbeli hatósága más me-
gyebeli gyülekezetre ki nem terjedvén. 

Ha a' Joseph. Const. rendeletét értelmezzük 
ez azt csak „in casibus extraondinariis, et vere 
momentosis,- autubi periculumin mora esset" en-
gedi meg, 's ennélfogva úgy látszik, minél ritkáb-
bá kívánja tenni; midőn a' csak egy dispensatio 

által ez akármi esetben könnyen megnyerhetővé 's 
gyakorivá lesz. 

A' mennyiben már az illyen esetek arra, ki'meg-
győződését követvén az esketéstmegtagadja, ked-
vetlen hatásúak, 's következésüek; 's a' mennyi-
ben az illyen, mondhatnám fél-dispensalio a' ké-
sőbb munkába vehető elválás' esetében a' for-
malitás'meg nem tartásáhól, mellyre pedig a'ma-
gyar törvény olly sokat ád — (matrimonium abs-
que praeseripta trina promulgatione, vei obtenta 
hujus relaxatione initum simpliciter nullum, et 
irritum est. § 34) a' házasság' megsemmisítésére 
nemcsak ürügyül, hanem talán méltó okul is vétet; 
hetik, 's tudómra egy bizonyos elválási esetben, 
csak az i l ly , féldispensatió mellett, bár jobb meg-
győződése' ellenére esketett lelkipásztor' kíméllése 
tekintetéből nem hozatott fel: a' lelkipásztorok' e' 
részbeni maguk' mihez tartását, világosan meg-
határozott törvény által óhajtanám szabályozlatni. 

V i t á n y i Jósef. 

Egyházi gyűlések: 
Négrádesperességi közgyűlés. 
Kubinyi Ágoston esperességi ügyelő' 's Osz-

troluczky Mihály főesperes' ikerelnöklete alatt f. 
é. jun'. 20kán Losonczon tartatolt eme' közgyű-
lésünkben, meliyet határozat szerint 's egyház-
ügyekhez illőleg is istentisztelettel kellett volna 
kezdenünk, mi azonban nem tudom kinek hibájá-
ból elmaradt: 1.) Gedulyi Bogyoszló, gutái 
pap és szavazattöbbséggel választolt alesperes hi-
vatalába beiktattatott. — 2.) Az ügyelő, elérkez-
vén a' tisztújítás' ideje, maga' 's az egész tisztkar' 
nevében hivatalról lemondott 's abban újból meg-
erősítetvén következő tisztkarunk lelt: jegyzők, 
jelesül első fő-: Biszkup Náthán n. kürtösi, 
második fő-: Zelenka Dániel vanyarczi, al-
jegyző: Fabó András agárdi papok hivatalaik-
ban meghagyattak; decánokká: Lonyauer Lajos 
a. bodonyi, megerősíttetett, ujakul pedig: Trsz-
tyénszky Ferencz kálnói, Svehla Pál dobrocsi, 
Osztermann József n. lami és Kitlika János 
Iegéndi papok választattak; pénztárnokká. Pékár 
Lajos losonczi pap lőn; ügyvédekké: Szalay 
István eddigi jelesünkhöz segédül Jeszenszky 
Sámuel és Tomka Sándor tétettek. — 3.) Jn-
ditványoztatott, hogy a' főbb tisztviselők nem a' 
közgyűlésben, hanem esperesek 's ügyelőként az 
egyházak' szavazatai, a' decánok pedig illető ke-
rületek állal választassanak, de az indítvány 
megbukott. — 4.) Zsinatot és tisztviselők számá-
ra az elavultak helyett uj 's korszerű utasításokat 
sürgetendünk. — 5.) A' tüzkármentés' ügyében 
(prot. lap 1843. 376. 1.) ja valtatik az egyhá-
zaknak, hogy épületeiket tűzkárbiztosító intéze-
teknél biztosítsák. — 6.) Kubinyi' pályakérdése 
a' kegyeletekről (Prot. lap ugyanott) egy pálya-
felelet sem érkezett. — 7.) A' magyar-szláv és 



szláv-magyar szótárból (prot. lap ugyanott) misem 
lesz. — 8 . ) Az iskolatanítók tanítói conferentia' 
megengedéséért folyamodtak az egyházmegyéhez. 
Sajnáljuk egy részről, miszerint, levén már papi 
olvasó 's munkáló társulatunk, a' tanítók eheznem 
csat lakoznak, más részről, hogy ez ügy a' pap-
ságnál kisebb nagyobb ellenszegülésre taiált. A' 
conferentia megengedtelék ugyan , de hogy mi-
sem legyen belőle, czélszerűbbeket nem határoz-, 
ha tánk , mint a1 miket határozánk. — 9 . ) Jelen- ' 
tetvén több pap' részéről, hogy normális éveken! 
alóli személyeket kelle püspöki parancs' köve tkez-
tében házaséletre összeadniok, ez iránt a 'kerületi 
gyűlésen felvilágosítástkérendünk. — 10.) A ' l o - | 
sonczi esperességi iskolában tápintézet találtatván 
szükségesnek, az egyházak és egyesek felszólít-
tatni rendeltettek, minő adományokkal szívesked-
nek járulni a' szép czélhoz? — Végezetre meg-
említendő, mit előbb kell vala érintenünk, hogy 
főesperesünk több világi 's más egyházi megye' 
példájára is az esperesség' állapotjárói hivatalos 
tudósítást terjesztett előnkbe legott a' gyűlés' kez-
detén. — Az esperességi iskola' növendékeinek 
száma: szókötészeti osztályban: 2 5 ; szónyomo-
zási oszt.: 34.; szónyom. alsóbb oszt.: 35 ; elemi 
oszt.: 80.. • — t — y. 

Csúzai kisgyűlés. alsó Bara-
nyában* 

Szépen méltányolva a ' „suum cuique-t'4 's 
azon evangyéliomi szabályt „méltó a' munkás a' 
maga' bérire"; szemelőtt tartva azon körülményt 
is , miszerint e' pap-termékeny időben évtizeden 
át is kénytelen sok szegény ifjú pap — kivéve a ' 
Lévi nemzetség' szerencsés hatalmasait — segé-
deskedni, minek nem egy két kedvetlen követke-
zései, u. m. rongyoskodás, adósságszedés, sz. 
Pált utánozva kézi-mesterség űzés 'stb. szoktak 
lenni : mind ezeket mondom a' csúzai kisgyűlés 
szem elől nem tévesztve — tíz szem közt nem is 
téveszthetve — szerényen határozá: hogy ezután 
a' segéd-lelkész' bére 50 frttól 100 frtig legyen 
bézárólag. Vándorlásra azon megyében 5 , más 
megyéből jőve 10 frt szavaztatott, mind váltóban 
értre. 

E' dicső határzatot, interjectája' daczára is 
,,a' t. lelkipásztoroknak, ezen kitett minimum és 
maximum fixumoklól, azon esetre, ha talán a' 
szolgálatnak egész terhét átadják az egyházi segéd-
nek , szabadságukban áll kedvezőleg elállani, és 
az egyházkerületilcg meghatározott fizetést javíta-
ni", lehetlen hálás szivvel nern fogadni minden 
szegényebb sorsú segéd-lelkésznek 's ezek1 hő 
keblíi barátinak. 

Ugyan azért — nehogy a' késő maradék fe-
ledni legyen kénytelen magányérdeküket a' köz-
ért mindig nemesen föláldozni tudott ős-egyéneit, 
közlöm e' csúzai kisgyűlés' tisztelt tagjainak név-
sorát az olvasó közönséggel. Igy következik: n. t. 

Rácz Péter íőesperes úr mint elnök, Ách László 
alesperes, Szekér Pál, Szappanos László, és Csethe 
Dániel, mind meg annyi káplánokkal ellátott egy-
házi tanácsbiró urak. * * 

Felső-borsodi ref. egylirómiegyei 
gyűlés. 

A' boldvai ref. egyház' hivei mult 1844-ik év' 
sept. 7-én a' bánfalvi paplakon tartott megyei köz 
gyűlésünk' színe előtt megújíták azon panaszos s é -
relmüket, miszerint a' Boldván lakos, nem cse-
kély számú ágostai hitvallású atyafiak, bár a' ref, 
egyház-személyek' hivatalos szolgálatával élnek, 
's a' templomot is a ' ref. hívekkel közösen hasz-
nálják, mégis sem a' belső személyek' fizetéséhez, 
sem az egyház' közszüksége' fedezéséhez járulni 
legkisebb részben sem akarnak. E1 megújítva föl-
terjesztett sérelem' következtében egyházmegyei 
közönségünk kiküldé egyházi 's világi elnökeinket, 
olly czélból, hogy a' sérelmet okozó ágost. hitv. 
egyházak'előjáróival a' hely'színén közremunkálva 
igyekezzenek békés uton oda vinni a' dolgot, hogy 
a' boldvai ref. egyházbeliek' fölterjesztett sérelmei 
megorvosoltassanak. E' bizottságunk beadván j e -
len közgyűlésünk1 eleibe a' fölebb előadott tárgy-
bani munkálkodása' sükere felőli jelentését , abból 
azon elkedvetlenítő értesülést vevé egyházm. kö -
zönségünk, miszerint a' boldvai ágost. hitv. a tya-
fiak elég tehernek tartván magokon némelly mezei 
közmunkákbani részvételt, és a' keresztelés- ' s t e -
metésérti rendes palást-díj fizetést, minden más j o g -
szerű követelést visszautasítanak, és a' viszonos-
ságból eredő minden köteleztetéseket leráznak ma-
gokról. Igaz , hogy ők a' szántás- *s kaszálásban 
a' helv. hitvallásuaknak segítségül vannak, de ez a' 
szántás a' helv. hitvallásuaknak állítása szerint 3 — 4 
órai munkát tesz; a' kaszálást pedig a' paplakot illető 
egy olly réten, melly a' helység'rétjével határos, 
az egész helység' adófizető férfiai, még a' r. ka -
tholikusokat is ide értve, együtt végezik, mely-
lyért az egyház' gondnoka némi szívességgel szo-
kott irántok lenni, honnan megtetszik, hogy ez 
a' kaszálás nem tartozás-lerovás; hanem szíves-
ségérti szívesség. Az is igaz, hogy a' kereszlelés-
's temetésért palástdíjt fizetnek, de csak épen any-
nyit, minta 'he lv . hitvallásuak, holott ezek a 'pap-
lak utáni földeket is mívelik, kövérítik, a' középü-
leteket, templomot, paplakot ' s iskolátfentartják, 
ágybért fizetnek 's ezekben a' temetésért, mint 
igen terhes és kedvetlen papi-foglalkozásérti cse-
kély dí j , a' helv. hitvallásuak' részéről eléggé ki-
pótoltatik; az ágost. hitvallásuak által pedig sem-
mivel sem. 

Hát vájjon igazság-e az, hogy az arnóti ág. 
hitv. lelkipásztor pusztán négy communio osztá-
sért félbért vegyen, ' s e ' mellett az esketési köny-
nyebb és zsírosabb jövedelmű papi foglalkozást ma-
gának eltulajdonítsa; a' boldvai ref lelkész pedig, 
kinek hiYataloskodásának hasznait a' boldvai ág. 

2 6 , 



hitv. hívek egész éven át élvezik, a' terhes te-
metés'csekély díjával beelégedjék? Avagy a' bold-
vai ref. közönség tartozik-e templomát közös hasz-
nálatra átengedni olly népnek, melly sem azon 
egyházi személyek' fizetéséhez , kiknek szolgálat-
jokkalé l , sem azon épületnek fentartásához, mely-
lyet használ, csak egy fillérrel is járulni nem kí-
v á n ? Vájjon min alapítják a' boldvai ág. hitvallá-
sűak, ezen teherviselés és fizetéstőli mentességö-
k e t ? szerződésen nem, mert ez egyoldalú, a zaz 
csak a' helv. hitvallásuakat terhelő , az ág. hit— 
vallásuakat pedig fölmentő lenne. De ők illyet föl 
nem mutathatnak. A' kétoldalú szerződésnek pe-
dig viszonyos tény és adás az alapja, mit az egyik 
ád , vagy tesz, a' másik félnek is adni vagy tenni 
kell. És épen ezen viszonyosság' elvéből indult 
ki az 1790-ki törv. hozó t e s t , midőn a' 26-dik 
törv. czikk' 6-ik pontjában feloldá a' protestánso-
kat a' római kath. lelkészekneki fizetéstől, és nyil-
ván .kijelenté, hogy a' ki kinek szolgálatjával él 
annak fizessen. 

A' kéri szerződéshez sem támaszkodhatnak 
a'boldvaiág.hitvallásuak, mert ez világosan mondja, 
hogy a ' leány-egyházakban lakó hívek, kik az 
anyaegyháztól több mértföldnyi távolságra laknak, 
fizessék az ottan szokásban levő ágybér' felét , az 
a n y a e g y h á z b e l i tulajdon lelkipásztornak; a' másik 
felét pedig azon más felekezetű lelkésznek, kinek 
szolgálatjával élnek. Már pedig Boldva, ezen több 
mértföldekre eso leány-egyházak' sorába tartozik, 
mi abból is megtetszik, hogy az arnóti egyház' 
lelkésze, négy communio osztásért fél bért szed 
a ' boldvaiaktól, mi nyilván mutatja, hogy a' má-
sik fél azon lelkésznek tartozik fizetni, kinek szol-
gálatjával él , a ' minthogy régen fizették i s , 
mint az egyház' jegyzőkönyvéből világosan kimu-
tatható , és csak akkor szűntek meg fizetni, mi-
kor királyi parancsolatnál fogva a' plebánusoknak 
kezdették azt fizetni. Egyébiránt meg kell valla-
nunk , hogy a' kéri szerződés is nem helyes elven 
építé a' fizetésre köteleztetést , vagy nem köte-
leztetést, midőn azt az anyaegyháztóli távolságtól 
függeszté föl, mert ennek alapja csak éz 's más 
nem is lehet: a' ki kinek szolgálatjával, és a' 
melly mértékben é l , annak, és olly irányban fi-
zessen. — Illy jogtalan levén a' boldvai ág. hitv 
atyafiak' fizetéstőli mentessége; de e' mellett ve-
szélyes és káros hatású is. Veszélyes, mennyiben 
csábító eszközül szolgál a' proselytismusnak, mi már 
nem példa nélküli; káros hatású , mennyiben az 
ujabb kornak ama' nagyszerű eszméjét, az uniót 
mellyet minden igaz protestáns szent reménnyel' 
táplál keblében, kezdetében megsemmíii , mert ki 
kívánkoznék olly néppel egyesülni, mellynek rész-
vétlensége miatt a' közjó bátran hervadásnak in-
dul. Határozat: Ezek' folytában egyházmegyei 
közönségünk elhatározá: mikép ez ügy a' főtiszt, 
egyházkerület' utján a' tiszai ág. hitv. egyházke-
rület eleibe terjesztessék; hogy ez által a' boldvai 

ág. hitvallásuak a ' fél bér fizetésre 's az egyház* 
fentartásának közköltségeibe leendő befolyásra k ö -
teleztessenek Ha pedig ennek kívánt foganatja nem 
lenne, a ' mi főtiszt, egyházkerületünk megkéres-
sék , hogy boldvai ref. egyházi személyeinket ( t . i. 
a' papot és tanítót) a' más felekezetbeli atyafiak-
nak teendő minden szolgálattól fölmenteni méltóz-
tassék. 

A' fentebb előterjesztett adatok' 's határzat ' 
nyomán készült egyházmegyei fölirásra költ vég-
zése a' Miskolczon folyó évi május' 1 - ső 's köv. 
napjain tartott tiszamelléki ref. egyházkerületi gyű-
lésnek a ' 9 4 - i k s z á m alalt igy hangzik: Igazságo-
sabbnak látván gyakorlatban egyh.k. közönségünk 
azt, hogy az ág. és helv. hitv. prédikátorok kölcsö-
nös szolgalatjuk után való fizetésök'alapjául, nem 
a' hely' távolsága, hanem a' szolgálat szolgáljon, 
"s a' kéri szerződés' pontja szerint a' szolgáló p ré -
dikátornak szolgálatjával élő egyik, vagy másik 
felekezetbeli hallgató félbért fizessen, másik felét 
a' maga vallású prédikátorának fizetvén : erre való 
nézve a' tiszai ágost. főtiszt, egyh kerület meg fog 
kerestetni, ezen tárgyban a' f. borsodi e.megye 
által benyújtott irományok' másolatja' megküldé-
sével , megkéretni rendeltetvén a 'véget t , méltóz-
tassék ezen dolog iránt akként intézkedni, misze-
rint prédikátoraink' ebbéli sérelmök orvosoltatván, 
)anaszolkodások megszüntessék; kénytelennek lát-
ván különben egyh.közönségünk azt is kijelenteni, 
íogy ha ezen isméti megkeresésünk, és jogszerű 
követelésünk siker nélkül maradand, egyházi sze-
mélyeinketa'testvér felekezetbeli atyafiaknak leen-
dő minden szolgálattételre való köteleztetéstől föl— 
mentendi." M a l m o s . 

Irodalom. 
Dobos úrnak, Köngvismerletés-ére, nem bí-

rálat- ára, válaszúi. 
Hogy én nem Blásy Lajos ' egyházi törvé-

nyét , mellyet mindeddig nem lát tam, hanem 
Klein' tentamen-jét akartam ismertetni, vagy inkább 
a' t. olvasó közönségét arra figyelmeztetni, hogy 
mi egy derék férfiúnak a' kérdéses munka' szer -
zésével- mielőtt t. Blásy úr' egyházi törvénye meg-
jelentvolna — magának nyert érdemét, annak illő 
méltánylatával jutalmazni elmulasztottuk: rövid czik-
kembőj talán kivehető. 

Hogy Klein' tentamen-je magyarúl nem tudó 
külföldnek és nem nekünk irva volna, arról hall-
juk magát a' szerzőt: „Primum hocce est Tenta-
men Juris Ecclesiastici Evangelicorum in Hunga-
ria in lucem publicam editum. — Omnino autem 
nimis jam est necesse, tandem aliquando operi 
huic manum admovere , ingentem, qui hucdum 
fuerat , in re literaria Hungaricae Ecclesiae hiatum 
explere, v i r i s , in munere sacra operaturis, in -
stitutionem , viam sternentem parare" 'stb. előszó. 
L, V. VI. Ha külföldnek akart volna irni Kle in , 



akkor inkább németül — mintmagyarország' h is-
tóriájával történt — adja vala ki munkáját. 

Dobos ur' ezen szavait i l letőleg: „Klein Ung-
bó l , Beregből compilált mindenféle szinü és szagú 
törvényeire egy rendszert épít fel, melly szép ugyan, 
de úgy a ' mint ő azt fe l rakta , nincs átalánosan 
életbeléptetve.1 ' Legyen szabad kérdeznem: hog;y, 
és mivel bizonyíthatja ezt be Dobos ur ? Klein' 
munkájában ezt olvassuk: „Fontes, ex quibus hausi, 
sunt: 1 ) Corpus Juris Hungarici , in duos Tomos 
dis t inctum, Budae , anno 1779 in folio typis ex-
cusum. 2 ) Articuli seriorum Comitiorum. 3 ) Co-
ordinatio Rei Religionalis Ecclesiasticae Superin-
tendentiae Aug. Conf. Ev. Tibiscanae, quae anno 
4815 Leutschoviae in lucem prodiit, in fol. p. 22 
4 ) Fragmenta Juris Ecclesiastici Evangelicorum 
in Hungaria, a Summe Venerabili olim Superinten-
dente, Daniele Crudy, Posonii congesta, in Mspto. 
5 ) Acta et Canones Synodi , anno 1791. Peslhini 
celebralae, in Mspto. 6 ) Matricula I n c l y t i a c V c -
nerabilis Senioratus XIII. oppidani Scepusiensis, a 
Plur. Venerando quondam Seniore , Andrea Fa-
br i tzy , conscripta, in fol. Mspt. 7) Collectanea 
propr ia , plurium annorum opera et studio con-
ges ta . " Előszó 1. VI., VIII. 

Gólya-daruféle gúnyoló , Dobos ur által e l -
lenem használt mesék' visszatorlására, de idézé-
sére is, e ' I a p , véleményem szerint, illetlen mező, 
's én Dobos urat illy fegyverek használatában soha 
követni nem fogom. Ismételve röviden ki kell mon-
danom, hogy Klein'Tentamen-je reánk nézve nagy-
becsű munka, mel ly , nemcsak hogy utat csinált 
más illynemü munkáknak ; de — azt igen is ránk 
nézve, kivéve, hogy nincs magyarul í r v a — m á s -
sal is a' versenyt bizonyosan kiállja, mivel lehető 
legnagyobb szorgalommal össze van benne gyűjtve 
's jól elrendezve mind az, mi egyházunkat illeti.*") 
Ha helyet ta lá l , nem lesz talán érdektelen a 'mun-
ka' tartalmát közleni M u s k u l y L a j o s . 

V i i i l f o l i l i k Ö A l e n t c i i y e k . 
Jellemvonás a' pápáról. A' pápa' házi 

é le tekeves alkalmat nyújt észrevételekre, mertő , 
kivált ha szerzetesrendből lépett sz. Péter' székére, 
régi szokás szerint túlságos szerzetes szigorral el-
szigeteli magát 's elzárkózik. Igy péld. a' pápa 
kénytelen magányosan enni, inni 'stb. miután a' 
pohárnok, mivel megmérgezéstől félnek, a' bort 
' s a' konyhamester a' feltálalt étkeket az ő je len-
létében előbb megkóstolák. Ha vendégei vannak , 

Adjuk meg a'császárnak a' császárét, Istennek 
az Istenét, és .igy Kleinnak a' mi Kleiné, Blásy-
nak a1 mi Blásyé. '6 miután Dobos megadta Mus-
culynak. mire! néki tartozott, ez pedig viszo-
nozta a' szívességet ,,ne legyen versengés közöt-
tünk, mert atyafiak vagyunk (1 Mos-13, 8). Egyéb-
iránt örvendjünk, hogy Kleinunk is van és Blásynk 
i s , bárcsak még egy Kichornunk is támadna, 's 
bizonyosan Klein szelleme, Blásy és mindenek 
szívesen üdvözlenék. S z é k á c s . . 

az asztalnál képviselteti magát. A' mostani pápa ' 
legmeghittebb környezete megegyez abban, hogy 
ő életet szerető ősz, ki mások' életbúsitó szeren-
csétlenségét mélyen érezni szokja. A' következő 
vonás , melly csak szűk körökben van tudva , szol-
gáljon adatul jelleme' ismertetéséhez. Quirinalon 
házépítéskor több hónap előtt egy kőmives lezu-
hant a' negyedik emeletről. Az építtető tu la jdo-
n o s , B . . . tr pápai házi orvos, egy olasz hivaték 
segélyül , ki ámbár otthon volt , megtagadtatá ma-
gát. Az alatt a ' súlyosan megsebesül t , kinek a ' 
szász királyi házzal közel rokonságú, szemközt 
lakott hgnő szolgástul sietett segí tségére , meg-
halt. A'pápa, értesülvén az eseményről, magához hi-
vatá az orvost 's kinyilatkoztatván neki, mi eltérőleg 
gondolkodik ő az embcrikötelességekről 's bizonyos-
sá tevén őt, hogy ő maga, a' pápa, sietett volna 
segítségére a' szerencsétlennek, szolgálatából e l -
bocsátá őt. Tekintvén azonban előbbi szolgálatait 
— orvosa volt a' pápának, midőn ez még mint 
bibornoksz. Gergely-kolostorban lakott — egész, 
igen tetemes évi fizetését meghagyta (D.A.Z. ) 

M o z g a l m a k . Mivel az éjszakamerikai r. ka-
tholikusok nagyon erőködnek egyházukat ki ter-
jeszteni , az ottani evangyélikusok is mozogni 's 
a' túllépéseknek ulba állni kezdenek. Igy Philadel-
phia városban prot. egyesület alakult, magának f e l -
adatúi kitűző , egyesíteni 's bátorítani a' prot. p a -
pokat , hogy egyházaikat a' pápistaság 's ev. e g y -
ház 's tanaik közti különbségre megtanítsák, a' b ib-
lia' buzgó terjesztéséről 's abbani búvárkodásról 
gondoskodjanak , 'stb. (B. A. K. Z . ) 

Erkölcste lenség' terjedése Spanyolor-
szágban. Az istentelenség 's erkölcstelenség itt 
(Madridban) mindinkább terjed. A' Reparador' 
tudósításai szerint rablás, éji megtámadások, o r -
gyilkosság, pénzcsinálás, hamis aláírások, napi 
renden vannak 's ha itt olt történik is e l fogatás , 
ez csupán forma miatt esik meg 's a' vétkesek 
ritkán büntettetnek törvény szerint. Néhány nap 
előtt Monserrate egyház telve volt hivőkkel, az 
oltári szentség tisztelésül kivolt állítva 's egy pap 
a' szószékről szeretet ' szavait szónoklá. Ekkor 
egy ismeretlen rögtön egy székre ugrik, a' szólót 
félbeszakítja, hangosan kiáltván: ne higyjetek neki, 
ő hamis próféta, képmutató, csaló! A' ministeri 
lapok e' 's hasonló botrányokra mélyen hal lgat-
nak, valamint némák maradának a 'sokkal nagyobb 
templombccstelenítésekre, midőn, mint nem rég a' 
barcellonai választásokkor , három templomban 
folyt , az oltárok megszentségtelenittettek 's a' 
papokon , méltatlankodának. (K. K. Z.) 

Büntetés. Nálunk, igy irnak Augsburgból 
a ' B . A. K. Z tgnak , nagy részvétet szült a ' su lz -
kirchcni prot pap', Redenbaclier sorsa , ő 'a 
pyrbaumi egyházkerület' gyűlésén értekezést o l -
vasott fel a' térdeléskérdésről s azt , Simon von 
Kana' czikk alatt ki is nyomatá. Ezért egyetemes 
nyomozás alá vétetett 's az eichstadti föllebbviteli 



törvényszék által , ,a ' nyilvános bátorságnak val-
lássali visszaélés általi mcgháboritása miatt" kü -
lönös nyomozás alá vet te te t t , minek következ-
ménye a' büntető törvény1 határozatai szerint nyom-
bani hivataltólfelfüggesztés (és igy fizéslöli i s ) lőn. 
Ha meg kell is engednünk, hogy R. iratában messze 
ment , de más részről azt is felhozhatjuk 1.) hogy 
r . kath. papok naponként messze mennek a' nél-
k ü l , hogy olly kemény büntetés alá esnek ; 2 . ) 
hogy a1 kérdéses ingerültségre okot maga a ' kor-
mány ismeretes rendeletével adott; 3 . ) hogy tavai 
az itteni egész zsinat nyíltan 's tartalék nélkül R'. 
elveit vállá 's jegyzőkönyvébe azon nyilatkozatot 
iktat tatá, miszerint R ' . sorsában osztozni kész. 
Nem rég R re az ítélet kimondatott ' s a ' 9 . neve-
letlen gyermek' szerencsétlen atyja 4 . évi v á r -
fogságba vitetett. 

Üldözés. Syriából 's a' török birodalom' 
más pontjairól számos panasz jő az üldözések miatt, 
mellyeknek a' r. katholikusok nemcsak muhame-
dánok , hanem nem egy. görögök' részéről is ki-
tétetvék. A' sz. atya lépéseket szándékozik tenni 
e ' szerencsétlen üldözöttek mellett a' magas por -
tánál 's ugy hiszik, hogy e' lépéseket francziaor-
szág pártolandja. ( K a t h . K. Z.) 

moldvai papság. A ' moldvai papság, ugy 
mondják , önakarata el len, idegen nógatásból fél-
beszakítá összeköttetését a' konstantinápolyi patri-
archával 's a' sz. chrismát ezentúl Kiewből orosz-
országból fogja kapni , hitügyekben pedig taná-
csot a' pétervári sz zsinatból kérend. ( A gr . Z.) 

Biblia-terjesztés. A ' hanoverai bibliatár-
sulat 1842.ben 3062 . egész bibliát 's 8632 . uj 
test. , általában pedig keletkezte óta 70, 959 . egész 
bibliát 's 33 ,071 . ujtest. terjesztett el. (A.K.Z . ) 

E r k ö l c s t e l e n s é g . Finnország' lakosai' e r -
kölcsrajzában, mellyet egy finn tudós i r t , erős 
szemrehányások tetetnek e' népnek erkölcsi rom-
lottsága miatt, de kivételkép egyházak is említ-
tetnek, mellyekben még patriarchai erkölcsök ural-
kodnak , illyen a' jerijárvii egyház , hol igen r é g -
óta sem gyi lkoság , sem lopás nem történt , sem 
zabgyermek nem született. ( B . A . K . Z . ) 

Helíoldi közlemény. 
H á r m a s ünnep Hód-ü.- 'Vásárltelyen. 

Megengeded , nyájas olvasó! hogy midőn e ' je len 
ünnepély' leírásához nyúlok az illy alkalomkori belső 

s külső szertartások', t a raczkdur rogások"s toasz-
tirozások1 előszámláiását mellőzve, csupán azon 
hatást tolmácsoljam, mellyet rám 's a ' velem együt t 
érezőkre ez ünnepély tett. A' hármas ünnepély'nek 
három tárgya volt: a' gyülekeze t '50 éves jubileuma; 
ujdonan épült imaháza' fölszentelése; és Jeszenszky' 
nem rég törvényesen elválasztott lelkész' be ig ta -
tása. — Menjünk tehát be e' valóban csinos ú j 
kisded is tenházba, hol n. t. Kristoffy S. közked -
vességü esperes úr buzgó imával az ú j épületet 
I s ten- 's vallás' épületévé szentelé, melly után t . 
Balassa P. orosházi hitszónok a' szószékre lépvén, 
szivreható bevezetés után azon szomorú körü l -
ményt érdekelve, hogy miután saját egyháza hét 
hét előtt tartott százados ünnepén hasonló t iszté-
ben rögtöni roszúl léte miatt el nem járhatott , most 
azon kétszeres fájdalma 's vesztesége némileg eny -
hí te t ik , ezen egyház által megajándékozott b izo-
dalommal, a' meglágyított szivekbe, igaz vallásos 
ihletéssel igazán vallásos eszméket plántála b e , 
világosan kiemelvén, hogy azon szent he lyrő l , 
mellyen 5 á l l , csak az igaz tiszta vallás' i g é i , 
jótékony mag gyanánt búlljanak alá a ' hívőkre 
mindig. Ezek után esperes ur a ' helybeli f lelkészt 
igtatá be rövid, velős atyai szavakkal. Es az ú j 
lelkész magasztos ihletséggel állott meg azon szó-
széken, honnan a' „tiszta, csupán sz. írásból m e -
rítendő" vallást hirdetendi , 's vallásos e l r agad ta -
tásában az egyetértés ' eszméjét f e j t ege té , olly v á -
rosban 's olly közönség e lő t t , melly öt vallásos 
elemből állott. A' tárgy olly korszerű ' s o l l y ko r -
szerűen volt fejtegetve, hogy a' sok renden 's va l -
láson levő hallgató elfelejtkezni látszott, hogy nem 
a ' maga' papját hallja. E' három sz beszéd annyira 
meghatotta a' díszes közönsége t , hogy még az 
anyagi ebéd felett i s , hol a ' szellemi előzmények 
gyakran háttérbe szorulnak, itt a ' toasz toknagy-
jából a ' hallott sz. beszédek' töredékei ' s i smét lé-
sei va lának; mellyeknek egyikével zárom be én 
is jelen soraimat: , ,adja Is ten, hogy a ' magas nap' 
hosszú ú t j ában , jelen egyháznál boldogabbat ne 
lásson," J a n c s o v i c s I s t v á n . 

I i e v e l e z é s . A' bánfalusi oktató ur ünnepé-
lyesen nyilvánítja, hogy a' „Csókhalmi" név alatt be-
küldött 's az alolirt által ki nem adott f. borsodi köz-
leményt, nem ő írta- —A'háromszori hirdetés' ügyébea 
nem sokára közlendünk némellyeket. S z é k á c s . 

Előfizetési hirdetmény. 
A Protestáns Egyházi 's Iskolai Lap folyó 1844-ik év1 második feléhen is folytattatni fog• 
Alakja, papírja, terjedelme 's iránya változatlan marad. Ára helyben, boríték nélkül, 
2 ft. 40 kr., postán boríték alatt 3 ft. 40 kr. ezüst pénzben. — Előfizetés minden 
postahivatalnál, Pesten L and ere r és Heckenast könyvnyomtató intézeté ügysz o-
bájában, hatvani ulcza Horváth-ház 483-dik szám, vagy pedig a' szerkesztők' vala-
mellyikénél. A Prot. Egyh. és Isk. Lap' szerkesztősége, 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
27. szám. Harmadik évi fo lyamat . Julius 6 . 1 8 4 4 . 

Ecclesia dum opprimilur , e r e s e i t ; dum contemni tur , prof ié i t ; dum laeditur, v i n e i t ; 

dum a r g u i t u r , in te l l ig i t , et tunc s t a t , cum superar i videtur. 

S. H i 1 a r i u s . 

TARTALOM: S k ó t e g y h . e s e m é n y e k . — G y ű l é s e k : 
A' hegyaljai és kishonti esperességi gyűlések. — I s k o l a -
ü g y : budapesti és békési iskolák. — K ü l f ö l d : Abyssinia. 
— B e l f ő 1 d. — V e g y e s e k . 

Skót ejsyliázi események. 
Azon fontos és nagyérdekü egyh. események-

ről, mellyek ujabb időkben Skóthonban olly kitűnő 
szerepet játszanak, közlénk t. cz. olvasóinkkal 
itt-ott némeliy adatokat. *) Minthogy azonban 
ezen részletes 's elkülönzött ismertetések össze-
függés nélkül advák, s ennek következtében az 
egésznek tökéletes felfogására még korántsem 
elégségesek, nem véljük czéltalannak e' tárgy 
fölött bővebb nyilatkozattal szolgálni. Skóthonban 
az egyházak száma az ezeret valamivel megha-
ladja, 's lelkészeik a1 státustól dijaztafnak. É v e n -
kénti jövedelmök átalában, paplakkal különösen 
levén ellátva, 2 5 0 — 3 0 0 font sterlingre rúg fel. 
Az anyaegyházakon kivül még népesedés' tekin-
tetéből szükségessé válván, mintegy 200 lelkész 
lélez, kik azonban önterheiket viselni kénytele-
níttetnek. A' lelki vezérlet különféle fokozatú e g y -
házi Ítélőszékek' felügyelete alatt történik. Az első, 
„egyházi ülés"-nek nevezve, az egyháznak lel-
késze- és véneiből alakul. Második fokozaton a' 
„presbyterium" áll, mellyet egy bizonyos kerü-
let' lelkészei 's az összes külön képviselt egyhá-
zak vénei képezik. A' „zsinat" néhány presby-
terium' egyesítő pontja 's ennek minden lelkészei 
és minden egyház' egy -egy véne által képezte-
tik. Az „egyetemes gyűlés4 ' , tnelly évenként kö -
zönségesen csak egyszer tartatik, presbyteriumok 
által küldölt lelkészekből és vénekből áll. Minden 
alsóbb itélöszéktöl rendes fölebbvitel engedtetik 
meg a' legközelebbi itélőszékre egész az egye te -
mes gyűlésig, mellynek határzala eldöntő 's má-
solhatatlan. 

A' skótegyház-alkotmány két különös fontos-
ságú elven alapszik, *s az első az egyháznak 
lelki dolgokbani szabadságát és függetlenségét ál-
lítja; a1 másik pedig a' lelkésznek az egyházra 
akaratja nélküli tukmálását vallja igazság és sza-

• ) I. Pro t . E 1. L. 1 8 4 2 . 3 1 . szám. 

badság elleninek. Az első szigorú falat von a' le l -
ki és világi ügyek közölt 's amazt feltétlenül az 
ep-yházi ítélőszék, emezt pedig a' polgári hatóság 
kormányának rendeli alá. A' második elven a la-
pult egyház , melly tudniillik, lelkészei sza -
badválasztásában még symbolicus könyvei által is 
feljogosítva van , tulajdonkép szélosebb alapkö-
vön nyugszik. Ez utolsó azonban a' státustól a' 
pártfogói jog létrehozatala által megsérteték 's a' 
korlátozottabb csak azért nyere olly fontosságot, 
mert amannak visszaélései ellen oltalmul szolgált. 
Ezen elvnek ellenhatása okozá, hogy a' pártfogói 
kijelelés legalább alakban nem igen különböze az 
ajánlati modortul. A' kijeleltnek e l - vagy nem f o -
gadása mindig az egyház' hatalmában állott 's ez 
által a' pártfogói jog' mérges fulánkja ki lön sza -
kítva, az egyház pedig késznek nyilatkozók illy 
feltételek mellett a 'status 'segélyét elfogadni, jóle-
het illy jog gyakorlata ellen több helyt hallata 
roszaló vélemérayét. 

Az egyháznak lelki dolgokbani függetlensége 
tehát és azon előjog, mellynél fogva azon ki je-
leltet, kit jó lelkismerellel lelkipásztorának elfo-
gadnia nem lehete, visszautasítani önkényétől f ü g -
gött, volt azon két e lv, melly az ösalkotmány' 
alapszerkezetét tevé 's a' status által elismer-
ve, sok harcz után különféle időkben meg is erö-
siteték. Midőn Wilmos az lG88-ki zendülés után 
a' trónt elnyeré, a' pártfogói jog teljesen megsem-

í misíteték 's Angol- és Skóthon között 1707-ben 
(létre jött unió alkalmával pedig a' skótegyház 
1 presbyteri alkotmánya és ösjogai, minden változ-
tatás és csonkítás nélkül törvényszerüsitettek, 
,,minden utódokra" záradékkal. E ' törvényezikk' 
következtében az egyház teljes biztossággal vélt 
ügyeinek elintézésében munkálkodhatni, 's annál 
inkább, minthogy ezen törvényezikk értelmében, 
magának az egyesült parlamentnek sem állt hatal-
mában, az ős alkotmányt és előjogait változtatni 
vagy szűkebb korlátok közé szorítani. Különösen 
azon hiedelem kecsegteté az egyházat, hogy, mint 
már fölebb említve volt, az egyházi szabadságot 
korlátozó és sértő pártfogói jogtól örökre meg-
szabaduland. Azonban az, négy év múlva 1 7 1 1 -
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ben ismét helyreállítatélt, A ' történet később 
bebizonyítá, hogy az uniói feltételek illy különös 
és rövid időköz utáni történt megsértésének nem 
egyéb, mint a' skót egyház' népfölötli hatályának 
megcsonkítása szolgált vezérpontul, hogy ez állal 
a' Stuart családnak a' trón' viszonti elnyerheté-
sére út egyengettessék. Ezen összeesküvésnek 
főnöke Bolingbroke, akkori statustanácsnok volt. 
Szándékuk nem sikerült ugyan, de ezen rendelet, 
káros hatása által mégis megrázkódtató az egyház1 

sarkalapjait 's későbbi viszályoknak, mások kö-
zött, a' mult évi meghasonlás és magát az ó skót 
egyház képviselőjének hirdető „szabad egyház" 
feltűnésének lön tulajdonképeni forrása. 

A' nép' kedélyingerültsége olly magos fokra 
húga e' törvény ellen, hogy azt életbe léptetni 
több évekig lehetetlen vala. Végtére azonban a' 
kijelelések lassanként ismét becsúsztak. Az e g y -
háznak a1 kijelelt fölötti előjoga védfegyver volt 
ugyan a' visszaélések ellen az egyház' kezében, 
hanem azon kecsegtető remény, hogy pártfogói 
tekintély vagy más kísérlett eszközök által czé-
lukat sokan könnyen vagy hamar megközelíthe-
tik , sok ollyakat édesgete a' lelkészi pálya v á -
lasztására, kiknek hajlamuk inkább világi mint lelki 
ügyek' kezelésére mutatkozék. 'S mi történt, mi-
dőn lelkészekké képezve hivatalt nyerének ? E l -
hanyagolok, híveik' lelki üdvére nem ügyelve, az 
egyház' érdekeit, vagy a' tunya élet' párnáján 
tengődve, vagy pedig az élet' örömözönébe 
merülve, pazariák el óráikat, mellyek a' népüdv' 
felvirágoztatására valának szentelendök. 'S ezen 
irány később olly erős lön, hogy sokan aa ügy 
korcshelyzetét lá tva, azt sajgó kebellel sziveiélv, 
's a' ferde szellemnek ellenszegülni hasztalannak 
tar tván, inkább a' Dissenterekhez állának, kik 
némelly püspöki és rkath. egyházak híveinek k i -
vételével ez időben vevék eredelöket. Azonban 
a' rnult század egész folyamában mindenkínéi 
közhitté vált 's több esetekben gyakorlatilag is 
bebizonyult, hogy az 'egyház érdekeinek gúnyos 
helyzete és a' létre jött hanyagság, egyedül az 
egyházi itélöszéknek tulajdonítható, 's mindenki 
hívé, hogy az ó alapszabályok tökéletes érvénye 
egyedül általa életbe léptethető 's a' lelkészek-
nek az egyházakra erőszakos tukmálása egyedül 
általa gátolható. Jelen századdal tehát e g y u j nap' 
koránya tűnt fel 's az előbbi hanyagság helyett 
uj élet hatotta át az egyház üterét. A'haladó vagy 
is evang. rész nem sokára a' pártfogói jog fattyú 
sarjadékinak leny esésére forditá figyelmét, 's hosz-
szu 's nehéz harcz után végre az 1834—ki e g y e -
temes gyűlésen az igaz ügy győzelmet ünnepelt 

az ügybajnokok örömmel telének el a' nehéz 
küzdelem viszályi után. 

Nem sokára a' régi alaptörvény feleleveníté-
sére tökélé el magát 's e' részben törvényt is al-
kota. Régi szokás szerint minden kijelelt elmel-

löztelék, ha az egyház elegendő számú tagjai 
meg nem jelentek öt meghívni, a' nélkül, hogy az 
egyház ezen teltét valaki roszalhatná. Hogy p e -
dig a' pártfogói jog lehető legkevesebbé ltorlá-
toztassék, az egyetemes gyűlés abban állapodéit 
meg, hogy a' hozott törvény előbbi nemleges é r -
vénye jelenleg egyedül a' tevőlegesnek tulajdo-
nílassék. Ennél fogva az új szabály szerint, a' k i -
jelelt csupán meghívók' hiánya végett el nem 
mellöztetheték, hanem ha az úrvacsorájával élö 
családfönökök ellene nyilatkoztak, ünnepélyesen 
kijelentvén , hogy magokat és családukat lelkis-
meretesen lelkipászlorságára nem bizhatják. Ezen 
telt „ V e t ő " törvénynek neveztetek. Itt azonban 
az egyház még korántsem állapodéit meg, hanem 
uj szellemtől áthatva, erőteljesen buzgólkodélt a' 
hívek' lelkiboldogságáért 's ezt az egyetemes g y ű -
lés ismét egy üdvös végzet által bizonyilá be, 
mellynél fogva az elsokasodott népség' számára 
uj templomokat épitni rendele. Egy rövid év alalt 
nem kevesebb mint 66 templom építelett , vagy 
már volt épülésben, 's igy hát sokkal több, mint 
az egész mult században léire jöve, és három év 
lefolyta alalt az imaházak' száma a'nemzeti e g y -
ház' részéről egy ötöddel szaporodók. A ' vető 
törvény, mi álalánosan elismerteték, néhány évig 
üdvöt áraszta az egyházra, 's különösen az által 
használt, hogy pártfogók ügyekvének az e g y -
házaknak érdemes férfiakat ajánlani. Történt azon-
ban, hogy gróf Kinnoun az achterardi egyháznak 
bizonyos Young nevü kijeleltet ajánlva, ez az 
egyháztól el nem fogadlatélt. A'presbyterium v o -
nakodott öt beiktatni. 0 tehát és pártfogója Skót-
hon' legfőbb „Court de Session" nevü itélöszé-
kéhez folyamodónak. Es csak most vevé észre 
az egyház, milly változat történt mult század óta 
az ítélöbirák' véleményében, és hogy az egyház 
és alapelve előjogaira nézve elrabolni szándé-
koltatilü Az ítélőszék a' vető törvényszéket sza-
vazat többsége által zérusnak 's érvénytelennek 
nyilvánító; a' presbyteriumnak pedig Youngot 
ünnepélyesen beiktatni parancsoló 's fájdalom, 
ezen végzet a' felső háztól is megerősíteték, Er re 
nézve az egyetemes gyűlés következő rendeletet 
bocsála közre: „Minthogy az egyház a' polgári 
hatóságnak minden világi ügyekben engedelmes-
kedni tartozik, 's iránta engedelmességre minden-
kit int és tanít, a' presbyterium ne álljon ellent, 
hanem teljesítse Young és pártfogója kivánatát. 
Mivel azonban, azon alapelv, hogy az egyházra 
akaratja nélkül lelkész ne tukmáltossék, olly régi, 
mint maga az egyház 's alkotmányának olly k i -
egészítő részét képezi, melly symbolicus köny-
veikben is létez, 's az egyetemes gyűlés több vég-
zetei által is megerősítve van ; határozza, hogy 
ezen alapelvtől elállnia leheletlen, 's ahhoz ragasz-
kodni 's azt épségben fentartani régi jogainál f o g -
va szent kötelessége" 's a' t. Ezen rendeletben 



tehát kifejeztetik, hogy az egyház, világi dol-
gokban a' polgári hatóságnak alárendeltetik 's 
a' lelkészi hivatallal összekötésben levő minden 
polgári jogok elmellözése is kiemeltetvén, annál 
inkább vala remélhető, hogy a' világi hatóság 
ezzel megelégedve, a' törvénynek önmagyarázata 
szerint csupán az egyházi jövedelem kezelésére 
terjeszkedik. Természetes, hogy illy módon, n é -
melly esetekben a1 lelkészeti hivataltól a' j ö v e -
delem elkülönöztetnék, mignem az egyház' előjo-
gainak parlamenti megerősítés' eszközlésével az 
ügy szerencsés fordulatot nyerne. Ila egy hata-
lom, másnak befolyása nélkül egyedül a ' l e lk i -
ügyeket, másik pedig csupán a' jövedelmet igaz-
gatja , t. i. ha mindenik maga körén belül forog, 
illy nehézségek minden esetre támadhatnak, ha -
nem nem nagyobbak vagy nyomasztóbbak. Azon-
ban a' világi törvényszék nemcsak a' jövedelmet 
szándékozók igazgatni, hanem egyszersmind kény-
szerítni akará az egyházat a1 lelki ügyeknek aka-
ratja szerinti intézésére, a' kijelelteknek elfoga-
dására és beiktatására 's a' t. Ebből az egyház' 
részéről panasz támadt, hogy alkotmányuk má-
sodik elismert alapelve, a' szabadság és lel-
ki dolgokbani függetlenség is megsértetik, és 
azt állítja, hogy mind annak, mit az egyház min-
den időben és körülményekben tenni köteles, hogy 
egyház legyen 's egyház maradjon, egyedül szel-
lemi pontból kell kiindulnia. Ezen határozat értel-
mében a' szentségek' kormányzata 's a' lelkészek 
felszentelése és iktatása 's a11. a' lelkiügyek in-
tézőihez tartoznék; minthogy azon kötelességek 
teljesítése az üldözés és béke minden idejében 
és körülményében, a' statussal egyesülten vagy 
elkiilönözve, muhatlanul szükséges feladat az e g y -
ház gyarapodásának felvirágoztatására. A' fön-
említelt achlerardi eseten kívül még- mások is fo r -
dúltak elő 's a' tévedések és visszaélések' ha l -
maza napról napra szaporodók. A' polgári Ítélő-
szék, hogy az egyház' terén telt első léptét meg-
óvhassa, balfogását az egyházi szabadságot csök-
kentésében ujakkal kelle tetéznie. Az egyház 
végre a' parlamenthez folyamodoll, hogy jogá -
ban megerősítve, az ellenséges megtámadások 
ellen nála oltalmat találna, de ez hosszú halogatás 
után is, ellene nyilatkozók. A' skót tagok' két 
harmada az egyház érdekeit pártold, de épen e' 
mialt az ügy angoltagok' szavazata által dönteték 
el, kik a' skótegyház' belső szerkezelével és el-
veivel többnyire ismeretlenek valának. Az e g y -
háznak tehát, vagy legalább azoknak, kik alapel-
veikhez következetesek akartak maradni, nem 
volt mást mit tenniök, mint a'státus' segélyét, illy 
fellételek mellett, el nem fogadni. Az evang. rész 
ennél fogva készületeket tön a' legközelebbi 1843-
diki év' május havában tartandó egyetemes gyű-
lésen kiviendö tökéletes elválásra. Ezen össze-
jövetelnek minden legnagyobb feszültséggel néze 

elébe. Időközben egész Skóthonban csaknem 
mindenhol ez szolgált egyedül beszélgetési t á r -
gyul. Az evag. ellenei azzal biztatták magukat, 
hogy ha teltre jö a' dolog, az evangelicusok vissza-
borzadnak 's szükség esetében mély alázatosság-
galtérdet fejet hajtanak. Mások azt hívék, hogy a' 
jó 3 0 0 font sterlinget mégis csak megfontolják, 
's buja lombozattal paplakaikat nélkülözni, nejei-
ket és gyermekeiket szegénység- vagy ínségre 
juttatni sajnálván, a' kor' kivánatinak hódolnak. 
Ezek természetesen olly hitetlen és világi érzetü 
emberek várakozásai voltak, kik magok lelkisme-
ret nélkül élve, feledik, hogy mások tán az öntu-
dat' tisztaságát és a' lelki üdvét a' mulandó dol-
goknál magasbra becsülik. Voltak azonban ellen-
érzetüek, kik a' szomorúság' napjaiban magány-
lakukba vonulva, Istenhez emelék kezeiket, hogy 
igaz, de emberi gyarlóságkörnyezte szolgáiknak 
állhatatos hívséget és erőt adjon a' szükség nehéz 
idejében, igaz ügyök' kivivására. (Folyt, k ö v ) 

G y ű l é s e k , 
A' hegyaljat áajost. evans. egyház-

megye liléi gyűléséből. 
Azon esperességi határozat következtében, 

melly Miskolczot és Nyíregyházát tűzte ki az e g y -
házmegyei évi gyűlések egymást felváltandó he-
lyeiül "*}, f. é. jun. 12-kén Nyíregyházán, lanka-
datlan buzgalmu másod felügyelőnk Szinnay Hu-
gó és nt. Iíomáromy J. elnöklete alatt, tartaték 
esperességi idei gyülésünk, mellynek nevezetesb 
tárgyait következőkben terjesztem elö: 1) A ' k e -
rületi gyűlés határnapja jóval később hirdettetvén 
ki, semhogy némellyekben aggodalmat nem okoz-
hatott volna az esperességi gyűléseknek előbbi 
meg nem tartathalása miatt: ez okból a 'ker . g y ű -
lésen inditványozlalhatni halároztatott, hogy a' 
ker. gyűlések mindig legalább julius végéig t a r -
tassanak meg, 's határnapjokról az esperességek 
legalább 6 héttel előbb értesíttessenek a' superin-
tendens által. 2 ) Köztetszéssel fogadlaték, Nagy 
M. tályai llt. 's egyházmegyei pénzlárnok és decán 
ur indítványa, miszerint az esperes minden gyü -
lésnyitó beszédében némi slalislikai kivonatot 
mondjon az egyházmegye legközelebb mult évi 
állapotából, röviden érintvén nevezetesb esemé-
nyeit, holtak, szülöttek számát 'stb. 3J A'kerületi 
gyűlésben indítvány tétetni rendeltetett, hogy n' 
számadások nyomtatásban, még pedig a' kiadások, 
tartozások, hátramaradások, 's bevételek, részletes 

Ezen határozat jelen alkalommal akkép módosí t tatot t , 
hogy egyszer Miskolczon, másszor Nyíregyházán t a r l as -
sék ugyan az esperességi gyűlés, hanem harmadszor m in -
dig más valamelly kisebb községben, minthogy t apasz -
tal ta tot t , miszerint a ' gyűlések koronkénti megjelenése 
u j - u j ösztönt ad a 'val lásos dolgok körüli buzgalomra és 
rendre , "s az elszakadnzot tabb 's gyengébb egyházakat 
mintegy uj é le t re serkent i . 



kivonati előterjesztésével és az adósok neveivel, 
mindig a' jegyzőkönyvhöz csatolva, minden egy-
házzal közöltessenek. 4 ) Ujolag tapasztaltatván, 
hogy a' főtiszt, sup.ur kénye szerint egyszer diák, 
másszor magyar leveleket intéz az esperességek-
liez*, diák levelei visszautasíttatni határoztattak. 
5 ) Szivén hordván az egész kerület, de különö-
sen a' hegyaljai e g y h á z m e g y e a' czélbavett nép-
nevelö-képzö intézet létesülését, iránta több é r -
dekes határozat keletkezett. A' nervus rerum ge-
rendarum, az intézet alapítvány tőkéjének gya ra -
pítására nézve fentisztelt világi elnök Szirmay 
Hugó ur indítványba hozta, miszerint azon töke 
szaporításáról a' kerület ugy gondoskodnék l eg -
czélszerübben, ha mindenre, kire az intézet jó té-
konysága kiterjedend, azaz, minden hitsorsosra 
néhány krnyiadót vetne ki; mi átalános tetszéssel 
fogadtatván, a' kerületi gyűlés elébe következő 
három javaslat határoztatolt pártolás végett elő-
terjesztetni : a) Hogy vagy minden kereszteléstöl 
az illető lelkipásztor ez intézet számára esendő 2 
váltó garassal többet vegyen ; b) vagy minden 
lélekre egyszerre 's mindenkor egy pkr. vet tes-
sék ki; c) vagy minden családatyára 6 pkr. A' 
kerületi gyűlés , melly julius 2-kán Késmárkon 
kezdödendik, e' három javaslat közül a' legjobbi-
kát kétségkívül magáévá teendi 's végrehajtatá-
sának erőt is birand tulajdonítani. — 6 ) A' ker. 
jegyzőkönyvből olvastatván, mikép az Iglón ta r -
tatott ker. gyűlésen a1 gömöri egyházmegye j e -
lenté, hogy a' népnevelő-képző intézet számára 
fiók-pénztárnokul részéről t. Szontagh István urat 
választotta, a' pénzkezelés könnyebbsége tekinte-
téből a' ker. gyűlésen inditványoztatni határozta 
tott , hogy a1 Nyíregyházán felállítandó intézet 
pénztárnoka ezen esperességből, sőt, hacsak mel-
lözhellen akadályok nem gátlandják, ny í regyhá-
ziak közül választassék, a' tőke pedig minden 
esetre biztos, független községeknek adassék ki 
kamatra. Ez mind biztosan czélhoz vezet, 's azért 
bizton reméljük, ezen óhajtásunk a' ker. gyűlésen 
viszhangra talál és nem lesz ember, ki óhajtaná, 
hogy az intézetnek minden garasért messze földre 
kellene irogatni és küldözgetni. 7 ) Sváb-Olaszi 
eddigi anyaegyházunk nevezetes metamorphosis 
küszöbén áll, mit nem leend érdektelen kissé kö -
rülményesebben előadni. Az egyház eddigi é rde-
mes lkésze tiszt. Röczey János urSajó-Kazára hi-
vatván meg, szükség volt más lkészröl, sőt taní-
tóról is gondoskodnia. — Ámde Sváb-Olaszi-
ban ugy az ágost., mint a' helv. egyház annyira 
elszegényedett , hogy a1 közös sors a' két f e l e -
kezet elöjáróiban egyesülés eszméjét kelté fel. 
Örömmel értesült erről a' gyűlés t. Dráveczky 
Sándor a' helv. egyház felügyelőjének Komáromy 
József föesperesünkhöz intézett leveléből, melly-
ben előadja, hogy miután egyik egyháznak sincs 
tanítója, sőt az egyiknek papja sem, megragadta 

az alkalmat 's összehítta mind a1 két egyház elöl-
járóit, elejökbe terjeszté a' két egyház sanyarú 
helyzetét 's ők azt szívökre vévén, következők-
ben állapodtak meg: a) Hogy egyesült erővel h ív-
nának meg egy tanítót, azt egyesült erővel fizet-
nék, ki ágost. hitv.*, b) tökéletes magyar és alkal-
matos tanító legyen, c) Mindkét vallású g y e r m e -
keket tanítsa és vasárnap délután 's hétköznapo-
kon a' helv. templomban a' gyermekekkel fo ly -
tassa a' kántori hivatalt; vasárnap délelőtt pedig 
az ágost. hitvallásuaknak tartson könyörgést 's 
néha szónoklatot is; d) a'temetést valláskülönbség 
nélkül hajtsa v é g r e ; 3 évre legyen az egyed kö -
telezve. Ez azonban mind csak óhajtás, — igy ír 
az érdemes felügyelő ur — melly csak ugy léte-
sül, ha esperes ur közremunkálása 's jóváhagyása 
hozzájárul, mellyet annál inkább kér, mivel az 
alább következő levélből kitetszik, miszerint a1 

helv. esperes ú r , a' tisztes aggastyán, nemcsak 
hozzájárul ezen egyezkedéshez, hanem annak s i -
kerét legforróbban óhajtja is 

A' helv. esperes úr az elöljárókhoz intézett 
levele ekkép szól: „Ugy esett értésemre az e g y -
ház érd. követeinek szóbeli előadásából, hogy v a -
lamint a' helv. hitv. atyafiaknak iskolatanítójok 
nincs: ugy az ágost. hitv. híveknek sincs sem i s -
kolatanítójok sem prédikátorjok. Mivel mindenik 
fél magában gyengébb, mintsem alkalmatos taní-
tókat számszerint négyet tartson, egyesülve inkább 
tarthat kettőt; azonban a' két felekezet mondhatni 
ugyanazon egy hiten 's valláson van és csak a' 
ceremónia különbözteti meg egymástól, mi a1 va l -
lásban semmi, 's legalább nem több, mint dión a' 
kopáncs, mit jól látván az ország, söt az egész 
Európa okosabbjai, önkényt nyújtják kezeiket és 
szivöket az egyesülésre, mi a' protestantismusnak 
erejét nagyon neveli. Ezen okoknál fogva jónak 
látnám és szivemből óhajtanám, hogy mutassanak 
a1 folyamodók példát az országban az egyesülésre, 
és tartsanak együtt egy papot, egy tanítót: igy 
segítenek magokon, jobb módú tanítókat tarthat-
nak, semmit sem változtatván egyik fél is akaratja 
ellen eddigi vallásában és megszokott ceremóniái-
ban, az iskola a' helybeli prédikátor és esperes 
felvigyázása alalt maradván. Kog-y ebben czélt 
é r jenek, kérjék meg az elöljárók esküdt t. D r á -
veczky Sándor urat, mint főgondnokát az ekklé-
zsiának, hogy közölvén ezen projectumot azokkal 
a1 teljes czimü urakkal, a' kiket illet, igyekezzék 
oda vinni a' dolgot, hogy a' czél jó móddal minden 
jó gondolkozásuak helybenhagyásával végrehoj -
tathassék, a' kimenetelről pedig a' hiteles tudósí-
tást elvárom, és ajánlom arra magamat, hogy ha 
a' két ekklézsia egyezkedésbe kész ereszkedni 's 
jelenlétem kívántatik, minden órában kész leszek 
az átmeneteire és örömmel halok meg, ha ezen 
már egyszer megpróbált egyezésben jó véget é r -
hetünk. Különben jelen szükségén az ekklézsiának 



nem segíthetek, csak egyetlenegy lélek sem levén, 
kit jó lélekkel tanítónak ajánlhassak; a' collégi-
umból pedig csekély fizetésre, bizony csekély és 
próbálatlan ifjú vállalkozik, nőtelen ifjú élni nem 
tud, magára is nagy gondviselés kívántatik. Az 
egyesült ekklézsia jobb fizetést adhatván, jobb 
tanítót nyerhet. írtam sz Miklóson, jun. 2 - k á n 
1844. Csécsi Nagy János espe res" 

Az unió eszméje korunkban ágost. -részről 
pendíttetett meg, de az eszmének megtestesítésére 
itt ref. résztől szólittatunk fel! közös tetszéssel 
fogadá gyűlésünk e' példás felhívást 's annak mi-
előbbi foganatosítására Farbaky Dániel alesperes 
vezérlete alatt küldöttség neveztetett , melly a' 
hely színére kimenvén 's a' ref. részről hasonló 
küldöttséget kérvén, egyetértve egyezkedjék, a l-
kudozzék 's az egész ügyet czélszerüen intézze 
el. Azon kivánatát azonban előre is kijelenté a' 
gyűlés, miszerint a' fogadandó taniló ne 3 évre, 
hanem maradandólag fogadtassék 's ágost. egyed 
a1 ref atyafiaknál divatos marasztás aló ne essék 
Másik kérdés volt : melly egyházi felügyelés alá 
fog az ekkép egyesült egyház tartozni? És e' 
kérdés jövendőben, midőn kétségkívül több sze-
gény egyház olvadand ekkép össze, nagy vitat-
kozást vonhat maga után. 

Közli B e n c z ú r J á n o s . 

Hislionti esperességi gyiilés. 
A' folyó évi junius 18. Fürész helységében 

tartatott esp. gyűlésen olvastatott Szontagh Is t -
ván ur 5 esztendeig és 10 hónapig viselt esp. 
felügyelői hivataláról lemondó levele , melly-
nek következtében más alkalmas egyén megvá-
lasztatása felöl czélszerü intézkedések tétettek. 
Ez alkalommal határoztaték: hogy ezenlul az esp. 
felügyelő egyes egyházak, — a' mint az is, hogy 
egy egyén több egyházak felügyelője ne lehessen. 
Az osgyáni esp. tanoda oktatójának abbeli kérel-
me, hogy maga mellé egy segédtanítót, ki az e s -
perességi pénztárból is fizetendő lenne, választ-
hasson, elvben elfogadtalék, — többiben jövő 
gyűlésre, a' midőn is az esp. pénztárnak állapotja 
fog felvilágosítatni, halasztaték. Az esperességnek 
tagjául két egyén t. i. Ilaviár Dániel Rimaszom-
bati pap, és Ilomolya Lajos Endre ur, osgyáni 
oktató urak iktattattak be. 

V a l e n t i n y i D á n i e l . 

I s k o l a i i g y . 
ItiKlapesti ffyitinaziuin. Jun. 23-án 

lartá a' pesti gymn. szónok-költészi osztályával 
összekötött magyar nyelvtársalom *) örömünne-

pét, a' mellynek végeztekor az ifjak vezére, Dr. 
Teichengraber Lajos , egy olly érdekes beszédet 
monda ismét, hogy annak némeliy részeit — á m -
bátor e' lap körén kivül fekszik beszédeket közleni 
— nem állhaljuk, hogy ismét röviden ne közölnök 
a' mint közlöttük téli vizsgálatja után mondott 
szavait, *) a' tanitó munkája- 's jutalmáról. A' 
szónokot és buzgó tanítót ez alkalommal más téren 
találjuk, a' mellyen öt minden honfi örömmel üd-
vözli. Beszédét elkértük 's közlünk belőle, mint 
következik: „Nemes honleányok és honfiak! ö r -
vendező , de egyszersmind sajnálkozó érzelem 
szállja meg lelkemet e' nyelvörömünnep alkalma-
kor. lm' ez ifjak, kik legitten előttetek felléptek, 
nyilvánosan tanúsítók, mennyire értik, miképen 
ejtik és használják a' magyar szót, tanusiták ün-
nepien és lélekből fakadó örömmel; és mi velek 
együtt örvendünk és ünnepiünk. Egynéhány ifjú 
sajátjává tevé a' magyar nyelvet, egynéhány meg 
ismét gazdagító és jobban kimivelé eddigi nyelv-
ismereteit, — és azon már annyira örvendünk, 
hogy örömünket szinte ünnepélyesen jelentjük ki! 
— Hát e' hazában nem magyar minden ember? 
hát a' magyarnak a' magyar nyelvet megtanulnia 
kell? és ha megtanulta, örömnapot tart, holott szé-
gyenletével el kellene bújnia, hogy magyar létére 
a' magyar nyelvet már ennek előtte nem ismeré. 
Ez visszás dolog, 's illy gondolatnál sajnos érzet 
dúlja lelkemet a ' fölött, miért nem vagyunk mi 
kisdedkorunktól fogva mindnyájan — mint más 
szerencsésb nemzetek gyermekei — nyelvben is 
a' honéi? — Születni e' hon földjén, tapláltatni 
termékivei, boldogulni ege alatt, részesülni min-
den jótéteményiben, általa védetni és segiltelni 
— és nyelvét még sem érteni, nem visszás álla-
pot-e az ? Nem volna-e a' legelső kötelesség, 
mellyet egyénnek honja irányában teljesitnie kel-
lene, épen abban helyhezendö, hogy a' nemzet 
szavait, már úgyszólván a"1 bölcső ringásai közt és 
az anyai téjjel szívja be! és mi volna kivánatosb, 
mint az, hogy ekként mindenki, nem csak az anya-
gi, hanem egyszersmind a' lelki hon gyermekévé 
születnék és neveitelnék? Boldog az ollyan g y e r -
mek és az istennek kedvencze, kinek ajka korán 
tanulja meg a' szót, és igy korábban lesz emberré 
— mert a' beszéd fö sajátsága az emberiéinek, 

* ) E" szónok-köl tész i m. társalom, nem annyira nyelvtanu-
lási, mint inkubb magyar stil és szavalás gyakor la t i és 
egyszersmind magyar könyvolvasási intézet levén, sem-
inikepen nem adhat azon hiedelemre alkalmat, mintha 

gymnaziumunk alsóbb osztályaiban honi nyelvünk e lha -
nyagol ta tnék , sót inkább épen azé r t , mivel az az alsóbb 
osztályokban szorgalmasan tanítat ik, és a ' közép osz tá -
lyokban meg azon felül a ' tanítás nyelve — lehet a ' 
szónok költészi osztályban olly szép nyelvgyümölcsöket 
érlelni, minőket az ifjak nz örömünnepkor bemutatónak. 

' ) Legközelebb nyári , jun . 1 5 - k e n ta r to t t vizsgálata után 
is, búcsúzó szót intéze kilepö tanítványaihoz, olly szívre 
lélekre halót , hogy azt bizonyosan el nem feledendik 
soha, srm hallgatói , sem tanitvanyai. De ezt , hosszasága 
miatt , közleni lehetet len, rövidíteni pedig vétek volna, 
azért választók inkább amazt. 



ennélfogva ismernek egymásra az észteremtmé-
nyek; de még boldogabb az, ki nemzete nyelvét 
tanulhatja meg korán, hosszabb és dúsabb annak 
élete, mert csak akkor kezd és csak ugy képes 
élni és érezni nemzetével egy közös nagy életet, 
ha nyelvét érti és beszéli. A' nemzeti nyelvet ta -
nulva, a1 nemzet szellemét isszuk, azt beszélve, 
nemzetünk lelke lélekzik belőlünk. 

Szülét mint illyent, nagyobb csapás nem 
érhet, mintha gyermeke, — a' midőn néki már az 
édes „ a p a " és „ a n y a " szót — melly szüléknek 
a' iegbájolóbb földi hang — rebegnie kellene — 
néma m a r a d , és midőn — a' különben minden 
emberi tulajdonokkal megáldott magzat szólani 
nem tud; a' szüle sir és szólna gyermekéhez, de 
nem értetik; híjába mondja : szeretlek gye rme-
kem! e' hang, bármilly érző szívből fakadjon is, 
a' szótlannak szivére nem hat. Mi történik illy 
viszonyok közt? a' gyermek gyakran még k é -
telybe is vonja : ha valljon szeret ik-e öt szülei 
vagy sem ? mert szerelmök hangját nem hallja, 
nem érti. 0 idegenszerű hidegségben marad, szük 
belsejébe vonul vissza, és az anya és gyermek 
közti közös érdekek elöl elzárja kebelét. Honunk 
azon gyermekeiről szólok — nemes honleányok 
és hazafiak! — azon gyermekiről , kik honunk 
nyelvét nem ismervén, ennek csak siketnéma 
gyermekei. Az illyenelmek — oh fájdalom ! híjába 
mondja a' nemzet: „szerellek, gyermekim!" ölt 
nem bíznak, mert illetetlenül hagyja őket azon 
hang, melly nékik értelem nélküli, 's melly szivük-
ben e' szerint viszhangra nem találhat. — Azért 
mondám, hogy az örömmel karöltve fájdalom fogja 
el lteblemel, midőn e' mai alkalom önkénytelenül 
arra emlékeztet, hogy e' honnak sok ezer g y e r -
meke van még, ki anyját nem érti, és pedig azon 
korban nem érti, mellyben az anya minden sza-
vával meg egy -egy lelket olthat a' zsenge nem-
zedék szivébe, és ez minden szóban e g y - e g y gon -
dolatot csókolhat le anyja ajkáról. — Mit tehet a' 
gyermek arról, hogy a' Iíarpal alján és nem a1 

Balaton vidékein született, hogy szülői, mikor öt 
bölcsejében és karjaikon ringatók, nem magyarul 
szóitanait hozzája? — mit lehet róla, mondom, hogy 
ekként esett sorsa , ' s hogy nyelvét a 'szóra nem a' 
hon, hanem idegen genius oldá meg először ? A' 
szüle szivében borong a1 bú, a' nélkül, hogy a' 
gyermek vélkes volna. — Azonban a' bú reánk 
nézve oszladozni kezd, és édes reménynyel h i -
szem, hogy cl is oszland. Állandó fájdalomra a 
szülének csalt az ollyan gyermek szolgáltathatna 
okot, ki nyelvét tanulni 's vele azon szólani ide-
genkednék. Az ollyat igazán sajnálni tudnám, mint 
testvér testvérét sajnálja, ha az egy anyagyermek 
különböző anyát kegyel, az egy család tagja kü-
lönböző vérhez szít, az egy oltáron áldozó , k ü -
lönböző isteneket imád; mintha gondolkozásban 
és érzeményben rokonulni nem akarnának, nem 

tudnának. Sírni tudnék azon, fájdalomkcnyekel, 
hahogy örömtől áradó könyüimre ezen ifjak mél-
tóbbak nem volnának! Képzeljük el, milly r end -
kívüli azon szülének öröme, kinek szótlan g y e r -
meke egyszerre szóra fakad. Azon szüle örö-
méhez hasonló a' mienk; csak hogy azénál, t á r -
gyának fenségénél fogva, sokkal méltóbb, soltkai 
szentségesebb. Hallátok ezen ifjakat, mint szólnak, 
mint beszélnek, mint értenek 's mint értethetik 
magokat, ha öltét egykoron majd szólítani fogja 
az anya és mondani: szeretlek gyermekim, je r tek! 
hadd szorítsalak benneteket szivemhez, ti vagytok 
öröltösim , nektek adom mindenemet, csak ti se 
hagyjatok el, söt boldogítsatok viszonlszeretettel 
és a'kisértetek óráiban ne legyetek hűtlenek i rán-
tam anyátok iránt, ki bölcsötök éjjele felelt virnsz-
tottam, midőn még a1 létei fél élet, fél halál; jertek ! 
védjük és segítsük egymást az ulolsó vér csep-
piglen,mert nékünk nincs széles e'földön, ki v é d -
jen, ha önvédelmünkre nem lámaszkodhalunk!" 

Es engem azon hit boldogít, hogy ezen 
ifjaink a1 közanya szózalára készek lesznek vele 
és érle mindenkoron élni 's ha kell — halni; s zó -
val mindent elkövetni, mi tiszta és magasztos 
honfiltebelt ihletesb szivdobajjal tölthet el. — E n -
gem azon hit boldogít, hogy, ha majd a' közanya 
kijelelendi nékik a' tért, meliyet mivelniölt kellend, 
ha a' közanyának sóvárgó szemei segedelmet és 
oltalmat csak a' hü fiáktól várhatandanak — ölt 
készek lesznek fáradalmakra, verejtékezésre, á l -
dozatokra ! Az igaz, hogy ezen hit csalhatlansá-
gának biztosítéka birtokomban nincs. Ezen hitet 
megpecsételni vagy meghazudtolni tölölt, élelölt 
további fejlemétöl és folyamatától függ! 

— •— Es ez a' mai örömünk. Oh, bár csak 
valamerre e' hon határai terjednek, a 'négy folyam 
habjai zugnak, ehhez hasonló örömünnepet ünne-
pelhetnénk, elismervén mindnyájan, mikép nekünk 
csak egy közanyánk van, kivel csak egy nyelven 
szólhatunk. É s , bár mennyivel gazdagítsuk még 
azonkívül elménket, — ezen egy nyelvet t. i. a' 
közanyáét, vérünkké és leikünkké válatni és igy 
mindannyi magunkban a' közanyának lelkét hü 
másban visszaadni, — legszentebb élelfeladásaink, 
legfőbb érdekeink egyike. — — — — — Ti 
ltedvesim! e' kötelesség igényeinek annyiban 
eleget is tevétek már, a' mennyiben a' honi nyel -
vet — mit többen közületek gyermekkorukban 
nem tudtanak — megtanulátok, beszélitek, müveit 
olvassátok, söt saját elmétekből fakadt kisérletké-
ket is hozatok napfényre, mikre nézve szabad 
legyen további méltánylás és buzdítás tekintetéből 
hinnem és hinnetek, hogy nemes pártfogóinktól 
szívesen fogadtatának; de ennyivel, a1 mennyire 
már menétek, beérnetek bűn volna, tán nagyobb, 
mintha hozzá sem foglatok volna. — Néktek a' 
honi nyelvet annyira kell bírnotok, hogy az belső 
valótok kifejeztére a' leghívebb tükörül szolgál-



hasson. Félholt annak gondolatja, ki gondolatjait 
szóba foglalni 's ez által életre költeni nem birja; 
szive homályosan é rez , ha érzeményeit ajka l e -
leplezni nem képes. Oh, hányan nincsenek, kiknek 
ha van is gondolatjuk, van érzelmök, de hasonló 
a ' föld alatt elrejtett vizhez, melly magának fo r -
rásajkakat repeszteni nem bir , mellyeken kibu-
zogjon; hasonló a' felhöhez, melly vidékünkön 
csak homályos köd gyanánt szállong el, de me-
zeinkre termékenyitöen le nem ömledezhet. Kinek 
a' nyelv hatalmúban nincs, annak lelke nem sza-
bad, mert természeti záraiból kioldózni nem bir. 
Nincs azon nemzetnek eszméleti szabadsága és 
szárnyalta, nincs szellemi élete és rugalmassága, 
kinek nyelve miiveletlenül, és — ha szabad mon-
danom — felszántatlan parlagságban hever ! — 
győzzétek hát le ez akadályokat és haladjatok még 
napról napra tovább a1 nyelvtanulásban, a' meg-
tanultnak müvelésében és haladni fogtok a' nem-
zettel és a' nemzet tibennetek és általatok. Nem 
veszitek-e é sz r e , mennyire elmarad a' nemzet 
haladásától az, ki tiz, vagy csak öt évig is nem 
kiséri a' nemzet haladásait, 's különösen a ' nye lv -
nek 's miben a' nyelv kifejti magát, az irodalom-
nak alakulási mozgalmait. — A' nyelv azon élei— 
inüvies fája a 'nemze tnek , melly minden tavasz 
levelét, minden nyár hajút , minden ősz gyümöl-
cseit és minden tél fagyát kibélyegzelten magún 
hordja. — A' mi kis nyelvművelő túrsalmunkban, 
csak sejteni kezditek, mi nagy kincs a' n y e l v , mi 
kimondhatlan szüksége van mivelt embernek ki-
inivelt nyelvre, és én többször emiékezetökbe v é -
sem, hogy a' nélkül érzéketlen tagjai volnátok e' 
honnak, kik testén függnek ugyan és túplúltatnak 
vendég- (fat tyú-) növények gyanánt, de lelkében 
nem részesülnétek, idomtalanul kiálló csontjai, 
haszontalanul hizó és mozdulatlan tömegei a ' t e s t -
nek, de nem érzékeny idegei, nem vértől moz-
gatott erei ; — lelketekbe irúm , mikint nemzet 
nagyban, az emberiség világtestén, hasonlóképen 
csak buta teher, ha a' világlélek érzelmét, a' v i -
lágész gondolatjait, saját idegeken és saját vé re -
dényeken, u. m. saját nemzeti nyelvén, át nem 
tudja szivárogtatni tulajdon testébe. Ezt vésem és 
irom lelketek mélyébe még egyszer: tannljútok a' 
honi nyelvet 's haladjatok vele, csak ugy fogtok 
élni a' nemzettel, csak ugy lesztek idegrészei és 
vércseppjei a' nemzet nagy organismusának. És 
nyelvben az eszközt birva, elösegitenditek a'czélt, 
valamint a'sziv, az érzés eszköze, elősegíti az é r -
zést, valamint az agy, a ' gondolat háza, elősegíti 
az ész t , de azért szív és fö, érzés és ész még 
magában ismét nem czél, czél az egész ép ember, 
czél az egész boldog nemzet, czél az egész töké— 

lesbülö emberiség, czél az i s teni" — 
Ezután egynéhány szót intéze még szóló a' 

mindkét nemű hallgatókhoz, tölök 's az ifjahtól 
búcsúzván; cz utóbbiak közt — Döbrentei Gúbor 

budaker. főbiztos ö ngálól, levélhiséretében á t -
vett Berzsenyi munkáinak 3 példányát oszto-
gató még ki e í lényül ez örömünnepre. Más nap, 
Császár Fer. önga, hasonlóképen levél kisérelében 
külde a' társalom elnökéhez költeményei 8 és 
olaszhoni utazásinak egy példányát; ezt és ama 
közül egyet a' társalom könyvtárának, egyet az 
elnöknek, a' többi 6 költeménypéldányt jelesb 
ifjaknak emlényül, a' mellyek a1 nyilvános vizs-
gálat alkalmakor osztogattatának ki. 

A' budapesti gymnasium. Egy ut-
tal közöljük a' budapesti evang. esperességi gyü-
lekezet tanodúiban az 184V4 isk. év második f e -
lében tanultaknak számát: A. Gymnasiumban, 
mellynek vizsgálati ideje vala jun. 22. 24. d.e. és 
d.u., 's 2 5 - k é n d . e . I -sö Grammatikai osztályban 
32. — II. 33. - III. 30. - IV. 29. I. Humanitási 
oszt. 29. — II. 26. 179 növendék. B. Magyar-
német elemi fűanoddhban: I. Első elemi osztály-
ban: a) első évi folyamatban 50. b j másod é. f. 
38. II. Músodik elemi osztúlyban: a) első é. fo -
lyamatban 3 8 b) músod é. f 33. — 119 növen-
dék. C. Magyar-német leány tanodában: 1 Első 
v. elemi leúnytanodúban 50. 2. Músodik v. felsőbb 
leánytanodában 32. — 82 növendék. D. Magyar-
tót vegyes nemű elemi tanodéiban: 1. Figyermek 
38. — 2. Leúny 24. — 62 növendék. E. Buda-
vári m. n. vegyes nemű elemi tan : 1. Figyermek 
17 — 2. Leúny 8. — 25 növendék. Öszvesen: 
497 növendék. 

fskoliiu^y 's Iiálanyúlalkoxat Régi 
szunnyadozúsúból ébredező honunkban legszerte 
ágazóbb véleményeket tapasztalhatni azon tárgy 
körül, hogy roppant teendőink közt mellyik az el-
ső? mellyik azon hatúlyos tényező, melly a' tes-
pedés' 's közinség' borúi helyeit, a' haladás' 's j ó -
lét' derűit varázsolja honunk' egére ? Körülmé-
nyeink közt e' farka vegyületii nézeteken csak 
az csudúlkozhatik, ki az óhajtóit révparitól még 
mindig túvol Ievö, 's a' viharos idők' dühe miatt 
elrongyolt, 's sülyedéssel ijesztgető hajó igazga-
tás- 's tatarozásával foglalkozó hajósok' aggasztó 
helyzetét képzelni nem tudja. — Mi azok közzé 
tarlozunk, kik a' népnevelést vélték 's vélik l eg-
első teendőnek ; azok közzé, kik az ezt gátló aka-
dályokat ohajtnúk inkább ma , mint holnap meg-
szüntetni ; azok közzé, kik országgyűlési köve-
teinket e' tárgyra vonatkozó, legalább e' 3 rövid 
törvényczikkel ohajtnúk üdvözölhetni: 1) Taní-
tókat képző intézetek állítatnának 1845-ben a' 
ker. választmány által javallt módon 's helyeken. 
2 ) Minden hitfelekezetüek' népiskoláik szabadok-
ká, azaz, olly intézetekké tétetnének, hová gye r -
mekeit mindenki fizetés nélkül küldheti, 's küldeni 
köteleztetik. 3 ) A' tanítók' fizetését, 's átalában 
a' népnevelés' minden költségét viselje birtok-
arúnylag a' község' minden rendii lakosa. Uraim! 
roppant a' nép közt eláradt tudatlanság, nem kis 



része ennek barmaitól, külalakján kivül, alig v a -
lamiben különbözik; az erkölcsiség, vallásosság 
előtte nevéről is alig ismeretes; minden tudomá-
nya egy 's két értetlenül betanult könyörgés' e l-
szajkózásából áll. E' hiányt ismerve szilárd, meg-
győződésünkhöz híven, hivatalunk is ezt követelve 
tőlünk, szük körünkben e' czélra munkálni soha 
nem szűntünk, 's szűnni nem fogunk. Tanítást 
gátló egy nagy akadálynak tartók azon csaknem 
minden népesb helyeken gyakorlatban levő kö-
rülményt — melly fonák rendszernek mais v á g y -
nák védői — melly szerint a' fiiskolák a' templom' 
szomszédságában építtettek, ide kénytelenítetvén 
járni a' város1 legtávolabb eső szegleteiből a ' 6 — 
7 éves gyermekek; miből az lett, hogy a' szülék-
nek, a' tudomány' kedvéért, gyenge korú gye r -
mekeiket, nyakig érő sarakban, kínozni nem nagy 
kedvök levén ; 9 —10 éves korukban pedig, mint 
mezei czélszerütlen gazdálkodási rendszerünknél 
sokkép használhatókat magok mellé segédül a l -
kalmazván, az iskolázás legtöbbször elmaradt. Ez 
akadályt mindenek elölt megszüntetni tűzök ki 
magunknak irányul. Am de ott, hol — mint n á -
lunk — az értelmiség igen alant áll, ezen avas 
elvektől „őseink igy szokták; ha eddig meglehe-
tett, mért nem lehetne tovább is?" a' népet elvonni, 
az üdvös eszmét megérlelni csak idők múlva l e -
hetett! Az ügy igazsága végre diadalt vitt ki ma-
gának; 's egyházunk, azon már elhatározott e lvé-
től, hogy roskadt iskolánk helyett uj s egy nagy 
iskola épitessék, elállva: tizedenkénti fiiskolák' 
építését elhatárzá, Igy épültek fel m. grófunk' 
megegyezésével szerzeit 3 uj telken ennyi fiis-
koláink, mellyekben a' tanítás ez évben el is kez -
detett. Két évig fognak figyerinekeink e' fiókis-
kolákban taníttatni, 's ezután, mint már erösbek, 
a' templom melletti középponti nagy iskolába, 
melly ez évben lerontott ócska iskola' helyén dí-
szes alakban emelkedik, járni. 

Kérdhetné valaki: honnét illy roppant kiadást 
igénylő építkezés? Hogy 15 ,000 lélekből álló 
egyházunk nagy erőt fejthetne ki, az igaz: de az 
is igaz, és ezt a' legalsó, rendesen iskolázás né l -
kül növekedett osztályról értsük, hogy az egyház 
iránti buzgóság, mint másutt, ugy nálunk sem a' 
legmelegebb. Idősb gróf Wenkheim József Antal 
cs. kir. kamarás, 's földesurunk' kegyessége, 's 
népnevelés iránti buzgalma azon kútfő, mellyböl 
czélunk sikeresítö segedelem cseppjei fölbuzogtak. 
Említők 18-10-ben, a' Jelenkorban közrebocsátott 
hálanyilatkozatunkban, mikép m. grófunk esedező 
levelünkből, az egyház' szándokát megértve, 's 
méltányolva, határunkban a' közös legeiöböl 200 
's néhány hold föld' kihasitását, iskolaépítésre 
leendő használatul, megengedni kegyeskedett; 
ugyan e' mennyiségű tért 1841, 1842-ik évben 
is az említett czélra az egyház' birtokában meg-
hagyta; 's az elégségig szabad téglaégetéstenge-

dett. Az említett tér 3 évi gyümölcsözéséből, mind 
a' mellett, hogy híveink azt felében munkálták, 
egyházunk nem csak a' 3 fiókiskolát, de a' k ö -
zépponti emeletes iskolát is, a nép' minden nagy 
terheltetése, 's uj adókivetés nélkül, a ' f u v a r o -
zást vagyonosb laktársaink teljesítvén, Isten' s e -
gedelmével részint fölépíttette, részint fölépíttetni 
fogja. Emelkedő középponti iskolánk' alapkövét f. 
év ' junius 4 -kén , mint m grófunk' születése n a p -
ján, határzók letétetni; megkérők e ' végre mélt. 
grófunkat, ki a' jövendőre figyelve, — mert a' m. 
gróf a' szülei édes örömet soha nem élvezhelé — 
maga helyett b e. testvére fiát gróf Wenkheim 
Antal cs. kir. kamarás ö nagyságát kérte föl, ki is 
a'kitelt napon, iskolás növendékeink', s az alkal-
matlan idö daczára is nagy számmal összesereg-
lett nép' jelenlétében, az épület' szegletkövét l e -
tenni, 's az általunk hiteles kútfőkből összeszedett, 
varosunk' 's egyházunk történetét magában f o g -
laló, hermetice bezárt üvegbe rejtett emlékirat 
mellé — mellyröl egykor bővebben — ezen évi 
arany, tallér,húszas pénznemeket ajándékozni, 's 
az építési évet ez által is örökíteni kegyeskedett. 

Örömest szerelnénk, ha m. grófunk' szerény 
jótékonyságát sérteni nem vélnök, a' múltra is 
visszatekinteni, 's elmondani hálánk' jeléül a' ha -
za' színe előtt, mikép 1821. templomunk 's t o r -
nyunk a' mélt. gróf részint készpénz adománya, 
részint több száz hold föld' 3 évre használatul lett 
átengedése által nyerheté mai uj 's díszes alak-
já t ; szeretnők elmondani, hogy sz. asztalunk, a' 
m. grófnék' kegyességéből, milly drága poharat, 
tányért, aranynyal gazdagon hímzett terítőt bír ; 
mint plántalhata a' m. gróftól engedtetett 5 holdat 
haladó téren az egyház számára gyümölcsöző sző-
lőt; 's építhete 1842-ben a' m. gróftól ajánlt föld' 
használatából nem kis részben segíltetve kellős 
száraz malmot; de ezek' bővebb előadását mel-
lőzve, még egy körülményt ismerünk édes köte-
lességünknek tudatni honunkkal. Némeliy magá-
nosok, hogy laktársainkkal a' kisdedovó-intézetet 
megkedveltethessék, saját költségükön 1842. kis— 
dedovó-intézetet állítottak, ezt a'következő évben 
is feltárták ; most többek hozzájárultával gyámo-
líttalik. Majd az első részvényesek, az egyház 
tudtával, a' m. grófnét, mint férje nemes tettei hü 
társát jobbágyai gyermekeinek a' szó teljes értei— 
mébeni gyámanyját kérék föl egy kisdedovó in-
tézet alapítására; kitől, mini mindenkor, kegyesen 
fogadtattak, 's a' fölkérés' következtében, mar 
másod évben van az intézet' használatában alap-
töke növesztésül 110 hold föld. — A' kegyes ég 
tartsa meg a' nemes keblű grófi pár drága életét, 
hogy nemes tetteik' gyümölcsét az erkölcsiség' 's 
vallásosság' jobbágyaik közli virágzásában sok 
évekig élvezhessék. 

Nem kerülte ki figyelmünket a'jövendő, 's azon 
idö egykori elkövetkezése, mellyben a jó té te-



ménynyel halmozolt maradék ezt fogja zokogni: 
a' m. grófi pár nincs tübbé! — hogy tehát utó-
daink is, ha már gyermekeikben nem ismerhetik, 
legalább arczképeiket láthassák őseik' egykori j ó -
tevőinek: egyházi határzat következtében félkö-
rök a' in. grófi párt, hogy magokat élő nagyság-
ban, hálajelül az egyház' költségén levétetni e n -
gednék. Érzékeny köszönet, 's egyházunkat meg-
örvendeztető válasz követé kérésünk, és Kiss Bá-
lint művész ur ügyes ecsetje a' mélt. grófi pár' 
arczképeiket élethün varázslá egyházunk birto-
kába. Jótékony tetteik emlékezete pedig ezrek 
szivébe van bevésve. Édes öröm közt rebegik b e -
szélni még alig tudó gyermekeink kisdedovó-in-
tézetünkben e' versezetet: 

Itt lakunk mi Békésen, 
A ' két Körözs ' mentiben, 

Bőven terem mindenünk, 
Sa j tunk , borunk , kenyerünk . 

Van j ó g ró funk , kit Isten 
Grófnéjával éltessen ! 

Másik, tanítást gátló akadály, nézetünk szerint, 
az elsőnél nyomasztóbb, hogy az iskolai tanításért 
fizetés van róva a' gyermekekre. Kik népneve-
lést sürgetnek szabad népiskolák nélkül, aligha 
azokhoz nem hasonlítnak, kik czélt akarnak elérni 
eszközök nélkül. Mi legalább rendszeresített nép-
nevelést szabad iskolázás nélkül képzelni nem 
tudunk. Az ügyetlen árvák, 's néhány szegények 
ingyen tanítása állal ez akadály megszüntetve 
nincs; csak szabad iskolázás mellett követelheti 
a' státus minden gyermek' taníttatását. Megtevők 
ez akadály'megszüntetésére is az első lépést. Ki-
mondok a' nép nagyobb része által örömmel fo -
gadtatott azon elvet, hogy a' népnevelés' terheit 
egyházunk minden lakosa bírtokaránylag viselje. 
Ámde az üdvös elv némellyek' fejébe férni nem 
akar, nem akarják átlátni, hogy az egészre hárul 
abból haszon, ha iskolázás nélkül senki nem m a -
rad. E ' tárgyról rövid időn bővebben. 

Berekesztés 's hálajelül ide igtatjuk, hogy 
középponti uj iskolánk tervét, 's alaprajzát készí-
tette megyei mérnök Bodoki Ilenter Károly ur, ki 
egyszersmind az épilésrei felügyelést is ingyen 
elvállalni szíveskedett. A'békési egyház nevében. 

H a j n a l A b e 1, r. lelkipásztor. 

H i i l f ö l cl. 

A h y s f t l n i a (Levéltöredék). Mühleisen 
kitterjeszlö Kairóból 1843-dik évi Nov. 13-ról 
ezt í r ja : Nem legjobb reménynyel ugyan, de még 
is az Ur nevében utunkat Abyssiniának vevők, 
odahagyván Massowát 26 teherhordó emberrel 
és 5 tevével. A' közönséges utat elhagyva, in-
kább Tigrénak éjszaki részébe siotlünk! Egy 
kis á g y - és ruhabelin kívül szent Írásokban ál-
lott minden mi terhünk. Vándorlásunkat rémítő 

bérezek közt folytatók, itt ott kies folyamokra 
és vidékekre, de gyakran veszélyteljes helyekre 
is akadván! Sokszor elfáradva megérkezvén v a -
lamelly állomáson , az éhség kénytelenített min-
ket puskával keresni fel vacsoránkat a bokrok-
ban : de midőn egykor es tve , két ifjúnak társa-
ságában mivelném ezt, egy közeidombon csen-
dcsen körültekintgető oroszlán az éhséget is e l -
felejtető velem! De volt rnit küzdenünk egyéb 
ragadozó állatokkal is 's a' t. 

Miután feleúton a tevéket vissza kellett bo-
csátnunk, könyveink tovább szállítása végett a 
Schohókkal 3 napig kellett alkudoznunk, jólle-
het ők azt 25 perez alatt elvégezhették volna. 
Ugy érkezénk meg apr. 25-dikén az első Kaich-
kur nevű abyssiniai faluban, hol elhiresedvén 
a' fejér papoknak könyvekkeli megjelenések, 
azonnal számtalan sok könyveket kivánó embe-
rektől véletett a' mi házunk körül, mellyet majd 
nem összerontának, midőn kincseink kirakattak! 
Aztán nem sokára közeledének a falunak min-
den papjai, diakónusai és szerzetesei sormenet-
ben, haranggal és kereszttel előre, az egyik e g y -
házi ruhájában. Itt sok szentírást elosztván, más-
nap reggel tovább folytatók utunkat, midőn előbb 
még egyszer megjelenvén a papság, egyik kö-
zülök a' dobot ve r é , egyéb kettő a' trombitát 
íiívá, mig a' többi a hangászat és ének szerint 
tánezot járt. Megtudván kívánságunkat — sajnál-
tuk hogy nem adhattuk meg nekik az ökröt, 
mellyet, háladatosságukat ígérvén, ajándékképen 
bizodalmasan vártak tőlünk ! Aztán az 1500 láb-
nyira felfelé fekvő Amhuri sík felé vévén utun-
kat , nagy serege a' papságnak vár vala minket, 
áldást mondandó ránk 's könyvekért esdekelve a' 
keresztnevében, mellyel magokkal hoztak! Miután 
pedig nekik azt mondanók, hogy mi nem a' kereszt-
nek vagyunk imádói és tisztelői, hanem annak, 
ki azon mi érellünk megholt; tehát a' Jézus ne -
vében kérlek könyveket. — Ekkor ugyan nagy 
vigyázással levén, törvénynyé tevők, miképen 
ezntán ingyen nem osztunk el könyveket! — Adi-
golban nagy terepélyes fa alatt megtelepedvén, 
számtalan ember egybegyűlt , nagy hévvel k í -
vánván tőlünk szenlirásokat Megjelenlek a' pa-
pok itt is hangászat, ének és táncz között, s mi 
azoktól nem tagadók meg az éleinek beszédét. 
Másnap reggel egy távolról jölt papot kávéval 
megkínálván, ö azt el nem fogadá, mondván, 
hogy „ő szent's azért tilalmas neki a' kávézás. 
T i. a' dohányzás és kávéivás divatban vannak 
ugyan az abyssiniai köznépnél, de mind a' mel-
lett alávalóságnak lartalnak. Nevezetes a' do-
hány' eredeléröli háromféle magyarázat! Az első, 
legelterjedtebb a z , melly szerint ama1 növény 
Árius föeretnek' beléből nőit volna! Egyebek 
a / l állítják: „Jézus Urunk' halálakor minden n ö -
vény mélyen elszomorodván, elhervadott, csak 
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az egy dohánynövény, mint a' sátánnak termése, 
marada meg zöldségében. A' harmadik osztály 
meg azt állítja: „Az ördög mindaddig esdeklett 
Istennek, mignem a' dohánynövényt adá neki, 
különbözletési jelül, mellyröl minden időben meg-
tudhatnék, kicsoda légyen Isten, 's kicsoda a' 
setétség' országának tagja! Jaj tehát nekünk sze-
gény magyaroknak, kivált mióta minden saját 

jó dohányunk mellett, a' külföldi szipákért sok 
ezer meg ezer körmöczi aranyokat vesztegetünk! 
Erről már csak én is azt hiszem, hogy egy kis 
politikai setétségnek jele. Ha mi azt a' felesleges 
pénzt oskolákra, nevelő és szegényeket ápoló 
intézetek felsegélésére költenök, oh beh áldott 
sikere lehelne annak. De engedelmet, hogy uti 
társaimtól annyira félreesém. Visszatérek veled, 
kegyes olvasó, villámsebességgel Afrikába, hol, 
tudom, keveset csudálod a' könyvoszlogatónak t ü -
relmét, kinek néhányan épen a' fülébe kürtölnek, 
azon okból, hogy mentül előbb nyerjenek köny-
vet a' siketnek látszó idegentől! Gondolhatod, 
hogy efféle ellenállhatatlan oknak csak hamar 
engedett! — Esedezett itt egy majdnem e g é -
szen szemfényét vesztett pap is az uj Testamen-
tomért. Midőn azt töle, azért mert nem lát, m e g -
tagadóm , térdeire leborulva megcsókolandó volt 
kezeimet 's lábaimat, 's a 'mintáitól öt viszszatar-
tóztalám , azt feleié nékem: majd elolvassák n e -
kem azt egyebek. Mire nagyon megindulva, z sá -
komat megnyitván, teljesitém kívánságát, ö p e -
dig könyvét ölelgetvén 's csókolgatván, eltávo-
zók. — Ekkor leginkább érzem hivattatásom 
édességét. 

ScháJuíban a' falu végén ismét élőfa alatt 
megtelepedvén, százankint körülvevének, több-
nyire egyik kézben kenyere t , lisztet, árpát, 
sert, mézesbort hozván, a' másik kézzel pedig 
minket illetvén, mignem kívánságukat teljesítők! 
Az egyik azt kiáltá: „ a ' Krisztusra kérem, adja 
nekem Dávidot, én a Zsoltárok tanítványa va-
g y o k ; " — a' másik : , ,A' Máriáért , adja nekem 
az Evangyeliomot; én Diaconus vagyok." Egy 
harmadik igy: , ,A' Szent György kedvéért, a d -
ja nekem Szent Pált az N. N. templom számára 
Midőn egy a' Jerusalem nevében tőlem könyvet 
kérő szerzetestől kérdeném: Mi volna Je rusa -
lem? azt feleié: „Jézusnak és Mariának hona." 
Sok abyssiniai ember a' Vasárnapot valami k i -
tűnő „Szent"nek hiszi lenni, mivelhogy neve 
napja annyiszor ünnepeltetik ! — 

Demntóban, a' nap felköltével a' templo-
mi haranggal ijesztettek fel álmunkból, 's miu-
tán a sormenetben közelítő papok és egyedek 
közt 60 példányt, többnyire Bibliákat osztottunk 
volna k i , folytatni kívánók utunkat: de a' l a -
kosok azzal meg nem elégedtek. Az egyik azt 
állítá: nem félem az Is tent , ha töle a' könyvet 
megtagadom 5 a ' másik egy embert külde u tá-

nunk azzal az izenettel: Ugy vigyázzunk, hogy 
Szent Mihálylyal az úlon ne találkozzunk — 
mivel temploma számára nem adlunk könyvet! 
Innen legalább 50 ember kísére el minket, kik 
Madóba érkeztünkkor majdnem százra növeked-
tek. Ezek közt még 69 példányt kiosztván, köz-
tök volt egy atya i s , k i , hogy fia számára tő-
lünk könyvet nyerhessen, egy húros hegedűjét 
minden erejéből meghúzta, énekkel és tánczczal 
követvén hangászatát! — 

Mig utunkon illy váratlan sikerrel fogadtat-
nánk, Beke Dr . , ki Adowábol jö t t , ama komoly 
hírt hozá, hogy fö ellenségünk Massowábai m e g -
érkeztünket megtudván, azonnal egy sereg ka-
tonát küldött Halaiba, hogy Tigrébe semmikép 
minket be ne bocsássanak. Elhatározók tehát 
magunkat, Adeihahiba menni, 's onnan Ubichoz 
küldeni, oltalmát keresendők! Mi itt a' kormány-
zót ökörbörön ülve találók a' lovaknál, míg egyik 
szolgálója urának haját fodrozá. 

V e g y e s Eiázassá?;. A'grófságnak, melly 
a' prágai érsekséghez tartozik, nagy szolgálatot 
tön nem rég az ausztriai kormány. A' római párt 
meg nem elégedve azzal, hogy Ausztriában pas-
siva assistenliát nyert a' törvényhozástól, a' vegyes 
házassági ügyet még jobban akarta egyháza1 t e r -
jesztésére kizsákmányolni. A' prágai érsek meg-
parancsoló léhát papságának, hogy a' passiva a s -
sistenliát, meliyet maga a' pápa hozott létre 's 
mégis engedte az t , vegyes házasságoknál ne 
használja t ö b b é u g y , m i n t e d d i g . Ennek 
okát könnyű átlátni. A' prot. jegyesek, ha nem is 
szívesen, megnyugovanak a' passiva assistentián, 
hogy legalább fiaikat tartják meg az ev. hitnek. Igy 
a' czél, valamennyi gyermeket nyerni meg a' rom. 
kath. egyháznak, meg lön hiúsítva. De, hogy 
mégis eléressék, az érsek eltiltotta a' passiva a s -
sislentiát, mert igy a' prot, jegyeseknek r. kath. 
növeli házasságkötésre nem marad egyéb eszkö-
zük, mint téritvényt adni, gyermekeiket r katho-
likusosan neveltetni, mit azután valódi esketés 
követ. Azonban az ausztriai kormány a' főpapot 
olly rendelet' kibocsátásáért, meliyet amaz he ly-
ben nem hagyott, megdorgálá,rendeletét m e g -
s e m m i s í t v é n . (B. A K Z.) 

B e l f ö l d . 

A' sz. fej ér vári ref. egyház fol-
segélésére tett adakozások9 sora. 

Első közlés, a) egyházak: Palota 105 f., Acsa 
5 f., L. Berény 25 f., S. Ladány 8 f., Bodmér 
34 f., Lepsény' 10 f., Pátka 30 f., Ete 9 f., Eörs 
21 f., Csákvár 45 f., Sió Maros 11 f. 40 k r , M. 
Almás 25 f „ S. Egres 1 f. 50 kr. , Seregélyes 50 
f., Füle, búza és készpénzben 17 f., Pákozd 2 6 
f., Soponya 50 f., Igar , búza és készpénzben 14 
f. 11 kr., Vereb 9 f., Vaál 10 f , K. Szentpéter 



54 f. 44 kr. , Gyúró 8 f. 30 k., Tabajd 18 f. 35 
k., Alcsúth 20 f. 50 kr., Csákvár másod küldés 
6 f. 24 kr. , M. Komárom 25 f. 30 kr., Foksza-
badi 25 f. 15 kr., Móór 12 f. 18 kr., Keresztes 
5 3 f. 44 kr., F. Battyán, búza és készpénzben 52 
f. 7 kr., Velencze 16 f 50 kr., Sukoró 4 f. 15 kr., 
Bicske 44 f. 46 kr., Csabdi 23 f. 29 kr., E t y e k 3 
f. 42 kr., Kálózd 40 f , Berhida 18 f., K. Kovácsi 
6 f. 31 kr., Csajágh 45 f. 41 kr., M. sz. György 
51 f. 42 kr., Dég 2 f. 30 kr., Pálfa 21 f., S i -
montornya 14 f. 48 kr , L. Komárom 2 f., S. Bo-
gárd és Tinord egyesült egyház 66 f. 7 kr., Ke-
nese 19 f., Csákberény 13 f. 29 kr., Enyéng 78 
f., K.Keszi 30f . 48 kr., S Keresztúr 57 f. 54 kr., 
Polgárdi 66 f. 7 kr., Gárdony 100 f., Balatonfö 
Kajár 25 f. 54 kr., Felcsúth 15 f. 7 kr., Tácz 32 f., 
Ácsai, L.Berényi, Lepcsényi, Ladányi, S. Egresi, 
Marosi búzaküldemények eladatván, bejött 100 
f. 29 kr. Belső Somogyi egyházvidék 116 f 26 
kr. Külső Somogyi egyházvidék 147 f. 24 kr. 

b) egyes adakozók: id. Pázmándy D. 25 f., b. 
Barkóczy L. m. püspök 250 f., néhány kecskeméti 
kereskedő 4 f. 35 kr., Szőke Sándor gyűjt. 275 f., 
t. városi tanács a' kegyes adakozásokból kórány 
lag 406 f. 48 kr., Szkita M. 12 f 30 kr., Dégi 
urod. ref tisztség 22 f. 30 kr., Borbély M. 12 f. 
30 kr., Nátkay I 2 f. 20 k r , Sz. fejérvári mű-
kedvelő társaság 270 f., S. bogárdi műkedvelő 
társaság 53 f. 20 kr., Szilas balhási e 'czélra adott 
tánczvigalom' jövedelme 40 f. 

Fejérvári íven: Botllik J. 500 f., Karácsony 
A. 150 f , özv. Kazay Jánosné200 f., Szombathy 
Zsuzs. k .a . 25 f., özv. Szombathy Dánielné 50 f., 
özv. Mésszöly Imréné G2 f. 30 kr., Mésszöly R 
k. a. 12 f. 30 kr., Mésszöly V 25 f., Móricz S. 
60 f., Nádasdy L. 5f . , Cserna Ií. 100 f., Tengödy 
J. 100f. , MárkusI 50f . , ThomayM. 60f . , Csapó 
I. 40 f., Kálmán K fejérvári lelkész 37 f. 30 kr., 
Molnár Imre készpénzben 175 f. kötelezvényben 
engedményezett 50 f., Szabó Istv.né 25 f., Eörsi 
Nagy Antal 100 f., Bonéi. 100f . , Csányi I. 5 f., 
Füry S. 50 f., Füry Lidia 10 f., Füry Juliánná 12 
f. 30 k r , Szűcs P. 25 f., Balassa J. 25 f., Huszár 
P. 50 f., Nagy L. 112 f. 30 kr., Szalay J. 5 f., 
Fekete J. 20 f., Nagy Elek 12 f. 30 kr., Simon 
S. 10 f., Megyesi M. 10 f , BorossM. 15 f., Mol-
nár I. 50 f., Mogyoródi A. 25 f., Mogyoródi P. 
15 f , Kovács F.né 12 f. 30 kr., Molnár J. 20 f., 
Rafai I. 25 f., Kozma I 10 f., Németh I. 10 f., 
Hegedűs J 15 f., Kósa J. 15 f , Neszmélyi Gerg. 
10 f., Ferenczi I. 12 f 30 kr., Szabó J. 257 

Szilas balhási íven: Dinnyési M. 50 f., Szőke 
testvérek 10 f , Varga A. 2 f. 30 kr., Kenessey 
Kat. k. a. 2 f. 30 kr., Boronkay Bold. 2 f. 30 kr., 
Márkus Dán. 1 f. 40 kr., Halász Kat. k. a. 12 f. 
30 kr., Halász Gáspár 12 f. 30 kr , Huszár Pong. 
2 f. 30 kr , Kenessey Józs. 7 f. 30 kr., Kenessey 
György 2 f. 30 k r , Hollósy László 12 f. 30 kr., 

Stern Józs 50 kr., Kaszás Gy. 12 f 30 kr., Radó 
P. 2 f 30 kr , Dinnyési Gy 12 f. 30 kr., Zámbó 
J . 2 f. 30 k r , Varga I 50k r . , I íenessyl 20 k r , 
Petes M 5 f., Erdélyi I. 1 f., szegényebb sorsuak 
többen összesen 3 f., Szűcs J. S. lelkész 50 kr. 

Prot. egyházi's iskolai lap' szerkesztőségénél: 
a ' t cz. szerkesztőség 12 f 30 k r , özv% Dercsényi 
Kazinczy Júlia ö nga 12 f. 30 kr , Tóbiás J. 2 f. 
30 kr., ifj. Vári Szabó S lelkész 5 f , Környei I. 
lelkész gyűjt 6 f . 5 kr., Kiss L. lelkész gyűjt 10 
f 25 k r , Ötvös Sán. lelkész gyűjt 27 f. 55 kr . , 
Torkos K. ev. leik. gyűjt. 24 f , Szép Ist. lelkész 
gyűjt 10 f , Kontra J. leik. gyűjt. 6 f., mélt. gróf 
Zayné ő nga 12 f. 30 k , Makiári Pappszász Fer 
10 f , Laky János 5 f , Miskolezi Szijjgyártó Ist. 
leik 2 f. 30 k r , Terplán S. leik 46 f. 12 l / 2 kr. * ) 

Fejérmegyei közgyűlésen kerengett íven: Gr. 
Cziráky János 25 f., b. Miske Imre 25 f , Mesz-
lényi Lajos 12 f. 30 kr., Rosty Zsigmond 12 f. 
30 kr., Gindly Antal 50 f , Domokos Imre 25 f., 
gr Györy László 50 f., gr. Zichy Aladár 50 f , 
Ürményi Józs 50f . , Nagy I. 25 f., Varga L. 5 f . , 
Szlucha A. 12 f 30 kr., Éichmayer J. 25 f., He-
ringh lg. 5 f., Nedeczky F. 12 f. 30 kr. Petrich 
S. 12 f 30 kr., Szluha B. 12 f. 30 kr., Hollósy 
K. 25 f , Heinrich L. 12 f. 30 kr., Iíolosváry S. 
5 f., Meszlényi R. 2 f., Horváth Ist. 25 f., Petrás 
K. 5 f., Szulyovszky Lajos 5 f , Kenessey J . 5 f., 
Ambrozy F. 5 f., Magony K. 5 f., Szűcs J. 5 f., 
Mésszöly Elek 5 f , Nagy S 5 f , Vicenty P. 5 f., 
Harsányi Imre 2 f. 30 kr., Csetke Mih. 25 f. 

Egyházgyülési határozat nyomán — a' kegyes 
adakozóknak hálás köszönetet mondva — közzé 
teszi F e k e t e J á n o s , egyházi jegyző. 

Adakozás. Az eperjesi evang. Collegium 
tökéje tek. Iíomlóskeresztesi Fejérváry Gábor 
tabl. úr bőkezűségéből 2000 pengő fltal ö r eg -
bedett Eperjesen Jun. 20 1844. 

Tűzvész Börzsönyben. Honth me-
gyében keblezett börzsönyi evag. egyházat, f. hó 
7-kén a lestihez hasonló liizvész érte. E' g y ü -
lekezet iparkodó népe koldus, tavaly 40 háza 
égvén el, a' fönemlítelt vésznapon pedig 109 — 
Csinnal épített laksorai, a' templom, paplak, is-
kolája : romok! Mintegy gyászpadon van elte-
rülve a1 buzgó, megtört kis egyház ! 

Minden felszólítás helyeit appellálunk a1 k e -
resztények részvétére , s minthogy a' szerkesz-
tőség pénztára üres , privát tárczánkba nyúlunk, 
's ezennel aláírást hirdetünk, megkezdvén azt 
részünkről öt ezüst forinttal, ugy, hogy fele az 
egyházé , fele szerencsétlen lelkész társunké le -

* ) Utóbb átadtam: Bajó János ur gyű j t 2 0 f., Márton Ist. 
ur gyű j t . 3 f. 2 0 k r . , M. Túr városától 5 0 f., Zsoldos 
Fereucz úrtól 2 2 f. 3 0 kr . , Gycnizse József esp. urnái 
7 egyház által letet t 3 9 f . 5 1 k r l váltóban. — Azóta 
ismét gyúl t 2 5 f. 2 5 k r . T ö r ö k . 



g y e n , ki az anyakönyveken és a' kelyhen k i - j 
vül semmit sem menthetett meg. A' szenvedők 
és az Isten nevében adakozzatok! — S z é k á c s . 

V e g y e s e k . 
Egy kis tévedés és megigazítás. 

A' prot. egyházi és iskolai lap f. évi 24- ik számá-
ban az 572. lapon r. ujfalusi segédlelkész 's e g y -
szersmind iskolatanitó B. J. urnák egy a' S. pataki 
főiskolát érdeklő tudósítása közöltetik. — Hogy a' r. 
u - f - i segédlelkész u rne csak gyanítsa, miként köz-
leményében áll, hanem hitelesen tudja, ki volt azon 
jótékony alapítvány szerzője , melly a' S. pa -
taki főiskolában egyházi beszédek' jutalmazására 
szolgál, 's egyszersmind az ezen évben történendő 
jutalmazás' eredményéről hitelesebb közlést t e -
hessen : ezennel vele tudatni szerencsém: hogy 
az említett alapítványt, csakugyan a' halhatlan 
hirü mélt. Vajai Vay József tet te, mellynek t ö -
kéje 3000 v.forint. Alapittaték pedig azon czél-
ból, hogy az emiitett töke évi kamatja, — miként 
az 1819- ik év december 24 -kén költ codicillus-
ban látható 180 v.ft egyenlően megosztva illesse 
a' fensöbb tudományokat hallgató, legjobb disser-
tatiót, vagy predikatiót író ifjakat, a' kinevezés 
jogát fölhagyván az oktató uraknál. Hogy ezen 
jótéteményben több éveken keresztül senki sem 
részesült, annak oka nem a' hűtlen kezelésben, 
miként a' közleményben gyanúsítva áll , hanem 
idegen körülményekben rejlik, arról a' nevezett 
intézet levéltárában találtató adatok kezeskednek 
's világosan mutatják, hogy mindannyiszor, va la-
hányszor lehetett, eredeti czéljára fordittalék. — 
Igy történt, hogy a' mult iskolai évben, a' papi 
tudományok r. oktatója, t. Zsarnay Lajos ur, isme-
retes tanitói buzgalma megelevenité a' rég hall-
gatag jutalom kiosztását, ideje-korán figyelmezteté 
papnövendékeit, hogy az érdeklett alapítvány j e -
lenleg már félévre kamatozván, annak idejében 
három legjobbnak találtatandó egyházi munkák' 
jutalmazására kiadalik 's egyszersmind a'jutalom-
feladat: az eskü és igazmondóság közönségessé 
téteték. Meg is tevé hatását a' lelkes felszólítás, 
mert a' rendes paptant hallgatókon kivül mások is 
versenyeztek, 's irodalmunk azon mezején, hol 
az egyházbeszédek teremnek, nem megvetendő 
sükerrel működhető. Vajha legalább a' jutalma-
zandó müvek, a' t. Török Pál ur által megindított 
egyházi beszédtárban helyet foglalnának 's igy 
a' közvélemény is Ítéletet mondhatna fölüttök!! 
A ' pályamüveket t. cz. Zsarnay Lajos oktató ur 
vette kezéhez 's a' közvizsgálat idején, egy a' 
végre összeült biráló választmány elébe ter jeszt-
vén, a' jutalomra méltónak ítélt müvek egyház-
kerületi fögyülés jóváhagyása elé ekként ter jesz-

j tettek: az első dijl nyerendi Pásztor Dániel, j e l en -
leg esküdt diák; másodikat Orbán Józs. VIII. éves, 
harmadikat Nagy József, jelenleg fejérgyarmati 
iskolatanitó, minek hitelességét az egyházkerü-
leti fögyülés jegyzökönyve teljesen igazolja. 
Ezekből kiviláglik, hogy a'jutalomosztás darab 
ideisi elmaradása nem a' rosz kezelés miatt t ö r -
tént, mint helytelenül állíttatik, sem nem azon rend-
del, miként a' mult évre vonatkozólag B. J . nem 
ludom mi czélból közié. Ennyit a' tévedés' kiiga-
zítására. 

Még egy pár szót. Tudományos intézetünket 
kormányzó fötisztelelü elöljáróink ez évi k ö z -
vizsgálat idejét jul. 14-ik 's több következő nap-
jaira határozók. Az intézet kebelében löbb évek 
óta fenálló szépmüegylet ugyanezen hó 16- ik 
napján tartandja örömünnepét, bemutatandó azon 
hő közremunkálás 's lelkesülés eredményeit, melly-
nek meggondolására egy érzelem támad keblünk-
ben, magasztos és dicső, melly kimondhatlanul bol-
dogít, és csalhatlanul szebb jövendővel biztat. Ezen 
szépmü-egylet működéseiről , valamint iskolai 
benső életünkről közleményeit, ha számukra 
ezen lap hasábjai közt hely engedtetnék, idősza-
konként folytatandja *) . . . v 

Ifi e. Jóxsel'esászámak egy najry-
érdekii nyilatkozata. E ' munkában: „ H i -
stoire de Charles XII. Roi de Svéde ," a' 138- ik 
lapon, betüszerinli hűséggel kiírva, ezt o lva-
sóm : ,,L' Empereur qui plia en (out sous la v o -
lonté de Charles XII. s' apelloit Joseph : il élőit 
fils ainé de Leopold, et frére de Charles VI. qui 
lui succeda depuis. L' Internonce du Pape , qui 
résidoit alors auprés de Joseph, lui fit des repro-
ches fort v i fs , de ce qu' un Empereur Catholi-
que comme lui avoit fait céder 1' intérét de sa 
propre Relígion á ceux des hérétiques. — Vous 
éles bien heureux, lui répondit 1' Empereur en 
riant, que le Roi de Suéde ne m ' a i t pas pro-
posé de me fairé Lulhérien ; car s' il avoit vou-
lu , j e ne sais pas ce que j ' aurois fait ." — Ta-
nulókoromban , mint igen jól emlékezem, ol-
vastam XII. Károly svéd király' történelrajzát 
magyarul; de hogy a' mit franczia munkából itt 
adék kivonatban, a' magyarban is van-e közölve, 
nem ludom. A'fe jdelmi nyilatkozás minden esetre 
nagyérdekü , 's mélló, hogy sokan ismerjék 

K i s s S á m u e l . 

Csak tessék; bár csak minden főbb iskolánál j e le l te lnék 
ki valaki, ki rendesen tudósítaná e" lapok ut ján a ' k ö -
zönsége t . Most csak akkor szólaltok fel, ha valaki h á -
borga t . A1 rendes levelezés meggáto lha tná az ava t a t l a -
noknak kiáltott tudósítók úgyneveze t t fe rdeségei t . Tehát 
a' hány iskola, annyi szorgalmas l e v e l e z ő , ' s szent a ' b é -
kesség. S z é k á c s . 

A' mai számunkhoz csatoltan kedveskedünk az uj szövetségi Mutatványok I. számával. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . — Nyomt. L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
28. szám. Harmadik évi folyamat. Julius 13. 1844. 

Quem delectat l ibertás , ab amore rerum mulabilium liber sit opor t e t . 

S. A u g u s t i n u s . 

TARTALOM: Skót egyh. események. S m i t h R. Yan-e a' 
kijelelésben valami j ó ? K i s s S. — Gyűlések: Dunamel-
léki ker. közgy. D o b o s . Zemplén egyh. megyei gy. H a -
r a n g o d i . Békési egyh. közgy. B a l a s s a . Honti teszéri 
dekanat. J. R. — Belföld. Nógrádi ünnep. — Levelezés. 

Skót cgyliázi események. 
( V é g e ) . 

Végre a1 feszülve várt nap felviradt 's az ülés, 
mint közönségesen, ünnepélyes szónoklattal vevé 
kezdetét. Ez és más vallásos gyakorlatok végez -
tével Dr. Welsh, az előbbi elnök, kele fel ülő he -
lyéből, és komoly méltósággal ön és rokonérzetü 
társai nevében, egy óvaliratot olvasott fel mind-
azon megtámadások ellen, mellyek a ' skót egyház 
ős szabadsága és jogai ellen intézteitek, és nyil-
vanitá, hogy a' status egyház egyetemes gyűlése 
az egyház és státus közti uniói feltételek megsér-
tése nélkül, a' mint ezek jelenleg a' legfőbb világi 
hatalom által magyar áztatnak, fen nem állhat 
többé, mellynél fogva óvást tesz, annak minden 
további lépései ellen. Az óvatirat felolvasása után, 
a' trón felé, hol a' királyi helyettes, mint a' fe l -
ség képviselője, elnökölt, magát meghajtva, e lme-
netelre készült, kit az evang. rész hosszú sorban 
követe, E' lett sajátságos hatással volt a' nézők 
kedélyére. A ' zajongó tetszés, mellyel az óvat-
irat fogadtaték, csak hamar elnémult, 's a' követ-
kezett halálcsend és síri némaság még inkább ki -
fejezé azon csodáló és bámuló részvétet , mellyet 
az ünnepélyes jelenet a' jelenvalók szivére g y a -
korlott, Skóthon egyháza, mint az ősapák idejében, 
ismét pusztába vándorol, hogy Isten iránti hűségét 
bebizonyítsa, volt minden szív egyhangú szózala. 
Skóthon egyháza mindig csak a' pusztában virul, 
mondák mások, 's ez bátorságot és örömreményt 
nyújt. Halavány sápadtságés zavart Kedély tükrö-
ződök a' visszamaradlak arczain, midőn várako-
zásuk ellenére egyik szék a ' másik után lön üres, 
"s a padozat a' kimenők lépteit lompa morajjal 
viszhangozá. A' teremkivüli látvány nem ke -
vésbé volt nagyszerű. A' szomszéd helyek, és 
ulczák emberekkel tömve, söt az ablakok és há-
zak fedelei is előkelő hölgyek 's mások özönétől 
voltak elborítva, hogy az ős egyház egyiptomi 

szolgoságból felmentett szabaditóját láthassák, 
vagy láthatlan fejők iránt tanúsított szégyenöket 
és hitetlenségöket megbánják. A' feszültség min-
den pillanatban hevesebb lön. 'S mindenki egye -
dül azon épület felé szegezé szemeit, mellyben 
minden remény és félelem öszpontosult. „Jönek! 
Jönek!" kiálta végre egy hang, midőn az elsők 
láthatók valának. ,,Jönek, j önek ! " hangzott szá j -
ról szájra, mig a' dörgő szó a' szomszéd utczá-
ban elnémula. 

Egy honban sem áll az eltökéltség és lelkis-
mereli hűség szilárdsága nagyobb becsben, mint 
Skóthonban. Egy elfojtott örömzaj üdvözlé őket 
mindjárt első feltünetkor, az érdem méltánylatának 
tanujeléül, a' népajkiról, de az érzelem, melly keb-
lök redöiben rejtözék, sokkal mélyebb volt, mint-
sem első pillanatban áradozó indulatinak kitöré-
sére utat talált volna. 

A' sokaság, mintha egy lélek 's egy test vo l -
nának, hirtelen kétfelé vála, hogy a' kijötteknek 
rendeltetésük helyére utat nyisson, 's igy mené-
nek négyenkint egy sorban a' mostani szabad 
egyház lelkészei és vénei az élénk utczán keresz-
tül a' nép mély bámulata között. Idegen lelkésze-
ket és másokat is meghata azon hatalmas érzet, 
melly az egész tömeget megszállá és elözönlé, 's 
's egy közülök magasztos érzetében felkiálta: 
„Ha - - ban illy jelenet szemtanuja lehetnék, milly 
örömmel áldoznám fel mind azt , mit mostanában 
ezen skótok elhagyának." 

Miután az első szivemelö, de keserv 's sa jná-
lalteli érzésen erőt vőn a' sokaság, egekig ható 
örömzajra változék mély bámulata, melly mind-
addig tartott, mig a' menet összejövetelének he-
lyére a' Tanfield csarnokba nem ére. Itt egy nagy 
csarnokban, hol már 3 0 0 0 - e n valának összegyü-
lekezve, constituálták a1 különválók magokat, 
urok és királyok nevében, mint a' szabad skót-
egyház egyetemes gyűlése. 

Éneklés és dr. Welsh által elmondott magasz-
tos és lettre 's állhatatos kitartásra buzdító imádság 
után, melly közben az öröm és belső béke nem 
csekély örömkönyei nedvesiték az arezokat, fon-
tos foglalatosságuk elrendezéséhez fogtak. A1 k i -
léptek, azokkal egyben, kik társokul hozzájok 



csatlakoztak, mintegy 300 lelkészből állottak, kik-
nek két harmadát kijeleltek tevék. Többek között 
néhány nap múlva egy gyenge jellemű lelkész j e -
lent meg, ki a' más gyűlésen, midőn az elválás 
megtörtént, annyi bátorságot nem érze magában, 
hogy ös atyáinak és lelkésztársinak példáját kö -
vetné. Az elválás alkalmával lehajtott fővel és f ö -
dött arczczal 's igazi lelki aggodalom közepett ült 
helyén, 's midőn végre az utolsó közülök eltűnt, 's 
ő a1 hátramaradtaknak a' félüres épületben sza-
vait elhangzani hallá, érzelmét tovább nem titkol-
ható. Kirohant tehát 's az utczákon keresztül la-
kába sietett és szobájába zárkózék. Végre a' kiál-
tott belső harez után, melly néhány napokig tartott, 
g y ő z e l m e t vívott ki 's örömmel csatlakozók a1 

szabad egyházhoz. 
Május 23-kán az egyetemes gyűlés az elsza-

kadást egy külön oklevélben világosan kimondta, 
ugyanabban a' hátramaradt statusegyház minden 
jövedelmeiről és jogairól lemond, míg a' tanítás, 
egyházi fenyíték, és alkotmány elveire, ősei egy-
házának hitvallásához mindenben hü kiván ma-
radni. 

A' legközelebbi egyetemes gyűlésen rende-
letek tétettek az egész honban építendő egyhá-
zakhoz szükséges pénz megszerzése, és azon in-
tézmények létrehozatala felöl, mellyek a' szabad 
egyház megalapítására szolgálandók. Addig, míg 
a' templomok létre jövendnek, határoztaték, hogy 
a' lelkészek szabad ég vagy vándorsátorok, vagy, 
ha a' földbirtokosok ellenszenvvel volnának, ha 
jókon tanítsák Isten igéjét. Az elválás utáni első 
vasárnap kiviláglék, milly részvéttel ápolá a' nép 
az ügye t ; Edinburg és Glasgow fővárosok n é -
melly statustemplomaiban alig volt 10—30 hall-
gató, mig a' szabad egyház minden összejövetelei 
számosak, söt lömvék valának, 's e' tünemény az 
egész honban átalános volt. 

Mostanig e' nevezetes események felvirulta 
óta egy év tünt le, 's ha múltját vizsgaszemekkel 
tekintjük, jövőjéről nem lehet nem valószínű, söt 
bizonyos képzetünk. A' népnek két harmada, a' 
lelkészeknek két ötöde, az eddigi kijelölteknek két 
harmada, és mintegy 3000 vének képezik eddig 
a' szabad egyháznak tagjait. Több előkelő csalá-
dok szinte az ügy pártolóiul nyilatkoztak, 's külö-
nösen ide tartozik: Argyle herczeg , kinek hét 
előde ugyanazon alapelvek kivívásában, mellyekért 
jelenleg a' szabadegyház harczol, kínhalált szen-
vedett. Ennek fia, a' Lorni Marquis, 18 vagy 19 
éves fiatal férfiú lé tére , olly hatalmas röpiratot 
bocsáta közre az egyház ügyében, melly öszhajjal 
díszített főnek sem válnék gyalázatára. A' Brea-
dalbani Marquis, a' szabad egyház egyik véne, 
kisebb mennyiségeken kivül egyszerre 10 ,000 
font sterlinget ajándékoza. Fox Marle Baumure 
lord fia és parliamenti tag önköltségén egy 
templomot épitetetl, és Campbell Argyleshire kö -

vete, ki szinte azt cselekvé 's parliamenti ülését 
örökre elhagyá, csakhogy magát egyedül az egy-
ház gyarapítására szentelhesse. 

Ha pedig vesszük azt, a 'mi pénzügyi tekintet-
ben történt, el nem rejthetjük bámulatunkat. 500 
templom építtetett, és még több más van épülő-
félben. Szinte egy lerv van kivitelben, mellynél 
fogva 500 iskola egyszerre volna felépítendő. Az 
évi adományok mennyisége meghaladja a' fél mil-
lió sterlinget, a 'nélkül, hogy ez állal a' térítő ügy 
csonkulást szenvedne, mert e ' részben az évi se-
gély több ezerrel magasbra rúgott, mint mindazon 
mennyiség, meliyet az egész egyház az elválás 
előtt összegyűjtött. Azon dicső lelkesedés és n e -
mes önfeláldozat, melly Skóthonban mindenhol 
tanusíttatik, korunk legkitűnőbb jelenetei közé mél -
tán sorolható. 

Gyakorta megtörténik, hogy előkelő családok 
kisebb lakokba vonulnak 's kevesebb cselédség-
gel elégednek meg, csakhogy az egyház szüksé-
geinek fedezésére több segélylyel járulhassanak; 
söt ezeknél még nemesb példák is mutatkoznak. 
Igy egy asszonyság, évenkénti mintegy 200 font 
sterling jövedelmű vagyonát egy lelkészi család-
nak ajándékozó, mellyhez maga tag gyanánt csa t -
lakozók. A ' szabad egyháznak egy egyháza , 
templomát, minthogy néhány évek előtt önkölt-
ségén építé, megtarthatni reményié 's mégis kiszo-
rííaték. Egy gyapoígyárban dolgozó 3 0 0 leány 
300 font sterlinget ajánl egy uj paplak építésére, 
's az ügyet ugy intézi el, hogy urok, dijaikból 
hetenként fél ezüst forintot vonjon le mindaddig, 
mig az ígért összeg le nem leend fizetve. Egy 
amerikai előkelő ur a' skót egyház ezen dicső 
harcza felett örömében egy templom felépítésére 
pénzt gyűjtöget honában, a' pénz megjö, de a' 
templom már fel van építve. Mit tesz tehát az e g y -
ház? Az egész mennyiséget a' templom nélkül 
szűkölködő szomszéd egyháznak ajánló. Azonban 
a ' készpénzen kivül még arany, ezüst, drágakövek 
és diszes öltönyök is tétettek le a szabad egyház 
kincstárába, de nem egyes és nagyszerű templo-
mok építésére, mellynek dicsősége, külső fény 's 
csillámözönéből álljon, hanem az egész hon v idé -
kin száz meg száz olly templom alapítására, 
mellyekben az Úr lélekben és igazságban imád-
tassék. 

Átalában az uj templomok felállítására fö ld -
telket szerezni legtöbb esetekben csekély fá rad-
ságba került, ollykor azonban nehézségek is adák 
elö magokat. Éjszaki Skóthonban van egy g ró f -
ság, melly csaknem egészen egy birtokos hatal-
ma alá tartozik, 's ez a' szabadegyház ellen olly 
ellenséges indulattal viselteték, hogy alattvalói-
nak, kik, csekély kivétellel, mindnyájan a'szabad 
egyház hívei valának, lemploinépítésre helyet 
engedni sehol sem akart. Az emberek meg valának 
elégedve, ha Istenüket a' szabadság alatt imád-



hat ják, de ö gyülekezeteiket uradalmi határiból 
egészen ki akará irtani. Összejövének tehát a' 
tengerpart zöld füvén, de az üldöző szellem, mint-
hogy törvényszéki itéle! következtében a' fii is 
birtokához tartoznék, őket ide is követé. Ok tehát 
ismét kénytetének tova vonulni. Végre azon szir-
teken keresének menedéket, m e l l y e k áradatkor 
haboktól fedetnek, 's ott gyülének egész télen át 
össze, erős f é r f i a k és nők, szelíd leányok és gye r -
mekek, hogy hallják az örök békét hirdető köve-
tet. Gyakorta elkapaték ugyan a' szélnek ordítása 
vagy a' háborgó tengernek hullámmoraja által a' 
szereteti lelki atyának Isten igéjét tolmácsló szó-
zata, de a' felkapott mag annál dúsabban virág-
zók fel nemes szívű kebleikben. 

Sajnáljuk nehéz állapotukat! és mégis ki 
ohajlná közülünk, helyzetét ezen zsarnok ur durva 
szivével felcserélni! 

Hasonló eset adá elő magát déli Skóthonban 
is, hol egy 800 lélekből álló egyház egy tágas 
téren a' kereszt uton gyülekezék össze. A' köz-
utak természetesen egy földbirtokoséi sem levén, 
az nekik meg nem tiltathatik. Itt az égboltozat 
alatt, nem kézzel csinált, hanem a'természet nagy 
szerű templomában zeng fel csend és béke között 
a1 nép hálaéneke 's hangzik el Isten igéjének 
buzgó szózata. Azonban a' kültermészet csende 
nem felel meg mindig a' hívek lelke bekeérzeté-
nek. Egy téli vasárnap, mint olvasók, olly rémítő 
hóvegyes zivatar dúlt, hogy hallgatók hiánya 
miatt több stáluslemplomoknak be kelletett zárat-
niok. A' keresztúton azonban az apostol ama pa -
rancsáról: „ « ' hivők összejövetelét ne hanyagol-

jad el" megemlékezöleg, a1 duló elemek ellenére 
300-an jelenének meg. Mezítelen fővel imádák 
Istenöket és üdvezitö urokaf, 's szivökben, bár a' 
természet rideg 's élettelen világa környezé őket, 
az isteni félelem és áhítat örökzöldje díszlett, a' 
szerelet édene virult. Elragadá ugyan az elem 
vad zúgása öszhongzatu éneköket, de csak azért, 
hogy azt annál hamarébb közölje az egek kegyes 
lakóival. 

Több esetek közül szabad legyen még egyet 
megemlítenünk. A' földabroszon Skólhon nyugoti 
részén három kis sziget látható, mellyek legne-
vezetesbike Egg. Ezek, jólehet egymáshoz közel, 
de a' szárazföld és más szigetektől mégis távol 
fekszenek. E1 három sziget egy egyházat képez, 
mellyeknek lelki kezelése a"1 pártfogói jog visz-
szaélései által egy egész századon át ollyakra bí -
za ték, kik világi érzelműek 's hiitelen pásztorok 
levén, nyájaikra nem ügyeltek. Illy körülmények-
nél fogva a' nép, földje fekvésénél fogva mások-
tól el levén szigetelve, vallástalanság és vétkes 
gyönyöröknek adá magát. Végre 6 vagy 8 év 
előtt az uj törvény létre jövete után egy derék és 
istenfélő férfi nyeré el közöttök a' lelkészi h iva-
talt. Azonban a' soká elhanyagolt nép megszűnt 

a' lelkiekről gondoskodni 's a ' hű lelkialyát b e -
csülni nem tudá. Ö tűzzel 's lelkesedéssel hirdeté 
az evangéliumot, de kevesen járák a' templomot; 
bűnöknek bocsánatát és a' megváltást hangoztatá, 
de a' siket fülek ezt közönyösséggel hallgatták 
Az egész test, csak a' holtak hantjai alatt lebegő 
lélek volt, a' lelkismeret ébersége eltompult, 's 
hiányzott azon hatalmas vonzerő, melly az evan-
gélium igazságait öszpontosítni törekednék. A' 
lelkész már a 'kétség örvényénél állott, mig végre 
a1 holt váz éledezni kezdett 's idegei élénkebb 
mozgást tanusítának. Néhányan a1 szent ige v a -
rázserejétől megihletve felébredtek, 's a' pislogó 
szikra meggyujtá az égő anyagot, mig végre olt— 
hatlan lángözönné válva, a' hideg keblüség elosz-
lott 's helyette éltető meleg eleveníté a' kebel r i -
deg redőit. Ezután a nép seregenként özönle Isten 
igéjének hallására, és a' hirdetett ige az erő és 
igazság szózatává vált szíveikben. Sokan é b r e d -
tek fel a' mély álom karjaiból 's előbbi vétkes 
életmódjokat megbánva, az üdv és erény pályá-
jának kivívására intézék lépteiket, mellynél fogva 
az egész társasági élet lényege ujabb alakban 's 
diszesb fényben mutatkozék. Rólok igazán el lehet 
mondani: „Az ó elmúlt és íme minden ujjd szüle-
ték.u Végre a' kor meghozá gyümölcsét, mert a' 
skóthoni egyházi mozgalmak e' távol és csendes 
vidékekre is elhatván , leheletlen volt , hogy e' 
sziget lakói az egyház életkérdéseiben részt ne 
vegyenek. Részökre a' kérdés gyakorlati levén, 
igen egyszerűnek látszék, "s az ó és uj belrende-
zet alapszabályait szigorú bírálat alá vetvén, az 
eltökélet ideje csak hamar megszülemlék. Az ó és 
uj egyházszülte különbség mint halál és élet, sö -
tétség és fény közti ellentét tüne fel elöttök. Ok 
tehát az evang. párthoz csatlakoztak 's előkészü-
leteket tőnek az elválás várva várt idejére. Itt 
azonban már nehézség adá elő magát. A' sziget 
t. i. egy uraság kizárólagos birtoka volt , ki az uj 
egyház ellen gyűlölettel viseltetvén, sem uj tem-
plomépilésre telket engedni, sem pedig a1 lelki 
atyát az elszakadás után, a' szigeten szívelni nem 
akará. Mit valának tehát teendők? Hja , hol szi-
lárd akarat van, olt leend mód 's nem hiányzan-
danak az eszközök. Midőn az eldöntő perez el-
közelge, a' lelkész nejét és családját Skóthonnak 
egy távol vidékére barátihoz vezeté 's magának 
jövendő lakhelyül egy hajót bérlett, hogy éjen át 
az atlanti oczeán habjaitól ringalva, nappal partra 
szálljon 's szent hivatalát tovább is szeretett nyá -
jának lelki üdvösségére szentelje. Csaknem hi-
hetetlen azon önmegerötetés. mellyet a1 skót lel-
készek elválás óta tanúsítanak, és azon erő, mely-
lyet ügyök érlelésében kifejtének 

Elhallgatván azon családi viszontagságokat, 
mellyeket le kelle győzniök, midőn paplakaikat, 
azon békés menedékhelyeket, mellyek Skóthon-
ban a'felvilágosodás csillámától környezettek, e l -



hagyva, újlakokat kénytetének a' nyugtalan világ 
körében felkeresni 5 szent hivatalukat is uj és is-
meretlen körülmények közt kellett igazgatniok, uj 
templomokat építniök, uj egyházakat rendezniok, 
uj lelkészeket vizsgálniok, rendelniök, és a' lel-
kipásztorságot az ezzel eddig még el nem látott 
egyházakba bevezetniök. 

Mind ez lelki erőt és férfias kitürést igényel, uj 
tér nyilt meg elöttök, mellyen nagy, de következ-
raénydús a' munka. 'S ezt ök jól érzék, 's koránt-
sem feledék, hogy ügyök a' parlament angoltag-
jainak szavazattöbbsége által hajótörést szenvede, 
's ennél fogva szükségesnek láták az angol kö-
zönséget alapszabályaik fölött felvilágosítani. E ' 
szempon tbó l kiindulva, reménylik, hogy ügyes 
szónokok felszólamlása által hatni fognak a' ko r -
mányra 's mindazt, mit Isten igéjéhez ragaszko-
dásuk által most elvesztének, visszanyerendik. 
Ezen indokok és több angolhoni felhívások által 
bátorítva, lelkészek- és vénekből küldöttségeket 
nevezének, kik a' hont déltől éjszakig bejárva 's 
minden fővárosokat; többek között London, Ox-
ford és Cambridget meglátogatva, alaptörvényeik 
ismeretét terjesztenék és hirdetnék. Egy 2 0 — 2 4 
egyedből álló küldöttség csupán Londonban három 
hétig tartózkodók. 

A' küldöttségek mindenhol legnagyobb sze-
reteltei és lelkesedéssel fogadtatának, és a' dús-
gazdag adományok mutatják, hogy mind ez nem 
szalmaláng és múlékony hevülés tüneménye, ha-
nem valódi ismeret és isleni igazság utáni szomj, 
melly máskép, mint a' tett megérlelésével, le nem 
csillapítható. Mi leend a'következmény, előre sen-
ki sem tudhatja; a' püspöki egyház csendesen ül 
és hallgat, mert é rz i , hogy, inint Krisztus e g y -
háza, alaptételeinél fogva fenn nem állhat; tud-
ja, hogy status által le levén bilincselve, e g y -
házi fenyítéke megsemmisíttetik, 's tudja, hogy 
az egyház jogai a' fenálló pártfogói jog által, 
mellynél fogva, mihelyt a' kijelelt bemutaltalék, 
azonnal szónokszékre léphete, megsérteték. Ezen 
egyház lelkészei közül szinte sokan óhajtják a' lelki 
ügy körökbeni átalakítását, de félnek mozdulni, 
nehogy az egész épület összeroskadjon. Küldött-
ségek Irhonba is küldettek, kiknek sikerült az 
Irpresbyterianusok szabadegyházhoz]' csatlakozá-
sát kieszközölni. Most valószínűleg elismeri a' 
kormány hibáját, hogy, mint Walpole mondja: 
„többet mint igazságtalanságot" — egy balfogást 
követe el. Az kétséget sem szenved, hogy az 
elvek erejét, mellyet elnyomni szándékola, fé l re -
magyarázó, most azonban már a bánat ideje elmúlt, 
's nem sokára Angolhonban e' kérdések még k ü -
lönbözőbb és sulyosb alakot veendnek magokra. 

S m i t h R ó b e r t , 
a' szabad skótegyház lelkésze. 

Van-e a' feijelelésben valami jó? 
Akármelly hasznos rendelésben is lehetnek 

visszaélések, tehát a' Irijelelésben i s ; azonban 
ebben is van jó is, melly a' közfigyelmet 's józan 
megfontolást méltán igényli, mert az egész diót 
eldobni, azért, hogy külseje nem jó, balgaság len-
ne. — A' melly lelkész változtatni szeretné állo-
mását, tehát a' helyett, hogy a' megürült egyház 
tagjaihoz elmenne, magát azoknál beajánlani ; 
vagy félretéve az illedelmet és szerénységet, még 
rút hízelgés, pénz-ajánlás, holmi titkos álutak és 
corteskedés által néha a' szokott papi díj leszál-
lításával is megelégedni nyilatkozólag működnék, 
állomását változtatni: e' helyett — mondom — 
tisztes, igaz uton bejelenteni máshova menő szán-
dékát az illető superintendensnél, ki öt jó lélekis-
merettel ajánlja a' megürült egyházba — ha k ü -
lönben alkalmatos oda; de minden eröszakolás 
nélkül ajánlja, a' nélkül, hogy vagy a' folyamo-
dott lelkész hivei, vagy a1 megürült egyház tudná 
az ajánlott egyénnek azon új állomás végelti f o -
lyamodását. Ide értendő az is, miszerint a' supe-
rintendens a' megürült egyház tagjai által ohajtott 
lelkészt is minden esetre hozzáirandja a többi ki-
jeleltekhez, ajánló szavaiban tiszta meggyőződése 
szerint tudatván a1 gyülekezettel azt, hogy az ö 
általa is ajánlott egyénnek odavitelét ö szívesen 
óhajtaná, 's tökéletesen hiszi, hogy vele meg fog -
nának elégedni. Nálunk dunántúliaknál eddig is 
illyen volt ez ügyben az eljárás. Ha o1 szerint nem 
mindig lenne Í3 foganatos a' superintendensi a ján-
lás, néha mégis csak lenne annak jó síkere, ohaj-
tott czélt érvén azáltal a' változni akaró lelkész. 
Illv nemüleg átadni superintendensnek a' kijelelő 
gyakorlatot — megvallom — egy kissé sem v o -
nakodnám, és pedig annálinkább nem, mert sok 
olly közrendű hívekből álló egyház van, melly azt 
sem tudja: ki lenne ö hozzá igazán alkalmatos, és 
e' miatt elégszer olly egyént hí meg, ki oda nem 
való} 's igy mind egyház,mind lelkészre nézve el 
vannak hintve a'viszonyos elégületlenség magvai. 
Igy szüleinek a' sok kellemetlen anomaliák. Söt 
midőn valamelly egyház a'superint által ajánlottat 
mellőzve, szabadon választott lelkészével nem 
volna megelégedve: azon esetben is ugy lehet 
azt legszebb módon elhelyezni, ha a' superint. k i -
jelelheti; tudván, hogy a' kit valamelly egyház 
szabadon választott, ugyanazt szabadon el nem 
küldheti, mert illy esetben kicsoda fogná az e l -
bocsátott egyént tisztesen 's bizalommal lelkipász-
torául meghíni? Nemondja nekem ellentétül senki, 
hogy a' helyét változtatni akaró egyén tehet illő 
uton lépést, a' megürült egyház tagjainál, sze-
rénység csorbulása nélkül. Higyje ezt, ki akarja! 
de alanyi nézetem szerint én inkább szerelem azt 
hinni, hogy kevés leend olly szerénytelen lelkész, 
ki azt tenni fogná. Ha pedig e' hitemben csalat-



kozom, akkor mellemre szorítom kezeimet, hogy 
fájdalmában szívem ki ne lökje magát; akkor meg-
irandom t. cz. Tóth Mihály urnák, hogy íme v i -
szont van olly keserű anyag , mellyböl a' napi 
tekintély szomorú sülyedésének okait méltán sza-
poríthatja! — Az önárulás divatozása minden 
esetre a' legnagyobb szemtelenségre fajúina el. 
'S ennek oka kétlenül a' candidatio teljes szám-
űzetése lenne. — De ha már azt tennők is fel, 
hogy senki sem vetemülne alacsonyságra, hanem 
a1 legillöbb utón ajánltatná 's ajánlaná magát a' 
megürült egyházba: nem fogna-e az egyházért 
folyamodott lelkész tekintélye nagy mértékben 
csorbulni, a' meg nem választás esetében, a' k ö -
zönség előtt, miután az önárulás és foganallan 
lépés hire elterjedne? Nem csinálna-e rosz vért 
a' hívekben is, midőn megtudnák, hogy lelkészök 
ott akará őket hagyni , de nem sikerült? En azt 
mondom: igen is ! Olly esetet is tudok, hogy igy 
szóltak az egyház tagjai: Mi biz azért sem v á -
lasztjuk N. N-et papunknak, mert maga köti ma-
gát ránk. Többet is mondhatnék, de — — — 
exempla sunt odiosa. — Ha levél által folyamo-
dik valaki, mindenütt mutogatják levelét; ha sze -
mélyesen látogatja meg az elnyerni szándéklott 
egyházat, néhány nap alatt tele van hírével az 
egész egyházkerület. — Hangosan felrivalt mi-
nap 83 úr is e' latin mondással: Pereat candi-
datio! mert — úgymond — kijelelés = pénzzse-
belés. Ha egész egyházkerületünkben minden lel-
kész azt kiáltaná: Vesszen a' kijelelés! és csak 
rnaga 8 8 úr nem mondaná az t , ekkor nem cso-
dálkoznám semmit; de mikor 8 8 urtól hallom 
ezt, akkor bámulnom kell, végetlenül bámulnom, 
Megkímélem a' másokat kímélni nem tudó 88 urat 
a' speciális adatok elöhozásótól. 0 érti e' rövid 
szavaimat is. 

Nem akarok én az akármint gyakorlott ki-
jelelés mellett apologíát írni, mert, mint mindjárt 
legelöl érintém, abban is lehetnek káros vissza-
élések, pedig én is a' jó rendnek, igazság- és 
törvényszerű szabadságnak vagyok híve; azon-
ban az általam előidézett okok következtében, 
az előadott szellemben, pártolom — igenis — a' 
kijelelést, azt tartván szemem elölt szabályul, 
hogy aíTéle rendelésekkel, mellyekböl az egyhá-
zaknak sincs semmi hasznuk, ha nem emelhet-
jük a' superinlendensi és közpapi hivatal tekinté-
lyét, legalább szándékosan ne csökkentsük. Ne 
alacsonyítsuk le méltóságából azt az olly gyakran 
említetni szokott protestáns szabadságot, olly ese-
lekrci alkalmazás állal, mellyekben az semmi üd-
ves szolgálatot nem tehet, és a1 mikor annak min-
den haszna legfelebb is csak egy kis nevetséges 
arrogantia. (1 . Péter 2. 16.) 

K i s s S á m u e l . 

g y ű l é s e k . 
Mutatványok, a' dunainelléki ref. 
ev. kerületi közgyűlésből. •Junius 

1 7 — 2 6 . 1844. 
Előre engedelmet kérek, ha majd a' gyűlésről 

jegyzéseket téve, ki találok esni a' feszes és szűk 
jegyzői írmodorból. Mig a' zöldasztalnál kimond-
hatlan hosszú kisbirói arczczal olvastam és j egyez -
tem, igenis egész komolysággal ültem vele szem-
közt; azonban a ' g y ű l é s elmúlt, a' terem üres, 
letevé ünnepélyes köntösét és háromszegét: lássuk 
pongyolán. *) 

Egy fejjel ülvén össze gyűlésünk, némellyek-
nek feltűnt, hogy szokás szerint, miért nincs két 
feje , és egy esperesfejet mellé akartak ragasz-
tani; a1 nagy többség azonban kimondá, hogy in-
terregnumok idején mindig megérjük egy elnök-
kel, jelenleg világival, adandó alkalommal majd 
papival. — A' mult évi végzés szerént, csakugyan 
a' kápláni vizsgálaton nyilt meg idei egyh. ker. 
gyűlésünk. Heten álltak ki a' sorompóba megküz-
deni a' keresztért, mellyet egyházunk szolgái nem 
mellökön, hanem vállokon hordanak. Heten voltak 
hivatalosak, öten lettek a' választottak; kettő meg-
méretett, de hiányosnak-találtatott. Az első öt 
Kecskeméten, a' kettő Debreczenben tanult. Debre-
czennek mulhatlanul tanrendszert kell változtatnia, 
kivált a' theologiában, különben a ' szabadabb 
röptű bár félszárnyú kecskeméti pellikán **) túl-
szárnyal a' régi debreczeni palláson. *'**) Szo-
rosan magáról a' vizsgálatról ennél többet nem 
igen mondhatok: hogy a ' j ó vizsgálóknak szintolly 
szűkében vagyunk, mint a' jó vizsgálandóknak, 
hogy kérdést jól feltenni sokszor nehezebb, mint 
rá jól fele!ni, hogy kár vele két egész napot el-
babrálni a' gyűlés drága idejéből, mert ez ouver-
lurban alig van egy hang az utána kővetkező 
darabból. 

Kecskemét ezúttal igen jól viselte magát, l eg -
alább öt jelessel temperálta a' tavaly és az előtt 
átugratott sok selejtest. Ha jól hallottuk, ez úttal 
ugy csinált Kecskemét kijeleltjeivel, mint az in-
duló gólyák szoktak: még otthon az indulás előtt 
kicsipkedték a' seregből a' gyöngéket. Sajnáltam 
a készületlen két ifjút, mert rövid életünkben egy 
évvel hátratolatni nagy veszteség; de azért nem 
lehettem egy értelemben azon irgalmas férfiakkal, 
kik az olajt nem vásarlott szüzek előtt ki akarták 
nyitni a' lakadalmas ház ajtaját. A' választmány 
által kidolgozott, e' lapokban is közlött's az egyh. 
kerületben megfuttatott káplánvizsgálati terv, csak 

*) Már eyyszer megjár lam vele , hogy officiose el talál-
tam moso lyodn i , akkor m e g v o l t mondva, hogy a ' j e g y -
zőnek, mint gyűlési gépnek, mosolyogni nem s z a b a d . — 
Azóta gyűlésen kivül mosolygok. 

**) A' kecskeméti egyház j e l k é p e , félszárnya az iskoláé. 
1. a" régi Kistükörben Bihar megyét: Itt lakik a ' P a l -
l ó s 's a ' t. 



azért , mert két egyh. vidék határozotlan hozzá 
nem szólt , aludni küldetett a ' jövő gyűlés ig; a' 
szoros kapu, és a' keskeny út tehát viszont ki tá-
gult egy évre . 

Hogy a' folyamodó egyházak küldöttjei sokat 
ne költsenek és ne tapasztaljanak a' gyülésterem 
ajtaja és más ajtók elölt, hogy némelly választott 
férfiaknak is e rszénye megkíméltessék: * ) min-
denek előtt az egyh. vidéki tudósítások vétettek 
tárgyalás alá. — A ' tolnai vidéken három e lő-
kelő egyház **) kért vetélkedve egy ugyanazon 
káplánt, kit az egyh. vidéki gyűlés a' három k ö -
zül egyiknek sem adván m e g , fokozatos e lőlép-
tetés szerint, magukat hosszas szenvedés és né l -
külözés által érdemesített férfiakat alkalmazott. Az 
egyházak appelláltak, és lön hosszas vita a' n é p -
választás, és az egyh. vidékek rendelkezési joga 
fölött. Mondatott egy felöl minden , mit a' nép 
szabadválasztása ügyében, a ' sok ideig önkényke-
dettnepotismus ellenébe, annyiszor hallottunk már, 
fel lön hozva Öcsény, kinek tavaly a ' tractus h a -
sonló intézkedése ellenében kérése megadatott. 
Más részről mondva vo l t : hogy szent ugyan a' 
népválasztási jog mindaddig, mig az a' n é p é ; de 
mikor a' nép e ' legszentebb jogával élni nem tud-
va, ezt az ármánynak és sirnoniának egy kancsó 
borért eladja, vagy papválasztási jogán szarvakat 
köszörülve, mint a ' krétai b ika , j e g y z ő - vagy 
presbyter uramnak visz haza hátán vőlegényt ; ha 
az imádott férfiún alig maradt egyéb tulajdonság 
amaz izmos karoknál, mellyekkel a' pinczegádo-
rokban kancsót emelgetett a' szabadválaszlás e l -
áztalására: illyenkor a ' papi hivatal méltósága 
megmentéseért , de magáért a' népválaszlás sza -
badságaért és szentségeért , nem az elámított nyers 
erőnek, hanem az egyház igazgatás megbízottjai-
nak kell a ' kérdést eldönteni, egy szóló m e g j e g y -
zése szerint, annyival inkább, mert vannak cáno-
naink a ' nép szabadválaszlás és ennek korlá to-
zása mellett. — Szavazásra kerülvén a' dolog, a ' 
tractus eljárása helyeseltetett. 

Hallottunk egyik lelkes szónokunk szájából, 
az egyházak jelen volt küldöttjei előtt, nyi latko-
zatot, melly a' többség által kimondatott v é g z é s -
nek mindjárt születése után inát metszette, m e l y -
lyet a ' jelen volt nagy hajú követek közül egy, 
mint darab vörös posztói felkapván, kimondá sz i -
laj hangon: „hogy ökör eszi fel a' füvet t emplo-
n unk ajtaja előtt ! " — következő napon egy f o -
lyamodással járultak a' papkérök a ' gyűlés elébe, 
egy folyamodással, mellynek csak az híja volt 
még, hogy nem a' tegnap felkiáltó magyar n a d r á -
gos küldött i r ta ; különben a ' jogkövete lés ürügye 

*) Nem szokatlan eset , hogy a' j egyben j á r ó fiatal lelkész, 
használva Pesten szerze t t j á r t a s ságá t , á l lhatatosságra 
vendégeié és i tatá az egyház kü ldö t t j e i t . 

** ) Szegszárd , Decs, Kölesd. 

alatt, meg volt benne irva minden illetlenség, az 
egy káromkodáson kivül. Voltak, kik a' mosdat-
lan szájú folyamodást incapliválni javasolták, vég re 
kezökbe adatolt, hogy vigyék haza Tolnába. 

Már, uraim, ha a1 népszabadság illy garázdául 
nyilatkozik, ha ezt még illyen esetben se lehot 
jobbra eszelni, ha e z , egy jól meg nein fontolt 
kívánsága elérhetéseért felborogat mindent, mi ú t -
jában áll: ne csudálkozzunk, ha jogainak legbuz-
góbb védői elhallgatnak. — Es — nektek legyen 
mondva — kik olt az együgyű parasztbiró vagy 
presbyter háta megett a' fújtatót nyomjátok, kik 
a' nép szent jogát magán érdekeitek elébe fogva, 
ezzel akarjátok amazokat szárazra rántani, néktek 
legyen mondva — ti vagytok a' népjog l egna -
gyobb ellenségei; és mig ti a ' szabadválasztás 
sérthetlen palástja alatt magatoknak vöt, sógort, 
ká r tya - vagy dőzsölő pajtást választatok, 's v á -
lasztatástok miatt — mini a1 jelen esetben — egy 
szegény, rongyos, öreg anyját etető nyolez g y e r -
mekes apának kell földön futóvá lenni: addig min-
den egyházbarátnak azon kell lennie minden e r ő -
vel , hogy a' nép szabadválasztás szent firmája 
alatt, illy égrekiáltó vétket el ne követhessetek! 
— azonban e lvár juk, mint lesz a' tolnai traclus 
magával következetes, az elugratott sógor helyett, 
nem v i sz -e vöt ? — Vigyázzon magára , mert ha 
szorul szóra nem hajtja végre megerősített v é g -
zését: a' népválasztást minden kancsójával, kula-
csával, kerítöjével, és papok közötti fitymálásával 
örökre felülleli önhátára. — 

A ' harminezhárom felső baranyai lelkésznek 
mult évi tisztújítást sürgető indítványa, bejárva az 
egész kerületet , különböző véleményeket hozott 
fel magával. — Egy tractus majd a' jövő évben 
szól hozzá, néhány elvben pár to l ja , de közülök 
egy annyi tekervényen keresztül, annyi óvako-
dással akarja czélhoz juttatni, hogy bátran a ' gö-
rög kalendáriomba lehet írni. Maga az indítvá-
nyozó t rac tus , mellynek többsége már a ' mult 
évben mellette nyilatkozott, a ' mégis hire nélkül 
felkerült indítvány ellen feljajdul az elnök szá j á -
val 's egy consistorialis hurkot vetvén nyakára, 
a' zsinat fejéhez vágja . * ) Egyébiránt annyi kijő 
az egyh. vidéki véleményekből , hogy kerületünk 
átalános figyelmére méltatá e ' nevezetes indí t -
ványt, hogy ennek jó és rosz oldalát e g y b e v e t -

* ) Ez a ' zsinat sokak előtt ollyan az egyházban , mint n é -
melly l a b d a c s o k , vagy é le tessen t iák : nem lehet olly 
ba ja az egyháznak , melly ellen ezt ne a j á n l a n á k . — Ám 
legyen zsinat, még pedig minél e l ő b b , ad juk be, ho-
zandó törvényeit a' most betegeskedni látszó egyháznak , 
de én megvallom, félek a ' d r a s t i cumok ló l , mert ezek 
erötlenitve tisztítnak: félek a ' zsinat tól csak azér t , 
mert centralisálni fog, mit a ' ke r . egyház igazga tás nem 
szívelhet. Ha mi a ' n é g y , vagy nyolez kerüle te t vala-
melly zsinati p rocedúráva l össze talál juk o lvasz tan i : a ' 
mi benne igy super in tendenl ia l i t e r még néha fe lv i rág -
zot t , az a' kevés is e lmarad! — meglehet hibázom. 



ve, nem hirtelenkedett itéletkimondásával. Meg 
van egyébiránt győződve, hogy ez egygyel — 
mint sokan gondolják — még minden téve, orvo-
solva nincs, hogy a' három- vagy hat éves r e s -
tauratióval legfeljebb csak könnyebb kalapot cse-
rélünk; a' gyökeres hibák azonban sokkal m é -
lyebben feküsznek, mint hogy rajtuk ez által se-
gítve volna 

A' superintendens választás ü g y e , miután itt 
közöttünk annyi zajt csinált, legfelsőbb helyen 
hallgat, és minket is pihenni hagy, bár volt egyh. 
vidék melly kellemetlen multakat feszegetve, ha -
jánál fogva akarta ezt felhuzgálni a' zöldasztalra: 
de közakarattal ki lön mondva, hogy haszontala-
nul nem vitatkozunk, az oda dobott keztyüt fel 
nem vesszük. Volt-e vidék, melly a1 postulált öt 
tractuson lovagolva, roszalla esperesének azon 
tettét, hogy a' többség nevében kötelességét tel-
jesítve, a' mult évi tanácskozásokon gyűlés foly-
táig jelen volt, és halljuk! bár a' tavalyi közgyű-
lés végzéseinek jegyzőkönyvileg felmondá az 
engedelmességet, mégis a' rabizottakban ponton-
ként nagy hűséggel eljárt. Phaedrus katonája ju -
tott eszembe, ki elöbúván a'berekből, vitézül k i -
áltozott, hol tenni kellett volna szépen meglapult. 

Számos k. kegyelmes intéző levelek közül fö-
leg egyet emelek ki, melly szerint a' nagy mélt. 
m. k. helytartótanács körülményesen kívánja ma-
gát tudósíttatni a ' jövedelemjárásokról , mellyek-
böl az oskolára, a templomra, a' pap- és tanító 
tartásra megkívántató költségek fedeztetnek. Mi 
czélból kívántatik ez, megmondva ugyan nincs; 
de örömest hisszük, hogy nyomorult magára ha-
gyott népnevelési és tanítási ügyür.k nem kerülte 
ki a1 legfelsőbb hely figyelmét. Az irás szava 
szerint Solt. 84. által megy a viz nélkül való 
völgyeken, azokon forrásokat ás, a' kiszáradt 
kutakba vizet bocsát, mellyet a' hatalmas szom-
széd egyedül a' maga csatornáin vezetett el. 

Tul a' duna, tula' tisza és az evang. fögyülése, 
convent tartásra szóliták fel egyh. kerületünket még 
a' jelen országgyűlés ideje alatt, hogy százados 
sérelmeinket elősorolva, viszont elmondjuk régi 
és uj bajainkat, felkiáltsunk milliók nevében a' 
hazához és a1 haza atyjához, mert néma g y e r -
meknek atyja sem érti szavát. Lankadt szín terült 
el a' vitatkozások fölött, a1 szellem bágyadt vala, 
melly e' nagy holt mezőn végig lebegett hol apá -
ink annyi reménye temetve van. Nem csuda! a' 
zárt ajtók előtt ellankad, elfárad utoljára a' panasz-
kodó , magába vonulva hallgat, legalább nemes 
önérzeltel tür! Most is convent határoztatott; de 
lehetett olvasni az arezokon, hogy e' convent is, ] 
a' tehetlen küzdésnek, a' kisszerű vonaglásnak 
egy üj symptomája leend. 

Tul a' duna egy levelében igen rossz néven 
veszi, hogy nem rég hátuk megett állva a ' schak-
kozóknak, észrevettük a ' húzást, melly nekünk ; 

négy tisztünkbe, nékik legfeljebb két közlegény-
be került volna. — Már miután olly foglaló miná-
val tekingéltekbe egyházkerületünk régi sövény-
zetén, bizony nem lehet rosz neven venni az 
ovakodást! 

Több érdekes tárgy került még szőnyegre a1 

különben csendesen és kevés ingerültséggel lefolyt 
gyűlés alatt , meglehet, kihagytam sokat, mi más 
egyedi szempontból többek felett kiemelendő vala; 
azonban a' kinyomatandó jegyzőkönyv számot 
adand mindenről, az illy rövid tudósításoknak 
egyéb feladata ugy sincs, mint néhány fövonás-
ban jellemezni a' gyűlések főirányát és szellemét. 
— Véleményem szerint leginkább jellemző e' 

gyűlésben az , hogy a' szabad választást korlá-
tozva, némi tekintetben a' consistoriális gondos-
kodásnak alárendelte; a' gradualis promotióra, 
melly hajdan a' hosszukezü consisforialismusnak 
kedves nádparipája volt, viszont felülteté Tolnát 
és Baranyát. Mindketten jó kedvvel ügettek rajta 
haza, annyi bizonyos, ez még bizonyosabb, hogy 
ezért a' nép őket otthon hatalmával nem fogadja, 
legbizonyosabb pedig a z : hogy e' magát jól ki-
hevert jog nem sokára leszórja őket hátáról. 

Megengedem — sokan, kik egyh. kerületünk 
viszontagságait egy-két év óta figyelemmel kisér-
ték, kivált azok, kik a' superintendensválasztás 
élre állított ügyében emberül megharczoltak az 
egyház jogai mellett, meg nem foghatják e1 r ö g -
töni megfordulást, sőt boszankodnak 's hiszik, 
hogy ez egy tény félszázaddal késlelteti egyhá-
zunk kifejlését. Én ez uraknak nézetében és ag-
godalmaiban nem osztozom, közelről megtekintve 
a1 tolnai ü g y e t , nem egyébnek találom localis 
bajnál, melly, hogy ellenkező szerrel a' gradualis 
promotióval, vagy helyesebben a' szenvedők és 
érdemesek előléptetésével orvosoltatott meg, épen 
olly természetes: mint mikor a gyűladást hideg 
lasnakkal borogotják. Népválasztási szabadság sür-
gettelett és sürgettetik, mert mi természetesb an-
nál, hogy a' néptanítót hallgatói válasszák? és a' 
népnek magának lett is volna annyi esze, hogy 
papját megbírja választani; csakhogy honunkban 
még sok irigye van a' nép józan eszének, csak 
egy papválasztásnál is keresetlen eszelök járnak 
és kelnek, hogy gyakorlatban is kimutassák a' 
népnek választhatási képtelenségét, mindent el-
követnek, hogy vele bolondul választassanak. A' 
szegény nép örül , hogy jogot gyakorolhat, ki 
hagyja magát dugatni a 'kéményen, azt hiszi, hogy 
választott; átkozott machiavelli fogás! a' nép leg-
szentebb jogát épen a' megadásban venni el!! 

A1 legszentebb jogot korlátozni kell és lehet, 
mihelyt az elfajulván, kikerül az illető kezek kö-
zül. A' jog legnagyobb ellensége az, ki azt ma-
gával a' gyakorlattal, a' jog életbe léptetésével 
öli meg. Nem lávolról, nem Pestről, hanem k ö -
zelről kell megtekinteni egyházunkat; ott kell 



lenni, hol a' nép választandó papja fölött tanako-
dik; látni kell a' mocskot, érdekeket, mellyek a' 
szűr alatt mozognak , mellyek borba mosdva, a' 
kancsó fenekéről felbugyognak; kisérni kell ház-
ról házra, pinczéröl pinczére az ügyel, mig nyo-
morult eredményét megszüli: elpárolog, mint p r e -
sbyter uram krápulája, a' nép szabad választásáról 
összefogdosott magas fogalmunk. — Ismerni kell 
közelről embereinket, káplánjainkat. Ama tiszte-
letes férfiú, kinek a' tudományos pályán és a 'papi 
vizsgálaton alig nyiltmeg szája, mint báránynak, 
melly mészárszékre vezettetik, amaz alázatos f é r -
fiúnak, ki vizet sem tudott zavarni, felnyil szeme 
és torka, az elsőt, a' jegyző vagy nemes presby-
ter leányára — az esperesé elmaradhat — veti, 
a' másikkal a'templom és pinczék boltozatját ve r -
desi ! — Ez kápláni életbölcseség ma, mert vele 
egyszerre három egyháznak lehet eszét veszteni. 
A' szelid, az önérzetes férfiú, miután látja, hogy 
az egyházban bosszú czífra czégérrel a' lőre is 
elkél, a' nélkül a' legjobb bor is söprején marad; 
mit van mit tenni, múlnak az esztendők: ö is ki-
dugja czégérjét , és vendégei érkeznek. 

Nem kis baj volt ez, uraim egyh. kerületünk 
ez által segitni akart, nem! hanem ollyan, melly 
az egész káplánsereget demoralizálhatja, demo-
ralizálhatja a' papságot , mert hogy állhat meg 
méltósággal helyén egy igy választolt pap? — 
Egy helyen például, hol a ' fajtalanság csaknem 
feleségcseréléssé alakult á t , hova a' nép épen 
ezért szemelt ki egy férfiút, kit ehhez hasonló vád 
terhelt, hogy a' nép bűne ellen soha ki ne ke l -
hessen? ki áldhatná az illy átkos nép választást? 
— Higyjetek, uraim, a' gyakorlati életnek: a pap 
gyengeségei sokszor nagyobb szerepet játszanak 
a ' választásnál, mint erényei. — Ezért csak ne 
essünk kétségbe, kivált Tolna miatt, egyházunk 
haladása felöl, vívjunk, mint magam is fogytig 
vivandok a' nép szabad választása melleit; de 
magáért a ' népjogért inkább szorítsuk a' népjogot, 
mint hibás gyakorlattal megöljük, elvegyük a ' 
szenvedőnek, az érdemesnek jutalmát, és csak 
azérl, hogy a nép magát agyon válassza, egy 
becsületes nyolcz gyermekes apát juttassunk kol-
dus botra! D o b o s . 

A. zempléni egyli. megyei gyűlés. 
Két gyűlést közlök, a' martiusit és folytatását, 

a' juniusit. Esperesünk meghalván, az egyházak 
és a ' főiskola tanácsszéke szavazásra szólítattak 
fel segédgondnok úr által, olly utasítással, hogy a' 
vgyei papokon kivül a' föisk. papja is választható. 
Miután az a. zempléni esperes egyszersmind a' s. 
pataki föisk. egyh. algondnoka is, vájjon választ-
ható-e az iskola papja, és ha választható, miért 
rekesztetnek ki a' körlevélben a' többi papiokta-
tók ? e* két kérdés foglalatoskodlatá most a' m e -
gyét , a' körlevél lön megütközés köre, 's egy 

köztiszteletü férfiú neve erős ellenzéket gyűjtött. 
Illy előzmények után következettbe a' martius 13. 
gyű lés , mellynek tudomásra méltó tárgyai: 1 ) 
olvastatott gondnok úr levele, mellyben elmara-
dásának okát adja, körlevelét igazolni akarja. 
Határoztatott: az egyhm. a' főtiszt, egyházkerü-
let által esperesi hivatalához kötött mellékes h i -
vatal által nem engedi magát korlátoztatni, ugyan-
azért csak esperest választást, és a' főiskola min-
den papioktatói választhatók; az iskolatanácsszék 
szavazata, miután csak esperesről van szó, fel tö-
retlen visszaküldetik; az elnöknek nincs joga 
gyűlés nélkül elhunyt elnöktársa helyét betöltendő 
szavazásra szólító körlevelet bocsátani. Az elvek 
megalapítatván, a' szavazatok felbontattak, 's több-
séget nyertek: Somossy János oktató, Vitányi Jó -
zsef, Horkay János, Zsarnay Lajos oktató. 2 ) 12 
egyház szavazatához a' restauratio igéjét is hoz-
záragasztá. Határoztatott: ez zsinatra tartozik! 
3 ) A' papi vizsgálat czélszeriibb elrendezése in-
dítványoztatván, tervkészítésre küldöttség nevez -
tetett. Gondunk lesz reá, hogy megyénk szellemi 
és erkölcsi nyomorékokkal el ne borítlassék. 4 ) 
A ' gyűlés helyének állandósítása elvben elfogad-
tatott, a' „miként" iránt választmány neveztetett. 
A' liszkai egyház szép jelét adá vallásos buzgal-
mának azon kérelmével, hogy az egyhm. gyűlés 
állandóan kebelében tartatnék. Ennyit az első gyű-
lésről. — Midőn várnók, hogy gondnok úr ígérete 
és megyei határzatnál fogva Gesztelyhen, még 
kerületi gyűlés előtt, közgyűlést tart, körlevelet 
kapunk, mellyben ezt olvassuk: „az esperesi h i -
vatalra választásban e1 szavazatok sokfelé m e n -
vén, 's e' közben olly körülmények fejlődvén ki, 
mellyek az egyhk. gyűlés elhatározását kívánják, 
körlevelemet el nem bocsáthatom, — a' martiusi 
kisebb! .gyűlésben" 's a' t. Ezt nem vártuk t. 
gondnok úrtól, kit többek közt törvényességeért 
tisztelünk, de kár is volt tennie: mert ezzel csak 
magát gyanúsíttatá, és az egyh.kerületnek alkal-
mat adott a' megye autonómiáját megsérteni. A ' 
marliusi — mond — nagy gyűlés egyetemes ha-
tárzata, bár millyen legyen az , nem tétethetik 
félre olly könnyen, és a' megye nem járás a' k e -
rületben, hanem önhatóság. A' hatósági köröket 
nem kell összezavarni. A' dolog egészen más 
szint ölthetne, ha botrányos izgatások törléntek 
volna: az élénk mozgás még nem szabadosság, 
melly ront, hanem életjel, mellynek örülni kell. 
A' közbejött egyhk. határzás igy hangzik: , ,A' s. 
pataki főiskolának minden papságra felszentelt pro-
fessora az esperesi hivatalra választható; mivel 
azonban az oktatói és esperesi hivatal egybekap-
csoltatása, az egyikből vagy másikból folyó kö-
telességnek teljesítésében fogyatkozást okozhalna; 
mivel azon körülmény, hogy az a. zempléni es-
peres egyszersmind egyh. algondnoka a1 főisko-
lának az oktató urak közt lenni tartozott bará tsá-



gos összeköttetésre némi nem kedvező hatással 
folyhatna, a' professor, ki netalán esperesnek e l -
választatik, oktatói hivataláról azonnal lemondván, 
ekklézsiába lépni köteleztetik. Az iskolai tanács-
szék a. zemplini megye espereséhez, mint a1 f ő -
iskola egyh. algondnokáhozi viszonyánál fogva, 
valamint a' superintendensi, ugy az a. zempléni 
esperesi hivatalra érvényesen tehető szavazási 
jogtól meg nem fosztathatik. Az egyik elnök h a -
lála esetében, az életben maradt elnöknek joga, 
körlevele által, a' megyei gyülekezeteket, az e l -
hunyt helyét betöltendő elnökrei szavazásra f e l -
hívni, sérthetlen. Jelen esetben pedig az esperesi 
hivatalra szavazás a' megtörtént szavaztatás előtti 
állapotra tétetik vissza." Ezen határzat nyomán 
készült a' körlevél, mellyben szavazásra és a ' j ú -
niusi gyűlésre meghivattunk, mellynek nevezete-
sebb pontjai: 1 ) egyik rész mind az idézett k e -
rületi határzatban felállított elvben, mind az e l j á -
rásban, a' másik rész pedig csak a' gondnoki és 
kerületi eljárásban és előleges beavatkozásban 
látván sé re lmet , a' megyei gyűlés többsége a' 
gondnokkal illedelmes, de komoly számadást tett, 
az egyházkerületre pedig felirás határoztatott ; a' 
hegyült szavazatok jelenleg érvényteleneknek 
nyilváníttattak, de azért tudomásul felbontattak. 
Szemmel tartandjuk, ha a' „ tudomás" szó, nem 
korteskedésí műszó-e ! 2 ) a1 restauratio, melly 
a ' martiusi gyűlésben zsinatra tartozott, átalános 
többséggel elfogadtatott. Itt önkényt eszembe jut 
a' költő szava : „ A z eszme úr, a' kor pedig erős 
urától függ 's vezettet ik." 3 ) A' közügyekben 
minden jelenlevőnek, 's már e' gyűlés folytában 
dönlő szavazat adatott. 4 ) Az egyh. látogatásnak 
gyiilöt húztak; raj ta , miis segítünk húzni a ' ha l á l -
harangot. Es ezekben ki volt a' v e z é r ? gondnok 
ur. Isten éltesse sokáig a1 közügynek. A ' gyűlés 
minden élénkség mellett is ékesen és szép r end -
del folyt le. H a r a n g o d i. 

Blékési ev. rgjli.nicpyci kttsr&yailé*. 
Folyó év jun. 26 -kán n. t. IíristoíFy Sámuel 

esperes ur elnöklete alatt, Szarvason tartott k ö z -
gyűlésünk elnök ur azon hivatalos jelentésével 
kezdődött, hogy — mit előre már aggódva sejténk 
— köztiszteletü felügyelőnk, lek. Boczko Dániel 
t.biró ur hivataláróli lemondását levélben adja az 
esperesség tudtára. Az erölletlen szerénység 
őszinte nyelvén, lemondását mintegy erkölcsileg 
sürgető okul hozza fel a' tisztelt úr, hogy rende-
zett testületekben, három, legfeljebb hat évekig 
tartó elTéle becsületbeli hivataloskodás, egyes 
tisztviselők munkáiddására elegendő határidőt 's 
tág mezőt nyújt, 's hogy a' jogszerűség, méltá-
nyosság közszabályainál fogva, kebelünkbeli más 
jeles tulajdonokkal felruházott egyedeknek is, é r -
demek lételére 's a közjó sikeres előmozdítására, 
utat, módot és alkalmat nyújtani kelletik. És ezen 

nemes érzet 's a' haladó korral járó e rőhanya t -
lás, inték ,.a' fentisztelt urat, hat évig díszszel 's 
példátlan buzgósággal futott hivatalos pályájáróli 
önkénytes lelépésre. Valamint hivatalábani m ű -
ködése nem volt a' közönségesség puszta i l lede-
lemszülteí 'eredménye, hanem — valljuk meg — 
igazán a' közjóért lelkesült igyekezet szóban és 
teltben gazdag kiömlése; úgy lelépése is nem 
határzódott csupán bizalom köszönet 's emlékbe 
ajánlással, hanem nagyszerű búcsúszóval, melly 
a' tisztelt urnák három rendbeli „örökös alapítvá-
nyi t" fejezé ki az esperességi testület előtt. — 
Első alapítványa érteimébon , a' tisztelt ur , azon 
közel 6 0 0 pgö ftnyi öszveget, mellyet felügyelői 
hivataloskodása alatt, a' szarvasi iskolában, falusi 
tanítók képezésére ' s a 'nemzetiség előmozdítására 
felállítandó tanítószék alapítására, ritka buzgalom-
mal gyűj tö t t , — ezer pgö fltal neveli, olly f o r -
mán , hogy ezen alapítványi tökének kamatjai, 
ama 6 0 0 pgö ftnyi adakozási summáéval együtt, 
a' szarvasi esperességi főiskolába választandó 
negyedik oktató fizetésének pótlására fordíttassa-
nak. Továbbá örökösen alapítványoz a' tisztelt ur 
négyszáz pgö ftot, olly formán, hogy e' tökének 
kamatjai, az ezen békési ev. esperesség kebe lé -
hez tartozó egyházakban, hosszas és szorgalmas 
hivalaloskodásban e laggodt , szegényebb sorsú, 
vagy gyermekekkel megterhelt, egyik lelkipász-
tor vagy iskola tanító, avagy ezeknek özvegye 's 
árváik számára, évenkénli nyugdíjul fordítassa-
nak. Végre, mint a' nevelés és tanuló ifjúság n e -
meskeblü barátja — azok szent köreibe örökösen 
hatólag — száz darab cs. k. aranyat olly móddal 
alapítványoz a' tisztelt ur, hogy azoknak kamat-
jai a' szarvasi gymnasiumban tanuló, 's magokai 
szorgalmok 's illő viseletök állal kitüntető hat 
ifjaknak, az iskolai vizsgálat alkalmával, évenként 
természetben kiadassanak, akár pedig, több 
tanulóknak valláskülönbség nélkül, jutalom emlé-
kül kiosztandó jelesb könyvek vételére fordítas-
sanak 

Az alapító úr rendeleténél fogva , ezen a l a -
pítványi tökesummák kellőképem biztosítása és 
kezelése a1 békési evang. egyházmegyei gyűlési 
fogja illetni. Említésre méltó e' helyt az is, hogy 
a1 jelen próbalételek alkalmára , a' legkitűnőbb 
magaviseletű tanulók közt, esperes ur által kiosz-
tandó négy darab aranyat, és ugyan annyi ezüst 
két forintosat külde ajándékul a1 tisztelt t.biró úr. 
Illy, a1 közjó oltárán ritka lüneményű emberbaráti 
tettek, magokban hordván a közelismerés és igaz 
hála hervadhatlan jutalmát, — és a' mindennél b e -
csesb öntudat édes érzetével boldogítván a' jól— 
tevőt — épen nem is szorultak tömjénzö dicsé-
retek magasztaló szózatira; azért a' köztiszteletü 
alapító urnák, ki sokszor viharos — de a' közjóra 
szánt élte pályáján annyi jót és áldásteljest mun-
kált — esperességünk az őszinte tisztelet e g y -
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szerű hangján, küldöttség által kifejezendő l eg -
mélyebb köszönetet szavazott, melly egyúttal az 
iránt is megkérje a' tisztelt ura t . hogy az espe-
rességi testület közohajtását méltányolva, jó r e -
ményadással megengedni méltóztassék, hogy 
esperességünk, a' felügyelői választásnál szokott 
törvényes eljárása utján, ismét a' tisztelt t.biró 
úrban öszpontosíthassa szavazatát. 

T. Bloch Móricz úr elválasztása által, úgy hisz-
szük, szarvasi gymnasiumunk oktatói kara olly r e -
mekül kiegészítve van , hogy főiskolánk jövője, 
azon reménynyel kecsegtet, miszerint abból közös 
ápolás és czélszerü hatás által olly intézet kele t -
kezhet, melly korunk szükségeit lehető legjobban 
kielégílni képes leend. Vajda és Bloch, a nemzet 
bizalmával bírják a' mienket is, —- azért jertek 
if jak, látni, tanulni és tapasztalni hozzánk, ne 
higyjétek, hogy a' kecses múzsák csak a' bérezés 
kárpátok közt honolnak, söt ugy látszik, most, mint 
vándor istennők, az alföld termékeny rónáit veen-
dik állomásul. 

Az uj fazekas-varsándi egyházban, néhányak 
állal a' mult gyűlésen (1. e* lap 21. sz. 491. lap) 
követelt, tót isteni tisztelet miatti ügyes baj, azóta 
a' tótok előadása szerint (kik azonban sokat h a -
misan adának elö, megint aláírások nélkül benyúj-
tott kérő, vagy inkább vádlevelekben) félelmessé 
bonyolult alakot öltvén — és miután a' dolog 
mibenlétét — meglehet prot. egyházi jogainkba 
vágó egy Arad vgyei küldöttség nyomozva vizs-
gálta is már, — sürgető szükségét látván espe-
rességünk, szinte egy a' hely színére menendő 
küldöttséget nevezett ki, — melly mind a1 két félt 
— mert jelenleg magyarok 's tolok egymással 
merőben ellenkezőleg adák elö a' dolgot — r é s z -
rehajlás és személyválogatás nélkül kihallgassa, 
a' ns Arad vgyei kiküldetésnek okát kitudja és olly 
bölcsen 's pedig kormányzólag intézkedjék, hogy 
a' meghasonlott felek közt a1 békesség helyreál-
lítassék, eljárása felöl az esperességet haladék 
nélkül tudósítván. Mig tehát a' küldöttség hiva-
talos jelentését nem olvassuk, Ítélnünk a' dolog 
mint létéről nem lehet, már csak azért sem, mert, 
mint említettük, a' mit a' magyarok fehérnek, a' 
tótok feketének mondanak; azért esperességünk 
jelen határozata értelmében felszóllítatik a' nagy 
közönség, hogy a' f. v.di egyház tót isteni tiszte-
iele kérdéses ügyében ne talán megjelenendő, — 
mint illynemü eseteknél szokás , nemzetiségünk 
ügye előmozdítása körüli eljárásunkat gyanúsító, 
s ennek rovására hamis hírekkel lamentáló tu -

dósításoknak hitelt ne adjon, — mi előre készek-
nek nyilatkoztatjuk magunkat, azok ellenében — 
ha kívántatni fog — az egész dolgot — a' beadott 
és beadandó hivatalos irományok nyomán — a' 
maga puszta valóságában előterjeszteni. 

M. S. volt gymnasialis gondnok számadásai 
feletti vég jelentését, beadta a' vizsgáló küldött-

ség, — melly akkép levén meggyőződve, hogy 
minden, de kivált közvagyon feletti számolásnál, 
napfény tisztának kell lenni minden legkisebb 
számadási adatnak, — azért is szigorú feladatánál 
fogva, szigorún is mérlegelt az igazság és lelki-
ismeretesség serpenyőjében, minden előtte kéte-
seknek látszott, legcsekélyebb adatokat 's körü l -
ményeket, a' mentegetőző gondnok úr, esperes-
ség, egyesek s kivált jólelkű utóda ellen szórt 
éretlen sértegetéseit hallgatással javalván s e m -
mibe vétetni. Ennek következtében, hosszas vita 
után, ezen éveken át húzódott s bonyolodott ügyre 
fátyol vonatni, és annak további feszegetésével 
felhagyni, legokszerübbnek Ítéltetvén, — egy 
részről a' küldöttség számvevői tisztébeni pontos 
eljárása helyeseltetett, mig más részről M. S. volt 
gondnok ur, minden további felelet terhétől g y ü -
lésileg felmentetik Amen! 

Kerületi gyűlésre menendő követeinknek u ta -
sításul adatik, sürgetni a' sup. gyűlés akkénti coor-
dinatióját, hogy az esperességek szavazatai a ' 
népességhez aránylag rendeztetve, határoztassa-
nak meg. 

A1 gyűlés után következett nyári gymn. próba-
téteken jelen nem leheltem, de azokat — szakér-
tőktől — kitünőleg dicsértetni hallottam. 

A' jövő iskolai évben, Szarvason igazgató ok-
tató és tápintézeti gondnok t. Vajda Péter ur l e -
szen. — Esperesi megbízásból közli 

B a l a s s a P á l , esp. jegyző. 

Előleges közlemény a' békési ág. 
li. v. evang. esperesség f. év Jun. 26. 

Szarvason tartott közgyűléséről. 
A' békési ev. esperesség Szarvas mezőváros-

ban kcblezett gymn. tanodájába — a' philologia 
és mathesis rendes oktatójává köz felkiáltással 
választá dr. Bloch Móricz urat. A' választás után 
közkedvességü oktató Vajda Péter ú r , megbízása 
következtében jelenté a' gyűlés előtt: hogy t. 
Bloch Móricz úr e' díszes hivatást el is fogadandja, 
említett szaktudományi elödásait f. év sept. elején 
megkezdvén. A' jó vezérek utón szünnapok alatt 
tudakozni szokott tanuló ifjúság kedvéért közöljük 
örömmel, hogy Szarvason Vajda és Bloch fognak 
ezentúl karöltve működni a' tudományosság n. 
pályáján. * ) Közli B a l a s s a P á l , 

esperességi jegyző. 

Dr. Bloch M. úr a ' meghívást e l f o g a d á , mit csak azér t 
adok tudtára sietve békési rokona inknak ,hogy minél előbb 
's minél többen tudhassák, ' s az ö rvende tes hirnek ö r ü l -
jenek . Jobb választást az egyházmegye csakugyan nem 
tehete t t , mer t ha alapos tudományt , feddhetet len e r k ö l -
c s ö t , magyar nemzet iséget , okta tó i "s nevelői tapintatot 
"s jár tasságot oha j to t t feltalálni olly e g y é n b e n , mellyre 
intézete sorsát részben bízandó v a l a : óhajtása Bloch 
úrban tel jesülend. Minél komolyabban gondo lkodunk 
a ' kerüle tünkbel i i f júság neve lé sé rő l , annál jobban kel l 



Hont. teszéri dekanátus tanítóinak 
gyűlése. 

Május 6 - k á n Üssödön tartatott Schmid János 
tanító elnöklete alatt. — Tárgya i : 1) Az Egyh. 
és Isk. lapot jövendőre is járatni határozta. 2 ) Az 
1 8 4 % iskolai évben tanítandó tanulmányoknak 
kidolgozása, minden tagnak, a' ki arra képesnek 
érzi magát , ajánltatott, melly dolgozatok, jövő 
öszi napokban tartandó gyiilés eleibe, megbirálás 
végett beadatni rendeltettek. 3) Egy tanítói öz-
vegyek és árvák gyámolitására lehető nyuginté-
zet tervének kidolgozása az illetőknek megha-
gyatott. 4) Némelly szükségesebb könyvek meg-
hozatni rendeltettek. Nem lehet érintetlenül hagy 
nom egy jelenetet, melly mindnyájunkra kedvesen 
hatott; midőn elnökünk, Szeberinyi Gusztáv lel-
kész úr által ajánlott 2 ft. 30 krt. azon nemes 
jelentéssel mutatná be, hogy ezen sommót, vala-
míg a1 társaság felálland, fennevezett le lkészúr 
évenként fizetni kegyes lészen. Fogadja méltó 
hálánkat a1 kegyes jóltévö 1 's találjon nemes telte 
követöket! — Költ Terényben jun. 10. 1844. 

J. K. társasági jegyző. 

B e l f ö l d . 
A' nógrádi evang. esperességi 

könyvtári és munkáló társulati ün-
nepély . Örömmel mutatok fel ismét a' t. cz. 
közönségnek egykét zsenge vírágocskát a' szel-
lemország egyik, Nógrádban nem rég alapított 's 
kellő elrendezésre még csak váró igénytelen 
kertjéből. A' nógrádesperességi könyvtár r e -
ménydús növendéke, — olvasó és munkáló tá r -
sulatunknak Losonczon tartatni szokott esztendön-
kénti ünnepélyét, jelenleg, junius hó 19-kén ültük 
m e g , jelenlétében 's diszes vezérlete alatt espe-
rességünk mindkét tisztelve szerelelt elnökének 
A' közönség számos vol t , 's koszorújában nevek 
köztisztelettel díszlök. Az ünnepélyt társulatunk 
teremtője, lelke, elnöke, tek. felsö-kubinyi és 
olaszi K u b i n y i Á g o s t o n úrnak illy czimü 
alapos ér tekezése: „Előbb magunkat míveljük, 
hogy másokat taníthassunk", nyilá meg. Az é r -
tekezés ki fog nyomatni, azt többen olvashatand-
ják; de mi abban büszkélkedünk, hogy magát az 
értekezöt, hirdetőjét i s , példányképét is a' valódi 

á t lá tnunk, hogy a" kerüle tnek Szarvast emelnie , t ámo-
gatnia , pártolnia szükség minden áron. Ezen pár t fogás 
megnyerésének leghalhatósb eszköze a z , hogy az egy 
házmegye mindent elkövessen intézete lökéletesitése t e -
kin te tében . Minthogy pedig ezen törekvésének n a p o n -
ként uj tanúságát adja mind á ldoza ta i , mind szigorú 
k e z e l é s , mind pedig igazán sikerült választás á l t a l : a ' 
kerületről felten ni uem lehe l , hogy ezen evangyéliomi 
's korszerű buzgóságát az egyhmegyének leg jobb t ehe t -
sége szerint méltánylani 's ha kel l , egyetemesebb á ldo-
zatokkal is gyámolítani ne fogja. S z é k á c s . 

mívellségnek, vezérünkül tiszteljük, ö mienk, 
ügyelnöke esperességiinknek, mienk, „E t p rae -
sidium, et dulce decus nostrum oranium." Az 
elnöki beszédet a' titoknok és könyvtárnok hiva-
talos előadása követé; amaz a' társulat tagjainak 
névsorát mutatá be , hol férfiak feliratvák, kiknek 
közinkbe jövetelével legnagyobb mértékben tisz-
telteték meg szerény társulatunk, — férfiak hiány-
zanak, kiket lelkes vezetőinkül tisztelhetnünk elei-
töli közohajtásunk ; ez pénztárunk állapotáról tu -
dósíta, jelentvén többek közt, hogy azt tek. felsö-
kubínyi és olaszi K u b i n y i A n d r á s ú r , a' 
bányavárosi evang. kerület érdemkoszorúzott volt 
ügyelnöke 50 ftal , növelni kegyeskedék. „Az 
tevé le — mondá tisztelt könyvtárnokunk tudósí-
tásában — ez áldozatát érdekeink oltárára, ki 
minden jó , nagy s szépnek előmozdítására több 
mint 50 év óta lelkesen áldozik. — Mire V a l e n -
t i n y i J á n o s , nagyérdemű volt föesperesünk, 
olvasá tudós értekezését, tárgyául Ulfilast, Gótok 
egykori püspökét választván. S v e h l a P á l , 
dobrocsi evang. lelkész: „Földtani nézetek R i t -
t e r K á r o l y leczkéi után" czimü értekezését,— 
T ó t h M i h á 1 y, losonczi reform, pap, a' kegye-
letekről írt munkáját , de idő szűke miatt mind-
ketten csak rövid kivonatokban közlék. B a r t h o -
l o m a e i d e s z J . L á s z l ó erdötáji — uhorszkai — 
evang. lelkész, czímeit ismerteté meg velünk a1 

tót nyelv érdekében eddig elé irt 's kijött 29 röp-
iratoknak. Alulírt a' confirmatiónak hatásáról a' 
protestánsok vallásos nevelésére , — T e r r a y 
K á r o l y , losonczi esperességi progymnasium 
igazgató-oktatója „Metaphysicai előzmények czi-
mü értekezéseiknek, hasonlólag csak egy-egy kis 
részét olvasák fel. P é k á r L a j o s , losonczi 
evang. lelkész a' lávcsövi éreztükrök készítésé-
ről tarta előadást, felmutatván egyszersmind egy 
illyen, önkezűleg 's igen csinosan készült ércz-
tűkrü távcsövet is a1 jelen voltt . cz. közönségnek. 
Elvégre M a r ó t h y J á n o s , csehbrézói evang. 
pap ,,A' hangyák" czim alatt, trochaeusokkan írt 
erkölcsi tartalmú meséjének elbeszélésével zárá 
be a' több órákig tartott , de hála a ' j e l en volt 
t. cz közönségnek, türelem- 's örömmel fogadott, 
felolvasásokat. Mire világi elnökünk veleszületett 
szíves nyájassággal köszöné meg a1 tisztelt közön-
ségnek nagybecsű részvétét , türelmét, pártfogá-
sát. Igy végzödék munkáló társulatunk második 
ünnepélye! A z , ki ezen társulat teremtője, ki 
egyedüli éltetője, lelke, tek. K u b i n y i Á g o s -
t o n ú r , magyar muzeumi igazgató 's esperessé-
günk ernyedetlen buzgóságú ügyelnöke, nem so-
kára megint eltávozandik körünkből, messzebb 
útra, mint halljuk, menendő; és mi, valamint kö-
zinkbeni érkezését e' tisztelt kedvenezünknek, 
mindig öröm — mondhatnám sátorosünnepül tar t -
juk , úgy távozását is a1 tisztelet- 's szeretetteljes 
szív legőszintébb kivánatival kisérendjük. 



Junius 2 0 - k á n tartatott esperességi közgyű-
lésünkről más valaki irand. 

Jun ius21 -kén közvizsgálat tartaték T e r r a y 
K á r o l y esperességi progymnasiumunk igazgató-
oktatója szókötészeti s szónyomozási két osztá-
lyának növendékeivel — a' szónyomozási alsóbb, 
's az elemi osztályok vizsgálatinál a' közlő nem 
volt jelen - ; és itt megint egy új, tiszta, felhőt-
len örömünnepet tar tánk, szemeinket majd g y e r -
mekeinkre édes megelégedéssel, majd az oktatóra 
őszinte hálával fordítván. Ha Losoncz, a' felebb 
tisztelt oktató ez idei programmjának szavai s z e -
rint, t e r m é s z e t i helyzeténél f o g v a , a' felső szláv 
és alsó magyar vidéket összekapcsolván, arra 
látszik hivatva lenni, hogy a' tótajkú szüléknek 
alkalmat nyújtson, miszerint gyermekeiket a' n e m -
z e t i nyelv megtanulására vezet te thessék: ugy 
T e r r a y minden tulajdonainál fogva arra rende l -
t e t ék , hogy biztos vezérül legyen tótszületésü 
növendékeinek e' szép czélhozi haladásukban. 
Ajkairól mézként folynak le nemzeti nyelvünk 
bájoló hangjai ; iskolájában a1 nevelés tökéletesen 
nemzeti ; magyarul adja elö a ' r eá l tudományokat, 
igy magyarrázza az általa kellő figyelemre mél -
tatott latin nyelv szabályait, — 's ritka tehetsége 
vas szorgalmával , buzgósága türelmével, szíves 
nyájassága,— férfias komolyságával egyiránt v e -
zérlik, támogatják öt hivataloskodásában. 0 sokat 
teve esperességi progymnasiumunk emelésére; 
ö érdemlett jutalomul bírja a ' szülék 's e speres -
ségünk egész bizodalmát. Mi az idézett p rogramm-
ban említtetik, az tettleg történt ez idén is p r o -
gymnasiumunlviiál: gondoskodva volt a ' t e s tgya-
korlás kellékeiről, a' ra jzolás , zongorajátszás, 
német nyelv és éneklés tanúlásáról , 's gondos-
kodva mindenről , mi jelenleg megelégedésünket 
szülé , a1 jövőre nézve édes reménynyel töllé el 
szülei örömohajtó kebleinket 

T r s z t y é n s z k y F e r e n c z , 
kálnói evang. pap 

M . s z i g e t h i l y c e u m . Miután iskolaé-
vünk , annak legközelebbi rendszeresítése által, 
változást szenvedett; nevezetesen: kezdetét veszi 
minden évben november 1 - s ö napján, 's a' sáto-
rosünnepek alkalmával engedtetni szokott három, 
vagy négy napi szünidő kivételével, szakadatlanul 
tart julius 25 -d ik napjaig, mellyen az iskolaévi 
végső közvizsgálatok megkezdetvén, folynak öt 
egymásutáni napon, ugy, hogy az iskolaév julius 
2 9 - é n rekesztetik be: ez uj rendszert az érdeklett 
szülék koronkint állandóul leendő magok alkal-
mazása végeit , azon alázatos kéréssel van szeren-
csénk a' t. cz. közönségnek tudomására juttatni: 
méltóztassanak mindazok, kiknek a ' tudományok 
kedvesek, 's kiket a' tanintézetek, az édes hazá-

nak és emberiségnek ezen polgári és erkölcsi v e -
teményes ker t je i , legkevésbé is érdekelnek, a ' 
megirt napokon évenként előforduló közvizsgála-
tokoni becses megjelenendésökkel,nagyszerű többi 
testvérei melleit, mellyeknek már kedvezőbb f ek -
vésűknél fogva is tágabb tér és pálya jutott a 'hon 
végszegletének bérczei közt, hova a' közfigyelem 
is nehezebben hat, kicsinységének érzetében s z e -
rényen elvonult kisded intézetünket, rang és vallás 
különbség nélkül kegyesen szerencsésíteni; n ö -
vendékeinket e ' f igyelem's méltánylás által iparra 
buzditandók Kelt M Szigetben 1844. jun. 13. 

A1 helv. hitv 31. szigethi lyc. igazg. által. 
f á i n e E i a < t a l 4 < » z i i i i l t ? A ' r o z s n y a i 

gymnasium elöljárói f. é. mart. 2 3 - k á n — tehát 
épen az iskolai év derekán — küldöttek ki két 
ifjat — neveiket elhallgatjuk — azon megbízással, 
hogy az alumneum számára kéregessenek. A ' 
mult hónap v é g é n , tehát három hónappal később, 
az egyik kéregető, az itteni Werbungs -Comman-
dónál katonává akart lenni ' s bebizonyítandó, hogy 
ö hiteles derék e m b e r , előmutatja a' kéregető 
könyvet , mellybe mintegy 2 0 0 váltó forint volt 
be jegyezve, 's mit ö — mint mondá — megszökött 
társával elköltött. — A ' többit elhallgatjuk, mert 
az említett halóság emberszerető magaviselete 
által sikerült az ifjat becsületes atyjához, a' köny-
vecskét pedig a1 gymnasium elnökeihez jut tat-
hatnunk. De mennyi kérdés nem jelentkezik itt. 
Pé ldául : 

1 ) Csak a fiúk bűnösök-e, vagy azok is, kik 
alkalmat szolgáltatnak az illy bűnökre. 2 ) Be tuda-
t ik-e ezen kóborlás az iskolai évbe. 3) Ha be tu -
datik, lelkükre vehetik-e ezt az elöjáró u r ak? 
4 ) Ha nem tudatik be, szabad-e a 'd rága időt igy 
pazarollatni azon i f jakkal , kikről számot kell a d -
nunk Istennek. 5) Kinek adakoztunk tehát , a1 

rozsnyaiaknak-e ? 6) Egyetlen e se t - e ez azóta, 
hogy koldulgatunk? 7 ) Nem volna-e jobb minden 
segedelmezést az egész országból egy pontra 
gyűjteni össze , és igazságos arány szerint k i -
o s z t a n i ? — 'stb. O r o s h á z i . 

l i e v r i í e ^ é s A ' b ib l ia i M u t a t v á n y o k r a e d d i g , 
S u p r e n s Kis J . , E y r e s s y G a l a m b o s If. V á r i - S z a b ó , T ó t h 
M . , H a u b n e r M. u r a k t ó l v e v é n k j e g y z e t e k e t . E z e k n e k 
' s a ' j ö v ő b e n j e g y z e t e k e t k ü l d e n d ő u r a k n a k h á l á n k a t 
f e j e z v é n ki, j e l e n t j ü k , h o g y é s z r e v é t e l e i k e t s a j á t v á l a -
s z u n k k a l e s y ü t t e ' l a p o k u t j án k o r o n k é n t k ö z z é tenn i 
f o g j u k . — I f j . Vári S z a b ó ú r ö n v é d e l m é t M o l n á r E n d r e 
e l l en n e m k ö z ö l h e t j ü k , e g y é b n e m e m l í t h e t ő o k o k o n 
k ivü l , mive l e ' r é s z b e n áll az, mit L u t h e r m o n d : „ c o n -
t e m p l u s f r a n g i t d i a b o l u m , o b s e r v a t i o i n f i a t " , a z t á n a ' 
ki m o l n á r r a l ö le lkez ik , az t ó g á j á t be l i s z t ez i . — S a j n á l -
k o z v a kell j e l e n t e n ü n k , h o g y a ' T o r d o s r ó I é r k e z e t t P . K . 
fé le cz ikke t , mint a ' m e l l y n e k s z ü l ő o k a n e m l a p u n k , 
h a n e m az E r d é l y i H í r a d ó vol t , n e m k ö z ö l h e t j ü k . 

S z é k á c s . 

A ' mai számunkhoz csatoltan kedveskedünk az uj szövetségi Mutatványok II. számával. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . — Nyomt. L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
29. szám. Harmadik évi folyamat. Julius 2 0 . 1 8 4 4 . 

A' tanúknak olly nagy tábora levén körülöl tünk, tegyünk le minden terhet 's fussuk meg állhatatossággal 
a' számunkra kitűzött harczot . 

Zsid. 12, 1. 

TARALOM: Táborozások. — Tisztújítási táborozás. — Mező-
fóldi táborozás. B l o c h és S z é k á c s . Gyűlések: Erdeiéi 
zsinat. — Dregel-Palánki egyh. megyei gyűlések. T ó t h M. 
Oktatói gyűlés Selmeczen. — Külföld. Belföld. Vegyesek. 

Táborozások. 
Ezen számunhat táborozó számnak nevezhet -

nők, mivel tetemes része merő táborozásból áll. 
Az illyen vilák az igazság- kipuhatolására nézve 
szükségesek. A ' tárgyak, mellyek csatára hívnak 
fel, nyomósak. A ' szerkesztőség, mint illyen, e l -
véhez hiven, neutrál helyzetet veend, ' s legfölebb 
arra ügyelend, hogy a' küzdelmi tér tiszta legyen, 
nem kételkedvén, hogy a' küzdök, — szent mot -
tónk értelmében — az illedelem szabályaihoz, mint 
müveit egyházi férfiak, különben is szorosan r a -
jjaszkodandanak. 

Tieztujítási táborozás. 
I. Dánielfi észrevételei. Győzzön a' mi jobb! 

Reformbarát a1 tisztújítás jó 's rosz oldalait, amazt 
ugyan ter jedelmesben, ezt kevésbbé érintve, e' 
lapok folyó évi 23-d ik számában előmutató. S z a -
badjon értekezésére némeliy észrevételeket l e n -
nem. — Állítja Reformbará t : 

1 . ) ,Hogy a' tisztújítás mellett szól ama p r o -
testanselv, melly semmi pangást nem szenved, és 
egyházban a*tisztviselők választásában teljes sza-
badságot követel. ' Fel.: Ne felejtsük! mennyire 
különbözik jelenkorunk azon kortól , midőn zárt 
ajtók mögött történtek a ' tanácskozások az e g y -
házgyülésckbcn, 's a1 zárt ajtók megett sokszor 
obscuranlismns, 's myslicismus szörnyei, 's a' vas 
önkény 's ádáz zsarnokság veszélyes müveket 
kovácsollak. Ne felejtsük 1 hogy jelenkorunkban 
a' nyilvánosság jóltevö napja világít tanácster-
meinkben, melly előítéleteket oszlat, rejlett te t te-
ket fényre derít, 's a' vas önkény 's durva z s a r -
nokság lánc/nit olvasztja, üdvös indítványokat 's 
újításokat idéz elő, 's habar lassanként is, mint a ' 
nagy te rmészet , de annál bizonyosabban tökéle-
tesít, 's igy nem engedi, hogy pangás, 's stabilis— 
mus legyen, 's a' tisztviselők választásában teljes 
szabadságot állít elö. 

2.) ,A' protestantismus e ' kivánalát — reslau-
ratiót — hangosan sürgeti a' korszellem.4 F. I logy 
a' restauratio a' protestantismus kivánata , csak 
akkor állíthatnék: ha tudnók, hogy a' protestantis-
mus értelmességének nagyobb része kívánja ezt, 
mit azonban — ugy hiszem — még nem tudha-
tunk. Mi értekező ezen szavait illeti: ,Minden uj 
hivatalnok azon iparkodik, hogy valami hasznos 
és jó újdonsággal , vagy valamelly megrögzött 
rosznak kiirtásával magának érdemet, és hírt s z e -

' rezzen.4 Ezekre mondhatjuk: vajha így volna, 
vagy legalább lenne! de ez csak kegyes kívánat-
nak maradand. 

3 . ) ,Honunkban, a' megyei mnnicipalitások ho -
nában ezeknek analógiája is tisztújítást igényel 
azon egyházban , melly nem papkirályi , hanem 
collegialis és állományos egyház.4 F. Söt inkább a ' 
vgyében gyakori tisztujítások alkalmával előforduló 
rakonczállankodások 's a' t. elrémítnek a* res lau-
ratiótól. — Erről alább bővebben! 

4 ) ,Ajánlja a' tisztújítást azon jó oldala, melly 
szerint ez képes mindennemű megrögzött hibákat, 
és visszaéléseket az egyházban meggátolni.4 F. 
Ezt — véleményem szerint — a' nyilvánosság 

1 a ' holtig hivatalkodás mellett is megteheti. — Mi 
Reformbarát ezen szavait illeti: ,A' holtig h iva -
talkodást illetőleg, az csak magának tisztvise-
lőnek hasznos, de az egj házra nézve abból több a: 

káros eredmény, mint az üdvös4 könnyen láthat-
ni, hogy ezekben következetlenség van. Mert ha 
a' holtig hivatalkodásban több a káros eredmény 
mint az üdvös: csakugyan van hűt benne — ha-
bár kevesebb is — üdvös eredmény, 's ha van 
benne üdvös eredmény: ugy hát nem mondhat juk, 
hogy a1 holtig hivatalkodás csak magának a' tiszt-
viselőnek hasznos. 

í 5 ) ,Tisztújítást igényel az egyháznak és isko-
lának azon érdeke i s , hogy mennél több jeles 
egyedeket nevelhessen, mire egyik hatalmas ösz-
tön a' tisztségekhez eljulhalás, melly vís/on! csak 
a' gyakorlati restauratió utján eszközölhető, a' 
holtig hivatalkodás megöl minden talentumot, elfojt 
minden jótékony versenyzést , ipart és fel törek-
vést.4 F. Lehet ugvnn a' restauratió ösztön a s z o r -

21) 



galomra, de Tví hihetné, hogy a' holtig hívalalko-
dás megöl minden talentumot?! Quem tu Melpo-
mene semel nascentem placido lumine videris: a n -
nak lelke éhezi és szomjuzza az igazságot, ha t a -
nácsbirói 's a' t, hivatalt soha nem viselhet is, 's 
nagyra törekvő lelke szüntelen halad előre az is -
meretek bejárhatlan mezején, 's ha az egyház 
mezején nem találhat vetélytársat, találhat más 
mezőn, hol jelesekkel küzdhet, versenyezhet, ki-
tüntetésekben 's jutalmakban részesülhet. Isten-
nek hála! van a' jeles elmemüveket jutalmazó 
Magyar Akadémia, Kisfaludy-társaság's a ' t . 'S e 
lapokban is jeles elmeszüleményért folyó évünk-
ben is nem megvete-idő jutalom tüzeték ki. 

6.) ,Utolsó indok, melly a' tisztújítást kívánja, 
a1 jogszerűség és méltányosság. Más díj ugy sincs 
egyházunkban a' jeleskedés jutalmazására kitűz-
ve, mint a' becsület, hivalalokrai méltatás, hadd 
részeltessenek tehát ezekben minél többen, kik é r -
demesek.4 Igenis! ha bizonyos volna, hogy á l -
tala az érdemesek jutalmaztatnak: de sok mások 
's az én véleményem szerint, a' gyakori res tau-
ratióval a' rút corteskedes — 's ez az, mitől f é -
lünk! — lábra kap, 's ennek gyászos következé-
seit ki tudná elég fekete színnel festeni ? ! Cor 
teskedni fognak gyülekezetenként nemcsak az 
elöljárók, hanem a' köznép is; corteskedni a ' v i -
lági urak kedvenczeik mellett, 's gyakran az öblös 
hordók tartalma 's a' t. fogja a1 hivatalnokot kine-
vezni; corteskedni a ' papok paptársuk mellett és 
ellen 's a' tb. Igy hát a' gyakori restauratio urat, 
papot , gyülekezeteket, elöljárókat 's köznépet 
egymás ellen zúdít, s mi lesz ennek következé-
s e ? ! az egyháziak tekintete süllyedése, melly 
különben is igen alant áll, és — erkölcstelenség. 

A' corteskedés következtében, ugyhiszem, 
gyakran törlénend az is: hogy a' nemesebb é r -
zelműek nem akarván magukat gúnytárgyul ki-
tenni, nem vállalnak hivatalt, 's igy ollyanok 
emeltetnek föl, kiknek kellő érlelmök, főleg szí-
vok nem leend a' kormányzalra. 

Megtörténend az is, hogy a' tanácsbirói's a ' t . 
hivatalból kimaradt egyházi személy gúnytárgy 
leend hallgatói előtt, egy-két hatalmas roszaka-
rója elhitetvén azt sokakkal, hogy a' kimaradás 
oka érdemetlenség, holott a' kimaradás — cor -
teskedés következtében — érdemes egyénen is 
megeshetik. 

A' restauraliónak lehet az a' következése is: 
hogy a' gyülekezetek a' restauratióban beleizelit-
vén, saját papjokat is, két vagy három év múlva, 
restaurálni kívánják. Ezen ok a' h. hitvallásuak Rév 
Komáromban mult évben tartatott kerületi gyűlé-
sében már megvolt a'restauratio ellen említve, 's 
nem keveset tett arra, hogy a' kerületi gyűlés a' 
hivatalnokok restaurálását el nem fogadta 

Illy szomorú jeleneteket idézend elő, sok má-
sok 's az én véleményem szerint, a1 restauratio 

társa, a ' korleskedés! — ,Képzelt óriásokkal k ü z -
dőtök, mint a' dicsőült manchai hős, midőn vélitek, 
hogy a1 restauratio illy veszélyeket idézend elö.4^ 
Hiszem, sokan így fognak szólani, midőn e' sorokat 
olvasandják, Álljanak ezeknek válaszul Zschocké 
ezen szavai: ,Man fürchtet was leicht möglichist ' 

Még egy szót! Iliszetn, hogy a' restauratió 
mellett és ellen sokan irandnak ezen lapokban; 
szeretettel kérem ezeket, tűrjék el az el lenvéle-
ményüeket! ne töröljék ki azokat kíméletlenül a ' 
jelesebbek közül, 's ne sorozzák be maguk magu-
kat, a' szerénység el lenére, a ' je lesebbek közé! 
ne mondják Reformbaráltal: — Prot. egyh. és isk. 
lap 536 oldal — hogy a restauratióval tartanak 
minden jelesebb, rátermett és készült egyedek! 
ne felejtsék derék Xölcseynk ezen szavait: Csak 
az oUyan iró fog a' dologhoz értő haza fiainak 'ár 
a't. figyelmébe juthatni: ki egy tanult, ízléssel és 
itélö tehetséggel nayy mértéhben biró közönséget 
képzel maga előtt, 's ezt teljes mértékben kielé-
gíteni törekszik. 

II. Horváth István, csehi lelkész nyilatkozata. 
Egyházmegyei ülnökeink állandóságának, vagy 
restauratio alá bocsátásának kérdése foglalkodtalja 
gyűléseinken most többnyire minden paptársainkaf. 
Sok egyedi vélemények, okoskodások hozatnak fel, 
egyik részről is, másik részről is: de még eddig 
a' kor ezen nagy kérdését tisztába hozni 's kifej-
teni egészen nem lehete. Én parányi erőmmel ez 
ügyhöz járulva, bátor vagyok e' tárgyban kísér-
letet tenni, 's igénytelen véleményemet előadni. 
Sokat gondolkodtam, váljon a' restauratió által 
nagyobb mértékben birandják-e tisztviselőink a' 
közbizodalmat? nyuj t -e ez garantiát, hogy ez ál-
tal azok majd jobbak 's igazabbak Ieendnek ? s a ' 
főczél az egyház java eléretik - e csak némi n é -
müképen is? 's aztán millyen bélyeget ütend ez 
a' protesíans egyház homlokára? ezek a' nagy 
kérdések, mellyekre felelni kellene. 

A1 restauratió által azt óhajtanánk hát elérni: 
hogy tisztviselőink szabadon, részrehajlás nélkül, 
igazán 's lelkismeretesen ítéljenek. Mikor hál r e -
staurálunk, azt kell megítélnünk, mellyik a' szabad, 
függellen,részrehajlatlan és jó lelkű közöttünk, és 
azt választjuk aztán tisztviselőnknek. Bizony, b i -
zony szép is, mikor valamelly társaságnak tagjai 
egymást megítélik, megintik, de szelíden ám, és 
szeretettel ítélik meg; mert igy ők egymás erköl-
csének őrállói, oltalmazói, a" közjónak pedig h a -
talmas előmozdítói; igy ők egy kisded mennyor-
szággá varázsolják a' társas életet, az életet pe-
dig benne paradicsommá. Mikor hát elitéljük e g y -
mást, 's tisztviselőt választunk magunknak, sze-
retetből, lelkismeretböl válasszuk azt, azaz, l e -
gyünk mi is szabadok, függetlenek, részrehajlat-
lanok, jólelküek, igy czélunkat, a' közjót elérjük. 
Jaj , de mit mulat a' tapasztalás, a' gyakorlati élet? 



azt, hogy a' restauratió, amaz ulálatosságárol i s -
meretes corteskedés egyediili szülő anyja — ujjal 
kimutatja az élet, hogy valamint a' mi választá-
sunk épen semmi garánliát nem nyújt az iránt: 
j ó - e a1 tisztviselő, vagy rosz? lehet-e benne bíz-
ni, vagy nem? mert azt más ezernemü környül-
mények határozzák meg: ugy minket is restau-
rálókut, bizony — ne mystiíicáljuk magunkat — 
bizony nem az egyenesség, nem az igazság s z e -
relete, hanem személyes érdek, önhaszon 's mel-
lékes kinézések határoznak meg, kit válasszunk, 
kit nem ? Mi lesz aztán ebből ? az, hogy pictns 
inasculusok, — bábok — 's egymás játéki leszünk, 
mi papok, kiknek a1 tiszta erkölcs őrzőinek kellene 
lennünk. Nyissuk fel csak szemünket, és mit látunk 
az életben? azt, hogy a' legigazabb tisztviselőnek 
van legtöbb ellensége, — légy igaz — a1 restau-
ratio téged bizonyosan kilök székedből, — légy 
népszerű, csapodár, hizelgö, sem hév, sem hideg; 
émelygős lágy melegségedért a' restauratio tiszt-
ségre emel tégedet, tégedet, kit a' tiszta erkölcs 
kiokádással fenyeget. — Hát hiszitek e, barátim, 
hogy a1 restauratio hasznos, üdvös lehetne egyhá-
zunkra nézve? nézzétek meg a' megyei restau-
ratiókat, mik történtek korunkban — és borzadja-
tok — Miért óhajtják sok lelkes honnagyok, az 
országgyűlésen, az esküdt székek létesítéséi? 
azért, mert látják, hogy honunkban a' választott 
bíróság állal még nincs biztosítva az igazság ki-
szolgáltatása. Miért vágynánk hát papi társasá-
gunkba ollyan bíróságot felállítani, melly a1 po -
litious statusban is hijánosnak lenni elismertetik? 
Ámde a1 statusunk szerelet társasága. Szeretetnek 
kell itt ülni a1 kormányon: szeretelnek kell lel-
kesítői papjainkat; a' szereiét nagy mestere a' 
Jézus, szereteten alapította azt a1 szent vallást, 
mellyet mi hirdetünk, ö mondotta Iíoloss 3: 14. 
mindenek felett öltözzétek fel szeretetet, melly 

tökéletességnek kötele. Szeretet nélkül a' v i r -
tusból is bűn, a' jó cselekedetből is gonosz lesz. 
— Jézus mondja: legyünk szelídek, mini a' j>a-
lambok , de mellé teszi: leevünk okosak is min! 
a k ígyók ;— legyünk igazak, van parancsolatunk, 
de mellette van ez is, ne feletlébb. — A'polgári 
társaságokban is csak olt lehetne, és akkor várni 
boldogságot, a' hol és a' mikor egyik honfit a' 
másikhoz a1 szeretet kötné. Mi az oka annak, hogy 
mikor törvényalkotóink a' legjobb törvényeket 
alkotják, ugyanakkor pelengérekröl, fogházakról 
i:* kell gondoskodniok ? ennek az az oka, meri a' 
polgári társaságnak nem a' szerelet a' kötele. — 
II;'. az igazgatók szereidből, nem pedig a' magok 
halalma mutogatásából, vagy egyéb alacsony mel-
lékes kinézésekböl parancsolnának, ha az alatt-
valók igazgatóik iránt való szeretetből, tiszteiéi-
ből engedelmeskednének, bizony minden belső 
zenebona nélkül IcnnáUiatna a1 status virágzása. 
Voltak or-zágok, mellyeknek részeit a1 mester-

séges alkudozások, minéműek a1 reslauraííók — 
kötötték össze, 's mi lett belölök? a z , hogy m i -
vel a" tökéletesség kötele a1 szerelet kimaradt kö -
zülök, ők is kimaradtak az országok szérieséböl. 
— Szegény magyar hazám! te is mindig csak a l -
kudozni szerettél! most pedig a' haladás mézes 
poharát kényelmesen hörpölve, a' népre 's fiatal-
ságra mosolygva köszöntgeted, valljon nem szen-
derülsz-e el nemzetileg 's alkotmánvilag az örö-
kös álomra!! — Paptársaim! az egyházba nem 
illik az alkudozás —• a' mesterséges alkudozás — 
a1 restauratió - nem illik az egymás inéregetése, 
fontolgatása, latolgatása, itélgetése. Az írás int: 
kiesoda vagy t e , hogy mást Ítélsz ? Jak. 4: 
Idö elölt senkit sem szabad megítélni l . I ío r . 4: 5. 
— Ugyan miért válogatnánk hát egymásban? 11a 
első választásomat tévesztettem, ott a' törvény 
kipótolja az t , mit elhibáztam; de ugyan minden 
harmadik évben egymást roslálgalni nem illik, 
nem is tanácsos, nem is egyházias. A' tapasztalás 
tanítja, hogy mikor ember emberben válogat, az 
szül bizodalmatlanságot; a1 bizodalmatlanság tü-
redelmellenséget, ez ismét szereletlenséget; a' 
szeretellenségböl foly az irigység, haragoskodás, 
boszúállás kívánása 's más e'féle nemtelen indu-
latok. Üllessük be a1 restauratiot egyházi igazga-
tásunkba, ime már beültettük ama nemtelen ültet-
vényeket. Elhintettük közöltünk az egyenetlenség 
gonosz magvát, melly idővel bőven meghozandja 
keserű gyümölcseit, 's az egyháznak gyalázatos 
bélyeget ütend homlokára — Ara legyen restau-
ratió, nem bánom, a' vallás ereje ki fogja állni 
ezt a' próbát is; és hiszem hogy jön idö hamar, 
hagy ama nagy gazda e ' parancsot fogja adni az 
aratóknak: menjetek, szedjétek össze a' kon-
kolyt és kössétek azt kévékbe, hogy megégettessék. 
Mát. 13, 30. 

ITIczöföldi táborozás. 
Egy igen tisztelt férfiú, ki az általam valahol 

használt törpe nevet magára ér tel te , a' nélkül, 
hogy czélzásomat értéllé volna, egy hozzám in-
tézett, de még nem tudom kiadható czikkében, 
azon igen bölcs inditványnyal lép elő, vajha min-
den gyűlésről az illető jegyzők hivatalosan 's «' 

jegyzőkönyv nyomán tudósítanák a' szerkesztő-
ségei. Igy legalább ludnánk, hányadán vagyunk, 
's ha aztán másolt tudósításait is vennők, eltud-
nánk igazodni rajtok 's megelöztelnének a' kicsi-
nyekbe gyakran a' nyomoruságig unalmas és bot-
rányos vitatkozások. A mi pedig fő, igy, mint-
egy hivatalos levelezőnk levén, legalább minden 
gyűlésről kapnánk tudósítást, inig most egyik a1 

másikra támaszkodván, gyakran egy tudósítást 
sem veszünk, mint például a' tiszai kerület kézs -
márki gyűléséről, mig ismét gyakran csak sokat 
is veszünk, 's aztán kinek higyjünk, Péternek-e 
vagy Pálnak? — Mi szokott sziilcmleni az illyen 



állapotból, azt tanúsítja lapunk f. é. 24—ik száma, 
hol a' „Mezöíoldi hirek'-et közöltük. Ez volt a1 

legelső czikk, mellyet ama gyűlésről vettünk, 's 
így kiadtuk. Midőn már kiszedve volt , akkor é r -
kezik egy másik, Sármellyékié, melly amazzal 
igen sokban ellenkezik. Mindeniket adjuk-e ? No 
ugy ugyan megköszönnék olvasóink? De az iga-
zat ki kelle mégis nyomoznunk, 's ezt várakozás 
által véltük elérhetni. A' várakozás sikere pedig 
az lön, hogy csakugyan egy jó csomó czáfolat 
jötl többektől, 's ezek mind Sármellyékivel t a r -
tanak 's Mezöföldit a' legkülönfélébb f egyve rne -
mekkel támadják meg. Mind kiadjuk , 's mit 
nyerünk ve le? két egymást korteskedésröl v á -
doló felekezet nehezteléseit kellene emészthetlen 
eledelként felhordanunk, mi is szedőnk calculusa 
szerint körülbelül egy egész ívet adna. A' bajban 
ugy segítünk magunkon, hogy a' kérdéses pon-
tokat illetőleg kiadjuk Sármellyéki czikkét, melly 
még Mezöföldi tudósításának megjelenése elölt í ra -
tott, 's reméljük, hogy Horváth és Szikszai urak, kik 
erőteljesen szólallak fel Mezöföldi ellen, megnyug-
vandanak, a' közönség pedig a' két tudósításból a' 
prófélziát elvonandja magának. Eddig a' szerk. — 
Sármellyéki igy í r : Előmutatta esperes ur az e g y -
házak világi ülnököt választó szavazatát, mellyre 
K. J -nek a' tanácsnokságot el nem fogadása után 
voltak felszólítva A1 négyfelé meni szavazatok 
közül Cs. Ií. 17, — M. L. 10, — Ií. A 6, — H 
G. 1 szavazatot nyertek, két gyülekezet szava-
zatát nem küldte be. Hogy a' következőkben 
megértessem, némeliy multakat kell visszaidéz-
nem. — K. J. megválasztatásakor az átalános 
többséget sürgetők ellenében, kikhez tartozott 
akkor esperestünk i s , Ií. J. relatív többséggel 
megválasztalék; de egyszersmind utasításul ada-
tott követeinknek, hogy a' fögyülésen, minden 
eg h. hivataloknak átalános többséggeli betölté-
séről törvényt sürgessenek; melly utasításunkat 
esperes úr jelentése szerint szinte nehezteléssel 
vette a fögyiilés, mint mellynek eddig is átalá-
nos többséggel kellett volna történni. — Ennyi 
a' mull hói. Most e' második választáskor össze-
számláltatván a' szavazatok, kitűnt, hogy á ta-
lános többséget még az elnökök szavazatával 
sem nyert senki is, egyik elnök Cs. l í - ra , másik 
K. A - r a szavazván; és így a' következetesség 
elvénél fogva a' két legtöbb szavazatot nyert 
egyénre uj szavazást kellelt sürgetni. — Er re 
az egykor közbizodalommal elválasztott e spere -
sünk elnöki székéről fel felállván, indulatos 
kitöréssel előadta, hogy társulatunkban egy v e -
szedelmes faclio létezik, melly súrlódásával 
elébb utóbb felforgatja társulatunkat ; mert sze-
rencsétlen azon társaság, hol illy faclio létez. 
Erlök hová czéloz; de értök azt is, hogy hát ö 
i s , kinek minden factiókon fölülemelkedettnek 
kellene lennie, bár hány volna is közöttünk, — 

hogy mint boldogult elődje, kinek, jegyzököny-
vünk szavai szerint, sikerült az addig sokfelé ment 
párlokat egyesítni, 's a' czivakodásokat m e g -
szüntetni, egyetértés gyúpontja lehessen , — 
mondom, ö is factióhoz tartozik. — Mondá, hogy 
épen azok, kik múltkor emberükért relaliv több-
ség mellett vívtak, most ugyanazok átalános 
löbbséget sürgetnek. Egy pártolója, minthogy 
u. m. utasításunk szellemében hozott törvényünk 
még nincs köztudomásra juttatva, a' „ lex non 
publicata non obligáttá! harczolt. — Továbbá 
vádat említett, mintha ama czélzolt faclio f e -
nyegetésekkel élt volna 'sat. 'sat, Ezekre m e g -
mondatott, hogy ha s/.abad tekintély után r o -
szúl szólni, ha van köztünk factio: jelen esetben 
az négy v a n ; mellyik a czélzolt ? egyiket is 
gyanusítni nem akarván, róla nem szólunk; — 
megmondatott, hogy szerencsétlen azon társulat, 
mellyben súrlódás nincs; inert ez csak tisztább 
fénybe hozza az igazságot, — szerencsétlen, hol 
egy ember bólintására mindenek nemcsak föt, ha -
nem térdet is vakon haj tanak,— ez nem protestáns 
szellem; — megmondatott, hogy ha állana is az, 
hogy, kik múltkor átalános 's most relaliv több-
séget sürgetnek, ezt következetességből lehet-
nék ; mert hiszen utasításunk a' reménylelt tö r -
vény megérkeztéig köti őket. Azonban meg az 
uj szavazás Cs. Ií. úrnak csak dicsőségére v á -
land, bizonyos levén számára az átalános több-
ség. A' mi a' „ lex non publicata-"vaii okoskodást 
illeti: csak imént hallók köveleink óllal j e l en -
telni , hogy utasításunk annyira helyeseltelett, 
hogy szinte nehezteléssel fogadtatott, 's ezt, ide 
jővén, mindenki hallhatta volna, — de ha ez igy 
nem volna is, ki van hirdetve ö flgének a' gen. 
conventre még 1821-ben költ kegy. kir. paran-
csolata,, mellyben meghagyatik, hogy a ' t i s z tv i -
selők átalános szavazattal választassanak; de 
hogy ezzel nem éltünk még eddig, az nem a' 
törvény hibája, 's a' gyakorlatnak nem szabad 
törvénynyel ellenkeznie. Kit illet hát a' szemre-
hányás? azokat-e, kik most alapokokból átalános 
többséget, vagy azt, ki most, elébbi nézeteivel 
ellenkezőleg, még ha csak egyéni szempontból 
is, ok nélkül relatív többséget sürget. — A f e -
nyegetésekkel élés alaptalan vád; ellenben v a n -
nak egy másik factiónak tekintélyes személy 
firmája alatti táborzásáról világos adataink, — 
mellyekkel béke kedvéért elhallgatunk. Most 
kezdődött a' harcz és háború. Esperes ur sértve 
gondolván magát , szólót „Lépjen ki az ú r " ! 
megtámadással akará kiparancsolni; de az ki nem 
Iépe, hanem említve, hogy ö nevet nem mon-
dott, magára hát a' mondottakat senki ne vegye, 
beszédét lovább folytatta. Végre győzött a1 rela-
tív többségűek nézete, 's Cserna Károly, f ehé r -
megyei főügyész úr, világi ülnöknek megválasz-
tatolt. — Ha e' szép jellemű férfiú uj liszlsé-



gét elvállalja: * ) mindnyájan örömmel megnyug-
szunk r a j t a ; de majd némelly czéltéveszlettek! ? 
Mert Cs. urat tekintélyek nem ingatják ám, — ö 
vak eszközzé magát lealacsonyitlatni soha sem 
engedendi, és szívesen törekedend azon, hogy 
ismeretes igaz lelküsége által közbizodalom em-
bere legyen. Adja Isten ! — Még végül egy mély 
titkot súgok meg a' n. t. szerkesztőségnek, egy 
titkot illy záradékkal : „meg ne mondja senkinek 
is", így titkom talán hamarább elterjedend, 's e l -
jut azokhoz is, kiket ez illet. Mióta a1 nyi lvános-
ság nálunk is félrehúzta a1 függönyöket 's kinyi-
totta a' zárokat , többen voltak mar elnökeink 
eleibe ad verbum regium audiendurn, a' ny i lvá-
nyoss ig gúnyára, idézve, h o g y ? 's ki ál tal? ez 
titok, — hol olly keserű labdacsokat kellett e l -
nyelniük, millyeknek készitésmódját a' nyi lvá-
nyosság már r é g elátkozta. Én nem vagyok ba-
rátja az illy titkos eljárásoknak, hanem ha va l a -
ki vádoltatik, idéztessék 's vagy lakoljon a' ta-
nácsszék elítélése után nyi lványosan, gondosan 
óvakodván ez az ügy lefolytáig minden sérlö 
pirongalásoklól, mellyek a' kihágáshoz képest 
csak mint sententia nyomják a' bűnöst, meghatá-
roztatván ezekben az elnyelendő keserű labda-
csok száma i s , mert a' határozatlan sok, lehet 
igazságtalan 's undorító; vagy nyujtassék a 'vád-
lottnak alkalom magát kitisztítani, 's ha ezt tel te : 
rnondassék ki reá az „ár ta t lan" , de nyilvánosan, 
és ezen nyilványos megítéltetés minden esetre 
megnyugtat, a ' midőn az jobbítás nélkül elkese-
rít, Es li tanácsban ülö személyek! titeket a' 
közbizodalom elnökeinkkel egy tanácsszék for -
málására választolt, 's nem szabóit elcibélek az 
elnökökétől elkülönzött kört, r eményi jük , hogy 
behelyhezletendilek magatokat kötelességeitek 
körébe 's éber jogaitok odaengedésével nem 
hagytok magatokon könnyíteni. Mi hiszünk b e n -
nelek annyi belátást, annyi igazságszereletet, hogy 
fel tudjátok fogni, mi a' tiszta igazság , 's ehhez 
képest véditek az ártatlant és sújtjátok, de csak 
törvényes halárok közöli, az igazán bűnöst. 

S á r ni e 11 y é k i. 

ISihliai táborozások. 
/. Kis János superintendens a fordítóknak üd-

vei! Bibliánk uj 's az eddigieknél jobb magyar for -
dítását én is nagyon szükségesnek tartom; 's az 
e1 végre az egyházi lapban jelentett alapelveket 
általánosan hely benhagy om, valamint azt is, hogy 
a ' fordítást ne sokan , hanem csak vagy e g y , 
vagy egypár hozzáértő 's együtt lakó férfi kó-

Egész szerénységgel e ' felől azér t k é t e l k e d e m ; mert 
hivatalán kivül hozzánk őt semmi sem köti , jószága 
körünkben n incs , azonban a ' vér tes-a l ja i e. megye 
már tanácsnokai közé vá lasz to t t a ; pedig épen e ' k e t 
tek in te tek vesztet tek el velünk kedves Móroczankat 
is. K. 

szítse; de részemről a' fordításra külön j e g y z é -
seket öregségem és többféle dolgaim miatt nem 
ígérhetek. 

Tálasz. Hogy főtisztelendőséged elveinkre 
nézve egyet ért velünk,ennek örvendünk, ebben 
büszkélkedünk; hogy öregsége 's többféle dolgai 
miatt jegyzéseket nem ígérhet, ezt méltatjuk 
ugyar., de sajnáljuk is , 's azzal hizelgünk ma-
gunknak, hogy ha mutatványainkban elkövetett 
hibáink szükségessé tennék, főtisztelendőséged 
azt, a' mit nem Ígérhetett, tenni kész leend. 

II Losoncai Tóth Mihály észrevételei. Mi-
után tisztelt barátunk a' fordítókat üdvözölvén, a' 
biblia rég-i fordításáról, az uj fordítás szükségéről 
's a1 jelen vállalat üdvös voltáról röviden é r t e -
kezelt volna , a1 dolog velejére téröleg igy ny i -
latkozik : Mi a' fordításban kitűzött elveket illeti: 
egy helyen világosan az mondatik, hogy a' biblia 
á' nép'' sajátja, más helyen pedig ez á l l : a\ ho-
mályos és nehéz magyarázalú helyeknek a fordí-
tásban is csak ollyanoknak kelletett maradniok. 
Nem r o n t j a - e le egyik a ' másikat ? Ezen két elv 
feletti küzdés bírta, lélektani hihetőséggel, Károlyi 
Gáspárt oda, hogy a' sz. igét honi nyelvünkre ugy 
hívé átteendönek, hogy az semmi tétovát meg ne 
engedjen , mit aztán csak körülírás utján tudott 
elérni. Ugy de e' nézettől a' tisztelt fordítók 
egészen elállanak, söt nyilvánítják , hogy a' 
hittani sarkalatök gyanánt szolgáló kitételeket 
még nyelvünk sajátságainak feláldozásával is be-
tű szerint fordillatandóknak hiszik, azon az okon, 
mert a' tárgyat anyagra és sajátos alakra lehető-
ségig hü másolatban bírni az egyetlen szükség. 
— Igen i s , ha szorosan tudományos tekintetben 
veszem a' fordí tást , ezen elv ellen semmi ki fo-
gásom nincs, de ha gondolom a' prot. népet, 
mellynek sajátja a' biblia, melly azt házánál tartja 
és olvashat ja : akkor valóban nem láthatom át a' 
fordítás czélszerüségét, hacsak a" nehezebb s z a -
vak és mondatok— értelmező jegyzetekkel is ,— 
nem kisértetnek. 

V á l a * * . Tisztelt barátunk ezen két állítás 
közölt: a' biblia a' nép sajátja és : a homályos és 
nehéz magyarázásu helyeknek a" fordításban is 
csali ollyanoknak kelletett maradniok , el lenmon-
dást lát. Mi itt ellenmondást még gyanítani sem 
tudunk. Épen mivel a' népnek sajátja a biblia, azt 
eredeti alakjából és szabásából, legyen az bármily— 
Iyen, egyedi nézetek szerint kivetkőztetni annál 
kevésbbé szabad, minél kevesebbé szenved ké t -
sége t , hogy igy a' népnek, sajátja helyett, vagy 
egészen idegen valamit , vagy legalább idegen-
szerüen idomított- vagy idomtalanítotlat adunk k e -
zébe, azt nem is említvén, hogy ez uton — a' 
mi egyházunk szellemével egyenest ellenkezik — 
magyarázati csalhatlanságot igényelnénk magun ' í -
nak. Ne feledje, tisztelt barátunk, hogy ha m e g -
kívánja a' képírótól és a' költői mű fordítóit 31, 



hogy ezek az eredetinek még- hiányaiban is hü 
másolatát adják: ezt olly könyvnél , mellv a' h i -
endök és teendők örök zsinórmértéke, és mellyben 
korántsem hiba, a' mi nekünk ollyannak látszik, 
a1 másolalban önkénykedni akarni, nem csak hi-
ba, hanem valóságos bün volna Mi, kik évek óta 
hódolunk a' sz. irás ama szavának : „nyomozzátok 
az irást", azt találjuk, 's vállalatunk egyik szü-
lő oka is ez, hogy Károlyi épen azon helyekben, 
hol körülírással é l , távozik el leginkább az e r e -
detinek azon értelmétől, mellyet a' kora óta élt 
tudósok véltek feltalálhatni bennök, kik természe-
tesen ismét saját belátásuk és eszök szerint ma-
gyarázgaták azokat. Utasítjuk barátunkat Bengel, 
Calvin, Olshausen , Tholuck , Paulus , Kuinöl, 
Meyer, De Wetle, Lücke, Rückert etc. commen-
tárjaira, 's az azokban egymást czáfolgatva l e -
rontó tarkábbnál tarkább magyarázatokra, hogy 
mulassa meg nekünk n'csalhatallanirányliit, melly 
azokban az egyedül érvényes magyarázalot k i -
szemelje. és biztosítást nyújtson nekünk a' felöl, 
hogy legalább is a1 magyar protestáns egyház, az 
egész egyház e' csekély töredékének egyetemes 
irányífije, az övével mindig és mindenben egy és 
ugyanazon czél felé mutaland. Nekünk nem 
lehet egyebet tennünk, mint a' léleknek azon 
mértéke szerint, melly nekünk Istentől adatott, 
az eredeti sz betűnek fentebb értelmezett hü 
másolatát adnunk: a'magyarázat tekintetében pedig 
van annyi hitünk és bizodalmunk Isten kegyelme 
i ránt , miként ö az emberiség idei és örök üdvé-
nek szent eszközét, olly kellékekkel ellátva jut-
talta a' hivők kezébe, hogy abban tudós és nem 
tudós, a' mennyiben lelke üdvét il leti , egyiránt 
eligozodhatík. Előttünk a biblia olly nap, melly 
elég saját fénynyel bir minden homályokat maga 
felderíteni, ugy hogy a'szent ige olvasója maga ma-
gából a1 szent Írásból, a' rokonhelyek (loca paral-
lela) összevetése segedelmével, nem lehet, hogy 
elég biztos felvilágosítást magának ne meríthetne. 
Épen e1 nézelböl indulva az idönkbeli bibüaki-
ndásokbnn annyira elhanyagolt loca parallelákra 
legnagyobb figyelmet fordítók valánk és leszünk, 
erősen meggyőződve, hogy miként a1 királyi 
szent énekes szól: világod fényében látandunk 
világosságot. — Barátunk továbbá igy folytat ja: 
Ezeket előre bocsátva, egybevetvén a' próba-
közleményt Knapp, Griesbach Lachmann és Goe-
schen kiadású görög szövegekkel és Károlyi m a -
gyar fordításával, melly közelebb S. Patakon 1 8 3 5 -
ben nyomatott — következők megjegyzéseim: 

Málé V-ik részére. 
(14 ) ezen kitétel: nem rejtőzködhetik el í té-

letein szerint soloeeismus levén , egyszeri'isítni 
óhajtanám igy: nem rejtezhetik el v á l a s z . 
Elfogadjuk. 

(19) Valaki megteszi a' törvényt a1 magyar 
nyelv sajátsága ellen van — jobban van tehát: 

cselekszi vagy teljesíti, mert noiiíat] mindegyiket 
jelenti. T á l a s z . Elfogadjuk. 

( 2 2 ) Ráka jelentését zárjelbe tenném (hiába 
való vagy balga). V . Elfogadjuk. 

(45) a' ti atyátoknak mennyekben ismét a* 
magyar nyelv geniusa ellen van, jobb tehát a' 
régit meghagyni: a ' ti mennyei atyátoknak, 
A' ti mennyei atyátoknak megfelelő görög szö-
veg: ö nccTrjq vfAÜv őovqávioq 1. Mát. 6, 14. 26. 
míg e' fenforgó helyen a' kitétel TOV IHXTQOS 

vfiüv TOV tovgavoTg. 
(3Z)Esőztetigazakra's igaztalanokra kissé eről-

te te t t , itt is jobb a' r ég i : esőt ad igazaknak 1s 
igaztalanoknak. V . Azonkívül, hogy fordításunk 
az eredetihez hívebb és érthető is, magyarsága 
vagy nem magyarsága csupán ízlésnek dolga. 

Pál Apostol 1 levele Timotheushoz I Rész. 
(1) e' helyett: üdvezitő Istenünknek—miután 

ouilt'iQ inkább megtartót jelent — jobb volna a' 
mi megtartó Istenünknek. Készakarva for-
dítottuk i g y , hogy a' görög öw7//(>-ben rejlő 
megtartó és megmentő fogalmakat jobban meg-
közelítsük , annál inkább i s , mivel ezen szónak 
üdvezilövcli fordítása a1 magyar szentírási iroda-
lomban már meg is van állapítva. 

( 4 ) nemsorokra homályos és két értelmű 
kitétel, világosb lenne, nemágazatokra. \ \ E ' 
helyeit if. Vári Szabó urét fogadjuk el, ki nem-
zetség sorokat ajánlott. 

( 1 4 ) beszédbefogadásra méltó — ismét nem a' 
magyar nyelv szelleme szerint — jobban van t e -
hát igy'- bevételre méltó, annyival inkább, mi -
vel ctnoüoxr] ezt is jelenti. — Tovább is a1 

befogadás szó melleit maradunk, minthogy nem-
magyarságál állatni nem tudjuk. 

(17) mnlandatlan Istennek ácp&aQlü dsűj, 
mind hang-e j tés , mind érthetőség' tekintetéből 
jobb volna meghagyni a' régit, t. i. halhatlan Is-
tennek. A' görögben a' halhatatlannak ádá-
valos felel mep-, az ay&aQrog romolhatlan, mu-
landatlant jeleni , 's igy ha az utóbbik nem tet-
szik, az elsőt használandjuk. A' mik a' levél v é -
gén állanak, azokat közlenünk a' szerénység 
tilt, de barátunknak szives hálával adózunk é r l e -
kezéseért. 

III. Egressi Galambos Sámuel ur levele. 
Egyházi lapunk jelen évi 24-ik száma alatl fel-
szólalának Bloch és Székács, éselöadák sz. köny-
vünknek magyar nyelvünkre leendő ujontani le-
fordításának mulhatlanul szükséges voltát. — 
Igenis, ezt kívánják régibb fordításainknak jobbí-
tandó nem kevés fogyatkozásai, és ezek melleit, 
magyar nyelvünknek immár magas fokra emelt 
kimüvellsége is. Lám elöretörekvés és haladás 
a' mi elvünk, mindenben a' mi jó, helyes, és igaz, 
— melly szégyen volna a' lespedés, és hátrama-
radás , és pedig löbb századodig, — úgy nem 
volnánk méltók a' prot. nevezetre. Tekintsünk a' 



szomszéd német honra, mint mennek előre ebben 
keresztyén társaink időről időre ; a' mult század 
vége felé, például a' prot. Dalhe, az ó testamen-
tomi sz. irást magasztos latin fordításban, utána 
csakhamar Brentano, r. cath., a' fuldai apát káp-
lánja, az uj teslamentoinit szinte nagy dicsérettel 
német nyelven adták. — Nem korlátozza őket ezen 
tekintetben sem a' túlhegyi parancs, sem Luther 
tekintete. Az ö jelszavok haladás, követvén i ro-
dalmi folytonos mozgalmaikat. — De — legyen 
hála az egeknek — éber kezdett immár lenni ho-
nunk valamint polgári lag, úgy egyházilag is. 
Viszhangozlatja az utolsót, a ' n e m r é g elhunyt 
ritka érdemű volt pécsi püspök báró Szepesinek ma-
gyar fordítású uj testamentoma; legközelebb pedig 
az említett egyházi lapon Bloch és Székács uraktól 
közvizsgálat és bírálat alábocsátolt Máté evangyé -
lioma V-ik részének magyarosí tása , mellynek 
minden versei hiven előadjak az eredeti görög 
szöveg értelmét, kivévén a' 22—ik verset , mel ly-
ben szóról szóra a1 Károlyi fordítása utánoztatott, 
nevezetesen a' görög ÜY.T] igének ezen fordítása 
is meghagyatott „ok né lkül" , holott az jelenti 
ezt i s , „megáta lkodva" mint elöadá K á r o l y is 
Kolos: 2 : 18—ik versében. Miért ne fordíttatnék 
tehát itt is hasonlóképen „megáta lkodva" — hogy 
a ' haragos szívű embernek ne lehelne maga m e n -
tegelésére menedéke. — Jézus evangyelioma 
átalában szigorúan tiltja a' harag tar tás t , mellyet 
különösen nyilvánít Máté 18, 21 , 2 2 és 35 - ik 
verseiben. 

Itt az ideje, hogy bibliánk már valahára, és 
minélelöbb magyar nyelvünkre tökéletesen által— 
tétessék válogatott nyelvtudósaink társulata állal, 
— egyesülvén e ' végre a1 két prot. rokon fele 
kezet egy szívvel lélekkel, legyőzvén minden 
elögürdülhelö akadályokat. Ez forró óhajtása 
szivemnek. 

\rála<»z. Itt szorosan csak egyet lenegy pontra 
szükség válaszolnunk 's ez eíxij-l illeti Mát. 5, 
2 2 versében. E. G. S. ur az eíxtj-t nem „o/f 
nélkül" hanem ,,megátalkodva" szóval óhajtaná 
fordítani. Megjegyezzük: 1) Hogy mi sem a' clas-
sieus sem az egyházi görög irodalom mezején 
nem ismerünk csak egy tekintélyt sem, melly 
szerint az «tx//-nek az E. G. S. ur által ajánlott, 
vagy azt csak távolról is megközelítő értelem tulaj-
doníttathatnék. 2. Hogy Károlyi az Uxtj~i E . G . S. 
ur állal idézett helyen nem megátalkodva, hanem 
cakmeróképen szóval adja. 3J Hogy e1 kellő kö-
zölt nagy a különbség, meri vakmerőképen az 
ux i j -nak értelmét annyiban közelíti meg, m e n y -
nyiben az annyit is mond, mint leniere = incon-
siderate, a' melly «i*jjj-nak is egyik kölcsönzött 
jelentése, a' mi a' megátalkodva szóról nem áll. 

B l o c h és S z é k á c s . 

G y ű l é s e k . 
Az erdélyi ref. anya sz. egyház 

kozz«inafja. 
A ' hi inyad-zarándiref . egyházkerületben D é -

ván jun. 16-kától 2 3 - k á i g tartott az erdélyi ref . 
anya sz. egyház közzsinatja, melly minden évben 
egyszer , punk. után 3—ik vasárnap az egyh. k e -
rületekben cserésen szokta élvezni ezen szép j o -
gát. Minthogy ezen lapok szerkesztősége a' m o -
zsarak dörgése, és más külsőségek ellen „ id io -
syncrasiával" viseltetik ( 2 3 . szám, 552 hasáb) 
a' Dévához közelgő főtiszt, püspök urnák pompás 
elfogadásáról , zöld ágakró l , virágfüzérekröl , 
üdvözlő szónoklatokról, diadal kapukról , harsány 
éljenezésekröl, fényes lakomákról stb. stb. szán-
dékosan hallgatunk *, hanem egyenesen a' köz sz. 
zsinat beléletéröl akarunk szólani. Jun. 16 -kán 
reggeli 8 órakor az ujdon papok számba véte lé-
vel kezdődött a ' munkálat. Az ülést egyházba 
hívó harangszó oszlatá e l , 's a ' m á r harangozás 
elölt nagy részint elfoglalt egyházba nagy bajjal 
lehetett a ' későn érkezőknek bejutni. Délelőtt t. 
Vég András fratai — délután t. Somogyi Mihály 
fogarasi papok, jeles egyházi beszédeik által köz-
megelégedést arattak. Ugyanez nap kezdődött 's 
három nap múlva végződött a' felszentelendő ujdon 
papok megvizsgáltatása, melly nyilvános helyen 
(az egyházban) különböző rangú és vallású s z á -
mos hallgatók előtt dicséretesen folyt ; mi b e v é -
geztetvén, a' főtiszt püspök, Antal János ur lépett 
a' szószékbe, 's buzgó előírna után, a' papi h i -
vatal magasztos rendeltetését ihletést tanúsító 
szép szavakkal terjeszté elő, atyai és föpásztori 
tanácsával indította rögös pályájukra az ott álló 
2 0 ujdon hitbajnokot, azután pedig fölesketvén 
őket a' papi hivatal hív folytatására, megzendült 
a j ö v e l sz. léleku 'stb gyönyörű ének felettök és 
a' „vének keze" alól kibocsáttattak az igazságnak 
hirdetésére, Isten beszédének tanítására. Áldás 
kövelendi lépteiket minden nyomon, ha a' miket 
most a' derék föpásztortól hallottanak, szívökbe 
rejtendik és követendik Szent lélek legyen ö 
rajtok mindenkor! Isten jobb keze őrködjék ked-
ves föpásztorunk becses élete fölött, kivel az e r -
délyi ref. anya sz. egyház méltán büszke lehet. 

Mig az ujdon papok megvizsgáltatása folyt, 
azalatt és után a' tanácskozó terem falai között a" 
főtiszt, püspök ur kedves elnöklete alatt néhány 
egyh. fötanácsi képviselő urak jelenlétében köz-
ügyek tárgyaltattak, némellyeket ki kell emel-
nünk szárazröviden: 1) A' mult évi köz sz. s v -
nodus jegyzökönyvére lett egyh. főtanácsi é sz re -
vételek közölt ajánllalik, hogy minden pap a" 
vasárnap délesli istentiszteletkor szent irást o l -
vasson és magyarázzon a" népnek, mire a"1 r en -
delés köröztetni határoztatott; minthogy pedig 
jelenben a' papság nagy részének kezei közölt sz. 
irás magyarázásra használandó könyvek nincse-



nek, *) a' főtiszt, püspök ur Dienternek sz. írás-
magyarázó jeles müvének lefordíllatását indítvá-
nyozta, magára vállalván a' nyomtatás előleges 
költségeit. — 2) A1 hunyad-zarándi tfgyházke-
riilelböl felküldött jegyzőválasztás — azon ok-
ból, mivel a' választáskor nem szavazott mind 
választó három egyén, mint tartja a' parancs — 
visszaveltetik, uj választás parancsoltafik. A' 
jámbor juhok engedelmeskedtek — 3 ) T u -
domásra jővén, hogy a sepsi egyh. kerületben, 
az iskolamestereknek kerületi gyűlésekben szó-
zatolni jog adatott; meghagyatik az illető egyh. 
kerületi hatóságnak, ezen jogterjesztésnek gátot 
vetni 's életbe léptetését meg nem engedni. S z e -
génybarátim, iskolamesterek! meddig fog nyomni, 
nálunk is titeket a ' megveltetés nehéz ostora ! ? 
mikor fog ollyanokká nevelni titeket a' polgár-
zat, hogy méltók legyetek közügyekbe folyni! — 
4) Hátszegvidéken a' galaci elpusztult ref. e g y -
ház t. cz. birtokosai az egyházai romjaiból ismét 
fölépíte'ni szándékozván, az elrejtett és elfoglalt 
egyházi javak kikeresésére a' köz sz. zsinat köz -
ben vetését kérik. Meghagyatik az illető egyh 
kerületi hatóságnak, hogy a1 dolog tisztába hozá-
sára minden szükséges törvényes lépést legyen 
meg. — 5) A' marosszéki — kfvári — kol. k a -
lotai egyh. kerülelek bemutatnak 734 vf. 20 król 
pp. szóló kimutatást a' püspöki titoknokság- állan-
dósítására tervezett töke számára. Vajha követ-
nék e' dicséretes példát a ' több testvér egyh. kerü-
letek. Oh, sok oka van annak, hogy nálunk a' sub-
sidiurnokkal olly kevésre mehetni, 's mind ez e' 
szóba foglalható: képviselethiány. — 6) Meg-
határoztalik, hogy midőn a' közzsinaton válóperek 
iárgyallalnak, a' szózatolással nem biró tagok 
jelen ne lehessenek; más közigazgatási ügyek 
folyásakor ellenben akárki ben lehet. — 7) Ol-
vastatik a' k fvá r i egyh. kerületnek föjegyzövá-
laszláskor történt szavazási eredményének kimuta-
tása. A' három fölterjesztellek közül ketlö egy-
forma számú szózatot nyervén , a' közzsinat 
tagjai a' kettőt szavazás alá vettette, 's Benkö A n -
drás abrudbányai papot 27 szóval 10 ellen meg-

* ) Mind -d mellett , hogy nálunk mind a' négy főiskola 
mellett az exegesisnek rendes tanárjai vágynák , a' sz. 
irás e rede t i nyelvét nem ér teni olly divatbon van, hogy 
Luther és Kálvin ha föltámadnának^ leghíresebb tlieo-
logjainkat is kiűznek a ' protestantismus s o r o m -
póiból. 
Ha ra j iunk állana, váló pöröli ellátásától a1 papi l isz-

leleles rendet átalában megk ímé luök , de mig ezen 
jog lemondásra meg nem érünk , a1 közzsinalbani s zó -
zatolástól megfő ztolt papok , jelcsen az egyh.kerüle t i 
ü lnökök kirekesztését nem helyeselhet jük , hiszen az 
r eá jok nézve t a n - t e r e m , hogy majdan miként í té l jenek. 
Egyéb i rán t a" nempapoknak e ' tanulmányra szükségek 
nem levén, k imaradásukat önnön erkölcs i érdekök 
k íván ja . Ezzel azonban nem az üdvös nyi lvánosság 
ellen szólunk. 

válaszlolta magának. Ez ám az igaz szabad v á -
lasztás. — 8 ) Olvastatik a' széki egyh. kerület 
nek ismeretes indítványa : a ) hogy a' választás 
nélküli successio eltöröltetvén, szabad választással 
töltessenek be ezután üresedés esetében az 
esperesi székek; b) hogy az egyh.ker. jegyzők 
becsúszott választási modora helyett valóságos 
szabad választás hozattassék be, és c )hogy egyh. 
igazgatásunkba képviseleli rendszer álliltassék. 
Ezen indítványnak terjedelmes volta mellett is 
feszült figyelemmeli végig hallgattatása bizonyítja 
közérdekűségét Felolvasás után fölszólitlaltak a' © 
főtiszt, püspök úrtól minden egyh.ker. esperes 
és követ urak: vették volna-e egyh. kerüle-
teik ezen indítványt, mellynek pártolására az in-
dítványozó egyk.ker. minden testvéreit felszólí-
totta ? mire mindnyájan igent feleltek; második 
kérdése a' tisztelt elnöknek volt: párloltatott-e a1 

széki indítvány az egyh.ker. gyűléseken? erre ha -
sonló igennel felelt mindenik — kivévén csak 
ugyan az enyedi egyh. kerületet, melly az áldott 
successiot továbbra is ápolandónak véli, de kép -
viselelelet óhajt. - Derült arczulatokat láthattunk 
a' teremben mindenfelé, a' főtiszt, elnök ur ö r ö -
métjelenté azegyh kerületek egyező nyilatkozatán, 
atyailag intvén és buzdítván mindeniket a' további 
egyesség fentartására. Minlhogy pedig néhány 
esperes urak jelentelték , hogy ezen közérdekű 
lárgyban tervet készíteni egyh. kerületeiknek nem 
volt idejök, a' felszólítás későn érkezvén hozzájok, 
határoztalolt: szóiitassanak fel mind a három in-
dítványra nézve a' közzsinat által minden egyh. vi-
dékeink olly meghagyással, hogy azoknak tár-
gyalása alkalmával megtalálván a' vidéki fö és 
algondnokokat, küldjék feljövő évi közzsinatunkra 
okokkal támogatott tervezetüket, hogy alihozképest 
közakarattal határozlathassék meg az, mit a'több-
ség az anyaszentegyház virágzáséira jónak fog ta-
lálni" (közzsinati jegyzőkönyv 46 szám 1844). 
íme teljes zöldjében a1 remény az erdélyi ref. 
egyház fölvirágzására ! Islen óvja meg zöldelÖ 
reményünket fagytól, és az önérdek jégesőjé-
től, hogy tiszta czélu küzdelmeinket örvendetes 
aratás koszorúzza !!! 

régel-Palán ki ref. cjiyli. megyei 
gyiilés é« <«Ios«*ák. 

A' gyűlés tartalott Losonczon jun. 2 3 — 2 4 
napjain esperes Molnéir Ferencz és Szilasi és 
Pilisi Szilassy József m. k helytarlói tanácsnok 
és segédgondnok urak ikerelnökségök alalt. — 
Tárgyai : 

1) A' megürült jegyzői hivatal betöltése. 
Miután az egyházak beküldölt titkos szavazatai 
az e' végre nevezett választmány állal felbon-
tattak— átalános többséggel megválasztatolt Nagy 
Mihály ur diósjenei lelkész. Ezúttal egysze r -
smind a tisztújítás, hogy t i. a1 megye körében a' 



holtig- tartó hivatalok szüntessenek meg, indít-
ványba hozatott, 's noha a' közvélemény az i n -
dítványt pártolni látszott , de mivel az 1843 ki 
ker.gyűlés olly szellemű végzése olvastatott fel, 
melly a1 szomszéd barsi egyh.megyét oda uta-
sítja , „hogy az egyházi hivatal viselést — bi-
zonyos évekre szorító véleményül — a' budai 
zsinat munkálatára teendő észrevételei közé so -
rolhatja — az egyházi törvényhozás idejeig pedig 
magát eddigi törvényeinkhez 's gyakorlatunkhoz 
szabályozza'4 — e' végzés iránti liszteletböl a1 

tisztújítás sürgetésétől ezultal elállottunk, külön-
ben is a' képviseleti rendszernek még ez évbeni 
kidolgozására kerületi választmány levén kine-
vezve — oda utasítottuk a ' megyénk részéről 
megjelenő választmányi tagokat, hogy a' tiszt-
újítás eszméje is tárgyalás alá vétessék, 's bá r -
minő javalat nvujtatik be f. e sept. 15-kén P a -
lotán tartandó ker. gyűlésünkre, az, elébb sem 
mint érvényesen elfogadtatnék, megyénknek is, 
megrostálás végett küldessék meg. 

2) Az egyh. személyek ezüst pénzbeni fize-
tése. Az e1 tárgyban hozott egyh.kerületi vég -
zés szellemében leginkább világi tagokból álló 
választmány küldetett ki, mellynek feladata leend, 
a' gyülekezetek állását, erejét, egyszersmind az 
1799-ben már létezeit egyh fizetést megvizs-
gálni, 's eljárása eredményéről az e' végeit f. 
é. sept 8 -ká ra kitűzött egyh.megyei gyűlést h i -
vatalosan értesíteni. 

3 ) A1 nógrádi ag. h. esperesség meghívó le-
vele, melly azon végzést foglalja magában, hogy 
egyházmegyénket ezentúl közgyűléseinek nap-
jairól értesitendi ' sazazokoni megjelenésre ben -
nünket egész bizodalommal szólit fel. Egyház-
megyénk ez iidves felhívást örömmel fogadván, 
rokonnemii határzatát a' nógrádi ev. esperesség-
nek hivatalosan megküldetni rendelte. 

4 ) Egyházmegyei ülnökök választatása a' 
világi részről. Az eddigi gyakorlatra hivatkozva, 
segédgondnokunk ő nagysága három egyént 
ajánlóit, az egyházak jelen volt képviselői állal 
meg* álasztandókat. Hiába szólaltunk fel, hogy a' 
jelenlevő képviselők az egyházaktól erre megha-
talmazva nem levén, ezek is, mint a' papi ülnö-
kök, az egyes gyülekezetek beküldendő szavaza-
lai által választassanak meg, — azt nyertük v á -
laszul, hogy az eddigi gyakorlat nyomán az el-
nök ezeket ajánlja, 's a ' jelenlevők gyűlésben vá -
lasztják meg *). 

• ) Szolgáljon ez egyuttnf felvi lágosí tó felefetűl Török 
bará tunknak is, ki az t 8 4 2 - k i prot . I. 9ik számában 
azt a ' kérdést t e sz i : , ,Gyű lésben? — ugy e ' válasz-
tott t b í ráka t nem tekinthetni t gy l i .megye képviselő-
inek /* Igaz , de hol a' képviseleti rendszer még k i -
dolgozva 's elfogadva nincs — ott csak szokás és 
gyakor la t határoz. Ezér t van épen zsinatra szükség, 
hogy ha e. kerület és megyék az eddigi gyakorla t tó l 

5 ) Végre olvastatott e* f. é. april 17-kén 
Szokolán tartott e. megyei gyűlés jegyzökönyve. 
E gyűlésén világi ülnök, egy sem levén jelen, a' 
papi ülnökök s egyháziak egyedül tanácskoztak. 
Azért is a' világi részről szó emelkedett az i l ly-
nemü gyűlések ellen, de a' kiknek a' gyűlés 
mentségeül felhozatott, hogy meg valának híva, 
's ha nem jöttek vagy jöhettek, régi szokásos 
gyakorlatnál fogva praesentes concludunt. Jöven-
dőre mindazáltal világosan meghagyatott a' j e g y -
zői hivatalnak, hogy mivel világi ülnökeink több-
nyire polgári hivatalokkal elfoglalvák, ezentúl 
minden ülnököt külön levél által emlékeztetöleg 
hívjon meg, 's a ' jövő gyűlés határnapja mindig 
a' jelen gyűlésből tűzessék ki. Ez alkalommal j e -
lesül fejtegelteték, hogy valamint a' világi rész 
magában nem teszi az egyházat, úgy más r é s z -
ről a' papi elem is, világi nélkül gyenge és e rö -
telen, hanem a' kettőnek tökéletes súlyegyene 's 
egyetértő közrehatása tartja fen az egyházat. *) 

eltérni nem akarnak, az uj törvényhozás léptesse életbe 
a' valódi képviselet eszméjé t . K. 
E ' nézete t tökéletesen osztva — h e l y é n látjuk szintén, 
az idei Abauj egyh .megye i gyűlés névtelen Glossato-
rának egész t isztelet tel válaszolni , hogy igen nagy 
tévedésben van, midőn felölem és társaimról állítja 
(P ro t . I. 1 8 4 4 sz. 15 I. 3 5 0 egyes * a la t t ) mintha 
elvünk volna, hogy a"1 világiak csak védöleg folyjanak 
be a1 p ro t . egyh . igazga tásába . Mi valamint az általa 
megró t t czikkben (Prot . 1. 8 sz. 1 8 4 4 ) adatokkal m u -
toga t tuk , hogy a' presbyter i vagy képviseleti r e n d -
szeren kivül nincs másban üdv, ugy most is i sméte l jük: 
, , a ' re format io elveivel tökéletesen öszhangzó 's önálló 
egyh. igazgatási rendszer nem lehet más, hanem e g y e -
dül az , melly visszavitetve az egyes gyülekeze tek s z a -
bad képvise le tére , sú lyegyenbe hozza az egymás jogai 
felet t fé l tékenyen őrködő elemeket , kiméri mind-
egyiknek kétlen joga i t , 's ezáltal az inga tag állást t ö r -
vényes állással cseréli f e l " ' sat . — Hol van itt a ' p u -
seysmusnak csak á rnyéka is — mellyel az, ki magát 
a ' re format io cri t ica históriájában a1 lelki szabadság 
ba jnokának adja ki — prot . i ró prot . i rótársát olly 
hamar gyanúsítni k é s z ? ! Adatokkal méltóztassék a d a -
tok el lenébe fö l l épn i , — mert elvitázhatlan tör ténet i 
ada tok azok, miket a' bodrogkeresz tűr i gyűlés "s b u -
dai zsinat phi l ippikájában idéztünk, "s hogy a" t á r g y -
ava to t t szerkesztőség osztozott azokban , onnan vi lá-
gos, mert lapjaiba felvet te — mert adataink t ö r t é -
neti igazságát é rez te és ismerte. Kár volt azért k é r e t -
len mentségére föllépni, valamint kár az is, hogy p r o -
t e s t á n s — k i észokok és adatok ellenében puszta tekin-
télynek nem barát ja — pusztán csak egy nagyúri t e -
k in té lyre hivatkozik czikkünknek talán igenis elevenen 
érze t t igazsága el len. Hogy azér t névtelen g lossa torur 
ne rettegjen, mintha mi Rómával alkudoznánk, 
határozot tan ny i l a tkozunk , hogy valamint minden 
hierarchiának a' prot. egyházban nyilt elleni 
vagyunk, «gy más részről azt sem akarjuk, hogy 
a' protestantismus — ha ugyan feloszlásához 
kózelítni nem akar — merő quackerismussá ol-
vadjon le. — T ó t Mihá ly . 



Oktatói gyűlés Selmeczen. 
Rövid közlés. A ' dunai ev. iskolák oktatói 

gyűlése f h. 10-kén és t l - k é n tartatott Selme-
czen, mell) ben a' selmeczi oktatókon kivül csak 
a' soproni lyceum, modori és pesti gymnasium 
némelly oktatói jelentek meg 's vettek részt. — 
Ezen gyűléseknek egyik föczélja levén az isko-
lák nemcsak kül- , hanem főkép beléletének köl-
csönös ismertetése 's az igy felfedezett h iá-
nyoknak 's hibáknak kölcsönös felvilágosítás 's 
közös tanácskozás (több szem többet lát) utján 
nyert eszközök általi orvoslása, már a' mult é v -
ben tartott gyűlésen végeztetet t , hogy az igaz-
gatók illy alkalommal iskoláik statisticáját adják 
elő vagy küldjék be. Mivel pedig csak a1 sel-
meczi igazgató tett bővebb jelentést az oltani 
lyceumról, a' többiek vagy igen röviden vagy 
épen nem adták az ohajtott statisticát: ajánltatotl, 
hogy ezután minden oktatóintézetröl és pedig kü -
lönösen annak beléletéröl, a' benne lévő i f jú -
ságnak mind erkölcsi, mind tudományos mivelt-
ségben tett elő, vagy hátraléptéröl 'sat. az illető 
igazgatók által bővebb és őszinte jelentés té tes-
sék. A ' felolvasott érdekes értekezések több t a -
nácskozási tárgyakat 's az oktatás 's nevelésre 
üdvösen ható indítványokat idéztek elő, mellyek-
nek meghányásáiaál lelkes részvét 's buzgalom 
nemcsak az oktatók, hanem a1 gyűlésben részt 
vett nevelés baráti részéről is sokat igéröleg 
mutatkozik. Ezen indítványoknak főbbik ét az is-
kolai fenyítékről szóló velős értekezés szülte, 
mellynél fogva jövő évben, ha a' tiszai iskolák 
oktatói bele egyezendnek, a' magyarhoni ev. 
iskolák oktatói a' Zay-Ugróczon kezdett e g y e -
sülést felfrisítendik 's Pesten tartandó egyetemes 
gyűlésben az iskolai törvényekről 's más a' már 
czélba vett egyformaság előállítására vivő dol-
gokról tanácskozandnak, a' mire Istentől előle-
gesen erőt 's áldást könyörgünk. 

1 4 ü l f ö l d. 
Mutatvány a' térítés töríénetei-

bó l . Danziglíól ezt ír ják: Liala kis tanyán, Neu-
stadttól l/i mföldnyire, következő eset történt. Két 
fiú közül, kiknek szülői vegyes házasságban éltek, 
az idősb, anyja sugallatára r. kath lön, a' másik, 
18 éves , ellenszegült. Mindketten megbeteged-
tek. Az anya 's r . kath. rokonai végóráiban újra 
szorgolák az ifjabbat hite elhagyására; a' káplán, 
a' kitérés szertartásait végrehajtandó, elhivalik. 
Az atya ellenszegül, meg nem akarván engedni, 
hogy fia, míg veszélyesen beteg és igy ítélni nem 
képes , olly fontos lépést t egyen , mire azonban 
azt válaszolá a' káplán, hogy a' beteg hite meg-
változtatását több tanú előtt kívánta. Az atya 
mindazáltal megtagadja beleegyezését; ekkor a' 
káplán helyett rövid idő múlva a' dekán jő Lialá-
ba, a' sz. cselekvényt elvégzendő 's a' betegnek | 

az urvacsorát feladandó. Az atya, folyvást ellen-
szegülve, a' dekán parancsára saját szobájából 
volt kivitetendő, de haldokló gyermeke ágyához 
erősen fogózkodék 's további erőszakoskodásokat 
a' r. kath. részéről ideje korán csak a1 dekán jól 
kiszámított közbelépése gátolt meg. Az úrvacsora 
csak az idősb testvérnek adathaték f e l , mivel az 
ifjabb már gyenge volt ' s atyja tőle nem távozott, 
ez azonban meg nem gátolhatá azt, hogy a 'dekán 
utolsó kenetei adjon a' félig eszméletlenül f e k -
vőnek, 's e1 szertartás után a' dekán elhagyta a' 
házat. Azután meghalt mind a' két testvér, előbb 
az idősb,kir . kath. sírkertben temettetett el, utóbb 
az ifjabb, kit az atya természetesen ev. temetőbe 
akart temettetni. Temetés előtti este eljönek az 
atya által meghitt ev. barátok és szomszédok, ha -
lottörizetet tartandók és sz. énekeket éneklendök; 
de a ' r. kath. is benyomulnak a' házba 's kétessé 
akarják tenni az evangélikusoknak a' rangot , 
mennyiben az anya őket is halotlörizelre hítta 
meg. Végre abban egyez meg a' két pá r t , hogy 
e' foglalkodásban kölcsönösen felváltandják e g y -
mást 'saz evangélikusok helyet adnak. A' r. kath., 
elfoglalván a' helyet, nem akarták többé elhagyni 
a' szobát, kikaczagák elleneiket, kigúnyolák imá-
jokat, lerészegedtek 's a' t. Az ev. sem tágítottak 
a' helyről 's igy a' két rész egymás fölibe törek-
vék kerekedni a hangos éneklésben, mig végre 
rendőrség lépett közbe. Másnap két gyászkocsi 
jelent meg a' haloltház előtt; az egyiket az atya, 
a' másikat az anya és hivei rendelék meg. A ' h a -
lott, rendőri hatalom közbeléptével, végre az ev. 
gyászkocsira tétetik; de a' r. k. zabián megfogják 
a' lovakat 's a' halott nővére kocsi elibe veti m a -
gát és a1 holttest tovavitetésének ellenszegülve, 
kiálta: ,Testvéremet soha nem fogom phariseu-
soknak átengedni. 'Illy körülmények közt legjobb-
nak vélé a' helybeli hatóság, hogy felsőbb ítélet 
által.halároztassék el a1 két sírkert közül mellyikbe 
temetlessék el a' halott, 's a' kocsiról ismét szo-
bába vitelvén a ' holttest, ismerősivel Neustadtba 
sietett az atya, a' dolgot a ' tartományi tanácsossal 
közlendő.,Mindenült isten földében nyugszunk,— 
szólt a tisztviselő— de ön joga nem fog megsé r -
tetni;4 's a' bohlschaui ev. paphoz, hogy ez tudó-
sítást adjon, küldé őket. De Bohlschauból v issza-
térvén Lialába barátaival az a tya , fia holttestét 
nem találta többé lakában, mert a' r. kath. azalalt 
lusinoi egyházba vivé azt, honnan semmi bírói 
ítélet azt visszakövetelni képes nem vala. (B. A. 
Kirch. Z.) 

Tiltott könyvek. Niccolini nem rég 
Florenczben megjelent ,Bresciai Arnold4 czimü 
szomorújátéka, mellyet több olasz kormány sz i -
gorúan megtiltoM már, most interdictum alá ve t -
tetett. A ' pápai határozat sz. Péter temploma a j -
tajára volt felszegezve 's az okok terjedelmes fe l -
hordásával nemcsak a1 költész, hanem mindenki, 



a' ki azt jövendőben olvasandja, excommunicatió-
val büntettetik. Azonkívül eltillattak: 1 . ) Nole di 
A. Bianchi-Giovini alla sua versione dal tedesco 
della Istoria critica della Chiesa greco-moderna 
et della Chiesa russa di Gius. Schmidt, parroco 
catolico a Grosswallstadt presso di Asciaflenburgo. 
— 2.) Leitfaden der christl. Religions- und Ki r -
chengesehichte zum Gebrauch für kath. Schiller 's 
a ' t . von A. Sartori, Pfarrer in Rohrbach bei I le i -
delberg. (B. A. K. Z.) 

•tüntetés* Combalotapát röpiratot adott ki 
az egyetem m o n o p o l i u m á r ó l . Röpirata lefoglalta— 
tott, a szerzőt pedig a ' sza jnai törvényszék 4 0 0 0 
franc pénzbüntetésre 's 15 n a p i f o g s á g r a 
Ítélte. (Kath. K. Z.) 

A' térdelés Bajorországban. Híre 
van, hogy a' polgárkatonaság részéről bizonyos 
egyházi és politicai ünnepeken eddig szokásban 
volt diszkedések (Parade) egy uj rendelet által 
eltöröltettek. Mivel illy ünnepekkor a' polgárka-
tonaságnak jelen kelle lenni a' templomi istentisz-
teletnél, e ' rendelet indirect eszköznek mutatko-
zik eltávolítására az annyiszor szóban forgott térd-
hajtásnak 's az innen származott súrlódások- és 
sérelmeknek, legalább a' honvéd közt, hol az l e g -
nagyobb botrányt okozott. (Achn. Z . ) 

A l a p í t v á n y . Érdemes papok árvái szá 
mára jótékony alapítványt szándékozik Franké 
Arthur Luther-alapítvány név alatt „emlékül 
Luthernek majd 3 0 0 év elölt ( 1 5 4 6 ) történt 
halálára" létrehozni. Első tőkéül több vallásos 
irat fogna megjelenni , minek kezdetét prediká-
tziógyüjtemény fogná tenni két szakaszban e"1 

czím alat t : ,Grundsteine zur Luthers-Sliflung, in 
Predigten der ausgezeichnelesten Kanzelredner 
der ev. Kirche.4 (B. A. Ií. Z.) 

Statlstikai adatok. Az irlandir. k.pap-
ság évenként kap gyónpénzt 300,001), kereszlelé 
sekért 33 ,333 , utol. kenet 's temetésekért 60 ,000 
eskelésekért 300 ,000 , misékért 100 ,000 , e g y -
házi colleclákb. 541 ,623 , papi colleclákb. 2 2 , 5 0 0 , 
a" mayroothi papi nevendékház fentartására a1 

kormánytól 9 0 0 0 , öszvesen 1 , 3 6 6 , 4 5 6 font st. 
(Kath. K. Z.) 

B e l f ö l d . 
Hálaszó a' miskolezi ref. egyház' 
tanácsának f. é. jun l Ó-kán tartott 

üléséből. 
11a valaki é r e z t e v a g y képze ln i t u d j a , mil ly l e v e r ő 

l e h e t a ' némi jó lé t é l v e z e t e k ö z b e n m a g á n a k bo ldog 
j ö v e n d ő t á l m o d ó r a n é z v e , e g y s z e r r e r e m é n y e i - ' s 
f o r r ó v á g y a i b a n m e g c s a l a t o t l a n , é s s z é p j ö v ő j e t c l j e -
s i i l e n d é s é t ő l m e s s z e h á l r a v e t e t t e n é b r e d n i föl : c s a k 
a z k é p e s e lgondoln i a ' m i s k o l e z i re f . e g y h á z c s ü g g e s z t ő 
h e l y z e t é t , m időn a ' mult évi ju l . 1 9 - k i t űzvész t , a n n y i 
é v e k k ü z d é s e i n y o m á n s z e r z e t t j a v a i n á t v i h a r z a n i l á t t a . 
— Miután l e l k i t a o i l ó i o a k t i s z t e s s é g e s á l l á s a - ' s j u t a l -
m a z t a t á s á r ó l g o n d o s k o d v a v o l t : p á r évve l a ' v é s z előt t 

az e g y h á z , n o h a j ö v e d e l m e i n e m s z a p o r o d á n a k , az e d -
d ig iek r e n d s z e r e s b k e z e l é s e á l la l a n n y i r a vivé d o l -
ga i t , h o g y i s k o l á j á b a n i s , m e l l y e t e le i tő l f o g v a l e g -
f é l i ö b b k i n c s e k é n t ápo l t , a ' t a n í t ó k a t , j u t a l m a z ó b b a n 
d í j a z h a t n á , ' s e z á l t a l az i sko la v i r á g z ó á l l á s á n a k e l ő -
i d é z é s é r e v a l a m i t t e h e t n e . É s é d e s e n t áp lá l t r e m é n y e i 
r é s z i n t t e l j e s e d é n e k , r é s z i n t a ' t e l j e s e d é s s z e m b e t ü o ő 
j e l e i t m u t a t á k m á r ; é s a ' b u z g ó t ö r e k v é s t illy ö r v e n -
d e z t e t ő l e g g y ü m ö l c s ö z n i lá tó e g y h á z ö sz tön t vön m é g 
t ö b b r e t ö r e k e d n i , — ú j r a k i t üzé i p a r k o d á s a mél tó t á r -
gyáu l a n e v e l é s s zen t ü g y e p á r t o l á s á t , c z é l b a vevé 
g y e n g é l k e d ő l á n y i s k o l á i c z é l s z e r ü r e n d e z é s é t é s s z i -
l á r d m e g a l a p í t á s á t , a z o k m e l l e t t egy f e l s ő b b l á n y n e -
ve lö in téze t l é t e s í t é s é t , a ' ü t a n o d á b a n az eddig i évi t a -
n í t ó s á g o k á l l a n d ó s í t á s á t ' s tb . , m i d ő n a z e m b e r i t e r v e -
ke t in téző g o n d v i s e l é s úgy a k a r á , h o g y l e g y e n t ű z -
vész , é s h a m u b a d ő l n é n e k az e g y h á z k ö z j ó r a s z é n i é i t 
j a v a i , é s e l c s ü g g e s z t e t n é n e k az e l ő r e t ö r e k v ő l e l k e k , 
's m e g h i ú s í t t a t n á n a k a n n y i m e l e g kebel t áp lá l ta s z é p 
r e m é n y e k . 

Mint e m b e r e k , n e m s z é g y e l j ü k , n e m is t a r t ó z k o -
dunk m e g v a l l a n i , m ikép b e n n ü n k e t is , midőn az e g y -
ház k e v é s p e r c z e k k e l e l é b b m é g é k e s e n e m e l k e d e t t 
épü l e t e i h e l y é n k o r m o s f a l a k a t l á t t u n k , a ' p u s z t u l á s 
m e g a n n y i r é m v á z a i k é n t , f ü s t - ' s gőz fe l l eg lő l k ö r ü l l e -
b e g v e m e r e d e z n i az ég fe l é , — e l fogo t t a zon k é t s é g b e -
e s é s s e l h a t á r o s k á b u l t s á g , mel ly a ' v á r a t l a n s z e r e n -
c s é t l e n s é g t ő l l e s u j t o t l a t e s z m é l e t é t ő l , ' s a ' v a l a m i t o k -
s z e r í í l e g l e h e l é s e r e j é t ő l m e g f o s z t a n i s zok ta . D e e l j őve 
a ' va l l á s i s l en i n e m t ő j e , á t i h l e l é c s ü g g e d e z ő l e l k ü n k e t 
a n n a k m a l a s z t l e l j e s t u d a l á v a l , h o g y az e g y h á z a t l e -
s ú j t o t t c s a p á s a z o n b e l á t h a t l a n b ö l c s e s s é g ü g o n d v i s e -
lés m u n k á j a , me l ly e g y k e z é v e l v e r , m á s s a l á l d , m e l l y 
s u j l , h o g y b e n n e i b i z o d a l m u n k a t m e g k í s é r t s e , m e g l á -
toga t , h o g y i r á n t a s a n y a s z e n t e g y h á z a i r á n t i k e r e s z -
t y é n s z e r e l m ü n k n e k k ü z d é s k ö z b e n i b e b i z o n y í t á s á r a , 
n e k ü n k a l k a l m a k a t t e r e m t s e n . — Mit t e v é n k m i n d j á r t , 
e ' bo ldog í tó l u d a l t a l vé rző s z ivünk s a j g ó s e b e i e n y h ü l -
ni k e z d v é n ? a n n a k r é s z l e t e s e l ő a d á s a n e m t a r t o z i k 
e s o r o k c z é l j á h o z ; c s u p á n a n n y i t s z ü k s é g e ' he ly t el 
nem h a l l g a t n u n k , m i k é p , n o h a t i s z t án áll va la e lő t tünk 
a ' l eége l t é p ü l e t e k n e k az e l é b b i n é l s z i l á r d a b b a n y a g -
bóli f ö l é p í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e : m indazá l t a l t e l j e s r e -
m é n y táp lá l t az i r án t , hogy az ép í t é s kö l t s ége i t a ' í e -
é g e t l t emplom és malom b i z t o s í t o t t vol ta u t á n k a p o t t 
ő s s z e g b ő l , é s t a lán némi r e n d e s s e g e d e l m e z é s e k b ö l , 
az e g y h á z f e n á l l á s á n a k a l apú i szo lgá ló tőkék t e t e m e s 
m e g h i j á n o s í l á s a n é l k ü l f e d e z h e t e n d j ü k . A z o n b a n r e -
m é n y ü n k e ' t e k i n t e t b e n is m e g h i ú s u l t ; ő s z s z e l , m i d ő n 
é p í t k e z é s e i n k némi r é s z é v e l — é p e n nem az e g é s z s z e l 
— k é s z e n v a l á n k m á r — m e r t k é s n ü n k a ' n y a k u n k r a 
s z a k a d ó tél m i a t t , a ' p u s z t a í a lak v e s z é l y e z t e t é s e 
nélkül nem l e h e t e t t — a l a p t ő k é i n k l e g b i z t o s a b b a n k a -
m a t o z ó s z é p r é s z e e lkö tve , é s az e g y h á z , több e z e r r e 
m e n ő a d ó s s á g g a l t e r h e l v e lön. E z e n s z o m o r ú k ö r ü l -
m é n y , m e l l y b ö l , ha el nem távo l í t ! a t ik , s z ü k s é g k é p 
e g y h á z u n k n a k , v i r á g z á s b a indul t i s k o l á j á v a l együ t t , 
t e t e m e s a l á s z á l l t á n a k kel le mu lha t l anu l b e k ö v e t k e z n i e , 
te t t b e n n ü n k e t azon k é n y t e l e n s é g b e — á m b á r az irt 
okná l fogva e l ég k é s ő n , — h o g y e g y h á z u n k t a g j a i n a k 
s z é p r é s z e , m a g á v a l az e g y h á z z a l h a s o n l ó t e h e l l e n -
s é g b e s ü l y e s z t e t v é n , ' s m a g u n k t ó l az e g y h á z m á r m á r 
e l m e r ü l e n d ő , h a j ó j a m e g t a r t h a t á s á r a , s z á m b a al ig 
v e h e t ő c s e k é l y s é g t e lhe tvén , h i t s o r s e s i n k k e r e s z t é n y 
b u z g ó s á g á n a k a j t a j á n z ö r g e t n é n k , cs őke t az e g y h á z 
k é t s é g b e j l ő h e l y z e t é n e k e l t ávo l í l á sa ' s ha lehe t , e lébbi 
t ű r h e t ő á l l á s r a e m e l é s e vége t t , m u n k á s r é s z v é t r e a l á -



za lo s f o l y a m o d á s u n k b a n f ö l h i v n ó k . ' S ím, k i k e t már 
a ' r e m é n y s é g is e l h a g y n i l á t s z o t t , k é t s é g e s k e d é s ü n k 
k i e t l e n é b e n é lő f o r r á s r a l a l á l á n k k e g y e s h i t s o r s o s i n k , 
""s a1 t e s t v é r e g y h á z a k e m b e r i l e g n e m e s e n é r z ő k e b l é -
b e n , mel ly olly m é r t é k b e n á r a s z t á á l d á s a i t e g y h á z u n k 
s z e n v e d ő é l e t é r e , h o g y a t tó l g y á m o l i t t a t v a , h a n e m is 
a' m á s k é n t e s z k ö z ö l h e t e t t e l é h a l a d á s , l e g a l á b b a' vész 
előt t i á l l a p o t b a n f e n m a r a d h a t á s t e l j e s r e m é n y é v e l n é -
z ü n k e g y h á z u n k j ö v ő j e e l ébe . 

É s mive l a ' b o r z a s z t ó vész ' s a n n y i k é t s é g e s k e d é -
s i n k u t á n , illy t ű r h e t ő á l l a p o t b a h e l y h e z t e t é s i i n k e t , 
e g y i k n e k a ' t e s t v é r e g y h á z a k ' s k e g y e s h i t s o r s o s o k 
s e g é l y k e z e k nyújtására k é s z v o l t u k n a k kel l n y i l t a n é s 
h a t á r o z o t t a n t u l a j d o n í t a n u n k : e n n e k e z e n n e l , az e g é s z 
h a z a s z i n e e lő t t e l i s m e r é s e m e l l e i t , h á l a t e l t s z ivbő l 
ö m l e d e z ö k ö s z ö n e t ü n k e t m o n d j u k mind a z o n l e l k e s j ó -
akaróknak, a k á r e g y e s e k , a k á r e r k ö l c s i t e s t ü l e t e k l e -
g y e n e k a z o k , a ' k ik s z o r o n g a t ó s z ü k s é g e l ö i d é z t e e s e -
d e z é s i i n k e t m é l t á n y o l v a , v a g y k é r é s ü n k ö n k ivül i s , 
sz ívok n e m e s ö s z t ö n é b ő l a ' m i s k o l c z i r e f . e g y h á z a t 
n y o m o r a i b ó l k i seg í tn i 's e l ébb i á l l á s á b a e m e l n i k e g y e s 
a d a k o z á s a i k á l t a l b u z g ó l k o d á n a k . A z e g y h á z k é n y t e -
len volt u g y a n ez ö s s z e g e i , i g e n k e v é s h i j án , a1 v é s z 
mia l t c s i n á l t a d ó s s á g a l e r o v á s á r a f o r d í t a n i , a ' m a r a -
d é k b ó l , e l k ö l t ö t t t ő k é i t p ó t o l g a t v á n , de a ' p é n z e l k ö l -
t éve l n e m s z ü n e n d m e g s o h a h á l á j a a z o k i r á n t , k ik 
n e k i a z i n s é g n a p j a i b a n g y á m o l í t ó i v a l á n a k ; ' s ö r ö k í t i 
az t j e g y z ö k ö n y v e i b e n , ö r ö k í t e n i k í v á n t a e ' l a p o k h a -
s á b j a i n , m e l l y e k á l t a l e g y s z e r s m i n d a z a d a k o z á s o k 
m e n n y i s é g é t is e z e n n e l r é s z l e t e s e n k ö z z é t e n n i e , k e d v e s 
c s e l e k v é n y . 

F ö l j e g y z é s e a ' t ű z v é s z á l t a l m e g k á r o s u l t m i s k o l c z i 
re f . e g y h á z r é s z é r e gyii l t s e g e d e l e m m e n n y i s é g n e k * ) 
v á l t ó b a n . I. T e s t ü l e t e k g y ű j t e m é n y e v a g y a d o m á n y a . 
A ' misko lcz i t űz á l ta l k á r o s o d o t t a k s z á m á r a g y ű l t k ö z -
s e g e d e l e m b ő l a d a t o t t o s z t a l é k 7 7 6 ft . a ' p ro t . E . I . l a p 
s z e r k e s z t ő s é g é n e k g y ű j t e m é n y e 6 9 f t . 4 5 k r . , **) t i -
s z á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b e n gyi i l t 1 6 1 9 f t . 2 2 k r . d u -
n á n t ú l i e. k e r ü l e t b e n gyii l t 7 1 8 ft. 2 k r . S. p a t a k i k ö z -
o k t a t ó k é s t a n u l ó i f j ú s á g közt gyi i l t 8 6 í t . 3 3 k r , a ' 
b o r s o d i e g y h á z m e g y é b e n 4 0 9 ft . 4 ' / 2 kr . , f . b o r s o d i b a n 
1 9 0 f t . 3 8 kr . , a b a u j b a n 3 4 9 ft 1 S k r . , u n g i - é s f. z e m -
p l é n i b e n 2 0 2 ft . 2 2 k r . g ö m ö r i b e n 5 0 0 f t . 4 9 k r . t o r -
n a i b a n 7 0 f t . 4 7 / 2 k r . A ' z e m p l é n i b e n 1 9 4 f t . 5 ' / a k r . , 
k e c s k e m é t i b e n 1 8 5 f t . 2 9 k r . p e s t i b e n 1 2 8 f t . 12 k r . 
m e z ő f ö l d i b e n 9 7 f t . 1 8 k r . p á p a i b a n 1 8 f t . 59 k r . r i -
m a s z o m b a t i e g y h á z a d o m á n y a 7 5 f t . n . a b o n y i e g y -
h á z é 2 2 f t . 3 0 k r . p o r o s z l ó i e g y h á z é 1 4 f t . p e l s ő c z i 
e g y h á z é 2 5 f t . a ' m i sko l cz i f e s t ő c z é h a d o m á n y a 1 5 f t . 

*) Megjegyez te tn i k é r j ü k , mikép 1 ) többnyi re csak a1 

gyűl t összegekről tudósí t tatván, név szerint csak az itt 
ki je le lendő t . cz. jóaka ró inka t nevezhet jük meg 2 ) A' 
jelen j e g y z e k b e az egyház pénztárába eddig va lóság-
gal befolyt összegek foglal ta tnak egyedü l , az ezentúl 
netalán érkezendők ugyanez úton levén, a1 s ze rkesz -
tőség kegyes engedelmével közzé té te tendők. P. J , 

* * ) Jun . 2 7 - k é n ismét küldöt tünk a" pes t - epe r j e s i g y o r s -
utazási intézet által 1 1 9 ft . 3 2 k r t , melly öszveg 
szerkesztőségnél g y ű l t ; ugyanez alkalommal a ' solti 
egyházmegye adományát 1 9 1 ft . 1 3 k r t , ' s a ' külső-
somogyi egyházmegyéből 1 1 2 ft . 1 3 k r t . T ö r ö k . 

m i s k o l c z i k a l a p o s c z é h a d o m . 5 ft. — II. m a g á n o s a k 
g y ű j t e m é n y e v. a d o m á n y a : M a j o r o s A n d r á s a d o m á n y a 
12 f t . B a r k a s s y I m r e a d o m . 1 0 0 f t . mi sko lcz i e g y e s 
a d a k o z ó k a d o m . 1 3 f t . 1 5 k r . Z s a r n a y L a j o s a d o m . 2 3 
f t . M á r j á s s y M e n y h é r t a d o m . 2 f t . 3 0 k r . F á y P á l g y ű j -
t e m é n y e 1 5 f t . P i s k o l c z i G y ö r g y a d o m . 2 5 f t . H ő k é 
J ó z s e f a d o m . 3 f t . 2 kr . S z e p e s s y L á s z l ó a d o m . 2 5 ft. 
K ö n y v e s Tó th Mihá ly g y ű j t e m é n y e 2 4 1 f t . 5 0 k r . H é t h y 
An ta l g y ű j t . 5 5 ft . 5 0 k r . D i ó s z e g i S á m u e l a d o m . 12 
ft . 3 0 k r . M a n n e r N. a d o m 12 f t . 3 0 k r . P . J . a d o m . 
15 f t . Vágó J ó z s e f a d o m . 7 ft . 3 0 k r . F e r e n c z i J ó z s e f 
a d o m . 5 f t . P a l ó c z y L á s z l ó g y ű j t . 1 3 7 f t . 3 0 k r . — 
ö s s z e g : 6 4 8 1 ft . 4 1 x / i k r . e g y h á z - t a n á c s i m e g b í z á s b ó l 

közl i P a p p J á n o s p r o f . 
Selmeczen m u l t j u n . 5 - k é n t a r t a t o t t B r e z -

n y i k J á n o s u r e l n ö k l e t e a l a t t a ' n e v e n d é k m a g y a r 
t á r s a s á g - ö r ö m ü n n e p e . A ' r e n d e s t a g o k s z á m a 
24, a ' r e n d k í v ü l i e k é 1 6 , ö s s z e s e n 40. E g y k i r e -
k e s z t e t e t t . E n n y i t a ' n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t t u -
d ó s í t á s b ó l . 

V e g y e s e k . 
A d a k o z á s . Blásy Lajos kiskőrösi lelkész ur 

a ' F á y - s z e r k e s z l ö jutalomkérdés díjjához egy aranynyal 
volt szives járulni. 

Csődület. N y í r e g y h á z á n a z á g o s t a i v a l l á s t é -
telű t i sza i e g y h á z k e r ü l e t r é s z é r ő l n é p t a n í t ó k a t k é p e z ő 
i n t é z e t l evén n y i t a n d ó , o l ly á g o s t a i v a l l á s t é t e l ü e g y é n , 
ki m a g á t t a n í t ó i p á l y á r a h a t á r o z t a ; e r k ö l c s i l e g f e d d h e -
t e t l e n ; az i s k o l á k a t k e l l ő l e g k i j á r t a ; n e v e l é s t a n t 
ha l lo t t , ' s a z t g y a k o r l a t i l a g is a l k a l m a z á ; v a l l á s t , m e -
t h o d o l o g i á t , e l emi h i s t ó r i á t , s z á m t a n t , t e r m é s z e t t a n t 
t a n í t a n i k é p e s ; a ' m a g y a r , la t in , n é m e t é s tót n y e l -
v e k b e n j á r t a s ; — 's e z e k r ő l b i z o n y í t v á n y a v a n ; — 
s z a b a d s z á l l á s o n k ivü l 5 0 0 p. r f . évi fizetés m e l l e t t t a -
n í t ó n a k k e r e s t e t i k . — A z e z e n t a n í t ó s z é k e t e l n y e r n i 
k í v á n ó k j e l e n t s é k m a g u k a t f. évi a u g . 2 4 ké ig n s . G ö -
m ö r v á r m e g y é b e n , H a r k á t s o n , t e t t e s D r á s k ó c z y S á -
m u e l e g y h á z k e r ü l e t i f ő f e l ü g y e l ő u r n á i . Kö l t j u l . 8 - k á n 
1 8 4 4 . — J a n k ó A n d r á s e g y h á z k e r ü l e t i f ő j e g y z ő . 

•Jelentés. K i a d a n d ó e g y h á z i b e s z é d e i m e l ő r e 
el n e m l á t o t t okok m i a t t n e m h a m a r á b b , mint m á j u s 
e l s ő j é n k e z d e t v é n m e g n y o m a t n i M i s k o l c z o n , c s ö g l e i 
T ó t h L a j o s é s Kocs i S á n d o r b e t ű i v e l s a j á t k ö l t s é g e m e n , 
n e m e l é b b , min t e l s ő s e p t e m b e r r e , de a k k o r r a o k v e l l e -
nül v i l ágo t l á t a n d a n a k . A ' 2 6 e g y h á z i b e s z é d , m i n t e g y 
2 0 í v r e t e r j e d e n d , a ' k i h i r d e t e t t m i n t á b a n a ' t u d v a l é v ő 
1 p . f t . e lőf ize tés i á r r a l . — I s m é t fö l szó l í tom t e h á t a z 
á l t a l a m i g e n t i sz te l t e s p e r e s u r a k a t , h o g y a u g . h ó e l -
s ő j é i g m é g a ' b e n e m k ü l d ö t t e lőf izető u r a k n e v e i t a ' 
p u t n o k i p o s t á r a u t a s í t a n d ó b e c s e s l e v e l ü k b e n h o z z á m 
k ü l d e n i m é l t ó z t a s s a n a k , h o g y a ' m u n k a vég in k i n y o -
m a t l a s s a n a k . E d d i g i e lőf izetőim' s z á m a 1 3 3 , k ö z t l ü k a ' 
d e b r e c z e n i e g y h á z k e r ü l e t b ő l 9, a ' d u n a m e l l é k i b ö l 1 9 — 
a ' g ö m ö r i a g o s t a i p r o t e s t á n s e s p e r e s s é g b ö l 3 , ö s s z e s e n 
31 — 1 0 2 a ' t i s zame l l ék i e g y h á z k e r ü l e t b ő l . — 1 8 4 4 . 
j u n . 2 2 . É d e s J á n o s , z á d o r f a l v i p r o t . p a p . 

A ' m a g y a r h o n i e v a n g e l i c u s o k ide i egyetemes 
gyűlése s ep t . 2 kán P e s t e n l e e n d . 

A ' dunán tú l i k e r ü l e t i g y ű l é s p e d i g a u g . 13 é s 1 4 - i k 
í n i p j a i n Győrö t t . 

Mai számunkhoz csatoltan kedveskedünk az uj szövetségi Mutatványok III. számával. 
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TARTALOM: Tisztújítási táborozás. Z s i g m o n d y . — Nyílt 
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P. Külföld. Belföld. Vegyesek. Levelezés. 

Tisztújítási táborozás. 
III. Zsigmondy nézetei. Jelenkorunkban prol. 

egyházunkra nézve a' tisztújítás eszméjénél e g y -
egy szerencsésebb gondolat nem születhetett5 's 
az annyira szükséges egyházi, és iskolai lapnak 
ennél fontosabb és tanúsággal teljesb tárgya alig 
lehet. Reformbarát olly nyomos okokat használt 
mellette, hogy fontosabbakat találni nem is le-
hetne ; mindazonáltal szükséges, hogy a' tárgy 
nagy fontosságához képest, bővebben vitassék meg. 

Minden társaság felett három hatalom ő r -
ködik, törvényhozó, birói és végrehajtó hatalom. 
Ha ez a' három, egy olly presbyterialis igazga-
tásnál , minő prot. egyházunkban létezik, hol 
minden egyes egyháznak, 's ennek külön minden 
tagjainak érvényes szavazata, 's ekkép egyenlő 
joga van, egy holtig hivataloskodó, és csak pa -
rancsoló fél kezébe adatik; akkor presbyterialis 
rendszerünk forgaltatik f e l , melly nemcsak a' 
parancsoló, hanem az engedelmeskedő félnek is 
egyenlőséget igényel; különben az engedelmes-
kedő , vagy más szavakkal, a' nagyobb jó té íe-
ményezö kaszt, a' nélkül, hogy jogait élvezné, 
csak kötelességei teljesítésére szorítfatik. Innen 
látni való, hogy presbyterialis rendszerünk fogal-
ma ellenkezik a' stabilismussal, időnkénti sza -
bad-választási jogot kövelel azon osztálynak, 
mellynek jogai egyenlők; mert kötelességek te l -
jesítésére szorítás önkényt ezt hozza magával: 
„Semmit rólunk nélkülünk" ezt irta fel jelszavul 
zászlójára a1 haladó kor. lía hát valamelly egyházi 
személy az egyházak adományozásán gyülés-
kedik, az engedelmeskedő félre kötelességeket 
szab, törvényeket hoz: akkor egyszersmind a' 
viszonosságnál fogva ennek is szent joga van 
őt választani; ha derék, hivatalában megtartani, 
ha pedig benne megcsalatkozott, bizodalmával mást 
tisztelni meg. 

O 

A' tisztújítás baráti örömmel reszketnek en-
nek jövő bájképein , mert meg vágynák győ-
ződve , hogy a' papi társaság minden rendjeire 
különös és kitetsző hasznokat áraszt. Ugyanis, 
mi lehet vigasztalóbb, egy rózsás éveit, szün-
telen csak az iskola mohos falai, iskolai fenyí-
ték és por közt eltöltött, a' világot bölcsőjén 
túl is boldogítani szerető nemes keblű ember-
nek, mint azon édes öntudat, hogy előtte sincs 
bezárva a' t é r , mellyen polgártársai boldogító— 
sára , nemes lelkének önérzetébén, megfuthassa 
pályáját; megismerni lelkének e re jé t , mellyel 
azért edzett szilárdul a1 tudományok boldogító 
fáklyájánál, hogy azon , mint szük körének ki-
csiny sajkáján, a' czélfelé evezhessen, mellyre 
hivatva van. Mert a' szüntelen egyformaságban 
a' leglángolóbb vágy is elhamvad , mint kial-
szik ott a' tűz, hol hozzá hasonló elemet nem 
talál; mert az erős lélek csak ott hevül nemes 
tettekre, hol pályatér nyilik előtte, 's a' tudo-
mány, mint a1 fosfor, csak úgy világít, ha hozzá 
nyúlnak, csak ott tud mézet gyűjteni, hol virágos 
rét terül elölte kerítetlenül. Egy tökéletesbülni 
szerető ember különféle, és sokképen változó 
formában találja fel magái; nem tulajdon szemé-
lyének, hanem a1 társaság szerelésének 's bol-
dogításának, becsüli és áldozza éleiét ; nem egy 
előtte a' pallérozódás és eldurvulás, az elöhala-
dás és hátrálás, nem annyira a' haszonnak, mint 
hivatalának él, nemes hajlandósággal és indulattal. 

A' tisztújítás éltetője és rúgó ereje az e g y -
házi élet felvirágzásának, a' hollig hivatalosko-
dás pedig nem egyéb, mint azon pályára való 
visszalépés, mellyet már sokszor mások unalmára 
lejártunk. Magános óráinkban sokszor kétségbe-
esve vizsgálódunk a' századok lefolyt esemé-
nyein , mellyeket egy ügyetlen kormányzó, egy 
megsértett kedély idézett elő. Mikor volt valaha 
élénkebb az egyházi élet, mint épen a' refor-
matio korszakaiban, midőn szabadon választhatta 
a' nép egyházi szolgáit 's elöjáróit?! mellynek 
intő és buzdító példáiban még ma is az értelmi 
mivelödés legdrágább kincsei olly fényesen r a -
gvognak! ? Mi lenne azokból a' lelkes megvék-

30 



böl, ha tisztújítás nem történnék — mellyek egy 
szerencséilen választás által korszerű haladási 
dicső elveiktől elüttelének ?! De idő jöttével, egy, 
— időben született tisztikar, egy derék alispán, 
egy lelkes követ, több éves pangásából közre-
munkálkodása által a' holtan élő megyét kiemeli, 
homályba borult fényét ismét felderíti, hatalmának 
és tekintetének méltóságára visszaállítja, és han-
gulatot ad az egész hazának, mellyre, kivált j e -
lenkorunkban, olly nagy szükség van. Igy az e g y -
házmegyéknél is. Ezen a1 különben is olly sze-
rény és nem csillogó pályán, hol sokan az iga-
zat azért nem mondják ki, mert sokan azt hallani 
nem szeretik , mennyire megkívántatik, hogy 
az élet terhe alatt leroskadt, 's ekkép testben és 
lélekben elgyengült tisztviselők helyett, kik mély-
séges hallgatással húzzák ki a1 gyűléseket, és 
csak honn iskolatanítójok felelt szerelik gyako-
rolni hatalmokat, együgyű népeiken uralko-
dók, a1 telt helyén pedig nyulak, a' környülál-
lásokkal és balitéletekkel megküzdeni kész , 's 
ezeket diadalmasan legyőző erőteljes férfiak v á -
lasztassanak, kik a' vallás szent ügye felett zoro-
bábeli és zedekiási állhatatossággal örködjenek,kik 
munkásságba hozzák az elzsibbadt erőt,'s egy jobb 
állapotra törekedést szülnek az emberi lélekben. 

Ki keblének szűk köréből fel képes emelkedni 
oda, hogy nemcsak önmagának nagyon szeretett 
személye, — melly nélkül a' világ kerekeit azon-
nal megakadni, 's tengelyestül sarkából kifor-
dulni hiszi, — hanem mások is, nálánál ügyes-
bek, kiszámításokban és lélekben erösbek, hasz-
nos befolyással lehetnek mások boldogílására, "s 
ezeknek sorsára beható cselekedeteket — mely-
lyeket a' lágymelegség, a' makacs ellenszegülés 
olly sokáig feltartóztatott — tudnak ott is t e rem-
teni, hol a' régihezi szoros ragaszkodás, e r e j é -
ből kifogyva és elfáradva, irigy szemekkel kény -
telen nézni a' fenlángoló ilju erőt, melly mint-
egy fejedelmi saskesely, csak mosolyogja az öt 
égi útjában gátlani szerető, 's alalta fellegcso-
portot képező, csiripoló madársereget, melly ön-
maga terhe alatt lepotyog, itt, mondom, a' leélt erő 
minden figyelmeztetés nélkül lépjen vissza, — e n -
gedjen utatazerösbnek, — ' s igy meglehet, hogy 
talán nyert borostyánjait felkanyaríthalja homlo-
kára, különben pedig nyom nélkül hulnak le l e -
velei. * ) Jól mondja a' ve r s : 

Ki leélte korá t é le tének, 
Adja állal helyét az erősnek 
Es vonuljon vissza magányába 
Szenderegvén boldog nyugalmába. 

A' holtig hivataloskodás csak ollyan, mint a' 
sok ut közé ásott oszlop, melly az utaknak sok-
felé való menését mutatja, — maga pedig moz-

Nem m a r a d t - e i l t lei a ' per iódus v é g e ? 
da lom! gyakran kellene kérdeznünk. 

I i lyesmit , fáj-
S z e r k . 

dulatlanul megmarad; az ennek ellenkezője p e -
dig, mint egy üvegház , mellyben a' virágok 
közti különbséget szép rendben ki lehet látni. 
Amannak nem terjed vastag köde alatt a' jólét, a' 
világosság; mert a' nemes vetélkedés kertjének 
nyíló félben levő drága bimbóit, 's kitárt kelyhü i l-
latos virágait elfojtják és kirágják az őskor apelláns 
seregi, kik az elmohosult szokásoknak megunt 
bilincsei közölt lezárva szerelik tartani az idő 
menydörgő szózatát, — a' nép szent jogait, a' j e -
lesek lelki erejét ; mellyek pedig elöbbutóbb diadal-
mas kezekkel tördelik szét az elavult szokások 
korlátait. — A' legerősebb várfalak is romba 
dűlnek, ha időről időre nem újítatnak; mennyivel 
inkább meggyengül az az emberi társaság 's 
állodalom, melly nem a tökéletesedést, a1 hasznos 
és szükséges újításokat 's jobbításokat tűzte ki 
magának vezérigéül. Megszűnik munkás lenni 

nemes vetélkedés, kialszik a" lángoló tűz, melly 
lobogva ég az ifjú kebelben egy szebb jövő után, 
s az állodalom felbomoltában erkölcsi hálását és 

állását elveszti. Itt ellenben, kivált ha magok, a' 
tél szinbe öltözött halántéku vezérek , emelik fel 

haladás zászlóját, eszközlik a' hasznos újítá-
sokat időről időre, csak itt lesz szent, állandó és 
tökéletes mind a' polgári mind a' vallásos társa-
ság, melly csak erény megvívásával a ' sors csap-
dosásaínak, különválasztásával a' deréknak a1 nem 
jelestől, érheti el legragyogóbb időszakát. Ila a' 
tavasz mindannyiszori felderülésével, az oltott 
fák elfonnyadt gályáit, a' szöllötönek elszáradt 
ágait lemetszi a' gondos kertész, a' szorgalmas 
szöilömives, hogy ne akadályozzák a1 kizöldü-
lést és felvirulást, 's hogy egyik se szívja h iá -
ban azon éltető nedvet, melly felszivárog az e l -
rejtett csöveken, a még bimbóban szendergő 
virágok és édes gyümölcsök megérlelésére: igy 
az elavult, 's az idő lelkétől többé nem elevení-
tett stabilismus félig korhadt, félig zöldele fáját 
is, a ' testületek tavaszának mindenkori előfordu-
lásával, üdvös volna megnyesni, vagy helyébe 
egy örökké zöldelö és gyümölcsöző fát ültetni, 
mellynek árnyéka alá olly sek ezerek édesepedve 
sóhajtoznak. 

A' társaság újítása épen az a' társaság bol-
dogságára, mi a' természeti elemeknek kitörése 
a' természet újjászületésére, — 's mint ezt dör -
gések és villámlások, szelek és zivatarok tisztít-
ják meg a' megromlott levegőtől, termékenyítik 
és szülik új já : ugy amaz az ember lelkitehetsé-
geinek kifejlődését leginkább előmozdítja. Mint 
egyes városokat, helységeket vizáradások, tüz-
gyuladások szülik újjá, és emelik fel a' virágzás 
polczára: úgy a' társaság is csak küzdés, csak 
súrlódás által éri el tökéletesedését. A' legnagyobb 
zsarnok az volna a' világon, a' ki azt kívánná, 
hogy minden ember ugy gondolkozzék, mint ö, 
hogy öt szeretetlenül is féljék és tiszteljék, hogy 



neki, akár tetszik akár nem, felebarátai ereje és 
érzései minden feltétel nélkül feláldoztassanak. 
Váljon lehetne-e ennél a1 legszentebb természeti 
érzéseket, az Istentől ajándékul nyert emberi ösz-
tönöket elfojtóbb önkényt gondolni?! Ezek pe -
dig mind kinövései a' stabiiisrnusnak. Az e r é -
nyes ember továbbá jutalmat érdemel, és köz-
megtiszteltetést, mit leginkább a' hivatalok pályá-
jára való léptetés által lehet elérni; ámde a' s ta -
bilistnus korlátai miatt jutalom nélkül marad a' 
munkás, ki a' közjóért áldozza fel napjait; mit 
látva a' világ rögös színpadára kilépett derék, 
hogy nem az okosoké a' kenyér, nem az erőseké 
a1 viadal, nem a' könnyűkké a' fu tás , hanem az 
érdemetlenek veszik el a1 jutalmakat: nem csuda, 
ha lelkének busultában, de egyszersmind nemes 
önérzetében lelép az erény útjáról, melly a' he-
lyett, hogy rózsával megkínálná, tövisét terem 
számára. — 

Ki egyházaink beteges belső életére nézve, a1 

tisztújítás becsét és hasznát kétségbe akarná hoz-
ni, épen ugy tenne , mint ki a' jótevő napnak 
hasznos befolyását az állati részre merné ta-
gadni. Azonban sokan vágynák a' tisztújításnak 
ellenségi, kik a' stabilismushoz olly szorosan 
hozzánöttek, mint a' csiga hajához; vagy azért, 
inert csak parancsolni szeretnek, de engedelmes-
kedni nem; vagy azért, mert balitéleteiken f e -
lülemelkedni vagy nem tudnak, vagy nem akar-
nak. — 

Azt mondják némellyek, hogy tisztújítás mi-
att, pártviszályok keletkeznek az egyházi élet me-
zején, miként a' polgári pártok mutatják, és a z -
után csak a" közügy szenved. Ez nem ok, mert 
nincs nemzet, nincs társaság, melly átalakulásá-
ban, megrázkódások nélkül ment volna keresz-
tül. Minden újításra fel szokta ütni a 'sors gyászos 
bélyegét, de a' mellyet a' a' nyomban követke-
ző áldás orvosol meg. A' társaság átalakulása is 
bizonyos crisiseken megyen keresztül, mint a1 

beteges test, mellynek ha a1 belső részeiben lap-
pangó nyavalyát elfojtják, újra veszedelmesen 
üli ki magát; szabad mezőt kell hát engedni az o / o 
átalakulási reformnak, mellyen magát kiforrhassa; 
mert különben visszahat, 's tunyaságot von maga 
után, melly száműzi az erényt, a' jó rend és béke 
őrangyalát, és sziili az elporosodás ártalmas 
nemeit. — 

Mások pedig azért nem tudnak megbarátkozni 
a' tisztújítás szép elvével; mert az egészen uj 
dolgokat és igazságokat kezd felfedezni, mellyek 
sok emberek hiúságával összeütköznek. Nagyon 
természetes, hogy a1 ki Sión szent házában csak 
a ' czímeknek szeret élni, az bajosan szokik meg 
ezek nélkül ellenni ; mert az ember ollyan, mint 
az élőfa, azon állásban vastagszik meg, melly-
ben nőni kezdett. Időnként kell elömenni a ' t á r -
saságok kifejlődésének, 's az emberiség újjá 

születésének; mert ha ennek határt velünk, 
romjai felett is kivíjja diadalmát, vagy örökre 
megbukik. Tanúsággal teljes példákat mutat erre 
a1 história. Ha a' kevély Albion , már Erzsébet 
alatt virágzásnak indult korszakánál megállapodott 
volna, meglehet, nem lobognának ma a1 világ 
minden kikötőjében vitorlaszárnyai. Ha Roma 
teli torokkal azt nem kiabálja : Karthágót romba 
kell dönteni, meglehet, még ma is virágoznék. 
Nincs olly tyrann, ki olly kegyetlen boszúálló 
tudna lenni, mint az idö, mellynek intésére nem 
akarunk hallgatni. —Különös az , hogy az em-
ber akármelly megszokott roszban inkább felta-
lálja magát, mint a1 szokatlan jóban. A' vad C a -
ligulának étvágya sem volt, hacsak eczelbe ol-
vasztott gyöngyöket nem ihatott, a' rettenetes 
Venceslaus lovagolni sem tudott, hacsak előtte 
embereket nein öltek rakásra. A' golyvás ember, 
sajnálja az egyenes nyakút; mert azt hiszi, hogy 
az szerencsétlen. A1 rút ember haragszik a' tü -
körre; mert ollyan képet mutat neki, mellytöl 
megijed. A' hal azért szeret a' zavaros vízben 
lakni, mert ott a' halász nem látja. Egyik azért 
szereti az állandó széket, mert tudja, hogy azon 
nem esik el ; a' másik pedig a' karikást kedveli, 
mert tudja, hogy azon haladhat; egyik a' fe l -
szelet szereti, mert azt hiszi, hogy az alszél 
csipösebb *) 'stb. 

Sokan mondják: adjunk más nevet a' liszt-
újitásnak, mert ezt a' stabilisiák annyira gyűlölik, 
hogy készek ledorongolni, inint a' tyukodiak és 
a' forintosok az adót; némellyek pedig készek 
ellene annyira birkózni, hogy forgó csontjok is 
kificzamodik helyéből, mint Jákobé a' hircs tu-
sakodásban. De bármit adunk is , sehogy sem 
tudja azt megemészteni az uralkodni szerető fél; 
mert azt mondja, hogy ö idősb, ö nem szeret 
hátul ülni, akár érdemli az elsőséget, akár nem. 
Midőn egy öreg tábornagy a' nagy Fridriktöl, 
atyja halála után sírva azt kérte volna: — hogy 
tekintvén ősz fürtéit 's régi szolgálalját, öt hi-
vatalában tovább is tartsa meg, — ezt felelte a' 
n a g y e m b e r : megtartom önt régi szolgalatjában, 
de nem azon oknál fogva, mit öntől halló! tam, — 
hanem azért, — mert ön csak testében öreg, de 
lelkében nem, — szolgálni pedig nemzetnek és 
hazának vidor és erős lélek tulajdona. A' hadak 
nagy kapitánya Napoleon, az előléptetést kért 
ősz vitéztől mindenek előtt azt szokta kérdeni : 
jelen vol l -e a1 marengoi 's az austerliczi ütkö-
zetben?! — A' hivatalok pályáján nem évszám, 
nem gazdagság, nem iskolai elsőség, hanem a' 

*) Midőn a' felett \ i ta tkozának egy bizonyos g y ü l é s b m : 
vájjon s ióiról k e z d ő d ( é k - e a ' restaurat io, vagy f e -
lülről , — egy psp monda ; — kezdődjek alólról ; 
mellyre ügymond egy papi e lnök : de tiszt, uram, ac 
alsó szél soha sem szokott jó lenni. — Z s. 



tett. 's a' közvélemény szokta kiemelni a' jelest, 
az elsőt. Ismerek embert , ki abban helyhezteti 
elsőségét, 's érdemét, ha a' legnagyobb igazsá-
got is pártérdekből megbuktathatja. Mit mond a' 
mai kor azon emberekről, kik ama halhatatlan 
férfiú Galileivel visszahuzaták azon örök igazsá-
got , szavában adott esküvel , hogy nem a' nap 
földünk, hanem ez forog a' nap körül — külön-
ben a' tömlöcz penészes fenekén végzi be neve-
zetes é le té t?! — 

Nem kell tisztújítás, mondják, mert magával 
hozza az egyes egyházak változását is, ' sakkor 
mi lesz a' papságból, 's a' megélemedett egyházi 
férfiakból ? *) Ezt kiáltják ki sokan és legtöbben 
a' kérdések kérdésének. Nem lehet töle félni, 
mert ha megtörténnék is, mi ugyan semmi kap-
csolatban sincs a' tisztújítás elvével — a' papi 
társaságot veszedelembe nem döntené, söt inkább 
szilárdítaná. Mert az erös csak mosolyogja a' 
felette kitört zivatart, maga rendületlenül áll, 
büszkén nézve az alatta keletkező szivárványt, 
melly után az egész természet felvirul, mint egy 
reggeli harmatos köddel borított virágtábla,a'gyen-
gébb pedig csüggedellen szorgalommal építgeti, 
tatarozza talán fövénydombra épített sárházát, 

-f) Ki je len te t tük , hogy mi, mint szerkesztők, tökéletes 
neutralitást t a r tandunk, de ez nem gátolhat , hogy ot t , 
hol az állítások hibás felfogásból e rednek , saját cse-
kély véleményünkkel is ne járuljunk a ' fenforgó t á r -
gyak eligazításához. Azok , kik attól fé lnek , hogy a' 
tisztújítás behozatala által a ' lelkészek is, mint űlye-
nek, tisztújítás alá esnének, szerintem roszúl t apo-
gatóznak. Qui bene dislinguit, bene docet . Az én n é -
zetem a1 dolog felől ez : Tamásda helysége Tamásdai 
Tamásday Ábrahám földesúrnak b i r toka , egyszersmind 
Péteríi József tamásdi lelkész urnák lelkibirtoka. Ta-
másdai Tamásday Áhrahám urat az összes helységek-
ből alakuló polgári megye elválaszthatja szavazatok 
többségével szolgabiróvá, alispánná 'sat. Peteríi József 
tamásdai lelkész urat pedig az összes gyülekezetekből 
alakuló egyházi megye dékánná, jegyzővé, esperessé 
"sat., és bekövetkezvén a' tisztújítás i d e j e , ugyanezen 
hivatalokból ki is hagyhat ja ugyanazon uton. De mig 
Tamásdai Tamásday Ábrahám egykori alispán ur Ta-
másda helységét, mint bir tokát , te l jes joggal mondhatja 
sajátának, vagy Péterii József tamásdai lelkész ur t e l -
jes jogga l birja a' tamásdai gyülekezetet , mint le lk i -
bir tokát , — abból ugyan se egyiket sem másikat, sem 
a' polgári sem az egyházi megye összes szavazata is 
ki nem leheti, 's ha kiteszi, olly okoknál fogva teendi , 
mellyek a' tisztújítással, de csak a' legkisebb rokon-
ságban sem állanak. Ezen szempontból indulva ki, én 
egyenesen tagadom, hogy a' lelkészek, mint illyenek, 
restauratió alá eshetnének, állítom ellenben, hogy a' 
lelkészek, mint az egyes egyházakból alakult tes tüle-
teknek az egyes egyházak bizodalma által választott 
kormányzói, administratorai, intézői (mert itt 
merő administrativ elvek forognak fen) restauráihatók. 
A ' t á rgy megpendítetet t , nekünk kötelességünk tért 
engedni neki. Ha Istentől van, győzzön; ha nincsen 
Istentől, vesszen 

hogy az a' viharokkal megdaczolhasson, ha nem 
sértetlenül, de megdönthetetlenül. Az aggkor 
tiszteletreméltó palástja alá bújni nem lehet; mert 
kezeskedik róla a' jelen és a' mult, hogy sok-
szor éveikre a' sír szélénél álló, de lélekben erös 
férfiak nagyobb tetteket vívtak ki, mint a' rózsa-
kornak testben óriás fiai. Igaz, mindenki időben 
születik, de ez senkit sem hagy el, csak vele kell 
tartani, ez csak attól nyargal el sebesen, ki h e -
lyéből mozdulni nem akar, ki télelötöl télutóig 
szüntelen csak azt lesi, mikor ellik ineg tehene, 
tavaszelőtől őszutóig mindig csak azt keresi, 
hova tojnak tyúkjai. — Nem lehet csudálkozni, 
hogy az illyen felett nem csak a' kor, hanem 
a' lélekerö is lehanyatlik. És már az illyeneket 
döbbenti meg a1 tisztújítás lármája; mert egyik 
attól fél, hogy vett szántóföldjét nem látogat-
hatja m e g ; a' másik, hogy igabarmot veit, azt 
nem próbálhatja meg, a1 harmadik mert f e l e -
séget ve t t , azért nem mehet a' nagy vacso-
rára. A' kiejtett szó mindig lelkesebb, 's lélek— 
rázóbb egy tisztes férfiú ifjú kebeléből, csak 
tolmácsolja az idö intéseit, mint ifjú harsány 
hangja, melly nem bölcselkedik időben. A' kö-
veti táblánál nemde a' magyar szónokok nes -
toraí, Palóczy és Beöthy "s mások, az ifjúság 
bálványai ? ! Az egyházi rend kit emleget f o r -
róbban, mint Báthoryt, Tóth-ot, Szoboszlait? 
Nem lehet hát attól tartani, hogy a1 tisztújítás 
háttérbe szorítsa az idős egyházférfiakat, csak 
ezek ne szorítsák háttérbe a' kor szellemét. A' mi 
a' változást illeti: én nem tudom felfogni, miért 
félnek ettől annyira. Részemről mindenkor örö-
mest változom onné t , hol tudom, hogy nincs 
örömöm, hol tudom, hogy feleim nem szeret-
nek; mert ott mint egy leszakasztott rózsabimbót, 
ugy hervaszt el annak öntudata, hogy tőlem hi -
degen fordultak el barátim. Lehet-e kínosabb 
helyzetet gondolni, mint szeretetlenül azokhoz 
szólni, kik azt nem hallják meg, ott lakni, hol, 
a' szeretetlenség jéghideg zivatara miatt , nem 
mosolyoghat a' belső béke áldott napfénye. — 
Hol béke és csendesség nincs — ezek a' szépen 
összenőtt testvérangyalok — leszédül olt a' h a -
talmas márvány-palotájából, azok közé esik, kik 
öt széttapodják. Ezek nélkül a' gazdag millió 
fájdalmakat álmodik, a' tudós könyvek közt 
emészti drága életét, minden betű fájdalmát j e -
lenti, minden sor kínját írja le; a1 koldus nem 
talál hálaimát ajakára, mellyel jótevője iránt há -
láját kibuzoghassa, a' földmivesnek kiesik k e -
zéből kapája, megmerevednek ujjai, és a' g y e r -
mekek éhelhalással küzdenek. Ellenben hol béke 
lakozik, ott teljes reménynyel, mint szivárvány, 
„feltűnik minden nap egymás után", tavasz de-
rül ott, és nyár mosolyg, virágoznak a' hívek, 
mint a' szép pálmafák, és mint a' czedrusfák, mik 
a' Libánonon nőnek. — 



Azt is mondják, korán van még restaurálni, 
először a1 népet kell rá megérlelni. Különös b é -
lyege az jelenkorunknak, hogy ha mit nem akar, 
noha meg van győződve hasznos voltáról, mind-
járt azzal áll elő : még korán van. Meg van érve 
már erre a' nép, azért ne is bújjunk annak köpö-
nyege alá, hiszen különben eszébe sem jutna. Az 
ember mindaddig nem kér enni, míg nem éhezik. 
Azonban, ha mindig korán van, a' hasznos, és 
jó, ugy a' sok korán után, jó, jobb, legjobb v á -
rakozik, pedig ugrás nincs a' természetben, vagy 
ha van, olly nagyot kell ugranunk, hogy az u g -
rásban lábunk is kitörhet. Minden kis jót meg kell 
ölelnünk ; mert különben a' legjobb jó is ugy e l -
szalad tőlünk, hogy azt többé minden áron sem 
lehet megvásárolni. Ki kell tehát vergődni az 
avult idö mindennapi állásából, azon kell lenni, 
hogy minden ember hivatalához mért rendelte-
tését elérhesse , lelki erejét kifejthesse, — a' 
nemes küzdés és súrlódás mezején, mindenkinek 
utat engedve — közvélemény adta pályadíjt 
nyerhessen. Éljen azért a' restauratió Dunától 
Tiszáig, Drávától Száváig, túl a' Rézen, túl a' 
Meszeseken. — Z s i g m o n d y. 

Nyílt levél, palást és kard ií gyében. 
Bájhegy * ) jun. 26. 1844. Tisztelt szer-

kesztőség, kedves barátim! A' kilencz napig 
tartott meleg gyűlésből ide a' szabadba kimene-
külvén, elfelejtettem valamire emlékeztetni t i te-
ket, mit már most levélben irok meg. Vonjátok 
ki ebből, a' mit jónak láttok , 's ugy közöljétek 
az egyházi lapban; **) mert én széles hosszan 
irok olly dologról, miért meg is haragudtak volna 
némeliy megboldogult őseink, 's tán még most is 
megharagusznak némeliy megboldogulandó v é -
neink. Hiába! mindennek kitelik az ideje, azt 
mondja a1 debreczeni Lant. íme a' dunamelléki 
ref. egyházkerület közgyűlésében «' kardnak és 
papi öltönynek ideje lejárt; 's ezt veszem most 
fel elmélkedésem tárgyául. — Vélitek-e, barátim, 
hogyha bármilly tekintélyű férfiú indítványozza 
vala a' palástnak 's kardnak elhagyását, 's pa -
poknak szintúgy, mint világiaknak polgári ruhá-
bani megjelenését, vélitek-e, mondom, hogy ez 
az indítvány keresztül ment volna ? én kötve 
hiszem; de beszédességünket ismerve, azt szinte 
bizonyosnak tartom, hogy egy illy indítvány f e -
letti vita, mellelte és ellene, egy pár órát elhú-
zott volna. Igen bölcsen történt azért, hogy a' 
polgári ruha fölvételét, öt-hat világi és papi, — 
egymás között hihetőleg összeszólalkozott egyén, 
mindjárt a ' gyű lés első napján, még pedig „ n e -
mine contradicente" tettleg m e g k e z d e t t e : mert o o 

* ) Igy kezdik nevezni a' Buda feletti kies Svábhegyet. 
• * ) Erdekessege miatt jónak láttuk az egészet közleni. 

S z e r k . 

a csupa szokást a1 csupa másforma szokás l e g -
bizonyosabban elöli. 'S ime már 2-ik napon szá-
mosan követték a ' v i a facti-t mindkét oldalról; 
az utolsó napokban pedig nem lehetett már láíni 
sem zsinóros dolmányt, sem szablyát, sem ú g y -
nevezett reverendát csak egyetlenegyet i s ; az 
előítéletnek ezen borítékai lefoszloltak, mert 
idejök lejárt A mi a' papi öltönyt illeti: ez igen 
díszes, és jól áll a1 maga helyén ; érteni csupán 
a' szent szolgálatokat. 'S kérdhetné valaki: nem 
elöitélet-e ez én bennem is? Bizony, ha a' dol-
got mélyebben vizsgálom, alkalmasint igenne 1 
kell felelnem; mert hogy a' prot. papság, mint 
egyátalában nem ordo, elkülönítő papi egyenru-
hát viseljen: ezt a' protestantismus értelmében 
lényeges szükségnek nem tekintem ; a' minthogy 
az ág. ev. papok nagy része nem is visel r eve-
rendát, sőt magok az apostolok sem viseltek va-
lami megkülönböztető papi öltönyt, úgy öltözköd-
tek, mint más. Hogy tehát nekem és másoknak 
is a' papi szép öltöny szent szolgálatoknál te t -
szik : ennek alig tudnók más okát adni, mint az t : 
mert gyermekkorunk óta megszoktuk. —A'kardra 
nézve is hasonló véleményem van, hogy t. i: az 
is igen jól áll a1 maga helyén a' harezmezön, 
ha már csakugyan vért kell ontani a' hazáért és 
királyért; (ámbár hinni szeretem: eljö még az 
idő , mellyben nem lesz szükség, hogy a' népek 
egymást, és sokszor ok nélkül gyilkolják.) Á m -
de mi csak a' szobában szeretünk kardoskodni; 
háborúban pedig legtöbben azok forgatják a' 
kardot, kik ifjúságokban kaszát 's kapál forga-
tónak, "s kiknek akkor kardot és puskát tartani 
tilos vala. 

Ezek igy levén, mire való a' kard gyűlés-
ben, 's kivált egyházi gyűlésekben ? én nem tu-
dom. Megyei gyűlésekben némellyek azért vise-
lik a1 kardot, mert az a' vérhalalmu törvényha-
tóságnak (jurisdictio sangvinis, jus gladii) j e l -
képe. Helyén van -e hát itt a' kardviselés ? 
higyje, a' ki hiszi, 's viselje, a' ki viseli, volenli 
non fit injuria. Úgyde az egyh.kerületi közgyű-
lés nem vérhatalmu törvényhatóság, hanem oly-
lyan erkölcsi testület, mellynek föladata Jézus 
szelíd szellemében ítélni és igazgatni. Mi-
nek tehát oda az ijjesztö kard és kardcsörte-
tés? *) Vagy ha már csakugyan ott is j e lké -
pet kell a' világiaknak viselni: nem inkább 
rendiben volna-e ? hogy segédgondnok és táb-
labíró urak a1 nehéz kardot otthon hagyván, egy 
szépen bekötött uj teslamenlomot f ü g g e s z t e n é n e k 
arany lánczon a' mellökre, jeléül annak, hogy 
ők a' zöld asztalnál is Jézus példáját 's tanításait 

A' most nyilvánosan ta r toü papi vizsgálatra közgyűlés 
szine elútl megjelent ifjakról különben is azt mondták, 
hogy ket tő közülök megi jed t ; — sajnálom, ha e" 
volt oka az igen gyenge felelesnek. 



tartják szemeik előtt. A ' kard és formaruha m e l -
lett felhozni szokott okok, u. m. a' gyűlés tek in-
tetének emelése, nagyobb méltósága , szebb 
rendfentarlás 'sat, semmi más. mint ábránd, — 
mellyet, mint valótlan dolgot, az élet kineveti. 
Megmondom é n , mi tenné a' gyűlést széppé, 
méltóságossá: pártszenvedély nem léte, komoly, 
nyugodt tanácskozás, egymás beszédének c sen -
des kihallgatása , egymás utáni szólás, a' mint 
magokat b e j e g y e z t e t t é k , (nem pedig mikor e g y -
szerre ö t -ha t beszél; vagy is inkább, hogy sza -
vát megértsék, kiabál) továbbá az el lenvélemény-
nek szelid eltűrése, (mert bölcsen mondotta a' nagy 
ángolminister Pitt, hogy az ellenvéleményt, vagyis 
az oppositiót, áron is meg kellene venni, ha m a -
gában nem keletkeznék) minden illetlen és sértő 
kifejezésnek kikerülése, egymásiránti kimélet, a' 
másokat boszantó, és he j ! heh sok drága időt 
ellopó örökös szólási viszketegnek legyőzése, a1 

hosszú bevezetés és kikeringések helyett e g y e -
nesen dologhoz szólás, okosság, igazságosság,— 
és a' szokott elillanás helyeit békés kitartás 'sat. 
ezek jellemző vonásai a' szép gyűlésnek, 's a' 
hol ezek megtartatnak : olt nem kell sem palást 
sem ka rd , mégis megvan a ' legszebb rend. — 
Ns Pestmegye gyülésteremébe még néhány év 
előtt be nem bocsátottak senkit, —- kivévén a' 
karzatra, — hacsak kardosan nem men t ; mert 
úgy vélekedtek, hogy polgári öltönyben majd 
mindenféle e legybelegy nép betódul, 's lárma 
l e sz , tolongás és rendetlenség. Most bemehet, 
kinek hogy tetszik, és nincsen koránt is olly 
z a j , mint volt a ' csörrenő kard idejében; és a ' 
hallgatóság alól és felül most is ugyanaz , a' ki 
volt , 's nem vegyül közé soha miveletlen, aljas 
n é p ; ezt a' tapasztalás bizonyítja. — A' tek k i -
rályi táblánál néhány év előtt rendelés adatott 
k i , hogy az ügyvédek az ügyvédi teremben 
(Procuratoria) csak magyar ruhában és kardosan 
jelenhetnek m e g ; és lön következő napon nagy 
csendesség a' teremben, és három öreg p roká -
tor, derekaikat zománczos és broncz kardokkal 
felövedezvén, iilének vala nagy csendességben 
a ' zöld asztal végén, és egymásnak szemébe 
nézének vala az ö szemeikkel, és várák vala nagy 
várakozással a' vitézlő collegákat, miként menen-
denek seregestöl a' terembe az ö kardjaikkal, 
hogy azokkal verdessék az asztaloknak és s z é -
keknek az ö lábait: de a' collegák otthon m a r a -
dának vala. Másnap ismét nagy csendesség vala 
a ' t e r e m b e n , és ők ülének ismét a ' zöld asztal 
végén, és néznek vala nagy várakozásban, és 
sokáig semmit sem szólnak vala, látván pedig e l -
végre , hogy a' collegák megint nem jönnek az ö 
kardjaikkal, mondának egymásnak: „édolognem 
jól van igy", és ezt a' mgos elnöknek is m e g -
mondják vala,és a' bölcs elnök nem engedilovábbis 
erötetni a 'dolgot , és az ügyvédek seregestöl gyi i -

lének a' terembe kard nélkül , és nem csörgeték 
azt, a1 mi nem volt, hanem csak lassú szóval 
za jongának , és zajonganak mind e' mai n a -
piglan. 

Lett dolgok ezek, uraim! és kézzel fogható-
lag azt mutatják , hogy a' kard nem mindenüvé 
való. Ugyanez áll a ' reverendáról is ; ez is a l -
kalmatlan a' nagy hőségben, mert nyaktól bokáig 
be kell gombolni; — és a' mi énelötlem legfon-

tosabb, — az azt mindenütt viselőnek, akarva nem 
akarva, ordo szint a d , pedig a' protestánsok 
szentségei között , ,papirend' ' nincs, 's ezt jól j e -
gyezzük meg. — 

Lesznek ó-szemüek, nem kétlem, kik az itt 
elmondottakért engem káromlónak nevezendenek, 
és kiáltani fog ják : hogy a' superintendentia g y ű -
lése az eddig mindig szokásban volt kard és 
papiöltöny levetkezésével megszentségtelenit te-
tett. Megszentségtelenítettétek bizony ti, kik a' 
papot és világit meggondolatlanul egymás e l le -
nébe helyezvén, palástnak a' kardot szemközt t e -
vén, protestáns egyházi gyűlésben a' hosszú zöld 
asztallal választó falat alkotlatok, 's a' két elemet 
egymással mintegy ellenséges állásba helyhez-
tettétek. Megszentségtelenítenétek ti, ó-szemüek, 
kik a' protestantismus szelleméből nem érthető két 
elemet felállítván, 's különválasztástok által az 
egymás iránti bizalmatlanság és idegenség magvát 
elszórván, az emberi gyarlóságnál fogva t e r m é -
szetes okot és alkalmat adtatok arra, hogy a ' p r o -
test. egyházban nem is képzelhető, és ha valahol 
volt, csak hivatali visszaélésből lehetett rpapura-
lom és úrkény''(hierarchia, küriarchiajviszálkodást 
sziilö nevezetek megszülemjenek. Ez a' ti bűnö-
tök, és ti miattatok a' miénk is, kik a ' két hom-
lokvonalt sokáig külön é rdekűnek , söt sokszor 
ellenséges állásúnak lenni véltük, 's egymási rá-
nyában méltatlanul legidegenebbek valónk. Mi 
tehát e' reánk ragadt bün expiatiójára, egyház i -
gyűlésben végkép letettük az ölölégy vert, és az 
ártatlan papiköntöst, azokat csak akkor és ott, a ' 
hol és a1 mikor kell, használandók. — A' s a r -
kantyúk ideje le jár t ; 's fővárosunkban — k ivé -
vén a' lovaglásnál, és néhány vén embernek 
alacsony sarkú széles csizmáján — sarkantyút 
többé nem láthatni: 's ez, ugy tartom, elöpostája 
volt a' kard nyugalomra tételének, mikor azzal 
ölni-vágni nem akarunk Azonban a' sarkantyú 
elhagyásával a' magyar nemzet nemzetiségében 
semmit sem v e s z t e i t , söt nemzetibbnek találom 
azt most, mint volt a' hosszú nyakú sarkantyú 
korában. — A ' reverendának és palástnak g y ü -
Iésekbeni (mert itt nem a' szent szolgálatokról 
van szó) elhagyásával a ' prot. papság papiassá-
gából szinte semmit sem fog veszíteni; mert a' 
papiasság, — mint én felfogom, — a' lelkiatyai 
és népnevelői legszebb hivatás, és egyházi k o r -
mány becsületes betöltésében, nem pedig a' r e -



verendában, vagy bokáig érő nagykapuiban, 's 
porköpönyegben áll. 

Fordítom immár beszédemet az elöltem levő 
szomorú alkalmatosságra. Szomorúnak, elidege-
nítőnek nevezem én most a' pesti egyh.kerületi 
lanácsterem ujabbi elrendezését. Botrányos volt 
előttem mindig, hogy papok és világiak külön 
sorokon egymás ellenében ültek, mint két ellen-
séges tábor, melly egvmás ármányaitól mindig 
tart. A' papok során nyugodtabban legeltettem 
mégis szemeimet, mert a' fekete egyenruha a' 
szemnek tetszett; ámde a1 világiak táborában a 
mennyi egyén, majd annyi különféle köntös és 
kard és kucsma. Itt egy öreg ur ült pettyegetett 
bör-hüvelyü kis karddal, hosszú mentében ; mel-
lette egy fiatalabb és gazdagabb, kövekkel kira-
kott broncz hüvelylyel vagy ezüst karddal attil-
lában; következik egy markolastul fekete posz-
tóba burkolt kard, mivel gyászol; mellette egy f é -
nyes aczélkard, veres zsinórról függve, minthogy 
nem gyászol ; ezt felváltja egy széles rozsdás 
kardbör, felkölövel, kurta zsinóros dolmánynyal, 
és szüli hálulju kis magyar nadrággal, et sic 
porro. Uraim 1 a1 hidegen szemlélő és fontoló 
szemében olly carricalurák ezek, egyházkerületi 
közgyűlésben !! miket az utókor majd csak égett 
boros palaczkokban fog bámulhatni, mint gróf 
Széchenyi avas prókátorait, a' stádium szavai 
szerint. De visszatérvén az ujabb elrendezésre : 
az nekem soha sem tetszhetik azért , mert az 
elnök a' hosszú asztal közepére helyeztetvén, 
az asztal felét mindkét oldalról csupán papok, 
's másik félét csupán világiak foglalják el; — és 
igy a' különszakadás, külön testformálás még 
nagyobb, mert eddig legalább egymás szemébe 
nézhettünk, 's nézeteinket egymással közölhet-
tük is. Én azt óhajtanám, hogy miután minden 
egyházmegyei és kerületi hivatalnok, papi és v i -
lági, különben is polgári ruhába fog ezulán a' 
gyűlésen megjelenni : ülne az egyházmegyei 
gondnok maga illető esperese mellé , és ne sza-
kadozzanak kétfelé; a' táblabírák pedig egyhá-
ziak és világiak, nem tekintvén arra, mcllyiknek 
van hosszabb vagy rövidebb kapulja, és világosb 
színű posztója, ülnének vegyest, a1 hol hely van, 
és a' hol tetszik. Csekélységnek fog ez sokak 
elölt tetszeni; én azonban jövőre nézve n a g y j e -
lentőségű csekély igazitásnak tartom.Pártoljátok/') 
édes barátim, ez eszmét lapjaitokban, mellyek sok 
jó eszmét költöttek már fel, és sokat mégis érlel-
tek ; pártoljátok, — buzgón kérlek, — ha akar -
játok, hogy a' prot. egyházi állodalomban csupa 
külsőségek által behozott, 's egymással ellen-
kezni vélt két elem a' közjó előmozdítására egy-
beolvadjon ! B. E 

# ) Szívesen most és szívesen jövóben . S z e r k . 

Cl y ii 1 é s e k. 
Árvái egyházmegyei gyűlés. Folyó 

hó 6-kán az árvái ev. egvh.megye mgos Zmeskal 
Móricz felügyelő ur elnöklete alatt közgyűlését 
tartá, mellynek eredményeit rövid kivonatban tu-
domás végett közlöm. T. i. Cancrinyi Pál halálo-
zása által megürült esperesi hivatal, Tomalya 
András zsaskói lelkész ur állal betöltetett. — 
Erre egyik bő javaslatit lelkészünk az esperesi 
hivatalnak méltóságát és üdvösséget megfontol-
ván, egyh.megye elrendezését hosszú szónoklat-
tal sürgelé, melly is elfogadtatott, és ennek ki-
dolgozása kiküldőit választmányra bízatott. — 
Tovább haladásunknak jelét kimutatni akarván, 
javalatképen kéretett , hogy a' mi hat egyházból 
álló egyh.megyénkbe még egy alesperes, két vagy 
több dekánusok is választassanak, és ígv minden 7 O tJ 
lelkész ezen díszes hivatallal felruháztassék, de 
sajnálom, hogy ezen haladásnak modorja ez alka-
lommal megbukott. 

Azután mint n.m. helytartótanácstól superin-
tendentialis uton hozzánk intézeti, úgy mgos ke -
rületi gondnok ur levele olvasása után, mlgos 
elnök ur felszólításának következtében, ö Felsé-
géhez a' vallásos sérelmek orvoslásáért egy a lá -
zatos kérelem felíratni határoztatott. * ) 

M e d z i h r a d s z k y L a j o s . 

Belső Somogyi hírek. 
Rendkívüli gyűlésünk most hamarjában 

kétszer is volt , még pedig mindenkor Nagy-
Bajomban az esperesi lakon ; **J az elsöbbin : Í j 
szavazatok bontatlak fel, mellyek eredményei: 
föjegyzöségre t. Kiss András Csokonai, alra t. 
Barla Szabó János visontai lelkész urak nyertek 
szótöbbséget, azonban a' megválasztott egyének, 
egyik hevességét , másik szemei gyengeségét 
hozván fel okul, a' bizalmat megköszönve , a1 

jegyzöséget nem vállalák el. — Uj választásnak 
nézünk hát elébe, 's örömünkre többe nem r e -
latív, hanem absolut többség fog dönteni, mint 
ezt az egyh.kerület határozta; — 2 ) eddig az 
özvegy és árvatár pénztárnokát csak a' papok 
választolták , mivel azok voltak az évenkénti 
adományozók, 's most föesperesünk állal az e g y -

* ) Ennek a' fölirásnak kérelme összepontosúl a b b a n : 1) 
bogy közös reciproci tás legyen; 21 hogy vegyes h á -
zasoknak szabad legyen tetszésök szerint a1 gyermekek 
neveléséről intézkedni és rendelést (enni, azon esetre 
pedig, hogyha ezt a'szülők elmulasztanák tenni vagy nem 
akarnák, a ' gyermekek a ty jok vallását követni kény t e -
leni tessenek; 3 ) hogy az áldásnak (Benediotio) kérdésé 
egészen megszüntessék. 

**) Egyházak 's t isztel , tiszttársak ! mikor szabadi t já tok 
már fel az esperest a" gyüléstar tás nyűg jé tő l ? minlha 
bizony ö köteleztetve volna Isten szent nevében, vagy 
i s ingyen hordozni a ' gyülés tar tás költségeit . — K. 



házak felszólittatván, hogy ök is, ha fizetnek, 
lehelnek választók, 's mi lön ennek következé-
se? az, hogy néhány buzgó egyházak, csakhogy 
ezen jogban is részesülhessenek, evangyéliomi 
munkás szeretetöknek adták je lé t ; mert közel 
100 v.ft. évenkénti fizetésre kötelezték magokat, 
's a' megürült pénztárnokságra bizalmuk pontosult 
Lábodi lelkész t. Szentesi Jánosban. — 

Az utóbbi gyűlésen, melly volt jun. 1 3 - k á n : 
1) szőnyegre hozatván az egyh.kerületi főisko-
lai vádlottak ügye, 's előadatván, miképen t. n. 
Veszprém vármegye, — a' főiskola illy 's hason-
fajú esetekbeni bíráskodási gyakorlata, 's ható-
sága joga mellöztével, - - a' vádlott 20 tanulót 
fenyítő perbe fogadta: ennek következtében f. 
t. superintendens ur megkéretik, hogy minél-
elébb gyülésileg folyamodjék ö felségéhez a lá-
zatosan, hogy nemes Veszprém vármegyét a' 
főiskola illy esetekbeni hatósági jogára emlékez-
tetni méltóztassék, 's e' tárgyban a' testvér egyh. 
megyék is atyafiságosan tudósíttatni rendeltettek ; 
— 2) a' Csurgói iskola kamatos tökéi betábláz-
tatni rendeltettek. — S o m o g y i . 

I s k o l a ü g y . 
D e l i v e c z e n . Régóta várom, hogy vala-

melly avatottabb kéz majd felfogja ügyét iskolánk-
nak, 's megczáfolja hírlap utján is azon vádakat, 
mellyek szer int , iskolánknak ezen átalakulási 
korszakában támadt ellenei a' közönség elölt szerte 
szét azt beszélgetik, hogy a' debreczeni főiskola 
ezentúl már csak az urak iskolája leend, mert itt 
a' szegényebbek elöl minden eddig létező tanul-
hatási segédeszközök elvétettek, 's az e1 végre 
tett alapítványok is az ezzel ellenkező végekre 
fordíttatnak, mondom, ezen rágalmak megczáfolá-
sát inár régóta várom. De mindez ideig, e' t á rgy-
ban, azon avatottabbak részéről, — kikre vártam, 
semmi nem történt, 's a' közönségnek nagy része, 
— melly, minden további vizsgálódás nélkül, a' 
hazug rágalmaknak hitelt adott , iskolánk ellen 
ezért máig is békételenkedik. Most már én nem 
mulasztom el a' közönséget erről egy-ké t szóval 
felvilágosítani. Tudva van mindenki előtt, hogy 
több rendbeli jóltevö alapítványok következtében 
szokásban volt ezelőtt iskolánkban a' szegényebb 
tanulók között naponként főtt ételt osztogatni. — 
Tudva van stz is, hogy a' gyülekezetek némellyi-
ke, 's némelly kegyesebb magánosok évenként 
bizonyos mennyiségű életet küldöttek be , mi az -
tán kenyérré süttetve, időnként a' szegényebb t a -
nulók közölt kiosztogallatott, de mindezek igy lenni 
ma mór megszűntek. Igaz! hogy ma már nem 
osztogattatik sem főtt étel, sem kenyér, de adatik 
ezzel felérő pénzöszveg, mit bizonyítsanak azon 
szinte kétszázra menő kisebb 's nagyobb tanulók, 
kik e' jótéleményben tavaly, ' saz idén is jó meny-

nyiségben részesültek, — 's ez igy fog inenni 
ezután is. — Nincs hát miért aggódni a' közön-
ségnek; mert alapítványai 's segedelmezései, ma 
is gondosan kezeltetve, az általa ohajtott legjobb 
végre fordíttatnak. Ezzel bevégezném soraimat, 
de itt helyén látom megemlíteni azt is, hogy isko-
lánk növendékei között az idén, egy, a' még csak 
mostanában tett keresztesi Deákféle alapítvány 
nyomán két tudományos pályakérdés tüzetett ki, 
a' jövő év első napjára megfejtendő : — úgymint 
egy theologiai, 's egy historico politicai, — 's az 
ezen kérdéseket legjobban megfejtő két egyénnek 
— mit az oktatói karból e' végre kinevezendő v á -
lasztmány itélend el — két-kétszáz váltó frt fog 
jutalomdíjul adatni, ''s ezen pályáztatás, a1 k é r -
dések változtatásával, minden évben meg fog tör-
ténni. T o l d i I s t v á n . 
A' szarvasi es]>erességi főiskola. 

Többek felszólításának engedek, a' többek 
óhajtásának teszek eleget, midőn a' szarvasi t an-
intézetről néhány szót szólok ezen lapokban, mely-
lyek az iskolai 's egyházi ügyeknek szánvák. Nem 
leszek hosszas, mert mind az én időm, mind az o l -
vasók ideje drága, 's az e'lapokba fölveendő t á r -
gyak halmaza is nagyobb, mintsem hogy egyes 
tudósításoknak lapokat lehetni szánni. — Az evan-
gelicusok sajnosan érezék a' mult század vége f e -
lé, hogy a1 tiszántúli boldog téreken nincs egy 
főbb tudományos intézetök is, gondolkoztak a1 baj 
orvoslásáról 's dicsőén uralkodott Ferencz ki rá ly-
tól szabadalmat nyerlek egy felsőbb tanoda fe l -
állítására, mellyben a' nyelvészeti, humanitási, 
bölcseleti 's theologiai tudományokat taníthassák. 
Lelkesen látván a1 dologhoz, az intézetet csakha-
mar létrehozák, 's Békés megye Mezö-Berény 
helységében szállítók meg. Az uj gyarmat honias 
földet talála 's főleg a' helybeli lelkész urak lelkes 
buzgalma által szép virágzásnak indult, a 'helybeli 
földes uraság 's ecclesia nem csekély pártfogolá-
sát tapasztalván. Ezen időben a' hittudomány is 
taníttaték és befejezteték M.-Berényben. 

A' főleg statistikai munkálkodásáról ösmeretes 
Magda Pál igazgatósága alatt átszállásollaték az 
intézet Berényböl Szarvasra, hol előbb négy tanító 
(.Magda Pál, Molitorisz Adolf, Molitorisz Károly, 
és Benka György) munkálkodott, ulóbb Molitorisz 
Károly eltávozott, majd Magda Pál nyugdíjaztatott 
és meghalt, — 's eképen csak két tanító marada 
hátra. Az esperesség csődöt hirdete 's a' csődü-
lök közül Hrabotszky Dávid urat megválasztá, ki 
azonban a' késmárki jogtanitó-székre is csődül-
vén, Szarvason felmonda. Ez idö alatt a1 bölcse-
let hallgata Szarvason, 's a' két tanító csak legna-
gyobb erömegfeszítéssel végezheté a' reáhárult 
óriási munkát. Hogy az intézet össze ne ömöljék, 
az esperesség csöd helyett a' fölhívási módhoz 
nyúlt, remélvén, hogy eképen azon évben t. i. 
1842-ki septemberre nyerhetend uj tanítót. A* 



felhívottak között valék én is, — de távol Pesttől, 
fél Magyarhont beutazandó. Csak augustusban tu-
dám meg felszólíttatásomat, későbben, mint sem 
hogy pesti viszonyaimat kellő időre félbeszakaszt-
hattam 's a1 szükséges előkészületeket megtehet-
tem volna. E1 közben a1 pesti GymnasiumbólTaub-
ner Károly időközben eltávozván, helyébe ideig-
leni tanításra felszólitatám 's nem kevés baráta-
imnak kilátást nyujték azon reményre, hogy Pes -
ten maradok, a' még egyszer olly jövedelmes és 
tízszerte, százszorta mulatságosabb fővárosban. 
Szarvas ismét azon ponton vala, hogy némi za -
varba jöjün. De hála az én hanyagságomnak, hogy 
a' helyvadászatban egy lépést sem tettem, oh, hála 
a' sors akaratának, hogy ugy intézé a' dolgot, 
minél jobban magam sem intézhetém: Pesten ke -
resztül esvén, meg sem kelle magamtól kérdez-
nem: „Menjek-e? maradjak-e ? " Mentem és a' 
legszebb munkamezöt találtam magam előtt: s za -
badelvű, nemes gondolkozású esperességet, józan 
szándékú 's értelmes iskolai tanácsot, hozzám 
simuló 's összemunkálkodásra kész tiszttársakat, 
jó tanítványokat, kiket a' szem pillantásaival lehete 
vezérleni 's kiknél különös buzdítgatásra szüksé-
gem sem volt, és végre jó indulatu, ámbár több-
nyire lót ajkú 's alsóbb rendű közönséget. Az o r -
szág és nemzet színe előtt mondhatom el, hogy e* 
tót közönség nemcsak nem ellenségeskedett ve-
lem, midőn hazám szent ügyében munkálkodni 
látott, hanem rokonszenvvel néze rám, örült g y e r -
mekei tekintetében 's a' mennyire töle lelt, részt 
vőn munkálatainkban, nevezetesen magyar öröm-
ünnepeinkben. 

Az évekig elnémult bölcselelet én szólaltatám 
meg Szarvason, 's mondhatom, érdemem fölötti 
helyesléssel főnökeim részéről. Láttam, hogy sze-
relnek, becsülnek és biznak bennem: azért bátor 
valék mozgatni. Első kisérlelem a1 könyvtár j a -
vára történt, 's szép öszveget tudék összegyűjte-
ni ; a' második nagyobb és nehezebb volt, 's hála 
isten, itt is szerencsés valék! A' májusi esperes-
ségi gyűlés alkalmával előterjesztőm, hogy a1 n e -
gyedik tanító elmulhallanul szükséges, és a 'maga 
hasznát lelkén viselő esperesség elhatározá, hogy, 
ámbár maga megerőltetésével jár, negyedik taní-
tót hivand meg. Három meghívandó egyén n e -
vezleték meg. 's határoztatott, hogy a' gyüleke-
zetek kövelei a1 szarvasi közvizsgálatok alkalmá-
val tartandó esperességi gyűlésre szavazattal e l -
látva jöjenek. Ugy lön, és én mint tiszttársomai 
mutathatom be, a1 nagy közönségnek Bloch Mó-
riczot, kiben az egész esperesség bizodalma tel-
jesen központosult, 's kit a' sors mindig egész 
váratlanul kapcsola hozzám barátul, iró 's acade-
iniai társul 's jelenleg mint ugyanazon pályán iz-
zadandó!. A' békési ev. esperesség pedig büszke 
lehet lettére, mellyel bebizonyitá, hogy az előíté-
letek szörnyének nyakára hágott; különösen pe-

dig büszke lehet Orosháza, melly elvül mondá ki, 
hogy vallásra tekintés nélkül meg kell hint az 
ügyes és alkalmas embert. 

A teendők sora azonban épen nincs befejez-
ve Szarvason. A1 négy tanító még nem elegendő; 
hátra van az ötödiket is meghíni, 's ez vélemé-
nyem szerint a' minimum, melly mellett pihenés 
végett megállapodhatni. Talán a' helybeli lelkész 
urak egyikét és másikát is lehetne használni; hisz 
ismeretes, minő érdemeket gyüjlének magoknak 
hajdan a' berényi lelkészek a' gymnasium körül. 
Azután e1 név „Gymnasium" nem illik az intézet-
re, mellyben bölcselet és physika taníttatik 's a1 

theologia is tanittalhatik. Minél előbb a' név is 
fölcserélendő lesz, molly egészen hamis fogalmat 
táplál. E ' végett folyamodás lesz intézendő a' nm. 
m. helytartó tanácshoz; az ötödik és több tanító 
végett pedig erőnkkel kell számol vetni 's kezein-
ket nem szabad összedugnunk. A' superintenden-
tia nem nézheti hidegen az esperesség törekvé-
seit, 's nem volna töle méltatlan dolog: egy tan-
széket alapítania s arra a' tanítót kineveznie, v a -
lamint Szarvas városa igen szép dolgot vinne 
végbe, ha atyai kézzel tapintana a' főiskola erére 
's p. o. a1 Gymnasium épületét ingyen engedné 
által 's egy talán általa választandó tanító díjazá-
sát magára válalná. Ezen terv létesítése már moz-
gatókra is talált Szarvason, "s ha isten is ugy akarja, 
maholnap olly tanintézetünk lesz az alföldön, 
melly becsületünkre válik. Addig is legyen min-
den jó hazafi ügyszeretetébe ajánlva ezen iskola, 
melly mind oktatási's elmefejtési, mind magyaro-
sílási szempontból igen sok jót okozhat, 's ez utolsó 
tekintetből az egész haza figyelmét megérdemli, 
mint a' melly vagy 80 ,000 evangelicus tót kö-
zölt munkálkodik s az óhitűek számára is sok t e -
kintetből igen kínálkozó. 

Még néhány szót Szarvasról, mint a' Gymna-
sium helyéről és a' tanulmányokról az intézetben. 
— Szarvas Békés megyében fekszik az egyesült 
Körös mellett (melly a1 vizi gymnastikára nézve 
nem kis fontosságú). Lakosa közel 20 ,000 van, 
kik nagyobb részint tótok, de a' mesteremberek 
és honoratiorok (ezek száma jó nagy) magyarok, 
's kisebb számmal németek. A' fiúk tehát, a1 mint 
illyen, vagy ollyan nvelvü házban szállásolnak, 
három nyelvet tanulhatnak meg. Az intézet nyel-
ve pedig kizárólag magyar, 's az első két évben 
minden tót, rácz és oláh teljesen megszokott ma-
gyarosodni. De a' többi nyelvekre is illő gond 
fordíttatik. Molitoris egész szenvedéllyel tanítja a' 
latin nyelvet és classicusokat. Bloch Móricz, mint 
szenvedélyes és jártas hellén fog működni. Azon-
felül rendes tanulmány a1 német nyelv, 's rendkí-
vüli órákat nyitandunk meg a' franczia, angol's 
olasz nyelveknek. Héber nyelv tekintetében aligha 
páratlan nem lesz intézetünk. 

Ila a' n vei vekre e n n v i gondot fordítunk, any-
30* 



nyival inkább rajta leszek én, ki a1 nyelvet min-
dig csak mint eszközt tekintem, hogy a' tudomány 
mint czél legalább is hasonló buzgalommal ápol-
tassék Benka Györgynek szelíd modora 's buzgó-
sága épen a' fiúkhoz mért, kiknél igen szerencsé-
sen működik a' történetekben, vallásban; Molito-
ris Adolf kezén lesznek: a1 földirat, számtan, régi 
történetek ' s a ' t . ; Bloch Móricz, az egész Mathe-
sist tanítandja az irodalommal és egyebekkel, mig 
én a' természeti 's bölcseleti tudományokat adom 
elö. Az esperesség készsége a segédszerek b e -
szerzésére onnan is magyarázható, hogy physikai 
kísérletekre évenként 100 pgö ftot rendele, sza-
bad adakozás utján begyűjtendőt 's a' hijányt a' 
p é n z t á r b ó l pólolandva, — nem is hiszem, hogy 
lelkes férfiaink 's hölgyeink visszavonnák mago-
kat 's fölöslegesen is ne imának alá, söt remélem, 
hogy találkozandaraak buzgó hazafiak, kik physikai 
eszközök bevásárlására különös segedelemmel 
fognak járulni — hisz habár sáriink félévig föld-
höz köt is, van minekünk erőnk, csak jóra akar -
juk használni, 's ne mondja senki , hogy a' kelle-
mes p. o. az angol ebekkeli vadászat melleit (mire 
vagy nyolczvanat praescribáltunk Yorkshireból) a' 
szükséges és hasznosról is megfelejtkezünk. Szar -
vas catholicus földes urai olly alapot adtanak in-
tézetünknek, mellyen jó gyökereket vethet (öt 
paraszthelyet és két malomjogot minden jobbá-
gyi tehertől mentesen); Békés nagyait ezen szép 
példa folyvást ösztönözheti további jótékony-
ságra 

Nagyon hálra vagyunk a' szorgalomdíjak 
ügyére nézve, mert csak egy Boczkó-léle alapít-
ványunk van 's a1 superintendenlia eddigelé épen 
nem veié ránk kegyes szemeit: de némi kárpót-
lásul szolgál, az élelem olcsósága Szarvason 's az 
Alumneum, inellybe 10 pgö ftért mindenki bevé-
tetik 's a' szorgalmas és jóerkölcsü ifjak bizonyos 
számának az egész vagy féldíj elengedtetik. A1 

tandíj mérséklett, a' könyvtárra mindenki éven-
ként egy húszast fizet 's ezért hetenként kétszer 
vihet ki könyvet, mellynek kivont tartalmát köte-
les bemutalni. — Többet mondhatnék, főleg ha 
okoskodólag akarnék a' dologhoz látni; de dolgo-
kat akarván adni, nem szavakat, ezzel elhallga-
tok — minden iskola ügybarátinak szives hajlan-
dóságába ajánlván az intézetet. 

V a j d a P é t e r . 

M ü Ifol (1. 
KiilföMikalászok. E'czim alatt szán-

dékom Isten segedelmével, rövid, a' mennyire 
lehet tömött és világos közleményeimet, a'külföldi 
keresztyén egyházak kül- és beléleiéröl, egyházi 
és tudományos mozgalmáról megnyílni. Marad-
hatnánk mi, annyi igaz, domi doctusok, mintázok 
lenni kezdénk a 'X lX- ik században, szegény pro-

testáns lapunk ellegelhelnemég magyar protestáns 
egyházunk sovány mezején jó ideig, míg holt h i -
rét elhozná az alföldi szél: azonban nem fog- á r -
tani, ha lapjain néha külföldi kalászok is lesznek 
elszórva: ki tudja mellyikböl hull mag, liz, husz, 
vagy hatvan magot hozandó. — Legyen a' kül-
földi keresztyén egyházak nagy oceanjához elszi-
getelt egyházunkból legalább egy gyalog ösvény-
nyel több. — Egyes embernek minden forrást 
használni lehcllen levén a' közlendő adatok kút-
fejei lesznek: 1) a1 darmstadliallgemeine Kirchen-
zeitung, szerkesztők Bretschneider és Zimmerman. 
2 ) A'berlini allgemeines repertórium für die theo-
log. Literatur, szerk. Rheinwald. 3 ) a' leipzigi 
Iheolog. Zeilbilder, szerk. Theile. 4 ) a' berlini 
allgem. Iíirchenzeitung, szerk. Rheinwald. 5 ) a1 

stutgardi Christen-Bote, kiadó Burk.6) a1 francfurti 
Katholische Kirchenzeitung, szerk. Frick. 

Közléseimben szerettem volna bizonyos rend-
szert követni; de utoljára is csak ezen két e r e d -
ményhez jutottam: a ) hogy a' journalistikában 
rendszer nincs, nem lehet; b) hogy e1 szerént a' 
közlésekben is a' rend igen, de rendszer kivihet-
len. Ismertetem hát a 'füzeteket füzetenként, a' l a -
pokat csomónként, ugy a' mint hozzám érkezend-
nek. — Irány mutatásul ennyi elég. 

A' Darmstadti egyli. liftrl. i§44. 
martinai füzete. Értekezések, a) Mi-
után egy névtelen értekező, az elaprílolt Német-
hon számszerént csak 29 kisebb nagyobb csoport-
ba szakadt protestáns egyházaiban eláradt tudo-
mányi, igazgatási, liturgiái, symboliumi 's egyéb 
különbségeit nagyjából elszámlálja: könnyű vérrel 
és számolással, az ezen sokféleségnek egy kap -
tára ütését szükségesnek és könnyen kivihetőnek 
állítja. Hosszú értekezésén keresztül folyvást h i -
teget a' nagy csomó megoldásával, végre kimondja 
a' nagy titkot: hogy e' nagyszerű összeolvasztást 
a' hajdani viszont életbe hozandó corpus evange-
licorum tehetné. - Én az egyesítést szükséges-
nek nem tartom, könnyen kivihetését pedig ke re -
ken tagadom. Egyébiránt nagy becsű é r t eke-
zés lehet azoknak, kik a' német nagy p ro -
testáns egyház mindenféleségét kicsinyben i s -
merni akarják. 

b) Egy másik névtelen értekező, honunkat, az 
ilt zavargó és csavargó sok nyelv és ivadék végett 
kis európának keresztelvén e l , miután az itt lakó 
magyarokat három és fél millióra fogyasztotta le, 
a' többi tíz milliót tóltá, németté, ráczczá, oláhvá, 
czigánynyá, zsidóvá, olaszszá,* francziává tarkí-
totta volna: búsan kikél a' magyaromania ellen. 
A' németeket megdicséri, a1 tótokat megczirol-
gatja azért, hogy az elsők magyarhont németesí-
tik, az utósók tótosítják, országos törvényeinknek 
hódoló lelkészeinket, kik németnek hagyva a ' n é -
metet, tótnak a tótot, azon vannak, hogy magyar-



honban, magyarul is tudjon a' német és tót feleba-
rát, fogadott béreseknek — miethling — nevezi 
el, „der jen ige Pfarrer, welcher dazu behülflich 
ist, dass seinen Beichtkindern nach und nach eins 
ihrer theuersten Giiter entrissen werde, muss ein 
miethling sein. Und kann es nicht gut mit seiner 
Heerde meinen." 's a ' t . — Végül halljuk, a1 m a -
gyar szalmatüz mellett melegítvén fel német és 
tót nyálkás r eménye i t , biztatni kezdi embereit, 
hogy ne enged jenek ; mert a magyar még nem-
zetsége mellett se bír állhatatosan küzdeni. „Die 
Idee deren Realisirung dieUngarnmit i h r e m g a n -
zen orientalischen Feuer begonnen , bald einen 
andern Platz machen muss." — Ravaszul, de azért 
nem jól számít a ' tótnémet patrióta, nemkelle vala 
felejtnie, hogy a' „lenni vagy nem lenni" kérdés 
fontosságát végre megér té bonunk, és az ezt me-
legítő tűz mellett, a1 német nyá lka , mint veröfé-
nyen a 'mocsár vize kiszárad, s a benne lármázó 
úszómászó kétlaliiak kihalnak. 

c) Egy harmadik névtelen kérdésbe teszi : 
lehetne-e a1 Bibliának Lutherféle fordí tását , a"1 

nemet evang. egyház vulgátáját, uj biráló v izs -
gálat alá venn i? — Tagadni nem lehet, hogy L u -
ther biblia fordítása nagy kincs. A1 német e g y e -
nes ségnek , hajdani egésséges népszerűségnek 
megbecsülhetlen maradványa, de azért nem hi-
bátlan. Igy Mát. 5: 22. az tíxtj szó, bór rajta f o r -
dul meg az egész vers helyes értelme, lefordítva 
nincs, a ' ga/.a szó csak raka németül is — mint 
szinte Károlyinál magyarul, — holott ez alakban 
érlhetlen németül , érlhetlen magyarul. Rom. 3: 
2 8 . versét Lulhor fordítása megtoldja az alléin 
szóval, ' s l é sz belőle ollyan tan, millyent az apos-
tol soha nem tanított; loyt^oy.eOa sv, jt i$Et vi-
xaiüoOcci ái'OgujTtov, / w Q i g l'gyujv vó^xii — SO h a l -
tén wir es nun , dass der Mensch gerechl werde 
alléin durch den Glauben, ohne des Gesetzes W e r k , 
bár az alléin szónak az eredeti nyelvben nem f e -
lel meg semmi; mégis épen e1 pótnál fogva lön 
e ' hely alapja az evang. egyház födogmájánakraz 
egyedül hit általi megigazulásnak. — Jan. 3: 3. az 
avü/Osv szólKárolyival együtt nem jól fordítolla.— 
1. Kor. 2: 14. a ipvxixoq avOQtDnog tévesztett f o r -
dítása , mennyi dogmaharcznak és ludós csépe-
lesnek lön for rása? 's a1 t 

Egyházunk szellemét, mégsem adnám én a' 
német egyház magasztalt szel lemeért! mi Károlyi 
igen jó, de azért, nem tökéletes fordításával nem 
bánunk illy vak pielással, hogy olly szűkölve t en -
nők fel a' magában igen természetes kérdést, mint 
a' német tudós, ki minlha valami kínzó gonosz 
lélektől szabadult volna meg, felsóhajt a' kérdés 
u tán: dixi el salvavi animam meam ! — Székács 
és Bloch tettleg hozzáfoglak a' Biblia fordításá-
hoz a' nélkül, hogy kinevezett, vagy választott 
hetven fordító agyán vagy rostáján keresztül 
csepegetnék vagy szűrnék le a1 munkát Igy min-

den szabadon hozzá szólhat, és a'fordítás nem 
valami megcsomósodott testületé, hanem magáé 
az egyházé leend. D o b o s 

Statistikai adatok. Galicziában, h iva -
talos adatok szerint, 1 5 4 8 • mföldön 4 , 7 6 4 , 5 2 3 
lélek lakik 95 v á r o s , 76 városka, 196 mező-
vá ros - és 6047 faluban. A ' lakosok vallásra 
nézve következőleg oszlanak fel : római kath. 
2 ,094 ,443 , egy. görögök: 2 ,077 ,994 , nem egy. 
görögök: 269,3 '^7 (mindnyájan Bukovinában> 
5 7 9 3 örmény, 3 0 , 2 4 6 protestáns, 2 5 4 karaitai 
's 2 8 3 , 3 4 5 talmudi zsidó. Mivel a ' papok száma 
4783 , a' nemeseké pedig 6 0 •— 6 5 , 0 0 0 közt 
áll , 9 0 9 lakosra egy pap, 7 0 - r e egy nemes, 
16 keresztyénre egy zsidó esik. Igy Galicziá-
ban több zsidó van, mint bármelly más ausztriai 
tartományban. (B. A. Ií. Z . ) 

B e l f ö l d . 
Tes«g>Iomszeiitelés Szalafön. Ki-

méne a' nép, és hozónak leveles ágakat és csiná-
lának leveles színeket a' 7 - ik hónap 6 - i k napján, 
a' paplak udvarában. Másnap Összegyülének a nép 
vénei és nagy sokaság mindenfelöl, keletről, n y u -
gatról, éjszakról és délről; megjelennek a' papok 
is, és a' mint az óramutató tizet mutat, 's az eső 
megáll, megkondul a 'nagyobb harang, félóra múl -
va meghuzatik a ' k isebb, t izenegykor szól mind 
a' kettő. A1 leveles színek és utczák tömvék a' 
sok néptől. Kezdődik az ünnepély: a' papok p á -
rosával mennek, a' tanítói kar harmóniája k í sé -
retében, a' templom felé, utánok lépdelnek a' v i -
lági tisztesi) vendégek, környezi pedig mind e z e -
ket a' kíváncsi nép, melly szájtátva bámula és k é r -
dé, mondván: valljon mi leszen ebből? — M e g -
állanak a1 papok a'templom csarnokában, és m e g -
szólal közttik legidösb, a ' j e l e s szónok, kinek 
szájából foly a' beszéd, mint méz, helyelles e s -
peres Hajas István ur. és mond beszédet, keveset , 
rövidet , de tartalmast és velőset ; a' templomaj-
tóban mondá ö ezt, és beszéde végeztével átnyujtá 
a ' templom kulcsát szolgatársának, ki sz. ihlettől 
meglepetve, remegve veszi á t , ' s tolja a' templom-
ajlóba és kinyitja azt. Ez a1 helybeli pap lisztlár-
sunk t. Sípos János ur. Most a1 papok két részre 
oszlanak, egyik ment a' leveles színek alá, másik 
a' templomba; a ' nép is, melly beféri — ment a 
templomba, ki pedig nem, ment részint a' szabad 
ég , részint a1 leveles színek alá. — A1 templom-
ban a' tanítói kar harmóniája, a' szabadban a" nép 
száján és szivén keresztül hatott énekek hangza-
nak. Ezulán belül t. Mozgay Sámuel, németfalusi 
pap, tart Csel. 17. 24-röl mély , kidolgozott és 
velőkön keresztül hatott beszédet , kün ugyanak-
kor. alulirt Nehem VIII. 1 — 12. verseiről az u t -
czán a ' leveles színek alalt szónokolt, felállván 
utána Tőkés László, szecsödi helyettes pap, ki a 



84-d ik zsoltár 2, és 3-d ik verseiről értekezett lom, csak kevés ideig, alig 3 évig szolgálhatott 
tartalmasan 's midőn e ' két ujoncz szónok beszé-
dét végezné, bemegy a ' templomba. Akkor lön 
vége ott a' Péteri buzgósággal 's tűzzel készített 
és elmondott első egyházi beszédnek. Ezt fe lvál -
té Farkas Gábor, sz. György-völgyi ref. pap, ki 
csinos beszédével két csecsemőt avata be isten 
anyaszentegyházába. Utána Páti Mihály, sz. péteri 
ref . lelkész lép szószékre és zsolt 84: 2 — 3 - r ó l 
cor rec t , orátori kellékekkel ellátott tetszetős b e -
szédet tartott. Talyga István, körmendi pap, a' sz. 
asztal mellett tüzesen 's lelkesen mond alkalmi 
agendát, melly után meghíja a 'hívőket a ' sz. a s z -
talhoz, a' kényér t ö maga, a' pohárt pedig t. L u -
kács Mihály, becsvölgyi pap, osztogatván. Ezek 
után a ' papok körülállván a ' sz. asztalt, eléneklik 
szívok mélyéből a 122 . zsolt. 3. versét. Legyen 
te kőfalaidban, mellyet követe a ' tanítók ha rmó-
niája és bezárt az egész gyülekezetnek e l ragad-
tatás közt mondott éneklése. 

Délután négy óra volt körülbelöl, midőn az 
ünnepélynek vége lön. Ekkor elméne mind az 
egész sokaság, hogy ennének és innának, és hogy 
nagy örömmel örvendeznének. 

És ekkép szenteltetett fel a' szalaföi templom 
az örségi esperességben, Vas megyében, a ' 7-dik 
hónap 7-dik nap ján , Krisztus után 1844-dik 
évben. S z í j G y ö r g y , 

F e l s ö - ö r i e v . r e f . p a p . 
H a l á l o z á s o k . Nyárhó 13-kán temettük 

el Kiss Dávid Battyáni reformált hitszónok urat, 
a ' hosszas sorvadás következtében 60 körül elholt 
kedves emlékű (isztitársunkat. Az esős idö d a -
czára is csaknem fele jelen volt e ' vidékünk p a p -
jainak, jelenlétükkel tanúsítók az elhúnyt iránti 
meleg érzést. Szónoklottak F. J. és H. M. lelkész 
urak az egyházban, M. J. lelkész ur pedig a' te-
metőben, mindhárman jeles beszédekben a' bo l -
dogult e rényes földi pályáját kebleket rázólag 
rajzolva. — B a 1 a t o n m e 11 é k i. *) 

— Jun. 2 5 - k é n hunyt el a' csurgói reform, 
gymnasium oktatója t. Sipos Sámuel ur élte 33ik 
évében. — A' boldogult vette eredetét Somogy-
ban Kadarkuton néhai t. Sipos Sámuel le lkész- 's 
tanácsbirótól. Iskolai futását kezdette Csurgón, 
bevégezte Debreczenben, hol két évig, mint t a -
nitó, érdemeket aratott, 's lett a ' kisújszállási i s -
kola igazgatójává, onnan Csurgóra oktatónak m e g -
hívatván, tudományos ismereteit a' berlini e g y e -
tembe is iparkodott szélesebbé tenni, de, f á jda -

a1 közönségnek; mert a' halál a' nagyratörekedö 
ifjút földi foglalkozásai közül más honba szólitá. 
— Mindenek, kik öt ismerték, benne egy igazi 
emberbarátot, jó tanítót, szilárd jellemű hasznos 
tagot vesztettek e l ; — fájlalja elhúnytát a' csur -
gói iskola , fájlalják özvegye 's kisded árvája , 's 
kivált rokonkeblü baráti. Béke lengjen sírja f e -
lett! Közli a ' b a r á t i h á l á s e m l é k e z e t . 

Ö r v e n d e t e s k o z e l í t é . ® . A ' nógrádi 
ág. hitv. és a' drégel-palánki helv. hitvallású 
egyházmegyék, kölcsönös határozataik következ-
tében, abban állapodlak m e g , hogy egymásnak 
közgyűléseik napjait tudtára adják 's azokon 's 
kebleikből kiküldendö követek által képviseltetik 
magokat. Uj közeledés 's azért u j ö röm! 

S^es t . A' lesti egyház számadását vettük. 
Az egészet közlenünk lehetetlen levén, csak azt 
jegyezzük meg, hogy összesen 2 3 2 9 v.forint ' s 
l ' / a kr. gyűlt be. — 

"•) Megbocsát közlő u r , Iio^y csak ennyit adtunk, 's az 
asztal feletti kifakadásokat nem közlöttük. A' mi fe -
jünket sokkal több érte már. A1 mi jelszavunk : Válts 
f e l ! vagy fizess! S z e r k . 

V c s ; y e s c k. 
A j á n d é k . T, Wimmer Ágoston f. löi le l -

kész ur, a' felső őri ref. gyülekezetnek igen cs i -
nos, aranyos szegélyű velinre nyomott, n e g y e d -
rétü tokos bibliát, és az iskolás gyermekek közti 
kiosztás végeit , mint szinte t. Kohányi Mihály ur, 
épen e ' czélra több apró könyvekel kegyeskedtek 
ajándékozni 

J K ' s m t o s k é r d é s . Az örségi egyházme-
gye esperese nt. b. e. Fülöp Sámuel f. évi mart. 
12 d ; a' pápaié nt. b. e. Bolos Mihály ur , mint 
halljuk, nem régiben elhunyván : nem jó vo lna-e 
e ' két megyét , mint hajdan voltak, ismét össze -
csatolni és egy esperest lenni a' hunytak h e -
lyébe ? Tán nyerne vele mindenik m e g y e ? 

S z í j G y ö r g y . 
l e v e l e z é s . Míg l a p u n k a t m a g u n k k ü l d ö z -

g e t t ü k s z é t , a d d i g ö r ö m e s t s z á l l í t a t t u k á t s z á m a i t o l y -
l y a n o k n a k , k ik az e lő f i ze tés i á r l e t é t e l é t k é s ő b b r e Í g é r -
ték — ' s n a g y o b b r é s z i n t s z a v o k a t m e g is t a r t o t t á k . 
Mos t a z o n b a n p o n t o s a b b k e z e k r e k e r ü l v é n a z e x p e d i -
t i o , ez m i n d e n illy Í g é r e t e s m e g r e n d e l é s e k e t v i s s z a u t a -
s í t ' s n e k ü n k s a j á t z s e b ü n k b ő l kel l e l ő l e g e z n ü n k , h a 
az t a k a r j u k , h o g y n e v e i k b e j e g y e z t e s s e n e k . M i n t h o g y 
ez n e m é p e n k e l l e m e s dolog, k é r j ü k az e lőf ize tn i k í -
v á n ó t. c z . u r a k a t , h o g y j ö v ő r e a ' p é n z t a n n a k i d e j é -
b e n m é l t ó z t a s s a n a k bekü lden i , mivel k ü l ö n b e n — mit 
v é g e t l e n ü l s a j n á l n á n k — m e g r e n d e l é s e i k e t az e x p e d i -
tiói h iva t a l t e k i n t e t b e nem v e h e t e n d i . — V e r s e k e t e l f o -
g a d u n k i g e n i s ; de m i n t h o g y e ' r é s z b e n n a g y o n s z i g o -
r ú a k v a g y u n k , c s a k o l l y a n o k a t v e h e t ü n k f e l , m e l l y e k 
m e g é r d e m l i k , h o g y v a g y i m á d s á g o s , v a g y 
k ö n y v e i n k b e n m a r a d a n d ó h e l y e t f o g l a l j a n a k . 

é n e k e s 

S z é k á c s . 

Mai számunkhoz csatoltan kedveskedünk az uj szövetségi Mutatványok IV. számával. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . — N y o m t . L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 
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Palástdíj krónikája és még 
valami 

A' tiszáninneni helv. hitval. egyházkerület 
mult 1843-ki tavaszi közgyűléséből rendeli, hogy 
a' palástdíjak ezüstben fizettessenek; a' határo-
zat köröztetett, 's végrehajtása a' papokra bíza-
tott. És lön küzdés és háború, erösebb vagy 
gyöngébb, tartósabb vagy múlóbb a' szerint, a' 
minő viszonyban voltak egymással egyéni jel le-
müknél fogva pap és egyháza. Mi lett a1 v é g -
eredmény? kié lett a' diadal? nem szükség mon-
danom, mert bármelly olvasója e' lapoknak bir 
annyi jóstehetséggel, hogy a' keresett végered-
ményre öklét egyszerre rátehesse, — Az őszi 
közgyűlésre beérkezvén mindenfelöl a' végered-
ményröli tudósítások, a' közgyűlés elvégezi, 
hogy ezen határzata foganatosításaért folyamod-
jék a' nm. k. helytartótanácshoz, mi meg is 
történt. A' kedvező rendelet ez évi tavaszi köz-
gyűlésre megérkezet t , velünk, 's általunk az 
egyházakkal most közöltetik. — És van ismét 
küzdés és háború, keserűbb és tartósabb már, 
mert a' felsőbb rendeletben jókora sáncz hánya-
tott mögöttünk. A' diadal mérlege most tán f e -

o o 
lénk billen, de bizony keserű lesz e1 diadal. — 
l)e hagyjuk a' panaszt! hiszen a' protestantis-
mus jelleme küzdés, nekünk is hát tűrni, szen-
vedni és küzdeni kell. Tűrni, szenvedni igenis, 
de nem fillérekért, nem magunkért, hanem Krisz-
tus országáért. — Vegyük a' dolognak csak e r -
kölcsi oldalát. A' mi egész hatásunk intésben, O 7 
tanításban, szelid tanácsban , keresztyén szere-
tetből származott feddésben áll; itt állapodott 
meg egyházfegyelmünk is, alul a' fagyponton. 
Mi tehát egész hivatalkörünkben kényszerítve 
soha fel nem lépünk, csak egyetlen egyszer, 
midőn filléreinket kívánjuk. Ez..történik most is 
velünk, midőn közvetve mi lépténk végrehaj-

tóivá a' rendeletnek. És nem lélektani lörvény-e 
az, hogy most erkölcsi hatásunkból igen sokat 
kell vesztenünk, egyszerűn azér l , mert az uj 
fizetés a' nép kedélyét fellázítja, mi úgy jelenünk 
meg előtte, mint zsarolók, kik uj nemét gondoltuk 
ki az adóztatásnak ; zsaroló szájából pedig fellá-
zadt kedélyre a ' legszentebb igazság is erőtlenül 
hat. — Ezen erkölcsi hatás érdekében fáj n e -
kem a' palástdíj ezüstre emelése, és, az, hogy 
a' rendelet végrehajtása reánk bízatott. 

De financialis szempontból is lehet az ügyet 
ostromolni. — Mi a' palástdíj ? Midőn a' nm. hely-
tartótanácsi rendelet megérkezett , az egyh.kerü-
leti gyűlésen is kérdés tétetett ez iránt, 's egy 
igen tekintélyes világi szózat mondá, hogy 
értsük ú g y , a' mint nekünk legkedvezőbb. E ' 
szerint palástdíjba számíttathatnának 's számít-
tatnak is sokak által az ágybér -garasok , a' mi 
szerintem nem áll, azért . . . mert nem áll. Én 
a1 palástdíj alatt értem azon tiszteletdíjt, a' mi a* 
lelkésznek, szorosan hivatalához tartozó, de r en -
des óráin kivül eső foglalkozásiért fizettetik, ú g y -
mint: kereszteléséri, esketésért és temetésért. 
Már pedig ez, csekély népességű egyházakban, 
keveset nyom a' fontban, a' hol pedig százakra 
menne, olt nincs ok panaszkodni a1 papi sze -
génység ellen ; — amott a1 kevés nem méltó, itt 
a' többecske is nem elég ok7 hogy hatásunkat 
koczkáztassuk, 's philanthropismusunkat hatásunk 
egyetlen feltélelét kétségbe vonassuk.—Ennyi t 
íinancialis szemponlból. 

Aztán elöltelek a 'példa, bölcsek, hogy még a' 
magas aristocratia sem akar uj terhet vállalni, 
ti mégis a' koldusnépre akarlok újat tenni, hol-
ott itt csak a' ti kisszerű érdekelek beszél, amolt 
egy nemzet közszüksége emeli hathatós szózat-
ját. — Valljuk meg nyiltan~mi is : a' nép már 
több terhet nem bír meg. — Azon idö, mellyre 
mi az ezüstfizetéssel visszakandikálunk, egészen 
más volt. A pórnak az egy urbéren kivül alig 
volt más tartozása; az urhért is pedig Fels. Má-
ria Therézia királyunk már ekkor rendezvén, 
ezt mint nagy jótéteményt tekintette az előbb 
korlátlanul nyomatott földnépe. Azóta mini vá l -
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loztak a' körülmények, 's a' nyomasztó körül-
ményekhez mért progressióban nyujthalta-e ki 
földjét az adózó, mint a' bőrt, — vagy átalján 
nvittatott-e számára uj jövedelmi forrás ? azt 
vizsgálni nem e' lapok dolga. Elég az hozzá, az 
én hitein ez : tegyük bár mérlegbe ama resíg-
nált vallásos buzgóságot, melly a' protestáns 
egyházak megalapittatásuk idejében uralkodott a1 

mostani nehéz körülményekkel: a' mérleget bi-
zonvnyal ez utolsó billenti l e , és csak kevés 
egyház fogja a' mostani jövedelmet lelkésze és 
iskolatanílója számára megajánlani. — Ezért, 
ha tőlem í'iigg va la , meg sem kisértem a1 nm. 
helytartó-tanács kész atyáskodását az ezüst 
stolával. 

De miután a ' gye rmek megszületett, ha még 
nem késő, gondoskodni kell bábáról. Nevezzen 
ki minden egyh.megye járásonként egy papi és 
egy világi ülnököt, ez utolsó, ha lehet, egyszer-
smind polgári tisztviselő legyen , kik minden 
egyes egyházakban megjelenvén , magyarázzák 
meg, és illő nyomatékkal tegyék kötelességeiil 
a' népnek, hogy ezen közhatárzat szerint méltá-
nyosnak ismert, és felsőbb rendelet által is meg-
ítélt csekély jövedelemjárulékot — akarja nem 
akarja — megfizetni tartozik. Igy kikeriiltetnék 
a' lelkész és egyháza közötti szomorú súrlódás, 
mellyet a1 lelkész szellemi hatása érdekében csak 
fájlalni kell. Kikerültetnék még az is, hogy az 
értetlen nép nem tanácskoznék a' nm. hely-
tartó-tanács rendelete felet t , ha elfogadja-e 
vagy ne. 

Egyébiránt én, egyéni véleményem szerint, 
egyen kivül, minden palástdíjt eltörlenék. E l -
töri eném , a' keresztelésért és esketésért járuló 
palástdíjt, a' temetési szertartást pedig úgy r en -
delném, hogy az iskolamester énekelni, a1 lel-
kész könyörgést mondani minden halott felett 
díj nélkül lennének kötelesek; ki még ezen ki-
vül halotti tanítást kívánna a' lelkésztől, mint-
hogy az szorosan nem is tartozik a' cultushoz, 
fizessen ezüstben és sokat. — Eltörleném még 
és mindenek felett az iskolamesteri verses bu -

G y ű l é s e k . 
Tászáiiimieui reform, egyházkerü-

let közgyűlése. 
Tartatott S. Patakon nyárhó 1 5 - 1 9 . főt. 

Szathmáry József superintendens és tek. Szath-
mári Király József a. borsodi segédgondnok urak 
elnöklelök alatt. A' letárgyalt ügyhalmazból n é -
hányat mutathat elő közlő a1 tisztelt olvasó kö -
zönségnek. 

Első két ülést egy különfélekép érteimezeit 
in. k. helytartósági intézvényen kivül, az örökség 
gyanánt ránk szállt pénzügy foglalta el, melly, mint 
máskor, most is erős halárzatot termett, ha ugyan 
gyümölcse, mint szokott, éredés előtt földre nem 
hull. Küldöttség neveztetett; az elmaradt 5 0 — 6 0 
ezerre rugó kamatot behajtatni, a1 íizetni nem aka -
rónak pedig maga a1 töke is feltnondalni rendel-
letett. Es volt vita a' betáblázáson ! hogy sérte-
nök meg ügyfeleinket ? suttogott a ' fé le lem, ön -
zés és pártérdek. Jobb is! ha már csakugyan s zá -
rad a forrás, melly minkeblünkböl árva intézetünk 
sovány földére harmatoz, midőn istenen kivül sen-
ki sem segít rajtunk: szivattyúzzuk fel hidegsé-
günk kopár terére azon kevés tápnedvet is, mely-
lyet őseink buzgalma szívereink végdobbantásául 
ránk hagyott; — de ne feledjük, hogy sáfárlásunk 
eredménye egy jobb kor kezébe kerülhet még. 

Igy viradtunk a 3—ik ülésre még mindig pénz-
zel bíbelődök az aclák és kötelezvények pusztá-
ján ; 's még ennek is volt haszna, mert előkerí-
tette a' coordinatio eszméjét; de az idétlen g y e r -
mek jóformán bölcsőben sem ringott, néma ajkun-
kon ö is megmeredt lehelletével és sikoltásával; 
és mégis volt nyoma rövid éltének, mivel: derék 
világi elnökünk — kihez hasonlót adjon isten min-
den közgyűlésnek, 's tartson meg közügyeinknek 
— kimondá: „hogy a' superintendentia non ens, 

csupán a' Tractusok öszlete." E ' tiszta igékből 
merítette közlő azon indítványát, melly a' későbbi 
sebes tanácskozásnak irányt adolt. „Ma a' super. 
a' Tractusok öszlete, hogy bíráskodhatott kihallgat-
lanul egyik testvére az a. zempléni egyház me-
gye fölött? mért gátolja a' szabad esperesválasz-

csúztalót. — Mi e z ? egy furcsa állat, melly ig - tást? mért képez centrumot? (E. I. lap 28. sz . ) . 
notos í'allit, notis est derisui. Nézzétek meg e' I Az elnyomolt egyházmegye panaszlevele nyitat-
nemben a' legjobbat , mi kinyomva kézen f o -
rog, és fogjátok mondani velem együtt, hogy 
népünk értelmi szegénységének alig van n a -
gyobb tiizpróbája, mint a z , miszerint az ér in-
tettem nép illy kaczérkodó üres szavaknak félig 
össze — félig össze nem hangzó recsegését 
bánnelly értelmes prosánál feljebb becsüli. — 
Legven ez az első halolt! *) 

F e l f ö l d i . 

'") Ezen rövid czikket kedvem tett volna merő nagy b e -
lükkel szedetni . Mondha tom, hogy igen sok j ó van 
benne. S z é k á c s . 

lan hever. Jönek és mennek az ügybarátok, kik 
egyházunk szabadságaért küzdeni sovárognak. 
Tétessék minél előbb közzé a' folyamodvány . . . 
's a ' t . " Ez az indítvány vázlata. Véghangját egy 
szomorú hattyúdal követte: „E1 mondatott Mis-
kolczon, de méltóztattak — Ennyire alá-
szálltunk mi protestáns egyház! törvényes j o -
gainkra , mellyeket hon és fejdelem adott meleg 
keblű őseinknek, magunk hányunk pányvát. A" 
panaszkodó egyházmegye folyamodványa, mellyet 
egy ügyes tollal szerkesztett 's okigékkel bőven 
meghintett czáfirgtnak méltán mondhatunk, felol-
vastatott, A' panaszlevél nyomán sürü keserűség 



fakadozctt , és lön heves vita az egyházmegyei 
elnök eljárása és a' miskolczi körgyülésnek idö— 
előtti határzata ellen. Némellyek aggódtak e g y -
házkerületünk sorsán, ha mai határzaSát holnap 
elrontja; mások képtelenséget 's önkényt láttak 
abban, hogy ez e. megyei elnök egy papi oktatót 
szavazat alá bocsát, a'többit kizárja, és mint vádló, 
az egyházker. gyűlésben saját ügyében elnököl. 
Ok okot hozott, és a' rövid idö nem engedett partra 
vergődnünk a' szóáradatból, bármilly ügyesen 
mozgatta is evezőjét elnökünk. Egy másik indít-
vány nyomán vegyes küldöttség neveztetett a1 

délutáni órákon munkálandó. Az ikerelnökség 
egyike kinevezte felei közül a' tagokat , másika 
nem örömest tette ezt, mi éles kifejezéssel meg-
spékelt figyelmeztetést okozott. Az illy kellemet-
len és a1 komoly tanácskozást devalváló kitörést 
könnyű előidézni, ha a' feszült húr tovább csa-
vartatik. — Különben őszintén megvallva, papi 
elnökeink néha igen is kényes helyzetbe sodor-
tatnak, minek nem egészen magunk vagyunk okai, 
hanem azok is, kiknek hébekorba egy kis kedvök 
telik benne, hogy Jobbal zsákba és hamuba öl-
tözködjünk. 

A' küldöttség minden, e'szomorú ügyet illető iro-
mányokat rendbeszedett, azokat darabonként tag-
lalta és bírálta, 's véleményét két pont alá sorolta. 
Egyikben: az e. megyei elnöki eljárás nem helye— 
seítetik; a' miskolczi körgyülési határzat idöelöt-
tinek mondatik 's a' t. — Másikban : a' hittanítói 
és esperesi szék megférhetnek együtt a' nélkül, 
hogy eg)ik a1 másikat csökkentené. Es a' 4-dik 
gyűlésnek némelly felszólító levelen 's folyamod-
ványon kivül e' választmányi vélemény volt l e g -
főbb feladata. Felolvasás után egy köztiszteletben 
álló méltóság 7s egyházi kormányzó a' választ-
mányi első ponthoz szavazott; 's örült lelkünk, 
hogy az igazság és jogszerű szabadság protestáns 
egyházunk illy nagy fiának ajkáról simitatlan öm-
ledez! és kevélyek valánk, hogy némelly zug-
emberek, kik az egyházi közélet és szellemi súr -
lódás illyes fénykörének minden pontjain rémala-
kokat lesni, a 'szűz igazság merész kiderítöít szá j -
hősekké keresztelni serénykednek, átláthatják: 
hogy a' prot. érdek és lelki szabadság imádói nem-
csak az életkor forró — hanem a1 higgadt férfias-
ság mérsékelt égöve alatt is apostolkodnak. A' 
választmányi vélemény első részébe csaknem 
egyhangúlag beleegyezett a 'gyűlés. „A'miskolczi 
határzat — elnöki kijelentés szerint — megsem-
misítelett; minden eddigi lépések helytelenítettek; 
az a. zempléni e. megyei ügy tokaji állásába té te-
tett vissza, és az illető segédgondnok ur, buzgó-
ságánál fogva, minélelőbb gyűlést tartani, és a' 
szavazattöbbséget nyert egyéneknek, mint espe-
resi hivatalra törvényesen kijelelteknek, nevöket 
köröztetni utasíttatott. 

Mi az esperesi és hittanítói hivatal egybekapcso-

lását illeti, e kérdésbe avatkozni teljességgel nem 
volt hajlandó a' körgyülés, okul adván: hogy a' 
hittanítók egyes egyházi szavazatok által válasz-
tatnak, 's ebbe avatkozni a' gyűlés hatáskörén kí -
vüli. Úgyde a' miskolczi körgyülés erről is ha tá-
rozott, a' nélkül, hogy az egyházak véleményét 
— bekérte volna. Lám lám, mint búvik elö a' tes-
tesült anomalia! és mégis az állíttatik, hogy az 
egyik gyűlés határzatát nem lehet a' másiknak 
félretenni?! Itt aligha valami nem játszik buvós-
dit; 's kérdjük: hogy ha a' hittudomány tanítókat 
minden egyház választja, jogszerű-e választott-
jának esperességérei további befolyása vagy nem? 
e'kérdésnek nincs többé helye, ha a'hittanítóság-
nak az esperesi hivatallali össze- vagy nem f é r -
Iietése egyszer mindenkorra kimondatik. De ez 
senkinek sem jutott még eddig eszébe, mert mind 
a' prot. külországokban, inind honunkban vannak 
példák, hogy az egyházi főnökök sikerrel tanítós-
kodhattak. Maga a'papi hivatal is bajjal jár, mégis 
lehet esperes a lelkitanító, és ha ennek van egy 
segédje, amannak 20akad a' tanodában, kivált ha 
tanítmányát rendszeresítette. Aztán az illy fölös-
leges megszorítás a' papi oktatók csödülését is 
meggyérílheli, a' capacitásokat visszariaszthatja. 
De mindenek fölött az egyházmegyék törvényes 
szabadságát méltányolni, hivatalnokai megválaszt-
hatását positiv szabályok állal siettetni főköteles-
sége az egyházkerületi kormánynak; nehogy a' 
meghasonlás küzdterére szorított egyházmegyék 
aggódva nézzenek a' bizonytalan jövő elébe. 

Az 5 - d i k ' s utógyülésben a' zempléni ügyha-
tárzat hitelesítése után szóba hozatott: hogy a ' f ő -
iskola egyik könyvtáröre által ezelőtt számos 
évekkel kiadott népkönyvek ára eddig sem téri-
letelt vissza a' könyvtárnak, hanem lassú rákmo-
dorban, a1 simuló évek vonalain előállt uj könyv-
tárörök nyakokra marad hálra a' számadás terhe. 
Határoztalolt: , ,A' gordiuszi csomót azok fejtsék 
meg, kik a'legelső szálatszöni kezdették." 

Majd a' második osztályba sorozott gyöngébb 
tanulók nevei olvastattak fel. Az előbbi törvényt 
— melly szerint a' tanuló, ha egy tanból 2-dik 
lépcsőre bukik, ismét vizsgálat alá kerül; ha ke t -
tőből: visszamarad — megerősítette a' körgyülés 
azon hozzáadással, hogy a' tudományokat isko-
lában fő - és alrendiiekké sorozni nem lehetvén, a' 
tanuló elébe szabott minden tanítmány fő s beta-
nulni való. 

Volt még egypár, két kizárt ifjú bevételeért 
esedező irat. Egyik többször zavargóit utczán 
ittasan, és az iskolaszék által, megvizsgállan, os-
kola bizománynyal útnak eresztelni ítéltetett. Má-
sik, tanítóját sértette meg közhelyen, 's elkülde-
tett. Előkerült a' minapi erdöbényei botrány is, "s 
megvizsgáltatni rendeltelett. A' tévedt iljupárra 
hozott Ítéletet az e. ker. kormányszék is megerő-
sítette, hiába hozatván fel ügyvédilegaz első mel-



lett hogy : , , jó tűzoltó" — csak magáét nem tudja 
oltani. — A* második védelmére: „hogy a ' sz igorú 
törvények elidegenítik a' szüléket" talán megfo r -
dítva. Ha van törvény, szent legyen az, 's ha b í -
ráskodik az iskolaszék, annak tekintélyét kocz -
káztatni semmi áron sem lehet. 

Végre Cz. expap ellen egy vádiratot nyújtott 
be a1 f. zempléni egyházmegye, mint ki tilos h á -
zasságot szokott egybeszerkeszteni , azon álhitben 
levén némeliy együgyük, hogy Cz-nek ö felsége 
generális concessá t adott. A' vádló e. megye min-
den acták felterjesztésére utaltatott. Ha már az 
illyen pseudo lelkész urak az egyházkormány f egy -
verei ellen csakugyan vér tezvék, más módhoz kell 
nyúlni a' vallás becsületére. 

Nem tartózkodhatom ezen nagyszerű körgyü-
lésröl némi jegyzetet tenni. Tiszteletet méltán 
igénylő agg superintendensünk az összeülést buzgó 
imával kezdte 's érzékeny búcsúszókkal végezte 
be. Eleinte népellen volt, majd megszaporodott a1 

gyűlés. Jól adta Is ten! az egyházmegyék ha ra -
pás kenyeréről volt szó, mellyet nem lehet köny -
nyedén szétmorzsolni. Akárki mit mond, aggódva 
mi az eseményen, melly ujabb egyháztörténetünk 
hasábjain nem utolsó helyet foglal ; mellyben e g y -
házszerkezetünkre annyi vészt hozható csira r e j -
lik, készakartan hódoltunk a1 szívparancsnak, melly 
legforróbb kötelességünknek 's törvényes e g y h á -
zunk védlésére letett esküszónknak beváltására 
buzdított. 'S örök hála azon lelkes világi uraknak, 
kik a1 prot. törvényes szabadság lelkétől ihletve, 
az ész és igazság harezmezején kitiirö álihatattal 
' s ritka tapintattal küzdve, sikeresen csatáztak. 

A ' miskolezi tavaszutói körgyülés érdemes 
közlője azt mondja, hogy: „akkor szép számú v i -
lági urak 's aránylag kevés papok voltak je len ." 
(P . E. I . lap 21. szám) a 'patakiról nem mondhat-
nók e z t , sőt tán az ellenkezőt; de a' diadal k o -
szorúja minden tekintetben a' világi urakat illeti, 
mert egész tisztelettel 's legkisebb czélzás nélkül 
szabadjon mondanunk, hogy egyházi férfiaink né -
mellyike —• kik mint oltárról élők is, a' törvényes 
szabadság édenkapuján Isten és vallás nevében 
mindnyájan őrt állni kötelesek, elfeledve talán, 
hogy a ' hivatal kézről kézre adásának ideje lejárt 
— abban keres gyógyszer! , miben nincs . . . . a ' 
bölcs hallgatásban. 

És mégis centralizálás kell nekünk, képvise-
let nélkül! boldog Is ten! mennyire túltettük m a -
gunkat a' láthatáron e ' szerencsétlen eszmével! 
élni csupán jelenben lehet jótékonyul a' siető mécs-
lob kora halál. És ha a' centrum emberei n y a -
kunkra nőnek, ha helytávolság vagy egyéb miatt, 
egykor máskor, egyikünk másikunk a' tanácskozás 
tűzhelyén, a szétszaggatott eszmefolyadék e g y i -
ke - vagy másikába véleményét bele nem olvaszt-
hatván, rólunk nélkülünk rendelkeznek, és az ö n -
súlyú bullát elönkbe dobják, ki fog közülünk bir-

kózni hátra csatolt ka rokka l?? Vagy Centrum 
képviselettel, * ) vagy örök vándorlás — másként 
nincs üdvösség. — S. A. Ujhely,nyárhó 23. 1844 . 

V á l y i P á l . 

Mosftiiy-Györi e.megyei gyűlés. 
A' m o s o n y - g y ö r m e g y e i á g o s t a i h. v. e s p e r e s s é g j e l e n 

évi g y ű l é s e a ' K i s - B a b o t i s z e n t e g y h á z b a n , r é g i s z o k á s 
s z e r i n t t e l j e s n y i l v á n o s s á g g a l s z á m o s n é p s é g e l ő t t t a r -
ta to t t n. t. P e r l a k i P e r l a k y D á v i d e s p e r e s ' s t . b i r ó , é s 
Kol la i H o r v á t h D á n i e l g y ö r m e g y e i í ö b i r ó ' s e s p e r e s i 
f e l ü g y e l ő u r a k n a k i k e r e l n ö k l e t ü k a l a t t . M e l l y b e n , 
min t t ö r v é n y s z e r i n t a r r a k ö t e l e z e t t e k — e g y b e t e g e s -
k e d ő l e l k é s z e n kivül a ' t ö b b i k e b e l b e l i g y ü l e k e z e t e k -
n e k e g y h á z i é s v i l ág i e l ö j á r ó i k 's több i s k o l a l a n í l ó k is 
j e l e n l e v é n — mint e g y h á z i t a n á c s k o z á s o k a t k e z d e n i 
il l ik, — r ö v i d , de b u z g ó é n e k - ' s i m a s z ó v a l t e l t f o h á s z 
és f e n t e b b n e v e z e i t m e g y e i c g y h á z f ö n ö k ü n k n e k a z 
ö s s z e g y ű l t r e n d e k h e z in téze t t , s z é p e g y e t é r t é s r e é s 
ke l le l iné l t öbb s z ó v á l t á s e l m e l l ő z é s é r e , ' s e n n é l f o g v a , 
az időve l i g a z d á l k o d á s r a k é r v e figyelmeztető m e g n y i -
tó b e s z é d e u t á n , e l ő s z ö r is mul t évi g y ű l é s ü n k n e k a z o n 
pon l j a i s z e m e l l e t l e k ki , r n e l l y e k r e e z á l t a l j e l e n t é s e k 
v á r a t t a k . Ö r ö m vol t t a p a s z t a l h a t n i , h o g y a ' t ö b b f é l e 
f o g l a l a t o s s á g o k r a k i n e v e z v e vo l t , e g y h á z i é s v i lág i 
t a g o k b ó l á l l o t t v á l a s z t m á n y o k ' s k ü l d ö t t s é g e k m i n d e n 
r e á j o k b i zo t t d o l g o k b a n h íven e l j á r v á n , az e g é s z t i z e n -
öt a n y a , h á r o m n a g y o b b és i s k o l a t a n í l ó k k a l e l l á t o l t , é s 
s z á m o s k i s e b b f i ó k - g y ü l e k e z e t e i n k b e n b é k e é s r e n d 
v i r á g o z n a k . E z e n g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v 2 4 p o n t j a i k ö -
zül n é m e l i y n e v e z e t e s e b b e k e t f e l e m l í t ü n k : l ) a ' s o p -
r o n y i f ö t a n o d á b a n fe lá l l í to t t n e g y e d i k t a n á r s z é k a l a p -
t ő k é j é h e z n o h a ezen e g y h á z v i d é k m á r s z c p a d a k o z á s -
sa l volt , mind e ' mel le i t , a z e ' v é g r e m ű k ö d ő v á l a s z t -
m á n y n a k m e g h a g y a t o t t , h o g y t o v á b b is e ' c z é l r a m i -
nél s z á m o s b s e g í t ő k e t g y ű j t e n i t ö r e k e d j é k . 2 ) Az e z e n 
e s p e r e s i m e g y é b e n l é t e z ő fa lus i i s k o l á k n a k a ' l e h e t ő -
ség ig e s z k ö z l e n d ő f e l v i r á g z á s a k ö z o h a j t á s l e v é n , a z o n 
„ 'Taní tás i t e r v - é s r e n d s z e r i J a v a l l a t 4 ' , m e l l y n e k k é -
s z í t é s e e g y v á l a s z t m á n y r a v a l a b izva , f e l o l v a s t a t o t t é s 
h e l y b e h a g y a t v á n , i s k o l a t a n í t ó i n k n a k k i a d a t n i r e n d e l t e -
te l t . 3 ) ' Világi f e l ü g y e l ő u r E n e s s e i D o r n e r E d e g y ő r -
m e g y e i f ő ü g y é s z , é s Bőny i N é m e l h P é t e r t .b i ró u r a k , 
az e ' m e g y e i t a n í t ó k é s t a n í t v á n y o k s z o r g a l m á t j u t a l -
m a z á s o k k a l ö s z t ö n ö z n i c z é l i r á n y o s n a k t a r t v á n , m á r 
t ava ly i g y ü l é s i i n k b e n s z é p a l a p t ő k é ü l s z o l g á l a n d ó 
a j á n l a t o t l e l l e k ; m o s t ped ig , az ő p é l d á j o k k ö v e t é -
s é r e f e l s z ó l í t á s t é t e t v é n , j ó r e m é n y s é g táplá l b e n n ü n -
ket , h o g y a z így ö s s z e j ö v e n d ő t ö k é n e k k a m a t j á b ó l 
é v e n k é n t a ' s z o r g a l m a s t a n í t ó k és j o b b t a n u l ó k s e r -
k e n l ő j u t a l m a k a t n y e r h e t n e k ; — 4 ) a ' k e b e l b e l i i s -
k o l á k n a k e z e n é v b e n te l t m e g v i z s g á l t a t á s u k r ó l s z ó l ó 
j e l e n t é s e k e l ő t e r j e s z t e t v é n , k i t e t sze t t , h o g y — a ' n é p -
n e v e l é s , n. t. e s p e r e s u r u n k f e l v i g y á z á s a a l a l t é v e n -
kén t m i n d i n k á b b t ö k é l y e s e d i k . 

Az o l v a s á s és i r á s mel le t t h i t - , t ö r t é n e t - , s z á m -
é s t e r m é s z e t t a n o n kivül f ö l d l e í r á s , r e n d ő r s é g i t ö r v é -
n y e k és t ö b b s z é p e rkö l c s i v e r s e k s z é p s i k e r r e l t a n í t -
t a t n a k ; a ' j ö v ő évben p e d i g a ' h a z a f i n a k , f e j e d e l m e , 
h a z á j a , n e m z e t e , h a z a a t y j a i ' s k ü l ö n ö s e n a ' j o b b á g y -
n a k f ö l d e s u r a s á g a i r á n t va ló k ö t e l e s s é g e i is f o g n a k t a -

**) Ila érteni akarjuk boldogságunkat és méllányolni he ly-
zetünket, mindenesetre centrum képviselettel 's addig 
nem lesz rend, mig a 'négy kerület is képviseleíes e g y e -
temes centrumba nem központosul. S z é k á c s . 



n í t t a t n i , — N. t. e s p e r e s u r , a ' ki , m a g a m e l l é ve t t j 
s e g é d e k k e l , a ' he lybe l i l e l k é s z é s g y ü l e k e z e t i e l ö l j á r ó k 
j e l e n l é t é b e n s z o k t a az i l ly i s k o l a v i z s g á l a t o k a t m e g t e n -
n i , ez i d é n is , min t e s p e r e s i h i v a t a l a f o l y t a t á s a ó t a 
m i n d i g , t i z enk i l encz i s k o l á i n k b a n m i n d e n ü t t , a ' l e g -
s z o r g a l m a s a b b ós e r é n y e s e b b e g y p á r , t. i . e g y fi- é s 
e g y n ö t a n i t v á n y t , — e g y e g y j ó könyvve l e r d e m d í j k é -
p e n m e g t i s z t e l t t u l a j d o n s z í v e s s é g é b ő l : e zen kivül az t 
is ö r ö m vo l t h a l l a n u n k , h o g y a z o n h á r o m i s k o l a t a n í t ó , 
a ' k ik , a ' mos t b e a d o t t v i z s g á l a t o k r ó l szó ló j e l e n t é s e k 
s z e r i n t , a ' v á l a s z t m á n y á l t a l a ' k i t ű n ő k s o r á b a n e l sők 
á l l a n d a n a k , u g y a n az e s p e r e s u r k ö z b e j á r á s á r a , egy 
t e k i n t é l y e s g y ő r i k e r e s k e d ő u r i c s a l á d á l t a l egy e g é s z 
ö l t ö z e t r e va ló finom p o s z t ó v a l f o g n a k m e g a j á n d é k o z -
t a tn i . Most a z o n b a n m á r m o n d h a t j u k is , h o g y T é t i : 
V a r g a I s tván , C s i k v á r d i : S z a l a y S á n d o r é s F e l - P é -
c z i ; S imon I s tván i s k o l a t a n í t ó k e z e n t i s z t e l e t j u t a l m a t 
v e t t é k . — 5 ) Megyei p é n z t á r n o k t. G á n c s J á n o s k i s p é -
cz i l e lkész ur s z á m a d á s a i t b e a d v á n , k e z e l é s e d i c s é r e t r e 
é r d e m e s í t e t e t t . — 6 ) V é g r e — t ö b b j e l e s t a g o k ál ta l 
e l ő t e r j e s z t e t t é s n a g y o b b r é s z b e n e l f o g a d o t t i n d í t v á -
n y o k ' s n é m e l l y b e n y ú j t o t t f o l y a m o d á s o k és e z e k r e 
t e l t i n t é z k e d é s e k u t á n több m á s g o n d o k t ó l m i n t e g y 
m e n e k ü l v e , min t m á r több i zben , ú g y m o s t is f e l s z ó l í -
t á s t t ön az e s p e r e s u r , h o g y a ' m á r e lőbb te t t h a t á r o -
z a t o k s z e r i n t t e l l e k - e , é s minő l é p é s e k e t az uniói n a g y 
t á r g y b a n , é s a z uniói a l v á l a s z t m á n y , , J a v a l a t ' ' c z ímü 
m u n k á j á r a v a n n a k - e é s z r e v é t e l e i k ? — Valamin t t a -
v a l y , ú g y mos t is az u n i ó r a n é z v e m i n d e n g y ü l e k e z e -
te ink s z í v e s k é s z s é g e t j e l e n t v é n , az é r i n t e t t m u n k a t a r -
t a lmá t e g é s z e n h e l y e s l e l t é k . 

Igy a ' l e g k ö z e l e b b t a r t a n d ó k e r ü l e t i g y ű l é s r e , a ' 
hol e g y h á z i r e n d s z e r ü n k s z e r i n t m i n d e n g y ü l e k e z e t n e k 
és l e l k é s z n e k n e m c s a k m e g j e l e n n i , d e s z ó l a n i i s j o g a 
v a n , az e s p e r e s é s f e l ü g y e l ő u r a k o n kivül m é g e g y 
p á r r e n d e s k ö v e t e k k i n e v e z t e t v é n , l e g s z e b b r e n d é s 
v a l l á s o s é r z é s s e l fo ly t a to l t t a n á c s k o z á s u n k t i sz te l t e l -
n ö k e i n k n e k b a r á t s á g o s v é g s z a v a i k k a l b e r e k e s z t e t e t t . 

A' l a k o m á z á s n a k s o h a , de il ly a l k a l m a k k a l k ü l ö -
n ö s e n b a r á t j a n e m l e v é n , c s a k a z é r t eml í t em a ' k ö v e t -
k e z e t t n e m d ú s é s f é n y p a z a r , d e a z é r t igen t i s z t e s s é -
g e s é s s z í v e s v i d á m s á g g a l f ű s z e r e z e t t e b é d e t ; mivel 
ol t , — t a l á n e g é s z h a z á n k b a n is j e l e n l e g a ' l e g é h e -
s e b b ev . p a p e lnökö l t , t. i. e ' m o s t a n i g y ű l é s he lyén 
K i s - B a b o t o n m é g m o s t i s l e lk i ' s tes t i e r ő v e l h i v a t a -
l o s k o d ó P e r l a k y Gábor l e lkész é s Győr m e g y e i t . b i r ó 
u r , a ' ki n é h a i s u p e r i n t e n d e n s P e r l a k y G á b o r n a k fia, 
t ö b b s z ö r t i sz te l t e s p e r e s u r u n k n a k p e d i g é d e s a t y j a , 
e s a ' ki c s a k e g y h á z i s z o l g á l a t á b a n m á r 5 8 é v e k e t 
t ö l t ö t t e l . — B I a j s z a J á n o s , s e g é d l e l k é s z . 

I s k o l a í i g y . 
!\ó^rá(I-ITileki ev. clekaiiátufl ta-

nítóinak tanácskozmáviya. — Ö r ö m m e l 
j e l en t i alul ir t a ' k ö z ö n s é g n e k , ' s fő l eg ü g y f e l e i n e k , e g y 
i l lyen tani ló i egy le t a l a k u l l á t n ó g r á d e s p e r e s s é a í f ü l e k i 
k ö r b e n is. T. F . kálnói p a p é s f i i l ekkör i d e k á n i n d i t -
v á n y o z á ; mi m i n d n y á j a n , kik a z o n k ö r b e n t an í tóku l 
h i v a t a l o s k o d u n k , e g y sz ívve l l é l e k k e l m e g a l a p í t ó k az t , 
a ' m i d ő n e l s ő , e ' fo lyó évi j u l . hó 1 9 - k é n d é k á n u n k 
k ö z r e m u n k á l á s a mellet t a ' ká lnó i p a p l a k b a n t a r to t t 
ü l é s r e m i n d n y á j a n m e g j e l e n v é n , n é m e l l y a l á b b k ö v e t -
k e z e n d ő pon tok fe le t t l a n a k o d á n k , mi, ú g y h i szem, ' s 
c s a k m e l l e s l e g eml í t em, e l e g e n d ö l e g t a n ú s í t j a , hogy 
m i d ő n a ' n ó g r á d e s p e r e s s é g i i sko la t an í lók e s y e s p e r e s -
ségi t a n l t ó e g y l e t e t m e s a l a p i l a n i t ö r e k s z e n e k , czé l jok 

egyedül szent e l h i v a t á s u k k ö r ü l szükséges t a n u l á s és 
m í v e l ő d é s . R é s z t v e t t t a n a k o d á s u n k b a n e s p e r e s s é g ü n k 
n e s t o r a , Kúzy Mihály t u r i c s k a i t an í tó , ki e z e n h i v a -
t a l b a n Gl évet töltött, c s a k n e m 9 0 é v e s a g g a s t y á n , k i 
a ' m a j d ké t ó r á n y i ú t a t , ide és v i s s z a g y a l o g tevé m e g . 
— Miután t e h á t k i j e l e n t e t e t t , h o g y a ' f ü l e k k ö r i t a n í -
tók é v e n k é n t e g y s z e r ' s h a l e h e t k é t s z e r ö s s z e j ö n n i ' s 
c o n f e r e n t i á t t a r t a n i a k a r n a k , l e g e l s ő b e n is , ,a ' f ü l e k -
k ö r i e v a n g . i s k o l a t a n í l ó k k ö n y v t á r a " c z í m ü k ö n y v -
g y ű j t e m é n y n e k e lső a l a p j a ú g y ve t t e t e t t m e g , h o g y 
a r r a az é v e n k é n t í ize tendő m e g h a t á r o z o t t m e n n y i s é g e n 
f e l ü l , s z a b a d a j á n l á s k é p e n t ü s t é n t 2 3 v . f t . 1 0 k r . 
fizettetett, miből a z o n n a l n é m e l l y l e g s z ü k s é g e s b 
k ö n y v e k , ( p . o. E d v i I l lés P á l k o s z o r ú z o t t n é p s z e r ű 
i s k o l a k ö n y v e , Z s o l d o s lg . m e z ő r e n d ő r i t ö r v é n y e k , ' s 
m á s o k ) m e g h o z a t n i r e n d e l t e t t e k , ' s k ö n y v t á r n o k u l 
C s i p k a y Józ se f u h o r s z k a i t an í t ó n e v e z t e t e t t . D é k á n u n k 
1 0 v f to t ado t t , ' s a ' P r . E. é s J . l a p o t i s ezen tú l 
m i n d i g á t e n g e d n i Ígé r t e . U g y a n tő le r é s z i n t a j á n -
d é k u l ( i d a r a b ) r é s z i n t k ö i c s ö n n y e r t k ö n y v e k , e l e -
mi i s k o l á i n k s z ü k s é g e i h e z a l k a l m a z a n d ó t a n u l m á n y o k 
k i d o l g o z á s a v é g e t t , a z a r r a a j á n l k o z o t t k é p e s e b b t a -
g o k k ö z t k i o s z t a t t a k . E z e k u t á n a z o n k é r d é s r e n é z v e : 
„miképen lehetne a' szüléket erkölcsileg kényszeríteni 
arra, hogy minden iskolába járható gyermekeiket 
küldjék iskolába?" az az ó h a j t á s u n k , h o g y a ' t a n í t ó k 
ne a ' s z ü l é k t ő l , h a n e m a ' m e g y e k e g y e s j ó v á h a g y á s a 
' s e l r e n d e l é s e me l l e t t , az i l lető r o v a t o k u t á n fizetendő 
m e n n y i s é g némi m e g t o l d á s a á l t a l a l a k u l a n d ó p é n z t á r -
b ó l , b i z o n y o s s u m m á b a n d í j a z t a s s a n a k . H o g y ped ig a ' 
g y e r m e k e k o c t o b e r e l e j éve l j ö j e n e k i s k o l á b a , az t ú g y 
vé l t ük k i v i h e t ő n e k , h a az i l le tő d e k á n m i n d j á r t oc t . 
e l e j é n , az i s k o l á b a j á r h a t ó g y e r m e k e k n é v s o r á t a ' t a -
n í tók tó l e l k é r v é n , a" he lybe l i l e lké sz k ö z r e m u n k á l á s á -
val i n t e n é m e g ez e l ö l j á r ó s á g o t a n n a k e s z k ö z l é s é r e , 
h o g y mátó l s z á m í t a n d ó két hé t a l a l t m i n d e n s z ü l e i s -
k o l á b a k ü l d j e g y e r m e k é t ; k ü l ö n b e n a ' m é g a k k o r s e m 
j á r ó k n é v s o r á t a ' m e g y e i t c z . h a t ó s á g n a k á l t a l a d a n d ó , 
az ez ü g y b e n ke l t k. k. r e n d e l e t e k s i k e r e s í t é s e v é g e t t . 
H o g y v é g r e a ' g y e r m e k e k k ö z v i z s g á l a t i g b e n h a g y a s s a -
n a k a z i s k o l á b a n , h a t á r o z t a t o t t a z e s p e r e s s é g t i s z t e -
le t t e l m e g k é r e t n i , m é l t ó z t a s s é k h o z a n d ó v é g z é s á l t a l 
a ' con f i rma l ió t p ü n k ö s t ü n n e p é r e r e n d e l n i , 's e ' r e n d e -
l é s é t á t a l á b a n m i n d e n l e l k é s z u r a k á l t a l m e g t a r t a t n i , 
m i u t á n t a p a s z t a l t a t o t t , h o g y az edd ige l é n a g y p é n t e k e n 
t a r t a m i s z o k o t t c o n f i r m a t i o u t án m i n d e n con f i rmá l t 
g y e r m e k az i s k o l á b ó l e g é s z e n k i m a r a d T o v á b b á a z o n 
l é n y e g e s é s f o n t o s k é r d é s r e n é z v e : , ,miképen l e h e t n e 
a z e lemi i sko la á t a l á b a n minden osz t á lyú é s k o r ú n ö -
v e n d é k e i t , azon egy a l k a l o m m a l v a g y i s e g y s z e r r e f o g -
l a l a t o s k o d t a t n i ? • — miu tán e r r ő l Bell é s L a n c a s t e r 
t a n í t á s m ó d j á t ' s i sko lák e l r e n d e z é s é t N a t o r p u t á n f e l -
o l v a s t u k . e n n e k o s z t á l y a i n k b a n l ehe tő a l k a l m a z á s á n a k 
tő lünk t e lhe tő m e g p r ó b á l á s a , ' s az e r rö l i t a p a s z t a l á -
s u n k n a k j ö v ő évi conferenliáiikoni k ö z l é s e e l h a t á r o z -
t a to t t . P u t z H e n r i k , 

a ' c o n f e r e n t i a j e g y z ő j e . 

Szép szó F. ?5«>rso«lI»ó2. A' f. borsodi 
e. megye kertéből egy reményteljes növényt 
vagyok a' tisztelt közönség előtt bemutatandó. E ' 
lapok figyelmes olvasói emlékezni fognak ez e. 
megyének mult évben kelt azon határozatára, 
hogy a1 keblébeni isk. tanítók az általuk taníttatni 
kellő tudományokból 's tanmódszerböl évenként 
megvizsgáltassanak. E' határozat nyomán, tábla-



bíráink járásaik szerint, az isk. tanítók bizonyos 
körökre vagy járásokra osztvák, mindenik kö r -
nek a1 járásbeli világi és egyházi táblabíró levén 
fölügyelője 's vizsgálója. Egy illy körnek tíz isk. 
tanítóból állónak vizsgálata tartatott a1 közelebbi 
napokban M. F. és M. A. táblabiráink alatt, az 
elsőbbnek úri lakában. Közlőnek nem czélja a1 

vizsgálat folyamával fárasztani a' nyájas olvasó 
türelmét, elég legyen annyit mondani, hogy 
reggeli istentiszteleten kezdve , az egész napon 
keresztül tartott. Vizsgálat végzetével t. b. Mol-
nár Aníal nr valódi ihletséggel teljes beszédet 
mondott, a' többek közi tanulásra 's öntökélete-
sítésre hiván föl a' tanító urakat, 's ennek egyik 
hatályos eszközéül egyletbe lépést ajánlván. Be -
széde nem hangzott el pusztában, az érdemes 
isk. tanítók, kik között 60 évet haladlak is ta-
láltainak, készeknek nyilatkoztak egyletbe lépni, 
's azt tettei mutalandók, azonnal — szük jöve-
delmükhöz mérve — nem megvetendő öszveget 
írtak alá, azon kötelezéssel, hogy míg a' körnek 
tagjai leendenek, azt évenként fizetendik. Növe-
lik az összeget mindkét lelkes t.bíráink, egyik 
10, másik 5 v.fttal, azon napon lefizetendökkel, 
mellyen a' kör alapszabályait elkészítve, az e. 
megyének megerősítés végett bemutatandja. Sza-
badjon remélnünk, hogy a1 vidéken lakos tehetős 
világiak, és nem annyira tehetős, mint lelkes 
egyháziak e' szent ezélhoz pénz- vagy könyvbeli 
segedelmezéssel járulandanak. 

Az egylet még azon melegében, elnökét és 
könyvtárnokát Profét Mihály hangácsi, jegyzőjét 
és pénztárnokát Erdélyi Miklós boldvai isk. taní-
tók személyükben megválasztá, 's azon ígére t -
tel oszlott szét , hogy még a' nyári szünnapok 
alatt gyűlést lartand, — az alapszabályokat e lké-
szítendő. Az egylet évenként legalább két g y ü -
léstartásra kötelezé magát , az egyiket állandóan 
a' vizsgálat idejekor lartandván, mellynek min-
denkori elfogadására t. b. Miklós Ferencz ur, az 
egyházak és isk. tanítók költekezésük kímélése 
tekintetéből ajánlkozott. Czélja az egyletnek, taní-
tási tárgyakról, iskolafenyítékröl 'sat. rövid é r -
tekezést tartani, eszmét cserélni, 's kölcsünös 
súrlódás álial a' jobbal 's helyesbbel megismer-
kedni, 's azt elfogadni. E ' czélból most egyelőre 
kisded pénzerejét a' jobb kézikönyvek megvá-
sárlására íordítandja, 's csak később — ereje 
növekedlével — terjeszkedvén ki újságlapok- 's 
egyéb könyvekre. Azonban ebben sem szenve-
dend jelenleg is hiányt, mert t. b. Miklós F e -
rencz ur a' Pesti Hírlapot küzlendi velük, 's re -
ményünk van , hogy e' lapokat i s , az ezt vidé-
künkün olvasó lelkészek tőlük meg nem taga-
dandják. Tegye íslen állandóvá a' jó szándékot, 
s adja reá legszebb áldását, hogy e' gyünge nü-

vény olly élöfává emelkedjék, mellynek terepély 
ágai az egész e megye fülütt kiterjedvén, hasz-

nos gyümülcsüt teremjen a' nevelés parlag m e -
zején Í Jul. 14. 1844. F. B o r s o d i . 
Diiiia-keriileti ev. oktatók gyűlése 

Nelmeezen. *) 
Jelen valának a' sopronyi tanodának két, a' 

modorinak egy, a' pestinek egy és a' selmeczi-
nek valamennyi érdemes oktatói. A ' pozsonyiak 
csak mentegető levél által jelentek meg. Sza r -
vas, Losoncz, Besztercze és Verbász is híva v a -
lának, de meg nem jelentek. A ' meghívásra nézve 
eltértek a1 selmecziek ez évben —mint meghívók 

© 

—a' mult három év szokásától, a'mennyiben nem-
csak a1 lyceumok, hanem a' gymnasium, söt 
progymnasiumok oktatóit is meghívák, egyfelől 
azon okból, hogy a' tanodásoknak nagyobb t e r -
jedelmet, és ha lehel, terjedelmesb érdeküséget 
szerezzenek, másfelől pedig azér t , mivel a' 
gymnasiumi és lyceumi tanuló-intézetek ugyan -
azon egy tudományos organismust képezik, ok-
tatói mind tudós és többnyire academikus f é r -
fiak, kik közt elválasztó és metsző vonalt ho -
nunkban húzni, most még igen üdvtelen külün-
zésre vezető viszketeg volna csak, nekik úgy 
kell üsszeforrniok, a' mint az élőfa terebélyes 
ágai üsszeforrvák a' fa derekával. Mentsük tehát 
a' selmeczieket és kérjük a' többieket is, hogy 
azont cselekedjenek jövendőben. — A gyűlés-
ben a selmeczi ez évi igazgató Breznyik János 
elnükle, a1 tanácskozásokat érdekes üdvüzlö be-
széddel nyitván meg, hozzája kapcsolván a' sel-
meczi iskola állapotrajzát, a' minőt, bár minden 
oskolák adnának, 's bár e' sfatistikai rajzokat is-
kolai évhírlemények (programmok), vagy l eg -
alább é lap, — melly egyszersmind iskolai lap 
— utján a1 nagy közünség tudomására is jut tat-
nák. Pie desideratur! — Az első nap gyűlését 
értekezések olvasása és azok feletti eszmecseré-
lések és vitatások fogták el. Dr. Teichengráber 
pesti okt. a' magány- vagy háználi iinevelés 
czélszerütlenségéröl és a' köznevelésre káros 
befolyásáról — ; Suhajda selmeczi okt. oskolá-
ink hanyatló fenyítékéről és a' szigorúbb f igye-
lem rendszer szükségéről — ; Lichard se lme-
czi okt. a' mathematikai tanulmányoknak fonlos-
sággáról hazánk jelen állapotjára és haladására 
nézve, és innen azoknak iskoláinkbani terjedel-
mesb és czélszerűbb taníttatásáról, mérlani e sz -
közük elkerülhetlen szüksége és megszerzése 
módjáról — ; Kuntyius selm. okt. — már a' 
második nap tanácskozásában — e' kerületi okta-
tói gyűlések czélszerűbb elrendezéséről — ér t e -
kezének. Mind ezen értekezések, sok oldalú és 
sok érdekű, a' nevelés tanításra nézve áldásos 
eszmecserére, gondolalébresztésre és gondolat-
egyesítésre adának alkalmat. Aztán küvelkezlek 
a' jelen nem vollak levelei; illyen vala kettő, 

*) Pótlék a ' 2 9 - i k számhoz. 



Pestről Kanya Pálé némelly óhajlatokat és j avas -
latokat foglalván magában, a' tanítói kert és a1 ta -
nítók tekintélyleien szegénységét illetőleg; Po-
zsonyból Bolemann levele és értekezése, — le -
vele az elnökhez, értekezése a' lyceumbeli fiatal 
oktatókhoz intézve, de ez utóbbi, a' tanácskozá-
sok befejezése után érkezvén meg csak, esti be-
szélgetéskörben tudomásul vétetett. Indítványok 
is kerültek szőnyegre, a' többek közt, a' tanulók 
szorgalom osztályai (classilicatio) feletti kívána-
tos egyetértés és megegyezés, melly meg is tör -
tént ; továbbá azon indítvány, miszerint kívána-
tos volna a' jövö évben — a' Zay-Ugróczigyiilés 
folytatásául — ismét egy másik közgyűlést tartani, 
különösen a' figyelemrendszer megállapítását i l-
letőleg, melly a' megállapított tanítás rendszer 
második és kiegészítő része volna. E ' gyűlésre 
valamennyi ev. iskolák lelszólítatnának behozni 
vagy beküldeni eddig használt ligyelmi törvényei-
ket és egyszersmind javaslatokat egy behozandó 
közönséges fenyíték rendszerre nézve , mikből 
aztán olly dolgozat kerülhetne ki, mellyet—vala-
mint a1 mult években a tanitásrendszerét, úgy 
most ezt—az egyetemes convenlnek fellehetne ter-
jeszteni. E' közgyűlés Pesten tartatnék, ha hogy, 
a' minden lyceumi és gymnasiumi tanodákba 
szétkiildendő selmeczi jegyzőkönyv felhívására 
a1 tisza—kerületi tanodák is reá állnának. Egyéb-
iránt, akár fogna a' jövö évben oktatói köztana-
kodás tartathatni, akár nem, a' jövö évi gyűlés 
helyéül Pest tiizeték ki, Modor pedig, hová a' 
jövö évi I)una-ker. gyűlés kívántatott — e g y e -
dül a közgyűlés tartásának reményéből ezúttal 
elmellöztetvén, felkéretett szíves meghívását a1 

Duna ker. oktatók számára még későbbre is f en -
tartani. 

Végre említés nélkül nem hagyhatom, hogy 
e' gyűlések első napján egy pár lelkészek is 
jelen valának, és a1 másodikon maga Szeberó-
nyi superint. ur is megtisztelé azokat je lenlé-
tével, és az idegen oktató urakat üdvözlő be-
szédével. Adja islen, hogy az üdvözlőitek ü d v -
telenül ne távoztak légyen! 

Dr. T e i c h e n g r á b e r L a j o s . 

Ro^tönvcr§. 
Nem látok ősz fejet közö t te tek , 
Dicsőén kuzdö i f jú férfiak, 
Kik a' kornak szükségét felfogárok, 
E' hit, tan "s erkölcs dolgában szegényebb 
Apak helyébe buzgóbb nemzedéket 
Nevelendök egyháznak és hazának! 
Hol vannak ők, az őszült férfiak, 
Sittet erdőkben bogarásznak-e , 
Meleg fürdőkben p o d a g r á z n a k - e , 
Kies kertekben sé la lga tnak-e 

Vagy n' szegénység sülyos fekhelyéről 
Közügyben pénzök nincs utazniok ? 
'S hol vannak mások, kik meghiva vol tak? 
'S mert nem j ö l t e k - e l ? hol van itt az ok ? 

Fele l je tek v a g y száraz prósa nyelven, 
'S mutassátok meg súlyoshnál súlyosb 
Okokkal , hogy hozzatok jöniök 
Lehetlen volt, t isztán 's te l jesen. 
Vagy ürmös jambust í r ja tok r eá jok , 
Ha mindjárt ennél kissé jobb leend is ; 

Hogy érezzék e ' kornak ostorát 
'S kedves hazánk boszús szemöldöké t ! 

G o t t z t a g h. 

I r o «1 a 1 o ni. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . Képes számkönyv. 

Emerson éjszakamerikai tudósnak — az egyesült 
köztársaságok népiskoláiba bevett — jeles kézi-
könyve után, saját nézeteivel irta Fekete János 
6, 7, 8, 9, 10 éves kisdedeink számára. — 

A' népnevelés és oktatás nehéz mezején s i -
kerrel fáradozó, és e' pályán hihetőleg még több-
ször üdvözlendő Sz. ismét egy uj jeles munkával 
ajándékozza meg oskoláinkat, mellyet néhány 
szóval ismertetni a' munka figyelmes átnézése 
után csaknem mulhatlan kötelessége az ismer-
tetőnek. 

Képes szánikönyv! ezt én a' munka ösmerése 
előtt kis híján olly képtelenségnek hittem , mint 
képes református egyházat; mit keresne, gondo-
lám magamban, a' hideg száraz számok közölt a' 
kép, hogy lehetne képeket összeadni, kivonni, ha-
csak sorezredeket, juhnyájakat nem metszetne bele 
a1 szerző könyvébe? és ez annyival kevésbbé 
fért fejembe, mert én már magukat a1 számáb-
rákat képeknek hittem. De, omnia jam fient! — 
ha a' hajdani képzűzók feltámadnának, 's látnák, 
mint hemzsegnek a' képek még a' tudományos 
könyvekben is, elálmélkodnának! képes theologia 
már van, meglássuk, ki ir képes philosophiát. — 

Az 52 lapra terjedő, Bécsben nyomatott kis 
könyvben 483 apró kép van. Már Pestalozzi 
tiz zsinóros rámájában a' golyók helyett apró 
madarkák énekelnek; almákkal, körtvékkel, c se -
resnyével, órákkal, kutyákkal, lovakkal, kala-
pokkal 'sat. játszik a' gyermek 1-töl fogva 
100- ig és tovább, mig rajtuk a számolás négy 
egyszerű nemét minden változatosságban meg-
tanulja, mígnem a" végső leczkékben rámegy a' 
képek nélküli abstract-számolásra — Mindig 
igen hibás tanmódnak hittem ezt a' visszafor-
dultságot, hogy a' gyermekkel a' számtant ab-
stracte kezdették, 's csak azután reányozták a1 

mennyiségeket, azutánnépesíték meg a gyermek 
számok felöli légvárát, miután ö onnan, nem le-
vén fogódzója sehol, számtalanszor lehullott, és 
magát siker nélkül elébb annyiszor kifárasztotta. 
— Az ügyes oktató — de hányadik az? — 
igaz. hogy úgy tanított számot apró gyermekei-
nek, mint itt a' könyvben van , csak hogy igen 
nehezen vihelle azt keresztül, vagy nem is v i -
hette a' számolás elemein eleitől fogva végig, 
íme e1 kis könyv, ez igen olcsó kis könyv 10 p. 



kr. — 483 apró képekben, igen sok apró g y a -
korlati kérdésekben megfejté a' könnyűnek lát-
szó, de igen nehéz feladatot. Szülék ! tanitók! 
vegyétek és lássátok, hadd tanulják a' gyermekek 
játszva és könnyen azt, mi nehéz kövágás volt 
szegényeknek. D o b o s . 

Tarlózat a' legVijabb r. katli. ima-
irodalom mezején. 

Itt a1 következő kalászokat mutatjuk be 
olvasóinknak: ,Der Katholik in seiner Andacht 
zum kostbarsten Blute J. Chr. Gebetbuch beson-
ders zum Gebrauche der Mitglieder der Erzbru-
derschaft des kostbarsten Blutes J. Chr. Einsie-
deln. 1843.' A' fötársulat tagjai sok és nagy 
bűnbocsánatot nyerhetnek. Neki azon különös tu -
lajdona v a n , hogy tagjait más társulatok bünbo-
csánataiban is részesítheti (77 . 1.). A ' bünbo-
csánatok részint tökélyesek, azaz, minden, b ű -
nökért érdemlett földi büntetés e lengedése , r é -
szint tökélyetlenek. ,,Emezek által annak , ki 
ezeket megnyeri, annyi engedtetik el az ideig 
tartó büntetésekből, mellyeket ezen vagy a' más 
életben kellene szenvednie, mennyi a' nevezett 
bünbocsánatok által azelőtt engedtetett volna el 
a' vezeklésből. midőn az egyházi vezeklésröl 
szóló régi szabályok szerint bizonyos idö alatt 
szintannyi év ig , quadragenáig 's napig kellett 
volna magát alávetnie." ( 7 8 1) Innen látjuk, hogy 
a'tökélyetlenek mindenesetre csekélyebb hecsüek 
's meg nehezen érthetők. De a' ki jól tud s z á -
molni , azokkal is szembetűnő sokat nyerhet. — 
Azután magok a' bünbocsánatok egyenként s p e -
cificállatnak, példa a' 85 1.: „Ki a' drágalátos 
vér olvasóját végig imádkozza napjában egyszer, 
7 évi 's 7 quadragenai bűnbocsánatot nyer, a 
ki pedig egy egész hónapig naponként imád-
kozza, tökélyetes bűnbocsánatot. Ki az imát: Oh 
drágalátos vér 'sat. áhítatosan elmondja, 300 napi 
bűnbocsánatot nyer ." A' szegény lelkek mind-
ezen bünbocsánatban részesülhetnek (87 és 941.) 
— Végre áhitatossággyakorlatok közöltetnek, 
„mellyekkel bűnbocsánatot nem kaphatni, mellyeli 
azonban üdvös hatásukért nagyon ajánltatnak.' 
Ezek jók lehetnek a'haszonkeresetlenség gyakor-
lására , de használatba aligha vételnek. — ,Der 
lebendige Rosenkranz. Ein vor Gott besonders 
tcohlgefálliges und wirksames gemeinsehaftliches 
Gebet. 12-te verm, Aufl. Stadtamhof 1843.' — 
15. egyesült személy rózsát, 11 rózsa ( 1 6 5 s z e -
mély) viriló rózsatövet 's 15 rózsa tö(2465 s z e -
mély) máriai rózsakertet képez. Az imák úgy 
vannak felosztva, hogy valamennyi tag az egész 
olvasót naponként leimádbozhatja. A'tisztelelimák 
közt érdekes jelesül egy Filomena szűz- és 
vértanú nőhöz, „egy görög király leányához" 
(131 !.). ki Diocletian alatt halt meg, tetemei 
pedig századunkban szerencsésen feltaláltatlak, 

's kihez a' 135. lapon álló zárima is intézve van 
Bünbocsánatnyerésre helylyel közzel jó gyakor -
lati intések adatnak, péld. 145 1.: „megkívánta-
tik tőlünk, hogy kegyelem állapotjában legyünk; 
igy előbb igazi bűnbánatot kell szilárd eltökélet— 
tel magunkban fölébresztenünk. Ha gyónni akar 
előbb az ember, annál jobb, de a' gyónás nem 
kívántatik." — ,Geistliches Vergissmeinnicht. 
3-te Aufl. Stadtamh. 1841.' — 128-dik lapon 
vannak: „Rövid könyörgések, mellyek napjában 
többször elmondandók, különösen pedig ó r a -
ütéskor." — ,Anmuthunr/en eincr bussfertigen 
und Gott liebenden Secle bei verscliiedenen An-
lássen ivahrend des Tages (besonders far Or-
denspersonen u. Priester) 2-te Aufl. Stadtamh. 
Í843.í Ezen alkalmak közül csak némellyeket 
említünk: kéz- és arczmosáskor (6. 7. 1.) t ö -
rülközéskor (9. 1.), óra felhúzásakor (48. 1.), 
hajnyiréskor (51. 1.), körömlevágáskor (53 . 1.), 
'sat. E'mutatványokból következtethetni a' többire, 
(proph). _ _ _ _ _ _ _ _ 

H i i l f o l d. 
fiSajorhon. Itt egy 1844 febr. 10-kén 

kelt királyi kemény parancs következtében a' 
kebelbeli prot. egyházak le vannak tiltva, hogy 
a' gustáv-adolphi egyesületet vagy pártolhassák, 
vagy pártolását elfogadhassák ; ellenben a' porosz 
király egy 1844. febr. 14 -kén , és igy csak 4 
nappal későbben kelt kegyelmes intéző levelében, 
magát a gustáv-adolphi egyesület protectorának 
nyilvánítja. Természetes, igen természe-
tes I a 'p ro t . Poroszhonból, például a ' lyon i p ro -
paganda erszényébe több ezerek mennek ki, de 
Bajorhonban a' szegény prot. egyházakat még 
csak segítni se szabad a' külföldi protestánsok-
nak. — *) 

* ) A ' magyar közönség az i t t köz lö t t h í rekből azt k ö -
ve tkez t e the tné , hogy a ' tudományban 's műveltségben 
annyira előhaladt Némethonban az inloterantia hydrája 
a ' közügyekben még je len leg is pusztí tva barangol . 
Azonban a ' d o l o g máskép van, és mi ezen intolerantia 
felet t i egyes fe l ja jdu lásokkal úgy vagyunk, mint az 
oroszlán a' k i faragot t Sámsonnal a ' mesében. A ' mese 
e z : A ' v é n oroszlán ltiküldé fiát a ' s z é l e s világba. Ez 
ped ig apjától f egyver t kére , mellyel szükség ese tében 
védhetné magát . Nem vagy-e te u. m. az ö r e g , az á l -
latok királya, ki előtt mindenki megha jo l k i t b á n t a -
Iommmal illetni senki nem merészel . 1 S a1 fiatal o r o s z -
Ián ment és mendegél t , míg e g y város kapu jához e r e , 
mellynek homlokán Sámson azon állásban vol t k i f a r a g -
va, mellyben az oroszlánt ke t t é has í t ja . A* t apasz t a -
latlan fiatal ál lalkirály megre t t enve siet vissza apjához 
's elbeszéli neki , a ' mit lá to t t . Az ö r e g pedig fia ba l -
gaságát megmosolyogva szó l t : Hiszed-e , hogy a"1 k é -
pet k i faragták volna, ha az esete t a ' l e g n a g y o b b r i t k a -
ságnak nem t a r t a n á k ? — 'S ez ál l jon itt átalános 
megjegyzésül az i l lyes h i r eb re nézve , mellyeket l a p j a -
inkba n i í t -o t t a ' nemet vallásügyekről közöl tünk és köz— 
lendünk. S z é k á c s . 



A' bajorhoni protestáns föconsistorium hall-
juk ! egyenruhát szabatott a' rajnán inneni és túli 
papseregnek, hogy a' vitézkedő egyház soldo-
sait a' san benito tegye bélyegessé a' protestáns 
egyházban. Egy hivatalos kőnyomaton meg l e -
het látni az egyházi kabát — Chorrock — és 
sapka — Baret — minden ránczát. A' ránczos 
böújjú posztó- vagy kreppkabátot elöl hátul l a -
pos csuklya szorítja a' nyakhoz, mellhez és g e -
rinczhez, és fekete bársony, kerek, ránczos sapka 
kupakozza a' prot. papok fejét. Már ezután e g y -
házi divatlapot, csínos kömetszésekkel, München-
ből járathatunk. — 

A' német alfolili reformált egyház 
statistikája. Tiz megyében 1 ,622,339 lelket, 
1233 gyülekezetben 1453 lelkészt számlál. A' 
limburgi herczegségben 3300 prot. lélek van. 
— Az 1842 év május hónapjától az 1843 év 
május hónapjáig, templom és paplak építésre a' 
status pénztárából 32,705 jó forint ment ki. Ma-
gános segedelmezésekböl ugyan e' czélra 23 ,200 
ft. jött be. A' keletindiai lelkészek számát a' kor -
mány kettővel szaporította. A' közönséges özvegyi 
pénztár bevétele 37,672 ftot,a'kiadás 37,846 f. telt. 

A' népiskolákba 4378 tanuló jár. — A hegy-
aljai — piemont — prolest. egyházakat a' waloni 
egyházak megbízottjai 12,967 lírával segítették. 

Az 1843 jul. 5 — 2 7 napjain tartott nagy zsi-
natban, a' több életkérdések között, ez a' nagy 
fontosságú is szőnyegre jött : „maga maradjon-e 
a' zsinat, mint eddig, az egyház permanens kép-
viselőjének, úgy, hogy az önmagát rendkívüli 
esetekben is összehívhassa, vagy egyik zsinattól 
fogva a' másikig egy választolt küldöttség kép-
viselje az egyházat? — Hosszas komoly tana-
kodás után a1 küldöttség eszméje fogadtatott el, 
rendszerezése egy választmányra bízatván, azon 
előre felállított l'öelv mellett, hogy az egyház 
egyfelől mentve legyen az oligarchiától, másfelöl 
a1 küldöttség méltósággal tarthassa ébren az 
egyház küléletét. A ' tanítási és egyházszónoklati 
szabadság 56 szavazattal 1 ellen megállapítta-
lott, * ) kár, hogy e' szabad, virágzó, ös re for -
mált egyházban a separalismus nyugtalankodik, 
u1 legközelebbi zsinat óla 30 egyház szakadt 
külön. **) 

Frankhon. A' frankhoni hires cultus 
szüBsdí ^ ^̂  egy új adat: A laoni törv.szék egy 

*) A ' nagy némethoni e g y h á z a k , m é g mind ezideig a" 
per icopuk szűk ko rében f o r o g n a k , az a l tenburg i h e r -
c z e g s é g b e n , a* föcons is lor iumnak még azon rende lése 
cllf>n is fe lzúdul tak — a lóbbek közö t t Pániéi — m e l l y 
az 1 8 4 ' 4 egyházi c v r e az evangye l iomi már a n n y i -
szo r kisutul t durabok helyébe az epis to lar i s tex tusokat 
a lka lmaz ta I — 

Ne j a j d u l j u n k fel, va lahányszor Némelhonból és s z o m -
szédsága ibó l vallásbeli szakadások h i r e j ó hozzánk . Mi 
ezen szakadásokban csak a" p ro t . e lvnek e le t je lenségci t 

chalilloni polgárt, mert esténként négy-ötöd m a -
gával házánál prot. istenitiszteletet tartott a' t ö r -
vény nyilvános meghagyása ellen, elitélt. A ' nan-
tesi parancs halálát épen illyen apró symptomák 
előzték meg hajdan. 

Collombet, egy lyoni röpirat szerkesztője, a' 
többek között következő classicus modorban b í -
rálgatja Villemaint a' cultus ministert, és írásait; 
„az igazat kimondva, Villemain ur nem hisz ö r -
dögüzést, és igy ördöngösöket sem; nem hiszi, 
hogy Valens császár irótolla, mellyel sz. Basilius 
száműzetését aláirta, háromszor roppant és tört 
volna meg kezében, és ö ezt ráfogott csudának 
meri fogni, csak azért, mert XIV. Lajos irótolla 
se jajdult fel, mellyel a1 nantesi parancsot cruci-
figálta. — Söt még többre is veti f e j é t , mikor a' 
Jansenistákat dicsérettel halmozza el ott, hol a1 

jesuitákra gonoszokat mond, és azt meri állítni, 
hogy ők a' társaság bolondító gombái! — Isten-
telen, vallástalan Villemain! — Istenes, vallásos 
Collombet u r ! — 

Berekesztésül halljunk egy kérdést és fe le-
letet a' wilnai orosz kath. 1832-ben nyomatolt 
kátéból: Kérdés: Minő engedelmességgel ta r -
tozunk az oroszok czárjának? Felelet: Tökéle-
tes, nem motszanó, határtalan engedelmességgel; 
ha ö akarja és ugy kívánja, fel kell magunkat á l -
dozni; a1 czár iránti engedetlenség még gondo-
latban is a' legocsmányabb bűn, a' czár a1 min-
denhatónak ministere helytartója. A ' czár iránti 
engedetlenség Isten iránti engedetlenség, és ígv 
örök büntetésre méltó. Maga Krisztus, ki mint a1 

római császár jobbágya éli és halt, engedelmes 
volt mind halálig; Jézus és az apostolok példája 
után hallgatva kell szenvedni. Mondják, 
hogy a' kátéiró e' tant Bómától kölcsönözte. — 
Péter szablyája kétélű — per quod quis peccat, 
per idem punitur. 

Nchweitx. A' lucerni nagy tanács febr. 
24. gyűlésében a' gymnasiumokat és lyceumo-
kat, mint Jézus hajdan a1 gergesenusok háziál-

l a t juk . I t t csak a1 név ominosus. Mert ám nézzük k ö z e -
lebbrő l ama p á r t o k a t 's azt f o g j u k tapasz ta ln i ,hogy a" f ő -
ben ők e g y e t e r t c n e k , és ped ig egész ke resz tény lé lekke l . 
Nem kel lene fe lednünk , hogy a ' néme t p ro t e s t an t i s -
musnak van egy b ibé je , melly a ' coiiMstorialis r endsze r 
' s mellynél fogva a ' beuső leg pezsgő ke re sz tyén é le tnek 
külsőben való , a ' beve t t r endsze r tő l e l t é rő n y i l a t k o -
za ta , szakadásnak bé lyegez te t ik . Mi e g y s z e r r e és min-
d e n k o r r a ny i lván í t juk ' s óha j t anuk , va jha ezen n é z e -
tünkben hi tünk minden sorsosai o sz t akoznának , hogy 
mi, va lahányszor el leneink szakadá -okka l vádolnak , 
fá jda lmasan soha sem, hanem mind ig ö rvende tesen 
é r i n t e t ü n k , mivel e g y h á z u n k valamint az evangyé l iomi 
ős e g y h á z legfőbb d icsősége t abban he lyezzük , h o g y 
e g y e k levén mindnyá jan a ' szent lé lekben, a ' hit és 
le lkismeret szabdsága semmi és senki által igába ne-
veressek , hanem J c z u s szent lobogóba a la t t szabadon 
f e j l e d e z z é k . S z e K a C S . 
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latait, megnyitá a' jesuitaszellemnek. — Meg-
lássuk , mit szól hozzá a1 szabad schweitzi nép ! 

Vegyes házasság. Poroszországban 
kővetkező eset történt. Egy r. kath. családatya, 
ki mint kir. harminczados N. ev. parochiában 
több év óta lakott, megbetegszik 's halálához kö-
zel gyóntatóját kivánja. Ennek megvallja , hogy 
nejével már 28 év óta házasságilag él a1 nélkül, 
hogy vele megesküdött volna ; e' lépéstől vallás 
miatt iszonyodék, mivel neje evang. Gyóntatója 
tanácsára 's lelkismeretében a' közel halál által 
intetve, a' nején 's gyermekein elkövetelt jog ta-
lanságot lehetőleg jóvá akarja még tenni 's halála 
előtt vele megesküdni. Kinyilatkoztatván gyón-
tatója, hogy azt az ev. pap dimissoríálisa nélkül 
nem teheti, a1 nő legidösb, már nagykorú 's há-
zas fiával késő este útnak indul, a' csaknem há -
rom óranegyednyire fekvő fiókegyházból vagy 
magát az ev. papot vagy dimissorialisát esküvőre 
kikérendő. Az utóbbit megnyeré, mivel az ev. pap 
korgyöngesége s betegeskedése miatt a' felszó-
lításnak legott eleget nem tehetett. De már késő 
vala; a 'cse lekvény végre nem hajlathatott, mi-
vel a1 férfi nem sokára a' nő visszatérte után k i -
múlt 's neje négy neveletlen gyermekkel szomorú 
jövendő küszöbén áll, mert igényei házassági j o -
gokra elvétetvék. — Ezen eset némi szemlélő-
désre nyújt alkalmat. Először is eredményeid mu-
tatkozik azon lévelynek, mellyhez mindig veze -
tend az ultramontanismus, míg ez minden társas 
viszony ellenében mint természetlen elem é rvé-
nyülend a' keresztyén társaságban. Itt ugyanis 
azon kérdés tolul fel szükségkép: e' férfi e lköve-
tett volna-e 28 évig illyen bűnt neje 's g y e r -
mekei ellen, ha öt r. kath. hitével táplált azon 
meggyőződés, hogy az ev. elkárhozvák, arra 
nem vezelendé 's lelkismeretét megnyugtathatta 
volna, míg ez a' közel halál 's öröklét elölt,mi-
dőn az ember minden csalokoskodása eltűnik, 
végre mégis fölébredett ? Más részről ezen eset 
örvendetes bizonyságául szolgál annak , hogy 
sok r. k. pap van, kik valódi keresztyén é r z ü -
lettől vezéreltetve, szabadon tudják magokat t a r -
tani kemény és szigorú végohajtásától amaz elv-
nek, mellyre őket egyházuk kötelezi. (Proph.) 

Ii'lion. Mig az angol lapok az irügyek 
jövendőjéről vitatkoznak, az ir újságok uj, igen 
fontos gyúanyagról tudósítanak — A' presby-
teriánok egész községe leggyökeresb agitatio á l -
lapotban van. — Az ingerültség oka a' v e -
gyes házassági vitapont az angol 's presbyteri 
protestánsok közt. Az ó angol felfogás é rvényte -
leneknek nyilvánítja a' presbyteri papok által 
megáldott vegyes házasságokat, miáltal éjszaki 
Irlandban sok házasság ágyasságnak nyilvánítta-
tik, 's a1 türelmetlenség elve újra életbe hozatik. 
A' presbyteriánok e1 felfogás ellen régóta lilla-
koznak. E ' vitát nem sokára a' felsőház kénytelen 

eldönteni, 's mondják, hogy ez a' presbyteriánok 
ellen nyilalkozandik. E' hír forrongásba liozá az 
egész éjszaki presbyteri Irlandot. Belfastban 
ezen egyház főpapsága összegyűlvén, gyülése-
zés álial valódi békés agitátiót határozott Irland-
és Skótországban. E' gyűlések egyenes ellensé-
geskedéssel lépendnek föl az angol egyház e l -
len, mert a1 vezérek azt határozák, hogy különös 
nyomozásokat teendnek a' magas egyház j ö v e -
delmei iránt. Nem nehéz megmagyarázni, e' 
perczben mi fontos e'mozgalom. Csaknem meg-
foghatlan volna, ha a' kormány épen most t ű -
hegyre állítaná a' dolgokat. Sokkal könyebben 
lehelne megmagyarázni, miszerint csak fenyege-
tés az egész, hogy azután türelmes határozat á l -
tal éjszaki írland egész presbyteri egyháza n y e -
ressék meg. De ü-anglia 's a1 loryk egyházi tü -
relmetlensége mellett, melly mult évben is s za -
kadásra ingerié a' skót egyházat, e1 kérdésben 
is a' legroszabbtól féllhetni Angliát. Katii. K. Z ) 

Bi e I f ö 1 d. 
Évszázados ünnepély. N. - Dömölki 

templom évszázados ünnepe jul. 7 - ik napján t a r -
tatott. E' ritka tüneményü látványságnak nagy 
néptömeg vala tanuja, 's nem kétlem, hogy ezen 
ünnepély dióhajbani ieirása , egyházi újdonságok 
között érdeket ne gerjesszen. — Borult vala e 
nap, mint a'mult század sötét köde — melly apá-
ink vallásos szellemét bilincselni ohajtá , — ámde 
annál derültebb az élők keble, mellyben szeren-
csés jelenünk 's reménydús jövőnk elibe fen do-
bogva, magaszlos érzelmei kitörő árjai közölt sok 
szív boldognak érezé magát. Pompásan díszítve 
lön az ős anya, melly százados viharokon szilár-
dítottan lenállott, 's most uj fényben ragyogva, 
mosolyteljesen fogada kebelébe, hálaérzelemmel 
buzogó unokákat, kiknek boldog emlékezetű őseik 
néma sírboltjában elporlanak; gyülekezetbelieken 
kivül vidékiek is versengve járultak diszesíteni 
azon őseinktől reánk maradott szent ereklyét, hon-
nét buzgó fohászainkat, a' mennyei Irón zsámo-
lyához felbocsátandók valánk. 

De mit szóljak magáról a' cultusról? elörebo-
csátván azt, hogy az ünnepi rendszernek alkotója 
Illésünk volt , kinek mesteri kezei között fej lede-
zett nemcsak az ünnepi föpompa, söt sok egyéb, 
a' mi nélküle hiányzik; — 's bár mellesleg legyen 
mondva, az unió meleg barátjait e1 ritka vegyü-
leli ünneptől talán elfordulni látom i s , — a' k ivi -
tel minden igényeket kielégíthete. A' templomba 
díszmenet a' paplakból — ottan az uj orgonát 
beavató szónoklat, a' dömclki templom százados 
történeti leírása elszavalva, predikatio elmondása 
— alkalmi versek szónoklala — a' mi figyelmün-
ket elfoglalta, 's e' nagyszerű ünnepet lelki é lve -
zetül füszerezé. 



Miután az érintett szónoklatok, kinyomatva, 
több kezek birtokába kerültek, ezúttal azok bírá-
lásába 's részletes taglalásába bocsátkozni, szán-
dékunk nem lehet, megemlítvén azt, hogy azok 
többnyire Illés ur miivei — ki azokban a1 ma-
gasztos vallási érzelmek hü tolmácsa lön, 's írói 
ava to t t ságának ezen göröngyös mezőn is diszes 
példányait örökíié emlékünkben. — Az alkalmi 
versek szerzője és szavalója Badics István, elra-
gadó szónoki tehetségével sok híveket megin-
dított, 's lehet mondanunk, nagy tetszést nyert. — 
Birálalilag szólva, versei alakja és modorja kissé 
ószerü vala, 's miután azokat vagy dörgő hexa-
meterekben erdei folyamként eláradni, vagy sza-
bad jambusokban, változatos rímekben ömlengeni 
várva vártuk — arról mi ismét nem tehetünk. 

Ezen százados ünneppel kapcsolatban vala 
kemenesi egyházmegyei gyűlésünk; — mellyet 
tisztelt felügyelőnk, kedves Vidosunk, nyitott meg 
velős tartalmú rövid beszédjével, felidézve e' 
napnak élvezetteljes óráit, hivatkozván a' nagy-
szerű ünnepre, mellynek jelen esperesi gyűlésünk 
kiegészítő része lön. Elnöki felszólítása folytá-
ban, hiányzó társ esperesünk székibe Illés Pál 
helyettesítetelt felkiáltás által. 

Tanácskoztunk számosan nyílt ajtóknál — es 
szép renddel, miként a1 tárgyak komolysága igé-
nyelhető; kii Idén k követeket az egyházkerületi 
gyűlésre megjelenendökel. Tárgyak sokasága 
nem fáraszlá e1 gyűlést, panaszokkal nem valánk 
elárasztva — mert hiszen illy kormány mellett, 
mint megyénknek a' sors jultata, a' jó rendnek, 
melly malasztját egyes gyülekezetekben is ter-
jesztő, meggyökerezni kellett. Hivatalos kormány-
széki leveleket kihirdettük, mellyek ugy is már 
körözve valának, — gyülekezeteink véleményét 
's szavazatát a1 fögyülésre beadni megrendelvén; 
igy kell cselekedni a' tolnai e. megye nevezeles 
indítványával a1 tisztújítással, melly a' győri ke-
rületi gyűlés jegyzökönyvében előfordulván, tár-
gy altatott ugyan, azonban megyénkben viszhangra 
alig találand. A'még egyéb panaszokat elintézen-
dő küldöttségeket a1 gyűlés nevezvén ki — jövö 
évben megtartandó gyűlés helyül högyészi hely-
séget tűzte ki , minthogy kemenesi megyénkben 
még tovább is gyűlési helyváltoztatás divatoz, sőt 
ezen változtatást, az általunk kifejteit elvek sze-
rint egyházker. fögyülésenis pártolni, 's egyh.ke-
rületileg elfogadtatni ezen megye forró kívánsága. 

Az egész ünnepélyt nagyszerű lakoma vége-
zé, — 's miképen amaz örök igazságú alapelv a1 

szellemi élvezetek után a' test ápolandó — itt is 
inéltókép foganatba vételeit, világi főnökünk ál-
tal, ki többször is tanúsított magyar vendég sze-
retetlel, negyven személyre teríttetett asztalt — 
hasonlóul a gyülekezet vendégei a' paplakban lát-
tatlak cl. A' lakomázási derültséget — ö felsége 
kegyes fejedelmünk élteért, fenséges rokonaiért 

felajánlott áldomásainkat érintve, — kiki élénk 
nyájassággal s vidor tréfákkal vegyítve, lefolyó-
nak könnyen képzelhetvén — arról elhallgatok, 
befejezésül említvén meg , hogy azt, Kis János 
superintendens ö nagysága, Perlaky Dávid, Tös-
kés esperesek , Marton György váltó törvény-
széki ülnök, Stettner köz- és váltójogi ügyvéd 
— 's több t. cz. uraságok és közrendű hívek — 
jelenlétekkel élénkíték. Igy ünnepeltetett meg a' 
dömölki templom beavatási évszázadja ! mellyhez 
hasonlót a1 most élők közül aligha érend vala-
k i ! ! Simonyijul. 10-kén 1844. 

H r a b o v s z k y Lajos. 
Halálozások. A' nagy-honti ev. egy-

házmegye f. hó 11-kén legöregebb tagjának ko-
porsója fölött tartá a1 gyászünnepélyt. T. Molito-
risz János közép-palojtai lelkész, a' 84 éves 
aggastyán 's a' 62 éves pap emlékezetét ültük 
t. Dobryk Károly alsó-príbelyi és t. Gally Jakab 
szuhányi lelkész urak szónoklata mellett. — A' 
boldogult Csehországban kezdé lelkészi pályáját, 
honnét azonban hónába hozván öt vissza vágyai, 
Selmeczen, Nyíregyházán és Teszéren munkáló-
dott rövid időszakokban, részint mint segéd-, ré-
szint mint rendes lelkész, mig végre a1 közép-
palojtai egyházban vevé állandó lakását, benne 
haláláig 54 éven át hivataloskodván. Az espe-
rességnél több évig a' dékáni tisztet viselé, és 
egyszersmind három superintendentialis egyházi 
vizsgálatnál vilte a' jegyzői tollat. — Eröteljesb 
éveiben mint kellemes, lángnyelvü szónok általá-
nosan kedvelletett; egyházának pedig, mellyet 
oda jöttekor nem csekély rendellenségben talált, 
rendbeszedése és anyagi javainak gyarapítása ál-
tai a1 legőszintébb tiszteletet és hálát érdemelte 
magának. Fáradozásainak látható emlékei gyanánt 
állanak a' templom tornya 's a' paplak és iskola 
kényelmes épületei. — Nyilvános pályája majd-
nem folyvásti harcz vala; magányélele pedig 
kimondhatlanul érzékeny sebekkel keseríteték 
meg. Szenvedései mellett tán csak a' folyvást de-
rült 's kifogyhallan vidorságu kedélye tartotta fel 
öt, melly még akkor sem távozott töle, midőn 
végső éveiben leste lassú hanyatlásához szemei-
nek örök homálya is járult. Folyó hó 8-kán csak 
egy éjen át tarlóit betegség után reggeli 8 óra-
kor elszenderült. — Üdv neki a' nyugalom és v i -
lágosság honában! — — d. 

O o 
— Cancrini Pál, alsó-kubini köztiszteletben 

megőszült lelkész és árvái egyházmegyének es-
perese hosszas, majd egy évi gyötrelmes mellvíz-
kórság betegségben f. é. május 8-kán közhasznú 
élte 66, paptisztének pedig 37-dik évében jobb 
létre szenderült. Porhanyodott tetemei 10-én szá-
mos vérei, rokonai, résztvevő tisztitársai 's ba-
ráti, szokatlan számmal egybesereglett vesztett 
lelkipásztorokat nyughelyre szokott szertartásos 
ünnepélyeséggel letétették. — Szónoklottak fe-



lette Matnska György, 1. Corinth 13: 13. Vers 
szerint. Parentálte Tomalya András, zsaskoi lel-
kész ur, halotti verseket monda Bruek Leopold, 
helybeli tanító ur — Béke hamvaival. 

M e d z i h r a d s z k y Lajos. 

V e g y e s e k . 
Kisújszál láson. Vojnovits flgnácznak 

legfelsőbb helyen megengedtetett a' római egy-
házból az evangeliomi szerinti reformáltba át-
menni. 

l ^ y i i k o v í s t y é n , jun. 23-án temető szen-
telési ünnep tartatott számtalan nép jelenlétében. 
Az ünnepély szónokai Krman Dániel ésValentinyi 
D. leik. urak voltak, amaz a1 templomban emez a1 

temetőben. Mindeniknek szónoklata a' velőkig ha-
tott 's nyilvános egyházi életünknek valódi diszei 
gyanánt említhetők. 

Füzes-Gyarmaton hasonlóan temelö-
szentelési ünnepély volt, Gacsári István helybeli 
leik. ur szónoklata melfett, melly egyfelől egy fia-
tal nö halála felett halotti, másfelöl pedig szentelő 
beszéd volt. Kenézy Lajos helybeli oktató ur pe-
dig verseket mondott, mellyek ollyanokat, kik ha-
sonló clappantziás, cadentziás, pattogó versifica-
tiókat száműzni óhajtanának egyházi ünnepélyünk 
köréből — csakugyan egy kis zavarba hozhattak 
volna. Mert az illyen versek: 

A' csak napos kisded nyugodni jő 
Ki még az életet nem ismeré, 
Es álma ép olly hal lgatag, miként 
Az eleikin közt őszült emberé , ' s a ' t . vagy 
, ,Anyám, anyám, ki ápol engemet már , 
Ki sir velem midőn bajok gyö tö rnek , 
' S ha éldelek, ki lesz he lye t t ed , a ' ki 
Felét megossza a1 szelíd gyönyörnek 
V a g y : „ j ó Atyánk , ki lesz ki f e l n e v e l ? ' ' 
Úgymond a' könyzápor tó l ön tözö t t . 
, ,Ez a ' világ, árvára nem figyel! 
Mért hagytá l itt az emberek k ö z ö t t ? " 

tehetségre mutatnak 's tetszetöségök által ajánla-
tosak, kivált ha az evangvéliom szellemétől nyer-
nek ihletet. Ií o c z ó. 

!®ótlék a' lel&ek összeírását tár-
gyazó czikkemhez. Az egész összeirási 
jegyző protocollumot átalján fehér papírral is el-
látom, mindenik beirott levél után egyegy feliért 
következtetvén. Ez arra szolgál, hogy a' csalá-
dok bármi eseteiket, a' rovatokban tett jegyek 
szerint, általellenben időről időre szorgalmasan 
utánirom; és így az évek haladtávalis a' csalá-

dok legújabb statisticája mindig szemem elölt 
van. Melly eljárást, mint összeirási modorom 
egyik lényeges részét, miután értekezésemből 
az valahogyan kimaradt, méltónak Ítéltem a' 
többihez megjegyezni. E d v i I l l é s Pál. 

• l e v e l e z é s . E m l é k e z n e k t. o l v a s ó i n k , h o g y 
l a p u n k 5 2 0 . l a p j á n a ' 2 2 - i k s z á m b a n a ' bajuszra n é z v e 
e g y k i s j e g y z e t k é t l e t t e m . E z M . L . g i c z e i r e f . le l -
k e s z u r a t a r r a b i r t a , h o g y szegény bajusz! c z í m a l a t t 
e g y f é l í v e s a p o l o g i á t k ü l d e n e b e , l a p u n k b a f e l v e e n d ő t . 
M o n d í i a l o m , a ' c z i k k j ó l v a n í r v a , ' s e n g e m e t a m ú g y 
i g a z á n l e h o r d . D e m i n t h o g y m é g i s n e h e z e n f o g u n k 
e g y e t é r t h e t n i , j o b b l e n n e t a l á n , h a a ' g y ű l é s e i n k b e n 
d i v a t o s m ó d s z e r i n t , e z e n f o n t o s ü g y e t i s a ' zsinatra 
halasztanók. H a a z o n b a n M. L . u r c z i k k e m e g j e l e n é -
s é t s ü r g e t n é , l e g y e n s z i v e s a ' k ö l t s é g v i s e l é s t O e g f ö -
l e b b t á n 4 — 5 e z . f t . ) m a g á r a v á l l a l n i ' s é n a z érde-
kes, de fontossággal nem biró c z i k k e t m e l l é k l e t ü l l a -
p u n k h o z c s a l o l a n d o m , ' s n e m l e s z e k r á , d e c s a k e g y 
m e g j e g y z é s t s e m , h a n e m a ' m e g j e g y z é s e k t é t e l é t e g é -
s z e n a ' k ö z ö n s é g r e b i z o m . — A' Szerkesztőség ezen-
túl semmi előfizetésbe vagy elmaradt számok k'pótlá-
sába nem avatkozik. T e s s é k e z i r á n t : A' Prot- Egyh. 
és Isk. Lap kiadói hivatalához Pesten Landerer és 
Heckenast urak könyvnyomtató intézetébe b é r m e n t e s 
l e v e l e k b e n f o l y a m o d n i . — B o r s i P á l E . B é n y e i l e l k é s z 
u r , U j j G y ö r g y u r a t , k i ö t t a v a l y i 3 4 . s z á m u n k b a n , 
m i n t nem tiszta jellemű, nem szilárd lelkületű f é r f i ú t 
g y a n ú s í t o t t a — „mint rágalmazót, a' jók megveté-
sének átadja— R á c z P á l c s ú z a i s e g é d l e l k é s z u r 
k ö z l é s é r e 2 6 - i k s z á m u n k b a n a ' c s ú z a i k i s g y i i l é s r e 
n é z v e m e g j e g y z i : 1 ) h o g y a ' c s ú z a i k i s g y ű l é s a ' p a -
pi s e g é d e k f i z e t é s é r e n é z v e n e m határozott h a n e m 
c s a k véleményt adott, m e l i y e t e l - v a g y n e m f o g a d n i 
a ' f ö g y ü l é s l ö l f ü g g ; 2) h o g y n e m tiz, h a n e m tizen-
nyolcz s z e m v o l t j e l e n . 3 ) H o g y a m a z e . v i d é k s e g é d -
l e l k é s z e i t i s z t e s s é g e s e n ö l t ö z k ö d n e k , a d ó s s á g u k n i n -
c s e n ' s k é z i m e s t e r s é g e t n e m ű z n e k . 4 ) H o g y n á l o k 
n e m h a t a l m a s k o d n a k L é v i f iai , m e r t m é g a z e s p e r e s 
u r fia i s 8 é v i g k á p l á n k o d o t t , d e n i q u e 5 - l o h á r o m 
c s i l l a g u r a t a n n y i f o n á k á l l í t á s é r t k e s e r v e s e n l e h o r d j a . 
H a t á r o z o t t a n n y i l v á n í t o m , h o g y s e n k i fia k e d v é é r t a ' 
m e z ő f ö l d i h í r e k r ő l t ö b b é s e m p r o , s e m c o n t r a t u d n i 
n e m a k a r o k . I n k á b b v e s s z e n m a e z l a p , m i n t s e m ö r ö k 
c z i v ó d á s o k r a k t á r á v á l e g y e n . Ki m é l t a t l a n s é r e l m e -
k e t , h a k e l l , n e m e s e n e l v i s e l n i n e m t u d ; k i a ' b á n t a -
l o m n a k c s a k i s m é t b á n t a l m a l á l l i t e l l e n é b e , a z n e m 
k e r e s z t y é n ' s m é g k e v e s e b b é k e r e s z t y é n p a p . M á r 
f e n t e b b á l l e g y b e c s l e l e n í l é s ' s m o s t i s m é t M e z ö f ö l -
d i t n y i l v á n í t j á k ö n ö k b e c s t e l e n n e k , m í g á l l í t á s a i t n e m 
i g a z o l j a . A m l e g y e n — é n a k á r e g y s e r e g b e c s t e l e -
n í t é s t s o r o l t a t o k e l ö , d e l e h e t e t l e n s z í v f á j d a l m a m a t 
e l t i t k o l n o m , m i d ő n a n n y i b e c s t e l e n s é g g e l l á t o m d o b á -
l ó d n i a z o n t i s z t i t á r s a i m a t , k i k M á t é 5 , 3 9 v e r s e i f e l e t t 
é p ü l e t e s b e s z é d e k e t t a r t a n a k h í v e i k h e z H a K r i s z t u s 
s z o l g á i ' s s z e n t i g é j é n e k i g a z h i r d e t ő i v a g y u n k , b i z o -
n y í t s u k b e e z t é l e t ü n k k e l . S z é k á c s . 

Nyilatkozat. Hozzánk több oldalról érkezeti nem felvett elveinket, hanem kivitel módját 
illető levelek következtében felszólítva érezzük lelkünkben magunkat komolyan 
meggondolnunk, váljon a' kezdeti uton haladjunk-e tovább i s , vagy az 
észrevételek nyomán változtassunk a' kivitel módján? Mig tehát e' részben el 
nem hotározzuk magunkat, a' mutatványok folytatásóval ezennel felhagyunk. 

Szerkesztő-kiadók: Székács József , Tö rök Pál. — Nyomt. L a n d e r e r és I l eckenas t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
32. szám. Harmadik évi folyamat. August. 10. 1844. 

Kein Menscli darf dem a n d e r e n gebielhen wollen , was er für W a h r h e i l halién so l l , nur 

mit Grundén aus Schr i f t und Vernunf t darf man seine Überzeugung auch A n d e -

ren annehmlich zu machen suchen. G o l d h o r n . 

TARTALOM: Lelki szabadság és hagyományi elv. — Egyházi 
adó 's szabad iskolázás. H a j n a l A. — Egy pár szó a' 
dunántuli aug. 13-kán tarlandó gyűlést megelőzőleg. T ö -
r ö k . — Külföld: Külföldi irodalom. D o b o s é s — V e -
gyesek. — Levelezés. 

Lelki szabadság és liasjomáiiyielv 
a1 prot. ejcyliázbaii. 

Alig, hogy Isten végetlen becsú adományát, 
a' lelki szabadságot terhes küzdelmek után visz-
szaszerezték reformátoraink az emberiség szá-
mára, csakhamar az egyházjavításról neveze-
tes század utolsó felében utódaik túlságos feleke-
zeti hitféltékenysége olly irányt létesített, olly 
elvet állított fel, melly a' protestantismus lobo-
gója alatt harczi mozgalmakat idézve elő, a'pro-
testáns egyház életének a' tökély magasabb foko-
zatárai kifejlődését ha nem lehetetlenítette is, 
legalább veszélyesen akadályozta. Vallástételek 
hatnrzó tekintélyt nyertek a' szent irás mellett, 's 
igy a1 hagyományi elv, melly ellen előbb több 
lelkes fériiak szózata emelkedett, életbe lön 
léptetve azon testület kebelében, honnan a1 

szellemi biztosb haladhatás végeit száműzetett. 
Míg e' most említett elvhezi ragaszkodás miatt a1 

theologia önmagával telt, 's más czímzelü tár-
sait lenéző uri malronakénl elszigeteltségben élt, 
és a' szellemvilág pályáján mintegy sétakedvéért 
méltóztatott csak néhány lassú lépést tenni: addig 
a' többi tudományok ifjú erőben szabad tagokkal 
szépen mentek előre, úgy hogy, melleltök a' rosz 
tanácsosoktól vezéreltetelt theologia szinte szem-
beszökőleg hátramaradt, 's mi csoda, ha fénykör 
helyett homály velte körül. E1 hátramaradást 
prot. egyházunkban nem csekély változások kö-
vették, itt is megtörtént az, mit egy német tu-
dós mond : Evolution oder Revolution, zwischen 
beiden hat man die Wahl — so lange es Zeit ist. 
Will manjene nicht,so stellt sich dicse von selbst 
ein. — Igy lett a1 nagyon elárkolt vallástudo-
mány mezején a' mult század közepe táján egy 
eredménydús forradalom, mellyben Ernesti Já-
nos, a1 régi classicus műveltség segítségével az 

uj szövetségi szent Írásmagyarázat helyrehozá-
sán, Michaelis János D. az ó szövetségi szent 
írásmagyarázat tökéletesítésén munkálkodtak, 
Semler János Salamon pedig, ritka históriai tu-
dományosság birtokában, a' régi rendszert erős 
vizsgálat alá vette, az elhárítandó fogyatkozáso-
kat kimutatta, 's érdekes észrevételeivel a' szük-
séges javítások megkezdését eszközlölte. Fára-
dalmaik után a1 theologia elavult nehéz öltönyétől 
megszabadulva, kor- és népszerűbb, szóval, tet— 
szetösb alakban jelent meg, 's szabadon mozog-
hatván, a' fölébredt vizsgálódási szellem megtá-
madásai között könnyebben fentarthatla magát. Ez 
idö óta mennyire világosodtak prot. egyházunk-
ban a' vallás tárgyait illető nézetek, tanúsít-
hatják a1 történetek, különösen pedig az érdeklett 
tudomány jelenállása. Meg kell azonban jegyez-
nünk, hogy bármilly nagyszerű eredményei vol-
tak is az említett czélirányos változásokat szült 
lelkiszabadságnak: akadtak mégis, kik a' szabad 
fejtegetés útján az ősi hitet veszélyeztelni hivén, 
tettleg megtagadva a' halhatatlan reformátorok 
elvét, szükkebhien a' felekezeti symbolumok kor-
látai mint védbástyák mögé vonultak, 's másokat 
is a' keskeny téren meghatározott minta szerinti 
mozgásra kényszeríteni meg nem szűnnek. Fő-
szerepet játszik ez ügyben Hengstenberg berlini 
hittanár, ki a1 hálái rationalistákat felsőbb helyen 
bevádlott munkatársaival az Evang. Kirchenzei-
tung-ban nem megvetendő tudományossággal 's 
ügyességgel harczol az egyházi symbolumokban 
megállapított tanok mellett, 's érvényességűket 
dogmatikus modorban akarja kimutatni. Vele né-
mileg a'hagyományi elv mellett látszottak küz-
deni Schleiermacher és Hegel. Iskolájok egy 
része e' küzdést bölcsészeti speculatio útján ma 
is folytatja, czéljok levén a' vallástélelekben meg-
állapított hitágazatok fogalmát kifejtegetni, 's igy 
azokat, mint okosokat, mint valódiakat, sajátításra 
érdemeseknek bebizonyítani; csak az a kár, hogy 
közülök néinellyek fejtegetéseikben a' szentírási 
adatok illő alkalmazását mellőzve, az evangyéliomi 
kijelentést háttérbe szorítják, 's ezért munkálataik 
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kívánt keresztyéni jellem nélkül szűkölködnek. 
Ellenükben, mint a' lelki szabadság- barátai, mint 
az okosság jogainak, és a'szent irás tekintetének 
bajnokai állanak Bretschneider gothai fősuperin-
tendens a' symbolatrák hatalmas ostorozója, — 
Wegscheider a' hires és tudós hálái rationalista 
hittanár, — Rőhr a' weimári főpap, a' lelkészi 
journalistica hőse. A' harcz, melly e' két párt kö-
zölt foly, a n é m e t szövetséges statusok határain 
is túl hatott. Alig van ország, hol tudniillik a' 
protestáns elem létezik, mellynek kebelében je-
lenségeit nem lehetne látni az érintett különböző 
irányok miatt szülemlett kisebb nagyobb theolo-
giai súrlódásoknak, —Francziaországbnn ortho-
doxia, 's heterodoxia felett vitákat hallunk ke-
letkezni, míg Angolhonban puseyták lépnek föl, 's 
meglepő működéseikkel feszült figyelemben tart-
ják a' vizsgálót. Ilogy ezen mozgalmaknak a' 
magyarhoni protestantismusra befolyása ne volna, 
csak az tagadhatja, ki nem ismeri azon közleke-
dési viszonyt, mellyben honunk értelmesbjei, a1 

korszerű műveltség barátai a'tudós német világgal 
állanak. E' hiedelem azt szükségesül, hogy nap-
jainkban, midőn nálunk a' két prot. egyházban 
az egyesülés életkérdése forog fenn, a' lelki sza-
badságot és hagyományt elvet, mint egyházi lé-
tünk, erkölcsi tökéletesedésünk minőségének té-
nyezőit, mint hittudományunk lehető vezérsza-
bályait tárgyalás alá vegyük, hogy igy kipuha-
tolhassuk azt, közülök mellyik elv képes az egye-
sülés eszméjét állandósítani. Noha már sokan és 
jeles egyedek emeltek szót e' tárgyban: azért 
mindazáltal bátor vagyok ezt újra felvenni, 's ha 
talán az előadóit kérdés bővebb fölvilngosítására 
nem tehetnék is valami sokat, azt az egyet re-
ményem szerint el fogom érni, hogy az egyesü-
lés, mint históriai érdekkel biró vállalat, alapele-
meinek vizsgálására a' t. cz. olvasók ismét ke-
gyesek leendnek néhány porczet fordítani, 's 
emlékezetükben az egyesülés dicső eszméjét föl-
frisítendők. 

„Az igazság lelkének, a1 ki, mint maga Jé-
zus szól, igazságra, az evangyéliomnak mindig 
mélyebb belátására 's ismeretére vezérel, egy-
házunkból soha sem szabad távoznia; mert va-
lamint a' keresztyén egyház nem keletkezhe-
tett volna, ha az igazság lelke urunk apostolait 
felsőbb szellemi állásponlra nem helyhezi, 's 
országa felöli korábbi nagy részben hiányos, és 
kisszerű nézeteik fölé nem emeli: épen illy 
kevéssé állhat fenn , 's tarthatja meg sajátságát 
evangyeliomi protestáns egyházunk, ha az igaz-
ságnak, szabad gondolkozásnak és vizsgálatnak 
lelke nem uralkodik benne, 's követőit arra nem 
ösztönzi, hogy mint Luther utódai folyvást ha-
ladjanak előre azon ösvényen, mellyet ö meg-
tört , hogy a' tudományra, istentiszteletre, és 
alkotmányra nézve, mindig szabadabbak legye-

nek attól, a' mi még hiányos, czéliránytatan a' 
kor kívánalmainak, úgy szinte az evangyéliom 
szellemének meg nem felelő " — Illy értelmű 
nyilatkozatot olvastam Zeh jeles egyházi beszé-
dében, mellyet a' szent biblia Luther által né-
met nyelvrei íbrdítatásának örömünnepére készí-
tett. Szavai tartalma, úgy hiszem, minden buzgó 
protestáns keblében viszhangra talál, mert ki-
tűzött czélunk azon üdvös igazságok ismerelé-
ben nevekedni, mellyek a' keresztyéni szabad-
ságot szülik, — az út és mód pedig, mellyen 
magasztos czélunkhozi szerencsés eljutásunkat 
bármilly nagy küzdelmek közt is bízvást re-
méljük, a' szabad gondolkozás és vizsgálás úta 
's módja, mellytől elzáratva lelki szabadságunk 
csak képzeletben fogna létezni, mit pedig, mint 
vallásos és egyházi létünk jelentékeny tényezőjét, 
nélkülöznünk nem lehet, mert ezt világosan 
igényeli «) az igaz vallásosság természete; ) 
a' kijelentés minősége és egyházunk szent 
könyvének sokoldalú tartalma. — 

a) Az igaz vallásosság természete lelkisza-
badságot igényel, mert ennek segítségével szü-
lemlik a belső meggyőződés, melly nélkül okos 
hitet nem képzelhetni. Ugyanis, hogy valamelly 
hit körébe tartozó igazság tiszta ismeretére el-Ö o 
juthasson az ember, 's azt belélete táplálékául 
sajátíthassa, mulhallanul szükséges azt vizsgálat 
tárgyává tennie; ha a' lélek ezen vizsgálati uton, 
akadályozó idegen befolyás nélkül, szerencsés 
volt a' megismerés végeit fölvett tárgyat kö-
zelebbről szemlélhetni, szerezhetett önmagának 
kívánt biztosítékot annak jelentősége felől, — 's 
ez által arróli hite, mint már közvetített, mint tu-
dalomszerü okosnak tarlalhatik. — Nem enged 
valaki lelkének szabad fejlődési menetelt, korlá-
tolt leend az ismereteiben, 's mint illyen, gya-
korlás által nem edzett tehetségeivel alig fog 
egy magasabb álláspontra emelkedhetni, hanem 
— mint tapasztalati adatok is tanúsítják — erőt-
lenül, tespedés rabjaként az alantiság ködhomá-
lyában a' tudatlanság nehéz lánczai alatt nyomo-
rog egy ránézve elkietlenült életen keresztül, 
talán a' puszta közvetlen hit kalauzolja majd lép-
teit a' világi rögös pályán ? Oh! ezt vakon kö-
vetett hit eszközölni nem igen képes, mert a1 mi 
eszméinkkel szoros kapcsolatban nem áll, melly-
hezi ragaszkodásunk alapja nem bensőségünk 
szülötte, hanem talán csak a1 külviszony 's v i -
lági érdek, az keblünk boldogító nemtöje nem 
lehet, hogy ezzé lehessen, hogy jóllevönknek 
elfogadhassuk, lelkünknek minden idegen emberi 
befolyástól függetlenül, illyennek kell őt tudnia, 
— igy lehet csak szívérzeményeink hatékony 
nemesítöje, meghódolt okosságunk vezére. Ezen 
előzményből következtetve állíthatjuk, hogy egy 
kijelentésen épülő hitnek, ha rendeltetése sze-
rint vallásba akar átmenni, tudománynyá kell 



lennie, hogy pedig mint tudomány az emberi 
nemnek 1'elsöbb szellemi tökéletesedését előmoz-
díthassa, a1 hozzájárulóktól önállást, önmunkás-
ságot sürget, > ez okból javait, a' lelki világot 
gazdagítókal erőszakosan senkire sem köti, ha-
nem kinek kinek különbség nélkül előadja azo-
kat, hogy belölök szabad vizsgálódás ulján tet-
szésük szerint szükségeikhez képest választ-
hassanak, meri e' körben minden legkisebb kény-
s xvíiés vallást semmítö, midőn Lactanlius sze-
rint : nihil tam voluntarium est, quam religio.— 
Valóban elmondhatjuk, hogy idvezíteni csak 
olly hitvallás képes, mellyet nem egyház korniá-
nyi parancsok, nem dörgő halalomszavak, nem 
kiilérdekek létesítettek, hanem a' szabadon vizs-
gálódó okosság, — az isteni csodamüvek nagy-
szerűségéből, a1 kijelentések tanúságos összegé-
ből, az igazság lelkének vezérhatása alatt me-
rített, — ez csendesítheti csak a' gyenge szív 
kétségeit: ez adhat útmutatást a' pályaczél fe-
lé, — az értélem homályait ez világosíthatja föl, 
's ez lünteti föl reménylényében a1 végességet, 
mint végellenségünk kezdetét. — Megütközhet-
nék valaki azon, hogy az előadottakban hitünk 
alapossága , sőt az isteni kijelentések ránknéz-
vei érvényessége okosságunk helybenhagyá-
sától függesztetvén föl, szellemi felsőbb eleiünk 
egy tévedhető biró Ítélete alá rendeltetelt: azért 
nyilvánítanunk kell, hogy ezt nemcsak a' valódi 
hit 's igazvallásosság természete kívánja, hanem 
még az a' tagadhatatlan körülmény is, melly sze-
rint a' bölcs teremtő úgy alkotta eszünket, hogy 
ennek az elébe lerjesztelt tárgyak fölöli Ítélnie 
kell, — ha már jó Istenünk kegyelméből ilélö 
tehetséggel dicsekedhetünk, ugyan miért ne él-
nénk vele, midőn belnyugalmunk, erkölcsiségünk, 
teljes boldogságunk tekintetéből igaz hitet, okos 
vallást óhajtunk? — Hiszen a ki nem elmélke-
dik a1 hilágozalok fölött, nem érti 's így nem is 
tudhatja az ezeknek tartalmát, czélját, miből az 
következik, hogy egyik botlás után a' másikba 
esik; és az illy ember könnyen vakhit marta-
léka, önkény szolgája lesz, mert eszének, "s vele 
lelki szabadságának használatát mellőzvén, szük-
séges önállását el vesztette, 's öt, mint illyenl,egy 
fenyegetőzve parancsoló hang, egy érzékiségé-
nek hizelgö kecsegtetés, világi remény méglelk-
ismeretében is képes megváltoztatni. A 'k i pedig 
csak azért hisz valamit, mert embertársai több-
sége is azt hiszi, meri erre nagy tekintetű fér-
fiak intik, az igazi hitvallás nélkül szűkölködik, 

— meri hitének, vallásosságának alapjául nem 
saját gondolkozásútján kifejlődött meggyőző-
dését, hanem emberi tekintélyt vett föl, mellyet 
— mint a' tapasztalás bizonyítja — sokszor 
gyarlóság és hiú érdekek kormányoznak, a' 
honnan e' nézpont volt az, mellyböl a' prote-
stáns keresztyén egyház kiindulva, hitvallása. 

szabályaúl a' teljes szent irás isteni tekintélyét 
ismerte el, "s az emberit velo függési vi-
szonyba kívánta helyheztelni. — Nincs keresz-
tyén ember, a' ki magát 's a' világot történe-
teivel egyült komoly figyelembe vévén, el nem 
ismerné, hogy mind az okosság dicső tehetsé-
geivel, mind pedig a1 kijelentés felsége? élei-
igazságaival, — ugyanazon egy mindenható 
bölcs jóságnak soha eléggé meg nem hálálható 
adományai, — 's ha ez áll: akkor lehellen Schulz 
Dáviddal egyezöleg istenkáromlónak 's képte-
lennek nem nyilvánítanunk ama foltételt, hogy a' 
teremtő, midőn az embernek okosságot és kijelen-
tést adott, két egymást megsemmítö, öt magát ön-
magával ellenkezésbe hozó és épen ezért kétfelé 
magyarázható ajándékokat nyújtott volna, mellyek 
közöl egyiknek igazán csak akkor örvendhetne, 
ha aC másiktól, mint valamelly csalárd bolygó 
fénytől, megszabadulhatott. — Isten végetlen ke-
gyelménél fogva mind a1 kettőt jónak, szüksé-
gesnek látta velünk közleni, miért rettegnénk 
azért lelki életünk tényezőjének, az okosságnak 
szabad mozgalmaitól? miért félnénk öt, az igaz-
ságok megismerésére hivatottat, a' vallás szent 
körébeni vizsgálódásra bocsátani, — hol a' kije-
lentés ezernyi ezer életadó ismerettárgyakkal 
kínálkozik ? minek adattak ezek, ha tilos hozzá-
jok járulni ? hogyan fogják ezen vallási igazsá-
gok rendeltetési czéljokat elérhetni, ha nem sza-
bad félrelebbenteni azon kárpitokat, mellyeken 
belől ezek valódiságukban szemlélhetek? Igy a1 

lelkiszabadság ellen tiltakozó rendszerrel közvet-
leg az igaz vallásosság ellen fognánk tiltakozni,— 
's illy tény által nem azzal vádoltatnék e imá-
dandó Istenünk, hogy midőn okossággal, a' lélek 
ezen föhatányával, ékesítette föl az embert, üdv 
eszköze helyeit kárhozat eszközét adta, melly-
nek éber hatalmától őrizni kell öt, — minthogy 
a1 kijelenlési életszabályokkal össze nem férhet. 
— Islen ! őrizz illy ferde iránytól, mert különben 
felellünk besötétül! — 

P) Ha vallási ismereteink forrásait vesszük 
tekintetbe: a' lelki szabadságot e részben is nél-
külözhetlennek kell nyilvánítanunk. Hogy Iste-
niinkel a1 miliárd lények nagyszerű egyetemé-
ben föltalálhassuk, hódolatra vonzó tökélyeit 
fölfedezhessük : úgy kell néznünk a' természe-
lel, mint egy elönkbe tanúság végeit heiyhezett 
nagy könyvet, melly tömérdek igazságokat, 
bölcseségel rejt magában, 's hogy tartalmát sa-
játíthassuk, közelebbről hozzájárulva, figyelme-
sen kell azt megvizsgálnunk, - vagy úgy kell 
néznünk a' természetet, mint egy jelkepes ábrá-
zolatokkal gazdagon ékesített roppant templomot, 
mellyeknek oktató jelentményit csak az értheti 
meg, ki minden elfogultságot 's közönösségel 
száműzve magától, kész azokat buzgalommal 
vizsgálni, 's elmélkedése tárgyaivá tenni. Iga-



zolja értelmünket Szent Pál apostol Rom. í. 20. 
hol ezt mondja: la aoqala avlov (dsov) ctno xlíoscog 
xóöfÁS Tolq 7iOLt](xaai voov^eva y.adooalai, t) 7e 
ái&wq avlov xhjva/Lits xai dstól)}?, 's vég"íil meg-
jegyzi , hogy mivel a' pogányok ez érdemben 
okosságukat nem használták, magok menthette-
nek. — Söt még a' hajdankori nevezetesebb bölcsé-
szek az Isten és isteni dolgok megismerhetésére 
nézve mennyire szükségesnek Ítélték az okos-
ság használását, nyilatkozataikból kitetszik. Midőn 
Aristoteles a' világról irott munkájában így szól: 
Tiaör] 0vt]lri cpvoei yeV0/A£V0Q adeioQtjlog an avlwv 

tüjv £Qyu)v OewQeiTai o deog, — midőn Cicero 
(Tusc. 1.) ezt állítja : Deum non vides, tamen 
Deum agnoscis ex operibus eius, ismeret esz-
közéül mást emberi okosságunkon kivül alig kép-
zelhettek. — De vegyük gondolóra vallásunk 
másik kútfejét, a1 tulajdonképenikijelentést, mely-
lyet az isteni gondviselés különösen létesített az 
emberiség tanítására, — lehet-e ez kijelentés 
ránk nézve , ha okosságunk ennek tartalmát te-
hetségével ki nem fejtegeti, tudalomra nem hozza ? 
mint hisszük 's állítjuk, foglalatját üdvös isteni 
igazságok, a' legtökéletesb szellemélet kincsbe-
csü nyilatkozatai képezik, — váljon magunkévá 
tehetjük-e őket, ha körülöttök okos lelkünket 
munkásnak lenni nem engedjük, midőn szent 
könyvünk nyilván tanítja: a' lélek mindeneket 
megvizsgál, még az istennek mélységeit is 1. 
Kor. II. 10. — Láthatjuk-e az ég boltozatán 
tündöklő napot, 's fénysugárinál biztosan halad-
hatnak-e lépteink földi pályánkon, ha negédböl 
's talán szűk körű hajlékunk homályához szok-
vánk, világosságára mintegy boszankodva, be-
hunyt szemekkel merészlünk járdalni ? — fog-
juk-e így a' körültünki tárgyakat megkülönböz-
tethetni, 's e' szép fénytest áldásárasztó rendel-
tetése fog-e ránk nézve teljes mértékben való-
sulhatni? így a' kijelentést, e' ragyogó 's az ih-
let szent tüzével melegítő napot a1 szellemvi-
lág egén fogjuk-e mennyei nagyszerűségében 
lálhatni, sugárainál megismerhetjük azt a' szoros 
útat és kaput, melly életre viszen, — éltünk 
borús napjaiban szenvedéseink zajló tengerén 
lesz-e pharosi fényünk, ha okosságunk, e' lelki 
szem, töle elfordítatván, jótékony világításának 
czélszerü használásához nem szoktattatik, 's tisz-
tább nézlelésre nem képesítetik ? Bizony ide is 
helyesen alkalmazhatjuk Krisztus urunk szavait: 
Ha a1 benned való világosság: a1 homályosság 
mennyivel nagyobb leszen. Máté 17: 23. — 
Úgy tetszik, mintha ezekre Augustinus és tár-
sainak neheztelő fölzúdulását hallanám, mintha 
mondanák: az emberi okosság tévelygő, mert 
a' mint Ádámban az emberi természet az első 
bűn következtében megromlott, ez is eredeti jó 
minőségét elvesztette, azért nékie, mint már meg-
vakultnak, hiányosnak, nem lehet szabad mun-

kásságrai tért engedni az isteni kijelentés köré-
ben. Hogy hosszasak ne legyünk, ezen ellenve-
tésre röviden csak azt jegyezzük meg, miszerint 
illy tant, bár megkísértettük is a' dolgot, Móses 
esetröli elbeszéléséből nem tudlunk kihozni, — 
söt mi egészen ellenkező eredményre jutottunk, 
— mert 1 Mós. I I I : 7 azt olvassuk, hogy a' ti l-
tott gyümölcs megevése után, mind Ádámnak, 
mind pedig Évának, szemeik megnyilatkozának, 
azaz: okosodni kezdenek , mit azzal tanúsítottak, 
hogy meztelenségöket most ismerték meg. Pál 
apostol, kinek római leveléből szokás az emberi 
természet romlottságáróli tudományt védeni, u -
gyan mit szól e1 kérdéses tárgyhoz? talán bizony 
ö is erősíti okosságunk jórai képtelenségét? — 
épen nem, — söt egészen ellenkezőt tanít, mert 
az okosság törvényét, mint jóra törekedöt, nyilván 
megkülönbözteti a' testiségben rejlő bűn törvé-
nyétől, midőn Róm. VII. 22, 23. ezt mondja: 
Gyönyörködöm az Isten törvényében a1 belső em-
ber szerint, de látok tagaimban más törvényt, 
melly elmémnek törvényével ellenkezik, és en-
gem rabul ad a' bűn törvényének, melly tagaim-
ban vagyon (L—még Rom. VII. 14, 18, 25). 
Ezek így levén, mit sem csodálhatni, hogy Rein-
hard, szigorú supernaturalistai iránya mellett is, 
tárgyunkra vonatkozólag következő szép val-
lomását tette hitludományában: „Die Vernunft 
darf auch diese (in der Schrift gefundenen) 
Lehrsátzb selbst prüfen, und sie mit den un-
laugbaren Wahrheiten, welche durch die Be-
trachtung der Welt und durch eigenes Nach-
denken gefunden werden, zusammen haltén. — 
Dieses Recht der Vernunft folgt schon daraus, 
weil sie die Wahrheit der geoíTenbarten Reli-
gion untersuchen darf und muss, ivobei auf die 
Lehren vorzüglich zu sehen ist. (Vége köv.) 

Egyházi adó. 's szabad iskolázás. 
Saját erejökre hagyatott Protestáns Egyhá-

zak nyomasztó szegénységének oka főleg abban 
rejlik, mert az egyházi adó, néhány rendezettebb 
egyházakat kivéve, a' legképtelenebb, 's igazság-
talanabb kúles — a* pár szám — szerint van k i -
vetve,a' birtokra szinte semmi tekintet nem levén. 
A' ferde elv, mellynél fogva ez igazságtalan adó-
rendszer gyakoroltalik, ez : az egyház jótétemé-
nyeiben mindenki egyformán részesül: a' temp-
lomban, mindenki egy helyet foglal; nem megy 
templomba a' ház , szőlő, szántóföld 's a1 t. Ez 
mind igaz, csak hogy az illy okoskodások messze 
eltérnek Jézus üdvös tanítmánya, ha tetszik, adóz-
tatási rendszerétől. Mert nyilván tanítja Idvezi-
tönk, ,,a' kinek több adatott, többet kívánnak meg 
töle, a' kinél több tétetett le, többet kérnek elö 
töle; a' mint kiki vette az ajándékot, akkép sáfár-
kodjék abból, mint Isten ajándékinak jó sáfára ; 



a' szegény özvegy, két fillérke adásával többet 
vete a' ládába, mint a' gazdagok, kik sok 
pénzt hánynak, mert amaz, minden ö élését oda 
veté, ne nézze kiki a' maga hasznát, de egyebek 
hasznát is nézze" 's a' t. Kérdhetné valaki miért 
hogy az előre törekvő protestantismus mindeddig 
mulasztá ez igazságtalan adózási rendszert eltö-© Ö 
rölni, helyébe igazságosbat állitni? Ennek oka — 
adhatjuk feleletül — hiány 's fogyatkozás teljes 
beligazgatásunkban gyökeredzik , — nincsenek 
ugyan is jól rendezett 's népet képviselő pres-
byteriumaink; szép renddel és ékesen magok egé-
szítik ki ezek magukat, és pedig rendesen a' 
vagyonosb, igy tekintélyesb rendből, ollykor a' 
vérség 's rokonság sem maradván minden figye-
lem 's tekintet nélkül, — igy az említett elvek után 
határoz a' vagyonosbak oligarchiája az egyházi 
terhek mikénti kivetése, behajtása felett; a' sze-
génység érdeke mellett, néhány, csak igen né-
hány meleg keblüek által emelt védszavak, az ön-
zés mezején, mint kiáltó szók a pusztában, siker 
nélkül elhangozván. Az egyházi adófizetésébeni 
aránytalanság, a' maga legirtózatosb alakjában 
főleg a' népesb egyházakban látható, — vágynák 
ugyan is esetek, hogy a' házatlan, 's élelmét a' 
más tarlóján kereső szegény családfő, az egyház 
fentartására csaknem annyit fizet, sőt aránylag 
bizonyosan többet, mint a1 2, 3, telek szántó föl-
det, terjedelmes szöllöket, 3, 4 malmot, ugyan 
ennyi házat 's a1 t. biró gazdag hallgató. Ezen 
aránytalanság eredménye az, hogy az egyház 
járandósága, nagy részben, — mert földi erő sem-
mit nem vehet ott, hol semmi sincs, — évről évre 
kint marad; majd halomra növekedvén, mint meg-
vehetetlen, az egyház mondhatlan kárára, ele-
nyésztetik, 's ekkép az egyház roppant szükségei 
"s kiadásai, nem mostoha, de böv évben is, csak 
alig gyéren fedeztethetnek- Valami csekély, 's az 
évenkénti maradványból keletkező tartaléktő— 
megröl, mellyet az egyház, sziik évben, a' sze-
gényebb osztály némi könnyebbitéseül használhat-
na, szó sem lehet; annyival kevésbé kamatozó 
tökéről. Igen, mert vagyonosb nem nemesek, kik-
ből áll a' nem nemes helyeken, rendesen a' presby-
lerium, birtok aránylagos fizetésről hallani sem 
szerelnek, a' nemesek pedig, tisztelet a1 kivételek-
nek, az egyházi adót, legkedvezőbb esetben mint 
alamizsnát, igy el is marad halót, vagy mint ál-
dáatalan subsidiumot tekintik. És hogy is ne? mi-
dőn, mint egy bizonyos helyen, az egyházi adó 
fizetésére felkért!! birtokos mondá „hogy fizet-
nék én, midőn az Isten is az én fundusomon la-
kik," — a' templom ugyan is az öt illető részen 
vólt épilve. Uraim l az ég is csak feltételesen se-
gít rajtunk, jelesen ugy, 's akkor, ha magunk se-
gítünk magunkon. Legyünk csak igazságosak az 
egyházi adó kivetésében, pontosak tartozásaink le-
rovásában : önvádlás nélkül lehelünk szigorúak 

azonnal annak behajtásában. Tudom, tudjuk mind-
nyájan, mikép adó kivetési tökéletes kulcs léte-
sítése még mindég oldatlan feladat: de azt is tud-
juk, hogy akarat nem hiányzik, e' részben is meg-
közelíthető az igazság 's tökéletesség az által, ha 
az adó, fekvő látható vagyonra, biztos kereset-
módra vettetik ki. 

Békés azon egyházak közé tartozott, hol az 
egyházi adó rég idők óta amaz igazságtalan kulcs 
a' párszám szerint volt kivetve, hol tehát a' kint 
maradt tartozások —restantiák—évenkint tetemes 
mennyiségre rúgtak,'s mellyek később mint meg-
vehetetlenek, elenyésztettek; igy itt is, mint sok 
más egyházakban, a1 valóságos jövedelem, a' pa-
píron lévőtől tetemesen különbözött; de egyszers-
mind azon nem kevés egyházak közé, mellyek-
ben a' jövedelem kezelése körül is, időről időre 
nem kevés visszaélések születtek. E' részbeni 
lényeges ujjításra szilárdul elhatárzók magunkat, 
ezt követelvén tőlünk hivatalos állásunk, ezt kí-
vánván népes egyházunk vagyoni tekintetbeni 
napontai aggasztóbb helyzete, szellemi süllye-
dése. Látók az előítéleteket, mellyeket megtörni; 
az akadályokat- mellyekkel küzdeni; a' rágalom-
's méltatlanságokat, mellyeket elviselnünk kell: 
de mind ezek, egyházunk jobb létét, virágzó jö-
vendőjét tárgyazó újítási tervünktől vissza nem 
rettentének, az ügy szentsége, szándokunk tisz-
tasága által vélvén védetni magunkat. 

Egyházi adórendszerünk eddig a' következő 
vólt: 1-ször minden pár fizetett 1 vftot; 2-or 
minden szántófölddel biró családfő, annyi véka 
búzát 's árpát, a' hány pár volt házánál, — és 
ekkép megesett, hogy az J/4 telkes hallgató 3 
véka búzát 's árpát fizetett akkor, mikor az egy-
két egész telkü egy véka búzát 's árpát; 's 
mivel a' szántóföldön kivül semmi más birtok 
megróva nem volt: a' szegény házatlan zsellér 
épen ugy 1 vftot fizetett évenkint az egyháznak, 
mint a' terjedelmes szőlőket 2, 3, 4 száraz mal-
mot, ugyan ennyi házat biró laktársunk. 3-or 
iskolás gyermekeinktöli fizetés volt első évben 
48 kr.; 2-ban 1 f. 8 kr. 3-ban a' leányoktól 2 ft. 
fiuktól 1 f. 48 kr. negyedik évben, mind két ne-
miiektöl ismét egyformán 2 f. 16 kr. mind vál-
tóban; - ezen kivül minden gyermektől évenkint 
egy véka árpa fizettetett. E1 jövedelmi kútfőkből 
kellelt kitelni egyházi hivatalnokaink évi fizeté-
seiknek, minden rendes és rendkívüli kiadósok-
nak. Midőn ez adórendszer 60 's több évvel ez 
elölt megállapítlatott, hogy az akkori szükségek 
fedezésére, elegendő lehetett, hinni szeretjük: 
de az óta egyházunkban uj hivatalok állíttatván, 
's az egyház épületei is szaporodván, mellyek 
fentartása költséget igényel, hogy nem elegendő, 
azt láttuk s tudtuk. És pedig annyival kevésbbé 
lehetettt a1 jövedelem elegendő, mert behajtása 
nagy költséggel járl; a' gabnabeszedés például, 



nein hordván ozt be a' hivek,az egyháznak éyen-
kint 150 fiba; egy executio 50 's 60 fiba ke-
rült, melly olly kor két izben is tartatott egy évben, 
habár volt eset, hogy az igy behajtóit öszveg 
25, 30 vftnál többre nem rúgott is. Lerótt az 
egyház jövedelméből az évenkinti elenyésztetés 
is, melly százakat szokott haladni — ez évben 
például, csak a' pénzbeni relaxata 663 v f t lOkr . 
Szomorúan tapaszlalók végre, hogy egyházunk 
népességéhez képest, igen csekély a/on gyerme-
kek száma, kik az iskolai nevelés- 1s oktatásban 
évcnkint részesülnek, és pedig azért, mert bár 
egy gyermek tanílásaérti díj nem túlságos, mind-
azáltal nyomasztó az a' szegény, kivált több 
g y e r m e k ű szülékre nézve. Közép számmal 15000e 
megy egyházunk népessége; iskolás mindkét 
nemű növendékeink száma pedig, a' legboldogabb 
évben is, 8, legfölebb 900 körül van, szük év-
ben 6 700 közt; melly számítás szerint gyer-
mekeink csaknem fele , minden iskolázás nélkül 
nevekedeíl; az iskolázottak egy nagy, alkalmasint 
3/r( része egy, kedvező körülményben két évig 
járt fel, csak az y 6 részről mondhatni, hogy el-
végzé rendesen a' nép iskolai 4 éves pályát. 

Egyházunkat, mind szellemi, mind anyagi 
tekintetben érdeklő illy sok szomorú adat tudo-
másába jutván, ezt a' bukástól, mellyhez sebes 
léptekkel közelgni látszott, megmentendök: fo-
lyó év február havában tartatott teljes számú 
presbyteriumban, az egyház körülményeit élet— 
hün előadók, indítványozván egy választmány 
kinevezését, mellyé a' netalán létező visszaélések 
elfojtása 's az ed#gi jövedelmek mind növelése 
mind czélszerűbb kezelése végett, kimerítő véle-
mény 's javallatadásra lenne utasítandó. Az in-
dítvány elfogadtatván, a' választmány kinevez-
tetett, melly működését azonnal el is kezdé. Öt 
évi számadások figyelmes isméti átvizsgálása után 
feltűnt, mikép 1839. óta a' rendes kiadás csak-
nem minden évben haladia a' rendes bevételt, 
melly körülmény azonban azért nem lelt az egy-
házra nézve szerfeleltlerhelö, mivel a1 hiányt bő-
ven fedezé a' mélt. gróflól iskolaépítésre áten-
gedett tér szépgyümölcsözése. Nyilvános tudomá-
sába jutott a' választmány annak is, hogy azért 
marad kint évenkint olly nagy mennyiségű tar-
tozás, mert az az egyházi adó nagy részben, 
szegényebb sorsú híveink erőtlen vállaira neheze-
dett; végre némelly visszaélések felfedezése után 
tisztán állott a' választmány elölt, hogy az eddigi 
adórendszeren változtatni kell, mert az igazság-
talan; mert ha eddig sem volt elegendő, ezután 
annyival kevésbbé leend, mert tanítói uj hiva-
talok felállításával a' kiadások növekednek; és mi-
vel, itt csak gyökeres újítás —reform—segíthet, 
az adórendszer változtatása ugy intéztessék, hogy 
általa a' szabad iskolázás is eszközöltessék. A ' vá-
lasztmányban az egyház minden terhei birlok-

aránylagos kivetése, hordozása,'s a'szabad isko-
lázás elve, egy ellenszegült vélemény daczára 
megállapílatott, 's ez a' következő módon alkal-
maztatott: 1-ör minden pár személy fizessen 24 
krl. 2-or minden háztól 12 kr. 3-or minden hold 
szőlőtől 20 kr. mind pengőben. 4-er minden ne-
gyedrész telek szántóföldtől 1 véka buza, 1 véka 
árpa. 5-ör száraz malomtól egy véka búza 's ár-
pa ; olajmalomtól felényi. A' választmány adó-
rendszer iránli javaslata, elferdített alakban a'nép 
közé elébb kivitetett, mint az tárgyalás alá vé-
tethetett volna; koholtattak rágalmak, születtek 
gyanúsítások a' papi convenliok ezüstre változta-
tása 'sa' t. iránt. Mivel épen keblünkben tavasz-
szal tartatott egyházmegyei gyülésünk azt ha-
tárzá: hogy a' presbyterium, a1 nép beegyezése 
nélkül az eddigi adórendszeren változást nem te-
het: választmányi javaslatunkat, presbyleri ha-
lárzat következtében is, a' nép eleibe vivők: még 
pedig mivel az a' legferdébb alakban kerengett 
a1 nép ajkain, f. év május 5-kén a' város külön 
részeiből összehívott, a' belső 's külső elöljá-
rókkal együtt közel 140 lagból álló minden ren-
dű 's rangú laktársaink előtt a' választmányi 
javaslat, — az okok, mellyek ezt ajánlják, az üd-
vös eredmények, mellyek e' rendszer életbe 
léptetéséből az egyházra hárulandnak — kihir-
dettetett, másfél héti idő engedtetvén a1 gondol-
kozás, egymássali értekezés, a' meghallott adó-
rendszer más mindenkiveli közlésére. Ellelvén 
a' másfél hét áldozó csütörtökön, a' szószékből, 
egyházunk minden fizető férfitagja az egyik 
paplak téres udvarára a' már kihirdetett adó-
rendszer feletti szavazásra meghivatott. Itt is-
mételtelvén az egész nép előtt az okok, mellyek 
az újítást szükségessé tevék, előadatott a' javait 
uj adórendszer; majd a' szavazás elkezdetvén, 
eredmény lett, hogy az uj adórendszer 240 
szavazattal 62 ellen, a' szavazni nem akaró nagy 
tömeg a' többséghez csatlakozni nyilatkozván, 
elfogadtatott, mint néphatárzat elnökileg kihir-
dettetett, mit harsány éljen követeli. Noha nagy 
többség nyilatkozott az uj rendszer mellett: mi 
aggodalommal, de azonban reményt nem vesztve 
néztünk a' jövővel szemben; mert a' leszava-
zottak közt voltak legvagyonosb laklársaink, 
köztök, kevés kivétellel, a' városi külső elöljá-
róság. A ' néphatárzat, megerősítés végett N. T. 
esperes kis Bálint úrhoz küldetett, ki is azt, az 
egyház nemes törekvését magasztalva , örömteljes 
kebellel rnegerösíté. Bár az esperesi megerősítő 
levél pünkösd másod napján a' szószékből k i - , 
hirdettetett: az ármány 's fondorkodó bujtogalá-
sok az állal meg nem szüntettek. Többek akad-
tak a' békés lakosokat a1 rendszer ellen izgatók; 
aláírások gyűjtetlek a' nyugtalanok részéről, ha-
bár kevés sikerrel; a'szabad iskolázás ellen hang-
zott a1 fontos 's eldöntő ok, a'kies—taníttassa; 



söt még az olcsóbb papfogadás is emlegetletelt; 
a' leszavazod halalmas rész kijelenté, hogy csak 
erőszaknak engedend. Noha szándokunk tiszta-
sága, az ügy szentsége 's a1 nép nagy többsége 
pártolása által magunkat biztosítottaknak véltük: 
mindazáltal ügyünket, ha lehet békés úton, min-
den kül beavatkozás nélkül óhajtván elintézni,fel-
szólítok a' külső elöljáróságot, mindenek előtt a' 
hajtogatás meggátlása, majd arra, hogy ajánl-
janak más, czélszerübb kivetési kulcsot, mi azt 
ellenezni nem fogjuk, csakhogy az elv, t. i. az 
egyházi adó birtokaránylagos kivetése, ns a' sza-
bad iskolázás ne veszélyeztessék, mert az es-
peresi megerősítést is nyert elvet, hivatalos ál-
lásunknál fogva, többé félre tétetni nem enged-
hetjük; mivel főleg a' különben is sokkép ter-
helt szántóföld gabna megrovása ellen volt, a' 
több földdel birok részéről a' panasz 's elégii-
letlenség; kölcsönös értekezés következtében, illy 
megállapodás lön, hogy a' házakról levétetvén 
30 váltó kr minden ház \/2 véka búza 's ár-
pával rovassék meg; ugyanennyi gabona fizet-
tessék minden negyed résztelek földtől; a 'vá-
lasztmányi javaslat több pontjai mind megmarad-
ván. Noha azon esetre, ha a' nép ezen módo-
sított rendszert fogadná el, mihez kevés remény 
volt, az egyház a' házakról levett 12 pgö kr. 
elmaradásával 360 pgö forinttól esvén el, a1 jö-
vedelem, kivált a'pénzt illetőleg, alkalmasint ke-
vés leendelt volna: a' béke 's csend helyreál-
lítása tekintetéből e' rendszert a' teljes számú 
presbyterium elfogadta, 's egyszersmind azt jun. 
16-kán a' templomban kihirdettetni, egy heti 
gondolkozás, 's értekezés után 23kán szavazat 
alá bocsátani határzá. Föltetszett a' szavazásra 
kitűzött nap; a' nép nagy számmal, de egyszers-
mind nagyobb ingerültséggel gyűlt be ismét a' 
paplak udvarára; a' földesek és földetlenek, gaz-
dagok és szegények közt keserű kifakadások 
hangzottak; az uj adórendszert indítványozók, 
a' szabad iskolázást sürgetők sem maradván min-
den rágalom 's kisebbítés nélkül. Szavazati ered-
mény ezúttal is az lelt, hogy az áldozó csötör-
töki adórendszer 168 szavazattal 61 ellen — 
melly a' módosított rendszert fogadta el — is-
mét megállapitatolf, a' kisebbségben maradt fél 
most is vagyonosb előkelőinkből állván, kik is-
mét i ellenszegülésöket ujolag kijelenték. Noha a' 
már két izben többséget nyert adórendszer 
életbe léptetése épen netn lett volna törvény 
ellenes; mindazáltal tudván, hogy az olly egy-
házi adón, melly erővel csikartatik ki, és pedig 
évről évre a néptől, Isten áldása nincs; azon-
ban bízván felsőbbjeink bölcs belátásában, hogy 
a' bonyolódott ügyet, mellynek békés kiegyen-
lítését ügy is mindenik fél ohajtá, egy küldött-
ség tisztára hozandja: presbyteriumunk nagy 
többsége N. T. esperes urat 2 papi 's 2 világi 

tagból álló kiildötlség kinevezése iránt hivata-
losan megkereste. Megjelentek a' kinevezett ta-
nácsbirák u. m N. T. Dávidházi Sámuel gyomai, 
N. T. Szabó Mihály tárcsái lelkipásztorok, 's tek. 
Kállay Ignácz úr, — a' negyedik kiküldött t- cz. 
egyén, változó egészsége miatt elmaradván, fo-
lyó hó 6-kán. A1 következő nap presbyteri 
gyűlés tartatván, a ' t . cz. egyház megyei kül-
döttség a' gyűlésbe leendő megjelenésre fölké-
retett. A' küldöltséggeli előleges tanácskozmány 
következtében hosszas vitatkozás, kölcsönös ér-
tesítés után a' következő adórendszer, a' bel-
ső külső elöljáróság által egyhangúlag elfogad-
tatott : 1-ör minden pár személy fizessen 24 krt; 
2-or minden háztól — mellyel szántóföld nincs 
12 krt. — a1 földdel biró lakosok házáról a' 12 
kr. levétetett; 3-or minden hóid szölölöl fizet-
tessék 20 kr.; 4-er az első osztályú, vagy is olly 
mesterember, kinek háza van, 's mesterségét 
egész éven ál legényekkel folytatja 12 krt; a' 
második osztályú, vagy is olly mesterember, k i-
nek háza van, de legénvl egész éven át nem tart 
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8 kr t ; a' harmadik osztályú, vagy is olly mes-
ter ember, kinek háza nincs 4 krt fizessen éven-
kint az egyház szükségei fedezésére, — e'fize-
tések mind pgö pénzben értetvén; 5-ör az első 
és második negyedrész telek földtől fizettessék 
egy egy véka búza, 's egy egy véka árpa 
— az ezen mennyiségen felül levő földtől, — 
mivel nagyobb építkezések alkalmával, ezen több 
földüek Aradra, Váradra s a' t. terhes 's költsé-
ges utazást tenni kényszeríttetnek, melly körül-
mény méltán vétetett figyelembe — minden ne-
gyedrész telektől fél fél véka búza 's annyi ár-
pa. 6-or minden száraz malomtól egy véka buza 
's árpa, ha a' hir szerint építendő hollandus szél-
malom létesíileníl, akkor e' fizetés felényire szál-
líttatik; 7-er minden olajmalomtól fél véka búza 
's árpa lesz fizetendő. Ez adórendszerre átalá-
nosan megjegyeztelvén: 1-ör a szántóföld, bár-
mi szüksége leendne az egyháznak, a' kilett 
mennyiségen fel ül, több gabnaadássa\ soha nem 
terheltethetik. J-or fekvő vagyonától, az előszám-
lált terheket, bármilly rangú s állapotú ember, 
legyen nemes, hivatalnok, 'sa't. kivétel nélkül v i -
selni tartozik. 3-or minden lakos gabna-'s pénz-
tartozásait, az egyház mag- illetőleg pénztárába 
— az épen e' czélból jelenleg állított uj hivatal-
hozfelhozni tartozik, — a' restelkedök az eröha-
talini — execulioi — költséget viselni tartozván. 
'S mivel eddig a' lakosok kezében semmi bizto-
sítás az iránt nein volt. hogy ők lefizették egy-
házi tartozásaikat: egyházi tartozások rovatos 
könyvecskéi nyomatni rendeltettek, mellyekbe a1 

le- s befizetések a1 perceptor állal időről időre 
beirandók. 1-er és ez az, minek hallására is öröm-
től dagad kebelünk; 's mi föohajtás- 's törekvé-
sünk volt „ezen évtől kezdve a" békési egyház-



„bani szülék, bár hány évig- járassák fi-'s lány-
gyermekeiket iskolába, azokért semmi név 's 
czim alatti fizetést teljesíteni nem tartoznak," — 
az elfogadott kulcsszerinti kivetés után begyülen-
dö pénz 's gabna- mennyiségből a' tanítók most 
elhatárzott méltányos fizetésük is , mint minden 
egyházi hivatalnoké, a' rendszerszerint, minden-
kor évnegyed elteltével fedezhető 's fedezendő 
levén. 

Az uj rendszer, a' küldöttség közremunkálása 
következtében, — mellyért édes kötelességünk-
nek ismerjük ezennel nyilvánítni hálás köszöne-
tünk — a teljes számú presbyterium által elfo-
gadtatván, midőn a' végzés elnökileg kimonda-
tott, azon könycseppek, mellyek az eddig ve-
lünk, némeliy részben ellenkező elvüek szemében 
gyöngyöztek, a' meleg kézszorítások, mint a' 
kölcsönös kibékülés szent jelei, minden méltat-
lanságot, mellyel a' fontos ügy vitatása óta a' 
közjó munkálásáért nem kis részben illetteténk, 
velünk az örök feledés tengerébe temettettek. 
Délutáni isteni tisztelet végzetével a'nép — melly 
eziránt még reggel értesítetett a1 szószékből — 
az említett paplakon nagy számmal összeseregel-
vén ; midőn az uj adórendszer elölte felolvasta-
tott, azon hozzáadással, hogy bár azt az egész 
elöljáróság elfogadta, annak életbe léptetése, 
egészen a' nép határzatálól függ: hangzottak 
ugyan, kivált a1 mesteremberek részéről, eleinte 
kifakadások; 's az értetlen együgyűség ajkairól 
néhány „maradjon a' régi" kiáltások : de mind 
ezek az értesítés- 's felvilágosítások után annyira 
elenyésztek, hogy a' t. cz. küldöttség szavazásra 
tűzvén ki ezen kérdést: elfogadja-e a' nép a' 
most javalt adórendszert: a1 szavazók közül 175 
szavazattal 1 azaz egy ellen az uj adórendszert 
elfogadta, 's ez néphatárzattá elnökileg kikiálta-
tott, melly elnöki kijelentést hosszas éljen ki-
sért. Adja az ég, hogy az uj rendszer, remé-
nyünk szerint, megteremje az egyház virágoz-
talása, értelmiség terjesztése 's vallásos erköl-
csiség emelése által üdvös gyümölcsét. Most 
bocsánat, hogy hosszas valék ; fontos az ügy, 
körülményes 's hii előadást véltem szükséges-
nek. Hírlik, hogy némeliy szomszéd egyházak-
ban az egyházi adó mindeddig azért nem vet-
tetett k i , mert a' békési adóügy hovadölése 
váratott: adja az ég, hogy kevesebb baj- 's küz-
déssel érjék el azt, mit mi elérénk. Egyébiránt 
félre a' multlal! éljen a' birtokaránylagos fize-
tés 's szabad iskolázás! Hála, hogy a' szent 
ügy diadalt vitt ki magának. 

H a j n a l Á b e l , r . lelkipásztor. 

E^y pár saó a' dunántúli aug. * 3-án 
tartandó gyűlést megelőzőleg. 
Mult évi Prot. Lap 39-ik számába két jegy-

zetet irtam. Egyiket a' káplánok ügyében hozott 

eme rendeletet: illetőleg „Káplán helyben meg 
nem maradhat; mindazáltal, ha káplánhoz vala-
melly gyülekezet makacsúl ragaszkodnék, és azt 
magáénak kívánná megtarthatni: ezt egy költ-
ségén tartandó consistorium által eszközölheti.44 

E' rendeletet én positivitás 's szabatosság nélkü-
l i nek , ingatag-,bizonytalannak, sem fehér- sem 
feketének mondám; egyszersmind a'tudósítónak, 
ki a' gyülekezet költségén tartandó consistorium-
ról szól, szaván építve, mellékesen csípős észre-
vételeket tettem. Szabad választás elvéről szól 
másik jegyzetem : „Nem az kár, hogy Wimmer 
ur 's a'f. lövői gyülekezet a' felső consistoriumi 
hivatalnokoknak kijelölés nélküli választása mel-
lett buzog, 's az ekklézsiának ezen sarkjogáérl 
harczol: hanem kár, hogy az elnökök hivatalra 
választandó egyéneket az egyházak orra alá 
candidálnak!" 

Eme két jegyzet alkalmat szolgáltatott Ber-
zsenyi Zsigmond urnák „Észrevételeket44 írni a1 

tavali lap 39ik, és „Választ4' a ' f . évi lap 13ik 
számában. A' vitának eredménye az első pontra 
nézve, hogy B. ur vallja, miszerint: ,,e' kérdés 
ideiglen döntetett el, addig t. i. míg az eddigi-
nél világosabb és elhatározottabb törvény hozat-
tathatik, különben igaza lenne Török urnák, 
hogy ha így maradna, illy rendelet sem fehér 
sem fekete nem lenne. Elhatározott, világos tör-
vény kell tehát!" B. urnák eme nyilatkozata által 
felettébb megtiszteltetve érzem magamat, 's a' 
kegyelet parancsolja, hogy midőn B. ur nekem 
a' Fődologban igazat ad, ezzel megelégedjem, 
's neki viszont igazat engedjek a1 mellékesekben, 
mintha praetor volnék, ki minima non curat. Itt 
tehát ki van egyenlítve pörünk. — De még nem 
vagyunk egészen tisztában a' másik kérdéses 
pontra nézve. Én a1 szabad választásról elvben 
beszéltem 's világosan kifejezém, mikép „Wimmer 
ur modoróról egy szót nem szólottam, 's azt sem 
helyeslettem, sem kárhoztattam: most sem akarok 
B. S. urnák modort illető kérdéseire felelni." (L. 
Pr. L. 1843. 49. sz.) de B. ur (L. Pr. L. 1844. 
13) jobban tudja nálamnál ( !) , én miről szólot-
tam, 's hogy feleselni lehessen (mert B. ur maga 
mondja : „ A ' prot. egyh. tisztviselők szabad vá-
lasztatására nézve Török úrral elvben megegye-
zünk)", állítja, W. ur modoráról van szó, külön-
ben „Török csak az árnyék ellen vagdalózolt, 
mert a' szabad választási elv mind rendszerünk-
ben, mind a'gyakorlat szerint megvan állapítva.4' 
Ismét mondom tehát: szabad választási elvről be-
széltem, 's beszélek a' nélkül, hogy árnyék ellen 
vagdalkoznám ; 's ujolag figyelmeztetem 's kérem 
a' dunántúliakat. Ne higyjék, magának B. urnák 
se higyjék, hogy a' szabad választási elv mind 
rendszerökben, mind a' gyakorlat szerint meg van 
állapítva! Vegyék elő a' mult évi Prot. Lap utolsó 
számát, olvassák meg a' tolnai esperes választó 



gyűlést's feleljenek: Hol az esperes - választás 
iránt tanácskozandó, intézkedendő gyűlésnek, 
szeretetbcli megelőzéssel föpásztorilag küldetik 
meg a' candidatio: megvan-e olt állapítva (!) a' 
szabad választási elv, mind rendszerben, mind 
gyakorlat szerint? — Lehetett tehát és lehet még 
ma is szabadválaszlás elvéről szólnunk és a mel-
lett buzgólkodókat dicsérnünk 's lelkesílnünk. — 
A' modorról máskor értekezzünk. 

De nem Lostorfer úrral, kinek czikkében 

's szándékainak vizsgálását, ki megítél mindnyá-
junkat, ama napon. T ö r ö k . 

ii 1 f ö 1 d. 
egyházi irodalom. 

l i 
Miilíoldi 
1) Keresztyén morál. — 
a) Christliche Ethik von Dr. G. K. A. Har-

less Stutgard 1842. Bár sz. önvallomása sze-
rint Schwartz Beck és Sarlorius elhagyott ös-
vényein indul nyomot lelni a' keresz. ethiká— 

(Pr.L. 13. sz.) hemzsegnek „fondorkodásai, mes- ban, mégis rendszerét, hanem egészen újnak, 
terkélése, fortélyoskodása vádjai, az igazság és de a' kivitelben sajátnak és szokatlan újnak le-
hazugság keveréke" 'sat. Ö nem prédikálhat W 
urnák a1 helyes és szép modorról, 's e' nemben 
én sem akarok töle leczkéket venni. Nemcsak, 
nem is merek közelítni a' szívek és vesék vizs-
gálójához , ki tudja 's el meri mondani hogy: 
„W. nyilatkozásainak czélja nem egyéb, mint a' 
körületet a' gyülekezeteknél gyanússá tenni, őket 
ellene felingerelni. — W. A. ur igyekezete eleinle 
odament, hogy gyülekezetét a'többiektől elsza-
kassza, későbben mesterkelését azon terv kivite-
lére fordította, hogy a' többi gyülekezeteket is 
részére vonja, "s a' separatismust terjessze, — a' 
prédikátorokat gyülekezeteiknél gyanúsokká a-
karta tenni, — midőn a1 gyülekezetek jogaik és 
szabadsága mellett buzog, ö azt nem a' gyüleke-
zetek iránti szeretetből teszi, legfőbb igyekezete 
csak oda megy, hogy magát egészen függetlenné 
teőYe) ~ vádjai, az igazság és hazugság keve-
réke, nem egyebek, mint általa felt demonstralio, 
hogy a1 közönségnél maga és fondorkodásai felöl jó 
vélekedést támasszon, 's ennek szerzése általier-
veinek kivitelénél azesperességetés a'keriiletet ki-
játszhassa" 'sat.-, a' ki, mondom, ezekel ludja, a'sziv 
rejte ét, akaratját, czélját, terveit s eszközeit is 
meri: az legalább is több, mini ember, lllyennel 
Jákóbnak is, ha vele csatázni merne, kificzamod-
nék forgócsontja. Trónoljon tehát L. ur nyugodtan 
borostyánkövén 's én töle, az emberfölötti lény-
től, csak azt kérem : Higyje el, én a' szabadválasz-
tásról szólottam, 'sW. urnák a' melletti buzgó-
kodásáról átalában, nem pedig buzgókodásáról 
egyes jeleneteiben 's részleteiben, mellyeket nem 
ismerek ; a' mit tehettem a' dolog valójába illő-
képen be nem avatollan is. Higyje el, a' f. lö-
vöieknek, nem a senioratus a' dislrictus elleni 
ellenszegülésök melleit szólamlotlam fel buzgó 
részvéttel, miről igen keveset tudok, 's annál-
fogva nem is Ítélhetek. Kérem továbbá monda-
tomnak ne tulajdonítson idegen értelmet, 's a' 
szőnyegkérdést ne csűrje csavarja, se szélesebbre 
ne terjengesse! végre kövesse, mit ö maga 
hirdet: „Nem jó az embernek Ítéletében ha-
markodni és valamelly dologról időnek előtte 
itelni! annálfogva bízza a' mennyei biróra, — 
ki sem felfuvalkodott, sem goromba, sem sze-
mélyeskedő, sem sophisla, - - W. ur szive titkai 

bet mondani. Sz. nem barátja az újítási viszke-
tegnek, és elöbeszéde VII. VII I I. kereken ki-
mondja : „hogy még a' legjobb irányú német 
theologián is megtetszvén a' fejét fenhordó, ab-
stract gondolatgyárlás soványsága, — melly az 
apostolok isteni mély és halászos egyszerű modo-
rával leirhatlan ellentétben áll. — Sz. e' német 
betegséget — mennyire lehet — kerülni óhajtja 
ethikájában. — Úgy látszik, Sz. itt nem kellőleg 
különbözteti a' vallást a' theologiától. A' rend-
szeres theologia nem sokra megy a' vallás halá-
szos egyszerűségével. — Azonban, lássuk a' 
munka tartalmát, mint van benne megfejtve a' 
könnyű feladat. 

A' három főrészre osztott munka 1-sö ré-
sze szól 5 — kO I. az üdvbirtokról — Heilsgut — 
2-ik 21—36. I. az üdvbirásról — Heilsbesil-
zung, — 3-ik 37—55. 1. az üdvmegörzésről — 
Heilsbewahrung. — A' Krisztus elölti és kívüli 
emberi élet természetszerű alakjával, Jézus élet-
szabályait, és Istennek a' Krisztusban megjelent 
megváltási munkáját, szemközt állítva; kijö — a' 
sz. szavai szerint — az üdvbirtok fogalma, mint 
a' keresztyén élet obiectiv alapja; az üdvbirás, 
üdvbirtok subjective, a' mennyiben a' tárgy a' 
birtok alanyivá lesz a' bírásban. Az üdvmeg-
őrzés, az üdvvel egy czélra törekvő keresz-
tyén éleinek concret kifejlése. Már itt szerzőt 
megfogta a1 német betegség, és kiesett a' halászos 
egyszerűségből. 

Megjegyezvén itt annyit, hogy ez a' három 
föfogalom, nincs magyarán kifejtve, hogy mi, 
hogy a' pleonasticus vagy szószaporitó Heilsgut 
helyeit czélszerübb, érlhetöbb lelt volna magát 
a' Heil-1 tenni alapfogalommá: lássuk, mi lehet 
ez a' Heilsgut, mellyen, szerző értelmében, az 
egész keresz. ethika épül ? — 20. 1. a' Heils-
gut: az Én és a' Világ közötti meghasonlás — 
Zwiespalt. — E' meghasonlásban vesztegelne az 
emberi élet, ha bensőjében Istentől a' valódi er-
kölcsiség felül nem értesíttetnék. Ez é r t e s í t é s , a' 
benső kijelentés, mellynek eszköze, organuma, i\ 
lélekismeret. 24. 1. É' szerint a' lélekismerelben 
isteni subslantia van, ellenébe állnak az ösztön, 
a1 hajlam, a' kívánság. Mintha a' kívánság nem 
volna magának az akaratnak feltételezője, és 
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mintha jót kivánni embernek nem is lehetne? — 
34. 1. A' lélekismeret tehát a' rosz kivánsággali 
ellentételében tudja 1) a' jót, 2) ennek megköt-
tetését a' gonosz kívánság állal. 

Harless egész keresz. ethikai elvére igen 
nagy világot vet az, a' mit ö a' 34. 1. mond: 
„Ha a' kívánság tárgya — ugy mond - egygyé 
lenne a' lélekismeret tartalmával, úgy a' lélekis-
meret, mint tudás, és mint parancsoló követelés, 
nem állhalna szemközt a' kívánsággal, 's a' kí-
vánságnál fogva magával az akarattal, hanem a' 
tudott egy lenne a' kívánattal és az akarattal. 
Minthogy ez nem áll, ebből az a1 következés: 
hogy az akarat, a' lélekismerethezi irányában 
ellenszegülő kívánság által van megkötve. E' 
megköltetés azonban csak relativ, az erkölcsi jó -
hozi viszonyban mutatkozó szabadságtalanság: v i -
szont a' roszra nem kényszerítés, hanem inkább 
emberi hajlam. Ezért veti szemére a' lélekisme-
ret a' véteknek a' szolgaiságot, itt azonban meg-
szűnt szabad életműködés lenni, hanem a' helyett 
már korláttá vált. Ebből kijö az embernek tettle-
ges — thatsachliger — állapotja , melly ez: 
hogy az akaratnak mostani szabad mozgása, nem 
egyéb a' lélekismerettőli távozásnál, bizonyos 
fokon lélekismeretlenség ellenébe áll a' követelő 
lélekismeret a' nélkül, hogy eggyé lenne az aka-
ratot feltételező kívánsággal" 'sat. Látszik, hogy 
Harless Angustinus tanítványa. — De kérdem: 
mit nyer vele a' keresz. ethika ha az embert rosz-
szabbá teszi az ember benső természeténél, nem 
több lenne-e a' nyereség, ha magyarán kimon-
daná : „ennyi 's ennyi telik az emberektől, ha 
szívesen akarja; mint örökké, csak ezzel gvön-
gítni az emberi akaratot: hogy az ember nem 
teheti, mit a'lélekismeret kíván, hanem itt magá-
nak az Istennek kell tenni? hiszem, maga a' 
lélekismeret nem egyéb, minta'jónak és gonosz-
nak tudása. — A' törvény mondja Sz. 40. 1. itl 
közbeszól a' nélkül, hogy igazán szabaddá te-
hetne — az üdv 85. 1. csak az újjászületésben, 
's az újjászületett ember részéről, a' megtérésben 
lehet. — Az újjászületés, 87 I. minthogy az em-
bernek csak a' gonoszra van szabadsága, a' jóban 
pedig szabadságtalan, egyedül Istentől jöhet; és 
mikor az ember szabad öntudatosan újjászületését 
az Isten lelkéből meríti, magái ehhez vallja; ak-
kor megtért. — 

Ezek szerint mi magunktól csak roszat te-
hetünk, Isten cselekszi bennünk a' jót 5 de igy 
nem tudom, hogy lehetünk felelősök azért, a' mi 
természetünk szerint másként nem is lehetett ? 
Szerző tehát az Isten és az ördög munkásságát 
állítja egymással szemközt az emberi lélekben, 
ezért mondja elég homályosan a' 1011. „Ekkor 
veszi észre a' Krisztus országába áttért ember, 
hogy az egymással küzdő két ellenlét, nem em-
beri benső természetéből jött elő eredetiképen ; 

hanem, hogy Krisztus országával az ördögé áll 
szemközt, és hogy az embernek magánharcza 
egy részét teszi a' világ nagy harczának, mely-
lyet a* világ és a' világban az ember, emberen 
kívüli felsőbb erőkkel harczol, Krisztus is azért 
jött, hogy az ördög munkáit lerontotta" 'sat. — 
Igy bizony egy hajszálnyi sincs megmentve er-
kölcsi szabadságunkkal, bár a'szerző azt akarta 

De viszont kérdem, nem annyi-e ez, mint az 
erényt és bűnt egy nagy drámává tenni, mit Is-
ten és az ördög játsznak végig az emberi szív-
ben, 's a' mellynek kimeneteléért minden követ-
kezéseivel együtt, a' szegény ember felelős, bár 
lcgkevésbbé ok? — A' föhiba, melly az egész 
munkán keresztül vonul ez, hogy Augustinusnak 
kegyelemről és szabadságróli dogmái Sz. Pál ér-
telmével fölkeverve, vegyülnek bele a' határo-
zott erkölcstanba, az afrikai képzelődő írhatott 
igy, de theologiai rendszerbe az illy ágasbogas 
tudományt jószerével bele takarni nem lehet. 
Egyébiránt a' munka, mint nagy figyelemmel 
átgondolt egész, mint egyenesen a' szent írás 
idézett szavain alapuló, és mint sajátságos tüne-
mény nagy figyelmet gerjesztett a' német theolo-
giában. — 

b) Das System der christliehen Sittenlehre 
in seiner Gestaltung, nach den Grundsatzen des 
Protestantismus im Gegensatze zum Katholieis-
mus, von Dr. Heinr. Merz. Szerző, mit a' ke-
resz. morálból vizsgálat és rend alá fogott, — 
mindazt kisebb nagyobb erőszakkal a' hegeli 
alakzatokra húzgálta fel, a' munka egyébiránt 
kitűnő szorgalommal, renddel, sok philosophiai 
és theologiai ismerettel van kidolgozva. — Mind 
a' mellett meg nem állhatjuk, hogy Merz urnák 
és társainak, kik hasonló kezekkel nyúlnak a' 
keresz. morálhoz, egy őszinte kérdést ne tegyünk, 
melly ez : váljon a' myslica theologiának és He-
gel formalismusának efféle vegyülete bibliai mo-
rál-e? az evangyeliomi tiszta morálnak, Augu-
stinus és Hegel e' zavaros kútfeje ? — Merz 
szerint a' liberum arbitrium a' kath. félen van, és 
ez állítása szerint a' katholicismusnak föhibája; a' 
prot. félen * ) áll a' servum arbitrium, mi ugyan 
csak Merz szerint a' protestantizmusnak kitűnő el-
sősége — Sic I 

Már mi szegény jámbor keresztyének, kik 
Hegel magasan járó felhőiből aláhullotlunk, ed-
dig legalább azt hittük, hogy minden kötelesség-
nél a' kell a' lehettöl feltételeztetik, és épen 
ezért a' Kant féle híres követelésben: tenned kell, 
és igy lehet tenned-ben vqtsqov tiqót&qov-í lát-
tunk. — Merz ur egészen másra tanít, az ö mo-
rálja szerint emberben mindent Isten tesz, maga 
az ember semmit. — Bármi istenes illatja legyen 
azonban e' mindent Istenre bízó tudománynak, 

*) Igen , a ' berl ini protes táns félen. 



mi ezt még se mondhatjuk egészen keresztyéni-
nek. — Hegel pantheismusa az Augustinus-féle 
keresztyén csirizelések háta mögött mindenütt 
kidugja fejét, nagyon tudjuk, mit akar a' tudós 
szerző. Igy a' 32.1. a' Krisztusban az isteni, nem 
donum superadditum, hanem valóságos lényeg— 
seine Subslanz — ezért beszél fellengösen a' 33. 
1. az emberi akaratnak és ösmeretnek csak azérti 
elveszéséről, hogy az ember az absoluta poten-
tiába emeltessék fel; ezért az emberi tudásnak ab-
solut tudássá létéről, ezért az absolutnak a sub-
jectumba való merüléséröl, vagy más szóval, a' 
tevének a' töfokon történendő átbúvásárol. 

Már hiszem tanítson ki, mint akar, csak arra 
vagyunk bátrak, Merz urat és társait figyelmez-
tetni, hogy ne kívánjanak ollvat feltalálni a' bib-
liában, mi a' bibliával merőben ellenkezik, és 
hogy philosophiájukat ne ugyanazonítsák a' ke-
resztyéntannal. Szintolly nevetséges, mikor Sz. 
azt állítja, hogy a' katholicismusban azért nincs 
morális elv, mert a1 liberum arbitriumot védel-
mezi 44. 1. „Das liberum arbitrium kann sich 
nie auf eine innerliche nothwendige Weise mit 
dem Christenthume einigen; daher muss auch 
die katolische, auf dem liberum arbitrium basirte 
Ethik zu dem Specifisch-christlichen in einer 
fremden und zufalligen Beziehung stehen." — 
45. 1. „Die protestantische Ethik wird alsó we-
sentlich und specifisch-christlich sich gestalten 
können." — Már illyet katholicus ember se ál-
lított még a' prot. morál leiül. — 57. 1. a' ka-
iból. szeretet mindent ad, mije van, csak az én-1 
— Ich — nem; a1 protestáns az én-1 is odad-
ja, — hololt az ujabb tan szerint az én kivül 
semmije, az ert-ben van mindene az embernek, 
hogy ad hát én nélkül valamit a1 katholicismus is? 
— A' keresztyén morál, a' Jézus erkölcstana kö-
zös mindnyájunké; de ezen urak azt hiszik, hogy 
ha Luther egyebet nem tett volna is ennél, hogy 
az alléin szócska pótlékkal Rom. 3. 28. felme-
legítette Auguslinus liberum arbitriumát, már ez 
egygyel össze vissza rázta volna a' világot. — 
Vagy tán a' protestantismus mindenét egyedül a' 
servum arbitriumnak köszönje? 

Dr Melldegg. heidelbergi philos. 
oklaló bírálata után. 

3) De systemale Socinianorum dogmatico, 
Commentationes V. Bauermeister Rostockii 1841. 
1842. Czélját a' szerző maga megmondja: ne 
multa et ampla volumina periegere ipsis necesse 
esset, sí forte dogmata Socinianorum, neque in 
uno loco, neque commodo ordine, neque semper 
claris et apertis verbis ab his tradita cognoscere 
vellent, et ut ea in summám redacta, uno obtulu 
perlustrare possent. — E' munkából egészen 
meglehet ösmerni a' Socinianusok dogmáit. 

D o b o s . 

IVIegj e l e t i t s 
Das christliche Staatsprincip. Zweite ganz 

neue, umgearbeitete und verbesserte Auflage des 
Versuchs, die Staatswissenschaft auf einer um-
ivandelbaren Grundlagevestzustellen Von Anton 
Edlen von Kraus, kais. kön. öst. wirkl. Hofrathe 
'sat. Wien 1842. 8. r. XVI. és 396. 1. Ára 
2 tall. 

Nem jó jel, midőn valaki a' ker. statusról írni 
akarva, feladatóról olly kevéssé tiszta fogalma 
van, hogy könyve második kiadásakor annak 
egészen uj átdolgozásához kell nyúlnia. 'S ez 
esetben van a' sz. is, daczára az ausztriai és olasz 
folyóiratok kedvező ítéleteinek. Mert mindjárt a' 
meglehetősen hosszú bevezetés figyelmes elol-
vasta után kétkednüuk kell, hogy sikerülend a1 

szerzőnek feltalálni olly elvet, mir.öt megállapí-
tani törekszik. Találkozunk e' lapokon olly zagy-
valékkal, melly erősen hirdeti, hogy jobban te-
endi a' sz., ha illynemü munkát istenészekre biz 
vala. Sokszor azt kénytelen vélni az olvasó, 
hogy inkább ker. apologetica, mint statuselvröli 
munka van előtte, 's ez is nem tudományos 
alakban, hanem meglehetősen lazul illesztve 's 
kötve egymáshoz. Találunk itt észgyalázást és 
észsemmítést. Hogy pedig a' sz. magasztalja a1 

kolostorokat, a' reformatio mellett ellenben csak 
elsurran, könnyen megmagyarázható. 

ÍJ Templomi beszéd, mellyet a? Hódmezö-vá-
sdrhelyi ev. újtemplomnak ünnepélyes felszentel-
tet ése alkalmával (jun 9. 1844) mondott Je-
szenszky László, helybeli pap. Pest, 1844. k. 8rét 
16 lap. 

2J A1 nemes dömölki ev. hivek templomának 
évszázados ünnepélye Emlékirat az illető ev. 
hivek számára. Szerk. Edvi Illés Pál. Pápán. 
1844. 27 lap. k. 8-rét. Fogla'at: Az ünnepély 
rendszere. Az iinnepélyi szónoklatok. 1. Az uj 
orgonát beavató szónoklat. Tartá Ráhner Máté. 2. 
Oltár előtti olvasás a' sz. írásból Ján. 10,22. 28. 
Olvasta Lágler István. 3. Az egyház és templom 
históriája. Fogalmazta Illés Pál, felolvasta Perlaky 
Dávid esperes. 4. A' prédikátzio, a' 24. Zsolt. 
5 verse alapján tartotta Edvi Illés Pál. 5. Alkal-
mi versek, irta és szavalta Badics István. 

V e g y e s e k . 
Ünnepély. Ritka ünnepélyre sereglénk 

össze f. é nyárhó 14-kén. A' pápai ev. gyüleke-
zet Takács János tanítójának hivatala 's há-
zassága félszázados örömünnepét tartá , az ev. 
egyházban. — Az ünnepélyt László Jónás pápai 
lelkész velős beszéddel 's alkalmi imával meg-
nyitván, iidvözlé az öszpárt 's a' megjelent tö-
mérdek néptömegel. Ezt felváltva a' pápai ref. 
collegiumban tanuló ifjúságnak ez ünnepélyre ké-
szített és szívemelő öszhangzattal énekelt alkalmi 
áriája. Az oltár előtt Ciliik zsoltár felolvastatott 



Beliczay János Yanyolai lelkész által. A' szó-
nok széken Szedenics György a' veszprémi 
egyház megye lelkes esperese szónokolt; remek 
beszédének varázs erejével a' sziklakebelt is 
meglágyítván, magasztos lelkesedéssel szivet 's 
lelket ragadólag festegeté ezen vezérigék: Sá-
muel 1 könyve XII. rész. 2 16 vers nyomán: 
Mi teszi a' félszázados ünnepel igazán örömün-
neppé ? t. i. annak meggondolása. Mikép a' fél-
százados ünnep 1) Emlékünnepe az Isten sege-
delme 's áldása tapasztalásának. 2) Diadalün-
nepe a1 sok fáradalom kitartásának. 3) Bizony-
ságünnepe az érdem méltánylatának. 4) Ösztön 
a'nemes öntudat ébresztésének. 5) Végül, elö-
iinnepe a' mennyei jutalom közeledésének. — 
E1 jeles szónoklatot méltó volna sajtó utján a1 

nagyobb közönség elé is juttatni. — Végül Sza-
konyi Mátyás B. Tamási lelkész az oltár előtt 
nyomós beszédet tartván, az oltár zsámolyára 
térdelt öszpárt újra megáldá. — Mindegyik szó-
nokot felváltó harmóniás ének dicsőn emelé az 
ünnepély méltóságát. — Az erre következő la-
koma alatt Szakonyi Lajos föbiró 's a' pápai 
gyülekezet felügyelője érzékeny szavakkal az 
aggastyán tanítónak ezüst billikomot nyújtott át 
e' körirattal: „Takács János urnák Sanítói hiva-
tala 's házassága félszázados ünnepére emlékül 
a1 pápai ev. gyül. jul. 14. 1844. 

T a k á c s P á l 
malomsoki iskola-tanitó. 

tlomeii^ly és szerkesztői kín. F. é.jul. 
3kán Malty helységben Baranyában szép ünnepély 
volt. Lippe herczegek t. i. mint a1 dárdai urodalom 
uj birtokosai, megtekintvén jószágaikat Maltyra 
ebédet rendeltek, hol a' helybeli lelkész Szakács 
József ur állal, többen csatlakozván hozzája, ün-
nepélyes beszéddel fogadlattak. A' herczegek 
ugyanis protestáns hitvallásnak Az üdvözlő be-
széd után szívesek voltak a' herczegek megte-
kinteni a templomot és a' paplakot is. Ezután 
ebéd volt, mellyhez a1 liszt, urak is meghivattak. 
A' leereszkedés, nyájasság és részvét, mellyet 
a1 herczegek mindenki, de kivált az egyház 
személyei iránt tanúsítottak, kitűnő volt, — Eny-
nyiböl állott az ünnepély, 's még legfölebb azt 
említhetjük meg, bogya' koszorút nyújtó lányká-
kat is megajándékozák. Mi szívesen üdvözöljük 
hazánkban a' herczegeket "'s szent reménynyel 
tekintünk feléjök, mint egyházunk jövendő gyá-
molitói felé, 's hajlandók vagyunk hinni, hogy 
reményünkben nem csalatkozandunk! —A'szer -
kesztői baj itten az, hogy az ünnepről szóló tu-
dósítás után ezen sorok küldettek hozzánk : 
„Melly közleménynek igéről igére közzétételéért 
alázattal esedezem 'sat Szakács József." A' 
szerkesztő pedig nem teljesítheti ezen kérelmet 

igen nyomós okoknál fogva, hanem arra kéri 
Sz. J. urat, méltóztassék vagy az itt közlött k i -
vonattal megelégedni, vagy pedig megengedni,, 
hogy költségén mellékletképen csatoltassuk tu-
dósítását teljes terjedelmében lapunkhoz. 

Székács . 
Dregály Dániel n.győri ev. lelkész tiszte-

lettel értesíti a' t. cz. olvasó közönséget, hogy 
általa e' lapokban már kihirdetett illy czimü mun-
ka. A' dunántúli evang. superintendentia egy-
ház állománya'41844-ben , készen van, és meg-
szerezhető Pesten, Székács Józsefnél, Győrött 
pedig Haubner Máté és Dregály Dániel kiadóknál, 
24 ezüst fcrajezáron.1 -

F . B i o r s f t d h a i i „tanítói egylet" tervezte-
tik, 's igen nagy lelkesedés mutatkozik mellette. Ha 
a' terv életbe Iépend, mit remélünk is, óhajtunk 
is, nem mulasztjuk el tudósítani a' közönséget 
felöle. 

Adakozások a' Börzsönyiek szá-
mára. Névtelen a' gyülekezetre 1 ft. Szome-
réröl a' gyülekezetre 1 ft. 30 kr. a' lelkész 
urnák ugyanonnan 1 ft. 30 kr. ezüst. 

Felvi lágos í tás . A' nógrádi, folyó év 
jun. 20-ki, ágostai evangelica esperességi gyű-
lésről szóló, 's ezen lap számában foglalt tudó-
sításban azt olvastuk, hogy a' jegyzők hivatala-
ikban „meghagyattak." A' mennyiben ezen ki-
fejezés két értelmű is lehetne; kényteleníletem, 
fontos okaimnál fogva, oda nyilatkozni, miszerint 
a' mint átaljában mind a1 három jegyző hivatalá-
ról lemondott, s aztán csak ismételt felszólítá-
sunknak engedett, úgy nevezetesen a' sok évtől 
remektollával szolgáló első főjegyző, tiszt. Bisz-
kup Náthán ur, csak az egész gyűlés többszöri 
egyhangú kívánsága 's óhajtása által volt rábír-
ható e' tisztjének további folytatására. 

O s z t r o l u t z k y M i h á l y 
nógrádi ev. föesperes. 

Pályadíj nevelése. A' Prot. Lap f. 
évi 17ik számában, a' legalkalmasb egyházi al-
kotmány és kormány rendszerről írandó érte-
kezés pályadíját, Könyves Tóth Mihály deb-
reczeni lelkész ur szíveskedett 2 aranynyal sza-
porítani. 

l e v e l e z é s . A' m. szigeti ünnepjárás ügye 
36 számunkbnn eléggé ki levén merítve, hogy róla a' 
közönség Ítéletet hozhasson; minden további replicá-
zást — ha csak az ügy uj fordulatot nem vesz, mel-
lőzni kénytelenek vagyunk. — Ollyan czáfolatokat, 
mellyeknek szülő okai egyéb világi lapokban jelentek 
meg, fel nem vehetünk. Ama lapok szerkesztői eléggé 
méltányosak lesznek, ott engedni meg a' védelmet is, 
hol a' megtámadás történt. — 

Székács . 

Szerkesztő-kiadók: Székács Józse f , T ö r ö k Pál. — Nyomt. L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
33. szám. Harmadik évi folyamat. August. 17. 1844. 

Altes J a h r h u n d e r t , hebe das o iedergesunkene Haup t 

Noch einmal empor , uud gib uns den Segen , den du h a t t e s t ; 

Und es hebt aus seinem Grabe sich auf , und segne t . 

K l o p s t o k . 

TARTALOM: Lelki szabadság és hagyományi elv a' protestáns 
egyházban. S z é k y . — Levéltöredék és Felszólítás. J á -
s z a y és S z e r k . — Külső Somogyi gyűlés. Z a t h u -
r e c z k y . — Külföld: C s ó k a . — Irodalom. G e r e n d é -
l y i . — Belföld. B e n de . — Győr. Vegyesek. — Levelezés. 

Lelki szabadság és hagyomány! elv 
a1 prot. egyházban. 

(V é g e.) 

Idézetünk, 's vele tárgyalásunk alapossága 
még világosabban kitetszik, ha 

y) Vizsgálat nélkül nem hagyjuk egyházunk 
szent könyvének a' Bibliának sokoldalúságát. Alig 
van ugyanis állítmány, melly egyházi életünkben 
a' vallástudomány mezején nagyobb eszmezavart, 
több következetlenséget és több bonyolódást szül-
hetne, mint az, hogy minden előterjesztmény, mit 
csak a' Biblia magában foglal, Isten igéje. — Ha 
valahol, bizonyára szent könyvünkben, szabatos 
megkülönböztetésre, kellő választékra van szük-
ség, mit teljesíteni lelki szabadság nélkül csupa 
képtelenség. — Gondoljuk meg csak, hogy bibli-
ánk két külön részből t. i. ő és uj szövetségből 
áll, mellyek közül az első számos történeti elbe-
széléseket a' hajdankorból, majd a' zsidó népnek 
adatott kijelentést fejlődési fokozatai szerint tár-
gyazza; a' másik pedig a1 Krisztus által lelt tö-
kéletesebb kijelentést foglalja magában, melly 
mintegy ellentétben a' héber parlicularismus val-
lásával, minden népek vallásává rendeltetelt urunk 
saját tanúbizonysága szerint Máté XXVIII : 19, 
20., ki apostolainak kötelességükké tette, hogy 
erre megtanítsanak minden népeket. Ha részle-
tesb jellemzés utján akarnám fejtegetni a1 két szö-
vetség közti különbséget, kimulatnám, hogy ők 
olly viszonyban állanak egymással, mint árnyék 
a' valósággal, mint elemi vallástanítás a1 tökéle-
tesebb vallással; elmondanám, hogy midőn egyik 
szertartásos istenitiszteletet sürget 's áldozatokat 
parancsol, a1 másik ellene nyilatkozik az áldoza-
toknak, és Istent lélekben és igazságban kívánja 
tisztelletni: de mivel ez bővebb taglalást szüksé-
gesítne, azért jelenleg czélirányosabb különbö-

zőségük egyszerű megemlítésénél maradni, any-
nyival inkább, hogy már ez is eléggé bizonyítja 
azt, miszerint szent könyvünk tartalmának sza-
bad megvizsgálását nélkülözni egyáltalában lehet-
len, különben a' kijelentett igazságokat a' kijelen-
tések gyűjteményében előttünk homály borítván, 
vagy mindent vakon kijelentésnek kell elfogad-
nunk, vagy pedig semmit sem, melly állapot ár-
talmassága felöl dologhoz értök előtt szólani fö-
lösleg. — Mi keresztyének vagyunk, azért fő-
gondunk az uj szövetségi szent kánon. — Mit ta-
pasztalunk ebben? azt, hogy tartalmában sok ollyan 
tárgy van — mi tanúságot ad ugyan — de nem 
kijelentés, nem Isten igéje, nem vallási igazság. 
Az evangyeliomokban Krisztus isteni tanításai tör-
téneti kapcsolatban adatnak elő, 's ezért ber.nök, 
a' kijelentett igazságok melleit, majd tanítványai-
nak balvéleményeire, majd kortársainak elfogult-
sági nyilatkozataira, majd ellenfeleinek vádjaira, 
kárhoztató kikelésekre nem egyszer akadunk: mi 
lesz már e' dologból, ha őket illető elkülönözni 's 
vallási ösmeretünket tisztába hozni, a' lelki sza-
badság 's az okosság, mint munkás orgánum elleni 
tiltakozás által árva fejünknek nem engedtetik? 
épülend egy valóságos hitbábel, melly az emberi 
kedélyeket egyesítés helyett egymástól messze 
távolítandja. — Isten bocsáss! igy utóbb még a' 
farizeusi álnokság nyilatkozatai is kijelentési szín-
ben fognának feltűnni. — Ki nem tudja még azt 
is, hogy helyre vonatkozó és időleges tan tételek 
sem hiányzanak az új szövetségi szentírásban ? 
Ha szabad vizsgálódás utján saját rovatukba ki 
nem választjuk őket, nem lesznek-e majd minden 
kort 's minden népeket kötelező örök váltási igaz-
ságokká? mi ha megtörténnék, ugyan megjárná 
az emberiség. Mert tegyük félre a' lelki szabad-
ság használatát, ha ugy tetszik, 's vegyük Krisztus 
urunknak Mát. XV: 24. tanítványihoz intézett kö-
vetkező nyilatkozatát: nem bocsáttattam máshoz, 
mint az Izrael házának elveszett juhaihoz— val-
lási örök igazságul: mi lesz az eredmény? az, 
hogy mi Krisztus országának jogbitorló polgárai 
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vagyunk/Krisztushoz hiába ragaszkodunk, jótéte-
ményeivel , élte 's halála üdvezítő áldásaival ha-
szontalan kecsegtetjük magunkat, mert ö nem a' 
mi boldogításunkra jött, kik pogány ösók ivadékai 
vagyunk, hanem Izrael házának elveszett juhai-
hoz, *s azt várhatjuk, hogy betolakodásunkért az 
akolból kiveretünk. E' r e n d s z e r t követve, jajt kel-
lene kiáltanunk minden jómódú emberre, kereske-
dőkre, földesurakra, mert az atya egyetlen szü-
lötte rólok azt mondja Máté XIX: 24. Könnyebb 
a' tevének által mennie a,' tű fokán, hogy sem a' 
gazdagnak Isten országába mennie. (Felvilágosító 
példákul, a' vita alatti tárgyra nézve, megolvas-
hatni még János X: 34. — Máté V: 34. — Máté 
VI: 16, 17, 25, 34. — Máté XIX: 21.) * ) Ez a' 
körülmény is eléggé tanúsítja, mennyire szüksé-
ges vallásban a' lelki szabadság, de tanúsítják ezt 
még azok a' szent irási helyek is, mellyek a' hit-
ágazatok, vallási tárgyak megvizsgálását föltéte-
lezik. Kol. I: 10. kötelességükké tétetik a' ke-
resztyéneknek, hogy nevekedjenek az ismeretben: 
ugyan fogják-e ezt teljesíthetni, ha az itt értett 
ismeret tárgyai körül nem szabad okos lelkük-
kel vizsgálódniok ? I. Kor. XIV: 20. az mondat-
ván, hogy ne legyünk gyermekek értelemmel, szel-
lemi életünk tökéletesítésére vagyuuk fölhivatva: 
történhetik-e ez, ha czélra vezető eszköz, okossá-
gunk szabad használala, mint valamelly bűntény, 
önkényes parancsok állal korlátozlatik? Lelki sza 
badság nélkül véghezviheljük-e azt, mit sz. Pál 
a' nagy apostol kiván tőlünk, midőn igy szól: ítél-
jétek meg, a' mii mondok I. Kor. X: 15.? A' val-
lási lanok szabad megvizsgálásának ellenzése nem 
ütközik-e össze I. Thess. V: 20, 21. Az írásnak 
magyarázatit meg ne utáljátok. Mindeneket meg-
próbáljatok, és a? mi jó, azt megtartsátok. I. Ján. 
IV: 1. Szerelmesim, ne higyjetek minden lélek-
nek., hanem megpróbáljátok a' lelkeket, ha Isten-
töt vagynak-e? Valóban nem tudja az ember, 
tudatlanságnak, roszakaralnak, vagy túlbuzgóság-
nak tulajdonítsa-e azt — midőn keresztyének közt 
olly intézkedéseket kénytelen tapasztalni, mellyek 
az evangyéliomi vallást, hitünk szerint a' legtö-
kéletesb isteni kijelentést, emberi bölcselkedés, 
okoskodás ellenében, szinte isleniségér.ek kétség-
be hozásával féltve látja, holott ez olly tudományi 
foglal magában, mellyröl szerzője János VII: 17. 
egész biztossággal így nyilatkozott: A' ki akarja 
annak (t. i. az öt elbocsátónak) akaratját csele-
kedni, megérti a? tudományból, ha Istentől va-
gyon-e, vagy én magamtól szólok. *) A' mi is-
teni, mint Krisztus vallása, az nem fog megbukni; 

*) Bretschneider's Zwe\lesSendsc\ire\ben an einen Staats-
mann über die F r a g e : ob evangelische Regierungen g é -
gén den Rationalismns einzuschreiten habén? Leipzig 
1 8 3 0 . S. 5 3 - 6 0 . 

Lásd Bretschneider's Sendschreiben an einen Staats-
mann über die Frage: ob evangelische Regierungen 's tb. 

az emberek ezernyi véleményeinek harczai közt 
azt illy túlságosan félteni bizalmatlanság, és illet-
len, —1 nem szorult az illy gyáva segélyre, XIX. 

í század történetei bizonyítják. — Hogy a' vizs-
gálódási szabadság nein csaknem ellenkezik, söt 

; megegyez a' keresztyén vallás elveivel, — szé-
pen fejtegeti Reinhard (Morál 2. Bd. s. 285), mit 
felvett tárgyunk tisztábbra hozataláért e' helyen 
közleni érdekes: „Der Christ — mond ö — hat 

1 die Verbindlichkeit, von dem gesunden Menschen— 
verstande, oder von dem nalürlíchen Wahrheils— 
gefühl, das uns ím gemeinen Leben leitet, auch in 
der Religion Gebrauch zu machen. Christus 
selbs dringt aufden Gebrauch des gesunden Men-
schenverstandes bei Religionsangelegenheiten in 
allén den Stellen, woerzeigt, in welche Wieder-
sprüche mit sich selbst die Menschen durch den 
Aberglauben verwickelt werden Marlh. XXII I : 
16 — 22. — Auch hat er durch die Popularitát, 
mit der er die Religion selbst lehrte; durch die 
Einkleidung derselbenin fassliche, dem gesunden 
Menschenverslande nahe liegende und ihn überall 
weckende Gleichnisse; durch die Art, wie er bei 
Slreitigkeilen immer das gemeine Gefühl zum 
Schiedsrichler machte (Z. B. Matth. 12, 24—26. 
Luk. 14. 1 - 6. 15, 1 - 1 0 . ) ; durch die Klarheit 
endlich, mit der er moralische Wahrheiten und 
vorgebliche Gewissensfragen nach dem Ausspruch 
einer unbefangenen Vernuft vorlrug und entschied 
(Z. B. Mark. 7, 18—32) das beste Beispiel von 
dem gegeben, was hier von allén Christen gefor-
dert wird. Nach den Aussprüchen des gesunden 
MenSchenverslandes hat man alsó die Meinungen 
von der Religion, welche gewöhnlich für ivahr ; 
die Empfindungen des Herzens, welche gewöhn-
lich für fromm; die Handlungen, welche gewöhn-
lich für tugendhaftgehallen werden; endlich auch 
die Hoffnungen und Besorgnisse, zu denen man 
gewöhnlich durch die Religion berechtigt zu sein 
glaubt, sorgfálligzu prüfen,und gegen alles Ver-
dacht zu schöpfen, was mit dem unverdorbenen 
Wahrheitsgefühl und den allgemeinen gebilligten 
Grundsatzen der Vernunft, die wir im gemeinen 
Leben befolgen, und befolgen müssen, nicht ver-
einbar scheint. Dies ist nicht nur das einzige,son-
dern auch das vomChristenthum überall empfohl-
ne Mittel, dem blinden Glauben, den Gráueln des 
Aberglaubens und der Intoleranz vorzubeugen, 
unddahereine der allerwichtigslen Anweisungen, 
die uns die Lehre Jesu ertheilet." — De talán 
azt mondja valaki, hogy bár a1 lelki szabadság 
üdves voltát — vallási tekintetben nem tagadhatni, 
mégis általános kiterjesztése káros eredményeket 
okozhatna, mert tapasztalati adatok ulán világos, 

S. 5 0 — 6 3 . E ' két fiizetű röpi ra t megérdemlené, hogy 
egy papi könyvtárba sr hiányzanék, — benne tá rgyunkra 
nézve nagy számmal találhatók a' legszebb és l eg lanu-
ságosb nyilatkozatok. 



hogy ez csak visszaélésekre ad alkalmat, ebből 
származtak a1 sok különböző magyarázatok, hit-
ágazatok elferditései, rajoskodások's a' t . Igaz, 
hogy a' lelki szabadsággal a1 kijelentési okleve-
lek, általában a' vallás körül sokat visszaélnek, 
de azért tanácsos-e ezt akadályozni, nem több-e 
az általa létesült jó , mint a' rosz? nézzük meg 
's hasonlítsuk össze a' jelen szellemi műveltséget 
a1 középkorival, lehetlen ennek jótékony hatásáról 
meg nem győződnünk. — Nélkülözzük-e a1 le-
vegőt azért, hogy néha pusztító dögvész terjed el 
benne? Lemondjunk-e a' tüz használatáról azért, 
hogy ottan-ottan istentelen gyújtogató kéz vele 
családok jólétét hamvasztja el? ne engedjük-e 
díszleni azt a' virágot, mellynek kelyhéből, midőn 
a' szorgalmas méh édes mézet gyűjt, a' pók mér-
get szí? Illy fonák gondolatot ápolni képtelenség. 
A' lelki szabadságnak, melly szerint közelebbi 
vizsgálat nélkül mit sem fogadhatunk el , állani 
kell, — e' kincset, mellynek birhatásáért hosszú 
harcz alatt sok ezrek vérzettek el, melly a' pro-
testáns keresztyén egyház tagjainak összetartásra 
hívó jelszava, kezünk közül kiragadtatni semmi 
áron sem engedhetjük, — nélküle az a' teher, 
melly szentirásunkban könnyűnek mondalik, okos-
ságunk előtt elviselhetlen, — az az iga, melly gyö-
nyörűnek neveztetik, kiállhatlan — a' kijelentés 
pedig lelket keserítő hozzáíerhellen gyógyforrás 
leendne. — Némellyek ugy akarnának talán a' 
szóban forgó dolgon segíteni, hogy a' vallási tár-
gyak megbirálását, a'kijelenlési tanok fölötti vizs-
gálatot — minden magyarázati értelem-csavará-
sok elkerülése végett — csak az avatottakra kel-
lene bízni, kik t i. illy foglalkozásra különös elő-
készülettel bírnak, — indítványuk foganatosítá-
sára nem számolhat, mert a'mai világ nagyon 
tudja, hogy keresztyéni állásponton lelki gyám-
ságnak nincs helye, és nincs bizonyos osztály a1 

végett kiváltságolva, hogy az egyház többi tagjai 
helyeit kirekesztöleg ö gondolkozzék, vizsgála-
tokat csak ö tehessen 's az illy túlságos szívessé-
get — miután egykor bőven termelt fanyar gyü-
mölcsei miatt hajlandóság nem mutatkozik iránla 

— megköszönnénk, annyival inkább, hogy álta-
lában mondatott: vizsgáljátok az Írásokat, mi bi-
zonyosan más kifejezéssel lett volna elölerjesztve, 
ha ennek megértésére csak papok, tanárok, szóval: 
Írástudók volnának képesítve. 

A' lelkiszabadsággal 's az ebből folyó szabad 
vizsgálódási joggal nincs öszhangzásban a' prot. 
keresztyén egyházban is erőt vett hagyományi elv, 
mellynek jelenségét különösen a1 vallástanítók-
nak symbolicus könyvekrei esküvel köteleztetésé-
vel tapasztalhatni, melly intézkedés által ezen 
ujabb egyházi hagyományok, a' szentírásnak, ha 
nem fölébe, de mellé rendeltelnek. E' tény való-
sággal következetlenség színét viseli, mert általa 
a' hagyományok tekintélye, szabályozó hatósága 
— melly ellen a' reformátorok nagy buzgalom-

mal küzdöttek — ujoíag éleibe van léptel've a* 
hitféltékeny utódok áltaf̂  — e' tény, mellyben 
megtespesült az elkülönzés szerencsétlen eszméje, 
alapja azon választó falnak, melly a* testvér pro-
testáns keresztyének közt fölemelkedett és oka 
lön súrlódásoknak, mellyek fölött a' káröröm méltó 
kaczajra fakadt. — Minek e' kötelezés? azért, 
hogy szeréntök tartassék a' vallás-tanítás ? ez nem 
lehet, mert világosan ellenkezik symbolumaink-
kal; — ugyanis a' Formula Concordíae ezt állítja? 
„Credimus unicam regulám, secundum quam omnia 
dogmata, omnesque doctores aestimari etjudicari 
oporleat, nullám omnino aliam esse, quam pro-
phetica et apostolica seripta cum V-tum N. Tesla-
menti" „Caetera autem symbola et alia seripta 
non obtinent auctoritatemjudicis, haec enim digni-
tas solis sacris literis debetur, — sed duntaxat 
pro religione nostra testimonium dicunt, eamque 
explicant ac ostendunt, quomodo singulis tempó-
ribus sacrac literae in artic. controversis in eccl. 
Dei a doctoribus qui tum vixerunt intellectae et 
explicatae fuerint", — a' helvét hitvallástétel 
pedig igy nyilatkozik: „Non alium sustinemus in 
causa fidei judicem, quam ipsum Deum per seri-
pturas sanctas pronunciantem, quid verum sít, 
quid falsum, quid sequendum sit, quidve fu-
giendum 

Nekünk tanításainkban nem szabad, nem lehet 
más kútfőhöz folyamodnunk, mint a' mellyböl örök 
életnek beszéde buzog. — Vagy talán azért e' 
kötelezés, mivel symbolicus könyveinknek a'szent 
irássali megegyezéséről teljesen meg van győ-
ződve egyházunk. Elhiszem, de ha a' szentírás 
tarlalmáhozi ragaszkodásra ünnepélyes eskü által 
köteleztetünk: úgy fölösleges symbolumokrai kö-
teleztetésünk, mert, vagy megegyeznek igazán 
symbolumaink szent könyvünk tanításával, vagy 
nem, — ha megegyeznek:ugy elöadásinkban kü-
lönben sem fogunk tőlük eltérni, — ha pedig 
ellenkeznek: ugy keresztyéni kötelességünk azzal, 
mit alaptalannak ismerünk, felhagyni; mert Dávid 
királylyal szólva: Örökségünk, uram! a' te be-
szédidnek megtartások, — szöcétnekünk a' te igéd, 
és ösvényünknek világa. Zsolt. CXIX: 57, 5, 10. 
Avvagy elfelejthetjük-e azt, hogy ezeknek szer-
zői, minden lelki nagyságok mellett is, véges, té-
velygéseknek kitett egyének voltak, 's ha szemé-
lyük iránti elfogultságtól nem engedjük magunkat 
megvakítatni, nem fogjuk-e megismerni, hogy ők 
legjobb szándékok, szent igyekezetük dacaára is 
hibázhattak? 's illy tudalmunkkal tulajdonítha-
tunk-e munkáiknak csalhatlanságot ? vallási néze-
teik tántoríthallan követésére joggal igényelhet-
ni-e esküt ? — Bonnet Gysbert tanárral azt kell 
e' tárgyra mondanunk, hogy emberektől készített 
hit formulák vallási ügyekben nem szolgálhatnak 
igazság vagy hamisság próbakövéül, és sajnálni 
lehet, hogy egyházi tanítók illy iratok tekintélyét 
az ur igéjével egyenlő vonalba helyezték, mellyek-



nek pedig csak annyiban lehet érvényességük, a' 
mennyiben az isteni kijelentéssel megegyeznek. 
Vagy talán azért sürgettetik-e kötelező eskü, mi-
vel a' symbolikus könyvekhezi vak ragaszkodás 
nélkül egyházi létünk alapja veszélyeztetik ? ren-
dén kivüli aggság, mert mi a' prófétáknak és 
apostoloknak fundamentomin építtettünk fel, melly-
nek belső szegeletköve a? Jézus Krisztus, kiben az 
egész alkotmány szép renddel rakattatván, neve-
kedik , hogy legyen az urnák szent temploma. A' 
melly egyház illy sziklaalapon áll, az a' vélemé-
nyek, különböző nézetek harczai közt rendület-
lenül meg fog állani 's rajta a' pokolnak kapui 
diadalmat nem vehetendnek. — Vagy talán azért 
igényeltetik az esküveli önlekötelezés, hogy a' 
tudománybani egység illy biztosíték nélkül köny-
nyen felbomolhatnék, 's a' különböző egyéniségű 
tanítók különböző tanításaik által szakadást okoz-
hatnának? — Ne féljünk, mert mint az ágostai 
hitvallástétel szól VII. czikkelyében: „Ad veram 
milatem ecclesiae satis est consentire de doctrina 
evangelii (non de doctrina symbolorum), — 's ne 
gondoljuk, hogy e' rendszabály nélkül az evan-
gyeliomi igazság veszélyeztelnék, mert mint Mül-
ter Vilmos megjegyzi, már maga az igazság iránti 
közhajlandóság kezeskedik arról, hogy a' keresz-
tyéni igazság, melly, a' mennyiben emberek által 
megismerhető, ugyanazon egynek tartatik a' tár-
gyi — obiectiv — igazsággal, soha tartósan el 
nem nyomathatik, habár némellyik a' tanítók közül 
hamis alanyi képzeteit terjesztené is elő helyettök. 
Sőt inkább a' tévelygés és babona háborítlanul 
csak ott űzheti játékát, hol az igazság utáni sza-
bad vizsgálódás valami kötelékek által megköt-
tetett. 

Ugyan az első keresztyén egyházban, melly 
tömérdek ellenséges megtámadhatások közt is ké-
pes volt symbolicus könyvek nélkül virágzani, 
különböző tanítók által nem magyaráztattak-e kü-
lönbözöleg a' mély vallási igazságok, nem voltak-e 
benne szakadások, felekezetek ? Nem olvassuk-e 
1. Kor. II. 11, 12., hogy versengések voltak 
a' Korinthosi egyházban, egyik rész Pálénak, má-
sik Apollósénak, harmadik Kéfásénak, negyedik 
Krisztusénak állítván magát ? 's illy körülmények 
közt tanúságunkra, mikép intézkedett Pál apostol, 
talán eltiltotta a' szakadást okozott tanítókat a' to-
vábbi hitszónoklástól, — talán a' gyülekezeti hi-
vatalnokságtól elmozdította őket? Épen nem, —> 
hanem a' lett dolog fölötti roszalását kijelentvén, 
oda nyilatkozott, 1. Kor. III. 11. hogy más fun-
damentomot senki nem vethet azon kivül, melly 
egyszer vettetett, melly a' Jézus Krisztus, és 
eltűrte mint a' véleményszabadság barátja, hogy 
mások ezen alapra fát, szénát 's pozdorját épít-
tettek, tudván, hogy az idö haladtával minden 
illy munka a' vizsgálat erős tüzpróbája által ok-
vetlenül meg fogsemmítetni, az igaz érdekkel biró 
építmény pedig az isteni elem tiszta fényében tün-

döklen, máglyák lángjai köztsem szünendmeg ( L . 
1. Kor. III. 3. — 15.). E' példából, ha akar-
nának, eleget tanulhatnának a' hitféltékenyek, 
vallásuk isteni tartalmában télleg kétkedők, — 
vagy ha ez mégnem elég,megolvashatjuk Mát. XIII. 
24.—30. Ján.XV. 1. — 8. Bizony, midőn symbolu-
maink megtartását esküvel óhajtjuk eszközölni, 
nem árlana Gamálielnek számos keresztyéneket 
megszégyenítő tanácsára visszaemlékeznünk. — 
Hagyjatok békét nekiek, mert ha emberektől va-
gyon e' tanács és dolog, semmivé lészen; ha pedig 
Istentől vagyon, ti fel nem bonthatjátok, hogy ne 
láttassatok Isten ellen tusakodni — Megdicsőült 
Reformátoraink és syinbolumaink érdemes szerzői, 
ha most föltámadott munkájoknak szándékjok el-
leni túlbecsültelését szemlélnék, nem rémülten 
rogynának-e vissza sírjaikba 's nem elkeseredett 
lélekkel kiáltanák-e nekünk a' szavakat, mellyeket 
Barnabás és Pál apostol mondának az őket imádni 
készült listrabelieknek: Férfiak, miért mivelitek 
ezt ? mi is emberek vagyunk és olly indulatok vágy-
nák bennünk, minők bennetek stb. Apóst. Csel. 
XIV. 15.; ők aMelkismereti szabadság bajnokai, 
utódaiktól illy irány követését nem ohajtották. — 
Akarhatta-e ezt a' hős lelkületű reformátor Luther, 
kinek összes munkái 14-d. részében a 420-d. 
lapon illy nyilatkozatát láthatni: „Gern hálté 
ich's gesehen, dass meine Bücher allesammt wá-
ren dahintenblieben und untergangen. Und ist 
unter andern Ursachen nur, das mir grauet vor 
dem Exempel: denn ich wohl sehe, was nulzet 
in der Iíirche geschalFt ist, da man hat angefan-
gen, ausser und neben der heil. Schrift viel Bü-
cher und grosse Bibliolheken zu sammeln, son-
derlich ohne allén Unterschied a'.lerlei Váler, 
Concilia und Lehrer aufzuraíFen, damit nicht al-
léin die edle Zeit und Sludiren in der Schrift 
veraumet, sondern auch die reine Erkenntniss 
göttlicher Schrift endlich verloren ist, bis die 
Biblia unter der Bank im Staubé vergessen isi. — 
Alles andere Schreiben soll uns in und zu der 
Schrift weisen, damit ein jeglicher selbst möchle 
aus der frischen Quelle trinken. — Ich tröst e 
mich dess, — dass mit der Zeit doch werden blei-
ben im Staubé vergessen." — Ez idézet vi lá-
gos felelet. — De menjünk tovább, és nézzük 
közelebbről az eddigieken érintett kötelezés kö-
vetkezményeit, mit okulunk ezekből ? Haladás 
helyett tespedés, szabad vizsgálódás helyett sem -
mivel sem törődő munkátlanság fog köztünk ural-
kodni, és tétlen veszteglés az elerőtlenedés kór-
álmába szenderítendi az egyház tagjait, 's az 
idők viharai előbb utóbb megingatják az alkot-
mányt, mellynek hiányait őrgondoskodás elhárí-
tani nem sietett, — és ha egyszer elközelget a' 
vész, fogják-e a' világ eszélyes fiaival szemközt 
egyházuk erősségét a' vallást védhetni olly örök, 
kiket a' lelki vitézkedes tudományábani öntöké-
lyetesíléstől, ismeretszerzéstől, mint a' Paulus 



tanár által elmésen jellemzeit candidatusokat 
a' symbolumokhozi ragaszkodásra telt eskü, visz-
szariasztott, — kik gondolkozni nem merészeltek, 
nehogy valami módon a1 megállapított vallástudo-
mánynyal ellenkező eredményre jussanak. Ez va-
lóban kártékony elvtagadás nélkül nem történhe-
tik. Legyünk ébren, kedves atyámfiai, a' Krisztus-
ban ! Roolhan jesuita generál tervében, mellyel 
a' római kath. egyház uralmába kivánja hódítani 
a1 protestantismust, minő igény játsza a' főszere-
pet? nem más, minthogy a1 protestantismus ta-
nában symbolumok mellett maradjon, és ezeknek 
tudományos vizsgálására senkineltjogot ne adjon. 
Ha a' lúlbuzgalom ebből egyházunkban nem oku-
land: akkor nekünk jó éjszakát! Legyünk ébren 
barátai a' szent igazságnak, 's tartsuk folyvást em-
lékezetünkben Herder szavait: „.Freiheit der 
Schriftauslegung nach wachsender Erkennlniss ist 
unverausserliches Princip des Protestantismus. 
Der Lehrbegriff, ein Haufe zusammengetrage-
ner Meinungen kann sich andern." — Aligha 
volna valami örvendetesebb, és alig, ha gyako-
rolna valami jobb hatást a' prot. egyház életere-
jének kifejlődésére, mint azon egyházkormányi 
utasítás mindenütti elfogadtatása, melly Bádenben 
a1 magasztalt Káról Friedrich nagyherczeg ural-
kodása alatt 1787ik évben keletkezett és 1824ben 
törvényül következőleg mondatott k i : „N i e darf 
Jemand wegen der Abweichung seiner Vorstel-
lungsart iiber diese oder jene biblische Wahrheit 
von denjenigen, ivelche in symbolischen Büchern 
unserer Kinder angenommen ist, oder ivelche den 
Gliedern unseres Consistorii die richtigste er-
sclieint, ein Vorwurf gemacht werden, noch ilim 
darum ein Nachtheil oder eine Zurückselzung 
wiederfahren— Hogy hosszas és türelemfá-
rasztó ne legyen értekezésem, bevégzem azzal 
a' megjegyzéssel, hogy az előadottakban épen 
nem volt czélom symbolícus könyveink kiküszö-
böltetése iráni szót emelni, mert jeles maradvá-
nyok ezek azon korból, mellyben Írattak, 's o 
hajtom, hogy mint prot. keresztyén egyház nagy 
becsű ereklyéi tovább is méltányoltassanak, — 
megróni csak a' rosz szokást akarlam, melly 

*) PaUlus ez a' rationalismus agg bajnoka Neuer So-
phronizon ( I t e Cd. s. 3 4 6 ) czimü munkájában igen 
je l lemzöleg symbolicus candidatusának olly n y i l a t k o -
zatot ad szájába : „ l eh we rde mich wohl hüten, so 
unklug zu sein, dass ich mir irgend noch Mühe geben 
sollte, in meinem Sludieren e twas anderes, als das 
Vorgeschriebene auch dut denben zu lernen. Gott 
bchü te l Weiss ich doch, was ich am Ende finden soll" 
W o h l a n 1 Ich kehre es uml Ich suche zum Voraus 
nichts Anderes. — W o h e r sollte mir ein A n d e r s d e n -
ken anfliegen ? Auf Zweifel reimt sich Teufel . — 
Und wie leicht konnte mir ein oder der andere Z w e i -
fel uogelöst hangén bleiben ? Ich lerne den Glauben, 
wie mon ihn fúr meine Kirche schon 1 5 G 0 — 7 0 g e -
funden, in das Concordienbuch verschlossen, und bei 
St ra fe der Abselzung gesefzlich gemacht h a t . " — 

szerint a' vallástanítók ezek követésére kötelez-
tetvén, emberi agyszüleményeknek kelletinél több 
tekintély tulajdonítatik. Míg ez így maradand, 
akarmit teendünk, az elhatározó lépés egyesülé-
sünkre nem fog megtörténni, mert ez csak a' 
vitatott intézvény romai fölött létesülhetend. Ha 
majd a' vakbuzgalom ápolta ellentételek gyámo-
lait az Istenige hatalmának hódoló felvilágosodás 
széllyel hányja, — ha egyszer Augustinus szép 
elve: In necessariis unilas, in dubiis libertás, 
in omnibus caritas, — a' protestáns keresztyének 
keblében, kik Krisztusban az egyház imádandó 
egyedüli főnökében egymáshoz kapcsolvák, k i-
ket a' nagyszerű együttszenvedés emléke a' mult 
századok borús napjaiból most is összecsatol, erős 
meggyőződéssé érhetett, akkor földerülend a' 
várván várt nap 's ki fognak táratni a' templo-
mok ajtai, hogy az egymásnak kezet nyújtott, 
's kibékült lelki rokonok a1 mindenült jelenvaló 
istenatya szent színe előtt egymásnak szövet-
séget esküvén, áldást esdjenek az egyesülésre, 
mellyben dicső leend az evangyéliomi szent-
egyház! — S z é k y. 

levéltöredék és felszólítás. 
,,A' mármarosi prot. papi egyesület a' Fáy 

és szerkesztőség által alapítóit 's többek által 
növelt pályadíjhoz egy aranynyal kíván járulni. 

Meglevén tovább ugyanazon olvasóegyesület 
győződve a' prot. egyh. lap f. évi 18ik számá-
ban Jeszenszky László által a' magyarországi 
prot. könyveket kiadó egylet állítását tervező in-
dítvány szükséges 's czélszerü voltáról, — tisz-
telettel kéri a' t. cz. szerkesztőséget: méltóztas-
sék felszólítani lapjaiban ennek pártolására a* 
prot. közönséget, 's ha az a'Jeszenszky által in-
dítványozott 10 p.ftos részvénynyel nyerend 
köztetszést, létrehozathalását a' mármarosi papi 
egyesület egy, a1 huszthi ref. iskola egy, a' 
viski reform, iskola egy, összesen még eddig 
három részvénynyel segítendi, — az indítvány 
módosítása esetében ezen ajánlatok is módosít-
talandna^, de tettleges pártolóinak lenni meg nem 
szünendünk. J á s z a y I s t v á n mk. 

Huszthi lelkipásztor. 
Felszól í tás . Egyházi életünk örvendetes 

jelenségei közé tarlozik az, hogy mindenfelöl 
egyesületek részint keletkeznek, részint tervez-
tetnek 's az indítványok seregenként tűnnek fel, 
Prot. főiskola Pesten, unió, papi conferentiák, 
gyátninlézetek szegényebb gyülekezeteink, papi 
's iskolatanítói özvegyek 's árvák felsegélésére 
sat. sat. Ezekben rendszerint ugy szoktunk el-
járni, hogy a' tervei előre elkészítjük, 's azután 
szólítjuk fel a' közönséget az adakozásra. Tegyük 
ezúttal megfordítva a' dolgot 's függesszük fel 
Jeszenszky ur czélszerü indítványát az aláirók 
mennyiségétől. Ha tiz p. ftos száz aláíró lesz, 
a1 szerkesztőség a' legnagyobb készséggel fog 



Jeszenszky ur indítványának életbe léptetéséhez 
járulni. Tehát száz aláíró! vagy 1000 p. ft! — 
Kezdjük meg az aláírást. — Aláirtak: A' mára-
marosi pap egyesület 10 f t , a' huszthi ref. isk 10 
ft., a* viski ref. isk. 10 ft. A' szerkesztőség 
10 ft. = 40 ft. = négy aláiró. Tessék a kö-
zönségnek az indítványt megolvasni, szivére 
venni, lelkével és zsebével számot vetni, 's a' 
dologhoz örvendetes adakozással járulni. 

S z e r k. 

G y ű l é s e k . 

Külső-Somogyi e. megyei gyűlés. 
A* Iíülsö-Somogyi ág. hitv. egyh.megye 

1844. jul. 3. Szőke Dencsen Pongrácz Ferencz 
esperes 's Yéssey Lajos megyei főjegyző 's 
egyházmegyei felügyelő urak elnökségök alatt 
gyűlést tartván, annak érdekesebb tárgyai e' kö-
vetkezendők : 

1) Superintendens urnák az e.megyéhez 
intézett azon javaslata jött szőnyegre, melly 
szerint „a1 lelkészeknek a' senioratus által adat-
nék az az utasítás, hogy mikor káplán nélkül 
szűkölködnek, a' gyülekezetek és a' senioratus 
megegyezésével tennének jelentést superinten-
dens urnái a' káplánok ajánlatos felszentelése vé-
gett. Felhozatott ez ellen azon ok, hogy eddig a' 
lelkészek szabadon választhatták káplánaikat, 's 
mégis sok kellemetlen összeütközéseik voltak 
azokkal, — rnellyböl eredt azon egyházi törvény 
is, hogy a' káplán fönöke helyén annak halálával 
nem maradhat; mennyivel inkább több kellemet-
lenségek fognak származni abból, ha a' lelkész oly-
lyan káplánt lesz köteles tartani, ki idővel a' gyü-
lekezet által nyakára tolatik. Legyőzte ezt azon 
ok, hogy a' káplán a' gyülekezetet szolgálja 's 
annak képviselője, kit a' gyülekezet fizet, 's a' 
javaslat elfogadtatott. 2) Fekete GyörgySl éves 
öreg, becsületesen kiszolgált iskolatanító folya-
modásában lerajzolta azt a' nyomort, mellyben 
elaggott nejével sinlödik, 's segedelemért esede-
zett. Aláírás nyittatván, szép segély gyűlt össze 
számára, 's miután egyik ker. gyűléshez a' gyám-
pénztárból segélyért telt folyamodása fel nem 
vétetett, mivel a' pénztárhoz fizetéssel nem já-
rult, a' ker. gyűlés felszólítafik, hogy azon 
gyámpénztárból, melly kegyes hagyományokból 
vette eredetét, 's mellynek czélja a' gyámolta-
lant ápolni, e' sinlödö öregnek segély nyujtas-
sék. — 3) Sajnosan értettük a' nagy martonyi 
evangelicusoktól, hogy a' róm. calholicusokkal 
összeállva, régenten saját, mosl pedig közösen 
birt harangjokat megvenni, 's a' reformátusoktól 
elszakadni ezek által kényszeríttettek. — 4) Az 
ismert inkei ügy be van végezve. Sikerült az 
evangelicusokat reábírni arra, hogy a' ref. tem-
plomra ezer 's egynehány v.ftkat fizessenek, 's 
jövendőben minden terhet közösen viseljenek. 

Ebből támadt egyik lelkésznek az a1 kérdése, 
hogy annyival is inkább, minekutána azon 6 tem-
plomra 's iskolákra, mellyeket az evangelicusok 
a' legközelebb mull évek alatt építtetlek, a' re-
formátusok semmi vagy önkénytes csekély ada-
kozást tettek, — kényszerítheti-e a' gyüleke-
zete körében lakozó reformátusokat — inkei mód 
szerint—arra, hogy a" Sz. K. ujonan épült tem-
plomra fizessenek ?! meghagyatott a' lelkésznek, 
hogy hallgatóit arra bírni igyekezzék, miszerint 
azok a' reformátusoknak önkénytes adakozása-
ikkal megelégedjenek, 's még csak magános kö-
rökben is őrizzék magokat minden elidegeníthető 
kifejezéstől. — 5) Esperes urnák az iskolák ál-
lásáról nagy gonddal 's lelkismeretesen tett elő-
terjesztése következtében végeztetett: a) hogy 
a' szepetneki német ajkú gyülekezet földesura 
kéressék meg aziránt, hogy azon készpénz he-
lyeit, meliyet az iskolás gyermekek közölt éven-
kénti kiosztás végett ajánlott, magyar köny-
vekkel ajándékozza meg az iskola nevendékit. 
b) Egy földesuraságnak, ki egyik gyülekeze-
tünkben olly iskolát segített építtetni, millyen-
neí falusi gyülekezeteink kevesen dicsekedhet-
nek, mivel becses nevét újságban kitétetni meg-
tiltotta, bőkezűsége iránt való hála a* gyűlésből 
hozzáintézendő levélben fejeztetik ki. c) Luther 
Kiskátéjának javított modorban való kiadatása 
iránt tett indítvány elhangzott, d) Jövendőben 
az iskolába nem járó — de oda járatható — 
gyermekeknek nevei és száma is be fog adatni a' 
lelkészek által a' gyűlésre, szükséges intézkedés 
végett, e) E. Illés Pál kézikönyve szerint való 
tanítás újra kötelességükké tétetett a' tanítóknak. 
6) Superinf. urnák azon leirata tárgyaltatván, 
miszerint a' gyülekezetek kérdeztetnének meg, 
ha váljon az uniót akarják-e? a lelkészek épen 
azért, mertflz uniótakarják, ezen kívánatnak tel-
jesítésétől vonakodtak, úgy gondolkodván, hogy 
ha a' gyülekezetek szavazatán létesül az unió, 
akkor vagy épen nem, vagy nehezen jutunk 
czélhoz : — jöjön az unió felülről 's nem meg-
fordítva; — történjék elébb megállapított egyez-
kedés a' külső szertartásokra nézve, hogy a' 
kérdésekre feleletet tudjunk adni a' köznépnek, 
melly a' vallásnak kellékeit igen sokszor a' kül-
sőkben keresi. Végzés lett: — kérdeztessenek 
meg a' gyülekezetek, — 's én megkérdeztem ys 
a' köznép kérdéseket tett, mikre kitérő választ 
lehetett csak adnom 's ugy nyilatkozott: „a1 

mit a' nagy urak 's a' lelkiatyák jónak látnak, el-
hiszik azt, hogy az jó, 's az unióra ráállanak, 
csakhogy k —vá nem lesznek ám." 'S én e' vá-
lasznak örülök. 

Z a t h u r e c z k y Józse f , 
szentkirályi evang. pap. 



U u l f ö l d. 
A' darmstadti egyli. liirlap. 1814, 

áprilisi füzetéből. 
Szerkesztő Dr. Zimmerman nyitja meg e' fü-

zetet, egy a' bajor királyhoz intézeti, nyugodt, 
komoly hangú, alázatos emlékirattal, a' gyanú-
sított Gustav-adolphi egyesület ügyében. Ez em-
lékirat után, akarva nem akarva, meg kell ismerni 
a' bajor cabineltnek, hogy midőn dárdával és 
paissal indult a' jámbor egyesület ellen: azt nem 
annak látta, a1 mi az valósággal, és hogy a1 hét 
swáb gyarlóságát követte el. — A1 66. 67. 68. 
szám alatt közölve van egész terjedelmében ama 
convertita pennából folyt, 's az augsburgi alig. 
Zeitungban közlött felszólalás a1 nevezett egye-
sület ellen, a' reá jött felelettel együtt, melly 
a' szegnek egyenesen a' fejére ver. A' 67. 
számban egy schweitzi alvajáró, megpillantván 
a1 Gustáv-adolphi egyesületet, tüzet kiált; „Hier 
handelt es sich — mond a' jámbor harisnyás 
um rein politische Bcslrebungen, hier fliichtet 
sich der Radicalismus unter den erlogenen Man-
tel des Protestantismus, hier sollen confessionelle 
Antipathien z>u Gunsten des Protestantismus, der 
dabei schamlos in den Koth der niedrigsten Par-
theileidenschaft gezogen, und desscn heilige Rechte 
zum Deckmantel fíir frechen Unglauben gemacht 
werden ausgebeutetwerden'^sat. — Az erre jött 
józanító felelet megfogja a' szegény harisnyást, 
hogy ijedtében túl ne szaladjon Némethon hátárain. 
Az egész igen érdekes feleselés. 

Az egyházi énekeskönyvekre néhány évek 
óta nagy ügyelem kezd fordulni Némethonban, 
1s miután az újabb egyházi költészet nem a1 

seraphok szárnyából tépi tollait, nem a1 régi 
próféták vaspennájával ir ; a1 symbolicus német 
tábor visszabuzog a' mult századokba, 's a' kene-
tes Pontus Cappadociás énekeket, Sz. Ambrus 
énekeit, és egyéb hajdanságokat köszörülget fé-
nyesre. Klopstock, Ilerder, Lavater, Gellert, 
kivált az újak, ez uraknak nem elegendő ólmo-
sok és nehezek, mint nehéz amaz ájtatos hajdani 
ének, melly magyarra fordítva, igy kezdőd-
hetnék : 

Oh! fogj ki, fogj ki! Édes jó Istenem, 
E' kenetlen taligából engem ! 'sat. — *}vagy 

egy másik, mellyet Brenznek tulajdonítnak : 
Oh! Salems Jáger hellze untén 
Mich Siindensau, mit Gnadenhunden !'sat * * ) 
Ezek az újabb német egyházi ízlés szerint, 

mint hajdan Áron feje vala, mind kenetteljes 
énekek. 

A ' 60. sz. alatt Christianus Sincerus, az ár-
ván maradt papleányok szomorú sorsát, kik apjok 

*) Spann bus, spann aus 1 oh frommer G o t t ! 
Spann mich aus diesem Karren. 

• * ) Én le nem fordí tom. 

halála után elszóralva könynyel áztatott, sokszor 
panaszos kenyeret esznek, nem tudván hova 
tenni: számukra alapítványt indítványozván, az 
egyház irgalmas szivére függeszti. -— 64 65. 
sz. alatt k. — a' papi kijelölitek paedagogiai k i -
képzésére javallatot mond, melly ennyiből áll: 
1) a' kijelöltek, a' tanítóképző-intézetben pályát 
végezzenek, még pedig gyakorlatilag. 2J E'végre 
egy külön oktató és vizsgáló tag választassák. — 
Nálunk is a'paedagogia, a' dunamelléki ref. egyh. 
kerületben, csak ez évben soroztatott a' papké-
pességi tudományok közé. 

Végre: a' 63. sz. alatt, egy a' szepességi 
papegylet által beküldött latin értekezés, néme-
tül, e' thema fölött: Mint lehetne egy, az egyházi 
szónoklattal egészen független istentiszteletet be-
hozni az ev. egyházba ? — E' czikk honi termés 
levén, a' beküldőnek felszólítása után is, úgy 
hiszem, teljes joggal hozzá szólhatok, és magyar 
szempontból indulva ki, megrázogathatom, any-
nyival inkább, mert a' darmstadti e. újságban 
minden bíráló-észrevétel nélkül van közölve. 
Lássuk: 

1. §-ban, a' cullusnak — istenitiszteletnek — 
fogalma adatik: kiváltképeni istenitisztelet az 
imádkozás, a' mennyiben énekelve, imádkozva, 
Istennek hatalma, jósága, bölcsesége ismertetik 
meg. Isten igéjének olvasása, tanulása, hallgatása 
's az ezekből folyó istenes élet szinte része az 
istenitisztcletnek. Már e' fogalmazásból megtet-
szik, kivel van dolgunk. Én mindig hajlandó va-
lék hinni, hogy ha a' vért izzadó pietismus újdo-
natúj flagellánsai valamikor meglepnék honunkat, 
azoknak, mint az egyiptomi sáskáknak hajdan 
kelet felöl, úgy hozzánk ezeknek a' szepesség 
felül kell tnegérkezniök, igen természetes okok-
nál és conjuncturáknál fogva. — Kiváltképeni 
ístenitisztelet tehát, és igy kiváltképeni vallá-
sosság az imádkozás. Jaj a' prof. vallásnak és 
cullusnak, ha ezt a' közmondás értelmében csak 
az imádság tartja. Vagy nem olvasá az értekező 
soha: Jakab. 1.27. A' tiszta, az Isten előtt, és 
az atya előtt szeplő nélkül való Ístenitisztelet — 
OQtlöxsitt — ebben áll: meglátogatni az árvákat 
cs özvegyeket az ő nyomorúságokban, és szeplő 
nélkül megtartani magát a' világtól? Nem ol-
vasá Pál Apostolnál: hogy «' hit idvezít, a' hit 
pedig hallásból van? Elfelejté a' Jésus egyenes 
parancsát, hogy bőbeszéddel, mint a' fariseusok, 
ne imádkozzunk, hogy a' tanítványok elmenvén, 
tanítsanak minden népeket ? Tudjuk mi, kiknek 
szemében volt eleitől fogva nagy szálka Jakab 
apostol practicus levele, kik kutattak ebben 
toldásokat; a' methodisticus és Trapp szellemű 
imádkozok, a' Durchbruch emberei; kiknek leg-
újabb időkben a' Gemüthsrcligion és Hegel mys-
lica philosophiája faragott hónaljmankót, illyen— 
féle állításaival többek közölt: hogy maga a' 



végetlen Isten, csak bennünk végesekben ébred-
het öntudatra. 

Értekező a' 2. §-ban tovább megy, és azt 
mondja: hogy nekünk protestánsoknak nincs, 
legalább kivánatot kielégítő cultusunk nincs. — 
„Etwas fehlt unserem Cultus, der beinahe eine 
Nachahmung der jüdischen Synagogen zur Zeit 
Christi zu sein scheint, wo nicht der, dem Tem-
pel zu Jerusalem vorbehaltene Cultus, sondern 
die Erklárung des Gesetzes die Hauptsache 
war." — Tudjuk, mi fontos szerepet kezd ját-
szani sokaknál a' judaismus, a' zsidósdiság. Ez 
értelemben tehát istentisztelet lenne — mint alább 
meglátandjuk — az: ha a1 pap a' néptől elfor-
dulva babrálna vagy vért mutatna be Istennek 
az oltár grádicsain, a' nép pedig — mint hajdan 
a' jerusalemi templomban — homlokát a' földhöz 
vagy padhoz nyomva, kishíján négy kézláb álla-
na ! — Mi sokat tanítunk — folytatja értekező 
— tulajdonképeni istenitiszteletünk kevés; és itt 
visszautasít a' róm. cath. atyafiakhoz, hogy on-
nan cultiváljuk mindig csak papoló cultusun-
kat. Péter a* te hangod elárul tégedet! Mát. 
26. 73. 

3. Hol van hát helye az egyházi szónok-
latnak? e' kérdést teszi fel magának. Felelet: 
papolni is kell; de igen jó és kívánatos volna, 
egy, a' papolástól egészen független isteni-
tiszleletet behozni. Ah! üdvözöllek legújabb né-
met és latin szepességi tan, melly a' tanítást mel-
lözhetönek tartva, a' vallás magas régióit nem a" 
fejben, nem az okos értelemben, hanem az om-
phalopsüchitákkal a' köldök körül keresed! üd-
vözöllek homály gyermeke! melly nem akarsz 
világos látást, hegyen épült várost találni a' val 

Ez igen természetes, de hát mi condensálja a' 
hallgatók figyelmét és kegyes érzéseit, mi von-
hatja azt lehetőleg egy pontba össze, ha a' taní-
tás a' szónoklat nem? Hol láttunk egy szívet, egy 
lelket, és egy isteni eröt lebegni a' gyülekezet 
fölött, ott e, hol az egyik ujjaival babrál vala-
min, mig figyelme a' szomszéd ruharedökön jár 
fel 's alá, a' másik, imakönyvébe bámulva, magát 
a' közszellemtől elszigetelte; vagy pedig olt, 
hol egy egész gyülekezet figyelme, ájtatossága 
egy tárgyra feszül? — A' sz. lélek vétele előtt 
bezárkózva együtt sopánkodtak a' tanítványok, 
annyi igaz, de a1 szentlélek vétele után lettre, 
vallásos életre serkentve beszélni, tanítni halljuk 
őket úton, útfélen. A' keresz. gyülekezetek köz-
szellemét az istenitiszteletben mi képviseli, mi 
egyesíti, mi emeli égfelé ? nemde a' közimádko-
zás és a' szónok vezérszava? Krisztus jelenléte a' 
kettő és három között lehetö-e ott, hol mind-
egyik másfelé jár , a' hol három sincs eg-yütt ? 
3) A9 hallgatók műveltségi foka nem egy, a? papszó 
többé nem Istenszó, a' predikátiókat már ma bí-
rálva hallgatják; ha pedig papolás nem korlá-
tozza, nem köti egy helyhez a>9 cultust: kiki ön-
lelki szükségéhez képest tisztelhet Istent. — És 
kérdem, az imádságos pantomim cultus eltörli-e 
a' hallgatók műveltségi különbségét ? El, annyi-
ban, a' mennyiben elsőtől fogva utolsóig mind-
egyikből faképet csinál, kik ott ülnek szépen 
sorban egymásután, mint az orgonasípok a' nél-
kül, hogy Jézus vagy valamellyik apostol belé-

jük lehellvén, mondaná: vegyetek szent lelket! 
Ján. 20. 22. — A' ki egyszer magát az egyházi 
szónoklaton túlmivelle, a' ki biráló viszketeggel 
ül le szemközt a' prédikátorral, kit az istenitisz-

lásban, hanem lenyomod, Iesülyeszted fenékre a' telet dramaticuma sem érdekel, hogy lehet arról 
beiszapolt homályos érzések közé, 's a' néha 
néha felszaladó vallásos buborékok elpattogásá-
ban akarsz Istent tisztelni! — Csak maradj te 
ott, hol Hengsztenberg és társai cabbaláznak. — 
Lássuk a' 4. §ban az okokat, mellyek egy illyen 
felemás istenitiszteletnek behozását javasolnák. 
1) Sokan nem járnak templomba, csak azért, 
mert ők már eleget tanultak, ezt szokták mondani 
a9 müveitek, kivált ha kitűnő szónokát nem hall-
gathatnak ; vissza kell hát a' cultus függetlensé-
gét adni azáltal, hogy az a' pap személyessége, 
és a? papolás egyedül uralkodása alól emanci-
páltassék. Azaz, tartsunk prot. miséket, csinál-
junk vasból fakarikát. Még ezt se, mert ezt is 
emelheti vagy nyomhatja a' pap személyessége, 
a1 hang, az arcz, a' nagy gonddal mosolt kéz 'sat. 
mit hát? Nem kell pap, legyünk quakkerekké: 
és ekkor bizonyosan emancipáltuk az egész cultust. 
2) Nem lehet minden embernek szükségéhez mért 
éneket keresni, tanítást mondani, egyik örül, a' 
másik szomorkodik 'sat. annyiféle kedélyt vagy 
hangulatot a9 papolás egy pontba össze nem 
vonhat. — 

feltenni, hogy magába vonultán bemenjen imád-
kozni a' templomba ? Hivatkozom a' tapaszta-
lásra , nemde a' legbuzgóbb imádkozó egyúttal 
legbuzgóbb prédikátzióhallgató, 's a' templom-
kerülő nemde rendesen elébb megunta az imád-
kozást, azután a'prédikálziót? 

Azonban, lássuk magát az új szabású isteni-
tiszteletet , melly az eddigi cultusnak nyelvét a' 
papolást kihúzván, a' prot. templomokba hallgató 
rendszert javasol bevinni. 5. — A' cultus — 
így szól az értekező — főképen istenimádás, 
ezért az istenitiszteletnek főrésze az imádkozás, 
még pedig a' kinek kinek magán szükségeihez vagy 
érzelmeihez mért imádkozás. *) Az imádkozás-
hoz megkívántató ájtatosságot emelik a' felcsik-
landott érzékek, ezért, értekező nem akar ugyan 
jó illatú füstöt csinálni a1 templomokban, a' hí-
vek orrával semmi köze, * * ) hanem zenével, 

*) De hát mi különbség lesz i gy a' magán és közönséges 
is teni l i sz te le te t k ö z ö t t ? — 

A ' szaglás és tapintás szintolly külérzék , mint a"' látás 
és halláp. 



karénekkel, orgonával kívánja a" hallgatókat fü-
lönfogni, illyenformán: A' szentlélek segítségül 
éneklése után a' pap az oltár elébe lép, és hall-
gatóit imádságra hívja fel, ezután az oltárnak 
arczot, hallgatóinak hátat fordítva, tíz tíz percz-
nyi hézagokban 3 — 4 collectát énekel, mellyre 
a' kar mindannyiszor visszafelel, illyen collecták 
lehetnek némelly szentirásbeli helyek és felfo-
hászkodások, mint például az 5. Zsolt Ur Isten! 
vedd füledbe imádságunkat 'sat. — A' collecták 
közötti idö alatt bájoló zene karének, vagy or-
gona zeng az imádkozó nép fölölt. Ennek végé-
vel, melly eltarthat mintegy 3/4 óráig, közön-
séges imát mond a' gyülekezettel, — a' hon-
éri, a királyért 'sat. pericopát olvas, a' népet 
megáldja, következik az ének , mellynek utolsó 
verse alatt kitakarodván a' papolást hallgatni nem 
óhajtó rész, kezdődik a predikatio, de csak azon 
vasárnapokon, mellyeken urvacsorája nem osz-
tatik. — 

Itt a' vadonnat prot. mise egész ürességében, 
mellynek még mysteriuma sincs, melly legalább 
a' kath. misének tartalmat ad. Én nem tagadom, 
hogy lehet és van istenitisztelet predikátio nélkül 
is; de hogy a' predikátio a' cultust erötlenítné, 
hogy ez a' szellemnek, söt magának az érzéki-
ségnek kevesebb okos éldeletet adhatna , mint 
a' zene és a' soliloquiumok: ezt kereken taga-
dom. - Hogy a' judaismustól átragadt antiphó-
niák, cántáték, kar és papközötti feleselések, si~ 
nagogás rázúdulások valaha a' hideg józan prot. 
egyházban sikerrel alkalmaztathassanak: sok 
okom van kétleni. Hogy az imádkozás maga, 
mellyet kivált zenekisérettel sokan szeretnének 
Istenbe átolvasztani, kimerített és ábránd nél-
küli cultus legyen : ez állítást hagyom gyönge 
idegzetű korunknak, melly zene, ének és ér-
zelgés között felcsiklandozott spasmaticus vete-
medéseiben divinatiót, ihletést sejt. 

Hiszen ismerek én magam is nem egy mü-
veit prot. embert, ki holt hidegnek tartja a' prot. 
egyház egyszerű cultusát; ki egyházaink puszta 
négy fala között éldeletet keresve, midőn testi-
érzékein nem zsurolhat ki villanyos szikrákat, 
elégületlenül távozik el. Ismerek nőket, müveit 
prot. nőket, kik egyházból színházba, színház-
ból egyházba szeretnének járni a' nélkül, hogy a' 
kettő közötti nagy különbséget észrevennék, a' 
nélkül, hogy az ottani puszta érzéki mámorból 
itt kijózanodni szeretnének vagy akarnának: de 
ezeknek kedveért ugyan egyszerű méltóságteljes 
cultusunkat szentes színészetté, vagy művészeti 
csarnokká a' prot. egyház nem teheti. Ki egy-
házainkban érzéki éldeletet keresne, hiszen, an-
nak számára sok házak és egyházak nyitvák; 
minket Jézusunk lélekben és igazságban tanítóit 
Istent tisztelni. 

Én a' művészetet, magát az egyházi művé-
szetet is, melly a keresz. egyházban a' hajdani 

sok zsidó áldozat, vér, oltárszarva 'sat. helyébe, 
a' testi érzékek számára nemesebb éldeletet ké-
szített, becsülöm, 's nem vagyok mindenben ta-
nítványa ama szigorú református tudósnak, ki még 
orgonát sem szívelt meg a' reformált egyházak-
ban, nem akarván, mint madár, kintorna mellett 
énekelni} de azért nem lehetek egy értelemben 
azokkal, kik az egész cultust művészeti élde-
letté akarnák elvékonyítni, kik a' miiveit osztályt 
illyen csalétkekkel akarnák viszont behorgászni 
a'templomokba, nem! mert nem akarom, hogy 
a' szegény ámított mély vallásos érzésnek, vagy 
épen isteni ihletésnek higyje azt, mit külérzékein 
hang és szin borzongatott fel; nem akarom, hogy 
a' hosszas imádkozás- és ájtatos túlfeszítésböl 
készült ájuldozást valaki szentlélek lázzának 
higyje. 

Ezért egyszerű, józan prot. egyházunkban 
Jézus rövid imádságával együtt, csak marad-
jon meg a' Jézusi és apostoli tanítás. Szeretnék 
én a' collecta elmondása után befordult lelkész 
elébe egy tükröt tartani, nem mosolyodnék-e el 
önmagán, mint a' római augur, hogy ki- és befo-
rogván a' nép előtt: maga sem tudja, a' nép sem, 
mit akar. — De az ép, egészséges, practicus eszű 
és szívű magyar nép mit is mondana az illyen 
szőrű cultusra? — Ha a' Szepességben és Né-
methonban pártolókra talál, mi róla nem tehe-
tünk ; de mi csak tanítsuk a' népet ezután is mind 
alkalmas, mind alkalmatlan időben, ég pedig ta-
nítsuk Jézus szellemében, — Jézus erkölcstu-
dománya szerint. Hagyjuk meg igen szép és 
egyszerű cultusunkat, ne adjuk rá a' czifra ter-
hes köntösöket, mellyeket róla a' reformatio le-
szedett. — Előre mindig és soha hátra! Azért, 
hogy isteniliszteletünkben egykét lúlmüvelt empi-
ricus művész éldeletet nem talál: kevés baj ; azért, 
hogy soknak nem tetszik a' sok papolás, mi 
csak tanítsunk folyvást és mindig, mint Jézus 
parancsolta, tanítsunk és imádkozzunk folyvást 
a' nép elölt, tanítsunk minden szemfényvesztő 
alakoskodás és büvösbájos zene nélkül! Már 
Pál apostol idejében bolondságnak mondák sokan 
az evangyeliorn prédikálását; de azért: tetszett 
Istennek é bolond prédikálás által megtartani 
a' híveket 1. Kor. 1. 21. Amen, 

C s ó k a . 

I r o d u 1 e m. 
Könyv ismer te tés . „Hellén olvasókönyv, 

magyarázó szótárral. Szerk. Lichner Pál, po-
zsonyi lyceumi tiszteletbeli prof. lsö és 2iltrész, 
1844. Wigand K.Fr. költségén Ára i ft- 20 kr. 

pp. I 239 l. szótárastul! 
íme, az Ath. 1842ki első félév 897—9 V I 

1. igért és várva vári négy folyamu hellen olv. 
könyvnek „első és második folyama" van előt-
tünk. E' könyv az 1842. Pozsonyban névtelen 
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megjelent „Hellen nyelvtan elemeinek" kiegé-
szítője ; mindkettő köziskoláinknak van szánva. 
Bírálatában amannak, lehetlen arra is, mint az 
egész egyik felére, néhány szót nem mondanunk. 
E' nyelvtan: rövidsége, elvontsága és mód-
szere ingatagságánál fogva , majdnem haszon-
Yehetlenné válik tanító előtt, ki azt tartja: 
elemi nyelvtanításnak szabályszerű példákon — 
gyakorlati uton — nem szabályokon kell kezdetét 
vennie. Sz. ez elvet nem követi; véleménye 
szerint „egyikfelöl a' nyelvtan vagyis inkább 
nyelvtudomány" (ugyan ugy? — mindjárt ugy, 
m i n t az egyetemen?) „másikfelöl a' gyakorlás -
olvasás, fordítás, karjába fogódzva az ohajtott 
czél felé indulni kel l ," főkép azért is, „mivel 
a' régi class nyelvek" (hát az ujabb nyelve-
ké nem?) studiuma eszköz is, mégpedig nevelés, 
szellemképzés eszköze"; — azért is kárhoztat 
minden Jacotot-féle módszert és „szamárhidakat 
(sit venia verbo)", és valami Ruthardt-ot ajánl, 
de pusztán is csak ajánlja! Mi hogy ez olv. könyv 
bírálatában igazságosak legyünk : e' két szem-
pontból — tehát sz. elvei szerint! — bíráljuk e' 
könyvet; és fájdalommal jelentjük, hogy kidol-
gozásában egyik elvét sem követle szerző. Mert 
nyelvtan és olvasókönyv nem járnak „karon 
fogódzva", hacsak a' tanuló hóna alalt nem. — 
Mert, az olv.könyv 1 lapján már történik hivat-
kozás a' nyt. (nyelvtan) 16 §. l ra ; 31. ismét a1 

nyt. 12 cl. és 16 3ra; 71. a' nyt. 60 & 
4ra, már a1 syntaxisra! — itt, hol a' 3ik deci. 
hozatnak fel példák ; söt az olv.könyv lsö 1. 
már előjönnek igék és formáik; — ezeket vagy 
értenie kell már tanulónak, és igy már kellett 
tanulnia az ige hajlítását,azaz a' nyelvtant; vagy 
nem kell értenie — és akkor: itt a puszta gya-
korlat a' Jacototismus — mégpediga' rosza! — 
és a' sok véniás híd, nyelvtan nélkül! — Ezt 
bizonyítja sz. módszere, mellyben néma' „szel-
lemképzés", hanem a1 gépies formalismus elvét 
követle. — Olv.könyv lsö része — 781. — „ r ö -
vid, velős mondatokból áll, a' beszédrészek ido-
mainak gyakoriali megtanulására." Itt sz. nagy 
hibát követett el, hogy nem az igével, melly a' 
mondatnak lelke, kezdi tanítását, hanem a' sub-
stantivummal, 's igy sorba. Itt tehát p. o. 44 
mondat hozatik fel az lsö deci gyakorlati beta-
nulására ; de mivel e' mondatokban igék is fo r -
dulnak elö, — elemezi azokat a' szöveg alatl sz. 
illyetén: „emer ai követ, kísér, énoixav közép 
ige jelentő mód. jel. idejének e. sz." (egyes 
szám) ,,3 személye" 'stb. 'stb. és ezek a' véniás 
hidak! — Hogy illy elemezés értetlen, hogy a' 
tanuló a' lsö deci. még mit sem tud a' közép-
igéről, jelentömód, eno^ui idomairól slb. stb. 
való; már értetlen valami, hogy fejti a' lelki te-
hetségeket? — De még a' formákkal is csak 
hiányosan ismertet meg e' félig Jacotot-os és 
épen nem Ruthard-os szerkezet! Mert, p. o. 

28 I. ,, (o végű tiszta belüjű jellemű cselekvő" 
bizony czimeres e' § ! — „ ige " betanulására, 

15 mondat hordalik fel; ezekben: Indicativ. 
praes. 6szor, imperf. lszer, laor 3szor perf. 
lszer; Imperat. praef. 1, aor. lszer; Infinit. pr. 
4er, laor 1. jönek clöcsak! — hát a' többi for-
mákat, az Optat. és Conj. minden formáit (mely-
lyekre egyetlenegy példácska itt nincs!) miből 
tanulja a' tanuló? a' párádig « ákból? de hol ma-
rad igy a' barátságos „karonfogódzás"? — és 
amúgy: hol marad az elégséges gyakorlat? To-
vábbá, a' melleit mindig áll czímjök is, p. o. 
§. tiszta, § néma, A v, q igének cselekvő, 
szenvedő, középje. Az előforduló kérdéses igék 
„ritkított betűkkel nyomatvák ; kérdez a' tanító : 
micsoda ige az 's az? — a' czím felel a' tanuló 
helyett; ezek itélőtehetséggyakorlások! Mager 
erre azt mondja; ,, Sprecht, die Ihr so unlerrich-
tet, das Wort formaié Bildung nicht aus; Ihr 
nudelt Ganse. Und wenn eure Schüler dennoch 
Geist bekommen, so seid Ihr unschuldig daran ! " 
Ezen módszer igazán borzasztó és sértő, tanulóra 
és tanítóra nézve. Tanulóban nem bízik. Mert 
p. o. etfAi formai, igen gyakran fordulnak elő 
a' 65 l - i g ; rjv, /jgav, eiot slb elemeztetik a' 
szöveg alatti véniás magyarázatokban a' hida-
kon! de még hivatkozás is történik rá uj 4, 5, 6, 
söt 7 hidakon is : és uram Isten, még annyi 
exercirozás sem elég az inculcatióra! — de sz. 
még 65 -— 67 I. különösen hoz fel példákat 
eY^í-re. Miért? mert a' ,./ui-féle igék"a 'haj-
lítási lajstromának végén, hajlítatik ezen eifu 
eifAt és <p;(iuvel; — tehát szükséges, hogy még 
itt is az olv. könyvben csattanjanak végtére az 
eifAi végbeli változásai is. Mi a' minduntalan 
előforduló synt. szabályokra való hivatkozást 
i l leti, mondjuk: hogy a' symt. szabályok — 
semmi szabályok; helyest foglalnak, számmal 
jegyezvék, de fejteni csak ugy ímmel ámmal, 
azaz semmivel fejtik a' görög szókötés törvényeit 
(hogy is lehetne azt 9 lapon ?), mint azt terje-
delmesebb birálalunkban, melly az Areopagban 
lesz megjelenendő, bővebben kifejtendjük — Az 
olv. k. hieroglyphícájában — 90 jegyből áll — 
jön elö: „ T k " azaz „tétovázó közép deponens 
médium,, és „Tsz. tétovázó szenvedő, deponens 
passivum;" — pedig, miféle szenvedések e1 

tétovázások? nem mondja a' nyelvtan, ámbár 
még „inkább nyelvtudomány" nevezetét bito-
rolja az olv. könyvben! — 

Az Aorislust nem magyar létére, magyarítja 
sz. és „határozatlannak" mondja; de miért ? — 
nem mondja. Infinitivus sz.nek „halárlalan". Ezek 
észrevételeink sz. methodicájáról, mellyben épen 
nem Ruthardt ét, de Jacotot-e* roszát követte. 
Mi tartalmát illeti, kivehette a' t. olvasó, hogy 
mondatokból áll a' könyv első része (az egésznek 
V15 de); 1, 2, 3dik declra, 1. 2. 3om végű 
adject,, pron., w és alnemei, még jtuféle igékre 



és rendhagyókra felhozott mondatokból. — E' 
szerkezet tartalma nem velő — mint sz. mondja, 
de csont—csupa csont; a' görög szellem müvei-
nek morzsalékja, nyirbalékja csak; 's o'Iy visszá-
sán, azaz össze vissza — péle-méle — össze-
rakva, hogy ebből korántsem a' mondatot, és 
benne a' szó synt. és logicus tisztét fölfoghatni, 
hanem csak a' szók a' hajlítási kerék némelly 
és nem minden küllőjére való feszítését, azaz 
a' puszta mechanismus hiányos begyakorlását. A' 
mondat jelleme, értéke is logicus jelentésében áll ; 
azt sz. nem vette tekintetbe, de roncsolja, szét-
gyúrja; és igy igaz, hogy nincs e' szerkezeiben 
tápláló velő! — 

A' 2ik rész szerkesztésével mutalfa sz., hogy 
a' t. közönséget gyermeknek tartja, kinek elég 
vajas mézes kenyeret ígérni, és a' szép ígéret 
után elég, valami nyúlóst, nedvesest, mi sem 
vaj, sem nem méz, kenni kenyerére. Mert olv. 
k. előszavában 10 1. és az idézte Ath. helyen 
csak a' 4ik folyamban igéré a' költeményeket, 
mellyeket már is adott; és a' sok érdekes és ta-
nulságos , mit azelőtt igért volt, egészen kima-
radt e' 2ik részből. E' szerkezet 81 — 148 1. 
kötetlen és kötött darabkákból áll, névszerint: 
aneedoták 81—01 1.; 16 aesopi mese, és hitre 
gék, csak 7 lapon 104 l - i g ; és e'szerkezet itt 
dicséretre méltó, az egész könyvben egyedül ez 
az érdekes és tanulságos ; csak az kár, hogy ke-
vés az, a1 jóból! Következnek már a' kötött 
darabok. Theognisböl 43 distichon; 60 epigramm 
az anlhologiából 109 —125 1.; itt sz. nagyon 
tudott gazdálkodni, azaz kevés szóval sok papi-
rost betölteni; e' füzérbe mérges virág is be van 
fonva, igy p. o. a1 48 epigr. alkalmat nyújtott 
sz-nek egy szép parallel helyet idézni, melly-
ben a' gyöngyasszony, venusasszony, elősorolja 
azoka t , kik őtet csupasznak látták : és illyen táp-
láljon aztán ártatlan lelket! — Továbbá: Anac-
reonból 7 óda — 135 l- ig, itt négyszerte több 
a'' magyarázat, mint a' szöveg! Ilomerosból 147 
l - ig , az utolsó 148 1-on Aristoteles dicséneke 
az erényre; — tán erénynyel akart végezni? — 
Már e' szerkezet, kíméletesen szólva, olly egy-
velges és kíilönczös, hogy csak a' papír jámbor-
ságn lehet oka, hogy békével marad egyben; 
olly semmi tartalmú, hogy nem tudjuk, két évi 
vagy két héti olvasmány legyen-e! — és azon 
felül = annyi fűszerrel 's tudós szakácsa ingre-
dientiákkal van immargarirozva — értjük a'sok 
történeti, antiquarius, rhetoricus, criticus, i ro-
dalmi dolog-magyarázatot, a' sok : Horn., Soph., 
Ilesiod , Pind., Eur., Cic., Virg., Ovid., Hor, 
Catull. Berzs. stb. auctorokból felhordott paral-
lelákat! — hogy bizony sem nem elemi, sem 
nem egészséges gyomornak nem készíttetett! 
Erit mihi magnus Apollo, ki megmondja : micsoda 
paedagogicai elveket követett sz. e1 rész szer-
kesztésében ! Azonban többet 's bővebben szó-

lunk, arról az idézett „Areopag" folyóiratban 
kijövendő terjedelmesb bírálatunkban. — Itt még 
csak a' szótárról valamit. Ez a' methodicát mibe 
sem veszi! Felette sok szónak csak metaphor. 
értelme van itt, csak 31 negyed rendű jelentése, 
eredeti-je nincs itt; sok összetetteknek nincs itt 
az egyszerűje, sok származottnak nincs itt a1 

törzse ; úgy, hogy még ügyes tanító sem ment-
heti zavar- és tízszeres bajlakodáslól a' szegény 
tanulót, ki e' drága könyv szerint tanul görö-
gül. Áll Ott: „awrog, gyap;ú; ava^aaig áradás, 
e'pPqvov bárány" stb. stb. sok efféle: a1 nélkül, 
hogy p. o. ott volna az utóbbival az tv, Pqvoj 
meg /9(>úwfw-nak a* jelentése, mi mai nap szerke-
zeti könyvben nagy bün, és semmiképen meg 
nem engedhető, még akkor sem, ha Epimenides 
sorra nehézkedik szempilláinkra! Kívánó, hogy 
több dologértő bírálja e könyvet; de kérjük,te-
gye meg maga neve alatt, hacsak lehetséges. Nagy 
dicséretre méltó a' könyv nyomtatása, a' szép 
betű, mellynek párját szépségére nézve alig mu-
tatott fel még a' magyar sajtó. E' tekintetből 
ajánlható, betűmetszőknek — mintául! 

G e r e n d e l y i I m r e . 

B e l f ö l d . 
Halálozás, f. h. 3kán temettük el n. t. 

hodosi Bende Károly urat, n. békés megyében 
fekvő t. komlosi ev. egyház közel 20 évig volt 
köztiszteletü, kitűnő ékesszólásu és műveltségű 
lelkipásztorát, több n. megyék táblabiráját, a' bé-
kési ev. egyházmegye főjegyzőjét, közhasznú 
életének 46ik évében. Mint hív munkást, hiva-
taloskodása terhei közt, épen halotti szónoklás 
közben érték el öt a' halál postái jul. 30kánés 
rövid, de súlyos szenvedés után aug. l l é n bél-
gyulladásban, lélek jelenlétét majd utolsó perczig 
bírva, csendesen szenderült jobb létre. Gyászba 
merült özvegye, három kiskorú árvái, igaz tisz-
telői, baráti és rokoni, keserű bánattal kisérték 
a' boldogultat végnyugalma helyére, hová, mun-
kás életét tekintve olly korán, éltünk bizonytalan 
voltát nézve pedig, olly hamar költözködött, kö-
zel két évvel ezelőtt elhunyt, első szerette hit-
vese után. A' hamvai felett tartott szent beszé-
dek és gyász szertartások, érzékeny könyeket, 
mély megilletődést és hallgató bánatot idéztek 
elő, a' nagyszámú minden rendű, a1 boldogult-
nak végtiszteletére összegyűlt sokaságban, — 
mellybe vegyülve láttuk gr. Ilardeck lovassági 
generál ő excellentiáját a' mezöhegyesi cs. k. 
katonai tisztikar főbbjeivel. Áldás és béke ham-

v a i r a I - B a l a s s a . 

Győr, jul. 31. 1844. A'pápai rfta fő-
tanodának Fejérvárra vagy Komáromba való át-
tétele a' superintendentián már évek óta sürgette-



tik, — de még eddig a1 kérdés elhatározva nincs. 
Ennél fogva 

Én győri rfta gyülekezetünknél ezelőtt mint-
egy öt héttel indítványoztam, hogy a' győri ev. 
gyülekezettel csatlakozva, közös erővel kérnénk 
meg az említett főtanodénak Győrre leendő átté-
telét : azon okból különösen, mivel Győr e' végre 
minden más tul a' dunai városok közül legtöbb 
és legczélirányosabb kellékekkel kínálkozik. — 
Ugyanis: 

lör Győr városa tiszta, csinos és 22 ezer la-
kost számláló népes város, szellemi művelődését, 
jeles olvasóintézete és casinója szépen tanúsítják, 
mellyek az ifjúság mind külső, mind belső neve-
lésére nagy hatást eszközölhetnek. 

2szor. Győrbe a' bécsi, pesti, sopronyi, vesz-
prémi, fejérvári főutak központosulnak. — Győr 
kapcsolatba van a' dunai gőzösökkel,—maholnap 
a1 vaspályának is egyik álláspontja leend; — és 
ezek a' közösülést mind a' szülékre, mind a' ta-
nuló ifjúságra nézve igen nagyon könyítik, — a1 

várost pedig élénkké teszik. 
3or. Győr a' dunántúli két superintendentiára 

nézve télen és nyáron nyitva áll, sem a' Duna 
jege, sem az árvizek a' belejuthatást nem aka-
dályozzák, a' mi Komáromra nézve sokszor el-
lenkezően van. 

4er. Győr nem erősség (forlalitium) az el-
lenség pusztításainak nem lehet úgy kitéve, mint 
Komárom. 

5ör. Győrbe, mint magyar városba, ha a1 fő-
iskola áttétetik, a' szomszéd megyék német és 
tót ajkú lakosaikra nézve, kiknek magyarul ta-
nulni szükségök leend, nagy könnyebbséget okoz, 
's igy a' nemzetiséget is szépen segíti elő, — a' 
mit a1 távolabb eső Fejérvár városa nem a-
jánlhat. 

Ha tehát a' superintendentia Györvárosa fek-
vését (localitas) annak szellemi és anyagi ha-
ladását tekintetbe veszi, úgy Győrt a' főiskola 
helyéül minden túl a* dunai városok közül leg-
czélirányosabb kellékekkel ellátva találandja. 

Melly okoktól buzdítatva a* győri két prot. 
egyh. abbeli egyezkedése, hogy a' pápai főtano-
dénak Győrbe leendő áttételét a' superintendenlián 
egyesült erővel szorgalmazzák, megtörténvén, 
sokszori magános, vegyes és küldöttségi ülés 's 
tanácskodás eredménye lön. 

a) Hogy a' két prot. egyh. az említett czélra 
tulajdon egyházi javaikból 35,000 fkat alapit-
ványoztak. 

b) Nemes Győr városát a' segedelmezésre 
megkérték, — mellyre a' ns. városi mind külső 
mind belső tanács iskolai fundust, az épittéshez 

téglát és homokot egész készséggel ajánlani szí-
ves volt. 

c) A' közsegedelmezésre aláírási ív határoz-
tatott. Mellyre a' mai napon délelölt, törvényes 
ekötelezés melleit, a' következő ajánlatok té-
tettek. Karczag Dániel 200 darab aranyat és 100 
v.fkat évenként mig él, Ferenczi Jó'sef 500 ft. 
Czumf Mátyás 100 ft. Szalachy Jó'sef 800 ft. 
Fischer György 500 ft. Horváth János 300 ft. 
Zathureczky Sámuel lOOft Horváth Örökös Istv. 
100 ft. Horváth Kristóf 100 ft. Mendel István 
100 ft. Dr. Kovács Pál 250 ft. Vörös Jánosnó 
szül. Zathureczky 500 ft. Király Lajos 100 ft. 
Zmeskál Sándor 50 ll. Perlaky Dániel 250 ft. 
Huűner 250 ft. Nagy Sándor 350 ft. Preng 
Mihály 300 ft. Tóth Jó'sef 100 ft. Berendi Ján. 
50 ft. Özvegy Preng Mihályné 250 ft. Kozma 
Sánd. és fia János 150 ft. Srikker Mihály 100 
ft. Szentkirályi Fer. 500 ft. Srikker László 
200 ft. Nagy András 100 ft. mind v. czédulába. 
— Ésígy két hét múlva, ha az aláírási ív kö-
röztetése bevégeztetik, annál nevezetesebb töke-
pénz és más segedelmezési ajánlatok megszer-
zését reméljük, mivel ezen érdekes ügy nemes 
Győr városa minden rendű lakosaiban kitűnő rész-
vételt gerjesztett. 

H o r v á t h Ö r ö k ö s I s t v á n . 

V e g y e s e k . 
Gyűlési határnap. A' pest megyei 

ev. esperesség közgyűlését f. é. aug. 28kán 
Pesten a' pesti ev. egyház nagyobb teremében 
tartandja. — A' megjelenés ideje aug. 27-ke. 
Ezen gyűlést a' közönségnek különös figyelmébe 
ajánljuk. 

Határlclöhosszahbítás. A' M. szige-
thi ref lyceum párlfogósága a1 f. é. jul. 25kére 
tett, 's bölcsészeti tanszéke betöltésére rendelt 
határidőt, f. é sept. lOik napjáig meghosszabbí-
totta. Közli L é v a y J ó z s e f sk. 

p. s. jegyző. 
Levelezés . Nem győzzük újra meg 

újra teljes tisztelettel felkérni az egyházme-
gyéket és kerületeket, hogy lapunk számára, 
nevezzenek ki hivatalos közlöket; mert a' kü-
lönféle és folytonos loczódásokat csak ezen 
uton lehet, ha egészen meg nem szüntetni is, 
legalább talán kevesíteni. Reménylem, hogy 
szerkesztőtársam a' gömöri egyházmegye és 
Édes János ur közt fenforgó ügyben nem so-
kára nyilatkozni fog. Tessék addig várakozás-
sal 's meggyőződve lenni, hogy társam nyi-
latkozása egyenes és nyíltszívű leend, meg-
lesz feje is és dereka is. 

S z é k á c s . 

Szerkesztő-kiadók: Székács Józse f , Tö rök Pál. — Nyomt. L a n d e r e r és Heckenas 1 -



ISKOLAI 
Das W o r t sie sollen lassen staha 
Und p r e d ' g e n Jesu N a m e n , 
W e r anders t h u t , hat schleclit get l ian! 
Ich kauu nicht anders , A m e n ! 

L u t h e r . 

TARTALOM: Erdélyi zsinat ' s Dinler bibliai magyarázata, egy-
veleg 's uj indítvány. T ö r ő k. — Az ifjúság számára e l ren-
dezendő Isent iszteletek. S c h n e l l e r V i l m o s . — Tár-
czajegyzetek S z é k á c s . — Kérdés az unió ügyében. M á r -
l o n G á b o r . — Gyűlés : Tolnából. — Iskolaügy. — Kül— 
f i l d : — Irodalom. — Vegyesek. Nyilatkozat és kérelem. 

Erdélyi zsinat 's Dinter liiblia-ma-
^yarázafa, egyveleg 's uj indítvány. 

Az erdélyi ref. anyaszentegyház közzsinatja, 
raellyröl lásd Prot. Lap f. évi 29-ik számát, örök 
emlékezetre méltó végzést hozott, rendelvén, 
hogy Dinter szentírás-magyarázó jeles műve 
magyarra fordítassák. Azonban a' végzés neve-
zetessége szerintem az előzményekben 's az ezek-
ben rejlő eszmékben áll, nem pedig magában az 
eredményben. lTgyanis, Dinter fordításánál fon-
tosabbnak tartom ama rendeletet, miszerint minden 
pap a" vasárnap délesti istentiszteletkor szent-
írást olvasson és magyarázzon, mert ezáltal a' 
szenlirás amaz első helyre, mellyröl azt kiszo-
rította a1 délesti órákon magyaráztatni szokott 
symbolicus könyv, a' heidelbergai kathekismus, 
visszaállítatott. Pihenjen is a' szentirásmagyará-
zat 1563—ik évi typusa, a' bibliai contextnsból 
kiszaggatott, saját értelmökböl kivetkeztetett 
mondatoknak, mellyek sok helyt idegen tartal-
miakkal férczeltetfek össze, commentárja,— olly 
commentárja, mellyet ismét commentálni, ma-
gyarázni kelleti a' nélkül, hogy azt a' nép ta-
pasztalható épületlel hallgatta volna! Üdvözlel 
amaz igazán evang. férfiaknak, kik illy kímé-
letesen csökkentik a' symbolicus könyv magas 
tekintélyét, mellyet az a' szentkönyv rovására 
nyert! J\Ii ritkán forog kézen, kimegy közhasz-
nálatból 's ellepelik a' portól: de fényleni, v i -
lágoskodni fog az ige! Saját tapasztalatomból 
mondom, a' népei forrni láttam a' templomba, 
ha szentírás magyaráztatott; lankadt figyelemmel 
ácsorogni, míg szónok a1 kathekismus alig ért-
hető slilusát érthetőbbé stilizálta. Az is igaz, 
analyticus módszerrel, millyennek használtatni 
kell a1 bibliamagyarázatnál, sokkal többet épít-

hetni, inint syntheticus szónoklattal, millyennel 
vasárnap, reggeli órákon, lelkészeink remekelni 
igyekeznek. Biblia! ismét csak biblia ! 

Nevezetes a' végzés előzményei közt továbbá 
ama felfedezés is, hogy jelenben a' papság nagy 
részének kezei között szentírás magyarázására 
használandó könyvek nincsenek, s mit közlő 
* alatt említ- Mind a' mellett, hogy nálunk mind a' 
négy főiskola mellett az exegesisnek rendes ta-
nárai vannak, a' sz.irás eredeti nyelvét nem ér-
teni olly divatban van, hogy Luther és Calvin 
ha föltámadnának, leghíresebb theologjainkat is 
kiűznék a' prot. sorompóiból. A' ki beteg, orvost 
hivat, midőn észrevette, hogy beteg: a' felfe-
dezés, hogy a' világ világosságai megsötétültek, 
's a' szentírás eredeti nyelveinek nem értése 's 
magyarázatok hiánya szinte átalános erőtlenség 
az egyetemes egyházon, e1 felfedezés int, hogy 
orvosszer után lássunk. — Immár tapasztaljuk, 
hogy a1 görög neveket ejtegelni, 's az igéket 
hajtogatni, a' zsidószavak gyökeit nagy ügygyei 
bajjal kifürkészni, néhány fejezetet az eredeti 
nyelvből pusztán lefordítni, minél többre a' bécsi 
prot. egyetemnél sem mennek, még nem exege-
sis. Ila az első humanitalis iskola növendékei 
végig tanulnák Tatai András görög nyelvtanát 
's olvasó könyvét, a' másodikéi Gedike olvasó-
könyvét, mellyet nyelvtani jegyzetekkel kidolgo-
zott Papp György; * } a1 bölcsészek végzenék 

*) Meni lehet itt elmulasztanom ajánlását Tatai An-
drás Görög NyelvtUJiának, melly kijött Kecske-
méten 1 8 4 1 . Kezdők számára ennél czél irányosabb 
vilagcs rö \ i ' l s égc , j ó rende melleit , szabalosabbat 's 
tartalomdúsal bat honunkban (sőt a-1 külföldieket is 
megelőzi) hiaba keresünk. Olvasókönyvének fo ly ta-
tásául f zo lgá l : Görög olvasókönyv nyelvtani j e g y z e -
tekkel és Görög magyar szótár ra l , Gedike Fridrik 
után kidolgozta Papp György . Pesten 1 8 4 4 . Szerző 
j egyze te iben Tatai nyelvtanára h iva tkoz ik , s igy 
áll e ' két munka összefüggésben. Mindkettő Szi lády 
Károly betűivel nyomatot t Kecskeméten, jó Ízléssel "s 
cs i iunl . — Ha raj iam állana, magyarhoni minden i s -
k o l a b a , hol g ö r ö g nyelv lanitatik , bevinném e ' ke t 
könyvet . K. 
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Kühner (vagy Krüger, Buttmann vagy Malthiae) 
nyelvtanát 's megismerkednének a' görög clas-
sicus írókkal; a' theologiai tudományok hallgatói 
az első készületi évben végeznék Winer uj tes-
tamentomi Grammatikáját, Wilke Rhetorica 's 
Hermeneutikáját; ugyanakkor a' Somosy János, 
Gesenius szerinti zsidó grammaticáját 's olvasó-
könyvét, majd Ervald grammaticáját s olvasó-
könyvét 'sat. illy előkészülettel, munkás lelkes 
közoktatók vezérlete alalt 's magány szorgalom 
mellell, válhatnának jó exegeták! De — sem 
kedv, sem pénz, sem idő! ez mind csak külföl-
dön lehet! És, nem is lesz idő, míg tanulónak 
iskolai pályáján minden tudományt, tartozzék az 
vagy sem jövendőre kiválasztott 's elhatárzolt 
életpályájához, össze vissza tanulni kell, 's mig 
némelly közoktató szószerinti tanulást sürget, 
minek eredménye füst. Pénz sem lesz, míg a' 
kis Magyarhonban a1 4 főiskola mindegyikében, 
vagy a' nagy Magyarhazában , olly darabka 
földön, millyenen Eperjes, Késmárk, Lőcse fek-
szik (pedig e' vidéken, mint látom az előké-
születekből, Rozsnyó, Gömör, Miskolcz is ve-
tekednek, hogy egyenként menlölelébb főisko-
lákká váljanak, 's minden mindenekben, azaz, 
nagy semmi legyenek) minden szak tanítatik. 
Közponlosítni kell a' megoszlott anyagi prot. fil-
léréről, melly önzsebeinkböí, minthogy már 300 
évig folydogált ki, most csak szűken szivárog-
hat: és növekedendik a' szellemi; négyre ága-
zott patakból, ha az ágak egy mederbe vezet-
tetnek, nevezetes folyó leend, Most egyik-egyik 
főiskola könyvtárának nincs annyi ereje, hogy 
csak a'legnevezetesb munkákat is minden szakból 
megszerezhetné; közoktatóink évi díja is olly cse-
kély, mellyre nem nyerhetni meg a' legalkalmasb 
egyéneket. 

Szinte nevezetes előttem Dinter magyará-
zatinak zsinatilag rendelt Iefordítatása annyiban 
is, hogy e' határozat kitünteti az erdélyi ref. 
papság széliéinél, theologicus elveit, irányát. — 
Dinter azon magyarázók közé tartozik, kiknek 
észszerüség, helyes tapintat, practicai irány jel-
lemük; és hiszem, illy vezér után lelkészeink 
nem járandnak az észkötöző, söt észirtó, homá-
lyos érzetekben merengő 's fuladozó magyará-
zók nyomán, kiket a' józan agyvelejű, egyenes 
nézetű 's menetű, praclicus szellemű magyar 
soha nem követhetend. Dintert, a' feddhetetlen 
jellemű, érzékeny szivü, fáradhatatlan munkás 
's legtüredelmesb férfiút, mivel a1 szentírást 
magyarázván, esze kerekeit nem kötötte meg, 
korának 's a' jelennek több fiai eretnekséggel 
vádolták. 

Végül, e' határzat-tételnél, minden figyel-
met 's hálás elismerést igényel 's érdemel erdé-
lyi ev. ref. püspök főtisztelendő Antal János 
ur ajánlata, k i , midőn atyai bölcs kormánya 
alá bízott egyházak 's papok lelki 's szellemi 

életét lankadatlan buzgalommal ápolni meg nem 
szün, anyagilag is kész áldozni, Ígérvén 's el-
vállalván a1 nyomtatás előleges költségeit. É l -
jen a' buzgó főpásztor! mondja velem a' ma-
gyarhoni prot. egyház: a' k rmánya alá bizolt 
egyház javára 's díszére éljen!! 

A ' mi egyenesen Dinler biblia-magyaráza-
tinak fordítatását illeti; ériem a' Schullehrer-
Bibelt 's az ebbe szőtt magyarázatokat, (mint-
hogy közlő nem nevezi meg a' munkát világosan): 
ennek kevésbé örvendek, söt iránta aggodalmam 
van, következő szempontokból: 1) Félek a' zsi-
nat helyeslő 's erősítő pecsétjétől, melly e' mun-
kára ütve, annak nagy tekintélyt adand, mintha 
az erdélyi egyetemes ref. egyház Dinler sze-
rint értelmezné a' bibliát. E' magyarázatok még 
hitvallási vagy symbolicus érvényüeknek is te-
kintethetnek. Hiába! kinek egyszer a' kása meg-
égette száját, a' tarhót is megfújja. 2) Aggódom, 
vájjon a'kézen forgó kész magyarázat nem gyen-
gítendi-e a' föleszmélést, hogy exegeticai tanszé-
keink nincsenek jól rendezve, hogy a' hiányt saját 
igyekezettel, magány szorgalommal kell pótolni. — 
Nem lesznek-e ezen magyarázatok olly párna, 
mellyen nyugtatva fejét a' lelkész, ne találja 
kényszerítő szükségnek a' biblia feletti szorgal-
mas elmélkedést 's más magyarázók értelmének 
kutatását? Mihez készen, könnyen jutunk'snem 
feszített szorgalommal 's önmunkával: az ke-
vésbé sajátunk, — miénk ugyan, de nem gyö-
kerezett belénk. Ha kinek szájába sülve repül a' 
galamb, minek fárasztaná magát éhesen galamb-
vadászattal? 3) Ha a' biblia is nyomatik, nem 
csak a' magyarázat: a' kiállítási költség 's a1 

könyv ára olly tetemes leend, hogy a' most 1 
ft. 21 kron szerezhető bibliákkal a' versenyt ki 
nem állja, sem szegény lelkészeink által meg 
nem vásárollathatik. Pedig a' magyarázatokat 
nem lehet, textus nélkül, különnyomatni, mert 
lehetellen lesz mindenhol eltalálni, a' különböző 
számok alatti jegyzetek a' textusnak mellyik 
szavára viletnek. Magát Dintert is kérték, adná 
ki a' jegyzeteket külön: de ö ezt nem találta 
kivihetőnek. E' szerint csak a' toldalékokat (Zu-
gaben) lehetne nyomatni, mellyek nagy részben 
dispositiók a' fejezetekben foglalt tárgyakról ér-

tekezendő számára, 
Egyébiránt az erös akaratnak nem levén aka-

dálya, ha okkal-móddal eszközöltetett a' kiadás, 
mit magam is szívesen óhajtók : ne véljék t. lel-
kész urak, hogy már minden meg van és semmi 
egyébre szükség; mert 4) Dinter munkája nem 
papok számára íratott. Maga mondja Dinter az 
előszavában: ,,— — Noch weniger ist es ein 
Werk für Pfarrer." FürEuch, Stadt-Schullehrer, 
für Euch, brave Zöglinge braver Seminarien, 
für Euch glaube ich nicht umsonst gearbeitet 
zu habén. 5) Dinter dolgozata 's jegyzetei nem 
nyújtanak annyi ismeretei, mennyi szükséges a' 



papnak, ki szószékből a' nép előtt magyaráz bib-' 
liát, hogy belölök megérlse az igék tartalmát 's 
megértesse a1 néppel is; sem elegendő figyel-
meztetés bennök arra nézve, mint alkalmazan-
dók a1 tanok a' nép építésére 's practicus életre. 
Nem akarom Dinter ellen, kit fölötte kedvelek 
magam is, tudósok ítéleteit felhozni; csak annyit 
mondok, mennyit kiadója Wagner, kinek érde-
kében állott Dintert magasztalni: „Wort und 
Sache, vorzüglich die letztere, ist von D. oft 
enlweder übersehen, oder ohne Rücksicht auf 
den Zusammenhang und nicht verstandlich gé-
niig erkliirt. Innen eredett, hogy Schinke pót-
lékkötetet írna Dinter Schullehrer-Bibeljéhez 
„Biblische Alterthumskunde" czím alatt; mivel 
,,Einen so bleibenden Werth Dinter's Schulleh-
íer-Bibel behauptet, so reicht sie doch ofFenbar 
nicht liin, ein gründliclies Schriftverstándniss zu 
eröírnen. Dasselbe gilt auch von der treíTlichen 
Bearbeitung der Bibel als Erbauungsbuchíi 'sat. 
6) Dinter 1831-ben halt meg, elkészítvén az uj 
testamentomot 3ik kiadásra; az ó szövetségnek 
pedig már 2ik kiadását is, helyette más készí-
tette , bár elv- és szellemrokona „ in Dinter's 
Geiste." Az ígemagyarázók, kiket ö használt 's 
követett Schleusner, Schott, Kuinoel, Wahl. Az 
exegeticai irodalom legtermékenyebb korszaká-
ban 1830. óta, magas fokra emelkedett az értei— 
mezéslan 's nem szabad ignorálnunk a' megjelent 
munkákat, kivált olly dolgozatnál, melly Er-
déh re nézve legalább félszázadig praeseribáland 
's a' Meszes szorosain más commenlátorok utát 
elállandja *). Ne felejtsük, 1830. óta jöttek ki 
sajtó alól Gerlach, Richter, Lisco bibliai magya-
rázatokkal, (Prediger-Bibelt különösen adtak 
Wohlfarth 's Fischer), De Welte 's Meyer ja -
vított bibliafordításaik; az ó szövetségi könyvek 
magyarázatni Maurer, Ewald, Umbreit, Rückert 
Tholuck, Ilengstenberg, Ilávernick, Rieger, Heim 
's IIolTmannlól 'sat; az új testamentomra remek 
's nélkiilözhetlen commentárokat írtak De Wette, 
Meyer 'sat; egyes könyvekre Lücke, Fritzsche, 
Matthies, Rückert, Bleek, az értelmezéstan hő-
sei 'sat. Ila tehát papjaink számára alkalmas 
magyarázatok szükségesek: ne mellőzzük, Din-
ter mellett, ezeket, sőt teljesítsük, mit ö, halála 
előérzetében, mintegy véghagyományilag ren-
delt: „Sobald Euch irgend Jemand einen andern, 

*) Néhány év előtt egy a tya , ki fiát az illeni egye tembe 
liozá Pliysicát ha l lga tn i , beszélé nálam, mikép k ö z -
ok ta tó úrtól k é r d é s é : miért nem hozatnak be kéz i -
könyvül Horváth Physicája helyet t egy a lka lnu losb , 
melly magába foglalná a' pliysicai ú jabb tapasztala-
t o k a t ? ' s feleletül n y e r é : Horváth Physicájából tobb 
példány nyomatot t , mint mennyi ez ideig e l k e l t ; cl 
kell tehát várni , mig a ' meglevő példányok e lke lnek . 
F é l ó , hogy illyen eset akadályozná Erdélyben is a' 
D in iemé i majd czélszerubb commentárok behozatasát . 

K. 

náhern, sichern Wreg zur Erreichung des groszen 
Ziels zeigt, als ich Euch zu zeigen vermochte: 
so ermahne bitté, beschwöre ich Euch: Werfet 
alles Dinter'sche weg! — Ergreifet das Neue, 
Bessere! Gönnet mir den einzigen Nachruhm, 
dasz Ihr einst bei meinem Grabe sprechet: Er 
icollte nie sich! Erwolitedas Ileil dcrMensch-
heit, der Christenheit, der Nachwelt!" Mi nem 
akarjuk, nem fogjuk eldobni a' mi Dinteré, de 
nem is esküszünk szavára: hanem megpróbá-
lunk mást is, 's azt tartjuk meg, a' mi jobb. Ez 
a' prot. keresztyén szabadság. — Ehezképest, 
egyszersmind javaslanám : egy választmány há-
tározza meg a' papok kezébe adandó commentár 
kellékeit, a'nélkül, hogy a' dolgozandó egyé-
nek kezét zsinati erővel kötné meg, és a' zsinat 
legyen segítségül szükséges eszközök megszer-
zésében egyeseknek, kik a' szentírás egyes ré-
szeire magyarázatot irni vállalkoznak. A' melly 
commentárok jók lesznek : azokat megszerzendi 
a' papság; a' nem használhatókat otthagyja, mert 
nem leend rajtok zsinati bélyeg. — Ekkép 
egy úttal néhány exegeta is képeztetik, kik 
különben csak a' német Dinter magyar fordítói 
leendnek. 

Uj indítványomat, jobban mondva, alázatos, 
bizodalmas kérelmemet egyenesen főtisztelendő 
püspök urhoz intézem, reményteljesen az iránt, 
hogy ö, kinek buzgalmát a' prot. egyház javára 
magasztaljuk, kérelmünket, melly ugyancsak az 
egyház javára 's díszére czéloz, nem ulasítandja 
vissza. — A' magyarhoni prot. egyháznak egy 
kincse van Erdélyben, mintegy bányába rejtve, 
honnan nem világoskodhatik ; olly kincse, mellyet 
még egy prot. Maecenás sem bírt fölvenni; ezt 
epedünk mi látni, 's kiki birni egész mennyisé-
gében, a' nélkül, hogy mostani birtokosa vesz-
tene. Erdélyben jöhet legbiztosabban napfényre, 
még pedig főtisztelendő urnák egy ujja intésére. 
És e' parányi ujmoczczantás forró vágyunkat elé-
gítené ki, és főtisztelendő urnák babérait egy uj 
levéllel, hervadatlannal szaporítaná. E' kincs ka-
pós lenne minden prot. és sok róm. cath.elölla' 
honban és a' tudós külföld előtt; és e' kincsért 
futnánk is, fizetnénk is. Ezt kérjük bilincseiből 
feloldoztatni, hogy áldjuk elődeink hamvait, kik 
az evangyéliomi tudomány- cs szabadságért éltek 
és hallanak, hogy áldjuk főtiszt, ur nevét 's em-
lékezetét 's emlegessük érdemeit. Neve e' kincs-
nek : — Reformatio históriája Sinai Miklóstól, a' 
M. vásárhelyi főiskola kéziratai közt, mellyet, 
nem sokára, kövessen a' Bod Péteré 1 A' tiszta 
jövedelem lenne a' ni. vásárhelyi könyvtáré; 
a' másik munkából bejövendő a' kolosvárié. 

Ugyan ezúttal, szinte alázattal kérem telt. 
Bizáki Puky István urat, a' zempléni egyház-
rnegye gondnokát, az egyházáért hévvel buzgó 
férfiút, legyen szíves megtekintelni egyházme-
gyéje levéltárában: ott van-e, mint BudayEsaiás 



M. 0. históriájában olvassuk, Szilágyi Benjámin 
István kézirata, mellyben előadja a' reformatio 
történeteit? hogy valamit indítványozzunk iránta. 
Ágostai hitvallású rokoninkat is figyelmeztetem, 
hogy Schmal lineamenta ad históriám pertinentia 
és Burii Micae historico-chronologicae kézirat-
ban hevernek. Szégyen és gyalázat nekünk pro-
testánsoknak, hogy nem kívánjuk ismerni azok 
érdemeit, kik értünk áldoztak és vérzettenek! 
Hasokáig illy háládatlanok maradunk, 's csak 
pangunk: honunk reformatiója történetét nehe-
zebb lesz megismernünk, mint elődeink bölcsőjét 
Ázsiában. T ö r ö k. 

Az Ifjúság számára e lrendezendő 
Istent iszte letek. 

Kyilt levél T - y barátomhoz. 
. . . Laudato ingenlia rura 
Ex iguum coli to ! — 

Virgi l 
Nálunk, barátom! a' nevelés körül teendők 

olly roppant tömegénél: a1 lelkészi és oktatói 
pályának olly metsző ellentélbe jöni nem sza-
bad, mint azt Némelhonban tapasztalok, hogy 
mindketten sajátságos kasztát képezzenek. Sőt, 
mint tudva van elölted, én honunk nevelési v i -
rágzata legbiztosabb tényezőjének mindig azt ál-
lítám, hogy a' többnyire minden nevelési elveket 
nélkülöző, parlag és rhapsodicus tudományát 
minden rend és a tanulókhozi alkalmazkodás 
nélkül előterjesztő tanító nálunk, mindaddig, 
mig czélszerü, a' külföld szellemétől áthatolt, 
fokonként müvelö iskolai seminariuinok nem 
alaluilandanak, mind eleven előadását, mind ta-
nítási rendszerét az ö korának szelleme által 
lelkesedett papjától nyerje meg *) . Már pedig 
korunk nevelő hőseitől közakarallal felvett ne-
velési föelv az, hogy a' tanuló gyermekekben 
és ifjakban vallásos érzés 's vallásos buzgóság 
minél hathatósban gerjesztessék fel. Meri, mel-
lékesleg legyen mondva, azon állítást, mellyet 
e' napokban egy terjedelmes hírű oktató és lelki 
barátom lön, hogy az ifjúság a' vallásosság iránt 
nem fog kony, azt a' tapasztalás, azt Göthe, 
Wilhelm mesterében, azt minden nemzetek jelen 
paedagogjai elegendően megezáfolják. — Ezt a' 
föelvet tehát, és azon, lelkészek és tanítók közli 
tényleges viszonyt tekintetbe véve, honunk több 

* ) Schnel ler urnák ezen mindenese t re figyelmet érdemlő 
indí tványára i gen sok a1 meg jegyzés . I t t mindjár t 
azon ké rdés fordul e l ő : vájjon i g a z - e , hogy a ' t an í -
tók többnyire o l l y a n o k , mil lyeneknek Schn. ur á l -
l í t j a ? i g a z - e , hogy minden pap korának szellemétől 
lelkesülve van? a1 kornak szelleme mindig az e v a n -
gyéliom s z e l l e m e - e ? 's a' követendő „tanítási rend-
szert," mellynek megállapítása a1 prot . tes tület joga , 
tanácsos és s z a b í d - e e g y p a p n a k , ha ez mind-
já r t a1 testesült korszel lem volna is, önkényétő l f ü g -
geszteni f e l ? S z é k á c s . 

lelkes vallásnokai már ezen életdús korunk elölt 
is sok helyen magokra vállalták különösen a' 
vallás rendszeres előadását, úgy, hogy most 
három hasonfolyásu forrás nyílt meg az ifjúság-
ban nevelendő vallásos érzet gerjesztésére, ápo-
lására's végképen kiművelésére: a' vallástanítás, 
az úgynevezett katechisatio 's a' predicátziók 
meghallgatása. Most az a' kérdés: elégséges-e ez 
a' három rést nyitni az ifjúi szívben, mellyen ke-
resztül az egyház, a'tudomány, az élei csarnokába 
vezettethessék. 

Ilarnisch, a' volt weisenfelsi világszerte hires 
nevelő egy újabb eszmedús értekezésében * ) 
ezt méltán tagadja, és ezen tagadása állal ben-
nem egy eszmehúrt pendített meg, melly most is 
rezeg, melly, mint életreható kérdés, éltet kér, 's 
melly legközelebben is ez irántad valói barátságos 
közlésre késztet. Az én igénytelen tervem az: 
„Rendeztessék el az ifjúság- számára sajátságos 
istentisztelet, mellyben részt vegyenek a' gyü-
lekezet minden egyéb tagjai is, 's melly nem 
mint a' vallásos oktatás, — a' mellynek feladata 
vallásos fogalmakat fejteni, — csupán csak az 
észhez szóljon, 's nem mint a' prédikátzió rá-
jok nézve puszta falakon hangozzék el , hanem 
melly szivet hajtson, akaratot törjön 's a' fiatal 
lélek fő- és egyetlen erényeit szülje: az engedel-
mességet, a' szorgalmat. Természetesnek fogod 
találni, hogy a' protestantizmusnak támasza és 
kulcsa, a' prot. cultus sarka az élőbeszéd, ezen 
az ifjúság számára elrendezendő istentiszteletben 
is föföhelyen díszlik. De ezen beszédnek a1 töb-
biek közül két fömerituma legyen, 's az: kurta-
sága, hogy a' változalos fiatal kedélyt ne un-
tassa, 's alkalmaztatása az ifjú eszéhez, erejé-
hez, képzelödéséhez. Az ezen isteni tiszteletek-
hez eljárási szabadság különös kijelelés 's k i -
lencz éven alól csak a' kitünöbbeknek adassék, 
's szintúgy később a' 12-dik év elölt a' predi-
kátziókba járhatás szintolly kitüntetés legyen, 
mint egykor az ephebus-féle ruhának idöelötti 
levetése. Ezen intézkedés által 2 súlyos bajon 
segítetnék, először: a1 vallás az ifjú előtt nem 
mint közönséges tudomány profanáltatnék, meg-
maradna rajta egészen soha el nem mellőzhető 
fátyolának szent tilka; másodszor: nem tekin-
tené az ifjúság terhes kötelességnek, szenvedhe-
tetlen járomnak a' lemplomba járást, óhajtva 
várván azt az időt, midőn azt vállairól leráz-
hassa, azt a1 czéltalannak tetsző templomjárást 
megszüntetvén. Ezen az ifjúság számára tartandó 
istentisztelet illyformán egyszersmind egy azon 
csalhatatlan eszközök közül, mellyeknél fogva 
szent vallásunk becsülelét a' korlátolt könnyelmű 
gyereki ítélet sophismái ellen biztosíthatnék. — 
Azt pedig mindnyájan tapasztalhatjuk önmagun-
kon is, hogy az első benyomás szinte túlzó 

* ) Bretschneider A. K. Z. Oct . 1 8 4 3 . 



hatálylyal bir kedélyünkre, mi boldogok vagyunk, 
ha vallásunk van, melly bimbóélelünk titkait fedi, 
melly benső processus által a' miénkké lett, 's 
melly egykor egész életünket, 's ez élet minden 
erkölcsi és polgári szabályait szentesíteni képes 
leendett. Akkor azon száraz dogmákhoz, mellye-
ket elénkbe tárlak, nem fogunk kislelküleg ragasz-
kodhatni , akkor a' vallásos tanítás azon stereo-
typpé lett kérdéseiben és feleleteiben nem talá-
landjuk a' mennyei tüz kiégett üszkeit, akkor azon 
titkos, ifjúságunk zsenge korától fogva a' legmé-
lyebb imádással tisztelt lényt, melly a1 Jézus 
Krisztus által nyilatkoztatott tegnap, nyilatkozik 
ma, nyilatkoztatni fog mindenkor, imádni fogjuk, 
a' nélkül, hogy nagy fáradozással válogatni kel-
lene az a és w közti betűk közül. 

Mondám, hogy az ifjúság isteni tiszteletében 
sem hosszú, sem tekervényes közmondatokkal 
tündöklő beszédek tartassanak; ezeknek fogalmá-
hoz csak az tartozik: hogy legyenek egyszerűek, 
világosak, — parabolák, hasonlítások biblicus és 
más elbeszélések által * ) himezvék, lündöklö 
központjuk pedig a1 példában 's tanításban egy-
aránt kijelelt Krisztus. 

Meghagyván igy az élőszónak a' maga méltósá-
gát 's vallásos hatását, azérl nem szabad elfelejte-
nünk, hogy itt növendékekkel, azaz, olly lényekkel 
van dolgunk, kiknél a' képzelödés mint leghatalma-
sabb erő működik, 's kiknél a'jelen jó orvosok me-
thodusa, melly a' természet munkálatait figyelemmel 
követni parancsol, — so'< tekintetben becsesb 
Sokrates boncztudományánál. R' tekintetben igen 
üdvös az érzékek által hatni az észre, 's ugy az 
élőbeszéd mellett az ifjúság isteni tiszteletében 
el nem mulasztani az énekkar elrendezését. Ha 
péld. faluhelyeken minden második vagy harma-
dik vasárnap délután keresztyén oktatás helyett 
illy isteni tisztelet tartatnék , egy az előadandó 
tárgyra czélzó az egész gyülekezettől elmondott 
ének egy másikat előzhetné meg, melly csupán 
csak az ifjúságtól énekeltetnék; a' rövid béve-
zelés után ismét az ifjúság, 's a' beszéd 's a1 t. 
végén az egész gyülekezet énekelhetne. — Ez 
volna az egyik színezete és modorja cz isteni 
tiszteletek elintézésének. De még más szerke-
zelet is lehelne neki adni, ezzel összeköthetöt, 's 
a'mint vélem, még czélszerübbet, ha t. i. ezen 
tiszteletek minden hétfőn rendesen a' munkálati 
hét első reggelén tartatnának — a1 sok helyen 
méltán divatozó könyörgések helyett. Lelkes hit-
szónok beszédéből vasárnapról hétfőre bizonyo-
san marad a' mindennapi kenyérből; az ifjúság-
nak (ha a' két esetet elválasztom) épen vasárnap 
a' fent említett tekintély szerint nem jutóit. 'S oh, 
miért irigyelnök őket a' szegényeket e1 kopár táp-
lálék mialt, — mellynek, mi több, az egész héten 
keresztül ki kell lartani, mig mi naponként két-

szer, vagy hetenként többször annak bőségében 
lehetünk. Vagy miért nem valljuk meg őszintén, 
hogy honunkban még a' nevelés olly fokán állunk, 
mellyen, az ifjúság számára rendezendő isteni 
tisztelet honlársaink nagy részére üdvös, söt üd-
vösebb hatással lészen, mint maga a' praedi-
catio? * ) 

Szólottam 1 igy szokták befejezni beszédeiket 
a' latinok. A' mi az egyesek módosítását illeti, 
péld. a' működő osztály inasainak kötelességgé 
tételét ez isteni tiszteletekben részt venni, 's több 
hasonló eseteket: azt meghatározni részint nem 
is lehet, részint e' levél szük körét túlhaladja. 
Már amúgy is ennek a' szokottnál tudósabb kül— 
szint adni a' tárgy által kényszeríttetém. 

A' hatalmas jó Isten és az ö egyszülött fija a' 
Jézus Krisztus adja az ö áldását ezen nem az én 
gyenge agyamból, hanem a' látható objectiv szük-
ségből költ felszólításomra! — és ha Te leve-
lem elolvasása után a' dolog lényegességéről tán 
meggyőződtél volna, akkor, az igazságos istenért 
kérlek, ne sajnáld fáradságodat, ezen eszmét ro-
konelvü hontársainkkal közölni 's velők nálamnál 
igézőbben kedveltetni; barátod 

S c h n e l i e r V i l m o s 
köszeghi ev. lelkész. 

* ) Ajanlliató Wölbling chris t l iche Geschichten 1 8 4 3 . 

*) Már a' millyen a' p rédikáfz ió és a ' p réd iká tor ur. I t t 
minden a ' személytől 's annak telkétől függ. Én r é -
szemről az illy istentiszteletek behozatala ellen nem 
volnék, de azt világosan k ikö tném, hogy ama , ,három 
hasonfolyásu forr. s ' ki ne apadjon ám. Legcze l i rányo-
sabb volna tán az illy istentiszteletet a" templomi ca t e -
chisátiókkal hozni kapcso la tba , azon t á rgy felől, me l ly -
ről a ' lelkész szólani és buzgóságot ébresztőlog é r t e -
kezni kiván, catechisat io által mind gyermekekben mind 
szülőkben meggyőződést s ze rezn i , ha ez megvan, az 
eredményt világos és lelkes kis beszédbe sz ivrehatólng 
fogni össze "s a ' t . "s az egészet imádsággal 's ének lés -
sel fejezni be. Egyébi rán t mindez Schnelier ur tervével 
megegyez 's az egész, valamint egyéb je lentkezések is 
hazánkon belől és kivül csak azt tanúsí t ják , hogy az e g y -
háziasságot , az igaz keresz tyén vallásosságot, t emplom-
ban és iskolában hathatósabban szükség ápolnunk. ' S mi 
papok minden törekvésünkkel keveset érendünk el, ha 
nevelőintézeteinkről és ok ta tó inkró l nem állatid az, mit 
a' derék Terray ez idei programmjában mond: va l -
lásosság, az illedelem 's a ' t ö r v é n y e k iránti tisztelet h o -
nol jon minden olly intézetben, melly czéljának m e g f e -
lelni töreks7ik. Tanítója szivében és tetteiből kell a ' t a -
nítványnak olvasnia , hogy a ' vallás szent és magasztos 
Qgy> hogy ez legszentebb, sőt egyedül szent ügye az 
ember iségnek. De erre nem elég a ' h i t - é s erkölcstant adni 
e l ő ; e sek t o l t b e l ü k ; a ' vallás az emberi é le tnek élete . 
A' vallást már a ' gye rmek szeresse és t isztelje, mint 
legfőbb kincsét . '4 — V é g r e azt hiszem, hogy, mit Schne l -
ier ur is e m l í t , nekünk az iskola- és egyházokta tó és 
papok közöt t nem válaszfalakat kell vonnunk, hanem 
egyesí tő kapcsokat kész í t enünk , mellyekkel e g y b e f ü -
zethessenek. A ' templom a ' korosbak iskoleja, az iskola 
a' gyermekek temploma, ' s a' pap épen ugy tanító, mint 
a' tanító pap , azon korhoz képes t , mellyben működik. 

S z é k á c t . 



Tárczajegyzetek. 
A1 kerületi és az egyetemes gyűlések ajtónk 

előtt állanak. Az egyházi testületek követeket 
küldenek. A' követek feljegyzik tárczáikba ma-
goknak a' megbízások azon sorát, mellyet kül-
dőik nevében elöadandók,vagy indítványok gya-
nánt saját nevökben sürgetendök lesznek. Az én 
tárczámban is van feljegyezve egy más, mit ezen-
nel feltárok, kinek kinek kényére bizván a' mél-
tatást. 

1) A' külföldön tanuló ifiainkra szorosabb 
felvigyázás kívántatik. A' mult évben kettő tanult 
T —gában, kik is Schmid, Landerer, Beck és 
Ewald egyetemi oktató urak által a' leghanya-
gabb, adósságcsináló, a1 carcerrel ismeretségben 
álló és a' commercekben vitézkedő ifjaknak je l -
lemeztettek előttem. Ha kellenek adatok, szolgá-
lok velők, mellyekböl az is ki fog tetszeni, hogy 
százakra menő adósságaik még most sincsenek 
kifizetve, noha már a' hazába közel egy év óta 
visszatértének. Schmidt hittudományi dékán Tu-
bingában Rheinwald oktató ur Berlinben, Grosz-
mann superintendens és oktató ur Lipcsében, azt 
ígérték, hogy ha hivatalosan felszólítatnak ré-
szünkről az egyetemek, ezek örömest küldenek 
hivatalos tudósításokat a' nálok tanuló ifjakról. 

2) A" kiküldendö és visszajött ifjak szoros, 
a'kerületek vagy az egyetemes gyűlés ellenőrsége 
alatt álló vizsgálatoknak vettessenek alája. Ök 
a' protestáns testület emberei, annak használnak 
vagy ártanak, népünket nevelik vagy rontják, 
lelkismeret és kötelességérzet szólítanak fel, 
hogy szemmel tartsuk őket. A' dunántúli kerület, 
mint hallom, állandó biztosságot nevezett k i , 
mellyre a' visszatérő ifjak megvizsgálása bí-
zatott. 

3 ) Poroszország több egyetemén tetemes 
stipendiumaink vannak, a' nélkül, hogy ezen 
egyetemeket magyar ifjak látogatnák. A' porosz 
kormány, a' mint hallomásból tudom, miután látta 
volna, hogy ezen stipendiumok használatlanul 
hevernek magyar tanulók hiánya miatt, ellenben 
pedig a' magyar stipendiumokkal nem biró berlini 
egyetemen tanuló ifjaink szükséggel küzdenek, 
azon bölcs parancsolatot adá ki, hogy a' haszná-
latlanul heverő stipendiumok egyéb porosz, de 
stipendiummal nem biró egyetemeken tanuló ma-
gyaroknak adassanak mindaddig, mig az illető 
stipendiumos egyetemen tanuló magyaroknak szá-
ma annyira nem növekszik, hogy helyben is ki-
merítik a1 stipendiumi töke kamatait. Tetessenek 
lépések, vájjon ugy van-e ez, ha ugy nem vol-
na> hogy jövőre, ha lehet, igy legyen 's e' végett 
mind az illető stipendiumok alapítóinak örökösei, 
mind pedig a' porosz kormány megkérendök 
lennének. 

4) Egyház és iskola szorosan összefüggenek, 
de az oktatókra nézve nincs megtéve minden, 
mit ők joggal kívánhatnának 's mit nekik megad-

nunk érdekünkben állana. * ) A' p—i gyülekezel, 
mellyrnek véka alá nem rejthető égőgyertyának 
kellene lennie, presbyteriumába választ akármelly 
mesterembert — 's ez ellen nincsen kifogásunk; 
de ugyanazon gyülekezet jegyzőkönyvileg fe-
jezte ki akkor, midőn némelly hívek B. és D. 
érdemteljes oktatókat a' presbyteriumba bevá-
lasztani akarták, hogy ezt tenni nem szabad, 's 
oktató gyülekezetet nem képviselhet. Jegyző-
könyvi kivonatot mutatok elő, ha kell.— Továbbá 
az egyetemes gyűlések épen olly időben tarlat-
nak, midőn az oktatóknak kötelességmulasztás 
nélkül hazulról távozníok nem lehet, 's igy vagy 
vannak képviselve vagy nem,—de annyi bizonyos, 
hogy azoktól, kik, ki nem küldve is, az egyetemes 
gyűlésen megjelenni óhajtanának, aziít elvágalik. 

5) A' protestáns főiskola, mint az uniónak 
egyik legelső betűje és a' protestáns tudományosság 
jövendő központja, 'sat á tout prix előmozdítandó. 

6) A' rozsnyai eset, ha magunkat csalni nem 
akarjuk, annyit legalább mégis kitüntet, hogy a' 
kéregetés — melly megengedem, hogy malum 
necessarium — sok roszra ad alkalmatosságot, 's 
mire Orosházinak a' rozsnyai előjáróság nem vá-
laszolt , gyakran idövesztéssel 's a' tudományok 
elhanyagolásával is jár , kivált ha húsvét körül 
küldetnek ki az ifjak, de különben is nem mindig 
vezet czélhoz. Ugyanez áll a' kéregetések egyéb 
nemeiről is — egy somogyi gyülekezet kérege-
töi a' beírt summákat csekélyebbekre vakargalák. 
— Gondoskodni kellene tehát az egyetemes gyű-
lésnek olly eszközökről, mellyek ezen kérege-
téseket ha nem egészen feleslegesekké, legalább 
gyérebbekké tennék. És én e' végre nem isme-
rek, nem látok czélirányosabb eszközt, mint egy, 
ha kell, minden évben megújítandó testvéri forró 
szózatot, honi hitsorsosainkhoz intézendöt, hogy 
minden egyház kebelében, minden évben, e'végre 
tartandó isteni szolgálat alkalmával vagy azután 
házanként folytatólag önkénytes adományok gyűj-
tessenek 's ezek egy középponti pénztárba foly-
janak be, melly a1 négy kerületből kinevezendő 
középponti biztosság feleletterhes kezelése alatt 
állana, mellyhez utasítandók volnáaak minden 
folyamodások, melly ezen folyamodásokat meg-
vizsgálná, a' tökét nevelni törekednék, a1 sege-
delmet kiosztaná, 's az egyetemes gyűlésnek szá-
mot adna. Centralisatiót és a' koldulás eltörlesz-
tését pengetik mindenütt. A ' protestáns testület 
soha erős lábon nem álland e' hazában, mig olly 
kört nem képezend, mellynek minden sugarai 
egy központból indulnak ki a' szélek felé és foly-
nak vissza a' szélektől a' közös ponthoz; és vi-
szont mig ezen egyháznak minden egyes tagja 
élő töke gyanánt nem tekintendi magát, melly 
önkényt, örömest, évről évre kamatozzék azon 
egyház javára, mellynek vagyon tekintetében 

*) Lásd 8 0 6 . lap a' mai szómban. 



egyedül híveinek részvétéhez szabad folyamod-
nia. De ezen utóbbi czélt nem ugy érjük el, ha 
csak tehetősebb, vagyonosabb hitsorsosainkat fá-
rasztjuk mindörökké, hanem ugy, ha olly lelket 
ébresztünk szegényebb hitsorsosainkban is, melly 
egy pár garasát örömkönyek közt tetefi le vele 
egyháza oltárára. Hazánkban protest. birtokos-
nak lenni 's egyházát hiven szerelni, hizony nem 
könnyű dolog, nem azért, mintha a' tiszta evan-
gyéliom ezen védője 's a' lelkismeret szabadsá-
gának ezen nemes bajnoka iránt valaki részvét-
len lehetne, hanem mivel minduntalan kérel-
mekkel oslromoltalnak, mellyek végre kísértetbe 
hozhatják a1 testesült türelmet is. Adakozzunk 
mindnyájan, adakozzunk bölcsen, kezeljük ma-
gunk az adakozásokat, ne csak egyes vidéket, 
hanem az egészet is tartsuk szemeink előtt 's 
a' t. No de csaknem feledem, hogy tárcza szá-
mára irok. 

7) A' szedő kopogtat, Iehetlen végzenem 
czikkemet. 

Tehát oktatói és papi conferentiák hozassa-
nak bemegyénként, kerületenként's ha lehel,or-
szágosan. Gyűléseinknek tárgyai a' testület külső 
administratióját illetik, a1 viszont, mellyben kifelé 
állunk, a' pörös ügyekel, mellyek előfordulnak, a' 
pénztári számolásokat 's a' t. Unum facere, alte-
rum non negligere. Mit kellene tennünk, hogy a1 

vallásosság a' népben miiiél siikeresebben moz-
dítlathassék elő; hogy iskolai közhasznú vallásos 
könyvek olcsó áron, ha kell, ingyen juttathassa-
nak a' nép közé; hogy a' theologiai 's egyéb tu-
dományokban évenként megjelenő legjobb mun-
kákathogyan lehelne megszerezni, vidéki könyv-
tárokba beíratni 's a' tájék lelkészei és oktatói 
között köröztetni. Nem sértek meg senkit, ha 
azt mondom, hogy, kevés kivétellel, azon theo-
logiai szellemben maradunk meg mind végig-
len, melly épen künlétünkkor uralkodott ez vagy 
amaz egyetemen s gyakran juramus in verba 
inagistri. A ' tudományok fokonkénti kifejlődé-
sét szemmel nem tartjuk, mert szegénységünk 
mialt nem tarthatjuk, 's igy elmaradunk ko-
runk mögött. Mondom, nem akarok senkit sér-
teni, mert hiszen magamról beszélek, 's örö-
mest visszaveszem szavamat másokra nézve. 
De az tagadhatatlan, hogy mi örömest ámít-
gatjuk magunkat tudományossággal; — 's ez 
nem ulolsó hibánk; tagadhatatlan, hogy ha ezen 
ámítás a' legtisztább valósággá nein lesz, ne-
künk nem lehet azon tekintetre számot tarta-
nunk többé, — érteni magamat és paplársaimat 
— mellyet a' haza ncmesbjei olly örömest meg-
adlak eldödeinknek. Conferentiákat léhát, szere-
telt lisztilársnim, mellyekben, mint Jézus Krisz-
tusnak szolgái, a' ránk bizolt híveknek lelki, idei 
és örök boldogságáról tanakodjunk 's azt, mit 
szükségesnek, tanácsosnak tartunk, vigyük be 
gyűléseinkbe, győzzünk meg felölök világit és 

nem világit, 's van bizodalom lelkemben, hogy 
üdvös kivánataink mindnyájoknál viszhangra ta-
lálandnak. Minthogy pedig e' tárczában sem 
minden bele nem fért, sem minden kimeríSve 
elő nem adathatott, tessék a' követ uraknak oda-
írni a'jegyzetek végére az I. Kor. 11. részének 
legutolsó pontját. Székács. 

Kértlés az unió ügyében. 
Fclyó 1844-dik év junius 17-kén és august. 

3-án Leányfaluban t.n. veszprémmegyei helység-
ben — mellyben lakó evangelicusok és reformá-
tusok a'csak néhány száz lépésnyi távolságra fek-
vő nagy-vázsonyi anyaegyházakhoz köttetvék; 
egyébiránt az evangelicusoknak imaházok és is-
kolatanítójok levén, a' reformátusok szinte ötven 
évtől fogva azoknak imaházában végezték min-
dennapi áhitatosságukat, az iskolatanítót pedig 
közösen fizették, — de ezelőtt öt évvel a' refor-
mátusok bizonyos okra nézve az evangelicusok-
tól külön váltak, ők is leányegyházat alapítandók; 
— mi miatt a' zsurlódás köztök annyira ment, 
hogy az evangelicusok a' reformátusok halottjára 
— noha a' harangot közös költségen vették — 
fizetés nélkül nem harangoztak, sem a' ref. lelki-
pásztort, a' halolt elpredikálása végeit, újonnan 
épített templomukba be nem eresztették, — ezen 
helységben, mondom, ezen az unió századához 
nem illő vallási hidegség megfojtása, 's az óhaj-
tóit unió létesílhetése tekintetéből Horváth Zsig-
mond ur, zalavidéki evang. esperes úrral hivata-
losan összejővén: tisztelt esperes ur történetből 
mulatta az unio-alválasztmánynak a' magyaror-
szági két prot. felekezet egyesítése módjáról és 
eszközeiröli javaslatát, kérdezvén, hogy hál mi 
reformátusok "s egyházaink minémii véleménynyel 
vagyunk az iránt? Mellyre midőn válaszollam 
volna, hogy azt még nem láttam, sőt még csak 
nem is halloltam róla: csudálkozását jelentvén, 
mondá, hogy ezen javaslat a' dunántuli ágostai 
egyházkerületnek még a' mult 1843-dik évben 
megküldetvén, azon év november hónapjában már 
az esperességekkel is közöltetett, azon megha-
gyással, hogy az esperes urak az egyes ekklé-
zsiákkal is közölvén; az illető lelkipásztorok pe-
dig a' gyülekezetek elölt felolvasván 's magya-
rázván teendő észrevételeiket az espereseknek, 
ezek pedig azokat összeponlositva, a folyó év-
ben tartandó superinlendenliális közgyűlésre ad-
nák bé. 

Minthogy pedig az unió nagy munkája, — 
mellyet az első olvasásra is hő kebellel nem ölel-
ni lehetetlen volna — nemcsak az ágostai, ha-
nem a' helvét hitvallású egyházkerületeket is 
egyaránt érdekli; azonban, legalább tudtomra, a' 
t. cz. alválasztmánynak ezen javaslala a' dunán-
tuli helv. hitv. egyházkerülettel folyó év április 
30-káig nem közöltetett —• különben az akkor 



tartott egyházkerületi közgyűlés alkalmával le-
hetetlen , hogy az esperesekkel ne közöltetett 
volna: bátor vagyok azon kérdést feltenni, hogy 
mi lehet annak az oka, hogy a' dunántúli helvét 
hitv. egyházkerületbeli esperességek erről mind-
eddig semmit sem tudnak? — Ezen kérdés felte-
vésére pedig annál inkább jogosítva érzem ma-
gamat, mivel mélt. gr. Zay Károly főfelügyelő ur 
egyházkerületünk főgondnokához küldött, 's a' 
mult 1843-dik évi közgyűlés j. könyve 81-dik 
száma alatt felolvasott levelében az únio ügyében 
tartatott elegyes választmányi gyűlésnek azon ha-
lározata közetkezésében, miszerint az evang. 8 
egyházkerületben minélelébb állandó küldöttség 
neveztessék ki, melly az egyesülésre nézve tett 
haladásról a' 8 egyházkerületek egyetemes Con-
ventjének évenként jelentést tegyen, kérvén tisz-
telt fögondnok urat, hogy a' felügyelése alatti 
kerületben érintett küldöttségi megválasztott, vagy 
választandó tagoknak neveit vele közölni szíves-
kedjék : kerületi közgyűlésünk ugyanazon 81—ik 
szám alatt az unió ügyébeni állandó küldöttségül 
a' veszprémi egyházmegye kormányteslületét 
nevezte ki, tagjainak neveit pedig elnökileg mélt. 
gr. Zay Károly főfelügyelő úrral közöltetni hatá-
rozta. M á r t o n Gábor , 

veszprémi helvét hitv. esperes. 

€ > y ü l é s . 
Tolnából . Gyűléseinknek — mellyhez 

olly sok, egymással egészen szemközt álló re-
mények valának köttetve — vége van. Két tisz-
telt elnökünk bölcs intézkedése, hitem szerént, 
a1 lehető legjobb módon megoldá a' gordiusi cso-
mót; reményeink közül az életre valók teljese-
dést nyertek, és e' vidéki kormányunk tekintélye, 
— mellyröl mondatott, hogy végzése megerösít-
tetésében nyerte a' kegyelemdöfést, — e' gyű-
lésben nem halált nyert, hanem uj életet. 

Választott alesperesünk, miután méltányos kí-
vánsága — mellyröl semmi kérésre el nem állott 
— hogy t. i. három év multával szabad legyen 
hivatalát letenni, megadatott, esküjét letette, 's 
elnöki székét elfoglalá. — Adjon isten mindenütt 
's mindenkor illy tisztviselőket, 's nem lesz szük-
ség tisztújításra, vagy inkább belép az minden 
harcz és háború nélkül. 

Kinevezett világi ülnökünk közül törvény-
széki tanácsbirákat választani fogunk. * ) 

Jós — 

* ) I t t még egy más következ ik u g y a n , de mivel helyhez 
és személyekhez kötöt t dolgok adatnak e lö benne, 
mellyeket csak a1 beavatot t egyházmegye i t agok é r t -
hetnek, a1 nagy közönség pedig csak homályosan g y a -
ní tha t , bá t rak valánk kihagyni azoka t . S z e r k . 

I s k o l a ü g y . 
Iskolatanítók jogtalan állása az 
egyházban, Duna-, Tisza-, HMa-

rosnál. 
Főtiszt, egyházkerületi tanács! A1 haladó kor 

kifejlett szelleme kitünteté valahára a' népnevelés 
fontosságát 's az iskolák rendezésének 's jobb 
karba állításának szükséges voltát, annyira, hogy 
e' nevezetes ügy az országgyülésileg egybese-
reglelt honatyák tanácskozásának eg) ik szőnyeg-
tárgyává válnék; a' protestáns egyháznak is, 
minden eszmélni képes tagja fölemelkedett már 
azon tudatra, hogy neki kötelessége, minden, te-
hetségében levő eszközökkel, tanácscsal és se-
gedelmezéssel munkálni egyháza jobblétét 's v i -
rágzását; joga van, azon intézkedésekbe, mellyek 
az egyháznak "s annak veteményes kertje, az is-
koláknak dolgaiban történnek, befolyni, annyira, 
hogy azon határzatok 's szabályok, mellyek az 
egyházat alkotó hivek tudta, akarata 's helyben-
hagyása nélkül hozatnak, nem tekintendők az 
egyetemes egyház akarata emanaliójának 's kér-
désbe tehetni: mennyiben birnak a' „Nihil de no-
bis sine nobis" elidegeníthetlen protestáns elv 's 
jog mellőzésével 's megsértésével hozatott egy-
házi végzések kötelező erővel ? 

Az iskolatanítók, — jóllehet semmi canon 's 
szabály állal nincsenekjiirekesztve a' presbyleri 
's egyház közgyűlési tanácskozásokbani részvét-
ből, 's a' hivatalnokaikat 's képviselőiket válasz-
tók bizodalmából kizárva nem is lehetnek, — a' 
szinte átalánosan kifejlett 's szokássá fajult gya-
korlatnál fogva, jelenleg oda jutottak, hogy az 
egész egyházkerületben nem nevezhetünk isko-
latanítót, ki a' gyülekezetben, hol hivataloskodik, 
presbyter legyen,'s csak igen kevés egyházat is-
merünk, mellynek gyűléseiben az iskolatanílónak 
helye és szava volna. E' balszokásnak egy rész-
ről azon káros következménye van, hogy a' ne-
velési 's iskolai ügyhez, a' tanodák czélszerübb 
rendezéséhez, sikeresb tanmódok életbehozásához 
épen azok nem szólhatnak, kik ezekben élvén, 
ezekkel foglalkozván, némi képességgel csalha-
tatlanul bírnak szólni a' dologhoz, gyakorlattal 's 
tapasztalattal a1 nevelés 's tanítás körül; 's ekkép 
az egyház is, mellynek szemének az iskolára k i-
váltképeni figyelemmel kell fordulnia, az iskolák 
emelésében's jobb karba helyhetésében,egy hasz-
nálható, nevezetes tényezőt, az iskolatanítók osz-
tályát, nélkülöz. Más részről e' balszokásnak, amaz 
igazságtalan eredménye van, hogy az iskolataní-
tók, mintha ők nem is volnának az egyház tagjai, 
kirekesztetnek az egyházból 's megfosztatnak ama 
jogtól, melly minden protestáns hívnek elidege-
níthetlen tulajdona, miszerint egyháza ügyeibe 's 
azoknak intézéséhez szólója van^ 's melly jogtól 
őt csak önkény 's erőszak, mi elöl ki-, mi elölt le-
hajlani kénytelen, foszthatja meg. 



Főtiszt, egyházkerületi tanács! A'dunamel-
léki kerületben keblezett egyházaknál hivatalos-
kodó iskolalanítók szerencséseknek vallják magu-
kat mások felett, hogy egyházi fökormányszékök, 
méltányolva a' tanítói hivatalt, folytonosan és 
szembetűnő sikerrel munkáltaz iskolalanítók sorsa 
's állapolja javításán 's tekintélye nevelésén, mi 
nélkül körükben hatályosan 's elömenlesen nem 
működhetnek; örömmel hirdetik, mikép ez egy-
házkerületben, évenként, czélszerü intézkedések 
tételnek alkalmasb tanítási 's nevelési módok 's 
rendszerek éleibe léptetésére; 's erős bizodalom-
mal hiszik, mikép az egyházkerületi főtanács fi-
gyelme az iskolai fontos ügy iránt nem is lanka-
dand, sem készsége, az egyház minden hívének 
megengedni az öt illető jognak gyakorlását önegy-
háza ügyeiben, nem fogyatkozandik. 

Ehezképest alázattal, egyszersmind teljes b i -
zodalommal kérik alulirt tanulók a' főtiszt, egyh.-
kerületi tanácsot, méltóztassék jelen évi közgyű-
lésében végzésileg a' következő két pontot k i -
jelenteni : 

1) Az iskolatanítók is választhatók 's válasz-
tandók a' gyülekezetekben presbyterekül, mit, 
presbyterek választása alkalmával, a' gyűlés el-
nöke jelentsen ki a' választók előtt, figyelmeztet-
vén őket, hogy az iskolatanítót, ha az a' hívek 
többsége bizalmát megnyerte 's szeretetét birja, 
ne mellőzzék. 

2) A ' presbyteri ülések, mint az egyházme-
gyei-'s kerületiek, nyilvánosak, hol a'nempresby-
ter iskolatanítónak is szabad megjelennie 's szól-
nia, 's szava, főkép iskolai ügyekben, figyelemre 
méltatandó. 

E1 két pontnak kimondalása által, reméljük, 
az egyház, mellyet eddigelé nélkülözött, neveze-
tes tényezőt nyerend az iskolák jobb karba eme-
lésében 's virágozlatásában,'s az iskolatanítóknak 
is megadja ama jogot, mellynek gyakorlatából az 
egyháznak egyik tagját sem szabad kizárni; meg-
adja azon tekintélyt, mellyel birván, ők sikeres-
ben munkálhatnak hivataluk 's tanodáik körében. 
Mi pedig hathatósan serkentve leendünk, magun-
kat méltókká fenni ekkép nyerendő állásunkhoz, 's 
erösebben kötelezeltck nagy szorgalommal élni a' 
nevelés, tanítás ügyének 's hivatalunknak, melly 
ekkép immár nem Jeendne jogfosztott 's legmeg-
veleltebb; mi dicsekedni fogunk azon egyházvidéki 
főtanácsosai, melly az iskolák felvirágoztatásán 's 
a' tanílók sorsa javításán buzgalommal működik, 
's a' protestáns keresztyéni jogot, mellyet az egy-
ház minden tagja önegyháza javára gyakorolhat, 
nem szűkíti; örömmel dicsekedni azon egyházvidéki 
főtanácsosai, mellynek bölcs, igazságos 's kegyes 
kormánya alatt az iskolalanítónak is nem csak 
kötelessége, hanem joga is van. 

Többire alázattal 's teljes tisztelettel vagyunk 
'sa't — A'dunamelléki egyházkerület f. évi köz-
gyűléséhez e' folyamodványt nyujtá be több isko-

latanító , mellyböl kitetszik a' tanítók jelenlegi 
jogtalan állása, miszerint ők sem presbyterek 
(képviselőik) választásába nem folynak be, sem ma-
guk nem választatnak , sem ahoz, mihez tudnak, 
nem szólhatnak. — Az emberség, jogosság, józan 
haladás zászlóját elöl lobogtató kerület kétség k i -
vül méltánylotta a' kérelmet? Igen! 's mikép? 
Több szónok azzal küzde : mint bocsáthattak az 
iskolalanítók magok közt körlevelet? Mások fej-
tegeték, hogy az iskolalanítók nincsenek kiké-
pezve jogok bírására 's gyakorlására; mások is-
méi óvakodtak beleegyezni, mert az iskolatanítók 
néhol nincsenek a' lelkészszel harmóniában, 's 
különböző véleményükkel is árthatnának a' papi 
tekintélynek 's hatálynak. Szóval, a' vila ered-
ménye lön: Hogy mivel az iskolatanítók sem cá-
non, sem szabály által nincsenek kizárva a' presby-
terségböl: tehát nem szükséges kimondani, hogy 
választhatók. — Tudták ezt az iskolatanítók is, 
mint megtetszik folyamodványukból, 's csak azt 
kérték: tudják meg a' választók is; azonban a' 
gyűlési többség bele nem egyezett, hogy a' vá-
lasztási gyűlés elnöke, a' választók előtt, ezt k i -
jelentse. Az iskolatanítók felöl e' szerint megáll 
továbbá is a' választók ama megrögzött vélemé-
nye : Az iskolatanítót nem lehet vagy nem kell 
presbyterül választani! — Most tehát boldogulja-
tok 's vegyetek jutalmat, a' hogy tudtok, bárha a' 
hívek többségének bizalmát megnyerétek 's sze-
reletét bírjátok is! A ' dunamelléki egyházkerület 
szabályainak első g-a szerint ,,a' presbyterialis 
gyűlésben a' nagyobb iskolák Rector-Professo-
rainak hely engedtetik (ha nem válaszlatnak is) 
a' többi Professoroknak csak ugy engedtetik hely, 
ha felválasztatnakitt állánk 15 év előtt, de 
1844-ben nem mertük tudatni, hogy a' kisebb 
iskolák tanítói választhatók is presbyterekül! 

Tiszánlúl aligha jobban van ez ügy, mert ta-
pasztalok, hogy az iskolalanítók törvény oltalmán 
kívül állanak's egy-két ember kényének alá vet-
ve. Lállunk a' f. évi közgyűlés folyama alatt egy 
reversalist, millyet adat a' debreczeni t. cz. okta-
tókar az anyaískola kebléből rektoriára menő i f -
jakkal, miszerint a' hiányos iskolatanító, időköz-
ben is, egyedül 's egyenesen Esperes által, hiva-
talából elmozdíltalhatik. Igy szőrűi ki csepegő alá 
az i f jú , törvény fedezete alól, melly azt tartja: 
„Ludi Magislri levius peccantes, auctoritate Se-

' nioris, consentientibiís tamen etiam Confratribus, 
' e scholis ejiciantur" Gelei cán. 94., és a1 dunamel-
( léki SG-dik szabály paizsa alól ,,a' kisebb isko-
lákba az illető tractus; a' gymnasiumokba a' su-
perintendentia híre és megegyezése nélkül tanító-
kat s professorokat bevinni vagy elbocsátani nem 

1 szabadA' jobbágynak, országos törvény sze-
rint, nem szabad magát súlyosabban, mostoháb-
ban kötelezni, mint megengedi a' törvény: de az 
iskolatanító, jogbirás tekintetében, alantabb áll a' 
jobbágynál. — A' vádlóit iskolatanítót, a' syste-
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mizált üldözés tárgyát, főkép adott reversalisa 
ölte el: a' debreczeni anyaiskola pedig egy recto-
riát vesztett! 

Hogy a' Maros mellett is roszabb az iskola-
tanítók jogi állapotja, mint az Olt vizénél, meg-
tetszik az erdélyi közzsinat Déván tartott köz-
gyűlésének határozatából: (1. Prot. Lap 29-dik 
sz.) „Tudomásra jővén, hogy a'sepsi egyház-
kerületben (tractus). 0 7 iskolamestereknek kerü-
leti gyűlésekben szózatolni jog adatott: megha-
gyatik az illető egyh. kerületi hatóságnak, ezen 
jogterjesztésnek gátot vetni 's életbe léptetését 
meg nem engedni." Mire közlő igy sóhajt fel: 
„Szegény barátim, iskolamesterek! meddig fog 
nyomni, nálunk is, titeket a' megvettetés nehéz 
ostora!? mikor fog ollyanokká nevelni titeket a' 
polgárzat, hogy méltók legyetek közügyekbe 
folyni!" 

Én pedig azt mondom: T i , kik emancipáljá-
tok a' zsidókat, emancipáljátok a' keresztyéneket 
is! Kik protestáns egyházban éltek, hitsorsosito-
kat ne vetkeztessétek ki jogaikból! Kik józan-
szabad népet akartok neveltetni, ne rabszolgák 
által neveltessétek magzatitokai! A' szolga szol-
gákat nevel. T ö r ö k . 

A' gomöri iskolatanítók közgyi'dé^c 
Tornallyán jul. 29-én szép számmal egybe-

sereglénk. Elnökünk Hegedűs Mihály leköszönő 
szép beszéde ömle el fölöttünk a1 tanítás szüksé-
ges voltáról; mellyben egyszersmind a' társulat 
virágozhatására,erös akaratot, szilárd egyetértést, 
kölcsönös szeretetet, a' törvények megtartását 
ajánlá védelemül. — Azután elöadá, — hogy a' 
kün levő könyvek, hírlapok a' könyvtárba mind 
eddig sem küldettek be, a' beküldölt könyvek el-
szaggatva, a' hírlapok közül sok példány elmarad-
va, adattak be.—A' könyvek hírlapok holléte ki-
puhatoltatni, a' hibázókon a' törvények végrehaj-
tatni határoztatott el közakarattal. Továbbá két 
indítvány tétetett, — az első elfogadtatott, — a' 
más elvben pártoltatott. — Elnökünk, mint első 
indítványozó, pályakérdést tüzetett ki a' társulat 
által: mikép lehet legkönnyebben, minél hama-
rébb a' gyermeket olvasni megtanítani ? A' kér-
dés megfejtésére nemcsak a' részvényes tagok, 
hanem az egész gömöri oktatók felhatalmaztat-
vák, — 's a' közhelyeslést nyert munka, az in-
dítványozótól egy aranynyal, Csizi János oktató-
tól fél aranynyal, Ftíköh Györgytől egy pgö fttal 
jutalmaztatik. A' más indítvány Major Józs. bálkai 
oktatóé t. i. mikép kellessék az évenkinti részvény 
dijak fizetését eltörleni a' társulat feloszlása nél-
kül, ugy, hogy azért a'társulat, könyvek- hírla-
pokkal magát elláthassa? Az indítványozó felele-
tét is elmondá: miszerint fizessen minden társulati 
tag évenkint öt véka búzát, azt minden tag fizetni 
öt évig köteleztessék,—az évenkint begyült búza-
mennyiség kamatra kiosztassék, — viszont ka-

matjával beszedessék, vagy eladassék évenkint. 
— Öt év eltelte után a1 kamatozó öszveg har-
madrésze könyvek- 's hírlapokra, a' megmaradt 
öszveg kamatja pedig a' részvényes tag volt öz-
vegye- 's árváinak adassék. Ezen igen jeles in-
dítványnak mindnyájan pártolói valánk, 's annak 
lehető sikerrel életbeléptetésére választmányt ne-
vezénk, azon meghagyással, — hogy őszi gyű-
lésre az elkészített tervet mulhallanul adja be. A' 
pénztár értéke ez évben 34 p. ft. volt, — kilencz 
félrészvénydíj fizeletlen maradván — kiadás köny-
vek-, s hírlapokra 28 ft. 17. kr. van a' pénztár-
ban jelenleg 5 ft. 43 kr. pp. A' könyvtárnok hű-
sége számadásából nyíltan kitűnt. Könyvtárnokunk 
jelentvén: hogy a' protest. egyh. és isk. lapot az 
egész évre rendelte meg, 8 ft. 56 kr. p.p. fizetvén 
le a' postahivatalnak, még is a' mult félévre 5 
hasábnál többet nem vett, ez uj félévre pedig sem-
mit. * ) Az elnök által megkéretni határoztatott a' 
szerkesztőség, a' hiány pótlására. Könyvtárunk 
M.ország történetével Rajcsániután, Tárczi Lajos 
természettanával, uj magyar nyelvtannal, és gaz-
dasági kistükörrel növeltetni rendeltetelt. Vénre ° o 

elnökünk lemondását ismételvén , bár sok szives 
kéréseinkre is az elnöki székben meg nem tart-
hatánk — helyelte Katona Pál pelsöczi oktatót 
választánk meg, — a' ki megköszönve a' közbi-
zodalmat, — igére, a' társulat boldogságát mig 
gyenge vállai le nem rogynak töle kitelhetöleg 
előmozdítani, — 's az egylet virágzásáért önma-
gát is feláldozni. — A' jegyzői hivatal Füköh 
György és Csizi János oktatókkal töltetett be. Pap 
István serki, Török Károly lénárlfalvi oktatók, — 
az első a' társulatnak két jegyzőkönyvet ajándé-
kozott. Forró hála neki. Bodon Sándor , 

rúnyai oktató. 

ti 1 f ö 1 d. 
Türe lmi viszonosság. Bajorhonban 

a' Gusztáv-Adolf alapítványi egyesülethez csat-
lakozás az 1844-dik évi februarius 10-röI költ 
királyi rendeletnél fogva azon okból tiltatott el 
a' bajor protestánsoknak, „mintha a' nevezett 
egyesület nem volna más, mint minden protes-
tánsok szövetsége egy közönséges protestáns egy-
ház alakítására, és annak vérrel szerzett jogai 
közös védelmére, melly szövetség abban külön-
bözik a' hajdankori corpus evangelicorum-tól, 
hogy az fejedelmek, ez pedig népek szövetsé-
ge." — Ezen tilalmat a' bajor protestánsok a' 

* ) H i g y j e m e £ a z uralt , olly ár ta t lanok vagyunk benne , 

mint a ' ma született g y e r m e k . Ismerniök kel lene a" v i -

szonyt, mellyben a ' szerkesztőségek általában állanak, a ' 
postahivatalokhoz. Tessék a ' példányokat azon pos tah i -
vataloknál s ü r g e t n i , mellynél az előfizetés tör tént ' s 
minthogy mi minden előfizetőinktől magunk fizetjük a1 

hivatalosan meghatározot t por tobér t ' s ez az előfizetési 
7 f t . 2 0 krba már be van számí tva , ne tessék többet 
soha se fizetni. S z é k á c s . 



polgári alkotmány elleni sérelemnek nyilvánítják, 
annyival inkább, mivel a' nevezeit egyesülethez 
csatlakozást Némethon minden más fejedelmei 
nemcsak megengedték, de annak pártfogását is 
megígérni kegyeskedtek, mint a' würtembergi és 
porosz királyok. — Ezen egyesület programmája 
nem is egyéb, mint a' szűkölködő hitsorsosok fel— 
segélése, és a' protestáns cultus költségei támo-
gatása, miként =z. Pál szól Galal. 6: 10. Tegyünk 
jót mindenekkel, különösen a' hitsorsosokkal. — 
Ezen tilalom annál különösebb, mivel Bajorhonban 
létezik a" Lajos missio egyesület, melly a' katho-
lika vallást terjesztő franczia lyoni nagy propa-
gandához csatlakozik, mellynek czélja a' más 
vallásos felekezetek térítése, melly propaganda a' 
mult évben különösen az európai munkálatokra 
387,112 frankot,ebből Törökországra 150 000 et, 
a' többit a' protestánsok térítésére fordította. — 
Poroszhonban nem tiltatik a1 kölni nagy katholikus 
templomra adakozás, sőt maga a' protestáns k i -
rály nagy summa pénzzel segíti, ott nem tiltatik 
a' bajor neuszi egyház segedelmezése : az alten-
burgi kormány maga szólítja fel a' tartományi 
katholikusokat a' bajor hitsorsosaik felsegélésére: 
az angol kormány megengedi a' bajor segedelem 
elfogadását a' londoni templom építésére, sőt a' 
török kormány sem tiltotta el a' szent földön lakó 
Franciskánusokat, hogy a' részökre Bajorhonban 
szedett alamizsnát el ne fogadhassák. — Ugyan-
ezen levelező Münchenből februarius 9-ről kül-
dött tudósítása szerint reményét fejezi ki az iránt, 
hogy miután közhír szerint a' bajor kormányhoz 
három európai föhatalmak figyelmeztető jegyze-
teket küldöltek, az Ullramontanismus működései-
nek ezentúl keskenyebb tér fog engedtetni, Darm. 
Alig. Z. Nr 27. 46. 1844. 

Következetesség. A' würzburgi püs-
pöki ordinariatus az e' folyó év jan. 5-röl azon 
rendeletet bocsálá a' papokhoz, hogy olly helye-
ken, hol protestáns parochiák nincsenek, a' pap a' 
protestáns haloltat ugyan kisérje ki, de csak mint 
tanú legyen olt jelen, és imádságot se merészel-
jen mondani, még pro omnibus fidelibus defunctis 
sem, annyival kevésbé misét tartani, holott mind-
ezek az 1825—ik évi mart. 26—ki püspöki rende-
let által megvoltak engedve. E' miatt a' nép kö-
zöli olly botránkozás és nyugtalanság támadóit, 
hogy a' világi elöljáróság, sőt maga a' papság is 
a' püspökséghez folyamodott az említett rendelet 
visszavételeért, de az vissza nem véleletl. D. Ali. 
Z. Nro 43. 1844. 

Ulfraiuontaiiismiis ¥>yonban A' 
Jesuilák derekasan űzik meslerségöket: a' pro-
paganda középpontja Lyon városában van, melly-
nek minden lagja hetenként 8—9 pfenniget kö-
teles aláírni: ebből 1842-ben bejött 3,233,480 
frank, melly summához az előbbi év maradványa 
járul 559,403 frank. Ezen összegből 40,000 
frank küldetett Ilelvecziába, hol abból templomok, 

iskolák építtettek olly helyeken is, hol kalholiku-
sok nincsenek. A' Jesuiták mindenütt és minde-
nek elölt a' nevelést igyekeznek kezekre keríte-
ni. A' congregatiók szaporodnak a' törvény ellen: 
a' Kapucinusok nagy kolostort építenek. Villemain 
franczia minister főtárgya a' Jesuiták rágalmainak, 
többek között Collombet szerző egy munkát adott 
ki ellene, mellyben azt állítja, hogy a1 minister 
tagadja ama csuda valóságát, midőn Valens csá-
szár tolla, mellyek a' szent Bazilius száműzetését 
aláirta, háromszor összetört kezében. D. Ali. Z. 
Nro 51. 1844. 

Franczia türelmetlenség. Paris-
ból április 22-röl írják: hogy a' francziaországi 
protestánsok azon régi törvényt, melly szerint 
felsőbb engedelem nélkül templomokat építeni 
nem szabad, azon okból kívánják megváltoztatni, 
mivel a' megyék praefectusai tőlök az építés 
szabadságát különbféle csekély ürügy alatt szám-
talanszor megtagadják, ugy, hogy jelenleg több 
mint száz constituált gyülekezetek vannak, mely-
lyek szabad ég alatt kénytelenek Isten tiszteletet 
tartani, és e' mellett számos családok elszórva 
egyesületbe nem léphetnek, mivel a' törvény hú-
szon alól tilalmazza azt. — A' kormány ugyan 
minden egyes esetekben a' hitszabadság elvei 
szerént szokott intézkedni jelenleg, de a' franczia 
protestánsoknak okok van a' régi elvek repristi-
natiojától tartani az uralkodó ház változása ese-
tében. D. A.Z. Nro 78. 1844. 

I r © <1 a 1 o m. 
•Könyvismertetés. E' napokban jelent 

meg Pápán t. Karsay Sándor téti ev. lelkésznek 
illy czimmel jegyzett munkája: „Átalános, és Rész-
letes tanmód," protestáns falusi iskolatanítók szá-
mára vezérvonalul. Ara 18 kr. p.p. — A' munka 
már csak azért is figyelmet igényel, mivel isko-
láinkban az annyira megavult ócska tanítási rend-
szer, általa uj irányt véve, elvszerüleg kezeltethe-
tik; előadja, nemcsak, hogy mit, hanem, hogy 
azt, a' „mi t " hogyan kellessék a' tanítványokkal 
legczélszerűbben közleni. De ajánlja a' munkát a' 
kiáltó szükség is, miszerént e' tárgy részletekre 
szorítkozva illy terjedelmesen kimerítve nyel-
vünkön nem volt. — igaz, hogy a' munka átalán 
véve nem eredeti, 's a' benne rejlő némeliy esz-
mék léteznek Dinter, Niemeyer 's egyebek müvei-
ben ; — mind a' mellett a' szerző, főleg tulajdon 
tapasztalatait használva, a' tárgykörüli ügyes ta-
pintat 's korszerű kidolgozat dicséretes olvasott-
ságot, 's neveléskörüli fáradhatatlan n y o m o z á s t , 
's tettleg is azt elősegíteni törekvő l e l ke t jel-
lemez. — 

Adja isten, hogy valamint a' szerző tiszla 
szándoka, ugy müve is irányt nem tévesztvén, 
iskolatanítóink vonzalmát , 's közjóra törekvő 

i készségét megnyerve, a'nevendékek gyenge szi-



vébe nemes gyümölcsöket oltani sikerteljes se-
gédtársul szolgálhasson, 's tényezőleg minél ha-
marább iskoláinkba áldást árasztólag felléphes-
sen. B l a j s z a J á n o s , 

segédlelkész. 

V e g y e s e k . 
Nyilatkozat. Orosházi ur azon kérdé-

sére: „Kinek adakozzunk?" (1. protest. egyh. és 
isk. lap 28. sz.) A' rosnyöi ev. gymnasium elöl-
járói részéről f. é. jun. 6-kán a' Pesti Hirl. 358 
s z á m á b a n ezen figyelmeztetés tétetett közzé: „Pu-
linyi Sámuel, 16 éves, szőke középtermetű ifjú a' 
rosnyói ev. tanoda részéről a'szokott húsvéti ké-
regetés végett, kéregető könyvecskével ellátva 
ns Nógrád vármegyébe kiküldetett, hosszabb idö 
óta azonban az illető tanodai elöljáróság Pulinyi 
Sámuel hollétéről tudósítva nem levén, — ha a' 
kéregető könyvecske álnok kezekbe került volna 
's a' kéregetés mindeddig folytattatnék, mindenki 
megkéretik, hogy az ezennel megsemmisített 
könyvecskébe aláírásokat ne legyen, 's ezen az 
uton a' rosnyói tanoda részére aláírásokkal ne 
járuljon." 

Mind a' mellett, hogy ezen iskolai elöljáróság 
jókor, — mert már május 14-kén küldé be ezen 
figyelmeztetést — tevé meg azt, mi kötelességé-
ben állolt, mégis, miután a' nevezett, mindaddig 
fedhetetlen viseletű, de most rosz útra vetemedett 
ifjú, ki katonának állni akarván, emberszerető 
férfiak közbenjárása által édes atyjához, a' kére-
gető könyvecske pedig a'gymnasium elöljáróihoz 
béküldetett: Orosházi ur a' prot. egyh. és isk. lap 
28. számában magát ezen elöljáróságot némelly 
vádakkal terheli. — Mi feljebbi figyelmezteté-

sünkre 's a' nálunk ágostaiaknál álaljában bevelf, 
's mindeddig jobbal fel nem cserélhetett kérege-
tési szokásra hivatkozva, e' vád megítélését a1 

nagyon tisztelt közönségre bízzuk, felvilágosítá-
sul hozzá tevén azt, hogy a' magáról megfelejt-
kezett ifjúnak társa nem szökött meg, hanem 
már apr. 10-kén a' mindketlejök által gyűjtőit 
summával becsületesen hazatért, Pulinyif, mint a' 
ki a' sátoros ünnepet rokonánál töltendő vala, a' 
könyvecskével visszahagyván , hogy ez a' még 
hátramaradt egy-két nógrádi egyházat látogassa 
meg, azután pedig öt azonnal rosnyóra kövesse. 
Elköltetett tehát ezen ifjú által csak az, mit ö tár-
sának eltávozta után maga gyűjtögetett, minek 
megtérítésére azonban a' szükséges lépések meg 
fognak tétetni. 'S ugy mégis csakugyan a' ros-
nyai iskolának adakoztak a' kegyes lelkű jólte-
vök! — Ne dobjuk ki fürdöstöl a' gyermeket! 
Visszaélések történhetnek a' legszentebb ügy 
mellett is; ezek azonban a' jó szokást nem dönt-
hetik meg. Higyjék el, urak, szeretnénk mi ma-
gunk is a' koldulgalást nélkülözhetni. De mi pro-
testánsok, a' mint állunk, egyedül a' kéregetés -
nek 's kegyes adakozásnak köszönhetjük fenállá-
sunkat. — Ep-yébiránt méltóztassék Orosházi ur 
a' tiszt, közönséget e' lapban minél előbb azon 
elfogadható móddal megösmertelni: mi által le-
het legczélszerűbben minden segedelmezést az 
egész országból egy pontra gyűjteni össze ? — 
et erit nobis magnus Apollo ! (L. f.) 

H i r d e t é s . Luthernek jól talált képe, Liebe 
Miklós hazánkfia meslerkeze készílmenye, a' szer-
kesztőségnél kapható 20 pgö krjával és 1 ft 30 
krjával szinte pgö pénzben. 

Adakosás . A'börzsönyi egyház számára 
Blásy Lajos ur küldölt 1 ftot p. p. 

N y i l a t k o z a t é s k é r e l e m . 
A'protestáns egyh. és iskolai lap 31-dik számának végén álló nyilatkozatban, melly Bloch 

és Székács nevében történt, azt nyilvánítók, hogy több oldalról érkezett figyelmeztetések kö-
vetkeztében , a' bibliának megkezdett fordítását illetőleg, meggondolandjuk, váljon a' kezdett 
úton haladjunk-e tovább is, vagy változtassunk a' kivitel módján. Meggondolásunk következmé-
nye lön, hogy itt olly munka levén szóban, melly, mint a1 két testvér egyháznak legszentebb 
közös kincse, 's mellyen épen ennél fogva, a' köznépre való tekintetből gyakran változtatni 
nem tanácsos, ha nem nehezen központosítható véleményű sokaknak, bizonyosan egymáshoz 
közellakó vagy egymással folytonos könnyű közlekedésben álló kevesebbeknek megfeszített ere-
jét 's testvéri együttmunkálását igényeli; a' biztosabb 's az egész protestáns egyházat illető si-
ker tekintetéből még egy pár férfiút kérnénk meg a' velünk való szövetkezés végett. Megkér-
tük pedig Dobos János és Török Pál urakat 's teljes örömmel tudatjuk a' közönséggel, hogy 
az említett urak kérelmünket teljesíteni 's velünk, az általunk felállított fordítási elvek elfoga-
dása mellett, a' kivitelre nézve szövetségre lépni szívesek valának. — Minek folytában mind 
a' négyen teljes tisztelettel kérjük meg mindazokat, kiknek a' szentírás ügye szivükön fekszik, 
hogy az általok vagy mások által egészben vagy részben készített fordítási kísérleteket velünk 
közölni méltóztassanak. A' Mutatványok az elkezdett alakban megszűnnek, azonban biztosítjuk 
a' közönséget, hogy annak idejében bővebb mutatványokkal szolgálandunk 's munkánkat Ítélő-
széke elébe állítandjuk. Pesten, august. 15-kén 1844. 

B l o c h , D o b o s , Székács , T ö r ö k . 

Szerkesztő-kiadók: Székács József , Tö rök Pál. —• Nyomt. L a n d e r e r és Heckenas t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
35. szám. Harmadik évi folyamat. August. 31. 1844. 

Schnell i«t verweht der H e i d e n r u h m , 

Trophaen sihd kein Hei l ig thum: 

Ein Fürs tenherz voll Menschlichkeit 

Sieht feiernd noch die Ewigkei t . 

H e i d e n r e i c h . 

TARTALOM: Luther a1 norimbergai országgyűlés alatt. J . A. — 
Dánielfí észres ételeire viszont észrevételeit a' restauratio 
ügyében. B. F. — Mezőföld! gyűlés. — Iskolai'gy • Zerindi 
iskola. K a t o n a S á n d o r . — Szózat az örökös censurázta-
tások ügyében. — Külfaldi közlemények. — Külföldi i roda-
lom. — Vegyesek. 

Intl icr a' íiorimJiergai országgyü-
alatt. 

Európa két nagy fejedelmei V-dik Károly 
császár és I sö Ferencz franczia király hatalma-
san~küzdöttek egymással a1 szárazföld vagy leg-
alább Európa birtokáért, küzdő térek volt Olasz-
hon, találkozások Májland. X-dik Leo pápa nem 
tudá felejteni Párma's Piacenczaelvesztőt, melly-
ért ngyan a1 franczia annaiákat kiszerzödte ma-
gának a' győzelmes királytól; • ) csakhamar a' 
császárral szövetkezett ögyau az napon, mellyen 
a' Luthert száműző parancsolat kiadatott Wormá-
cziában. Julius medici kardinál személyesen ve-
zette a' császár seregeit Májlandba, reményivén, 
hogy e1 herczegséget jnlalmtil nverendi. Leo nagy 
reményekkel mulatott Malliana villájában, a1 csá-
szár győzelmén örömittasan ablaka és égő kaminja 
közölt késő éjfélig sétált, másnap Rómába ula-
zotl, íll hirtelen felkiálta szolgáihoz: imádkozza-
tok érettem, még mindnyájatokat boldogítani fog-
lak; de hasztalan, az olaszok nagy nyugtalansá-
gokra a1 szentségek felvétele nélkül hirtelen ki-
múlt, azon büszke bizalommal, hogy a' politikai 
és egyházi mozgalmakat szerencsésen legyőz-
te. **) Pallavicini azt mondja, hogy Lutheri már 
ekkor megholtnak hitték, közhír szerint a' pápis-
ták gyilkolták meg, e'miatt az Aleánder tudósítása 
szerint a' pápai követek életveszélyek közt fo-
rogtak: azonban Vettori szerint az olaszok még 
is kételkedtek, mivel azt hívék, hogy a1 császár 

I-bó Feroncz cancellárja Dnprat kardinál készí tet le a ' 
bolognai szerződést , mctylyel a ' p á p a a' káptalanok vá -
lasztasi szabadságát is el torlüi te , és a ' főbb egyházi h i -
vatalok kinevezését n ' királynak c n . e d t e . Dr. Sebald 
Breorir l . Ki rchcnrech t , t. I. p. G l . 

• * ) R n n k e , die Römischen Papste. Tom I. p. 8 5 . 8 6 . 8 7 . 

a' pápát akarja vele féken tartani, miként VIII—ik 
Károly franczia király V l - ik Sándort a' nevezetes 
ílorenczi Savanarola Hieronymmal, ésXII-ik La-
jos II—ik Juliust a1 pisai conciliummal. - És Lu-
Ither még csakugyan élt, Wartburgban bibliát for-
dított, tudósokkal, Spalalin cancellárral titkon le-
velezett, a' Iíarlstadt rajoskodásait fékezte 's az 
evangeliomi szabadság felett éjeket virasztott: el-
hagyná Wartburgot a'saxoniai fejedelem híre nél-
kül, de magát egy Schurf Hieronym által küldött 
levelében szépen kimentette, melly levelet a' fe-
jedelem el is küldött a1 norimbergai országgyű-
lésen levő követének a' szükség esetében elömu-
tatás végett. Mentségeiil hozza fel Luther ezen 
levelében, hogy öt az evangeliomi szabadság félre-
értéséből , és némelly túlságos rajoskodók gon-
dolallanságából eredelt féktelenségek nyugtalant- -
Iák, és különösen az, hogy azok, kiknek ezen 
mozgalmakat lecsendesíteni köfelességök, erővel 
akarják a' világosságot elnyomni, a1 szíveket el-
keserítik és lázadásra késztelnek: azonban. — 
mondá tovább — másképen végeznek oz égben, 
mint Norimbergában , látjuk most, hogy azok, 
kik az evangeliommal teljeseknek hiszik mago-
kat, még a' benedicite-imádságot sem tudják el-
mondani: reménylem, igy végzé levelét, hogy 
az én uram Jézus megörzend engemet ellenségim 
elölt, ha nem, ugy legyen meg az ö akaratja, csak 
fenségedet ne érje semmi veszély és hánlaloin 
miattam. — Illy loyalis érzelemmel és jelentékeny 
jóslaltal irt ő az ágostai szerzeíes provinciális 
Link Wenczelhez is Norimbergába: elek, úgy-
mond, hogy ha a' fejedelmek a túlbuzgó György 
berezeg után fognak hallgatni, egész Németor-
szág lángba fog borulni, melly a' clerust legin-
kább elboritandja: a' nép már mindenült ingerült 
a' sok visszaélések miatt, felvilágosult, és erővel 
nem is lehet elnyomni többé: azérl imádkozz ve-
lünk, hogy a' norimbergai tanácsosok a' fejedel-
meket bölcsen vezéreljék, ne igyekeznének Lu-
thert elnyomni, ha pedig már sem lanács, sem 
könyörgés nem fogna használni, engedje az Isten, 
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hogy a' mi Jósiásunk a' bölcs Fridrik előbb békében 
nyngodhassék el, ha már a' világot e' zavaros 
bábelböl ki nem szabadíthatja." 

De térjünk Némethonból már Rómába is, és 
tekintsük innen a' norinborgai országgyűlést, és 
a' revoltáns szerzetest, újítót, és ítéljünk az átkok 
igazrágossága felett. — 

A1 conclave sokáig tartott. Medici Julius a1 

hatalmas kardinál, ki családja elleni visszatértektől 
rettegett's leginkább Florenczet féltette, igy szó-
lító meg hosszas hallgatás után társait: „Urak! ugy 
vélem, senki sincs közöttünk, ki most pápa lehet-
ne ! — válasszátok el a' tortosai kardinált! — és 
azulrechi Adorján, a' löweni professor, a' csá-
szár nevelője elválaszlalék! — A' császár mun-
kája volt ez! és az ö jóakaratjának örök bizony-
sága !! Adorján olvasott férfiú volt a' scholasti-
cusokban, egyszerű életű és komoly ember; a' 
római profanáit költészetnek, melly a' pápai ud-
varnál divatozott 's a' keresztyénség elleni irányt 
vett, * ) nem volt barátja. Sunt idola antiquorum, 
mondá a' II—ik Julius által nagy költséggel kiása-
tott Laokon emlékére, az építészek, költök és 
építészek helyett, kiket eldödei a1 kereszténység 
pénzéből pazaran fizettek, a' szegényeket táplálta 
és segedelmezte: Adorján magány sétája Róma 
utczáin, sánták, bénák, nyomorultak által kisér-
tetve és pénzt osztogatva — egy keresztyén fő-
pap legszebb diadalmenete volt. — Soha még 
becsületesebb ember nem ült a' pápai széken! — 
ö reformálni akarta a' római egyházat, maga mon-
dá : scimus in hac sancta sede ab aliquot annis 
multa abominanda fuisse; a* simoniát megszüntetni 
kívánván, sok sine cura hivataloknak el kelle 
enyészni, a' dispensatiók eltörlésének az egyházi 
fegyelem, az indulgentiák korlátozásának a' peni-
tentiária költség jegyzéke állottak ellent: ehez 
járult az, hogy a' mintegy ötezer megürült egy-

*) Erasmusnak Rómába utaztakor Pliniusból mutogat ták, 
hogy az állatok lelke hasonló az emberéhez. Pompo-
nazzo tagadta a' lélek halhata t lanságát , azt állítván, 
hogy ha a' teremtő csakugyan azt akarta, nem gondolt 
az igazsággal, Canensius Pál a ' Il dik Pál pápa életéről 
i rot t könyvében igy i r : Pari quoque diligentia e medio 
Romanae Curiae nefandam nonnullorum juvenum sacram 
scelestamque opinionem sus tu l i t , qui depravatis mor i -
bus asserebant nostram fidem orthodoxam potius, quibus-
dam sanctorum astutiis, quam veris rerum testimoniis 
subsistere. — Cornelius Agrippából ismeretes azon r ó -
mai főpap mondása : eleget hozott már be nekünk a ' 
J — r ó l való mese. — Luther megbotránkozot t , midőn 
Rómában a' misemondó szerzetestől hallá: panis es, p a -
nis manebis. És több illy adatok, a ' divatos komédiák, 
p á p á k , kardinálok t iszteletekre Plautus és Terentius 
munkáikból , eredetiben vagy Machiavell , Ribbiena, 
Ariosto és mások által travestáltatva: alkalmi versezetek, 
rég i római stylben 's profanáit szellemben szerkesztetve, 
miként Rückert , Bruno B a u e r , S t r ausz , H e g e l , H e r -
mes és a ' rationalismus annyi gyűlölséggel kiátkozot t 
ördögei sem tudnának keresztyénellenibbet k igondo l -
ni. - K. — 

házi hivatalok betöltésében szigorú és független 
volt, ö német ember olaszok közt volt, kik neki 
nemzeti irigységből is temérdek akadályokat tel-
tek, a1 régi rendszert, melly őket világuraság 
egyedárusaivá telte, megbontani nem engedték, 
és ez ellenszegülés a' németek nemzeti függet-
lenségek érzelét is felzaklatta, táplálta 's az egy-
házi nagy szakadásnak hatalmas előmozdítója volt. 

Az egyházi béke helyreállítása őszinte szives 
jó akaratából Adorján legelső gondolatja volt 
Erasmus a'nagyhírű tudós, az ö egykori tanuló-
társa és barátja. Seckendorf *3 tudósít, hogy 
Erasmus levél által hivatott Rómába a' pópa által 
olly czélból, hogy a" catholicismus védelmét vál-
lalná el Luther ellen, ö azonban betegeskedésé-
velés öregségével mentegeié magát, de illy val-
lomást tett: eleinte már mindjárt megjövendöltem, 
úgymond, hogy a' szerzetesek elősegíteni fogják 
a1 Luther dolgát, de nem hallgattak rám, későbben 
az eszközöket is megmondám, mellyek általa' 
bajt gyökerestől orvosolni lehet, de az én taná-
csomat megvetették: végre leveleimben többször 
nyilatkoztam a' pápa előtt, de hihetően nem tet-
szettek azok, mivel választ sem kaptam azokra. 
— Adorján maga, miként Audin * * ) franczia 
catholicus iróglosszálja, már Luther előtt tanította 
a' Jézus elégtétele rationalis dogmáját, és mint 
pápa egy bullájában nyilván kárhoztatta a' pápa-
ság visszaéléseit az indulgentiákkal, a' praelatu-
sok fényűzését, és reformot hirdetett. Némelly 
casuisták ezért kárhoztatták is őtet, mig a' külön-
ben világos fejű Pallavicini kardinál arra nem 
fakadt, jobb lett volna, úgymond, azon időben a' 
reformok felöl nem is gondolkodni, nehogy Luther 
kővetői azt higyjék, minlha azok, miattok tör-
ténnének. — Különös gyengeség! Ranke pro-
testáns iró ugyan, de ki a' reformatio történeleit 
az olasz családok, söt, miként élőbeszédében ál-
lítja, egy részben a' Yalicanum, és ismét a' ve-
necziai és bécsi udvarok levéltáraiból nyomoz-
gatta, adatokat hoz fel, mellyek bizonyítják, hogy 
még Lulher előtt Olaszhonban, söt Rómában el-
lenzéke támadt az egyházi régi tanoknak: az is-
teni szeretet oratóriumában Contaríni, Sadolet, 
Giberto, KaraíTa, Thiene, később kardinálok és 
más tudós férfiak, mintegy hatvanan a' Silvester 
és Dorottya templomába gyülekeztek, különös 
szertartások, elmélkedések között Istent dicsérők, 
eltérve, miként Caraccioli mondá, a' pápai szék 
tekintete mialt szükséges fényes szertartásoktól. 
Mindezen férfiak az isteni kegyelem és Jézusbani 
hit általi megigazulás felöl Lutherrel tökéletesen 
egy értelemben voltak. Contaríni kardinál köny-
vet irt e r r ő l , meliyet a' hires veronai püspök Poole 
Regináid is nagyra magasztalt: ez a' tudós egy 

*) Comment. l ibr . I . p. 3 0 9 . Erasmi epist. libr. XXIII. — 

**) Geschichte Dr. Martin Luther 's Leben, Wi rken , ü b e r -
setzt von Dr. Kari Egger . 1 8 4 3 . 



levelében ugy nyilatkozott, hogy az evangeliom 
nem egyéb, mint azon szerencsés újság, hogy az 
isten fija testbe öltözvén, érettünk az atya igaz-
ságának eleget tett: ki ezt hiszi, az Isten orszá-
gába megy, bűnei annak bebocsájtaltak. Valdez 
János a' nápolyi alkirály titoknoka hasonló szel-
lemben több munkákat irt, ennek tanítványa San 
Severino Benedek szerzetes különös könyvet adott 
ki a' Jézus érdeméről, melly, miként az inquisitio 
jelentése szólt, az operatumok érdemét lealacso-
nyította és mindent a' hitnek tulajdonított. Ez a' 
munka Morone akkori püspök, aztán kardinál ren 
deletéböl többször kinyomatott Modenában és olly 
nagyon elterjedetf, hogy az inquisitiónak különö-
sen kelle ellene működni. Flaminio nevezetes 
zsóltárok magyarázatát adott ki. Battista Folengo 
Benedek szerzetes az üdveziilést a' kegyelemhez 
köté, az operatumok, böjtök, mise, gyónás, papi 
rend és nötelenség ellen nyilatkozott, miként Ger-
desiusnál az ö Italia reformatájában olvashatni. — 
Egy szóval, a' catolicismus belsőjében már akkor 
is a' protestantismus sok analogíájira lehetett ta-
lálni, és mégis a' német szerzetes mi nagy ellen-
zékre talált Rómában? még akkor is, mikor az el-
szakadásról még szó sem volt, miként előbb már 
láttuk. * ) 

A' politika egén setét felleg borongott: a1 mu-
zulmán fegyver elfoglalá Belgrádot, Rhodus szi-
getét, Magyarhon veszélyben forgott, a'pápa fél-
tette Olaszországot és Rómát. 

Az ország Rendei összegyűltek Norimbergá-
ban az 1522. év tavaszán, és folytatva 1523-ban 
őszszel. A' császár örömest mulatott Spanyolhon-
ban, öcscse Ferdinánd föherczeg elnökölt: Chiera-
gali Ferencz pápai követ előmutatta Adorján le-
velét a'Rendekhez, mellyben Luther ellen menny-
dörgő szavakkal sürgette a' wormácziai rendelet 
végrehajtásál. IIussz János, prágai Ilieronym 
Priscillian és Jovinian egyházújítók méltó bünte-
tésükről emlékezett. — A' Rendek — György 
herczegen és némellyeken kivül — nagyon meg-
botránkoztak e' követelésen, erősen nyilatkoztak 
a' római udvar ellen, mellytöl még a'wormácziai 

• ) És itt vagyunk azon pontnál , honnan t. tudós Helényi 
János ur az egyháznj í tás philosophiájáról irot t igen 
jeles czikkében jó szívű optimismusdval eltér a ' t ö r t é -
nettudósok eddigi í té letektől és mintegy Luthert vádo-
lólag, őt bőszült heveskedőnek nevezé , melly könnyű 
k i té ré i aztán annyi triviális j egyze t ek re és rosz lelkű 
sophismákra adott a lkalmat , miként a1 piszkolódások 
regest ra luni jában már eluntuk olvasni. Reménylenünk 
legyen s/.abad, hogy az érdemtel jes fér l iuez uj tanúság 
után visszatcrend a' históriai objeclivitások mezejére , 
és velünk együtt hinni és vallani fog ja , hogy Luther az 
elszakadásnál soha j o b b a t , hasznosabbat nem gondol t , 
nem te t t egesz e le ieben, mert e ' nélkül minden t ö r e -
kedése elenyészik vala eredmény nélkül, miként az o r a -
tor ium elmélkedése ; ezért nem is helytelenül tesznek a' 
p ro tes tánsok , midőn ama nagyszerű tel t dicsőségét há-
rom századok után is örömünnepekkel tisztelik. K. — 

gyűlésen előadott száz sérelmekre sem kaplak 
választ mostanig sem. — Chieragati, reményében 
megcsalatkozva , nem késett a' pápai mellékuta-
sítást előadni, és ekként nyilatkozott a' Rendek 
előtt: * ) a' pápa, úgymond, őszinte elisméri azt, 
hogy a' szent széken néhány évek óta sok kár-
hozatra méltó dolgok történtek, javításra van 
szükség, és hogy isten ezen üldöztetést az egy-
házra a' prelátusok vétkeiért bocsájtá, ezért el is 
határozá magát a' pápa, hogy az egyházat főtől 
kezdve egészen reformálni fogja: kész vagyok én, 
— folytató Chieregati — meghallgatni panaszai-
tokat, adjátok elő sérelmeiteket, de ne felejtsétek, 
hogy a' császár távollétében a' wormácziai ren-
deletet végrehajtani kötelesek vagytok , és azon 
igyekezni, hogy a' kereszténység atyjának szive 
az eretnekség győzelme miatt keserűséget ne 
szenvedjen. A' Rendek azonnal készek 
voltak a' felelettel: a' wormácziai rendelet végre 
nem hajtásának, mondának ők, a' római udvar 
volt föoka, mivel a'sérelmeket nem orvosolta, 
erösebb eszközök csak jobban terjesztették volna 
az uj tanokat, és a' nép a'világi hatalom ellen tá-
madott volna, azt hívén, hogy ez az ev. szabadságot 
és világosságot akarja elnyomni: a' RRek szeren-
csét kívántak a' pápának, ki olly őszintén elismerte 
a' javítás szükségét, és reményeiket fejezék ki, 
hogy az annátákat eredeti rendeltetésektől ezen-
túl el nem vonandja, hanem azokat a' török ha-
dak költségeire fordítandja: sürgeték, hogy egy 
nemzeti zsinat tartassék, mellyen a' különböző 
vélemények szabadon nyilatkozhassanak, és ha 
ezek meg fognak történni, ígérték ők, hogy Lu-
thert elhallgattatni, a' papokat az egyházi tanok 
hirdetésére utasíttatni és a' caelibalust fentartani 
készek lesznek, különben pedig nyilván kijelen-
tik, hogy ha a' pápa a1 sérelmeket bizonyos idö 
alatt nem fogja orvosolni, ők magok fognak gon-
doskodni arról, hogy a'népek felszabadúljanak. 
— Némellyek sürgették a' proselytismus és sajtó-
szabadság ellen szigorú rendeletek hozását, de 
a'többség, sőt maga a'pápaikövet is, azokat mel-
lőztetni kívánta. 

A' Centum gravaminum corpus szerkezete 
tüstént elkészült. Cochlaeus és Maimbourg katho-
likus írók Luther munkájának tartották azt, de 
Audin ujabb iró felmenti öt ezen vád alól. 

Chieragali eltűnt, túl az Alpeseken maga is 
gyanúba jött, hogy Luther pártjával titkos egyet-
értésben volt , mivel — mint mondának olt — 
Róma soha olly vallomást nem tett a' világ előtt, 
ő azonban mentve volt, mivel Adorján pápa pa-
rancsolta. * * ) 

Adorján most megrémült: Italia obseurans 

* ) Rainaldus Torn. XI. p. 3 6 3 . — Edmund: Kircherii H i -
stóriáé Concilior. libr. 4 . Acla convent . Norimberg. 
Goldast Const. imper . — 

• • ) Iostructio pro tc Francisco Cheregato etc. Reinóldui. 



papjai dühöngtek 's tarthatott attól, hogy a' Kó-
mában épen akkor kiütött dögvész miatti nyug-
talanság kifog zsákmányoltatni: Chieragati meg-
érkeztével tüstént leveleket küldött a' császárnak, 
Fridrik saxoniai fejedelemnek és néhány német 
szabad városoknak — a' Luther titkos pártfogá-
sáért haragos neheztelésél nyilvánítván, de vá-
laszt nem kapott senkitől. — Ez időben Bembo 
néhai püspököt is szentté canonizálta. 

Adorján korábbi teltei és gondolkozása nyil-
vános ellentétben levén ez utóbbiakkal, nem ok 
nélkül vélekedhetünk, hogy ezek csak puszta dc-
monslratiók vollak , de már későn! — 0 maga 
igen helyesen mondá egykor: sokat tesz az, milly 
körülmények között munkás és időben él a' leg-
lelkesebb emberis!—Szive keserűségétől emész-
tetve meghalt e' jó ember september hó 14-kén 
1523-ik évben, pápasága csak 2-dik évében, és 
még azon éjjel házi orvosának ajtaján virágfüzér 
koszorúban e' felirás vala olvasható: a' hon sza-
baditójának! miből azon gyanú támadt, hogy a' 
pápa méreg állal mult ki. Némelly kárdinálok, 
kik ifjúsága barátjai voltak, Róma kesergő szegé-
nyeivel kisérték holt testét a'szer.t Péter templo-
mába, hol sírkövére e szavak vésellek: itt nyug-
szik Vl-dik Adorján, ki a' pápaságot élte legna-
gyobb szerencsétlenségének tartotta. 

Pallavicini jó papnak, de középszerű pápának 
jellemezte öt. Erasmus a1 baseli püspökhez irott 
levelében igy jövendölt felöle: ezen pápa gon-
dolkozását én ismerem, és nem kétlem, hogy sok 
dolgokat jobban fog intézni, a' praebéndák össze 
halmozását ellenezni, az egyházi gyakorlat és papi 
élet túlságait korlátozni, egyszerűbb, értelmesebb' 
cultust behozni, szigorúbb figyelmet tartani igye-
kezend. De vájjon mindezek lényegei-e a' reli-
giónak ? nem tudom; azt hiszem azonban, hogy 
neki a' császár tekinteteért * ) mindenki engedel-
meskedni fog, de a' kárdinálok titkon ellene fog-
nak működni, bárha bizonyos ideig, mert ez a' 
pápa nem fog sokáig élni — engedni fogják, hogy 
a' már csakugyan alásülyedt pápai tekintélyt 
emelje fel; — utódja pedig ismét kénye, kedve 
szerint fog uralkodni. — És Erasmus jövendője 
csakugyan beteljesedett! 

Az országgyűlés ismét összegyűlt, a' vallásos 
ügyek feletti súrlódások nem szűntek meg. Fridrik, 
a' bölcs ember, otthon maradt, követe pedig Pla-
nicz ezt irá fejedelmének tudósításul: az isten 
erős büntetést fog küldeni a' papokra az evange-
liom elleni szegülésekért, minő lármát ütöttek 
ezek az országgyűlésen és a' kormánynál e" fer-
tály év alatt, valamikor csak a' Luther ügye fel-
forgott, nem lehet leirni? Egy zsidó azt mondotta 

* ) Es igy Erasmus is azon gondola tban v o l t , hogy az 
A d o r j á n r e fo rmá to r i tö rekvése i a ' császár tudtával és 
akara t jáva l tö r t énnek : de látni fogunk még több a d a -
tokat is. K. — 

itt egy főember előtt: vigyázzanak a' keresztyén 
fejedelmek, nehogy trónjaikat veszítsék, miként a' 
zsidó királyok papjaik által. — 

VII—dik Kelemen mosl már nem bocsálá ki 
kezeiből a' pápaságot, elküldölte követét Campe-
giót Norimbergába, ki hasonlóan a wormaeziai 
rendelet végrehajtását sürgette, a' zsinat tartását 
és a' száz sérelmeket elvetelle. A1 Rendek végre 
azon határozattal oszlának el, hogy a' wormaeziai 
rendeletet a' császár iránti hódolatból a1 mennyi-
ben lehet végrehajtani,, a' száz sérelmek közt 
némellyeket módosítani fognak a' zsinat tartásáig; 
a' pápa a' császár hozzájárultával német zsinatot 
tartson, és a'következő szent Márlon-napra Spi— 
rába országgyűlés hirdettessék, mellyen Luther 
kihallgattatván, a' vallás ügye végképen elintéz-
tessék. 

Ezen országgyűlési eredménynyel senki sem 
volt megelégedve, a' pápa legkevésbé, ki a' csá-
szárt azonnal panaszokkal ostromlá, a'császár ne-
heztelő leiratot küldölt a' Rendekhez, de egy-
szersmind Ferdinánd föherczeg öcscsének egy 
mellékutasítást, mellyben öt mérsékletre 's óva-
tosságra figyelmezteté a' Rendek ellenében, kik 
ha ellenkezéseket nyilvánítandanák, a'wormaeziai 
rendeletet ne sürgesse. — A' Luther követői sem 
vollak megelégedve, mivel az országgyűlés hit, 
bírósággá constituálta magái, a' wormaeziai ren-
delet törvényességét elismerte, Luthert mégis ki-
hallgattatni rendelte, igy pártolva kárhoztatta is. 
Innen származóit az — a' mennyiben lehet — 
záradék önkényes magyarázata, az evangéliku-
sok tettleg vivák a' hit és gondolat szabadsága 
jogát; városok, községek bevették az evan-
geliomi tudományt, mint Magdeburg, Norimber-
ga, Frankfurt a' cultust megváltoztaták, a' zár-
dákat .becsukaták , Witlembergából lelkészeket 
vitettek, és az ur vacsoráját két szín alatt osz-
togattatták. A' territoriális jog most kezdelt kifej-
lődni, alakult a' regensburgi szövetség az evan-
gélikusok ellen, mellynek ellenében Luther fegy-
vert fogni nem engedett, de ö maga két hatalma-
sabb fegyverrel viaskodott, mellynek egyike a' 
szólás és irás szabadsága, másik a' saxoniai feje-
delem kérdésére adolt fontos válasza: a1 ki, úgy-
mond, az evangeliom melleit küzdeni akar, min-
denek előtt szűkség, hogy annak igazsága felől 
meggyőződjék: a' társaság kötelessége eszkö-
zölni azt, hogy senki meggyőződése vallásába 
ne gátoltassék : — ha Istentől van az, a' mit én 
mondok, megmarad, ha nem, ugy magába el fog 
az enyészni. J. A. — 

Dánielt! észrevételeire viszont ész-
revételek a' restauratio ügyében. 

1 ) Azt mondja Dánielfi: nagyon különbözik 
jelenkorunk azon kortól, midőn zárt ajtók megett 
történtek a' tanácskozások az egyház gyű lések-



ben, 's a' zárt ajtók megelt sokszor obscurantis-
mus 's mysticismus szörnyei's a1 vas önkény, ádáz 
zsarnokság, veszélyes müveket kovácsollak.— 
Ezen szavaival maga megismeri, milly szörnyek 
kovácsollatlak a' zárt ajtókon belől, most kérdem: 
megnyílván a'zárt ajtók, megelégedhetni-e azok-
nak puszta látásával, elnézhetni-e, hogy ezután 
a1 világ szeme láttára kovácsolják a' szörnyeket? 
Nem, a' Jézus korbácscsal kergette ki a' jerusa-
lemi templomból a1 pénzváltókat 's árulókat. — 
Azt mondja D.ur, jelenkorunkban a' nyilvánosság 
ezt tenni nem engedi. — Bár ne engedné, de 
mindenkor igaz marad: a' fa millyen állásba nö, 
nevekedik, abba erősödik meg; hogy hát a' melly 
rosz eddig titokba ment véghez, nyilván ne tör-
ténhessék, csupán restauratió által lehet véghez-
vinni. Ugy de — mondja tovább D. ur — „idővel 
majd kiforrja magát 's lassankint a' visszaélések 
elenyésznek." — Az ürömgyökér mindig ür-
möt fog teremni, szednek- e a' tövisről szölöt, a' 
bojtorjánról fügét? a' visszaéléseket eddig a'sla-
bilismus teremvén, ezután se várhatunk töle egye-
bet, hijába minden nyesegetés, mig a', fejsze 
gyökerére nem vettetik, természetét megfogja 
tartani. 

2) Hogy a' restauratiót nemcsak a' korszel-
lem, de a'protestantismus értelmességének na-
gyobb része méltán kívánhatja: az bizonyos; a' 
millyen kívánatos és kedves volt a' Jézus által 
cszközlölt reform a' zsidó papi uralkodás alatt 
nyögött népnek; a' millyen óhajtva várták sok 
lelkek ezelőtt .három négy századdal a' reforma-
tiól: csaknem olly közönséges kívánság ma vi-
szont mind a' világi mind az egyházi reform. A' 
legtökéletesebb alkotmány csak egy század lefo-
lyása alatt sem maradhat meg az emberi gyarló-
ság mialt eredeti mivoltában, mennyivel inkább 
több századok leltével, annyi visszaélések ragad-
nak rá, hogy az eredetire alig ösmerhelni; mint 
a' legtisztább forrás, több mértföldekre folyván, 
elveszti eredeti tisztaságát: ugy van minden em-
bori alkotmányokkal a' dolog. Már pedig a' tiszta 
forrásvizet többen kívánják, mint a' zavarost; te-
hát a' reformot is az értelmességnek nagyobb 
része kívánhatja, mert zavarosban soknak halász-
ni ugy se lehet. 

3) A1 melly okok eszközlötlék 's eszközlik a' 
világi tisztségek időnkénti újítását, azok kíván-
ják a' papi tisztviselőknek reslauralióját is. Nem 
czélom azon visszaéléseket elősorolni, mellyek az 
örökös tisztségek által csúsztak be , csak arra 
figyelmeztetem D. urat, ha széjjeltekint, alig ta-
lál várost honunkban, melly tisztviselői ellen ne 
panaszolkodnék, hol szinte olly szörnyek történ-
nek a' zárt ajtók között, mint D. ur szerint ná-
lunk. Ha ott a1 reslauratio állal lehet a' bajnak 
eleit venni, bizonyosan nálunk is, és hogy a1 vísz-
szaélések meggátlására ez a1 legczélszerübb esz-
köz, e léggé megvitattalott a'jelen országgyűlésen. 

4) A' holtig való tisztség, hogy leginkább 
magánok a' tisztviselőnek hasznos, az tagadha-
tatlan, mert ha hasznos nem volna, sokan annyira 
nem ragaszkodnának hozzá, sőt nehezen várják 
azt az időt, mellyben letehetnék, mint némellv fa-
lusi bírák; de épen ez kívántatja némellyekkel 
a1 tisztséget, hogy vagy rang-kóros természe-
tüket kielégíthessék, vagy erszényöket tölthes-
sék; a'társaság java s boldogsága előmozdítása 
csak mellesleges czél, a' mit sokan csak ugy "s 
akkor mozdítnak elö, a' mint és a1 mikor a' ma-
gok hasznával össze van kötve, különben azzal a' 
resignalióval, hogy a' maga hasznát 's dicsvá-
gyát félretéve, egyedül a'társaságét fogja szeme 
elölt tartani, ezer közül egy alig vállal tiszlséget 
kényszerítés nélkül. 

5) Különösen két rémképpel szokták ijeszt-
getni a' restauratió barátit annak ellenzői, az 
egyik a' corteskedés. Meg kell vallani, hogy 
ennél semmi jobban vissza nem ijeszthet a' tiszt— 
újítástól. De a' rémkép elenyészik, hajói vesszük 
fel a1 dolgot. Mindenek elölt keressük fel a' for-
rást az eredeti tisztaságába, ugy jöjjünk alább, 
majd megtaláljuk, honnan veszi eredetéi a' zava-
rosság — a1 corleskedés, ott vessünk eleibe gátol, 
tiszta lesz folyamunk, mentek leszünk a' cortes-
kedéstöl. Nézzük meg, hogy származtak a1 tiszt-
ségek ? én ugy vélem, az emberek társaságba 
állván, miután magok közölt bizonyos törvényeket 
szabtak,. választottak magok közül egy vagy több 
egyént, a' mint kívántatott, kiknek kezökbe adták 
a' magokalkolla törvényeket, hogy azok szerint 
örködjenek, aVlársaság csc-ndességére 's boldog-
ságára ügyeljenek. Az illyen választoltak juta-
lom nélkül folytatván a' rájok bizolt kötelességet, 
csak bizonyos ideig szolgállak, cz ellelvén, bízták 
azon kötelességek teljesítését másokra; ez az 
eredeti typusa a társaságoknak; feltalálhatni ezt 
a1 mai községeknél. Ezt lette alapjául a' Krisztus 
is a' társaságoknak, mind magáról ezt mondotta: 
Nem azért jöty az embernek fija, hogy szolgálja-
nak neki, ha^em, hogy ö szolgáljon másoknak ; 
mind az apostoloknak azt mondotta : a' ki ti köz-
telek első a(iar lenni, legyen ti szolgátok. Mat. 
XX: 26, 27„ 28. — Mi hát a' lisztség ? szolga-
ság, az is volt ez sok ideig, melly megtetszik 
onnan, hogy ezen terhes szolgai tisztséget régen 
nem akarván sokan felvállalni, büntetést kellelt 
határozni a' felvállalni nem akarókra, valamint ma 
is alsóbb néposzlálynál, hol máig is az eredeti-
ség leginkább megmaradt, sokakat kényszeríteni 
kell a' tisztségviselésre. Ma már közönségessé 
lett azon balvélemény, hogy a'tisztviselőkért van 
a' társaság, nem pedig a1 tisztviselők a' társaság-
ért, mivel lassanként erőhalalommal, csalással és 
álnoksággal a' tisztviselők oda vitték a dolgot, 
hogy minden szabadságokat és jogokat kezekbe 
kerítettek. Az értelem nem egyenlöleg terjedvén 
mindenkiben, sokan elmaradtak, de természeti 



együgyűségekben's ártatlanságokban roszat gya-
nítani nem tudván, azt, ki közöltök kitűnt, csupa 
jóltevöjöknek gondolták, tanácsát követték, 'scsak 
utóbb vették észre, hogy az nemcsak őszinte ba-
ráljok nem, söt zsarnokuk, elnyomójuk. De már 
késő, a' szabadságok és jogok letapodva voltak. 
Igy csúsztak be a' társaságokba a' visszaélések 
és tartanak maig. Ezen abnormis állapot száza-
dokon 's ezredeken keresztül ugy megerősödött, 
hogy ma már szinte természetesnek tartják, hogy 
a' társaságokban egy-két ember uralkodjék, a' 
többi pedig csupán engedelmességre született, és 
hogy az uralkodási polczra felléphessenek, ezért 
sokan semmi áldozatot nem kiméinek, itt van 
eredete a' corleskedésnek. Hogy hát ez meg-
szűnjék , mi által lehet ezt leginkább véghez 
vinni? A' tisztségeket eredeti állapotjokra kell 
visszavinni, legyenek azok, kik tisztséget visel-
nek, a'társaság valóságos szolgái jutalom nélkül, 
nyilvánosság őrködjék azoknak magokviseletök 
fölött, a' társaság legutolsó tagjának legyen joga 
őket kötelességök teljesítésére serkenteni, hiba— 
jókat felfedezni, 's a' társaság Ítélőszéke eleibe 
állítani: akkor ne féljünk Usztségvágytól, ne fél-
jünk corteskedéstöl. 

Másik rémkép a' papok reslauratiója. Ezt 
ugyan Dr. Székács ur a' földi és lelki birtok ha-
sonlatosságával meglehetősen eltávolítá; ebez 
még én ezt adom: Más a' tisztség vagy biróság, 
más ismét a' hivatal; a' biróság, kormányzói, 
igazgatói, végrehajtói tisztség; a' hivatal kenyér-
kereset módja ; illyen hivatala a' földművelőnek 
a' földmüvelés, a' mesterembernek a' mesterség, 
a kereskedőnek a' kereskedés, a' földbirtokosok-
nál a' gazdálkodás, mérnöknek a' mérés, az or-
vosnak a gyógyítás, a' tanítónak, a' papnak a' ta-
nítás 's a't. A'tisztségek, bíróságok nem ollyanok, 
mellyekkel elválhatatlanul együttjárna a' kenyér-
keresési mód, hanem azok a' társaságnak azon 
tagjai közül választatnak, melly már bizonyos 
életmódot választott magának, és közhaszonért v i -
selvén a' tisztségei, elég, ha a' maga hasznát egy-
két évig feláldozza a' közjóért; tovább, annyival 
inkább élete fogytáig kívánni képtelenség és 
midőn a tisztséget leteszik, megtalálják azon ke-
n^érkeresésmódot, mellyet tisztségök előtt vagy 
az alatt is, mint lehetett, folytatlak. Nem igy a' hi-
vatalnokok, mert a' hivatal kenyérkereset módja 
levén, midőn több évekig, mint valamelly mes-
terségre ugy készültek, azt tetemes károk vagy 
végképeni pusztulások nélkül nem változtathatják 
's el nem hagyhatják, mivel nem marad fen más 
kenyérkeresésmódjok azon kívül, mellyre ifjúsá-
goktól fogva magokat készítették. Ilt ha változ-
tatásnak kell lenni, tökéletes előmozdításnak lehet 
helye, mert egy hanyag hivatalnokot más helyre 
általtenni nem egyéb , mint újra más ártatlano-
kat vele büntetni. Erre talán azt mondják sokan. 
a1 birói tisztség épen olly hivatal, olly kenyérke-

resetmód, mint a' feljebb említettek, arra ifjúsá-
gától fogva szinte ugy készíti magát sok ember's 
kell is készülni, mint egyéb hivatalokra, sőt tudom 
azt is, hogy ma sokan állítják : a' bíróságokat is 
ugy kell íizelni, mint más hivatalnokokat, hogy 
belőle tisztességesen élhessenek, zsarnokoskodni 
ne kénytelenítessenek. — Ez, véleményem sze-
rint — meglehet mások mélyebben Iáinak a' do-
logba — már csak azért is, hogy az emberi kí-
vánságok kielégíthetetlenek, többhez szüntelen 
többet kíván a1 telhetetlenség, nem állhat; de a' 
társaság eredeti szerkezetétől is nagyon eltávo-
zik, pedig az eredeti mindig legjobb, legtisztább. 
Egy földmivelöközségben a' bíróságot viseli és 
viselheti minden józan eszü 's erkölcsű polgár, 
a1 mesteremberek társaságában czéhmesler lehet 
minden józan eszű 's erkölcsű mesterember, igy 
a' városoknál, vármegyéknél 's a' t. De már itt 
azt mondják: ide kiművelt tudományos ember kí-
vántatik. Én is azt mondom, minden ember tar-
toznék a' társaság törvényeit tudni, meri ha azo-
kat nem tudja, kötelességeit sem tudhatja, de, hogy 
mégis sok nern tud sokat, ennek oka a1 társaság 
eredeti szerkezetétől való eltávozás, a' privilégi-
umok, a1 sok haszontalan formalitások. Töröltes-
senek el a' természetes észszel meg nem férő 
törvények, és formalitások, akkor a' bíró-
ságra alkalmas lesz minden, mert a' terem-
tőtől kinek kinek szive táblájára van irva 
az igazság törvénye, a' nyilvánosság, és a' 
lisztujítások alkalmassá tesznek arra mindenkit. 
A' fizetéses tisztviselő azonkívül, hogy a' társa-
ságot uj teherrel nyomja, nem levén önhaszna a1 

társaságéval összeforrva, mint a1 közpolgároké, 
önérdekeit tartva szüntelen szemei elölt, minden-
kor igyekezni fog felülemelkedni a' társaságon. 
Igy megkülönböztetvén a' birói tisztséget a' hi-
vataloktól, láthatni, hogy midőn amarra nézve 
a' restauratio múlhatatlan szükséges, erre leg-
nagyobb rendetlenséget szülne, mert ez nem 
volna egyéb, mintha a' földművelő minden har-
madik évben változtatná faluját, a' mesterember 
költséges műhelyét, a' kereskedő boltját 's a' t. 
Ezek szerint nincs okok félni a'restauratió ellen-
zőinek attól, hogy egyházaik változtatását maga 
után húzza a' restauratio, mert midőn igazgatói 
vagy birói tisztségüket év multával leteszik, papi 
hivataljok megmarad. 

Végre minden társaság igazgatása három ré-
szekből áll; törvényhozói, birói és végrehajtói 
hatalomból. A' törvényhozás az egész társaságé, 
a' biróság, melly áll a' törvényeknek tettekre való 
alkalmazásából, a1 társaság közgyűléséé, csak a1 

végrehajtó hatalom az, mellyet az egész társaság 
nem viselhet, hanem kell ezt bizonyos egyénekre 
bízni, kik a' közhatározatot végrehajtsák. Úgyde 
erre erejökben levő egyének kívántatnak, ez v i -
szont ellenkezik a' holtig való tisztséggel, mert 
ha az öregek lelki tehetséggel bírnának is, de 



testivel kevésbé, örömmel látjuk hát tisztes öre-
geinket gyűléseinkben, de csak ugy, mint bölcs 
tanácsadókat, határozókat, a1 végrehajtó tisztsé-
geket engedjék erösebb vállaknak, és azokat tart-
sák mindenkor szemmel 's kütelességök teljesí-
tésére serkentsék; de, hogy se magok ne tegye-
nek semmit, sem másoknak tenni ne engedjenek 
's ez által a' köztársaságnak fogyatkozást 's kárt 
okozzanak, ezt minden józan ész nagy hibának 
tarthatja, 's ennek elhárítására nincs egyéb mód 
a' tisztujításnál. 

B. F. 

G y ű l é s , 
j f l e z ö í o l c l i g y ű l é s . A' mezőföldi egy-

házmegye 1844-dik évi nyárutó 15, és 16-dik 
napjain, Csőszön tartott rendkívüli kisgyülése 
jegyzőkönyve érdekesb pontjai: 1) K. S. és P. F. 
szenthivatal jelöltei, — kiket mezöföldi (prot. egyh. 
és isk. lap 24 szám) a1 bekebeleztclési vizsgála-
ton, igen helytelenül „csak át estek"-nek gúnyolt: 
dicséretes kibocsátási vizsgálatot adtak. 2) Sze-
mere Bertalan ur özvegyárva-pénztárt illető ter-
ve több lényeges módosításokkal elfogadtatott. 
3) Azon nézetek-, mellyeket tanácsszékünk, a' 
budai zsinat végzései kijavítása érdemében, 
egyházkerületi rendelet következléban, ezelőtt 
pár évvel, fölterjesztett, — jelennen újra tár-
gyaltatván , a' képviseleti rendszerhez idomítat-
tak, és több korszerű javításokkal, ujonan ren-
deltettek fölterjesztetni. Nevezetesen megállopí-
tatolt, hogy: a) A' papi és világi elem, a' köz-
kormányzatba , kormányzati törvények alkotásá-
ba , közigazgatók választásába egyenlő számmal 
folyjék be: de az egyházak magán ügyeibe, a' 
lelkészek, csak úgy, és annyira, ha, és a' 
mennyiben egyházaiktól megbizatandnak. b) Az 
egyházak az egész gyülekezetből szabadon vá-
lasztott kisebb és nagyobb képviseleti tanács 
által kormányoztassanak, c) Az egyházmegyei 
kormányszék a' törvényszéktől elkülönítessék; 
amannak döntő szavazattal biró rendes tagjai: a' 
két elnökön 's tanácsbirákon kivül mindén ke-
belbeli egyház lelkésze, és egy szavazati több-
séggel megválasztott világi tagja; — erttiek pe-
dig a' tanácsnokok. Egyébiránt nyilvánosság 
egyik széken ugy, mint másikon, 's lanácsló szózat 
mindenkinek, d) A' válópörök vagy eddigi he-
lyökön maradjanak, vagy az egyházmegyei tör-
vényszékek által ítéltessenek; felterjesztetvén, 
átnézés végett, a' kerületi gyűlésre, e) Az egy-
háztörvényes látogatás, (canonica visitatio) há-
rom évben egyszer, ugy tarlassék, hogy a '3 
egyenlő részre felosztott kebelbeli egyházak egy 
része az első, más a' második, más ismét a' har-
madik évben látogattassék meg; 's a' lelkészek 
és iskolatanítók híveikkeli szembeállítástól meg-
kíméltessenek. f ) Az egyházkerületi kormány-

szék — de csak a' kezelendő tárgyakra nézve, — 
a' tanácsszéktöl szinte elkülönítessék: amannak kö-
rébe csupán a' kormányzati, ezébe pedig minden 
jogkereseti tárgyak tartozván. Rendes tagjai: az 
elnökök, alelnökök 's jegyzőkön kivül minden 
kebelbeli esperesek, segédgondnokok, 's minden 
egyházmegye egy világi, és egy egyházi, sza-
vazattal választolt követe; kik mindnyájan a1 

kormánytanács által készített utasítással jelenje-
nek meg a' fögyülésen, 's küldőiknek felelettel 
tartozzanak, g) Az egyházi hivatalosok számára 
tenni szokott nyomorú közmunkát váltsák meg, 
készpénzzel, az egyházak 's a' t. 4) M. P. egy-
házmegyei tanácsnok ur közhelyesléssel indít— 
ványozá: hogy Sármellyéki azon czikkje (prot. 
egyh. és isk. lap 29. szám), mellyben tisztelve 
szeretelt elnökeink egyikét, azon hamis ráfogás-
sal — mintha valakit gyűlésünkből kilépni paran-
csolt volna — terhelje; mindkettőt pedig többek-
nek „ad verbum regiurn audiendum" idézéseért, 
mint szinte az egész tanácsszéket, jogai ezen bi-
torlása hunyt szemmel nézéseért, alaptalanul 
leczkézte, —jegyzőkönyvileg roszaltassék; 's 
egyszersmind a' hason igaztalan híresztelések tá-
volílhatása végett, gyűléseink érdekesb tárgyai, 
aJ jegyzői hivatal által̂  az illető lap szerkesztő-
ségéhez koronként küldessenek meg. Ennek kö-
vetkeztiben, minthogy még minden jelenvollak 
eleven emlékezetében állott, mikép nt. esperes 
ur, egv lelkész urat, nem a' gyűlésből ki-, ha-
nem vádja igazlásával föl-lépni, szólított meg; 
ugy szinte elnökeink azon jogszerű eljárása, mi-
szerint az épen őket békebirókul felkérök kibé-
kítésével 's némi kisebb érdemű ügyek magán 
eligazításával ugy foglalkoztak, hogy az által a' 
panaszos felek nemcsak nem kényszeríttettek ke-
serűbb dabdacsokat nyelni le: hanem épen ezzel 
— még pedig saját kérelmökre, — kiméltettek 
meg a' nagyobb szégyenpadtól: az egész gyűlés 
elébe állítástól, jegyzökönyvbeni köröltetés 's 
örökítéstől; de ép illy kétségtelen igazság levén 
az is, hogy tanácsnokaink sokkal jobban ismerik, 
's gyakorolják is, lörvényadta jogaikat, mint ez 
érdemben a' áegédlanácsosok efféle ingerlő su-
gallásai nélkül szűkölködnének: ezekre nézve, 
minden jelenvoltak öszhangzó ítélete szerint, az 
érinlett egész czikk, — mint elferdített tények, 
hamis rá fogéisok, alaptalan gyanúsítások, szük-
ségtelen leczkézések, 's szenvedélyes ingerlések 
szövege, — hírlapi uton is, egész ünnepélyesség-
gel roszaltatni, 's alacsony rágalomnak nyilvá-
níttatni azon hozzáadással határoztatott: mikép 
Mezőföldi közlésében is, a' közvizsgálatokat tár-
gyazó törvények lágyabb alkalmazása iránti szem-
rehányás, annyival is inkább alaptalan rágalom-
nak nyilvánítassék, — mivel tanácsszékünk, — 
magának a' vádlónak tapasztalata szerint is, — 
a' törvények alkalmazásábani szigorúságát, va-
lahányszor a' körülmények igényelték, elég pél-



dúsan tanusílolta. — Egyszersmind pedig g-yü-
léseink érdekesb tárgyainak az illető hírlapba, a1 

jegyzői hivatal által, koronkénti megküldése is 
— a' feljebb érintett oknál fogva — megrendel-
tetelt. * ) Közli a' lanácsszék meghagyásából 

F á b i á n I s t v á n , 
e. megyei jegyző. 

I s k o l a ü g y . 
K e r i n d i i s k o l á s E lapok 25-dik szá-

mában, fülöpszállási tanító sz. Mártoni Dániel ur 
által, a1 gyakorlati tanítóképzésről közrebocsátott 
é r t e k e z é s é b e n i mindkét módú szerény tanácsla-
tát el nem fogadni szerénytelenség és káros nél-
külözés vagy mellőzés volna; mert annak üdvös 
hatását — a' mindennapi tapasztalat igazolván — 
tagadni lehetetlen. De vágynák, fájdalom! egyhá 
zak, hol annak, csak első, igen egyszerű, 's ke-
vésből álló módját sem sikerülendhet egészen 
gyakorlatba lépetni az ebben munkálkodó lelkész-
nek, sokak, 's főkép egyházelöljárók részvétlen-
sége, tespedése 's néha ármányai miatt is. — 
Arad megye Zerind, különben anyagilag virágzó, 
és sokra terjedhető helységének volt érdemes 
lelkésze Biltó Sándor ur — ki a1 nevezeit hely-
ségben három évig folytatta lelkivezérségét — 
oda mentével látván az iskolák 's tanításmóJ je-
lenkorunk szellemétöli elmaradását, sokban pedig 
elhanyagolását is: szent kötelessége érzetében 
elhatározá, az elhagyott szent ügyet atyai gondja 
alá venni,'s az idö kivánatához intézve elösegél-
ni. — Valóban szép, és méltánylandó volt a1 

terv; de sok jéghideg kebelben viszhangra nem 
talált. Adandó alkalommal e tárgyban az érde-
mes lelkész egyházi gyűlési hirdettet, mellyben 
számos tagok előtt előadja lanodáik szunnyadozá-
sát, előadja: miként már itt az ideje a'felébresz-
tésnek. Ennek következtében, felhozá ajánlatban, 
egy iskolákra felügyelő küldöttség választását az 
egyházi tanács egyéneiből, melly a' tanodák kö-
rüli kötelességét, a' fülöpszállási tanító ur által 
említett módon végezné. Voltak értelmes, 's az 
iskola javát szivükön hordozó tanácstagok, kik a 
szép ajánlást hévvel ragadák meg: voltak ellen-
ben, kiket a' szép terv kivitelétől, részint rész-
vétlen közönyösség, részint a' régiekbeni tespe-
dés, részint pártszellem 's ellentétbeni állás, 
messze taszítának. Tüzes vita után csakugyan 
eldöntetett a' választmány kinevezése, 's az e1 

tárgybani határozat jegyzőkönyvbe igtaltatott. 
Ámde a' határozatot végre is kellelt volna hajtani, 
de az, fájdalom! csak papiroson maradt; korlátlan 
pártviszályok, bűnös meghasonlások, a'szépet, 

*) J e l en t jük alazatosan, hogy mi egyebek közléseit is 
szívesen veendjük, 's ha a' szükség ugy kivánja, k ö z -
lehdjük i s , de czélunk az, hogy az illy jegyzőkönyvi 
kivonatos tudósítások legalább a' határozat felől g y ő z -
zenek meg. S z e r k . 

's üdvöst lerontó ármányok nem engedék azt élet-
be lépetni. Az érdemes lelkész, több ízben óvá-
sát jelenté ki a' határozat elnyomása ellen, de 
mindenkor siker nélkül. — Azonban ö nem csüg-
gede, az iskolák szent ügye iránti buzgalmában, 
's mindent elkövetett azt Ínségéből 's lesülyedé-
séböl fölemelni; — a' tanítót fonlos hivatására 
barátságosan emlékeztetni, s kötelessége leik is-
meretes teljesítésére serkenteni, 's az iskolát több 
izben meglátogatni el nem mulasztá, — -s mégis, 
fájdalom! voltak hallgatói közt elfogult, nemtelen 
jellernüek, kik ártatlan lelkészüket, az illető fel— 
bőségnél olly alapfalan váddal terhelték: miként 
tanodáik hanyatlásának, — ha nem közvetlen, 
de közvetett oka ö volna. — Proli Deum, atque 
hominum fidem, quid est, si non haec contume-
lia est! 1 

Az említett helységbeni utolsó évét együtt 
töltöttem el az érdemes hitszónok úrral, mini is-
kolatanító, melly idö alatt a' kor kivánalával ösz-
hangzó tandmódszert, 's évenkénti tudomány-
osztályzatot adott elömbe; mit, a1 mennyire az 
iskolák sok kül- 's belhiányai engedék, követtem. 
A' hiányokat azonban, minemüek: a földabro-
szok, a' legszükségesebb iskolai könyvek nem 
léte, a' gyermekek iskolálóli elfogása 's a"11. min-
den lehelő alkalomkor volt lelkészemnek sürgetö-
leg bejelentettem, ö ismét az egyházi tanácsnak, 
de azok mindannyiszor, csak meghallgatva, de 
teljesítve nem valának, löbbször eldödeikre hi-
vatkozván, miként azok is meglehettek azok nél-
kül. (Igy kedvet 's türelmet vesztve, búcsút vet-
tem én is a' tanítói fontos hivatástól). I ly esetek-
ben a'felsöségeknek kellene tekintélyesebben föl-
lépni 's a' bajt orvosolni, mert különben a' jó ügy 
örök sorvadásban sinlend. Katona Sándor. 

S z ó z a t a ' f . l i o r s o i l i i s k . t a n í t ó k 
ö r ö k ö s ^ c e i i s i i r á z í a t á s u l í ü g y é b e n . 
'A1 f. borsodi egyh. megye, a' mult 1843-dik évi 
Bánfalván tartott őszi gyűlésében, — némelly isk. 
tanítók tudatlansággali vádoltatásuk következté-
ben — a' korát túlélt, 's nyugalmazott határzatok 
szekrényéből elövoná's ismét életbe lépteté azon 
határzatát, hogy ezután minden év május havá-
ban, ktrtön minden korbeli isk. tanítók, az általok 
tanítandó tanítmányokból, ugyanazon korbeli papi 
és világi t. bírált által lesznek tnegvizsgálandók 
's ezek a' következő egyh. megyei gyűléseibe a' 
vizsgáról véleményt adandók. 

Sokak véleménye szerint ezen határzat a' n. 
t. egyh. megye várakozásának kellőleg meg nem 
felelend; 's hiszem — bár kisérje létrehozója fi-
gyelemmel — mint a"1 hajdankorban nem, ugy e' 
jelenben sem áldja meg az egyh megyét alkalmas 
isk. tanítókkal. — Mert ha vágynák ezen egyh. 
megyében, hivatalukat magasb szempontból, nem 
csupán az élelemkereset szűk köréböl tekintő, 's 
az isk. látogatóság igényeinek megfelelő tanítók, 



kik megérték a' kor parancsát, és önszorgalmuk 
által nem megvetendő tanítókká képezék m a g o k a t ; 

— és ha az illyek — szorgalmukat legkisebbé 
sem méltányolva — a' hanyagok- 's tudatlanok-
nak tapasztaltakkal együtt, minden évben censura 
adásra — mialól kiképzettség soha, csak sír sza-
badítand fel minden egyént a1 határzat szerint — 
összeparancsoltatnak: — ezen örökös lealacso-
nyíts által, a' n. t. egyh. megye az illyek előtt 
a' valódi erényhez vezető utat meggátolja,az ér-
demnek keserű jellemet ád, vagy azt önző gonddá 
fordítja magányérdek iránt, 's a' kitűzőit czél ál-
tala megközelítve soha sem leend. 

Tudhatja ugyanis a' tanító az általa tanítandó 
tanokat, 's a' korbeli táblabírák előtt ki is állhatja 
a' vizsgát; — de ha a' kedv, mi nélkül a' tanítás 
hatástalan, — az ösztön, mit érez keblében hiva-
talára , az örökös tudatlanságrai kárhoztatás le-
verő érzete által elkomorul 's megsemmisül, — 
vájjon a' tanok könyvnélküli tudása — mi igaz 
lelkismeretes 's korszerű tanítónál nélkülözhetlen 
— kedv 's ösztön nélkül áraszt-e üdvöt, hasz-
not a' most is csak — legalább nálunk — pangó 
falusi oskolákra? — véleményem szerint nem! — 
söt azok is, kik belsőleg hivatást érezve, sükerrel 
munkálkodhatnának ez a hon lényeges jóllétét 
feltételező pályán, még a' távolból sejdítvén a' 
hü tanítók hütlenekkeli egyenlőn méretésöket visz-
szarettennek, és olly pályát választanak, mellyen 
a' szorgalom méltánylatra, az erény jutalomra 
legalább számíthat. 

Czélszerübb volna hát ezen határzatot ismét 
nyugalomra méltatni, általa a'mindkét rendűt, 
bírákat az alkalmatlanságtól megkímélni, a' sze-
gény — különben is e' földön létező, minden kény-
től nyomatolt — isk. tanítókat az örökös meg-
gyaláztatás állapotjából kiemelni, hőbb pártolásra 
's méltánylatra érdemesíteni, — mi, hiszem, sokkal 
több alkalmas isk tanítókat jövedelmezne az egyh. 
megyének, mint az örökös censuráztafás — és a' 
korszellemével öszhangzó, nemesebb 's szívderítő 
pályán képezni ki őket a' tanításra. 

És hogy ezen pártfogás alá holmi kóborlók, 
érdemellenek ne tódulnának, minden tanítóságra 
magát elszánt egyén, hivatalába léptekor szigo-
rúan leendne megvizsgálandó, jó erkölcsöt 's ille-
delmes magaviseletet hiteles bizonyítvány által 
tanúsítandó. — A' kiképzésre pedig e1 lap hasáb-
jain már több ízben ajánlva volt a' tanítók egy 
érlekezö és olvasó körbei állásuk világi és papi 
elnöklet alalt, hol is összesített erővel, Edvi, 
Varga, 's több más jelesek nevelés körére tartozó 
munkáikat megszerezhetvén, ezeknek segítségök 
által hivalalkodási pályájokon a1 haza kivánatának 
megfelelőleg munkálkodhatnának, mire már pest-
gömöri 's több vidékbeli isk. tanítók dicső 's kö-
vetendő példát mulalának fel a' t. olvasó közön-
ség előtt. — 

De hála az égnek! egyh. megyénkben is van-

nak már nem épen méltatlan isk. tanítók a' ke-
serű megvetletés melleit is, kik előtt a' körükbe 
vágó korszerű javaslatok nem enyésznek el nyom-
talanul; söt megértvén a' haza szent szavát, a' 
haladási vágy keblökben honosulni kezd, mit ta-
núsít e1 lapok ez évi 25-ik sz.-ban Sz. D. tanító 
ur által, a1 tanítói képzésről tárgykimerítöleg elő-
adott értekezése nyomán készült indítványuk is, 
melly nem az egész egyh. megyebelieket, hanem 
csak két korbeli 20 egyént hív fel bizodalmasan 
egy tanítói egylet létesítésére, — hogy ezen in-
dítvány a1 felhívott isk. tanítók által mi részvéttel, 
a' n.t. egyh. megye által, mi pártolással fogadta-
tik, még a' jövendő leplezi, róla idejében a' t. ol-
vasó közönséget tudósítani kötelességemül ösme-
rendem. — Adjon isten munkálatuknak üdvös 
sikert, nékiek általa boldogabb jövendőt, k. n. — 

fii ü i r o i <i. 
É s z a k i f é n y . Pétervárból ir ják, hogy 

az Oroszországban levő protestáns egyház éven-
kint zsinatok által igazgatja magát öt helyeken, 
úgymint: Rigában, Mitauban, Révaiban, Moszkvá-
ban és Péterváron: ez utóbbi helyen tartatott 
zsinaton elhatároztatott, hogy az összes papság 
számára egy nagy könyvtár állítassék, mellybe 
a' protestáns literaturát tárgyazó minden külföldi, 
különösen német munkák, folyóiratok, újságok 
meghozattassanak és a' papságnál köröztessenek, 
melly czélból olvasó egyletek állítassanak fel. D 
A. Z.Nro 70. 1844. 

Oktatói é l ierség. Montalembert gróf-
nak a' franczia pairkamarában a' Jesuiták mellett 
tartolt hosszas beszéde , meliyet a' középkor 
obscurans szellemétől vezéreltetett — a1 türelem 
és felvilágosodás satyrájának mondhatni — fel— 
riasztá a' franczia egyetemek oktatóit, különösen 
pedig Micheletet és Q u i n e t e t , legközelébb pedig a' 
híres Lacretellet — ki az első revolutio alalt az 
egyházért fogságot is szenvedett, most pedig 
erőteljesen kikelt a' Jesuiták ellen, nem engedi, 
hogy ezek az ifjúságot neveljék, panaszt emel a' 
püspökök ellen, kik nemcsak a' Jesuita-rendet, 
de azoknak veszélyteljes elveiket is magokévá 
teszik , pártolják, felszólítja őket, ne tegyék 
gyűlöletesekké magokat a' szabad szellemű nem-
zet előtt, hogy ha pedig a'chatresi és chalonsi 
püspöki anathemáktól meg nem szűnnek, meg 
fogja előttök nyitni a' történetek könyvét. D. Ali. 
Z 1844. 

F r a n c z i a pro tc s t . p a p o k s z á m a . 
1815-ben a' császárság végével a* prot. papok 
száma volt 464, 1830-ban a' restauratió végé-
vel 527. — 1843-ig nevekedetl 667-re, je-
lenleg 700. A' papokkal az egyházak száma is 
hasonlóan nevekedett, ámbár jelenleg is még száz-
egy gyülekezetek vannak pap és templom nélkül. 
A' prot. Budgct a1 császárság alatt, 306,000 fr. 



A' restauratio ulán 675,000. 1843-b. 1,219,000 
fr. D. A. Z. 1844. 

Külföldi irodalom. Thesen über die 
Lehre von der Iürche: nebst einern Anhange, 
Lutlierthum, Union, sowie alfe und neue offenba-
rungsgláubige Theologie betreffend. Von B. de 
Valenti. Basel 1841. 8-r. X. és 128 1. 

Sz., mint a' czim is mutatja, thesisek alakjá-
ban dolgozott, 's megkell vallani, hogy ezen 
alakban ügyesen tud mozogni, ámbár akadunk, 
péld. 13. 1., thesisekre, mellyeket világosak- és 
igazaknak nem mondhatni. Homályosak a' görög 
egyházróli nyilatkozatok, mellyeknél fogva nem 
tudjuk, testvéregyháznak vagy más valaminek 
tartsuk e azt? Nem igazak a' sok kifakadások a' 
r. kath. egyház 's pápa ellen, ki sz. szerint, egye-
nesen anlikriszlus volna. V. bizonyosan nem aka-
rand Lutherre hivatkozni 's a' XVI. századot a' 
XlX-kel felcserélni. Ezeket egybevéve, e' köny 
vecskelulajdonképeni foglalatával csak némi meg-
szorításokkal érthetünk egyet Hü hitvallását a' 
szerzőnek, ki bibliai hitre valamicskéi hajt, szív-
ből tiszteljük, de hogy egyházi tudomány 's egy-
házi reformok körül hasson, ö nem arra termelt 
férfi. Ez különben is jelenleg olly mező, hol the-
sis- és aphorismairök nagy babérkoszorúkat alig-
ha araihatnak. Azok, kik a' nagy czélt szemoik 
előtt tartják 's feléje egyházi életkérdések tudo-
mányos megoldásával bátran eveznek, iüynemü 
tüneményeket föl sem vesznek ; műveletlen's mű-
velt világiak pedig felvilágosodásul nem használ-
hatják. Egyébiránt korszerű tüneménynek állít-
haljuk e' munkácskát nyilatkozataiért az angol 
egyházról (23—26 1.), mellyröl korunkban a' 
legfurcsább nézetek keringnek. Mi véglére az 
egyházi fenyítéket il leti, szilárd alapra itt sem 
találánk. 

Das Ceremonialgesetz des Altén Testamznts. 
Darstellung desselben und Nachweis seiner Er-
füllung im Neuen Testamente. Von Dr. th. Frie-
drich Gustav Liseo, Prediger der St. Gertraud-
hirehe in Berlin. Berlin 1842. 8-r . VIII. és 293.1. 

Midőn Hegel újra feleleveníté a' zsidóságnak, 
vallása fenségességének minden elismerése mel-
lett, pnrlicularismusa feletti régi panaszokat, mi-
dőn a1 törvényt csupán statuspolgári kötelesség-
nek, az egyeseknek törvényhozó 's uruk iránti 
viszonyát rabszolgainak 's az ó szövetség rítusát 
csupán külsőségnek bélyegzé , azt vélék az em-
berek, hogy minden tisztelet alól fel vannak oldva 
's a' kor speculativ iránya mindinkább gnoslicus 
ítéletet tartolt az ó szövetség felett. Strauss fel-
oszlató elve illően előkészített anyagot lelt 's kö-
vetkezeles szigorral táborba szállt nemcsak a' ca-
nonróli előterjesztések, hanem a' két szövetség 
belső összeíuggéséröli tan 's az óban foglalt jós-
latok ellen is. Ha általában nincs más kinyilat-
koztatás, mint spinozai értelemben: quatenus Deus 
per essentiam humanae menlis explicalur, ugy az 

ó szövetségi írók által rajzolt szertartásoknak 
történettanin kivül más becsök nincs. A' jelen 
munka tehát mindenekelőtt a' történellani követe-
léseknek kiván elegei tenni 1) a'Mózesi isten-
lisztelet sz. helyei-, 2) a' sz. személyek-, 3) a1 

sz. cselekvények , 4) a1 sz. időkről értekezvén 
's második föszakaszában az ó szövetségi szertar-
tásos törvény beteljesülléröl szólván. Várni le-
hetett, hogy Báhr jeles munkája : a' Mózesi is-
tentisztelet symbolicájáról, mellyet terjedelme's 
nagy ára miatt nem minden istenész szerezhet 
meg, népszerű, lényeges kivonatban fog adatni 
a közönség kezeibe. Sz. szabadon indult ugyan, 
mégis előde vállaira támaszkodik, mi azonban ér-
demét nem csökkenti. Ez okból ajánljuk a' dús 
foglalatú, fölölte oklaló munkát, mini jeles segéd-
eszközt az ó szövetségi islenlan legnehezebb ré-
szének megtanulására, íiatalabb 's öregebb islen-
észeknek egyiránt, valamint a' homilela is leg-
termékenyebb intéseket.talál a' szerzőnél, miként 
kell az ó s uj szövelségi alapigazságokat predi-
kácziókban használnia. 

Cultus der ehristkatholischen Kirche, von Fr. 
Xavér Schmid. III. Band. Passau, Wien u. Lu-
zern, 1842. n. 8-r . 527. 1. 

R. kalkolikusoknak használható könyv, terje-
delmes és legkisebb részletekig menő szertaríás-
tana miatt, mit a' munkának Bajorországban, 
Ausztria- és Schweizban tapasztalt kelele ele-
gendően bizonyít. Mi csak szelleme ismerleléseül 
említünk némellyeket jegyzelek kíséretében. A ' 
vegyes házasságokról 331. és 332. 1. ezeket 
mondja a1 sz.: „Ha házasságra lépni szándékozó 
pár, mellynek valláskülönbség áll gátló akadályul 
(itt czélzás van a' matrimonii impediens és diri— 
mens impedimentumra!) útjában, jő a' paphoz, ez 
a' korunkban érvényes viszonyoknál fogva köte-
les minden lehetőt megtenni, hogy szándékától 
elvonja. ,,'S mivel a' kötendő házasság — folytatja 
332 1. a' sz. — szokás szerint csak akkor jelente-
tik be a' papnak, midőn a1 házassági alku polgá-
rilag meg van kötve 'sa1 házasság fejdelmi hely-
benhagyása megnyerve, és igy akkor, midőn a' 
házassági szándék megsemmitése sokszor nagy 
nehézségeknek 's polgári károknak van alávettetve, 
ugy kötelessége a' papnak hivei fölött annyiban is 
szorgosan őrködni,hogy oktató (keresztyéni?) sze-
reíet és szelídség szellemébín már csirájokban dol-
gozzék kötelességszerű lélekbuzgalommal illyen 
házasságtervek ellen. Távol legyen tőle, miszerint 
vélje, hogy a' házasságkötést nem kell többé 
roszalnia, habár kezességek történtek is, a' gyer-
mekeknek r. kath. hitvallásban neveltetése iránt, 
mert jól meg kell gondolnia, hogy minden ve-
gyes házasság, mint ollyan , nem kívánatos 's a' 
legünnepélyesb kezességek is a1 gyermekek-
nek r. kath. hitvallásban*! neveltetése iránt az em-
beri érzület változékonysága melleit nem rilkán 
megcsalnak." Igy a' kötelesség elleni is köteles-



séggé tétethetik ? Nem kötelesség elleni-e, köl-
csönös, szeretetben tett házasságigéretel, melly 
sanctiót nyert már a? statustól,'s mellytől az egyik 
vagy másik félnek gyakran az egész életre kiter-
jedő, sokszor mind a" két félnek szerencsétlen-
sége nélkül nem lehet elállani, az örök szeretet 
(ez azon szeretet, melly „mindent lür?") nevé-
ben meggátolni? Köleles-e a' keresztyén, köte-
les-e a' szeretet tanítója, ker. pap, e1 meggátlás 
végeit „minden lehetőt" megtenni ? Miket nem 
gondolhatni, ha a' „lehetőt" minden megszorítás 
nélkül vesszük ! Rendesen azt mondják ugyan, 
midőn a' római kalolicusok türelmetlenségé-
ről van szó: Az hajdan volt ugy! most másként 
van! olvassunk csak illyen helyeket egy tisztelt 
német r. kath. istenész munkájában, miszerint 
meggyőződjünk, hogy most is ugy van, mint volt 
hajdan. 'S mi oka e'rosznak ? Az, hogy a' morált 
dogmaticával köték össze. Az egyedül igaz, az 
egyedül üdvezítő egyházróli dogmának fel kell 
szólítania lelkismerelében a' liivöt, hogy minden 
lehetőt elkövessen meggátolásául ollyan házas-
ságnak, melly mind a két félt, sokszor még a' 
magzatokat is, pokolba vezeli. A sz. ugy véli, 
hogy a1 gyermekeknek r. kath. hilvallásbani ne-
veltetéséről adott ünnepélyes ígéret se tartóztassa 
vissza a' papot, miszerinl illy házasság meggáto-
lásául minden lehetőt elkövessen. Mert az embe-
rek változékonyságára nem lehel támaszkodni. 
Ha hiszünk a1 gondviselésben, k i kell-e számoló 
bűvészként mindenl okoskodnunk? A' sz.olly ke-
veset épít egyháza egyedüli igazságára? Ezen 
igazságnak nem sikerülhetne e a' másik félt is 
átvinni az egyedül üdvezílö egyház kebelébe? 
Egy megmentett bűnös nem többet ér-e, mint 99 
igaz? Hát ha az egyik félnek sikerülne a' sz. há-
zasságban nemcsak a" gyermekeket, hanem ma-
gát a1 férjet is megszabadítani a' pokoltól? Ezen 
árérl nem lehetne-e sub hac cSulela merni, há-
zasságra lépni ? Az, ki lisztének tartja „minden 
lehetőt" elkövetni meggátolása végeit a' már meg 
tett kölcsönös házasságigéretnek, nem tarlandja-e 
lelkismeretlen dolognak, prolestantismusszine alatt 
egy szegény lelket elkaparítani a' pokoltól 's az 
állal uj polgárral gondoskodni az isten országá-
ról? Ennyire tévedhetni, ha szerencsétlen dog-
mát szabunk moraltételként a' lelkismeret elibe; 
melly régibb, mint akár az orlhodoxok, akár a1 

helerodoxok dogmaticája. — 357. 1. annyira 
megy a1 sz. türelmetlensége, hogy közvetve ér-
tésünkre adja, miszerint prot. pap által telt házas-
sági esketés nem is esketés. — Igen nevezetes, 
mit a' sz. a' papi hatalom használatáról a' gyóntató 
széhben vegyes házasságokat illelőleg 379. 's 
380. I. mond: „Ha vegyes házasságban élő r. 
kath., ki házasságra léptekor megnem igéré gyer-
mekei r. kath. neveltetését vagy világosan leköté 
magát, némeliy vagy minden gyermekét a1 katho-
lice (miért minduntalan e' divalkifejezés: ,,a' ka-

tholikus", melly alatt nemcsak a' protestánsok, 
hanem minden, a1 mi nem r. kath., és igy zsidók, 
mohamedánok, bálványimádók 's isteniagadók 
értethetnek ? Vagy a' protestánsok nem keresz-
tyének ?) neveltetni, gyónni jő, hatályosan fel-
szólítandó, hogy minden lehetőt (már ismét min-
dent, kivéve a' leheletlent?) elkövessen, misze-
rint gyermekei r. kath. neveltessenek (a' már 
megházasodottat fel kell gyónáskor szólítani, hogy 
erkölcstelenül, azaz, saját házasságigérete ellen 
cselekedjék?). Ha erre rá nem áll, mint gyerme-
kei üdvével nem gondoló férjjel kell vele bánni 's 
feloldozás nélkül elbocsátandó (mondjuk azután, 
hogy némeliy papok nem élnek vissza a1 gyónla-
tószékkel avatkozásra olly dolgokba, mellyek 
őket épen nem illetik, ha a' feloldozás megtagad-
tatik attól, ki házasságigéretét megtartani és igy 
lelkismerete szerint akar cselekedni, sőt, ha a' 
papnak gyóntatószékben mikénti magaviseletéről 
irt tankönyvekben a' házasságigéret megszegé-
sére egyenesen felszólíttatunk?). Alaptalan azon 
ellenvetés, hogy azon férj, ki néhány, tán minden 
gyermeke nemkath. neveltetését épen törvénye-
sen megengedő vagy legalább ünnepélyesen 
megigéré, a' gyónlatóatya illy kívánatára rá 
nem állhat, különben szószegő volna. Mert a' 
leglágabb moralista is kénytelen elismerni azon 
elvet: ad illicita nemo tenetur. Ki határzot-
tan bűnös (bűnös?) igérelet tön, azt megtartani 
nem köteles. Egyébiránt vegyes házasságban élő 
ollyan férjek fölött is, kik minden gyermekök r. 
kath. neveltetését kezeskedve megigérék, hü 
pásztori gonddal kell felvigyázni, nehogy házas-
ság közben Ígéretükhöz bűnös engedékenységgel 
hűtlenekké legyenek." Ha a' legtiszlább morált, 
minő bizonyosan a' keresztyén, ferde hilágazallal 
összeolvasztunk 's ezen összeolvasztást egyetlen 's 
igaz morálként hirdetjük, mit nem lehet erény-
's bűnné bélyegezni! Ha r. kath. férj ünnepélye-
sen, sőt törvényszék elölt igérelet tön, hogy ve-
gyes házasságban nemzeit néhány gyermekét nem-
kath. nevelteti, lelkismeretében köteles megszegni 
igérelét's a'pap köteles öt a' feloldozás megtaga-
dásával házasságigérete megszegésére erkölcsileg 
kényszeríteni, köteles a' házasságban háborgást 
(mert innen mi keletkezhetik egyéb háborgásnál, ha 
a'másik fél nem ledér, nem tág lelkismerelíTs nem 
hagyja magát kitéríttelni?) támasztani? E' sze-
rint az, mit a1 keresztyén bűnnek kénytelen tar-
tani, erény. Az erény pedig, t. i. a' házasságba 
lépéskor békés türelem- és szereteltel telt igéret 
hü megtartása bűn. A' hyperorlhodox dogmatica 
igy választja el, mit a' tiszla ker. morál összeköt. 

V e g y e s e k . 
Figyelmeztetésül »' latin nyelv-

tant oktatóknak: Megjelent és mind a' 
szerzőnél (Pest ev. iskolaépület), mind akármellyik 



könyvkereskedésben megszerezhető: „Elmélet-
gyakorlati latin nyelvtan," az I. és II. osztályok 
használatára, szerk. Melczer Lajos 2-ik bóv. és jav. 
kiadás, két függelékkel: mellyek' egyike a' szóne-
mek egymástóli származását és egymássali össze-
tételeit, másika pedig számos latin, és magyar mon-
datokat, mint viszonlagos fordításra szolgálandó 
feladatokat foglal magában. Ára bekötve 40 kr. 
e. p. 10 péld. után 1 ingyen. Czélszcrüségének 
megbiráltatását bízzuk a' tanítók és tanulók általi 
használat sükerére. 

Csődiilct. A' gyönki helvét hitvallást tartó 
gymnasiumban két oktatószék, jelesen a1 szónok-
lat-költészeti, és a' II. III. és IV-dik nyelvészeti, 
mik közül az elsöhez 800 váltó ft., 's több mel-
lékes jövedelmek, a' másodikhoz 600 váltó forint 
évi fizetés költetett, a' legközelebbi iskolai év 
multával megürülvén: az ezen hivatalokat el-
nyerni akarók, — kikben a' tanítás- 's nevelés-
beni gyakorlottság mellett, görög, latin nyelvek-
beni alapos jártasság, német nyelveni tökéletes 
beszélés, 's jó erkölcs a' szükséges kellékek, 
— hiteles bizonyítványokkal támogatandó folya-
modásaikat a' nevezett gymnasium felügyelői 
czím alatt szíveskedjenek, legfeljebb sz. Mihály 
napig, bérmentesen Gyönkre küldeni. — Utolsó 
posta: Nagy-Dorog. 

Peremartoni N a g y Z s i g m o n d , 
i skola- tanácsi j egyző . 

Folytatása a' pápai Győrbe hoza-
tandó protestáns főiskola számára 

tett ajánlatoknak. 
Veöreös Mihály i f j . 2 5 0 f., Schmidt György 2 0 0 f., 

Heiter Ádám egysze r re 1 0 0 f., Hechtl András egysze r re 5 0 
f., Nicsinget Pál 1 0 0 f., Veöreös István ÍOOf. , Szalay András 
5 0 f., Veöreös János 5 0 f., Falk János 5 0 f., Fekete István 
5 0 f., Varga Pál 2 5 0 f., Angyal Lőrinci 2 5 f., Váczy Péter 
1 2 5 f., Szakáts Mihály 1 0 0 f., Rozsa Ferencz i f j . 1 0 0 f., 
Thie t ing G y ö r g y 5 0 f., Falk Mátyásné özvegy 1 2 f. 3 0 kr . , 
Boha István 5 f., Barath János 5 0 f., Judi tha Richter 5 f., 
Schneider János 2 f. 3 0 kr . , Rúzsa Ferenczné 5 0 f., Var ja 
Péter 2 5 f., Szalay György 2 f. 3 0 kr . , Bálind Sándor 2 0 
f., Mokker Mihály 1 0 f., Mokker Pál 2 f., Kováts Sándor 
3 0 0 f., Kozma András i f j . 1 0 f., Bodroghy Ádám 3 0 f., 
özv. Váczy Pé te rné 1 0 f., ns Körmendy Sám. 10 f., Váczy J á -
nos 1 0 f., Kováts István 1 0 f., i f j . Horváth István 5 0 f., i f j . 
Szalay András 10 f., ns Horváth Sámuel 5 0 f., Szombat A n -
drás és családja 5 0 f., Nastein Ist. 5 0 f., özv- Török F e r e n c z -
né 5 0 {., Fischer János 2 f., i f j . Boka György 5 f., Horváth 
István de Sághi 2 f. 2 0 kr.3 Falk István 2 0 f., Némethy Pál 
1 2 f. 3 0 kr. , Koval ter György 5 0 f., Kraszner György 5 f., 
ns Szilágyi János 2 f. 3 0 kr. , S r i cke t Luiza 2 0 f. , Beet 
András 1 5 f., Bodroghy Jósze f 1 0 0 f., Günther Mihájy 5 0 
f., Georg Majek 1 5 0 f., ö r eg . Fischer JózsEf 5 0 0 f., i f j . F i -
i c h e r József 2 5 0 f., F ischer Károly 2 5 0 f., Majjer Mihály 
2 0 0 f., Gonrad Majer 5 0 f., Lates Jakab 1 5 0 f., Hechtl 
Fr idr ich 1 0 0 f. , idősb Nagy István 2 5 0 f., Muth János 1 0 0 
f., Mausperger István 1 0 0 j. , Laka'.os János 1 0 0 f., Baue r -
heintz Magdaléna 1 2 f. 3 0 kr . , Je l inek Ferencz 2 5 0 f., J e l i -
nek Elizabetha 1 0 0 f., Fe renczy Sándor 3 0 0 f., Braun J á -
nos 1 2 5 f., B&ke M. orv. 5 0 f., Beke A«gu&t tanácsnok 5 0 
* • 1 i j . i 
Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k 

f., Günther János 7 5 f., Fischer József 2 5 f., P o t y o n k y 
Gusztáv 2 5 f., Rába István tanácsos 2 5 f., Mészely Sofia 
Zánihö Mih. hit. 5 0 f., Eőry Istv. iigyv. 1 0 0 f., Székely Kár . 
1 0 0 f , Strausz János 5 0 f., Klöchner József 2 5 r., Szabó 
István orvos 1 0 0 f., özvegy Baranyai Jánosné és leányai 7 
f. 3 0 k r . , Zechmeister Pál 5 0 f-, Skarkay özvegye 1 0 0 f., 
Skarkay Sámuel 1 0 0 f , Horváth Dániel főszolgabíró 1 0 0 f., 
Torkos Imre ügyvéd 1 0 0 f., Horváth Dániel ö regebb 1 0 0 f., 
DöríTer Ernest 5 0 f., Baranyai Ferencz 1 0 0 f., Lau tensch la -
ger Jakab 2 5 f., Sz. Mihályi András 1 6 0 f., Pé te r Mihály 2 5 
f., ns Csépi Pál 2 f. 3 0 k r . , Horváth Sándor 1 f., Csákvári 
Mihály 2 f. 3 0 kr . , Smikli Fe rencz 2 f. 3 0 k r . , Csákvári 
Mátyás 2 f., Tisler Mihály 2 f., 3 0 k r . , Makker Mátyás 5 f., 
ns Sz. Mihályi Pál 2"50 f., Kosár János 1 0 0 f , Smikli Mihá'y 
5 f „ Györy János 5 0 f., Nicsinger József 5 0 f , Vörös K á -
roly 5 0 f., özv. Venczel Mátyásné 5 0 f , Gaizlinleg József 2 5 
f., Hauzer Gusztávné 1 2 f. 3 0 kr . , Korbani ts István 5 f., ör . 
Klauzer János 5 f., i f j . Klauzer János 5 f., Czech András 5 
f., Huber István 1 2 f . 3 0 k r . . S a x István 5 0 f . , K ö c h e r t Dániel 
5 0 f., Stubán János 1 2 f. 3 0 kr., Geiszl ingcr Endre 7 5 f , 
Strauz Roza 10 f„ Schöpf István 3 0 f „ Marchart Ferencz 6 0 
f., Diénes Pál 1 2 f. 3 0 kr., Matkovich Zsigmond 1 0 0 f , 
Szüts Antal 1 0 0 0 f., Bősze Péter 2 0 0 f., özv. Lehner J á -
nosné 5 0 f., St i rmer Sámuel 2 5 0 f., Spatli György 2 5 0 f , 
Igl Gotlieb 12 f. 3 0 kr . , Jo rdán Fridr ich 2 5 f., Raab Chr . 
2 5 f. , Wölf l József 2 5 f., Nagy Sámuel 2 f.. Lucardy F e -
rencz 5 0 f., A n g e r e r Károly 1 2 f. 3 0 kr . , Hufflösz Sámuel 
5 0 f., Hoppé Tobias 1 f., özv. Schöpff Pálné 2 5 f., Kozmn 
Mihály 5 f., T r o g m a j e r Sámuel 1 0 f., Sax Tobias 1 2 f., 3 0 
kr . , Kováts Józsefné szül. Bokor Susan 5 0 f., Koller János 
örökös i 1 2 f. 3 0 kr . , Kosár Ferencz 2 5 f. Major József 5 0 
f., Csaplár Pé te r 2 5 f., Horváth Mihály ö rök . 5 f., Csaplár 
József 1 2 f. 3 0 kr. , Nagy Pál 2 f. 3 0 kr . , Dorner Eduárd 
1 0 0 f., E ö r y Ádám 2 5 f., Csaplár Mihály 1 2 T. 3 0 kr., i f j . 
Csaplár Mihály 5 f., J u n g Fridr ich 6 f., Szeigenetul Józ ie f 
2 f., 3 0 kr . , özv. Sax Jánosné 2 f., Lehner Susanna 2 f. 3 0 
kr . , Lauter János 5 0 f., Diche János 6 f., F rey János 6 f., 
Günther Pál 2 5 f., Zechmeister Katarina 2 0 f., özv. A n g e r e r 
Dá\ idné 1 f., Horváth Ferencz 2 5 f., Pohr Babeth 5 f., D u r -
neisz 1 0 f., Heufl'el Eduárd 1 0 özv. Torkos Kris tofné 1 0 f., 
Stampa tes tvérek 2 5 f., Fosenberg Antónia 1 2 f., 3 0 kr. , Sax 
János 2 5 f., Schöpf Eduárd 5 0 f., Leikan János 15 f., Hef í -
ner Ferencz 1 2 f. 3 0 kr . , Kracze r János Mihály 2 f., ö r e g . 
Landgraf 2 f. 3 0 kr . , Gottlieb Károly 2 f., J u n g Keresz té ly 
2 f. 3 0 k r . , Kaizinger J ános 2 5 f., Győry E n d r e 1 2 f., 3 0 
kr . , Bolla Mihály 1 0 f., Holczhammer István 1 5 f., T u r -
csányi János 1 0 0 f., Gayer János 1 0 0 f., Schmid Eduárd 12 
f., 3 0 kr . , Vághi Antal 1 2 f „ Rétál ler Gábor 2 5 f., Kálmán 
Károly 5 0 f., HatosMihály, felépülvén a ' fő t anoda a ' Catecheta 
szobájának kimeszelésére egyszer mindenkorra ajánlok e g y 
kila meszet . Zmeskal István 3 0 0 f., öreg . Veöreös J ános 
2.50 f., Veöreös J ános ügyész 5 0 f., Zmeskal József 5 0 f., 
Kozma Gerge ly 2 0 f., Rak János 2 7 f. 3 0 k r . , Steffamits 
József 2 5 f., Anvander Ferencz polg. mest. 2 5 f., Szakáts 
Mihály tanácsos 10 f., Hergesszell Ferencz tanácsos 5 0 f., 
Csaby József tanácsos 1 0 f., Kövessy Ferencz tanácsos 1 0 f., 
Vörös Lajos h . i r n o k 2 5 f., Berzauter Lajos 1 0 f., Karpff S á n -
dor tanácsos 5 0 f., Bugli Pál Győr vár . főhadnagy 5 f., E k e r 
János var. árva hív. ellenőr 1 0 f., Tomentsek Fe rencz t a n á -
csos Szaváry József árvák gondnoka 5 f., Lengyel Ignátz 
alapit pénz tárnok 5 f., Landher J ános 5 f., Csillagh József 
5 f., Huber Antal 5 f., Horváth István győr i sz i jgyár tó mes -
te rek czéhmestere 5 f. (Fo ly ta tása követk . ) 

IGAZÍTÁS. Az adakozók számába 2 4 helyen Szen tmi -
hályi Fe rencz hibásan nyomato t t Szentki rá ly i Fe rencznek . 

Pál . — Nyomt. L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
36. szám. Harmadik évi folyamat. Sept. 7. 1844. 

Isten törvénye t öké l e t e s ; felvidít ja a ' lelket 

Isten parancsa i g a z s á g o s , bölcscsé teszi az együgyű t . 

Zsolt. 2 0 f. 8 . 

TARTALOM: Kéretlen válasz zsinati tárgyban folytatás. — 
Gyűlések: Ág. hitv. bányakerületi, a' dunántúli evang. egyh. 
kerület i , kishonti esperességi , 's belső somogyi egyház-
megyei gyűlés. — Iskolaügy: A' Nyíregyházán álakítandó 
néptanítókat képező intézet ügyében. — Külföldi irodalom. 
— Vegyesek. 

Kéretlen válasz zsinati tárgyban 
folytatás. 

Mielőtt zsinati tekintélyt 's elintézést igénylő 
tárgyak iránti szerény nézetem elmondását foly-
tatnám azon biztos remény alatt, hogy mélyebb 
belátás-'s szélesb olvasottságú ellenvéleményüek 
subjectiv meggyőződésem isméti szőnyegre ho-
zását, részemre bocsáthatlan vétkül nem fogják 
felróni: bátor vagyok még egyszer visszatéröleg 
a1 prot. házasok váló pereire pár jegyzetet ten-
ni. — Igen tisztelt tudósunk Péterfi Albert ur, 
Másik szó a1 maga helyén czimü, az óramutatóra 
megjelent röpiratában, mellyet férftasb felszóla-
lásnak reményltünk, a prot. váló pereit, noha 
egy kis záradékkal l. i az egyházi tanácsok ellen-
őrsége sürgetése mellett lap 70 szinte a' világi 
törvényszékek eleibe utasítja. Minthogy jobbra 
oktatva, előbbi nézetemtől elállni soha nem tar-
tám elvtagadás 's köpenyfordításnak, a1 kérdéses 
tárgy körül újra komoly figyelemmel elméike-
dém ; de a1 törvényes szertartások megtartása 
mellett kötött házasságot még a' vallás stádiu-
mán sem tudván képzelhetni erkölcs — vallási 
bélyeg nélkül; 's nem tudhatván azt más polgári 
szerződésekkel ugyanazonosílni — identiftcalni: 
csak szilárdult már nyilvánított nézetemhezi ra-
gaszkodásom, hogy t. i. a válópereknek papiszék 
előtt kell természetileg folyniok. Mert habár 
megengednék is, hogy a' protestantismus elvei-
vel homlokirányban nem ellenkezik a' válópe-
rek világi törvényszékek előtti folyhatása: állítni 
merem, mikép helyzet "s körülményünk,honunkban 
a'papi törvényszékek létesítését a1 válóperekre 
még ekkor is igénylik. Tudjuk ugyanis, világi 
törvényszékeink jelen szerkezetét, mikép ott, a' 
mellett, hogy a' clerus jelen van, a1 bírák több-
sége, 's ezt csaknem átalánosan mondhatni, r. 
cath. hitű, kik a' házasságot, mint sákramento-

mot felbonthatlannak tanulták "s tartják ; már mi-
vel a' törvény szavai alkalmazására, a' bíróban, 
erősségekre alapított lelkisméretes meggyőződés 
nélkülözhetlen, — részemről ugyan, e1 feltétel 
nélkül ügyemben, bírónak senkit nem óhajtnék: 
— kérdem, nem kényszeríttetik-e egy r. cath. 
biró hittana 's lelkismérete elleni tényre, a1 váló-
itélet kimondásakor? hacsak a'prot. házasságát 
más szempontból nem veszi, mint a r. cafholiku-
sokét, azaz pusztán polgári kötésnek nem te-
kinti, a' mit pedig sem hallani nem szeretünk, 
sem meg nem engedhetünk; kérdem továbbá, 
nem ez-e az ok, hogy némellykor a' protestán-
sok több évekig folyt válópereikben, a' halálhoz 
váló ítéletet? hiteles értesítés után tudom, mikép 
egy tekintélyes biró a törvényszéken, épen az 
említett ok 's tan miatt, nem mondáki egy házas-
sági ügyben a' válóitéletet. Ez akadályt némely-
lyek ugy vélik elháríthatni, hogy a1 legalsó tör-
vényszéktől a' legfelsőig, a' protestánsok váló 
pereire, ezen hitfelekezetü bírák alkalmaztassa-
nak; de ez, ha sikerülne is, gyakorlatban aligha 
nem kivihetetlen. Fenmarad, minek fenmaradni 
kell, hogy t. i. a' prot. válópereiben papi tör-
vényszékeknek kell ítélniök, mellyek, mint tudjuk, 
vegyes szerkezetűek. 

Legnyomósb oknak tetszik említett röpirat-
ban, hogy a1 válóügyek, a' világi törvényszékek 
előtt, sokkal nagyobb szigorúsággal, önállásu 
függetlenséggel és részrehajlatlansággal kezel-
tetnek , mint a' papi székeken. De hát nincse-
nek-e szabadon kezeink, elfojlni a' visszaélése-
ket, rendezni consistoriumainkat; biztosítni 's 
szilárdítni papjaink még mindég ingatag állását, 
— hisz ettől ma már tán nem idegenkedünk!? 
— fékezni az uj választások rendszere által a1 

nyomorú nyereség után sovárgókat ? Igen, mind 
ezt, 's ezeknél még többel is tenni hatalmunkban 
áll, és óvakodjunk a' tenni nem akarás ürügye 
miatt, százados jogot eldobni magunktól . Azon-
ban önállás nélküli, részrehajló, megveszteget-
hető egyén s biró tán nem épen csak a1 papi 
osztályzatban, de más rendben is található! Ne 
hivatkozzunk a'kérdéses ügy feletti vitatkozásban 
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olly példákra sem, hol egy pennarántás töröl jo -
gokat, szab egész osztályzat kihallgatása nélkül 
parancsokat! nézzük inkább a'folytonos gyakor-
latot. Az 1539. évben, Luther befolyásával léte-
sült consislorium óta, a' váló perek mindenütt 
és mindenhol a papi székek eleibe tartoztak, egy 
's két ellenkező példa, az átalános gyakorlat el-
len, semmi túlnyomó sulylyal nem birhalván. Ne 
feledjük Szász Móricz utasítását a' papi székek-
hez, ki ezeket jogaikban csorbítni nem szerelvén, 
a1 válópereket előttük meghagyja, arra figyeltet-
vén a' püspököket, hogy szelíden keresztyéni 
módon 's a' sz. irás szerint gyakorolják e' jogot. 
Ha egy kis tekintetet szerez az egyházi törvény-
székeknek a1 házassági perekbeni bíráskodás: 
miért irigylenök ezt tőlük? avagy veszít-e ez 
által méltóságából a' prot. vallás, mint veszített 
akkor, midőn a'sok tekintetben sérelmes Carolina 
resoluíio megfosztá a' prot. püspököket 's espere-
seket a' kérdéses perekbeni itélhetéstöl, termé-
szetűk elleni útra, a' sz. székek eleibe utasítván 
azokat. Megszaporodnak ekkép a' váló perek, 
mondják az ellenkező perutat pártolók : ámde r i t -
kulnak a' visszás éltií házaspárok; ritkulnak a' 
közbotrányt szülő buja tettek; emelkedik az er-
kölcsiség. Nézzük meg csak gyakorlatilag, mint 
áll jelenleg a' visszás párok dolga: a' békéltetés 
miután nem egy, de sok ízben, a" visszás párokra 
nézve siker nélkül megkísértetik; miután a' pap 
állal felhívott külső elöljáróság komoly fellépése 
sem eszközölhet békességet az engesztelhetlen 
párok közi: kiadatik az inkább halni, mint együtt 
élni kész párnak a' sikertelen egyeztetésröli hi-
teles bizonyítvány; ekkor rokonok és nem roko-
nok, részint a' válóper költséges voltával, részint 
más most nem említett okokkal ijesztgetik a' sze-
rencsétlen párt, kik hát az egyházi békéltetésről! 
bizonyítványt, szinte mint kiváltságot, a'zsémbés 
nyügtöli szabadulásra, 's oklevelet a' kény- 's 
tetszésszerinti kicsapongás 's kedvkeresésre, biz-
tos helyre elzárva, a' helyett, hogy a' válópert 
minden szorgalmazás után is elkezdenék, a' buja 
bűn fertőjébe merülnek el. Miért ne munkálnánk 
egyesített erővel illy bús, 's az erkölcsiségre ká-
ros hatású példák örök megszüntetésén? miért ne 
azon, hogy a'házasság minél többre, sőt min-
denkire boldogító 's üdvárasztó lehessen. Hisz 
Angolhonban ime korunkban törekesznek a1 visz-
szás párok elválhatási útját könnyítni! én mind-
ezeket honunkban ugy vélem eszközölhetöknek, 
ha a1 házaspárok, midőn az égi 's földi örömök 
legédesb, legbiztosb forrása, rájok nézve örökre 
felzavartatott, legszentebb ügyök elintézését, ön-
választotta 's hason hit felekezetű birák, azaz 
papi székekre, mellyekkel úgyis a' legbizalmasb 
kötelékkel szorosan összeköttetvék, bízatva 
szemlélhetik. 'S végül, nem tudom, most, midőn 
a'viszonosság elve a'jelen országgyűléshez, val-
lás tárgyában leérkezett k. kegyelmes leiratban 

kimondalik, nem lesz-e felesleges megemlítnem, 
hogy miután a' calh. clerus a1 házassági ügyek-
ben itél, a' vallások közti viszonyosság mintegy 
követelni látszik, hogy a1 protestánsok válópe-
reiben is, mivel ezek a pusztán polgári szerző-
dések közé erőltetés nélkül soha nem sorozha-
tok, a' prot. papi törvényszékek Ítéljenek. 

Ha azonban, csakugyan kisebbségben rnara-
dandok,'s ellaszíljuk magunktól azt a'jogot, mely-
lyet az 1790. 26 t cz. a' prot. felekezeteknek 
biztosit: fájdalommal bár, de kimondom, legyen a' 
hatalmasbak akaratja. Hanem ez esetben én is 
záradék's feltételhez folyamodom, jelesen: „min-
den olly világi törvényszéken, melly a' protes-
tánsok válópereiben itél, a'házasságot'védő, sza-
vazat nélküli egyházvidéki, vagy kerületi ügyé-
szen kivül, két egyházmegyei választott tanács-
nok, az egyházi rendből, a' törvényszéki ül-
nökökkel érvényes szavazattal biró , okvetetlen 
jelen legyen 's ítéljen, — az esperesek köte-
lessége levén a' válópereket a' megyei törvény-
széknek beadni, 's azok felvételét szorgalmazni, 
folyamát figyelemmel kisérni!" Noha e' záradék, 
a' hajdani jognak, csak darab leplecskéje leend, 
mindazáltal némi vigasztalás arra nézve, hogy 
egész hitfelekezet 's ennek egyházi rendje felett, 
nem egyedül a' hatalomszó, de az észszerű mél-
tányosság itélt 's határozott. És e' nyilatkozattal, 
nehogy szerénytelennek ítéltessem, részemről 
bevégzem a' kérdéses ügy feletti vitatkozást, az 
észszerű méltánylástól várva ennek, vallásunk 
méltóságához illő elintézését. Most a' kitűzött 
tárgyra: 

7. Kérdés: Szükséges-e változást tenni a' 
protestánsok kül isteni tisztelete 's temetkezési 
módja körül. Szabad legyen i t t , csak a' reform, 
hitvallásuak vallási szertartásairól szólnom, ágos-
tai hitvallású testvéreinknél gyakorlatban lévőket 
érintetlen hagynom : 's egyszersmind előlegesen 
e1 tárgyra vonatkozó elvemet", mint buzgó óhaj-
tást , nyilváníthatnom : Egyformaság a' két ma-
gyarhon minden szegletében, a' vallási szertar-
tások ; egyformaság főlega' szent sakramento-
mok' kiszolgáltatása 's esketéskor tartandó be-
szédekre nézve. Tudom , sokak előtt különösnek 
tetszik e' kívánat, pedig vajmi sok okunk van, az 
e' részbeni tarkabarkaság megszüntetése sürge-
tésére. Agendáink a' stylra nézve, hogy korukat, 
a'' magyar nyelv jelen virágzási fokozatához 
mérve, felelte túl élték, nem tagadhatni, 's tán 
ez az ok, a' mért segéd 's rendes lelkipászto-
raink, magamat sem véve k i , több 's kevesebb 
avatottsággal, csaknem minden nevezetesb al-
kalomra más a' réginél meglehet jóval silányabb 
beszédet készítünk. Hallottam nem igen rég egy 
népes 's fényes egyházban, magán háznál tar-
tatott keresztelési innepélykor, — melly szertar-
tásbani válogatásról alább — olly virágos, de 
olly velő nélküli, vagy hitvány 's rut hizelgés-



sel tömött beszédet, hol még a' szülő anya pár-
nája boldogsága, V a1 bábái foglalatosság sem 
maradt érintetlen, hogy csak ezen egy beszéd 
elegendő lett volna , nj 's meghatárzott agendá-
kat óhajtó hitemben megerösílni. Tudom, hogy 
a* sok ismétlés minden buzdítás nélkülivé aljasul, 
épen azért nem egy, 's örök időkig megtartandó 
agendákat sürgetek, hanem e' részbeni nagy 
hiányunkat igy óhajtóm pótoltatni: Szóiitassanak 
fel az egyházkerületek által , magokban képes 
hivatást érző lelki pásztorok, a' 6 rendes Com-
muniokor, 's mivel népesb egyházakban többször 
is szükséges Urvacsoráját osztani, két 's három 
bár mikor mondható; továbbá keresztség 's eske-
tési különféle alkalom- "s körülményhez illő, ugy 
szinte gyermekek confirmaliójakor * ) mondandó 
beszédek készítése és neveik névrejtö pecsétes 
levelkék melletti beküldésére; ezeket rostálná 
meg egy egyh. kerüteti vegyes választmány, 's 
majd az egyházkerületi közgyűlés által helyben-
hagyhattak közül, a' convent, a' szükséges meny-
nyiségií legczélszcriíbb beszédeket kiszemelvén, 
megerősítés 's a' symbolicus könyvbe leendő ik-
tatás végett zsinat eleibe terjessze, mellyektöl 
azután eltávozni bármilly capacitásnak szabad 
nem leend. Neveket az igy kinyomatott beszédek 
alatt azért nem szeretnék látni, mert tán még ez 
is mondathatnék, hogy a' protestánsok hittanát 
ez 's ez egyén íüzé ki 's határzá meg; azonban 
a' méltányosság követeli, hogy a' megerősítést 
nyert beszédek szerzői az utókornak átadassanak, 
e"1 tekintetből azokat az egyházkerületek jegyzö-
könyveibe feljegyeztetni vélném szükségesnek. 
Mivel pedig a' mindég tökéletesbülni törekvő ész 
eleibe véghatárt, non pius ultra-1 vonni annyi, 
mint a' protestantismus életgyökerén halálos dö-
fést tenni: ezen beszédek, agendák, minden 50, 
vagy ha tetszik, több év múlva, mikor t. i. az egy-
ház szükségesnek ilélendi, zsinatilag átnézesse-
nek^1 nyelv műveltségi fokozatához alkalmaztas-
sanak, a1 netalán elavult, vagy feleslegessé vált 
beszédek helyett ujak, kielégítők készíttessenek. 
Most a' kitűzött kérdésre: 

1. Templomi szertartás. Szavakat, hatást 
igénylő szavakat hallunk emeltetni templomaink 
szent egyszerűsége ellen, mint mellyek kellő buz-
góságot, legalább mennyit a' készítmény- 's fest-
vényekkel gazdag templomok a' hívekben ger-

A' gyermekek confirmalióját én sokkal nagyobb ü n -
nepélyességgel szeretném tar tani , mint az, je len leg ná-
lunk reformátusoknál tar tat ik, 's erre nézve valamit m i -
előbb hataroztatni annyival inkább óha j tok , mivel van 
pap, ki azt koréhez ta r tozónak sem ismeri, mert az 
neki nyilván nem parancsoltatik, mer t neki azért külön 
nem fizetnek, — az illy "s hason körülmények k í -
vánják azt , miről alabb leend szó, — hogy a' pap ne 
s to taér t , de azér t teljesítse a1 papi szolgála tot 's k ö t e -
lességeket^ mert azokat egyházi hivatalánál fogva t e l j e -
síteni tar tozik . H a j n a l Á b e l . 

jeszteni nem képesek. Ha tollam törölhetellen be-
lüket rajzolhat, — 's tágasb téren mozoghatna : 
idéznék a' történetek évkönyvéből 's az ész v i -
lágából, az elfogulatlan ítélet törvényszéke eleibe, 
eldöntő ellenokokat; elmondanám az e' tárgyra 
vonatkozó régi 's uj adatokat; leírnám azon ke-
serű vádakat 's szemrehányásokat, mellyekkel 
egész a' negyedik század utójáig, a' mindenben 
egyszerűséget tartó első keresztyének, az ellen-
nézetű pompázóktól illettettek; egy futó pillanatot 
vetnék a1 V l I - ik században, a' kül isteni tisztelet 
körtili fény's pompa meggyökereztetése tekinte-
téből alkotott intézvényekre: de ezeket 's más e' 
tárgyra vonatkozókat mellőzve, csak azt említem, 
hogy a' protestantismus a' Jézus evangyélioma 
szerint, az istennek nemcsak negatív, de főleg 
positiv isteni tiszteletét tanítja 's követeli, azaz 
nem elégszik meg azzal, hogy követői semmi 
mellékes tárgyat tiszteletjegyéül, minek felfogá-
sára az együgyűség felemelkedni nem képes, de 
inkább az egy istent imádják, nem a' néma ké-
pekben, hanem lélekben és igazságban. A' pro-
testantismus két tanuságleljes könyvet nyújt hí-
vei kezébe, egyik a' természet nagy könyve, hol 
minden fűszál, minden csemete hatályos buzdító 
's sikeres oktató; másik a' sz. biblia. Kit e' két 
könyv ki nem simíthat, vallásos emberré nem 
képezhet; abban a' képkönyvek, mellyek körül 
maga Bellarmin, hogy veszély ne keletkezzék, 
nagy ovatosságot sürget, aligha költenek fel buz-
góságot ; mert, nézetem szerint, az a' megható 's 
elragadva gyönyörködtető benyomás, melly keb-
lünkben egy képcsarnokba beléptünkkor — ki-
vált első ízben, — a' gyakoriság itt is von le az 
ingerlő hatásból — származik, lényegesen kü-
lönböző a'vallásos buzgóságtok Én léhát reform, 
templomainkat tovább is, sőt mindenkor mostani 
egyszerűségükben, minden ragyogó ékesgetés 
nélkülinek óhajtóm 's kívánom hagyatni ; „oltá-
rok legyenek abban a' hívek hajlékony sziveik 
fogékony elméik; képek az isten beszéde hallá-
sára keblünkben felgyuladt munkás élet 's ke-
resztyéni erények,4' 's az isteni tisztelet azokban 
szinte egyszerű és észszerű, jelesen éneklés, 
imádság vasárnap- 's ünnepnapokon délelőtt egy-
házi beszédek tartásából álljon. 

Mi az éneklést illeti: Megbocsátnak ref. hit-
rokonim, ha szinte minden hilfelekezelüek ének-
lése közt a mienket, reformátusokét legsimitla-
nabb 's legnyersebbnek állítom, 's e' fülsértő 
nyerseséget az orgona nem létéből származta-
tom; és avagy csak ezen tekintetből is kívánatos 
volna, hogy minden templomainkban orgona sze-
reztessék, hogy tettel czáfolhatnók meg azon rá-
galmazókat, kik elhallgatva a1 gátló okot, t. i. re-
form. egyházaink szegénységét, elfogultságból-e 
vagy rosz akaratból? minket ref. félt, folyvást 
az orgona megesküdt ellenségének hirdetnek *s 
állítnak. De bizzunk, itt is segítni fog rajtunk az 



ég, csak magunk segítsünk magunkon, s bírjunk 
kitürö buzgalommal! * ) Templomi énekeink tex-
tusát illetőleg: Énekes könyvünk még nem igen 
régi, épen azért, ugy vélem, minden rendkívüli 
zaj 's botrány nélkül lehetne részint kijavítni, 
részint pótolni azon hiányokat, mellyek akár a' 
tökélyesbült m a g y a r nyelvészet criticáját ma többé 
ki nem állhatják, akár más tekintetben, e' becses 
könyv körül ssembe szökők, millyenek például a' 
zsoltárok közül m i n d azoknak kihagyása, mellyek 
alkalmilag készültek, 's ma épen nem énekelhe-
tök; másoknak, szinte a' dicséretek közül is csak 
mindeniknek rövidítése, mert a' mellett, hogy 
ezek csak a' könyvet drágítják, ugy vélem, itt az 
ideje, hogy a' publicum, a' kántorok gyámsága 
alól kikerülvén, nagykorúságra vergődjék. Né-
zetem szerint, mivel minden jól ké'szült énekben, 
az azon elömlő buzgóságon kivül, bizonyos ke-
rekség, összefüggés van: azt tarkázva énekelni 
annyi, mint a' benne levő értelmet megzavarni, 
— de innét ismét az következik, hogy nem kell 
tehát egy éneknek 8, 10, 's több versből állani, 
mert akkor egyfolytában, testi 's lelki unatkozás, 
igy buzgalom sértése nélkül bajosan énekeltethe-
tik el. Énekes könyvünkben továbbá szaporítni 
kell az alkalmi énekek számát, 's kijövöre minél 
több, egy 's két versü énekeket készítni; 's azt 
néhány a* magyar nemzetiségre buzdító 's a' re-
formatiót örökítő énekkel gazdagítni; * * ) közzé 

* ) Nemcsak az orgona nem lé te , de számtalan szüksé-
geink k i á l t j á k , hogy egyházi eddigi adó- rendsze-
rünknek változnia kell, mig tehát szaporí thatnók, szé -
lesbítnök a ' l é tező jövedelmi kútfőt az által, hogy együtt 
emeljük az egyház terheit . Ne véljük jogainkat az á l -
tal csorbulni, ha szegény hitfeleinkkel vagyon- ' s j ö v e -
delemaránylag egy czélra adózunk, — 's ez e lvet zsi-
natilag kimondatni ' s megállapít tatni óhaj tóm, hogy az 
egyházi adó alól nincs mentesítés. 

H a j n a l Á b e l . 

**) Örömmel igtatnám például énekeink k ö z é , 's évenkint 
legalább egyszer templomainkban énekeltetni ohajtnám 
azt a1 lelkes éneket, meliyet főtiszteletű Szoboszlay Pap 
István püspök ur a 'LXXXIX. zsoltár nótájára az 1 8 1 7 -
ben tar tot t reformatio három százados ünnepére készí -
te t t , meliyet bátor vagyok jósolni, 3 század múlva sem 
fog pirulni reform, közönségünk énekelni, a ' benne f o g -
lalt eszmékért , ' s meliyet a' reformatio 3-ik száza-
dos öröm ünnepének előadása czimü gyűjteményből, 
nem gondolván, a-1 ma is már elég r i tka gyűj teményt 
minden érdeklet t bir tokában meglenni , ezennel ide 
ig ta tok : 

1. T e ! ki a' kezdetben szóltál: hogy légyen 's lett 
Világosság az uj föld és egek fe le t t ! 
Áldassál örökké, hogy az idő folytában 
Többször szólottál igy a1 lelkek világában, 
' S bár abban gyakorta vastag felhő gyűlt légyen, 
Nem engedted, hogy az örökre erőt végyen. 

2. Oh, miért van, hogy az emberek kezében 
Az, a' mi szent, meg nem állhat épségében? 
Hogy a" mit az ég küld vezérlő fényességül , 
Arra köztünk hamar vakító fényesség ü l ? 

sorozni a'finomabb ízléssel készült muzsikai ének-
darabokat, ezek tanítását az iskolákban szorgal-
mazni, hogy az idő az illyeket is templombeli 
énekekké érlelje. Halotti énekes könyvet is min-
den egyh. kerületre nézve egyet, átalánost, de 
bővítettet, kijavítottat, zsinalilag helybenhagyot-
tat óhajtók. A' kánlorok éneklési módjára nézve 
teljesen kielégítőnek találom a' XCVIII. canont, 
melly komolyan meghagyja: ,hogy non sono 
aliquo tortuoso, autinarticulato, verum simplici, et 
articulato ; nec stentorio clamore, vei potiusboatu, 
sed modica et moderata, quae sacris convenit, 
vocis elatione, énekeljenek, annyival inkább, mi-
vel egy, úgynevezettaffectáló kántor olly botrán-
koztatóvá 's fülsértővé aljasíthatja — 's ez nem 
példa nélküli — egész egyház éneklési módját, 
hogy azt kijavítani félszázadnak is munkába 
kerül. 

Mi a' templomi imádságokat illeti: Mi nagy 
feladat templombeli czélszerü imádságokat készít-
ni: mutatják az ujabb, időkben kiadatott i l l f tar-
talmú könyvek, mellyek közül, nézetem szerint, 
ha bár némellyik. mint a'Pap István uré, megkö-
zelíti is a' félszázaddal előbb készült Szikszái 
Györgyét, — melly becses könyv azonban szinte 
sürgető javításokra vár — felül egy sem haladja. 
Nem lenne tehát felesleges, az egyh. kerületek 
conferentiális üléséből, vagy a' conventböl, a' 
Szikszai könyörgései átnézése 's kijavítása vé-
gett, egy vegyes választmányt nevezni, egy-
szersmind a' kerületeknek felhívni a' kebelbeni 
lelkipásztoraikat, hogy különféle alkalmakra, köz-
nap 's ünnepnapokra imádság 's könyörgéseket a' 
magokban hivatást érzők készítsenek, mellyek 

Hogy a1 mi a"1 mennyben változhatatlanul á l l , 
Változandóvá lesz, mihelyt a ' földre leszál l? 

3 . Uramí még csak alig gyújtot ta meg régen 
Az igazság napját sz. fijad az é g e n : 
Már kezdett a ' földnek komor gőze felszáljni 
'S a ' fényesség ellen setet felhőt formáln i ; 
Addig nevelte ezt az indulatok szele, 
Mig a1 vallás ege fel legekkel lett tele ! 

4 . Bár az ég bocsátott néha vil lámokat: 
De a* vastag ködök elnyelték azokat ; 
Mig végre Te szóltál, hogy légyen világosság, 
És lett, 's szakadozni kezdett a ' homályosság, 
Csudálatos felség ! világosságnak atyja ! 
Utaid emberi elme meg nem fogha t ja . 

5 . Adjad , hogy e ' fáklya, meliyet el nem olta 
Semmi földi erő három század óta, 
Ne aludjon soha el, söt annak sugára 
Ter jed jen a' földnek legvégső ha t á rá ra ; 
Óh, a tyám! Te t a r tod azt mindenható kezeddel 
Isten I e ' fényt a' föld lakositól ne vedd el. 

6 . Ad jad ! hogy szeretet lakozzék közöt tünk, 
Kik e1 megújí tot t zászlód alá jö t tünk . 
Lássa az igazat vizsgáló okosságunk, 
Fényijén az emberek előtt világosságunk, 
Légyen lelked velünk, "s ugy vezérl je éltünket, 
Hogy tisztán adhassuk vissza Neked lelkünket. 



megvizsgálása 's zsinatilag leendő helybenha-
gyására nézve az a' rendszer tartatnék meg, 
melly feljebb az agendákra nézve javallatik, ön-
kényt értetvén, mikép a1 könyörgéses könyvek 
sem tekinthetők, mint non plus ultrák, sőt a' fej-
lődő kor-"s értelmiséggel időről időre javítandók. 
Nehogy azonban a' gvákoriság a' köznapi kö-
nyörgéseket buzgóság nélküliekké tegye: ezél-
szerü leend annyit összegyűjteni, mennyi egy 
egész évre megkívántatik, 's ezeket az év négy 
szakai szerint rendezni. A.' predikatio előtti kö-
nyörgések körül néhány év óta az a' gyakorlat 
kezd életbe lépni, hogy inkább vagy kevésbé si-
kerűit jámbusokbani fohászok szavaltatnak el. Tá-
vol legyen, hogy a' versek rendkívüli hatását, 
kivált kedves szónok ajkairól, elitélni akarnám: 
de mivel az illy fohászoknak, a' vers természete 
szerint, keresettebb szavakból kell szerkesztniök, 
látni való, mikép a' Jámbus fohászok csak müveit 
egyházakban alkalmazhatók, igy hitfelekezelünk 
legnagyobb részénél, a' kötetlen 's könnyen ért-
hető szavakból alkotott könyörgések czélszerüb-
bek. Van kezem közt egy könyörgés jambusok-
ban, melly, jót állok érte, buzgóságot nem, de 
igen is gerjeszt csodálkozást azon, mikép lehet 
22 sort minden értelem 's kerekség nélkül össze-
férczelni. Nem vagyok én annak ellene, hogy a' 
predikatio előtti könyörgések készítése a' papok 
szabad tetszésükre hagyassék, csak az a' kérésem, 
hogy mi, kiknek paegasusaink tán akaratosok is, 
maradjunk a' kinyomatott könyörgések mellett; 
vagy ha ezek Ízlésünk ki nem elégítnék, szer-
kesszük azokat egy hallásra is könnyen megért-
hető, felfogható szavakból, 's kötetlen alakban 
ugy, hogy buzgóságot gerjeszszenek's vágyat a' 
mondandók figyelmes hallgatására. 

Az egyházi beszédek predicatiókra nézve: 
Ezeknek mind készitésök, mind elmondásuk ellen 
ma már sok kifogások hangzanak Duna 's Tisza-
mentiben. Nem mondom, hogy ezek mindenkor 
alapnélküliek, de azt is állítni merem, hogy szám-
talanok a'körülmények. mellyekre figyelni kell 
a'papnak egy predikatio készítésében, nehogy 
kemény eledellel táplálja azokat, kik még csak 
tejnek italával táplálhatok! Eltalálni a1 közép-
utat olt mindenkor, hol a' hallgatók az értelmi-
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ség különböző fokozatán állnak, nem kis érdem 
7s nem mindennapi értelem tulajdona. Sokkal ava-
tatlanabb- 's kisebbnek ismerem magam, mintsem 
a" predicatiók mikénti szerkesztése iránt utasítást 
adhatnék, kérésem csak abban határoztalik: az 
egyházi beszédek czélját, t. i. a' nép erkölcsi 's 
értelmi nevelését, oktatását szemünk előtt tartsuk; 
's ovakodjunk a' korunkban igen elhatalmazott 
dagályos 's allegóriái festéssel tömött beszédek 
készítésétől, mellyek legfeljebb is csak egy kis 
fülcsiklandást, de erkölcsi vagy értelmi épülést 
kevéssel eszközlenek többet a1 semminél. A szó-
noklatra nézve: Ennek varázs hatása's hatalma 

mindnyájunk előtt ismeretes, 's őszinte megvall-
juk e' részbeni hiányunkat, de a' mellett azt is ál-
lítjuk, hogy csak egy lelkes szónok példája is, 
mint Debreczenben főt. Szoboszlai Pap István 
püspök uré, képes az egyházi szónoklatnak egész 
más irányt adni,'s ez állítást, ugy vélem, hitfele-
kezetünk. a' midőn 's itt-ott akad még köztünk 
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egy-két éneklő pap, kétségbe nem hozandja. Hát 
ha előbb szülelik az eszme, papi gyakorlati ka-
tedrákat állítni: úgy ma a' kezdetnek dúsabb 
sikere volna szemlélhető. Türelem hát irántunk, 
gyakorlatilag ugy is nem tanított egyházi gyar-
lóbb szónokok iránt, közéig az idö, mellyben a1 

kor kivánata e'részben is kielégíttetik. Ne rovas-
sék egyedül nekünk bocsáthatatlan vétkül, ha a' 
predicatiók, erkölcsiség tekintetében, olly gazdag 
sikert nem eszközölhetnek ma, mint rég! Ennek 
szülő oka nem egészen abban rejlik, mert az 
egyházszolgák nem kidolgozott munkával lép-
nek fel, 's szűkölködnek a' müveit ízlést is kielé-
gítő szónoki tehetség nélkül, de főleg e' predi-
catiók mindennapiságában, melly a' hallgatóságot 
azok iránt egész a' kárhoztatásig közönyösökké 
tette. Mert habár nem lehetünk is , sem a' kidol-
gozás sem az elmondásban, mind Diószegiek, 
Kalmárok, Szoboszlaiak: a' méltányosság 's igaz-
ság követelik, hogy korunk a' reform, egyházi 
rendtől se ítéljen el, az elöidök magasztalása mel-
lett, minden igyekezetet — sludium — 's tőkéié— 
tesbülni törekvő vágyat 's ipart. Állítni merem, 
hogy ha a1 predicatiók a' mindennapiság fertőjé-
ből kiemeltetnek, a1 prédikálás minden tapaszta-
latlan ifjoneznak nem, csak a'rendes papnak, dia— 
connak, vagy, ha tetszik, administratoroknak 's 
káplánoknak 's legfeljebb az úgynevezett theolo-
gus deákoknak, és pedig az ünnep- 's vasárnapo-
kon csak délelőtt engedtetik meg: ritkulni fognak 
a' predikátiók hatása elleni panaszok. Képzeljünk 
csak olly karácsonyi ünnepet, hol ennek kezdő 
vagy végző napja vasárnappal határos: hol az a' 
vallásos buzgóság 's vastürelem, melly, habár 
aranyszájú szent János beszélne is , elvégre ki 
nem fárad? 's mi sikere illyenkor a' sok igazán 
papolásnak ? nem mind megannyi pusztában ki-
áltó szók-e ezek? Hát a' vasárnap délutáni ka-

lechizálás ma már mirevaló? mert, hogy a1 re-
form. kezdelkori idökben,'s később mig dogmáink 
köziskolákban nem tanítattak, nélkiilezhetlen volt, 
elismerem, de ma azt épen feleslegesnek, sőt 
mennyiben ott, az ellenkező értelműek vélemé-
nye is felkerül 's akadhat, ki a1 quos ultra cilra-
que-l a1 szószékben megtartani nem tudván, tán 
károsnak is állítom. Morál, uraim! a' templom-
ban a1 népnek, sokkal inkább mint dogma. Ne 
vélje senki, mintha a' templombani katechisálás 
eltörlése sürgetése által a1 papokon, kik közé 
tartozom magam is, akarnék könnyítni, — oh 
nem, az ellenkező ki fog tűnni értekezésemből, 
míg ez lenne, szabad legyen megnyugtatásul négy 



szem közt nyilvánítnom, a' kaiechisatiók kidol-
gozása, melly legtöbbeknél úgyis egyszer min-
denkorra történnék, 's betanulása legkevésbé 
öszilné meg a' lelkipásztorokat! én tehát, a' bár-
mikor tartandó zsinat e' tárgy iránti komoly fi-
gyelmét nagyon kikérem; részemről illy intéz-
kedést ohajtnék; minden ünnep- 's vasárnapokon, 
a" pap, diacon vagy káplán által szabadon vá-
lasztandó, mert a' pericopák-nak pártolója 
nem vagyok — 's a' körülményekhez illő alap 
igékről tartassák egyházi beszéd vagy predicatio; 
de ezt mindenkor kidolgozni 's jól betanulni, 's 
papirba tekintgetés nélkül elmondani szükséges; 
ellenkezőleg mint a' könyörgések, mellyeknek 
czélirányosabb volna mindenkor könyvből olvas-
tatniok. Minden ünnep- 's vasárnap délután isteni 
tisztelet pedig éneklés-'skönyörgésböl áll, 's en-
nek végzetével az úgynevezett legények és ha-
jadonok oktattatnak a' templomban a' pap által, 
mind a1 hit- 's erkölcstanra, mind más az életben 
szükséges tudományokra, 's készíttetnének azon 
pályára, mellyre már már fellépendök. Sőt ha a' 
rendes pap, betegsége miatt, délelőtt isteni tisz-
teleten nem szolgálhat, 's predicálhatásra képes 
egyén, mert, mint mondám, mindenkire, igy a' 
tanítók nagy részére is, mint kiknek hivatásuk 
ugy is más, e' képességet ruháztatni nem sze-
retném, — nem találtatik: a' délelőtti isteni tisz-
telet is éneklés-, imádságból, ha szükségesnek 
Ítéltetik, bibliaolvasásból álljon , mindezek a' ta-
nító, ha többen volnának, a' legtöbb képességgel 
biró áital teljesíttetvén. Az által, hogy a' prédi-
kálás egy 's két vasárnap elmarad, mert tartósb 
akadályoztatás eselében, káplánról gondoskodás 
szükséges, nem képzelem, hogy vallásunk mél-
tósága csorbulna, vagy bár ki is a' hallgatók kö-
zül elkárhoznék Szinte megszüntetni kellene a' 
köznap délutáni isteni tiszteletet is, legalább sz. 
György naptól, Mindszent napig. Aligha csaló-
dom, azt állítván, hogy az a' lelki éldelet, mely-
lyet a'nyári köznap d. u. isteni tisztelettel eszköz-
lenek, tán a1 harangkoptatással sincs teljes arány-
ban ; épen azért igen sok helyen ki is ment gya-
korlatból, mi ismét tarkabarkaság. A' köznap 
reggeli isteni tiszteletet pedig jókor volna szük-
séges tartani, hogy azután kiki munkára mehet-
vén, szorgalmas igyekezete által dicsérje az is-
tent. — Az egyházi beszédek közé tartozik a' sz. 
biblia magyarázata is. Én különösen az uj testa-
mentumot, és ezt advent első napjától József 
napig, hetenkint kétszer ohajtnám kivétel nélkül 
minden egyházban a' lelki pásztori hivatalnok ál-
tal magyaráztatni. Az a' gyakorlat, hogy a' biblia, 
egész éven át, és pedig hetenkint négyszer ma-
gyaráztassék a' templomban, mint a' hajdani pie-
tismus szent maradványa, tudtommal, ma már 
csak Bebreczenben van életben; de szavazatra 
merném bocsátni, hogy a' nagyobb rész itt is 
elegendőnek Ítélné a' téli, 's hetenkint két izbeni 

magyarázatotTs minden zajongás nélkül tűrné 
ez ószerü, 's magát rég túlélt gyakorlat valahára 
leendő megszüntetését, avagy csak az egyfor-
maság tekintetéből is. — Már a' javalt rendszer 
létesítéséből én a' következő üdvös hasznot vá-
rom 's reménylem: A' lelkipásztorok, nem levén 
terhelve annyi munka, vagy inkább predikálás-
sal, több stúdiumot fordíthatnak a' predikátiók ké-
szítésére, 's azokat szabályszerüleges elszava-
lásra, több idejök leend betanulni, — mert higyjék 
el hitrokonim, az egyházi szónoklatnak legártal-
masabb'ellensége a'katechisálás 's a' halotti pre-
dikácziók, — mikről mindjárt, — hol az úgyne-
vezett extemporisálás, vagy gyakori ismétlés, a* 
legjobb akarat 's igyekezet mellett is, sok szor-
gosb körülmények közt, kikerülhetetlen, — a' na-
gyobb studiummdr készült munkáktól épiiletesb 
siker várható 's követelhető. (Folyt. köv.) 

G y ű l é s e k. 
Ág. Eaéív. bányakerii let i közgyűlés . 

Idei tanácsltozasink Pesten aug. 30-kán kez-
dettek, sept. l - j én befejeztettek. Prónay Albert 
csak első ülésünkben vezérlé a' tanakodásokat, 
utóbb, Pestmegyének szinte e' napokban tartatott 
közgyűlésén kellvén elnökölnie, Boczkó Dániel, 
békési esperességügyelö. Az elnöktárs, Szeberi-
nyi János püsp,ök, betegeskedése mialt Pestre 
nem jöhetvén, Ambrózy Mátyás bánsági föespe-
res állal képviselteiéit. Végzéseink közül e' né-
hányat emeljük ki: 1) A' nyíregyházai iskolata-
nítókat képező inlézetet, ugy nemzeti, mint egy-
házi élelünk bajhárítói közül ezen melegen ohaj-
tottat, mi is, már másod ízben, pártoljuk. — 2) 
A' nm. helytarló tanács megtiltá a' „püspök" és 
„consisíorium" nevezetek használatát. Az elsővel 
élünk azért, mert bibliai 's jegyzökönyveinkben, 
mellyeket a' nm. htartó tanács „absque ulla re-
ílexione" küldött mindig vissza, sok év óta hasz-
náljuk; a' másodikkal azért, mert számos intéz-
vényében a' nméltóságu helytartó lanács maga 
tisztelt meg vele bennünket. — 3) Feljclenteték, 
hogy a' pestvárosi esperesség beleegyezett abba, 
miszerint budai hitsorsosink tőle elválva, külön 's 
önálló egyházat képezzenek, mindenben elegendő 
tökét mutatván ki. Az egyházkerületnek nem volt 
semmi kifogása ellene. — 4) Megvallók magunk-
nak, hogy iskoláinkról, a' prolestantismusnak 
valamint eleinte terjesztőiről, ugy most fentar-
tóiról, legyenek azok városiak vagy falusiak, fö 
vagy elemi iskolák, hivatalos tudomásunk, melly 
elönkbe tüntetné egész iskolai életünk képét, nem 
volt 's nincs. Kerületi állandó iskolai választmányt 
rendelénk tehát el , meghagyván az esperessé-
geknek, hogy a' decanusi tudósítások nyomán a1 

lteblökbeli iskolákról hivatalos tudósítást adjanak 
évenkint az iskolai választmánynak, ez pedig az 



egyházmegyei tudósításokból szinte tudósítást 
szerkesszen, az egyházkerületi gyűlés elibe ler-
jeszlendöt. S ezzel még meg nem elégedve, az 
egyetemes közgyűlésen szinte állandó iskolai vá-
lasztmányt, melly mind a1 4 egyházkerület isko-
láira ügyelend 1s a' kerületek által e l i b e terjesztett 
tudósításaiból értesítést készítend, az egyetemes 
közgyűlésnek benyújtandó!, sürgetendiink. A' 
selmeczi lyceumnak pedig kerületi ügyelöt 'Sem-
beri Imre honti esperesség ügyelőben adánk. — 
5) Jegyzökönyvünket kinyomatjuk. — 6) Székács 
József egyházi, Soltész Albert világi jegyzőink 
hivatalaikról, mert nem az egyes egyházak által 
választattak, lemondának, igy jegyzőválasztás, 
rendeltetettel. — Egyébiránttagadhatnók-e. hogy 
nálunk is a' legjobb határozatok sokszor csakirott 
malaszt? Igy örvendhetünk tán, hogy a' végzé-
sek meg nem tartásában mutatkozó hanyagság el-
len szózatok emeltettek, 's igy megtörök a' jeget, 
miszerint oktatással foglalkodván az egyházi rend, 
oktatást tart azoknak, kik magokra vállalván va 
lamit, azt el nem végzik, vagy nem teljesítenek, 
mit teljesílniök kell. 'S illy kefélő leczkézésböl 
jutott most világi hitrokoninknak is a' nélkül, 
hogy a' gyűlésen jelenvolt világiaink azon meg-
ütköztek volna, söt közülök is többen megróvni 
sürgeték a1 megrovandókat. Igy történt, hogy 
egy per megvizsgálására két év előtt kiküldött 's 
megbízatásában mindeddig el nem járt világi 's 
nem csekély hivatalban álló elnök helyett mást 
kérendünk az egyetemes gyűléstől. Záradékul 
azonban szabadjon kérdenünk : illik-e, hogy pa-
pok, kiknek kötelességük dörögni szószékről a' 
vasárnap meg nem tartása mialt, magok is, mint 
most sept. l - j én történt, vasárnap gyűlésezze-
nek? D. 

A' dunántúli evang. egyházke-
rület gyűlése. A' dunántúli evang. egyh.-
ker. aug. 13. 14. és 15. Győrben tartott gyűlé-
sének érdeklöbb tárgyai e' következők : 

1) A' gyűlési jegyzőkönyv, — mellyet ez 
évben először nyomtatásban kaptunk, a'sajlókölt-
séget, a' jegyzőkönyv leiratására rendelt öszvé-
gen felül világi főjegyzőnk önszivességböl fedez-
vén, — hitelesítetni rendeltetett akkint, hogy 
az első napi határozatok a' második napon nyom-
ban hitelesítés végből felolvastassanak. Melly rég 
sürgetett óhajtásunk, — az egymásközt meg-
osztandó munkára különben késznek ajánlkozott 
— jegyzöségnek közbejött akadylyai mialt ez-
úttal sem leijesült ugyan, de a'határozat megma-
radt jövőre is. — 2) Özvegyi pénztárunkból 
1030 v.ft. oszlatott ki 50 folyamodó közt. Egy-
szersmind ezen üdvös intézet hiányos alapsza-
bályainak újbóli kidolgozására egy ker. választ-
mány bízatott meg, mellynek a1 Tolnából bekül-
dölt észrevételek és a' nagybecsű Szemere-féle 
tervhasználalul kiqdalott. — 3) A1 soproni ly -

ceumban felállított negyedik tanítói szék alaptő-
kéjének több ízben változott elébbi kezelői ed-
digelé meg nem vizsgált számadásait egy szám-
vevői törvényszék legközelebb octoberben Kő-
szegen átfogja nézni. — 4) A' miskolczi éget-
tek felsegélésére kerületünkből nevezetes pénz-
öszveg gyűlt be. — 5) Az egyetemes gyűlésen 
indítványba hozatni rendeltetett, hogy a' rendes 
elnök jelen nem létében a' szavazattal ellátott 
követek válasszanak helyettes elnököt. — 6) a' 
bácsi esperesség latin és sértő kifejezéseket tar-
talmazó levele, mellyben kerületünket az egye-
temes conventen állítólag szenvedett méltatlan-
ságok ellenébe védelemre, 's ugyanazon gyűlés 
jegyzökönyvének latin- és honi nyelveni szer-
kesztésére nézve pártolásra kéri fel, — nem 
különben 7) a' tavai indítványozott egyházi tiszt-
újítás az esperességek által beadott nyilatkoza-
tok nyomán — viszhangra nem talált. — 8) A' 
kerületi törvényszék rendes tagjai száma a1 mult 
évben először a' számfelettiekből sorszerint egé-
szítetvén ki, ezen a1 szabadválasztást megszorító 
sorozat szerinti előléptetés ellen óvás tétetett, 
's gyülekezeteink aziránt felkérdeztetnek, miként 
óhajtják jövőre a' rendes törvényszéki bírákat 
választani? Es hitem erős, hogy a' szabadvá-
lasztás mellett szavazandnak. E' mellett küzdött 
tisztes egyházi elnökünk is, kijelentvén, hogy 
az általános szabadválasztás mellett a' számfelet-
tiek is választhatók levén, azt csak nagyobb ér-
demdíjként vehelendik, ha nem a' sorszerinti elő-
léptetés, hanem szabadválasztás, és igy a' köz-
bizodalom utján lesznek rendes törvényszéki bí-
rák. — 9) A' naponkint sűrűbben létesítendő 
tagoszlályosítás alkalmával ,néhol gyülekezeteink 
törvényes jogainak csorbítása tapasztaltatván — 
egy eset hivatalosan be is jelentetelt — az illető 
elöljáróságok a1 gyülekezetek jogainak felügve-
lésére és a' már létesített tagoszlály állal minő 
állományba jöttek felöl az egyházkerülethez te-
endő értesítésre felszólítanak. — 10) Sok é-
ven át a' számvevői terhes hivatalt ernyedetlen 
buzgósággal viselt Berzsenyi Zsigmond tb. hiva-
taláról leköszönt és leköszönésénél az általános 
marasztás ellenében is szilárdul megmaradását 
fájdalmasan velte egész egyházkerületünk, meri 
ö vala egyike — mondhatnám vezére — azon 
vallásos és buzgó lelkű férfiaknak, kik egyházi 
ügyeinkhez munkás részvéttel járulnak. — 11) 
Az uniói választmánynak gyülekezeteinkkel köz-
lőit munkálatára általán helyeslő szavazatok adat-
tak be és most — audialur et alléra pars. 

K a r s a y. 

Hislionti esperességi gyiilés. 
Igen szép gyülésünk volt Tiszolczon aug. I. é. 
f. e. F. Malatinai M a l a l i n s z k y István ur ideigleni 
esp. felügyelő okos és nyájas elnöklete a1 tapasz-
talt főesperes mellett, főtiszt. JózeíTy Pál superin-



tendensur jelenléte és annak honi nyelven több-
szöri szavallata, 's több érd. férfiak, 's azok közt 
iskolatanitök is magyar ékesszólásuk szépité a" 
gyűlést. Szépítik azt kor- ésczélszerü határzati, 
mellyek föbbikjei közé tartozik: 

1) hogy esp. felügyelőnek szótöbbséggel 
elválasztaték a' közszeretetü és tiszteletű t. Ku-
binyi Kubinyi Gedeon ur, kinek tiszteletére, és 
öt a' fényes pólczra felhivatása tekintetéből egy 
fényes biztosság neveztetett, melly kiküldetésé-
ben aug. 20. már szerencsésen el is járt, és igy 
a' kishonli esperesség e' szerencsés fordulatnak 
szivéből örülhet. 

2) Hogy megvizsgáltatván az esp. pénztár 
állapota, és az jó karban találtatván, az osgyáni 
esp. gymnasiumba behozandó egy segédtanító fi-
zetésére évenkint 100 ft. az esp. pénztárból 
rendeltetett, mit Malatinszky Ferencz ur, mint 
a' nevezett gymnasium pártfogója és helybeli 
felügyelője, 50 ftt. évenkint fizetendővel, a' mos-
tani rendes professora szinte 50 fttal, kitartás 
mellett, bővíteni szíveskedtek. Es ezáltal sokat 
nyerhet ezen iskola, annál inkább, mert mostani 
igazgató oktatója tiszt. Homolya Endre ur, kinek 
tanítói neve 's hire már Gömörön is sok növen-
déket varázsolt magához. 

3) Figyelemmel és méltánylattal vette a'gyű-
lés a' dékánok két évbeli hivatalos jelentéseit, és 
a mint egy részről dicsérettel kiemelte szorgal-
mát a' dékánnak és a* tanítóknak, kik is a' kö-
vetkezők : t. cz. Svehla Sámuel ráhói, Pazar 
Károly osgyáni, Genyeta Károly Bakos töreki 
— ez utóbbi keltő a1 vármegyei megjutalmaz-
tatásra is ajánlandó, Kicska Károly Alsó-szkál-
noki, Bálás Pál rimaszombati, Miskolczi Sámuel 
kraszkói, Boczkó Dániel volt szelczei, most már 
rima-brézoi, Loyko tiszólczi és Szlopovszky 
Károly klenóczi isk. tanitó urak, ugy más rész-
ről a'zai ugróczi rendszer mindenüvéi behozatalát 
ajánlotta. 

4) A ' papok a' németegyhází és irodalmi la-
pokai olvasó-társaságának, nemcsak megen-
gedte, hogy az előfizetési pénzt az esp. pénz-
tárból évenkint kölcsönképen előlegezze, hanem 
az évenkinti járandóságnak, évenkint az esp. 
pénztárból fizetendő egy negyed részét nagylel-
küleg felajánlotta, egy negyedét pedig Mala-
tinszky F. ur évenkint fizetni magát kegyesen 
lekötelezte. 

5) Megengedte a' fiókegyházaknak, hogy az 
ügyesebb tanítók tarthatása tekintetéből, az a-
nyaegyházi tanítóknak adózni szokott fizetés ter-
hétől fölmentessenek, de úgy, hogy azáltal a' 
jövedelem sem egyik sem másik részére ne csor-
bitassék, hanem javitassék. 

V a l e n t i n y i D á n i e l . 

Belsó somogyi egyházmegyei gyű-
lés tartatott: 

Kis Bajomb. aug. 20-ik napján: 1) fő- és al-
jegyzőt választó szavazatok bontattak fel, 's a' 60 
egyházak szavazatai annyira megoszlottak, hogy 
a 60 szónak csak egy negyede lett a' többség, 
és igy leheltek osztán Sarkadi Károly fő-, Bara-
konyi Kristóf aljegyzőkké. — De lássuk a' tör-
ténteket : szóba hozatott az absolut többség, 
annyival inkább, mivel ezt a' főtisztei, egyház-
kerület is megrendelte, de felhozatott, hogy a' 
lex non publicata non obligát, 's lön vita, csak-
nem kissé keserű; azonban a1 megválasztott egyé-
nek ünnepélyesen leköszönnek, 's nyilatkoztat-
ják, hogy ők csak absolut többség után akarnak 
szolgálni, mert ök is ennek barátjai. — Candi-
dálunk hát, mondá a' világi elnök, — de a' meg-
szokott régi döczögös kerékvágás barátjai el-
lenszegülnek , 's mondák: minek ? legyenek a' 
kik relatív többséget nyertek, — eddig is ez volt 
a' szokás, — ugy is sok papírja, spanyol víassza 
elfogyott már az egyházaknak a' szavazatokra*) 
legyen hát, dörgék némellyek; lelkes föespere-
sünk a' gordiusi esomót megoldandó, felolvassa 
ekkor az alesperes választását tárgyazó föpász-
tori levelet, mellybe az egyházkerület azon pa-
rancsa közöltetik a'megyével, hogy minden egy-
házi hivatalnokok absolut többséggel választassa-
nak, s lön reá válasz, hogy: a' superintendentia 
a' mi municipalis jogainkba nem avatkozhalik, 
hanem foglalják el helyöket a' relatív többséget 
nyertek, ekkor a1 15 szó többség két hőse, előbbi 
nyilatkozatok ellenére, nagy következetesség-
gel ! ! * * ) helyöket elfoglalák. — Következék 
most az eskü: 's fel lőnek esketve arra is, hogy 
a' consislorium titkait ki nem beszélik 2) 
alesperesünk a' föpásztori levél felolvasása után 
hivatala pontosan leendő folytatására ígéretet tön, 
's elmondá székfoglaló beszédében, hogy ö a' 
humanitásnak 's haladásnak barátja levén, a' bi-
zalmat megérdemelni törekszik, — beszédére 
válaszolt egy közpap: ajánlván figyelmébe a' 
megye gyöngyét, a' csurgói iskolát, a' papságot 
szeretetébe, a'falusi iskolákat pedig, kivált iskola-
tanítóink szorgalomrai ébresztését gondoskodásá-
ba, szóval, a'protestantismus jelképét, a' haladást. 

*) t Jgy -e foatos 's helyes okok ? K. 

Valami különös jellemet fe l t é te lezhe t , e lőször ugy n y i -
latkozni , hogy csak absolut többség mellett kivan s zo l -
gálni valaki , 's tiz perez múlva már relat ív többséggel 
is széket foglalni. 

* * * ) E . megyém! azt k é r d e m : szép d o l o g - e az e . kerület i 
rendeléseknek igy adni é le te t , ' s i gy az anarchiára utat 
ny i t n i ? voltam én már olly gyűlésen je len , mellybe az 
monda to t t : hiszen az egyházkerü le t rendelését nem 
lehet á thágn i , "s ime szerencsém lőn most megérni az 
el lenkezőt is. — Szép compliment a ' főtiszt, e. k e -
r ü l e t n e k ! ! de reménylem, hogy ezt behunyt szemmel 
tek in 'e tú nem is f o g j a . r K. 



— 3) A' m. k. helytartó tanács azon kegyes in-
tézvényére, mellybe a hitszónoki állomásokoni 
jövedelem járásokról kiván értesitetni, egyhá-
zaink anyagi szegény állása az e. kerületre fel-
küldetik ; erre nyomon világi elnökünk elöadá, 
mikép az ezüst íizetés tárgyában lejött a1 nemes 
vmegyére is a k. k. rendelet. — 4) A' Sipos 
Sámuel halála által megürült csurgói oktatóságra 
közakarattal t. Kálmán Ján., nagy-bajomi segéd-
lelkész lön megválasztva. B. S o m o g y i . 

I s k o l a ü g y . 

A' Hyir-egyliázán alakítandó 
néptanítókat képező intézet ügyé-
ben. A' f. é. aug. 28. Harkácson dr. Dráskó-
czy Sámuel ker. főfelügyelő urilakában, a' fen-
t i sz te l t kerületi főfelügyelő és főtiszt. Józeffy Pál 
superintendens urak elnökletök alatt összeültek, 
kerületileg a' végett, hogy a1 Nyíregyházán ala-
kítandó néptanítókat nevelőintézetbe alkalmas ta-
nítót válasszanak, — kiküldött választmányi ta-
gok — kik is elsőbben az elnöki üdvözlet után, 
olvasván az e' végre magokat jelentök folya-
modásait és bizonyítványait, 's ezen fáradozá-
saikat illöleg méltányolván, 's őket az 's egyh.-
kerület különös figyelmébe ajánltatni elhatároz-
ván — azon eszmétől vezéreltetve, hogy az 
ujon alakítandó intézetnek olly tanítóra szük-
sége legyen, ki nemcsak theorelicailag a1 neve-
lési tanban kiképeztetett, hanem a' nevelés prac-
ticai mezején is érdemkoszorúkat nyert, és a' 
néptanítók szükségeit gyakorlatból is ismeri, 's 
hogy illyen egyének a1 választmányi tagok közt 
is találtathatnak, kik azonban szerénységből és 
némi nemes büszkeségből magokat nem jelentet-
ték, a1 magokat jelentő uraktól eltérve — a'vá-
lasztmányból négy egyént, t. i. t. cz. Valentinyi 
Dániel ráhói lelkész, Pelech János rosnyóiigaz-
gató-oktaló, Vandrák András eperjesi oktató és 
Némely Pál miskolezi oktató urakat, az e. taní-
tói hivatalra alkalmatosaknak véleményezének, 
kik közül azonban az első és második helyen ne-
vezett még a' kijelölést is megköszönte, amaz, 
nem azért, mintha a1 hasznos 's dicső hivatalt 
kellőleg méltánylani és annak fontosságát tisztelni 
nem tudná, hanem azért, mert szívének sugalla-
til köveive, a' lelkészi pályájával megelégszik, 
és azon nevelési tudományát 's tapasztalását, 
mellyet Németországban a' grifiai néptanító-ne-
velőintézetben is szerzett magának, a'mostani 
állásában is, az iskolák javára fordíthatja; másik 
pedig t. i. Pelech János ur azért, mert családi 
körülményei e1 hivatal felvállalását lehetlenné te-
hetnék; — az utóbbi kettő a'választásnak alája 
vetetvén magát, közakarattal Vandrák András 
urat választották meg olly móddal, liogy ámbár 
a' legközelebb tartatott kerületi gyűlésen hozott 

határzat szerint azok közül, kik jelenteni fog-
ják magokat, egyik sem igazgatósággal egyszerre 
fel nem ruháztathatik, Vandrák urnák azonban, k i -
tüntetett egyénisége miatt, az igazgatóság is bi-
zodalmasan megadatik — a' biztossági tervben 
előirt nem minden tanitmányok, hanem főleg a' 
Neveléstan, Didactica Methodologia tanítása néki 
mostanlag meghagyatik, s szabad akaratjára bi-
zatik, az egyh.kerület költségén a' néki fize-
tendő félesztendei fizetés mellett a1 németországi 
néptanítókat nevelőintézeteket meglátogatni az 
1845. febr. l - jén, melly időben is az intézet 
már megnyittatni, és a' választott hivatalába tett-
leg belépni fog. Hogyha pedig Vandrák úrtól, 
sz. Mihály napig, mint önmaga által magának 
kikért meggondolás határnapjáig tagadó válasz 
jöne, következő egyéneket kijelelésképen ne-
veztek, u. m. 1) Tomásek Pál lőcsei 2) Lichárd 
Dániel selmeczioktató 3) Király József nevelő 4) 
Némety Pál miskolezi oktató 5) Terray Pál lo-
sonczi oktató 6) Breznyik selmeczi magyar ta-
nító 7) Homolya Endre osgyáni oktató 8) Grün-
del késmárki polgári oktató urakat. 

V a l e n t i n y i D á n i e l 
választmányi jegyző. 

H ii 1 f ö 1 fii. 
Külföldi irodalom. Katholische Blat-

tét. Eine reügiöse Zeitschrift aus Süddeutschland. 
Zweiter Jahrgang 1840. Oder der Allgemeinen 
Kirchenzeitung für Deutsehland und der (?), 
Sehweiz siebenter Jahrgang. Herausgegeben von 
einigen kathoüsehen Geistliehen und Laien. Zü-
rich 1840. 

A' czim nem hazudik 's mit ígér, azt a1 tar-
talom adja is. Elejénte kétkedhetnék az ember a' 
,vallásos folyóirat4 elnevezés helyességén; de 
olvasásakor meggyőződünk, hogy nem csak egy-
házzal, hanem vallással is foglalkodik s hogy 
közleményei szelleme- és nyelvével vallásilag is 
épülhetünk. Munkatársai képesek, legalább al-
kalmatosak arra, hogy kiengeszteljenek, az elvált 
ker. hitvallásokat ismét egyesítsék vagy egy-
máshoz közelebb hozzák. Ők tétova nélkül el-
vetik Róma hitdictatorságát; ők bibliát akarnak 
's prédikálnak, bibliai keresztyénséget, egyház-
remlszerítést, kormányzatot 's az egyháznak az 
első ker. községek lypusa szerinti halk, korszerű 
átalakítását; zsinatokat akarnak's prédikálnak és 
synodalis szerkezelet, a' német egyház önállósá-
gát, bebizonyítván, hogy csak ez uton lehet se-
gíteni a' keresztyénségen, kielégíteni a legsür-
getőbb szükségeket, előmozdítani a' legszentebb 
érdekeket; hisznek, akarnak 's prédikálnak ollyan 
katholicismust, ollyan ker. vallást, melly lerázza 
a1 középkor rozsdáját; azonban katholikusok, azaz, 
keresztyének akarnak maradni's egy lenni a' pro-
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testansokkal a' nélkül, hogy ezeknek egyházi 
alakjába nyomakodjanak, épen azért, mert ök is, 
mint ezek, a] bibliátlan 's keresztyéntelen ellen 
tiltakoznak. Ök mélyen 's messze látnak önsze-
meikkel, jó tudósításaik vannak az egész világ-
ból, főleg a' német és schweieziból, forrásokból 
merítenek 's adnak zavaros és tiszta vizet, minőt 
találnak, megvilágítják a' multat és jelent, tanú-
bizonyságul , hogy eszméik 's irányuk nem 
csupán fejeik szüleményei s tegnapiak, hanem 
majd minden idő, kivált pedig korunk legnemesb, 
legfelvilágosultabb katholikusai azon eszmék- 's 
irányért éltek, beszéltek, irtak's működtek. E' 
s z e r i n t a' protestáns is megelégedve teendi le 
kezeiből e' folyóiratot. 

Reiseskizzen, vornehmlich aus dem Heerlager 
der Kirche, gesammelt auf einer Reisein England, 
Frankreich , Belgien , Schweicz, Oberitalien, 
Deutschland, im Jahre 1842. von Dr. T. F. 
Kniewel, Archidiakon in Danzig. Th. I. England. 
Leipzig 1843. n. 8-r. , ára 2 l /3 tall. 

A1 nagy egyházi kérdés, melly jelennen a' 
német ev. keresztyének nagyobb részét foglal-
kodtatja, az egyházi élet 's az egyház lényének 
megfelelő szerkezet kérdése, szükségessé tevé, 
más ev. egyháztársulatok állapotait is saját szem-
lélet után ismerni 's ha a' nyert eredmények 
közzététele már általában kívánatos, a'jelen mun-
kában adottakat annál nagyobb örömmel üdvö-
zölhetjük , mivel férfitól erednek, ki ügyesség 
hírében áll. Mi e' vázlatokat más, már adottaktól 
elölményesen megkülönbözteti, az, hogy a' sz. 
az egyházat 's az egyházi élet alakulatát határo-
zottan megtartá ugyan utazása 's vázlatai főfel-
adatának, de azért a' többit sem hagyá figyelmet-
lenül, mi nagyobb vagy kisebb viszonyban áll az 
egyházhoz. A' jelen kötet Angliát tárgyazza, 's 
dús tartalma bizonyosan előmozdítandja az angol 
állapotok ismeretét s nemcsak az istenészt, ha-
nem minden müveit keresztyént is kielégítend. 

Gesehichtliche Nachrichten über die Dissiden-
ten in der Stadt Fosén und die Reformation in 
Grosspolen, im 16. und 17. Jalirhunderte. Nach 
der Folgenreihe der Jahre geordnet von Joseph 
Lukasiewitsch. In's Deutsche übersetzt durch 
Vincenz v. Balitzki, zweitem Prediger zu Rhein 
in Ostpreussen. Darmstadt 1843. 8-r . VI. és 94. 
1., ára 12 gr. 

Érdekes adalék a' XVI. századi reformatio 
történeteihez, bár r. kath., derészrehajlatlan szer-
zőtől. Nagylengyelországban a' reformatori moz-
galmak első nyomaira, sz. szerint, már a' XV. 
század első felében találunk, a' midőn hussita kül-
döttek számos párthívet kaptak a' nemesek közt, 
mit a' csehek s lengyelek közti néprokonságból 
magyarázhatni. Ezen első mozgalmak elnyomat-
tak ugyan nem sokára, de azért Hussnak mindig 
buzgó követői voltak főleg Nagylengyelországban 
a' független nemesek közt, szerzőnk jelesül egy, 

1500 körüli, és igy csaknem két tizeddel Luther 
fellépte előtti mozgalomról tudósít, a midőn a' 
nemesség hévvel követeié a' kehelynek urvacso-
rájánál visszaadatását a' papságtól. — A' cseh 
testvérek a' hívein kivül a' szász reformatio ki-
törte után Luther is német mesteremberek utján 
követőket lelt kivált Posen városában. E' szerint 
Nagylengyelországban két hitvallás keletkezett: 
a' cseh testvéreké 's Lutheré; emez elejénte fő-
leg németek közt uralkodva, utóbb lengyelek 
közt is követőkre találva. E' két felekezethez, 
de nem annyira Nagy , mint Kislengyelországban 
egy harmadik, Calviné, járult még, melly dissi-
dens közös névvel neveztetett el. Elbeszéli azu-
tán a' szerző, a'dissidensek pártja miként terjedett 
el 's erősödött meg kivált az által, hogy sokan a' 
legfőbb 's leggazdagabb nemesek közül hozzá 
csatlakoztak. Hatalmát leginkább azon körülmény 
szilárdítá meg, hogy itt az unió kísérletek követ-
kezménydúsabbak voltak, mint Németországban. 
1570-ben a' sendomiri zsinaton a' három lengyel 
dissidens hitvallás egyesítése szerencsésen léte-
sült. Jellemző, hogy ezen egyesülésnek a' német 
lutheránusok szegültek legtovább ellen, igy ismét 
elválásra, ez által pedig Lengyelországban a1 pro-
testantismus gyöngítése- és megbukására adtak 
alkalmat, mit a' jezuiták, kikről érdekes részlete-
ket közöl a' sz., tökéletesen bevégeztek. 

Die Zustande der anglikanischen Kirche mit 
besonderer Berücksichtigung der Verfassung und 
des Cultus dargestellt von Hermán F. Uhden, 
Kandidat des Predigtamts (most berlini pap). 
Leipzig 1843. 

A' figyelem, melly az ujabb korban ismét az 
angol egyház felé fordult, előre is kedvező fogad-
tatást ígérhet ollyan könyvnek, melly, e' tárgyról 
értekezve , olly szerencsés jelek közt szülemlett, 
mint a' jelen munka. A' sz. egyike azoknak, kiket 
a' porosz korm. év előtt a' végett néhány küldött 
Angliába,hogy szemlélet után tanulják ismerni az 
ottani állapotokat. Hogy illy körülmények közt 
több alkalma volt szemlélődni, mint annak, ki sa-
ját érdekében utaz, hogy oda is bemehetett, hova 
az idegennek bemenni nehéz vagy épen tán le-
hetetlen, felfogni könnyű. Ez oka, hogy e'munka 
által mindennek, mi az angol egyházra vonatko-
zik, ide tudva a' legújabb mozgalmakat is, mint 
a' puseyismus, alaposan megismerkedünk. 

Die Reform der Kirche durch den Staat. 
Von Dr. Philipp Marheinecke. Leipzig 1844. 

Minden kérdés közt, mellyek egyházi mezőn 
pontosb vizsgálat tárgyaivá lőnek jelennen, tán 
egyetlenegy sincs, melly a1 nagy fökérdéssel, 
minő viszonyban áll az egyház a' statushoz, össze 
függne, 's korunk egyházi zavarainak végképeni 
feloldását aligha lehet előbb reménylenünk, mig 
e' kérdésre helyes feleletet nem találunk. A' kö-

' zépkori hierarchia idejében az egyház alattvaló-
jává tette a' statust; utóbb az egyház lön alatt-



valója a' statusnak, 's a' következmények elegen-
dően behizonyíták, hogy sem az egyik, sem a' 
másik alárendelő viszony áldást nem hozott és 
így helytelen volt. Innen van, hogy korunkban 
némellyek, jelesül azok, kik az egyházi fegye-
lem 's lelkipásztorkodás hanyatlását főleg a' ha-
talmatlanságtól, mellybe függése a' statustól ejté 
az egyházat, származtatják, újjászületése hatályos 
eszközét az egyháznak tökéletes emancipatiójá-
ban a' statustól keresik, állítván, hogy az egy-
házon igazán csak akkor lesz segítve, ha az egy-
házi mező szorosan marad elválasztva a' világitól 
's egyiknek a' másikba átcsapása lehetlenné téte-
tik. A ' kisebb vagy nagyobb függetlenség ezen 
elvével homlokegyenest ellenkezőleg azt nyilvá-
nítja jelen munkájában a' sz., hogy ha korunk 
egyházreformot elutasíthatlanul követel, az alatt 
az egyháznak csak status általi reformját lehet 
érteni 's elejénte bármi polémiái 's paradoxnak 
fog is látszani némelly előtt a' szerzőnek már a' 
czimlapon kereken kimondott alapnézete, mégis 
sokan, ha nyomban nem is, minden részben egyet-
értendnek a' szerzővel, ellenkező véleményeik-
ben mindazáltal meg fognak ingattatni, ha a1 szint-
olly népszerű, mint tudományos munkát végéig 
figyelemre méltatják. 

Origenes. Eine Darstellung seines Lebens 
und seiner Lehre, von Ernst Rudolf Redepenning, 
Doctor und ordentlichem Professor der Theoloyie 
zu Göttingen. I. Abtheilnng. Bonn 1841. XIV. 
és 461 1., ára 2 tall. 12 gr. 

E munkát az egyháztörténeti irodalom igazi 
meggazdagításának tarthatjuk. Az egész mély 
kútfőtanulmány, alaposság 's valódi elmeél süke-
rűlt szüleménye. Minden állítás idézetekkel, ré-
szint magából Origenesböl, részint régibb 's ujabb 
írókból, támogattatik, bőven kiterjeszkedve min-
denre, mit Origenes élte-, tana- 's Írásiról tudnunk 
kell 's folytatását a1 munkának csak feszülten 
várhatjuk. 

V e g y e s e k . 
11-ik .József császár imádsága. 

1781—ik év junius 22-kén engedte meg II—ik Jó-
zsef császár türelmi parancs (edictum toleran-
tiale) által evangelikus alattvalóinak Magyar-, 
Cseh-, Osztrák 's a' t. országokban a' teljes val-
lásbeli szabadságot. Jelesül Magyar- és Erdély-
országon kivül — ekkor engedtetett meg az 
osztrák birodalom több tartományiban, az evang. 
imaházak felállítása, de torony és harang nélkül, 
— prédikátorok tartása (de a' kikel illető palást— 
dij rendszerint a' kalholikus papoknak fizetteték). 

íme tehát ezen császárnak imakönyvéből 
kiirt türelmi könyörgése: 

„Örök megfoghatlan valóság! Te merő türe-
delem és szeretet vagy. Te felhozod napodat a' 
keresztyénekre, mint istentagadókra. A' te esőd 
teszi termővé a1 tévelygők-, mint igazhitűeknek 

földjét, 's minden erény magva megvan a' po-
gány és eretnek szivében is. Te tanítasz azérl — 
örök való! engemet türedelemre és szeretetre, 
te tanítasz, hogy véleménykülönbség nem gátol 
Téged, hogy minden embereknek jóllevö atyja 
légy. Hát én te teremtményed kevesbé legyek-e 
türedelmes, 's ne engedjem-e meg, hogy alatt-
valóim mindegyike saját módja szerint imádjon 
tégedet, üldözzem-e azokat, kik máskint gondol-
koznak, mint én, 's a' tévtan követőit fegyverrel 
térítsem meg ? 

Nem! óh, mindenható! ki szereteteddel át-
öleled ez egész világot — távol legyen az én to-
tem. Én hozzád akarok hasonlatossá lenni — 
mennyire csak teremtmény hozzád hasonlíthat, 
akarok türelmes lenni mint Te! Ezentúl legyen 
eltöröltetve minden lelkismeretbeli megszorítás 
az én országaimban. Mellyik vallás az, melly a' 
jót szeretni, a' bünt gyűlölni ne tanítsa ? Mind-
egyik legyen tehát általam törettetve, mindegyik 
imádjon téged örökvaló! maga módja szerint, 
melly neki legjobbnak tetszik. Hát az értelem té-
vedése érdemli-e, hogy ember a' társaságból 
száműzessék, szigor-e az eszköz a' szívek meg-
nyerésére 's a' tévelygők térítésére ? Széttörve 
legyenek ezentúl a' türelmetlenség undok lánczai. 
A' helyett a' türelem és szeretet édes kötele egye-, 
sítse örökre alattvalóimat. Tudom, hogy sok ne-
hézségeket kell legyőznöm, 's nagyobb része 
azoktól jő, kik magokat a' te papjaidnak nevezik. 
Ne vond meg azért tőlem a' te hatalmadat! erő-
síts engemet szereteteddel, örök megfejlhetlen 
való ! hogy minden akadályokat szerencsésen le-
győzve — isteni tanítónk törvénye — melly nem 
más mint türelem és szeretet — általam betöltes-
sék." *J Amen. Közli T ó t h M. 

Könyvismertetés . D. Hülsemann, ev. 
hitszónok, 's egyszersmind iskolai felügyelő E l -
seyben, közre bocsátja második kiadásban homi-
letika munkáját e' czím alatt: Evangelische Haus-
Postille, oder christliche Betrachtungen, und 
Gesange für háusliche Andacht zur Beförderung 
wahrer Frömigkeit, und Seelenruhe. Zwey Theile 
in einem Bande. Mind a' két darabban foglalt, 
szabadon választott, sátoros ünnepekre is alkal-
mazott uj szövetségi leczkéken nyugvó, prediká-
tió-formákba öltözött szent elmélkedéseknek szá-
ma 57, mellyek közül sokak sajátnemü érdekkel 
birnak, p. o. Jesus sendet das Schwert — Wie 
der Herr sich den Suchenden oíTenbart. — Das 
Kreutz der Liebe, und der Segen desselben etc. 
Valamennyin keresztül vonul ugyan némi mysti-
kai irány; ez azonban józan, mérsékelt, világos 
fogalmakkal kezet fogó, 's ennél fogva jótéko-
nyan szivreható is. Mert, ha a'külföldi hittudó-
sok a' józan mystica felőli véleményeit a* nagy-

*) Németből fordí tva az Alig. Kircli. Zeitung 1 8 4 4 - d i k i 
jun . 9 7 . sz. szerint . 
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gadhatatlan, hogy a' vallás bizonyos részben 's 
tekintetben a' nélkiil el sem lehet. A' munkának 
ezélja, a1 mint maga a' szerző élőbeszédében adja 
elö : a' csendes házi falakon belől az igazi ke-
reszténységet gyarapítani, isteni ige, imádkozás, 
és szent énekek által a1 sziveket egy hitre fel- ! 
emelni, egy szeretetre összekötni, egy reményre 
szilárdítani. Az e ' s z e n t beszédeket mindenütt 
megnyitó 's b e r e k e s z t ő versezetek kenetteljesek, 
's szent érzelmeket gerjesztők. 

Megnyugtató * . B. e. József császár, e' 
lapok valamellyikében, Kiss Sámuel ur által 
„Histoire de Charles XII. Roi de Svéde" czímü 
m u n k á b ó l , franczia nyelven közlött érdekes nyi-
latkozata, a' magyarban, 156-dik lapon, követ-
kező szavakkal van adva: „Azon Tsászár, a' ki 
azon eröszakokra kéntelenittetett reá állani, József 
Tsászár vólt, Leopóld Tsászárnak a' Fia, és Ká-
roly Tsászárnak testvér báttya. A' pápának kö-
vettye (Nunciussa) mely akkor az ö udvarába 
vólt: elég kemény szavakkal eleibe tette, hogy 
ö Római Catholikus Tsászár lévén, egy protes-
táns királynak annyit engedne, kire nevetve 
ezeket felelte a' Tsászár : könnyen beszélhet 
Nuncius uram! még jó, hogy a' Svétziai király 
aztat nem kívánta tőlem, hogy Lutheránus legyek, 
mert ha aztat kivánta vólna, már akkor nem tu-
dom mi tévő lettem vólna." — Kiss Sámuel ur 
megnyugtatására, és minél többek által olvashatás 
végett, közli Bal l a Lász ló . 

Magyarázat . Mult egyik lapunk 804-ik 
lapján a1 harmadik és negyedik sorban álló ezen 
kifejezés akármelly mesterembert olly értelemben 
veendő — mint pars pro toto — hogy a' gyüle-
kezetnek joga van a' terhekben arány szerint osz-
takozó akármilly nemű, karu 's foglalkozású be-
csületes, józan 's az egyház bizodalmára méltó 
tagjai, 's igy az ország tiszteletére egészen méltó 
mesteremberek közül is presbytereket válasz-
tani, a' mint ezt a' p—i gyülekezet eddig is a' 
lehető legnagyobb nyereséggel tevé, mint melly-
nek keblében jelenleg is több lelkes, buzgó, há-
látérdemlö mesterember mint presbyter működik, 
— 's hogy ezen jog, melly az illyen mesterem-
bereknek méltán adatik — a'p—i gyülekezetben 
egyedül az oktatóktól tagadtatik meg. Székács. 

Halálozás . Kun Sz.-Miklós nyárutó 16-
kán szenderült át a'legjobb életre sok kínos küz-
delmek, és szenvedések után t. Molnár István ur 
városunk 3 éven át kedvelt segédlelkésze. — 
Benne az alig 32 éves férfiúban, egy felejthetlen 
emlékű ember barátot — egy erényes hitszóno-
kot ki, nemes hivatásának embere volt, vesztet-
lünk el. — 0 vala az, ki megnyeré mindnyájunk 
tiszteletét — épületes szónoklatai által erkölcsileg 
kertészkedvén az ur kertjében. — Sirja felett dics 

beszéd nem hangzott hisz — mindnyájan ismerők 
öt — rövid ima kurta emlék beszéd, mély részvét 
és fájdalommal áldozank csak,'s kényeinkkel a* 
kora elhunyt tisztelt férfiú emlékének. — Béke 
lengjen hamvain. — th. — 

Pályadíj nevelése. Hosszas idö óta 
tartó betegeskedésem csak most engedi nyilvá-
níthatnom, azon tiszta szívből eredett elhatározá-
somat, hogy a' Fáy és szerkesztők által fellelt 's 
terelmes által módosított kérdés megfejtője juta 
lomdíjának neveléséhez én is, csekély értékem-
hez képest, egy species aranynyal szívesen járu-
lok. - Szent Mártonkáta sept. 2kán 1844. 

M i s k o l c z i S z í g y á r t ó I s t v á n mk. leik. 
Csődület. A' gyönki helvét hitvallást tartó 

gymnasiumban két oktatószék, jelesen a' szónok-
lat-költészeti, és a' II. III. és IV-dik nyelvészeli, 
mik közül az elsöhez 800 váltó ft., 's több mel-
lékes jövedelmek, a' másodikhoz 600 váltó forint 
évi fizetés köttetett, a' legközelebbi iskolai év 
multával megürülvén: az ezen hivatalokat el-
nyerni akarók, — kikben a' tanítás- 's nevelés-
beni gyakorlottság mellett, görög, latin nyelvek-
beni alapos jártasság, német nyelveni tökéletes 
beszélés, 's jó erkölcs a' szükséges kellékek, 
— hiteles bizonyítványokkal támogatandó folya-
modásaikat a' nevezett gymnasium felügyelői 
czím alatt szíveskedjenek, legfeljebb sz. Mihály 
napig, bérmentesen Gyönkre küldeni. — Utolsó 
posta: Nagy-Dorog. 

Peremartoni N a g y Z s i g m o n d , 
i sko l a - t anács i j e g y z ő . 

Adakozás . Borsod v.megyében, a' sz. 
péteri járásaan, vizár, zivatar 's jég által káro-
sult 14 helység javára, a1 tatai ref. egyházmegye 
kisgyülésén 15 ft. 30 kr. gyűlt v.pénzben 's 
hozzánk tiszt. Stettner Ignátz ur által beküldetett. 
Az öszveg annak átvételére hivatalosan megbízott 
egyén által alólirtnál fölveendő. T ö r ö k . 
Folytatása a' pápai Győrbe hoza-
tandó protestáns főiskola számára 

tett ajánlatoknak. 
P a s p e r g e r An ta l 1 0 f., L i czenmaye r Fe rencz 1 0 f. , 

Kau tz I g n á c z 1 0 f., N e u p a u e r J á n o s 1 5 f . , V a r g a L a j o s 
1 0 0 f. , R i t t e r Gábor 1 0 f., Győr i ka lmár ság 5 6 2 f. 3 0 k r . , 
Pu t t e r S á n d o r 1 5 f., Győr i magya r szabóczéh 5 0 f., G y ő r i 
néme t t akácsczéh 1 2 f. 3 0 k r . , KolnhofFer J ó z s e f 2 5 f., 
KarplT Anta l 3 0 f., Lumniczer Káro ly 4 0 f., C a n a i d e r J á -
nos 1 0 f . , Karpff Kálmán 1 0 f., Gagen ta i fe l F e r e n c z 1 2 f. 3 0 
kr . , S imon Pa í 1 0 0 f., Győri s z a p p a u y o s c z é h 7 5 f., Nagy 
Józse f 1 0 0 0 f., Matkovich Gábor 1 0 0 f . , Győr i ka lapos és 
sz i jgyá r tóczé l i 1 0 0 f., Magya r t a k á c s c z é h 1 0 f. , Acsczéh 
1 0 0 f., Győr i reformata e g y h á z a l ap í t ványa 1 0 , 0 0 0 f., Győri 
evange l ica e g y h á z a lap í tványa 2 5 , 0 0 0 f., Győr vá rosa a j á n -
lot t 1 0 0 0 Q öl f u n d u s t , ö l é t 8 f t j áva l számí tva , tesz 8 0 0 0 f., 
u g y sz in te 4 0 0 , 0 0 0 t é g l á t 2 0 f t j á v a l e z e r é t , t esz 4 0 0 0 f., 
az ép í téshez e l e g e n d ő h o m o k o t , mel ly tesz m i n t e g y 1 0 0 0 ft . 
A ' mai nap ig t e h á t az a j án l a tok ö s s z e g e tészen 7 1 , 5 2 3 ft. 

(Fo ly t a t á sa k ö v e t k e z i k ) . 

Szerkesztő-kiadók: Székács József , Tö rök Pál. — Nyomt. L a n d e r e r és Heckenas t . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
37. szám. Harmadik évi folyamat. Sept. 14. 1844. 

Ulile e s t , plures (Iibros) a pluribus fieri diverso stilo, non diversa í ide , elinm de quaestionihiis 

e i sdem, ut ad plurimos res ipsa p e r v e n i a t , ad alios s i c , ad alios autem sic. 

A u s u s t i n u s . 

TARTALOM: Kéretlen válasz zsinati tárgyban. (Folytatás) . — 
Terv a' dunántuli evangelicusok által 1840-ben felállított 
nyugintézet ujonan alakításához, l á l f y J ó z s e f . — 
Gyűlés: Zalavidéki esperesség. K i s J á n o s. — Vegyesek. 
— Levelezés. 

Méretlen válasz zsinati tárgyban. 
(Folytatás.) 

A szent sacramentomokra nézve: Ut szinte 
rövidnek kell lennem, 's dönthetetlen erősségek 
előidézése nélkül, ekkép nyilatkoznom. A1 reform, 
egyház, most, és örökké, csak két sacramento-
mot fogadhat, fogad el: u. m. a' keresztséget és 
az urvacsoráját, amazt tiszta vizböl; ezt közön-
séges kenyérből, 's nem elegyített borból. Hittani 
szempontból nem szólhatván, a' sacramentomok 
csak kiszolgáltatásukra, 's netalán itt is életbe 
lépett némelly visszaélések eltörlésére szorítko-
zom. A' beregszászi zsinatban 1552 . állapíttatott 
meg, ha jól tudom, az urvacsorájakori vallásté-
tel: helyesnek, szükségesnek Ítéltetvén e' rend-
szabás egyéb okok mellett, az egyformaság t e -
kintetéből. De, hogy mint ezelőtt, ugy e' rend-
szabás alkotása után is a' teljes egyformaság nem 
létesülhetett, erősíti Melotai Nyilas Istvánnak 
szinte egy századdal később irt ezen panasza: 
„Valamennyi gyülekezetbe mégy, majd megannyi 
formát látsz, annyira, hogy az egyházi emberrel 
együtt változik a' keresztelésnek és az urvacso-
rájának módja." Ugy látszik mindazáltal, legátalá-
nosbbá vált a' Debreczenben régóta divatozott 
gyakorlat, melly szerint illyenkor az ismeretes 
canonicus 3 kérdések tételtek eleikbe az úrva-
csorájával élni akaróknak. Ma, két század után, 
kevés kivétel mellett, szinfe elmondhatjuk a' Nyi-
las fájdalmas panaszát, hozzá adva, szinte az ö, 
ezen szavait is: „Melly miatt nemcsak a 'keresz-
tyén községnek, de az értelmes embereknek is, 
elméjek. megtántorodik és megháborítlatik" 
Uraim! létesítsük valahára egyházunkban, min-
den szertartásokra nézve, az egyformaságot; 's 
mondjunk kárhoztatás! azon egyes lelkipásztorra, 
vagy bárkire, ki nevét azzal kivánja örökitni, 

hogy ekklézsiájában az isteni tisztelethez tartozó 
szertartások körül valami tarkabarkaságot hoz 
gyakorlatba. Az úrvacsorájával közönséges va l -
lástételnek megkel l a' következő időkben is tör-
ténni 's tartatni: de a' canonicus 3 kérdés f e l t e -
vését, ha anathema nem mondatnék fejemre, én 
egészen elhagyatni ohajtnám 's helyébe az apos-
toli hitformájának a' pap 's nép által együtt, min-
den alkalommal 's fenszóvali elmondását sürget-
ném zsinatunkon gyakorlatba vétetni; vagy ha a' 
3 kérdésnek meg kell maradnia, ezek jóval sze-
lídebb hangzatú szerkesztését kívánnám; 's az 
úgynevezett confessionalis könyörgésben, — mint 
a' mostaniban — az úrvacsorájával élni nem k í -
vánók elbocsáttatnak, az agendázás után szeret-
ném tartatni. Most az itt gyakorlatban levő v i s z -
szaélésekröl: vágynák, kiknek kilünö jelül nem 
igen sok szellemi jutván, a' vallási szertartások 
körüli válogatás 's különczködés által tudatják 
szegényebb embertársaikkal uriasb voltokat, 
mondhatnám, dölyföket, 's igyekeznek emlékeze-
tessé tenni a' nemes csecsemő születését az által, 
hogy az nem is a' templomban kereszteltetett meg; 
vágynák mondom, kik a' papot tudván, hogy e l -
lenszegülni nem merészlend, a' templom kincsei 
egy részével, t. i. keresztelési edényeivel ma-
gokhoz parancsolják, 's a' keresztelési lakomára 
gazdagon ékesített aszlal szegletén kívánják kis-
dedeiket megkereszteltetni. Vágynák, kik megezá-
folni akarva e' sokat jelentő szavakat: „mindnyá-
jan egy test vagyunk, mert egy kenyérben v e -
szünk részt" maguk házaiknál teríttetik meg szá-
mukra a1 sz. asztalt; vagy ha a' templom őket 
megnyerhetni szerencsés, külön, nehogy mások-
kal összeelegyedjenek. kívánják feladatni a' sz. 
vacsorát, sőt, hogy nemes születésük 's gazdag-
ságuk fitogtatásának semmi híja ne legyen, saját 
ezüst 's arany poharaikat vitetik - mire most 
nem igen rég is törlént példa — ez alkalomra a' 
templomba. Megvallom, valahányszor illy szokást 
láttam, hallottam, mindannyiszor megborzadtam, 
's egy titkos, különféle gondolat- 's eszméket 
elővarázsló sóhaj szökkent fel akaratom ellen 
keblemből, mert olly véleményben, sőt hitben 
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élek, hogy mivel szerintünk a' keresztség telje-
sítésének lehetetlensége az üdvösséget nem v e -
szélyezteti , 's mivel egyik sacramentomnak is 
büníörlesztő , vagy hitébreszlö ereje nincs: 
ezeknek semmi ok miatt másult nem kellene k i -
szolgáltatniok, mint a' templom sz. falai között; 
és az urvacsoráját külön senkinek nem, de együtt 
a1 több hívek sorában, mint kikkel egykor úgyis 
poruk egyesülend. Előttem lebegnek az e l lenvé- ' 
leményüek okai, mint idézik például ellenem az 
apostolok gyakorlatát, mikor az urvacsorája há-
zankint osztogattatott, 's a' keresztség szerteszol-
gáltatott ki, — de a' mikor még, 's ezt ne feledjük, 
a' keresztyéneknek a' zsidóktól külön templomaik 
nem vol tak; előttem lebeg a' hatalmasbak kár 
hoztatása e' nyilatkozatért, az eddigi vallásgu-
nyoló szokás megrovása- 's szőnyegre hozásáért: 
az igazság részemen levén, nem rettegek, a' n e -
talán keletkező czáfolat elöl hátra nem vonulok, 
— de nem helyeslő nézetem e1 visszaélés iránt 
jól esik nyilváníthatnom, 's tisztemhez illőnek 
tartandó zsinatot figyeltetni, vallási szertartásain-
kat illy szennyes foltoktól megtisztogatni, 's e l -
határozni, mikép a' sz. sacramentomok kiszolgál-
tatásának helye sem semmi magán ház, sem pap-
lak nern lehet; azokat mindenütt 's minden idő-
ben csak a' templomban lehet 's kell véghezvinni 
's kiszolgáltatni. 

A' házaspárok összeesketését mi illeti: A' 
sacramentok kiszolgáltatásábani válogatásnál nem 
kevésbé botrányos a' házaspárok magán házok-
náli összeesketésük,hol az eskü végzetekor, nem 
ritkán, még kulacs is köszöntetik a' papra, melly 
helytelen szokás leginkább főbb egyházainkban 
van gyakorlatban, 's mellyet gyarló okokkal v é -
detni egyházrendüt is hallottam, természetesen, 
mert lucri boms odor ex qualibet re. Nem sacra-
mentom ugyan szerintünk a' házasság, de nem is 
pusztán polgári szerződés, sőt a' Krisztus és e g y -
ház közti lelki egyesség titkos példája, 's mint 
i l lyennek, vallásos szertartással kell ezen szent 
frigynek, pap által, 's a' templomban ünnepélye-
síttetni. Láttuk a' közelebbi vegyesházassági súr-
lódások alkalmával, mint használtaték az eddi-
gi gyakorlat, az ellenféltől ellenünk fegyverül. 
Jöjjünk hát elvégre itt is tisztába, 's e g y e s -
ségre egymást közt, mondjuk ki őszintén a' nem 
helyeslést az eddigi gyakorlatra, s kérjük fel 
tartandó zsinatunkat, hogy e' gyakorlatot örökre 
eltörölvén, szentesítse azon törvényt, hogy a' 
házaspárok összeesketése mindenkor, semmi ki-
vételnek helye nem levén, a' templomban reggeli 
isteni tisztelet után, hetenkint 2 , vagy 3 nap 
történjék; 's mivel én azon gyakorlatot sem h e -
lyeselhetem, mit alkalmasint a' papok magok 
könnyebbségére találtak 's tartanak fen — propter 
Angelos — hogy több házaspárok összeesketése-
kor, az egy nemen levők, vagy mind, vagy k ö -
zülök többen, egyszerre 's együtt mondják az 

esküformát : zsinatilag kimondatni szerelném, 
hogy az esküformát minden házaspárral külön és 
fejenként el kell mondatni; sőt e' fonák gyakor-
latot nem lenne fe les leg , az illető egyh. kerüle-
tek által eltörölni, 's a' fejenkénti megeskelést pa-
rancsolni , a' papok könnyebbsége itt figyelembe 
épen nem vétethetvén. Még egyet a' házaspá-
rok esketésére: Szerintünk a' házaspárok QSZ-
szeesketése , az úgynevezett penitencziális h e -
teket, 's szombatot kivéve, mindenkor szabados, 
's törvény által védetünk e ' jog háborítatlan g y a -
korlatában : én azonban itt, részint a z e g y e s s é g r e 
törekvés tekintetéből , részint a' más vallásúak 
iránti figyelem- 's gyöngédségből örömest e n g e d -
nék, 's azt legalább, hogy az Adventi napokban, 
a' reformátusoknál se eskettessenek össze a' há-
zaspárok, elfogadnám. Sőt statusgazdasági tekin-
tetből, 's ha általa a' házasságnak impedimenlum 
nem tétetik, mivel nyáron, csak egy lakadalom 
is, sok kezeket , és néha huzamos ideig elvonva 
tart a1 munkától, nem lenne czéliránytalan sza -
bályozni 's egy kissé nehezílni a'nyári (maj. j u n . 
jul. aug.) hónapok alatti összekelhetést, 's zsina-
tilag kimondani, hogy a' házaspárok, a' nyári hó-
napokban , csak fontos okok miatt, esperesi e n -
gedmény melleit eskettelhetnek ö s s z e , a' zajos 
több napokig tartó lakmározás illyenkor meg nem 
engedtethetvén. 

2. Temetkezési szertartás. A' temetkezés, e' 
gyászünnepély komolysága , 's a' szomorú felek 
iránti gyöngéd részvét igénylik, hogy e' szertar-
tás minél egyszerűbb, minél rövidebb ideig tartó 
legyen, — melly iránytól a' protestánsok, 's tán 
mi reform, fé l , leginkább eltávozunk. A' temet-
kezési szertartáson, a' létezett 's létező minden 
népek 's vallásfelekezetek példájaként, vallásos 
de nem fárasztó, nem untató, sőt részvétre 's ta -
núságra gerjesztő pietásnak kell keresztül vonul-
ni: de hol az a' vaslürelem, melly zsibbasztó 
unalmat ne érezzen keblében, a' mi reform, t e -
metkezési rendszerünk iránt. Meghal egy birtokos, 
lelkipásztor, vagy előkelő pór: vége hossza nincs 
a1 sok dicsérő, magasztaló,'s az illető szomorú f e -
leket, minlha ők képesek sem volnának veszte-
ségüket érezni 's azután könyezni, kínozva k e -
serítő beszédeknek, versezésnek, harmoniás ének-
lésnek. Ugyanis, koporsóba tételkor egy kis be -
széd tartása kívántatik; majd két predikátió, vagy 
az egyik helyett oratio; ezeket követi a1 minden 
jobb izlés előtt unottá vált verses búcsúztató, ha 
bár ezekre rég alkotott canonaink is átkot mon-
dának ezen szavakban: „Rhytmieulos illos nuga-
ces, in perpetuum abrogavimus ;<( berekesztésül 
még a' sírnál egy jó ríkató beszéd el nem maradhat. 
Valóban e' végnélküli beszédek, — mellyek bár 
különféle köntösbe öltöztetvék, in ultima analysi, 
mégis mind egyre mennek ki, — 's az ezekkel 
együtt járó sok éneklés teszik unottá, legalább 
fárasztóvá temetkezési rendszerünket, 's épen 



ezért e1 körül sürgetős, 's gyökeres reform, kí-
vánatos. I g a z , hogy a' közrendű halottak felett 
egy predikátio tartatik: de a' gyakoriság itt is 
közönyösséget idézett azok iránt elő, mert kivált 
népesb egyházakban, sűrűbb halomás esetében, 
az 1 p. ft vagy ennél is csekélyebb stoláért, na-
ponta 4 's több ízben is tartatván azok a' város 
külön szegletein feliittetett sátor alatt, csoda-e, ha 
a1 szó legteljesb értelmében elhangzanak, 's l e g -
főbb siker, mit eszközölni képesek, a' pillanatnyi 
részvétre gerjesztés; 's ne véljük, hogy a1 nagy 
tömeget mindenkor a'halotti predikatiók iránti ér -
dek vonszaná a' gyászünnepélyre , megjelen ez 
ott is, hol nem a' legkedvesb ajkú szónok szóno-
kol: az élelleirás, a' halott életkora 's a' t. kö -
rülmények megtudása 's értése föindító ok l eg -
többször a' temetkezéseken megjelenésre; végül 
a' halotti predikatiók, gyakoriság- 's ugyanazo-
nosságuk mialt a' lelkipásztorokban is egyked-
vűséget, közönyösséget szülnek ! 's így eszközli 
maga a' rendszer a' vallásos kegyeletek sülye-
dését, igy teljesedik be Fáynk s z a v a , hogy az 
szolgáira is kihat. Már ha a' predikátiók a' köz-
népre nézve kívánt hatás nélküliek; a' lelkipász-
torokat illetőleg pedig, — kik földi boldogságuk 
életfája gyökerét metszenék el magok iránti ir-
galmatlanságból, ha kivált tekintélyesb felek ha-
lottja felett, a' de mortuis nil, nisi verum elvet kö-
vetnék, valósággal hivatalméltóság- 's tekintély— 
sülyesztök, egyéb tekinteteket most mellőzve: 
azokat, én részemről, zsinaton végkép megszün-
tetni, eltöröltetni óhajtóm, annyival inkább, mivel 
ezt, némelly egyházak saját körükben, zsinatot 
előzőleg is, habár indirecte, már foganatba is v e -
vék. E' merényes vélemény kimondásaérti kár-
lioztatást kérem legalább addig felfüggesztetni, 
mig e1 tárgyra vonatkozó nézetem végig elmon-
dandóm, — mert itt sem a' lelkipásztorokon kö-
nyítni, — kikre nézve a' katechisatio után, aligha 
a1 közönséges halotti predikatiók készítése nem a' 
legkevésbé ölő foglalatosság, — de azok hivata-
los körét még terhesbílni czélom. 

Mi helvét hitvallású lelkipásztorok, felkarol-
juk a'születés pillanatában a'keresztség által hit— 
sorsosinkat; kisérjük őket az iskolai 's templomi 
nevelés 's oktatás által, egész éltük folyásán k e -
resztül, a' vallás biztató ígéreteivel, — de, cano-
naink által magunkat köteleztetteknek nem ismer-
hetvén, hitrokonink legnagyobb részét az élet— 
estvéje küszöbén, hol a' vallás biztató szavai 
legtöbb hatást eszközölhetnének, 's a' jobb é let -
felőli édes remény élesztgetése leginkább megkí-
vántatnék, önmagukra hagyjuk, vagyis e lhagy-
juk, 's e részbeni nem szolgálati készségünket 
azzal koronázván meg, hogy legtöbben ugyan-
azokat, a' magosb helyzetű 's vagyonuakon kivül, 
— nyugtató sírjaikba ki sem kisérjük. Ott áll a' 
75. canonban „Inter praecipna Pastorum Eecle-
siarum officia non postremnm est, risitare et con-

solari aegrotos" ámde mostani 's eddigi rendsze-
rünk mellett, hol azaz emberi erővel biró2, 3, 4 
lelkipásztor, kik e' canon parancsát a' 15, 20 , 3 0 
's több ezer népességű egyházainkban teljesíthet-
nék? 's vájjon nem a' rendszerben van-e itt is a' 
hiba? hogy a' canon szavai életbe soha nem lép— 
hetének, 's ha az eddigi vágásból ki nem térünk, 
nem is léphetendnek, annyival inkább, mivel a' 
papokra nézve ott áll a' mentesítő záradék „quod 
ut rogatiet vocati faeiantmelly záradék szerinti 
köteleztetés ha köztudatra jut, aligha meg nem 
bokrosodnak népesb egyházainkban a' teljesíthet-
lenségig bajaink. A' betegek látogatása gyakor-
latban van ugyannémelly kisebb népességű e g y -
házainkban, de nem az idézett canon szerinti sze l -
lemben, t.i. v igaszta lást bátorítás, hanem inkább 
a' 61 canon után az urvacsorája kiszolgáltatása 
végett , — melly canoni rendeletnek mi szolgált 
légyen alapul, a' benne foglalt záradék 's az a k -
kor még egészen tisztára nem derülhetett körül-
ményekből tudhatni. Én már kimondott elvem 
szerint, az urvacsorája kiszolgáltatása helyeül, 
egyedül a1 templomot tartván, azt a' betegekhez 
elvitelni, nehogy büntörlesztő halásunak képzel-
tessék, „neve viaticum quoddam morientibus abso-
lute neeessarium." (Canon 6 1 ) tartassék, s em-
mi feltétel alatt meg nem engedhetönek nyilvání-
tom ; de azt kötelességükké óhajtóm tétetni z s i -
natilag a' híveknek, hogy terhesb betegeiket, be 
nem várva a'haldoklási pillanatot, lelkipásztoruk-
nak bejelentsék, 's ezek a' körülményhez illő k ö -
nyörgésnek a1 beteggeli elmondása, majd biztató, 
bátorító szavak ugyanahhozi intézése végett, ok-
vetetlen lemenni tartozzanak. Én ugy vélekedem, 
hogy nincs ollyan ember, legalább igen kicsiny 
azok száma, kikben a' vallásosságnak meglehet 
a' kedvező napokban elfojtott érzete a' terhesb 
betegség nyomasztó súlya alatt s a' halál révén, 
erőteljes fényre ne lobbanjon, 's annak biztató 
vigasztalásit léleknyugtatólag ne vennék lelki-
pásztoraiktól, — a' sokkal a'nagyobb részre l e g -
inkább ugy gondolnám, áll ez az állítás, mellyböl 
tehát az intézkedés szükséges volta önként kö-
vetkezik. Azonban a' lelkipásztor beteghezi le 
nem hívása vagy hivhatása semmi egyházi é s z -
revételt nem vonhat maga után. Már ezeket előre 
megjegyezvén, temetkezési rendszerünket, k ivé -
tel nélkül egész Magyarhonban mindenütt igy 
ohajtnám zsinatilag canonisáltatni. A' temetésre 
határozott óra eljöttekor, t. i. 4 8 óra elteltével, a' 
szomoru házhoz a' lelkipásztor, a' kántor, 2 's 3 , 
az egyház által fizetett segéd-éneklő társaival, 
kik sűrűbb halomás esetében magok is temethet-
nének, — mert ideje volna valahára az iskolás, 
különben is gyengekoru gyermekeket e' czél el-
leni gyakorlattól, a' temetésekeni megjelenés kö-
teleztetése alól felmenteni, annyival inkább, mi-
vel, kivált a' népesb egyházakban, az őszi 's ta -
vaszi hónapokban, a' tanulók szinte kizárólag a' 



temetkezéssel foglalkoznak, a' tanulásra mi idejök 
sem marad, — megjelenvén, éneklés után a' lel-
kipásztor egy a' körülményhez illő buzgó kö-
nyörgésnek az uri imádsággal együtt, a' tisztelgő 
gyülekezetteli elmondása után, ehhez intő, a ' g y á -
szos felekhez vigasztaló, minél rövidebb csak 
néhány sorban foglalt szavakat intézzen, például a' 
jelenleg gyakorlatban levőt ,,a' minden vigaszta-
lásnak istene vigasztalja meg a' megszomorodott 
feleket; nekünk pedig mindnyájunknak adjon egy-
kor csendes és üdvességes kimúlást. Amen, — 
bármilly hosszú felékesített benedictionak is csak 
ez a' veleje. Végeztetvén ekkép a' háznál a' g y á -
szos szertartás, a' lelkipásztor vagy helyettese, 
kántor 's éneklő társai, a' halottat a' temetőbe k i -
kísérni köteleztessenek; "s itt mondhat a' lelki-
pásztor még egy rövid könyörgést, v a g y tarthat 
a' sir betemetése után e g y , az élőket halandó 
voltokra emlékeztető, igen rövid, — 's főleg, ha 
Fáynk szerint az igazság részén van, az eltemet-
tetettet dicsőítő beszédet, mind jutalomsejtemé-
nyül, mind követésre méltó például. — — E k -
kor s ekkép tartom én, hogy a' vallás szolgái, 
hiveik iránt tartozó kötelességeiket teljesen b e -
's e lvégezték , — önként értetni kérvén , hogy 
mint a1 betegek látogatása, ugy a' temetkezése-
keni megjelenésre kivált sáros 's alkalmatlan idő-
ben 's a' nagyobb kiterjedésű városokon, 's hol 
a' temető kert távol esik, az illető felek, a' hiva-
tal- 's kötelességből megjelenők számára kocsit 
ingyen adni köteleztessenek. — Szabad legyen itt 
kitéréskép megrónom azon irtózatos hanyagsá-
got, melly a' temető helyek körül, kivált nálunk 
reformátusoknál,legnagyobb egyházainkban is ta-
pasztalható. A' temető épen olly tulajdona az 
egyháznak 's szent hely, mint a' templom s i s -
kolák : miért hát elvonni az egyháznak ezektől a' 
f igyelmet; ha N.-Körös 's más szelídebben g o n -
dolkozó egyházak 's a' külföldiek , sétahelyekké 
tudják varázsolni temetőiket: mi akadály lehetet-
leníti a' többi egyházakra nézve e' példák után-
zását ? Én zsinatilag elhatároztatni ohajtnám, 
hogy minden egyház tulajdon temetőjét körülár-
koltatni, azt jó karban fentartani, fákkal, inkább 
tűzi, mint gyümölcsfákat szeretnék, körülültetni, 
's a' temetőbe legalább egy kis viskót, a' temetö-
csösznek lakhelyül szolgálandót, építni tartozzék 
A' sirok négy szegleteire az elhunyt életben ma-
radt felei köteleztetvén fákat ültetni, mellyek 
azonban az egyház tulajdoni lennének, — igy 
idővel a' temetökertek, a' most rendkívüli baj 's 
alkalmatlansággal egybeköttetett iskolai fűtésre 
szükséges tűzi fákat szolgáltatandnak. Hát zsinat-
elözöleg nem létesülhelne-e erre nézve valami 
rendelkezés? 's az esperes urak, ha megkérdezik 
visitatiókor, hogy nincs-e baj az egyházban? 
nem kérdhetnék-e szinte ezt is meg: „jó karban 
tartatik, vagy tartatnak-e a' temetők ?" én min-
denik kérdésére igen-ne l felelek. — — — 

Bár a' betegek látogatása 's halottak kikísé-
rése kötelező behozatala által — mert széles Ma-
gyarhonban itt is egyformaságot óhajtók, a' helvét 
hitvallásnak, söt ha lehet, mind a' két protestáns 
felekezet közt — a' köznépet, 's átalában hívein-
ket a' halotti predikatiók, dicsőítő orátiók 's ríkató 
búcsúztatók visszasohajtása után, csak fé lévt ize-
den keresztül sem vélem sovárogni: ha mindaz-
által a' nép kedélyét, külsökhözi makacs ragasz-
kodását inkább ismerők, ellenkező véleményben 
l evén , illy temetkezési rendszer létesítését idö-
elöttinek Ítélnének : ennyit minden esetre cano-
nisálni volna szükséges, s tán zsinatilag, hogy 
bármi temetés alkalmával, egy beszédnél — már 
az legyen predikatio vagy oratio, — több senki 
felett nem tartathatván, ez mindenkor sC templom-
ban tartassék, akár a' halott eltemetése előtt, akár 
után; 's hogy egyszersmind mindennapiságukból 
is kiemeltetnének a' halotti predicaliók, a1 férli -
altra nézve 18, a' nőkre nézve 16 vagy 1 4 év 
lenne a' választó fal , mellyen felülieket predi-
calio, vagy oratio, az alóliakat könyörgéssel kel 
lene temetni, mert ma már a1 csecsemöböl is lesz 
predikatiós halott, — és pedig a' mellett, hogy a1 

minden halott kikísérésétöl majd ha, t. i. a' körül-
mények változván, ez lehetetlen nem leend, -
ez eselben sem állhatok el, a1 temetést — mint 
szinte az esketést, keresztelést, 's általában min-
den egyházi szolgálatot - minden stóla nélkül 
óhajtóm, sürgetem teljesíttetni. — Itt ismét a 'kár-
hoztatás kimondása felfüggesztéseért e sedezem, 
a' következő kérdésre leendő igénytelen n é z e -
tem elmondásáig, mert azt, hogy mig zsinati in-
tézkedés nem leend, a status quo-nak kell m e g -
maradni, ugy gondolom, említni szükségtelen. 
Az utczaszertei halottpredikálást nemcsak azért, 
mert, kivált téli napokban, e' gyakorlat e g é s z s é g -
veszélyeztető, de sok botránkoztató okok 's k ö -
rülmények miatt eltörülni, megszüntetni volna 
szükséges 's észszerű. Tiltja a' templomon kívüli 
halotti predikálást egy 1818. évi k.k intézmény, 
mellynek elfogadása által, miután t. i. magunk 
nem akarunk e' részben intézkedni, ugy hiszem 
nem gátollatnánk vallásunk szabad gyakorlatában. 
Fontos okok azok, mellyeket ez ellen Tót Péter 
ur (prot. egy. isk. 1. 22 . szám) elősorol, és csak 
bámulnunk kel l , hogy van egyházi v. ülnök, ki 
e' fonák rendszert védi 's fentartani óhajtja. Hisz, 
uraim, ne higyjük, hogy a' reform, papnak mind-
járt roppant tekintete 's hatása leend, mihelyt 
utczaszerte nem, csak a1 templomban prédikál! 's 
ne higyjük, hogy derogálna a' papnak a' halottas 
házhoz lemenni! a1 vallás méltósága kivánja azt, 
hogy e' részben változás tétessék. Jót állok érte, 
hogy a' háználi predikálást védő, nem parentált 
még hajdan fővel té l - 's viz idején egy halottas 
háznál is 5 nem tapasztalta még, hogy a' halotti 
predikatiót a1 kutyák veszekedése, a' ludak k i a -
bálása mint szakíttatá meg; nem látta még, mint 



oszlatta szét egy véletlen keletkezelt zápor a' 
tisztelgő sokaságot, 's mint sodrá el a' pap feje 
felöl a1 zsidó nép bujdosási szakát visszaidéző sá-
tor tetejét. Én tehát ma szeretném inkább, mint 
holnap e' sátoros szokást nemcsak mint pap, de 
mint vallásom méltóságát tisztelő, eltörleni; ma 
szeretnék inkább, mint holnap nem erszény, de 
erkölcsiség tekintetéből a' halotti predikatiók min-
dennapias voltán 's ezokozta sülyedt hatásán 
leginkább némileg segítni, a1 halotti stolának 18 
p. krról vagy 1 p. ftról 4 p. ftra való felemelése 
által. — igy ritkábbak lennének ugyan a' halotti 
predikatiók, de jobbak 's hatályosabbak, mert 
híjába, a' pap is csak ember, ö sem birhat több 
terhet, mint mennyi embertől követelhető. Ugy 
vélem, a1 t. cz. egyházkerületek mind a' sátoros 
szokás megszüntetése, mind a' halotti stóla eme-
lése iránt, addig is, mig a' tartandó zsinat valami 
üdvösbet létesíthetne, sikeresen intézkedhetnek, 
ezt várjuk is, kérjük is. Még egy szó a' halotti 
énekekre nézve: e' részben legtürhetöbb a1 hiány 
's panasz; a' tartandó zsinat feladata leend, hogy 
az előre elkészített, vagy kijavított énekeket áta-
lános tekintetüekké emelje, eltiltván minden kii— 
lönködést, minden particularismust. 

8-ik kérdés. A' naponta érezhetőbb hiémy 's 
fogyatkozások, mellyek főleg 7iépesb egyházaink-
ban, az egyházi szolgálatok teljesítése körül ta-
pasztaltatnak, milly változtatást 's rendezést igé-
nyelnek a' prot. egyh. Rend külszerkezetén ? 

Minden hivatal, igy az egyházi is, bizonyos 
kötelességeket feltételez, 's ezek, szorgalmas 's 
lelkismeretes teljesítését követeli: melly megha-
tározásból önkényt foly, hogy a1 hivatalt, nehogy 
hatás- , sikernélkülivé aljasítassék, eröt haladó, 
annyival inkább teljesíthetlen köteleztetésekkel 
terhelni, vagy azt érdemellenekre bizván, bilor-
lani engedni nem kell, nem lehet. De igényel 
egyszersmind, mint minden hivatal, igy az e g y -
házi is méltányos tekintetet 's illő jutalmazást, — 
mert a' nélkül, a' legkitűnőbb helyzetű hivatal-
nok is, puszta lécz-király halási körében, e' n é l -
kül a' legjobb capacitások idegenek a' hivatal e l -
fogadása- 's viselésétől. Mint minden hivatal, ugy 
as egyházinak, hatáskörét is , ne hogy fékellen 
hatalommá,önkénynyé fajuljon, mint az elöidökben 
az egyházi hatalom, szükségeskép szorosan ki 
kell tűzni, meg kell határozni. A' tökéletesbülés 
tisztábbra nyesett ösvényére föllépett, s ezen, az-
óta óvatos léptekkel mindig előre törekvő pro-
testantismus, az egyházi rend papi hivatása iránt, 
mindjárt születési pillanatában, tisztán állott önma-
gával, hogy t. i. a' papok e1 részbeni kötelezte-
tése, a nép erkölcsi, értelmi nevelése, oktatása, 
*s a1 vallásilag szükségesnek ilélt egyházi cselek-
vények teljesítése: de az egyházi rend külső tisz-
tét illetőleg keletkezett szétágzó véleményeket 
a' reformatio óta lefolyt 3 századot meghaladt idő-
szak sem érlelheté e g y , ' s uralkodó elvvé. E g y e z -

nek ugyan minden prot. felekezetek abban, hogy 
a' hatalom 's méltóság minden sugárait egy e g y -
házi személyben öszponlosítni, vagy hierarchiát 
alakítni a' prot. egyházban nem kell , 's nem l e -
het: de határozatlanok az egyházi hatalom miinó-
doni gyakorlása's az iránt, szükséges-e a' pro-
testáns papok közt bizonyos lépcsözetet — gradus 
— alakítni? Némellyek az egyházat, a' fejedel-
mek föfelügyelése alatt püspökök, mint istentől e' 
végre rendeltettek által vélték 's vélik szükséges-
kép igazgattatni, Episcopalistae, melly kormány-
rendszer 1558 . Angolhonban Erzsébet alalt nyert 
ünnepélyes elfogadást. Mások a' vegyes vagy 
presbyteri kormányzáshoz, — hol a' papok kar-
öltve a1 világiakkal igazgatják az egyházat — mint 
az evangyéliomi tanítmány , 's első keresztyén 
egyházak igazgatásával, nézetük szerint egyedül 
egyező rendszerhez hivek — Pesbyteriani — 
melly Skótországban sok viharos küzdés után 
1696-ban III-ik Vilmos alatt vergődhetett békés 
révpartra, — de jól megjegyezzük, — az egyházi 
gyűléseken mindenkor és pedig törvény szerint, 
egy- 's papi egyén elnököl. Mások ez elvtől e l -
térve , a1 papok közli minden lépcsözetet megta-
podva, minden egyes egyházat függetlennek á l -
lítva, azt hitték, hogy a' pap saját egyháza k ö -
rében, az egyház véne i - ' sa 1 néppel egyetértöleg, 
minden a' vallást 's egyházat illetők felett szabadon 
rendelkezhet, — elébb Purilanusok, majd Inde-
pendensek, — kiknek vállaikhoz támaszkodva 
vitte Cromvell a' véres forradalmi zászlót. H o -
nunkban Tolnai János tokaji pap 's esperes ter-
jeszté e' veszélyes elvet, de a szathmár-németi 
zsinatnak sikerült azt 1646 . szinte csirájában e l -
fojthatni. Korunkban egy negyedik kormányzási 
elv akar magának törvényes állást kivívni, j e l e -
sen, a' gyámsági vagy patronatusi kormányzás, 
melly az elferdítve magyarázóit presbyteri kor-
mány rendszer idétlen szüleménye; vágynák t . i . 
kik egyházvédés ürügye alalt, nem ugyan az 
egyházi személyek vagy papok teljes kizárásuk, 
söt inkább ezeknek, mint megannyi fabáboknak 
látszólagos befolyásuk meghagyásával, az e g y -
házat világiak — 's ha ez nem sikerül, világi 
elnöldetü consistoriumok állal törekesznek, ma 
eröteljesbben mint valaha, kormányozni — tute-
laristae. — Én, mint már nyilvánítám, a presby-
teri vegyes, vagy egy elnökség esetében, mit in-
kább óhajtok, papi elnökletű kormányrendszer 
barátja vagyok 's maradok; mert ennek eszmé-
jét az első keresztyén egyházak igazgatásában 
ennek nyilvános nyomait látom; mert a'nyomás 
's önkény ellen, az egyházra nézve, ebbe l e g -
biztosb ó v - 's védszereket találok, ez okoknál 
fogva a' tartandó zsinat által ez üdvös rendszert 
óhajtom 's reménylem prot. egyházunk igazgatá-
sára megszentesíttelni. — Most a' prot. papok 
közti lépcsözetre nézve vagyok bátor, szerény 
nézetem elmondani. 



Mint az apostolok egyenlő tekintély- 's ha-
talommal , minden parancsnoki elsőbbség bár-
mellyikre lett ruházása nélkül küldettek a' tudva 
levő czélra üdvezítőnktöl szerte: ugy a' ker. 
társulatok alakultakor az apostolok által felha-
talmazott EMIGY.OTTOT- 's TCQSOISVTSQOL közt semmi 
különbség nem volt; mindkettőnek ugyanazon 
hatásköre 's köteleztetése levén. A' két név 
közti különbségtétel későbbi, jelesen, azon idö 
szüleménye, midőn a'népesb egyházakban, egy 
presbyter vagy episcopus a' teljesítendök teljesí-
tésére , elégtelennek ítéltetvén, több egyének 
választattak, 's alakult az úgynevezett Presbyte-
rorum Coetus vagy Collegium, kik közül egy , 
azon egyházban főnökké 's elnökké tétetett, némi 
kitüntetésül Angelus Ecclesiae vagy ETugxoxog 
névvel czimeztetett, de kinek a1 többi TtQsöfívrsQoi, 
felett, semmi nagy hatalma nem volt, sőt bármi-
féléit, csak ezekkel egyetértöleg ítélhetett, intéz-
kedhetett. Világosan előadja Turretin e' szerke-
zel alapját: „Quia in omni coetu, ut vitetur con-
fusio, necesse est dari ordinem aliquem inter ejus 
membra: ideo inter presbyteros dabatur primus 
aíiquis, sive hoc daretur aetati, sive dotibus, sive 
vocationi, qui coetui praeesset , — sed primátus 
iste fűit tantum ordinis et honoris, qualis esse 
sólet in Synodis classibus, non authoritatis et 
jurisdietionis" — 's valóban, nem a' tiszta e r e -
detű rendszer hibája, hogy belőle később rend-
kívüli egyházi hatalom fejlett ki, születelt a' v é -
getlen rangi lépcsözet. A ' reformatio hősei , 
mint tudjuk , a' papok rangi lépcsőzete iránt 
nem ugyanazon véleményben voltak. Mellőzve a' 
véleménykülönbség okait, Czvingli nem kívánta 
ugyan a' rangi fokozatot egész a"1 püspökségig 
eltörölni, de a' hierarchiálól óvakodva, azt m e g -
állapítni igen, hogy a' clerus a' polgári hatalom-
tól függjön, ennek alávettetve maradjon. Kálvin 
a' merészebb 's élesb előre látású, a' másik tul-
ságtol a' kuriarchiától, az egyházra nézve a' 
hierarchiánál még tán veszélyesb elv születésétől 
rettegve, ugy vélt a' hierarchiának legbiztosb g á -
tot vethetni, ha a' papok közti rangi fokozatot 
megszüntetvén, a1 papokat a' ker. egyházi rend 
kezdetkori lypusa szerint , kivétel nélkül mind 
egy ranguakká teendi; a' világiakra az egyház 
külvédését, oltalmazását bízván, 's azokat papi e l -
nöklet alatt az egyház kormányzása 's igazgatá-
sába befolyni jogosítottaknak tanítván. Ezen kor-
mányrendszert pártolja ma is a' hierarchiától, 
mint a' prot. egyházban valódi agyrémtől nem 
rettegő, a' kuriarchiát megalapítni nem törekvő 
elfogulatlan protestáns. 

Azon elv felélesztése, hogy a' papok rangra 
nézve mind egyenlők, a1 nyomást érzett Rend 's 
felekezet által meleg kebellel fogadtatott. Ámde 
idők multával, alapul szolgált visszás nézetek, 
mint az Independentismus s czélszerütlen, abnor-
mis intézkedések, mint például a' kettős papság 

létesítésére, mellynél idomtalanabb észszüleményt, 
én, nem a1 testi, de még a' képzeleti világban sem 
ismerek. Két, sőt több egyént azon egyházban 
annyira egyenlő tekintély's hatáskörrel felruház-
ni, hogy köztök még az életkor se víhasson ki 
bármi csekély elsőbbséget: irtózatos chimera. Ugy 
látszik, a' szellemi 's szónoki tehetségre van itt 
bizva az elsőség kivívása, melly gyakor czélt is 
ér; 's az elismert érdemnek a' liszttárs is, ha 
ugyan nem büszke, vagy értetlen, tisztelettel 
fejet hajt: de kérdem, nem teljesül-e itt is be 
igen sokszor a' bölcs ezen mondása: nem az ér-
demeseké az elsőség? nincsenek-e az érdemhi-
ánynak surrogatumai? a' nemtelen hízelgés, kígyói 
csúszás, kinézésböli házasság és még valami, mit 
szabadjon ügyes alkalmazásnak neveznem, nem 
emelkedik-e felül az érdemen? nem renditi-e 
meg a legjelesb egyén népszerűségét? nem t e -
s z i - e egykedvüvé, hivatal 's közügy iránt, a' l e g -
buzgóbb keblüt is ? Hát ha két éles fegyver k e -
rül egy hüvelybe, akarom mondani egy ekklé-
zsiába, kik közül mindenik saját érdeke körül-
sánczolásában fáradozik , mit várhat a' közügy ? 
harczot és háborút, mellynek eredményét rég 
megírta Phaedrus, a' küzdő bikáktól távolban is 
remegő békákróli meséjében. A1 káplánok iránti 
szigorú rendelkezést mi idézé elő 's akarja to -
vábbra is fentartatni ? főnökeiknek az ú g y n e v e -
zett supplantalió általi keserítés, — 's megbukta-
tásátóli óvakodás; de állítni merem, mikép aligha 
idézett valaha elő káplán, - mert igazságos, hogy 
audiatur et altéra pars — nagyobb 's ölöbb lelki 
keservet, mint az aggastyán, vagy középkorú 
lelkipásztor mellé egyenlő tekintély 's a' t. m e l -
lett liszttársul vitt ifjú nem ritkán, 's meglehet 
minden hibáján kivül okozhat. Mert, egyebeket 
mellőzve, népesb egyházainkban, az a kárhoza-
tos, mondhatnám, ocsmány gyakorlat is megvan, 
hogy kivált a' tehetősbek a' papokban temetkezés 
's más ünnepélyesb alkalomkor válogatnak , kifi-
zetik például a' rendes stolával azt, ki iránt most 
már sympathia nem mutatkozik, kiknek hallgatá-
sára nem rég még vetekedve tolongtak, hogy ez , 
az érdemetlenül felvett stolára tekintve, kárhoz-
tassa az időt, melly töle hajdan tetszést kivívott 
tulajdonít, elrablá,'s predikáltatatják az ifjú papot, 
legalább mig rajta, mint szitán, ragyog az uj -
don szín. És egyházi törvényeink ez iránt ren-
delkezni feleslegesnek itélék ! sőt korunk is, ugy 
látszik, e1 vallásgyalázó gyakorlat eltűrése által 
érdemes hivatalnokaink illy lelki keserílését pár-
tolja 's éleszti. Igaz ugyan, hogy ez egy e se t -
ben maga a' collegatus is segíthelne magán, — 
én legalább, ki szinte népes egyházban, 's col le-
gatusban hivataloskodom , szilárdul nyilvánítni 
merem, mikép nem bír hallgatóim közül egy is 
annyi világi vagyonnal , mellyért a1 predikálást 
tiszttársam mellőzésével elvállalnám, 's ezt tiszt-
társam nevében is nyilváníthatom , — de hány 



eset marad még keserítő 's leverő? Nem tör-
ténl -e már meg, mikép tiszttárs tiszttársa kezé-
ből, az urasztala mellett, az urvacsorájábani ke -
nyeret sem fogadta el, (!!) ezen a'nép előtt suly-
lyal biró okból, hogy nem készíilt, vagy nem 
poeniteált. Okozott-e a' káplánok összes serege, 
illy méltatlan, illy keserítő bántolmatl De távol 
a' példákkal; ki a' kettős papság üdvtelen voltá-
ról kétkedik , menjen az élet mezejére, gyűjtsön 
a1 kettős 's többes papságu egyházakban tapasz-
talati adatokat; hányja fel az egyházmegyék 
jegyzökönyveit 's akkor kétkedjék. Azt sem lehet 
a' papi collegalus további fentartására erősségül 
fe lhozni , hogy anyaiskoláinkban a' professorok 
épen ugy egyenlő tekintély, rang's fizetéssel bír-
nak: mert az ö viszonyok hallgatóikra nézve e g é -
szen más; 's közülök mindeniknek külön műkö-
dési provincziája, ugyszólva, irolája v a n , — és 
mégis, nem történtek-e itt is nem cpen üdvös 
eredményű súrlódások. 

A1 jelen helyzetű kettős 's többes papság t e -
hát, nálunk protestánsoknál, a' hivataloskodókra 
nézve legtöbbször béke- 's lelki nyugalomzavaró 
intézkedés, de czélszerütlen az az egyházi 
szolgálatokra nézve i s , — és ne piruljunk m e g -
vallani, mikép az i l ly , igy legnépesb egyhá-
zainkban felelhetnek meg szent hivatásuknak, 's 
teljesíthetik papi kötelességeiket, nem a' nem-
akarás, vagy derogálás, de a' lehetetlenség miatt, 
a' papok legkevésbé. Az e' felöl kétkedőknek 
szolgáljon felvilágosításul e1 kis tájékozás: a' ke -
rek számmal 1 5 , 0 0 0 lélekből álló békési egyház-
ban 2 ; a' 2 3 , 0 0 0 népességű Hold M. vasárhelyi-
ben 4 ; a' 4 9 , 0 0 0 népességű debreczeni ref. e g y -
házban 5 lelkipásztor van előállítva az egyházi 
kötelességek teljesítésére 's a' nép vallásos i g é -
nyei kielégítése, bajai intézésére; már kérdem, 
megfelelhetnek-e itt, mint szinte az egy papságu 
népesb egyházakban, a' legjobb akarat 's buzgó-
ság mellett is a1 papok, kifogás nélkül szent hi-
vatásuknak? - mert a' papi hivatal tán nem 
épen a' prédikálás, templombani könyörgés, k e -
resztség, urvacsorája 's esketés kiszolgáltatásában 
határoztalik ? valljuk meg őszintén : Nem ugy 
van! Nem ismerhetik sok ezrekből álló hallgatói-
kat, a1 köztök uralkodó bűn 's erkölcstelensége-
ket; a' pazarló családfőket; a1 gyermekeik isko-
lázását hanyagló szívtelen szüléket; nem élhet-
nek, ugyszólva, együtt hallgatóikkal; nem láto-
gathatják a1 roppant terjedtségü téren fekvő e g y -
házbani sok betegeket; nem kisérhetik ki, a1 leg-
kedvezőbb esetben i s , a' várostól negyedrész 
mértföldnyire esö temetőkbe a1 naponlai 5, 8 , 
1 0 's több halottakat, — mert néhány tehelősbek 
kikísérése állal, nézetem szerint, csak méltósá-
gából veszt az egyházi hivatal, a1 midőn a' g a z -
dagon nem űzethető osztálytól e' tisztességtélel 
megtagadtatik. Mindezeket, 's ezekhez hasonló,? 
most elhallgatott papi kötelességeket a' népesb! 

egyházakbani 1, 2, 4, 5 egyénből álló papi h i -
vatal, physicai lehetetlenség 's idörövidség mi-
att, nem teljesítheti, nem képes teljesíthetni. Ezek 
igy l evén , kérdhetné valaki: mi hozta létre a' 
protestánsoknál a' mind hivataloskodókra, mind 
egyházra nézve egyformán káros czélszerütlen 
intézkedést, a' kettős papságot ? Mondjuk ki nyí l -
tan: az elöszámítás itt, a1 protestantismusnak, 
nem nézet szerint sikerült. 0 teljes erővel mun-
kált azon, hogy a' hierarchia ellen minél biztosb 
védbástya emeltessék, 's e' czélból nem akarta, 
hogy eg )h . rendén a'catholicismus legvékonyabb 
vonala is keresztül vonuljon, mi pedig sejteménye 
szerint megtörténend, ha azon egyház papjai 
közül egyet nagyobb hatáskör- 's fizetéssel ru-
házand fel, ha köztök bármi tetszőleges elsőbbsé-
get alkotand. A' későbbi időkben pedig, annyi 
egyént, mennyit a' megnépesbült egyházakban, 
szétágzó papi köteleztetések méltó joggal i g é -
nyeihetének, azért nem alkalmazhatott, mivel az 
egyház csekély jövedelmű forrása, kivált midőn 
az egyház terhei, more patrio, a' szegény köz-
népre rovattak legnagyobb részben, — ki a' pa-
pok méltányos fizetése körül, és itt főleg a' ref. 
félt értsük, valami bőkezűséget soha eddig ki 
nem fejtett, — el nem viselhette volna. Nem v i -
tatom , ha kezdelben helyes , vagy helytelen 
volt-e e' ketlös papság felöli intézkedés, csak 
ezt mondom, óvatos elövigyázatot tanúsít. Ámde 
a' fejlettebb kor, a' mellett, hogy kimutatá a' prot. 
egyházi szolgálat teljesítése körüli hiány- 's f o -
gyatkozásokat; 's a' ferde intézkedésből szár-
maztatja, mint legalaposb forrásból, a 'val lásos 
kegyelelek napontai mélyebb sülyedését: meg is 
érlelé az elfogulalIan,'s titkos eszméket nem for-
raló főket az iránt, hogy a' hierarchia ellen l e g -
csalhatlanabb biztosíték az el nem ferdített érte-
lemben vett presbyteri kormányrendszer. Ha t e -
hát akarjuk, hogy az egyházi hivatal eredeti ren-
deltelésének megfeleljen, ha a' naponta emelke-
dettebb fővel mutatkozó vallás iránti közönyös-
ségnek gátot vetni komoly törekvésünk; 's végre 
ha a' kegyes hivek lelki szükségét illöleg telje-
síttetni óhajtjuk: minden további magunk mysti-
ficatiója nélkül, változtassunk prot. egyh. rendünk 
külszerkezetén, 's létesítsünk a' prot. papok közt 
rend- 's rangi lépcsőzelet — gradus ordinis et 
honoris. — Csak sajnálni tudnám, ha itt balul 
értelve, a' honunkban pedig idegen episcopalis-
mushozi szítással gyanusíltalnám, — mert, hogy 
Pesten ennek apostolai léteznének, ezt mondani 
i g e n , de bebizonyítni nem lehet — szolgáljon 
erre nézve nyugtató 's biztató zálogul, ezennel 
ide igtatolt örök Hiszekegyem. „Én a' presb. kor-
mányrendszer barátja vagyok 's maradok, 's 
minden felszentelt papot, — mennyiben ezen szer -
tartási cselekvény állal egyiknek a' másik felelt 
sem a' sz. lélek ajándéka bővebb mértékben nem 
nyujtatik, sem valami csodásb hatalom nem ada-



tik; de mindenik kibocsátást nyer az evangyé-
liom hirdetése-, felhatalmazást a' sz. sacramento-
mok kiszolgáltatása-,'s egyéb egyházi kötelessé-
gek teljesíthetésére, — annyira egyformának tar-
tok, hogy köztem szegény közrendű pap, e s p e -
resem 's püspököm közt, tekintve egyedül papi 
hivatásunkat, semmi lépcsözetet, semmi elsőbbsé-
get el nem fogadok, el nem ismerek: de e' hit 's 
meggyőződés mellett a' rend barátja 's a' hiva-
talok tisztelője is vagyok , mint illyen, egyházi 
rendünk külszerkezetén lépcsözetet , fokozatot 
zsinatilag tétetni óhajtók, — tán illy formán: 

(Folyt, köv.) 

'8'erv a' dunántuli evangélikusok, 
állal 1840ben felállított nyugiiité-

zet ujoiian alakításához. 
A1 dunántúli evang. egyházkerület 1 8 4 0 - b e n 

egy nyugintézetet állított fel lelkészei és iskola-
tanítói, 's ezek özvegyei és árvái számára, melly 
azonban a közohajtásnak olly kevéssé felelt meg. 
hogy azóta évenkint tétettek indítványok annak 
ujonan alakítása iránt A mult évi ker. gyűlésen 
neveztetett is ki e g y választmány, ezen nyugin-
tézet szabályainak megvizsgálása 's újra kidolgo-
zása végett; de ez , bizonyos körülmény miatt a 
reá bízott fontos ügyben el nem járhatván, a l e g -
közelebb tartatott ker. gyűlésen újra meghagya-
tott neki, hogy minél előbb összeülvén, készítsen 
egy uj tervet , melly szerint ezen intézetet c z é l -
szerübben lehessen alakítani, — melly aztán min-
den kerülelünkbeli gyülekezetekkel előlegesen 
közöltetvén, a jövő közgyűlésen legyen f e l v e -
endő, és ha czélszerünek találtatik, elfogadando. 

Talán nem teszek épen haszontalan dolgot, 
ha nézeteimet ezen nagy fontosságú tárgy iránt 
tisztelt hitsorsosimmal közlendem, nem, mintha 
azokat egyedül idvezítöknek tartanám; hanem, 
talán hogy találkozik más is, a' ki ez ügyben több 
belátással 's tapasztalással bírván, szinte közlendi 
nézeteit , 's a' többféle nézetekből aztán valami 
czélhoz vezetőt lehet kihúzni. Itt következik tehát 
tervem ezen nyugintézet ujonan alakításához : 

1. A felügyelés ezen nyugintézetre, 's ennek 
igazgatása a kerületi fögyülést illesse. 

2. A' pénzek kezelése a' legnagyobb nyi lvá-
nossággal történjék; a pénztár állapotjárói, ugy 
az évenkint kiosztott nyugpénzekröl a' kerületi 
gyűlés jegyzökönyvében kimerítő jelentés tétessék. 

3. A1 nyugintézet pénzei soha, semmi szin 
alatt más czélra ne fordíttassanak, mit a' dunán-
túli ágost. hitvallású le lkészek, professorok és 
iskolatanítók, 's ezek özvegyeinek 's atyátlan és 
anyátlan árváinak segedelmezésökre. 

4. Tartozzék ezen intézethez járulni minden 
ezen kerületbeli lelkész, professorés iskolalanító, 
és pedig azonnal, mihelyt hivatalba l ép , — a' 
káplánoknak és iskolatanítói segédeknek ö n k é -
nyökre hagyatván járulni vagy nem járulni. 

5. Rendeltessék az évenkinti befizetésre nézve 
5 osztály, az első 10 , a'második 8, a'harmadik 6 , 
a' negyedik 4, 's az ötödik 2 pengő forinttal, ö n -
kényére hagyatván kinek kinek ezen osztályok 
akármellyikébe fizetni. *) 

6. Ha valaki eleinte valamellyik alsóbb o s z -
tályba fizetvén, utóbb felsőbbe akar általtétetni, 
fizessen az intézet alaptökéjéhez annyiszor 2 0 
pengő forintot egyszerre , a1 hány osztálylyal f e -
lebb akar tétetni. * ) 

7. Felsőbb osztályból alsóba kiki szabadon 
léphessen; de ekkor a' segedelmet csak azon o s z -
tály után húzhassa,, mellybe utóbb fizetett, a nél-
kül , hogy előbb befizetett pénzeiből valamit visz-
szakövetelhetne. **) 

8. Ha valaki 5 0 évet meghaladván, házaso-
dik, 's magánál 25 évvel fiatalabb nőt vesz, f i-
zesse az azon osztálybeli járandóságot, mellybe 
állott egyszerre , tízszeresen , a/, intézet alaptö-
kéjéhez. ***) 

9. Hogy valaki ezen nyugintézetböl s egede l -
met húzhasson, szükség, hogy ennek valamellyik 
osztályába legalább is 3 esztendeig fizetett légyen. 
Ha pedig valaki csak e g y vagy két esztendeig 
fizetvén, meghal, vagy hivatala viselésére alkal-
matlanná l e s z , özvegye vagy árvái , vagy az 
utóbbi esetben maga is folytathassa a' fizetést 3 
esztendeig, 's azután húzhassa a' nyugpénzt. De 
ekkor már alsóbb osztályból felsőbe lépni ne e n -
gedtessék meg. 

10. Minden a n y a - é s f iókgyülekezet , melly 
iskolatanítót tart, járuljon az intézethez évenkint 
egy oíFertoriummal, mellynek minimumát ugy l e -

*) Több osztályt azért k í v á n n é k , hogy a csekélyebb t e -
hetségűnek is legyen módja ezen in tézethez járuln i , a ' 
n é l k ü l , hogy magat különösen mege rő l t e tné ; ugy szinte 
a"-tehetősebb is tetszése szer int biztosíthassa m a g á t , ha 
tehete l ten ál lapotra j u t , vagy kedvese i t , ha meghal , 
— ' s általában kiki tetszése vagy erszénye szerint vá -
laszthassa azon osztályt , a ' mellyikbe a fizetést megbi r ja . 
Ugyanazér t kényszer í teni sem akarnék s e n k i t , hogy ez 
vagy amaz osztályba ál l jon. 

*) Meg tö r t énhe t ik , hogy midőn valaki hivatalba l é p , c se -
kelyebb jövedelméhez képest csak alsóbb osztályba k ö -
telezheti magá t ; később azonban körülményei vál tozván, 
jobban szeretne maga "s hozzutartozandói felöl g o n d o s -
kodni It t , ugy vélem, az utat nem lehet előt te elzárni . 
— De ezen engedély mellett megtör ténhet ik az i s , hogy 
valaki olly be tegségbe esvén , mellyhől k igyógyu lásá t 
nem r emé lhe t i } hozzátar tozandó! felöl gondoskodni 
akar *s alsóbb osztályból felsőbr tép. Ez csak az intézet 
te temes kárával tör ténhetnék m e g ; azér t az illy o s z -
tá lyvál tozta tás t , ugy vélem, nem árt e g y kissé nehezí teni . 

* * ) Megtör ténhet ik az i s , hogy valaki e lszegényedvén, nem 
győzi a fizetést azon felsőbb osz tá lyba , mellybe eleinte 
kötelezte magát , 's i t t , ugy hiszem, ismét igazságtalanok 
vo lnánk , ha nem engednénk meg neki azon osz tá l jba 
lépni, mellybe a fizetést csekélyebb maga megeről te tése 
mellett is megbir ja . 
Az illy házasságok az intézetnek gyakran tetemes k á -
rára szo lgá lha tnának ; azért az illy esetekben szüksé -
gesnek tartanám az intézetet némileg biztosítani. 



hetne meghatározni, hogy egy egy lelkészre 1 fl, 
e g y e g y iskolatanitóra pedig 3 0 kr. pengő essék. 

11 . Ha valaki ezen kerületből más kerületbe 
vagy tartományba megy által, az intézet tagja 
megmaradhasson, ha fizetéseit évenkint rendesen 
folytatja; de ekkor azon ofí'ertorium minimumát is 
tartozzék évenkint fizetni, mellyet itt gyülekezete 
fizetett helyette. Ha pedig megszűnik fizetni, v e -
szejtse el minden jogait az intézetből nyerendő 
bármelly segedelemhez, a' nélkül, hogy az eddig 
befizetett pénzeinek visszafizetését követelhetné. 

12. Minden esperességnek 's kir. városi con-
ventnek legyen pénztárnoka az egyházi rendből, 
a1 ki megyéjében az intézethez évenkint járandó 
pénzeket behajtsa, 's azokat ellennyugtatvány 
mellett, mellyben kinek kinek tartozása, fizetése 
's adóssága világosan kitétessék, a' ker. f ögyü-
lé s ig , vagy azon esetben, ha az nem tartatnék, 
Sz. Iván napig okvetellen befizesse a' kerületi 
nyugpénztárba, 's az általa kezelt pénzekről m e -
gyéjének évenkint számot adjon. 

13. A' ki a1 fentebbi pontban kitett határidőig 
járandóságát a' ker. nyugpénztárba be nem fizeti, 
az a1 hátramaradt öszvegröl tartozzék a' kamato-
kat is megfizetni, mind az ideig, mig kötelességé-
nek eleget tesz. 

14. A' nyugintézet pénzei külön pénztárnok 
által kezeltessenek, a' ki mindenkor egyházi egyén, 
— a' mennyire lehet, valamelly nagyobb város-
beli lelkész vagy oktató — legyen, 's ollyan, a' 
ki elegendő erkölcsi, 's a' mennyire lehet, anyagi 
biztosságot is nyújtson, 's a' kerületbeli gyüleke-
zetek által szavazatokkal választassék. 

15. Az inlézet pénzlárnokának fáradságaiért 
rendeltessék a nyugpénztárból évenkint 1 0 0 pengő 
ft jutalom. 

16. Telessék kötelességévé a pénztárnoknak, 
az általa veszélyeztetett töke megtérítésének terhe 
alatt, — különösen ügyelni arra, hogy a tőkék 
kamatozás végett teljes bálorságu helyekre adas-
sanak ki, 's azokat, a1 hol szükséges, bejegyez-
tesse, és az első esetben, ha a'kamatok nem fizet-
tetnek, nyomban felmondja, 's mindezekről a' ke-
rületnek jelentést tegyen. Ugyan a pénztárnoknál 
álljanak az eredeti kötelezvények i s , mellyekről 
felelni tartozzék. 

17. A pénztári maradékot ujesztendőnap után 
azonnal tartozzék a pénztárnok biztos helyre ki -
adni kamatokra. 1 0 0 pengő forintnál több soha se 
heverjen szükség nélkül a' pénztárban. 

18. Siámadásait a pénztárnok évenkint 1 - s ő 
januariustól 31-dik decemberig v igye; azokat 
legfelebb egy hónappal újesztendő nap után su-
perintendens urnák beadni tartozzék, a ki azokat 
haladék nélkül általadja a kerületi számvevőnek 

-előleges megvizsgálás végett. 
19. Maga az egyházkerület levén az intézet 

felügyelője, a' számvevő az általa előlegesen 
megvizsgált számadásokat a teendő észrevételek-

kel együtt évenkint a' kerületi gyűlés eleibe ter-
jessze , hol azok számvevői választmány által l e -
gyenek megvizsgálandók, — azokat, kik tarto-
zásaikat le nem fizették, feljegyezvén,bejelentse, 
h o g y , ha vonakodnának kötelességüknek eleget 
lenni, a' szükséges lépések megtétethessenek a' 
hátramaradásoknak törvényes uton is leendő b e -
hajtására. 

20 . Minden lelkésznek, professornak és i s -
kolatanítónak , a' ki ezen intézetbe járandóságát 
évenkint rendesen befizette, legyen joga az i n -
nen húzandó segedelemhez, mind a' maga s z e -
mélyére , mind özvegyére 's neveletlen árváira 
nézve , azon osztály szerint, a' mellybe fizetett, 
az évenkinti betétel minden forintjától tizet s z á -
mítva évenkint, s tehát az első osztálybeli 100 , 
a' második osztálybeli 8 0 stb. pengő ftnyi n y u g -
pénzre tarthatván évenkint számot. — Ezen éven-
kinti nyugpénz azonban, ha az intézet tőkéje e n -
gedni fogja, idővel felebb is emeltethessék, — ugy 
az ellenkező esetben, ha az intézetet különös 
szerencsétlenség érné , leebb is szállíttathassék 
bizonyos procentekkel. *) 

21. Nyugpénzt húzhasson az intézettől: 
a ) a' lelkész, professor vagy iskolatanitó holta 

napjáig, azon esetben, ha öregség vagy valamelly 
testi vagy elmebeli nyavalya miatt hivatalával 

* ) E z e n a r á n y b a n , ugy h i s z e m , mind ig m e g b í r n á az i n -
t é z e t a fizetéseket. M e r t , fe l téve a z t , h o g y azon 4 2 6 
e g y é n közül , kik j e l e n l e g e g y h á z k e r ü l e t ü n k b e n h i v a t a -
l o s k o d n a k , az e l iő osz tá lyba csak 3 0 , a ' másod ikba 6 0 , 
a" h a r m a d i k b a 9 0 , a ' n e g y e d i k b e 1 1 4 , 's az ö t ö d i k b e 
1 3 2 f izetne : be jőne évenkin t 2 0 4 0 ft . p . a* mi a ' g y ü -
l ekeze t ek által f ize tendő of fe r to r ium minimumával 2 9 0 
p. f t tal e g y ü t t 2 3 3 0 peng . fo r in t ra menne . — F e l t é v e 
t o v á b b á , h o g y a s e g e d e l m e z e n d ő k s z a m a , mel ly most 
5 0 k ö r ü l á l l , fe lmenne 6 0 r a , a mihez lega lább is 2 5 
e sz t endők k íván ta tnának m e g , — 's ezen idö a l a t t a ' 
mostani s e g e d e l m e z e t t e k h ihe tő l eg el. fognak halni , — 
ezen ha tvannak a befizetési a r any szer int e snék é v e n -
k in t 2 8 0 0 p. f t . , a mostani ö tvennek ped ig é v e n k i n t 
5 0 0 p. fl. ( j e l e n l e g csak négyszáza t húznak) e z e k e t 
évenk in t ke t tőve l f o g y a s z t v a , amazoka t p e d i g évenk in t 
hárommal n e v e l v e , a 2 5 esz tendők e l t ö l t é v e l , k i f i z e t -
vén évenk in t a p é n z t á r n o k i j á r a n d ó s á g o t is, 1 0 0 p. f t o t 
az in t éze t t ő k é j e , melly most 6 0 0 0 f t p e n g . pon tos 
k iszámí tás szer in t 7 7 0 0 0 peng . f tra nevekednék fel , a ' 
mi sokkal több kama toka t adna , mint a mennyi re az 
in t éze tnek évenkint s züksége v o l n a , 's i gy a ' tökének 
végné lkü l k e l t e n e nevekedn i . Minthogy azonban az i n -
t éze tnek c t é l j a nem lehe tne tőké i t vége t lenü l n e v e l n i ; 
a n y u g p é n z e k e t már a ' 1 1 - d i k e sz tendőben 2 5 , a ' 2 1 -
d ikben 5 0 , "s a ' 2 6 - d i k b a n 1 0 0 p r o c e n t t e l l ehe tne f e -
lebb emelni s még igy is 6 3 , 0 0 0 p . f t r a rúgna az i n t é -
zet t őké j e , a ' mi a ' k iadásoka t e l éggé fedezné . 

De fe l téve az al ig képze lhe tő l eg roszabb ese te t , h o g y 
az egyház i e g y é n e k és g y ü l e k e z e t e k által csak 2 0 0 0 f t 
f izet te tnék be é v e o k i u t , a ' s egede lmezendők száma p e -
d ig 6 0 he lye t t 1 0 0 - r a neve lkednek 2 5 évek a l a t t , ' s 
e z e k n e k s e g e d e l m e z é s ö k r e a ' befizetése a r ány sze r in t 
4 0 0 0 ft k ivan ta tnék meg évenkint, mégis fe l t e lnék a t 
in téze t t őké j e 2 5 e s z t e n d ő k e l f o r g á s a után 4 0 — 4 5 , 0 0 0 
p . f t r a , 's az i n t éze t szüksége i igy is f edezve v o l n á n a k . 

37* 



végkép felhagyni kényleleníttelik. — A' ki ön- 1 
vétsége miatt veszti el hivatalát, az nyugpénzre 1 
számot ne tarthasson; de igen, ártatlan özvegye 
és árvái. 

b) a' le lkészek, professorok és iskolataní- i 
tók özvegyei szinte holtuk napjaig. De elveszejt- I 
sék nyugpénzöket, ha ismét férjhezmennek, — i 
ha férjöket elhagyták vagy attól elválaszlattak, 's ] 
ha botránkoztató életet élnek. . i 

c ) a' lelkészek, professorok és iskolatanitók í 
árvái, a' fiak 2 0 éves korukig, k i v é v e , ha elóbb 
hivatalba vagy olly életmódra jutnak, melly őket 
eltartja; — a' lyányok 1 8 éves korukig, kivéve, 
ha előbb férjhezmennek. 

22 . Midőn valaki nyugpénzben először akar 
részesülni, szükség , hogy folyamodását eziránt 
Írásban nyújtsa a kerületi fögyülés e le ibe, 's e' 
mellett kimutassa, hogy a nyugintézethez legalább 
is 3 esztendeig, 's annak mellyik osztályához? 
fizetett. Ehez kapcsoltassák az illető lelkésznek 's 
gyülekezetbeli elöljáróknak bizonyítványa a felől, 
hogy a folyamodóban a fentebbi 21-d ik pont alatt 
kitelt megkívántatóságok meg vannak, végre fo-
lyamodása az illető esperes vagy esperesi felügyelő 
's illetőleg városi conventfelügyelő által is a lá -
irassék. 

23 . A' ker. gyűlés az illy folyamodásokat adja 
ki megvizsgálás végeit a 19 pont alatt említett 
választmánynak, melly a nyugpénzeket az i l l e -
tőknek rendelje m e g , 's erről a közgyűlésnek te -
gyen jelentést. 

24 . A' nyugintézet pénztárnoka tarlson egy 
nyomtatott névjegyzéket , mellybe a kerületi f ő -
jegyző évenkint a' közgyűlés alkalmával jegyezze 
be azokat, a' kiknek a nyugpénzek megrendel-
teitek , hozzátévén az osztályt, mellybe tartoznak 
's az évenkint húzandó nyugpénz mennyiségét is, 
mind ezt tulajdon neve aláírásával megerősítvén. 

25 . A' ki egyszer ezen névjegyzékbe f e l v é -
tetett , az azután minden további folyamodás nél-
kül felvehesse a pénztárból évenkint járandóságát 
e g y nyugtatvány mellett, mellyre azon gyüleke-
zet lelkésze 's elöljárói, mellyben tartózkodik, 
irják reá, hogy a' folyamodó életben van 's benne 
a' 21 -d ik pont alatt kitett megkívántatóságok 
megvannak, s ezt a' gyülekezet pecsétjével erő-
sítsék m e g , 's végre a nyugtatványt az esperes 
's illetőleg városi conventfelügyelő is irja alá. 

26. Azoknak, kik jelenleg a' kerületi n y u g -
pénztárból segedelmeket húznak, ezen ujonan ala-
kítandó nyugintézethez joguk nem levén, de igen, 
a' nyugintézet mostani tökéjéhez 's a' gyülekeze-
tekből bejövendő oíFertoriumok egy részéhez is, 
— mostani nyugpénzeik hagyassanak meg nekik, 
— sőt valamivel több is rendeltethetik nekik, — 
talán mindnek összesen 5 0 0 p. ft. Ez oszlassék 
fel köztük igazságos arány szerint, u g y , hogy a' 
mi most egyszer számukra megrendeltetik, azt 
azután évenkint húzhassák, szinte minden további 

folyamodás nélkül, a'fentebbi 25-d ik pont alatt 
leirt nyuglalvány mellett. 

27 . A z o k , kik jelenleg özvegyi állapotban 
vannak vagy árvák, 's férjeik 's illetőleg atyjaik 
míg éltek, a nyugpénztárba fizettek, ha később 
folyamodnának, részesíttethessenek nyugpénzben, 
de csak azon arányban, a' minőben azt a' fentebbi 
pontban említett moslani nyugpénzesek húzzák ; — 
ugy szinte azoknak is, kik ezen most létező nyug-
intézet megalapítása előtt már özvegyekké lettek, 
ha ezután folyamodnának, könyörületességböl r e n -
deltessék valami csekélység. De a* kik sem a' 
most létező nyugintézethez nem járultak, sem 
pedig ezen újra alakítandóhoz járulni, vagy ahhoz 
rendesen fizetni nem fognak, semmi segedelemre 
ne számoljanak. 

28 . Nyugpénzét kiké a kerületi gyűlés után 
azonnal, vagy ha ez nem tartatnék, Sz. Iván nap 
után felvehesse. A melly nyugpénzek pedig d e -
cember 31 kéig fel nem vetetnek, azok azonnal a 
nyugintézet alaptökéjéhez kapcsoltassanak. Haki-
nek ez iránt utóbb nehézsége lenne, az a ker. 
közgyűlés előtt igazolhassa magát. 

29. Ha valaki időközben meghalálozik , vagy 
olly helyzetbe j ö n , a' hol nyugpénzt többé nem 
húzhat, esztendönkinti nyugpénzének azon részét, 
melly újesztendő naptól halála napjáig, vagy azon 
ideig, a' hol nyugpénzhuzásra alkalmatlanná lett, 
örökösei, ha illyenek vannak, 's az utolsó esetben 
maga is kivehesse. 

30 . Minden esztendőben a'kerületi közgyűlés 
alkalmával tartozzanak az esperesek skir. városi 
conventfelügyelök bejelenteni azokat, kik megyé-
jükben a' ker. nyugintéz^tböl nyugpénzt húzván, 
meghaláloztak, vagy olly helyzetbe tétettek, a' 
hol többé nyugpénzt nem húzhatnak, hogy neveik 
a1 pénztárnoki névjegyzékből kitöröltethessenek. 

31. Mindazon esetekben, mellyek e' szabá-
lyokban kitéve nincsenek, az egyházkerület in -
tézkedjék ; ugy szinte , ha idővel ezen szabályo-

, kon valamit változtalni szükségesnek találtatnék, 
azt csak az egyházkerület tehesse. 

32. Ezen nyugintézet szabályai kinyomatván, 
i úgymint az eddig fennállott nyugintézet szabályai, 
; néhány lap tiszta papirossal, — minden ezen e g y -

házkerületi egyházi egyénnek, a ' je len leg h iva-
! taloskodóknak mindjárt, 's a'kik ezentúl fognak 

hivatalba lépni , azonnal, mihelyt hivatalukat e l -
• foglalják, bizonyos meghatározandó csekély fize-
. tésért , melly ugyanazon nyugintézet pénztárába 
, legyen fizetendő, — adassanak ki az illető e s -
• peresnek, — ezeké pedig, 's a' kir. városi lel— 
, készeké és iskolatanítóké a ker. jegyző által alá-
, íratva, bejegyeztetvén egyszersmind a tulajdonos 

neve is. A' tiszta lapokra pedig az illető pénz-
[ tárnok jegyezze be évenkint, a' mit a1 tulajdonos 
' évenkint a nyugpénztárba fizet. — 

Mennyi hasznai lennének egy illyformán f e l -
állítandó nyugintézetnek reánk, szegény prot. 



egyháziakra n é z v e , nem akarom említeni; csak 
azon chajtásomat fejezem k i , vajha minélelöbb 
létesülnének, nemcsak nálunk, hanem minden 
egyházkerületinkben hasonló intézetek! 

P á l f y J ó z s e f , 
N.-geresdi lelkész. 

G ) ii l é s . 
Znl»t-vi<léki ev. e*i>eres*é*s gyűlése. 

Folyó év.jul. 19 Szepezd fiókgyülekezetben 
tartotta a' zalavidéki ev. egyház-megye gyűlését 
n. t. Horváth Zsigmond esperes, és t. Diskay F e -
rencz felügyelő u. u. elnökletük alatt, mellynek 
érdekesb eredményei a' következők: 

1) Superintendens ur a' ker. gyűlésre hivó 
körlevele következtében, rendes elnökeinken 
kül—t. Magassy Dániel Mencseli lelkész és 
t„ Bárány András táblabíró u. u. követekül v á -
lasztattak. — 

2 ) A' kemenesi ev. egyház -megyének , a' 
ker. gyűléseknek folytonosan n. Györ sz. kir. vá -
rosában tartatásuk el len, a' mult évi ker. gyűlé -
sen benyújtott 's okokkal támogatott tiltakozása az 
egyház-megyékben a' végett köröztetni rendel-
tetvén , hogy az illető esperességek, a' ker. g y ű -
lések állandó, vagy a' rendszerben kijelelt helye-
ken évenkint változó tartásukról nyilatkozzanak; 
— minthogy esperességünk a' ker. gyűléseknek 
állandóan egy helybeni tartásuk ellen, már a' mult 
évi ker. gyűlésen — a kemenesi egyházmegyé-
vel elvben egyezö leg — élő szóval szinte tilta-
kozott , követeinknek ujonan meghagytuk , hogy 
e' tárgyban, mult évi határozatunk nyomán, a' 
rendszerben kijelelt helyekhez ragaszkodjanak. — 

3J Az uniói alválasztmány igen becses — ha 
elvei életbe vétetnek, bizonyosan előbb utóbb 
czélra vezető — munkája , superintendens ur á l -
tal gyülekezelenkint köröztetni 's a' népnek m e g -
magyaráztatni rendeltetvén, — esperesi megyénk 
az unió sz. czéljának különben is a' fenséges 
eszme kipattanásától kezdve buzgó barátjává csat-
lakozva — annyivalis inkább, minthogy espe-
rességünkben anya- , ugy íiók-gyülekezeleink ki-
sebb 's nagyobb számban ref testvéreinkkel v e -
gyesen lakolt helységekben — nagyobb részben 
a' legszebb egyetértésben 's szeretetben — é l -
nek , 's a' tervezett unió, jelesen az alválaszt-
mányi javallat elvei követése állal pedig előbb 
utóbb szinte tökéletesen össze is olvadni reményl-
tethelnének, — jelen gyűlésünkben is gyü leke-
zeteink mindnyája kivétel nélkül, az unió remek 
elve mellett nyilatkozott, 's az alválasztmány 
munkáját egész terjedelmében helybenhagyta 's 
további sz. törekvése vezéréül fogadta. — *J 

*) Azt azonban megmagyarázni nem hi r juk , hogy mig az 
alvalasztmanyi munkalatot mi híveinkkel együt t magya-
rázva tagla l juk — ref . testvéreiuk — legalább e ' v i d é -
ken — nz egcsz munkalatról mit sem tudnak. K. 

4) A ' n. m. magyar kir. helytartó tanácsnak 
14739 . sz. a. kelt k. intézvénye felolvastatván, — 
követeinknek utasításul adtuk, hogy az iránt, 
hogy ezen k. intézvényre kívánt felterjesztések 
minő alakban 's rovatok szerint készítessenek, 
határozatot eszközölni törekedjenek. — 

5 ) Szőnyegre hozatott esperesi tanodánk ügye, 
's elsőben is t. Mezriczky Péter táblabíró 's volt 
építészeti felügyelőnknek — kinek fáradhatlan 
buzgóságának köszönheti jobbadán e' zsenge in -
tézet lételét — még a' mult évben történt hiva-
taláróli leköszönése tárgyaltalott.Az egész esperesi 
testület méltányolván a' fenlisztelt urnák a' gymná-
zium mellett eddig tett tetemes fáradozásait 's e z e k -
ért neki érdemlett köszönettel is adózván, — a1 

gymnázium ügyei kormányzatára, a' közbizodalom 
nyilvános kijelentése mellett, ujonan megkére-
tett 's a' közóhajlásnak a' tisztelt egyén is e n -
gedvén, e' czim alatt „gymnaziumi felügyelő" az 
intézet anyagi ós szellemi elömentségén újra m ű -
ködni szívesen Ígérkezett , — továbbá ugy a1 

gyülekezetek, mint szinte egyes egyének ré szé -
ről is uj segedelmezések ajánltattak, — mégis 
az intézet eddig tulajdon pecsétet nem bírván, 
illyennek készítése határoztatott, — czimere „o1 

felkelő nap" — körirata — „zalai esperességi 
gymnázium pecsétje" — leend; — végre a' 
gymnaziumi könyvtár — mellynek alapjához n. 
Izsó Pál őrmester ur 1 0 0 darab jeles könyvekkel 
járult 's még mások is járulni Ígérkeztek — olvasó 
társulat által gyarapítlalik. 

6 ) Az elemi iskolákban a' nyári iskoláztatás 
ujonan hathatósan sürgettetett, 's három iskola-
tanítók, ugyanis: Horváth Sándor sz. antalfai, 
Mesterházy József f. dörgicsei, Jánosy József l e -
ányfalui iskolatanító urak, dicsérettel felemlítettek 
's a' többiek ezek példáját követni megintettek. * ) 

7 ) Két rendbeli számadások: az esperesi és 
a' gymnázium építése körül vezetett felügyelői, 
korábban tartott egyházi-törvényszékünkön s z o -
rosan megvizsgáltatván, — ezen kormányzó g y ű -
lésünkön tudomásul vétettek 's helybenhagyaltak. 

8 ) Iíarsay Sándor téti ev. lelkész ur , elemi 
iskolai vezérkönyvet készítvén 's azt közhaszná-
lat végeit kinyomatni szándokolván, ebbeli terve 
gyámolílására, előfizetések eszközlése tekinteté-
ből, esperességünket is bizodalmasan felszólílotla; 
— a' jeles szándék párloltatolt 's a' helyszínén 2 0 
rendbeli előfizetések soroztaltak be, — végre 

9 ) A' tolnai ev. esperesség indítványa nyo-
mán az egyházi-hivatalnokok bizonyos idősza-
kokban történendő ujonan választatásuk élénk 
vitatkozással lárgyaltatolt, 's nagy többség által 
— ugy azonban, hogy a kerületi két elnöki h i -

Veleményem szerint valamelly kötelező uton a ' s zü lé -
ket is szükség lenne meginteni , mert a' közmonda s z e -
rint itt is kettőn áll a (lelki) vásár, 's ha nem küldik fel 
a" gyermekeke t csakugyan nem lehet iskolázni. K. 



vatalok tisztújítás tárgyai ne legyenek — elvben 
elfogadtatottI K i s J á n o s , 

sz . -anta l fa i ev. le lkész . 

V e g y e s e k . 
C s o d h i r d e t é s . A' temesvári egyesült 

ev . egyház kebelében e g y magyar reál iskolának 
létesítését 's ehhezképest e g y oktatónak meghí -
vását egyház ülésileg elhatározván, ezen — e s z -
tendei 3 0 0 ezüst forint fizetéssel és e g y szobából 
álló szabad lakással járó, 's mások közt különleg 
építészet- , művésze t - , mértan és magyar n y e l v -
beni jártasságot igénylő — oktatói helyre nézve 
csődöt hirdet a z z a l , hogy ezen helyre ajánlkozó 
v a g y ágost. v a g y helv. vallású egyed magát f o -
lyó 1 8 4 4 . évi october 6 - k á i g bérmentes levéllel 
ez egyház elöjáróságánál jelentse, egyszersmind 
pedig arra készen tartsa, hogy miután az iskola 
még octoberben megnyittatni fog, megválasztása 
és meghivatása után vagy 1 0 nap múlva T e m e s -
várt lehessen. 

Csodálatos u j ság . Erdélyben, nemes 
háromszék körösközepén virágzik e g y város, u r a -
dalmi kastéllyal, korcsmával, keddenkinti vásárral: 
de templom, pap, mester és iskolaház nélkül, — 
becsületes neve Várhegy. Midőn lakói a' kézdi -
egyházkerület elöjárósága által felszólítattak, 
hogy v a g y anyaecclesiát alakítsanak, v a g y filial-
kép valamellyik szomszéd megyéhez csatlakozza-
nak: „maradunk a' mint vagyunk" lett a' válasz, 
é s vágynák is mind e1 mai napig a' mint voltak. 
Vájjon miféle missio téríthetné meg ezeket a' ke -
resztény pogányokat? 

I . e v e i e ^ é s . A' szerkesztőség, a' mennyire 
csak tőle kitelhetett, lapjaiból száműzött minden nyelv-
mozgalmat, melly keserűséget sokai, üdvei igen ke-
veset árasztott. A' szerkesztőség igen örvend, hogy 
ezen terméketlen nyelvcsaták a' pyol. egyház köré-
ben megszűntek, 's olly kérdések megvitatásának en-
gedlek helyet, mellyek egyházunk javára nézve sok-
kal nyomosabbak. Hisszük, hogy e' részben kezet fog 
velünk minden , kinek a' prot. egyház boldogsága szi-
vén fekszik De épen ez okból fájdalommal fog ki-
ki eltelni, hogy az eperjesi collegium igazgatója hi-
vatalos pecsét alatt ismét olly dolgokat mozgat, mely-
lyek különféle kellemetlen commentárra adhatnak 's 
már adtak is okot. Ha jól vagyunk értesítve, — 's 
e' felöl nem kételkedünk, miután annyi oklevél által 
ostromoltatunk — a' dolog veleje ez: M. A. L. — 
eperjesi igazgató űr a' „szlávoknak alázatos szol-
gája" 1844-dik jul. l - jén Eperjesen e' szlávokhoz 
egy felszólítást intéz, mellyben miután a' „nagylel-
kű szlávoknak" előterjeszti, mintbir taz eperjesi ev. 
collegium mindig hö keblű pártolókkal, ennek kivált 
a' szlávoktóli további pártoltatását következő okok-
nál fogva igényli: 

1.) Mivel a' szlávok az eperjesi iskolát minden 
időben magokénak is tekintenék, — mit a Rózsem-
bergi 1707-ben lartott gyűlésben is bizonyítottak,— 

hol kölelességöknek tartották, mindennemű segítséget 
nyújtani az eperjesi collegium szükségeinek. 

2.) Mivel a' szlávok minden jó nagy és hasz-
nos müvet előmozdítani szoktak. Hogy pedig az eper-
jesi iskola jó és hasznos, annak bizonyságául egy 
legio név idéztetik,— kik tanítványai voltak, mily-
lyenek Ambrózy, Fiser, Ruffinyi, Nicolai, Szontagh, 
Szeberényi; Kmety, Hodzsa, Plecha, Mateják, Halb-
schuch, Brozik 'sa't. 'sa't. 

3 ) Mivel a' szlávok olly szerencsések voltak, 
— hogy az eperjesi iskolából 300 év óta legnagyobb 
jótéteményekben részesültek. Mert 

1) Az eperjesi iskola a' tót , — nagyobb ré-
szint szegény, elhagyott és árva tanulókat mindig 
anyai szeretettel ölelte, segítette, őrizte és gya-
koroltatta. A' táplányban (alumneumban) minden idő-
ben legtöbb szlovan , és pedig közönségesen díj nél-
kül táplál tatolt. 

2) Ez látott el számtalan szlávot, nemcsak mig 
az iskolát látogatták, — de az iskolai pálya bevé-
gezte után is jó paedagogiákkal. — és őket a' né-
met academiák látogatásában gyámolította. 

3) Ez a' segéd-díj (stipendium) kiosztásánál min-
dig a' szlávokra fötekintettel volt. 

4) Kiilönféleképen érdemesítette magát a' szláv 
nyelv müvelése által. Mert a' népoktatási (homiiit i-
cai) társulatnak, melly Eperjesen legrégibb idők óta 
virágzott, nemcsak jó szónokokat, de jó szlávokat 
is képezni volt czélja és tárgya. Ehhez járult 7 év 
óta a* szláv nyelv és irodalom „tettleges" intézete, 
mellynek javára Jungman szótára nyilvános iskolai 
költségen 100 forinton vétetett meg. 

5) Midőn professorokra volt szüksége, illyene-
ket többnyire szlávok közül választott, miről Scul-
tety, Bocacius, Rohács, Ledvepp, Szeredy, Jakobey, 
Rezik, Matheides Samu, Lendvay, Ihnaly , Szarto-
rius, Lonyai, Fábri, Chrastina, Kuzmányi, Szemian, 
Carlovszky, Kralovanszky, Mayer , Liptay, Benka , 
Morvay 'sa't. nevek elegendő tanúbizonyságot tesznek. 

6) Ez valódi papnövelő intézetnek tekinthető, 
mellyben számtalan árvái, l iptói, turóczi 'sa't. szláv 
növeltetett. Itt ismét egy sereg ide tartozó név ho-
zatik fel bizonyságul. Ezekulán következik még az 
adakozásrai felszólítás 's befejezés. 

Mi mindezekhez semmi commentárt nem ragasz-
tunk, söt a' hozzánk érkezetteket is ki nem adjuk. 
A' gyanúsításokat, az alapos és alaptalan magyará-
zatokat részint megvetjük, részint hallgatással mel-
lőzzük. Annyit azonban legyen szabad őszintén meg-
vallanunk, hogy mi, ha azon ülésben részt vehetünk 
vala, mellyben az igazgatóság ezen oklevél kibocsá-
tásával az igazgató urat megbizta, az ellenkezőt ja -
vallók sorában állottunk volna. Az általunk külön-
ben igen tisztelt igazgató úrnak ezen tettét mi nem 
foghatjuk meg. — — V. M. iskoíatanilók jövendője 
felöli ábrándja kedvezőbb időkre halasztatik. — H. 
S. népiskolai oktató úr czikke, mivel, a' midőn min-
den gyülekezetben iskolai felügyelő választmányt, 
egyházi megyénként pedig decanusokat javasol, oly-
lyasmit tesz, mi minden ev. esperességben már meg-
van 's e' lapok utján többször említtetett, fel nem 
vetetik. — A' csúzai gyűlésről már eleget hallottunk 
's igy * * * czikkét nem közölhetjük. A' tárgynak 
különben is elő kell még fordulni valami gyűlésen, 
tessék akkor megírni. — Ha roszúl szóltam 's a' t. 
hihetőleg használtatni fog. S z é k á c s . 
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ügy : Csurgó. M. — Halálozás (Tóth Ferencz +) . 

Kéret len válasz zsinati tárgyban. 
(Folytatás .) 

1 - ö r Az egyházi rend alsó vagy első lépcső-
zetén állnak a' káplánok — gradus ordinis pri-
mus. — A' káplán-ügy, hogy e' lapokban s z ő -
nyegre hozatott, igen czélszerüen történt, mert a' 
figyelmetlenség, melly ez osztály körül eddig elő 
lengett, 's a' szigorúság melly iránta, minden ér -
demén kivül, olly sok ízben gyakoroltatott s g y a -
koroltatik: szinte a' kárhozatos méltatlan bánással 
határos. Jól tudom é n , hogy voltak, 's találtat-
nak ollykor ma i s , nem épen 3 próbás jellemű 
káplánok: de ebből észszerüleg csak ezt lehet 
következtetni: „vágjuk, vessük el az egy meg-
romlott tagot, rekesszük ki törvény utján az e g y -
házi rendből a1 megbélyegezettet," nem pedig az, 
mi jelenleg gyakorlatban van: „legyünk igazság-
talanok az egész osztály iránt, hogy már a' kezdő 
ponton meggyökeredzék kebleikben az egyházi 
hivatal iránti kedvetlenség 's idegenkedés." Sok 
érdekes mondatott már eddig a' káplán-ügyben: 
de az mégsem áll egészen tisztára derítve előt-
tünk. — Én ugy vélem közelebb jutunk, a' czél-
hoz, ha szorosan meghatározzuk, kik a' káplá-
nok ? hány évet tartozzanak, mint illyenek, eltöl-
teni? mert mind ezek iránt, a' sok vegyületü 
gyakorlat miatt zavarban vagyunk magunk ma-
gunkkal. Ide igtatom nézetem, Ítéljen felette az 
értelmiség, ha elfogadható-e vagy nem ? — Az 
egyházi szinte, mint az ügyvédi, mérnöki 's a't. 
hivatal körül vágynák olly kötelességek, pél-
dául, hogy sokak előidézésével unott ne legyek, 
visszás házasok békéltetése, az egyház beldolgai 
vezetése 's a' t., mellyek némellyikéről habár fo -
galmunk van is az iskolai száraz theoria után: 
ugy leendnek az egyházra,'s ennek tagjaira néz-
ve üdvteljesek, ha azokkal a' gyakorlati életben 
is megismerkedünk, — már a' kápláni évek, épen 

ezen ismeretek gyakorlat általi sajátunkká t e v é -
sére rendeltetvék. Én tehát a' kápláni időt ugy 
veszem, 's óhajtóm vétetni, mint az egyházi h i -
vatal gyakornoki időszakát, 's erre 2 évet g o n -
dolnék határoztatni, mellynek kitöltése minden 
leendő pap mellözhetlen köteleztetése, 's melly 
alól semmi viszony's nexus nem mentesíthet. T e -
kintsünk csak egy kissé mélyebben a' papi hiva-
tal belsejébe, lehetetlen, hogy helyeseljük azt a' 
szokást — mellyet , ugy látszik, a' túlcsigázott 
jus vocandi penes plebem elve idézett elő, midőn 
valamelly egyház üres papi hivatala betöltésére 
valamellyik főiskolából választ 's visz egyenesen 
papot, — egyéb okok miatt azért, mert gyakor-
latlan, mondhatnám, avatatlan kezekre bizza az 
egyház 's hivek ügyei kormányzatát s vezetését; 
de lehetetlen helyeselnünk azt az esetet i s , mi-
dőn egy a' papi pályára most fellépett káplán, a' 
jó Isten tudja minő alkalmazás által — olly állást 
vív ki magának, hogy miatta a' magát már telje-
sen kiképzett káplán elmellöztetik. Mindezek, 's 
hason bajok nem történnek, ha zsinatilag kimon-
datik, mikép a' kápláni két év betöltése előtt 
senki rendes pappá nem választathatik, arra ki 
sem jeleltethetik. Már arra n é z v e , hogy valaki 
káplánnak felvétessék, illyforma rendszert v é l -
nék szükségesnek : mivel papi hivatalra törekvő 
ifjaink főiskoláinkból rectoriákra szoktak kimenni: 

melly gyakorlat mind a' mellett is, hogy van 
ennek jó oldala i s , ugy vélem, nem felette soká 
fogja magát fentarthatni — mindezek, a' tanítói 
hivatal bevégezte után; mindazok, kik collegiu-
munkból, illyféle condiliók nélkül, akarnak e g y e -
nesen papi pályára lépni, akár itthon, akár kül-
országokban, — mellyre nem árt .megjegyeznünk, 
hogy kik oda nem visznek, fél, vagy egy évi 
kinmulatás után nem felette sokat fognak haza 
hozni. Egy évig a' papi hivatalra szükséges tu-
dományok , keleti 's ujabb, főleg a1 német nyelv 
körüli búvárkodásban kötelesek foglalkodni, ma-
gokat a' fontos hivatalra képezni, — és ezen évet 
nevezhetjük academiai pályának. Az academiai 
év eltöltésekor, az illető püspöknél tett j e len-
tés 's bizonyítványok bemutatása után, ennek 
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ajánló levele melleit azon egyházraegye közgyű-
lése elölt, mellyben káplánkodni akarnak, vagy 
mellyben hivatásuk történt, szigorú vizsgálatot 
tartoznak kiállni — censura vocabilitalis. Censo-
rok az egyházmegyei közgyűlés állal választat-
nak, még pedig, mivel annak, hogy állandó v izs-
gálók vagy censorok legyenek, sok oknál fogva 
barátja nem v a g y o k : minden vizsgálat v é g e z t é -
vel választassanak meg, a' következő évben tar-
tandó vizsgálatra, a' censorok, hogy ezek is k é -
szülhessenek. Nem tarthatom czélirányosnak azt 
a' szokást sem, melly a' mi tiszántúli egyházke-
rületünkben gyakorlatban van, tón másutt is, pé l -
dául dunántúl, hogy a' papi kijelöltek Debre-
czenben és épen a' theol. professorok elibe, kik 
az illető egyének legnagyobb részét különben is 
igen jól ismerik, menjenek a' vocabilitalis censura 
letevése végett. Ott kell a' candidatusoknak ma-
gokai főleg ismertetni, hol szolgálni akarnak, 's 
azok előtt, kiktől hivatalt reménylenek. Már ha a1 

censura ki nem elégítő, még egy év engedtetik 
a' candidatusnak készülésre ; ekkor sem sikerül-
vén a' vizsgálat , az V. canon kimondja a' teen-
dőt, ad aliud vitae genus remittendus. Ha pedig 
a' vizsgálat helyeseltetik, ennek jó sikeréről az 
illető püspök a' közgyűlésből értesíttetik 's töle az 
ideiglenes megbízás 's kibocsátás, az érdeklett 
egyén részére , de csak azon egyház kebelében, 
hová káplán kívántatik, kieszközöltetik. És ezt 
a' megkülönböztetést óhajtnám én tétetni a' káp-
lánok, mint papi gyakornokok, és a' felszentelt 
papok között, hogy azok épen csak azon egyház-
ban hivataloskodhatnak, mint papi segédek, szol-
gáltathatják ki a' sz. sacramentumokat 's a' t., hova 
kibocsáitatást nyertek, 's ennyiben lenne szűkebb 
hatáskörük a' felszentelt papokénál. Mivel pedig 
az egyházmegyék, egymás hivatalos intézkedé-
seikben illő, hogy megnyugodjanak, az igy v i z s -
gálatot kiállt káplán változni, 's más egyházme-
gyébe menni akarván, uj vizsgálalkiállás alá nem 
szoríttathatik ; de az illető püspöktől minden vál-
tozás eselére azon uj egyházbani hivataloskodha-
tásra uj kibocsátó levél kieszközlése szükséges. 
Es az igy, két évig gyakornokoskodó egyéneket 
nevezném én káplánoknak az egyházi rend ezen 
első osztályába soroznám a' liliák vagy f iókegy-
házakban papi hatáskörrel hivataloskodó levitákat 
is, ezekre nézve hitvallásunk legalább főbb czik-
kelyéböli vizsgálatot elegendőnek vélvén. A' káp-
láni két év eltöltése után, mellyröl az illető pre~ 
sbyterium bizonyságlevele szükséges , tartoznak 
a' káplánok letenni, az egyh. kerületi közgyűlés 
előtt teljes nyilványossággal a' felszentelési vizs-
gálatot, censorok az egyházkerület által éven-
kint , mint az egyházmegyéken , — választott 
egyének. Ha nem sikerülend a' censura, feljebb 
megjegyzem az ez esetben teendőt; ha pedig h e -
lyesnek nyilváníttatik , mert az osztályozás — 
classificatio — bizton elmaradhatna, a' püspöki 

felszentelés rajta azonnal véghezvitetik. Minek-
előtte a' káplánokróli nézetem előadását b e r e -
kesztném, kettőt kivánok megjegyezni: a' káp-
lánnak kápláni szolgálatban eltöltölt idejét min-
denik egyházmegye beszámílni köteles; továbbá, 
hogy, kivált népesb egyházainkban, a* rendes, 
vagy mint én szeretném nevezni, székes papok , 
kiket a'haladó idö, ha a'szolgálati készségtől nem 
is , megfoszt bizonyosan az energicus erő - *s t e -
hetségtől , köteleztessenek káplánokat tartani 5 
ezeket az egyházi hivatal gyakorlati részébe b e -
avatni , — a' káplánok e g y helybeni maradhatá-
sára e g y , legfeljebb a' kápláni két évet elegen 
dönek vélném, a' mikor mint már felszenteltettek-
nek az illető egyházmegye vagy kerület állal — 
habár csere utján is — okvetetlen más helyre kell 
rendeltetniük. — Már a' kápláni pár évfolyam b e -
végeztéve l , az egyházi rend első lépcsözetéröl 
átlép az illető egyén , a' felszentelés által Diacon 
Administrator, vagy helyettespap czimmel. 

2. Az egyházi rend második lépcsözetére, — 
gradus ordinis secundus. — Mivel én a' kettős *s 
többes papságot azon egyházban, mint fonák, 
abnormis, 's a' vallásos kegyelelek iránti közö-
nyösséget elösegélö intézkedést nem pártolha-
tom: minden a' legnépesebb prot. egyházban is, 
ha ugyan benne e g y templom v a n , e g y rendes 
vagy székespapot óhajtok. A' több templomu 
egyházakat, nézetem szerint, Iegczélszerűbb v o l -
na annyi parochiára osztani, a' hány templom van 
bennök, mindenik parochia székespapja saját 
parochiáját, a' parochia tagjaitól szabad választás 
utján alakítandó presbyterium által kormányozván 
a' másik parochiától mindenben függetlenül. Mi-
vel továbbá népesb egyházainkban az egyházi 
szolgálat 's köteleztelések nem — mint jelenleg 
a' kettős papságu egyházakban — felületes: de 
komoly 's lelkismeretes teljesítésére, a' s zékes -
papon kivül, több papi egyén alkalmazása sür-
getöleg nélkülezhetlen, mig avatottabbak c z é l -
szertibbre nem tanítandnak, illy rendszer felállí-
tását vélném leghelyesbnek : elvül zsinaton mon-
dassák ki, mikép a' legkisebb népességű egyház-
tól, — melly t. i. illő alap elömutatása után, az 
egyházmegye ' s kerület által székespapot tarthatni 
képesnek ítéltetik, mert e' feltétel nélkül, mint 
fiókegyház tekintetik; és sajnálni lehet, hogy e' 
részben jelenleg is, jóval figyelmesebbek 's ó v a -
tosabbak nem vagyunk, 's a' kasza- , kapállástól 
sem biztosító jövedelmű egyházakba felszentelt 
papot vinni engedünk , 's a' fiókegyházakat csak 
amúgy könnyedén székes egyházakká canoni-
sáljuk, külön szavazhatási joggalfelruházzuk. — 
a' 2 0 0 0 népességű egyház ig , — illy népességű 
egyházban előforduló egyházi szolgálat által, egy 
hivatalnokot elegendöleg terheltnek vé lvén: e g y 
rendes lelkipásztor, székespap czimmel hivata-
loskodjék, 's e' rendszer a' most collegatusban 
hivataloskodók bármellyik halomása esetében, 



azonnal foganalosítassék. A* kitett számot haladó 
népességű egyházakban, minden kétezerre, egy 
administrator vagy helyettespapi hivatal felállítása 
leend szükséges, a lelkész számításakor, a ' k e -
rek számon felül, két- 's háromszáz, tekintetbe 
sem vétethetvén, például az 5 7 7 0 népességű e g y -
házban, a' székespapon kívül , két administrator 
alkalmaztatik. Már az illy helyettespapi hivatalo-
kat épen ugy állandósítni 's rendes választás által 
kell betölteni, mint a' székespapi hivatalt, 's olly 
tisztességes fizetéssel ellátni, hogy az administra-
torok házasodhatván, abból rangjukhoz i l löleg, 
családjukkal együtt , tisztességesen élhessenek, 
öregségük, vagy halomások esetére utódaiknak 
valamit gyüjthessenek. Az administratorok tehát 
szinte felszentelt papok , a' székespapoktól csak 
annyiban különbözők, hogy ezeknek, mint azon 
egyházban, vagy parochiában elsőnek, nagyobb 
fizetés adatik. Mintha hallanám feljajdulni, a' f ize-
tésemelés, e' kedvetlen théma említésére, hitro-
konim n a g y , meglehet eddig épen nem is fizető 
részét; 's pengetni a' szokott nótát: „kevesebb 
bérre is kapunk papot 's a' t." Igaz , csakhogy 
a" vallás méltóságával, ez árcsökkentési rendszer, 
kevésbé összeegyeztethető, mint az, hogy a 'va l -
lás szolgái illőn jutalmaztassanak. Azonban, kivált 
a' reform, félnek, legkevésbé van oka 's joga e' 
részbeni panaszemelésre, mert alig van vallás-
felekezet, ki vallása papjait csekélyebből fizetné 
és épen a' népesb egyházakban. Adjuk csak össze 
az előttem fekvő Iíeves- 's Nagy-Kunsági 2 4 , 's 
Békés megyei 13 népes egyházakbani papi fize-
tést, meliyet a' szinte 15 ) ,000 lélekből álló 37 
egyház 4 4 papnak fizet, 's hasonlítsuk össze a' 
szinte azon kulcsra vett Békés-Csaba, Szarvas 's 
Orosházi ágost. hitv. hat pap összes fizetésével, 
el fogunk szörnyedni a' különbségen, 's megszű-
nünk kérkedni reform, papjaink magas fizetése 
hánytorgatásával. — I)e a' Diacon, vagy helyet-
tespapokra visszatérve. Nem e' lapok czéljához 
tartozik ugyanazok hatáskörét,székespaphozi vi-
szonyukat egész terjedelmében kitűzni 's m e g -
határozni: én mindazáltal ugy vélem, hogy azok-
nak a' város külön részeiben, közel az utcza-
szertei iskolákhoz kell lakniok, mi az egyház annyi 
osztályzatra, mint megannyi fiókegyházakra való 
felosztását feltételezi, mennyi a' szükséges hiva-
taloskodók száma ; ügyelniök kell a' nép erkölcsi 
viseletére; élesztni az azokkali szorosb érintke-
zés 's óvatos társalgás által a' vallásosságot; lá-
togatni a' betegeket, ostromolni 's irtogatni a' 
balvélemény- s babonás orvoslási módszereket; 
serkentni a' tanult orvosokhozi folyamodásra; k i -
sérni a' temetőkbe a' halottakat, —- a' nagyobb 
erkölcsi kihágásokat, visszáséltü házaspárokat, 
gyermekeik nevelését hanyagló szüléket, a szé-
kespapnak, 's ha kcttöjök által sem lenne elin-
tézhető, ez által, n' presbyterinmnak feljelenlni 
köteleztetvén. Még néhány szót a'templomi szol-

gálatra nézve: minden köz- 's nagyiinnepek első 
napján délelőtt prédikálni a'székespap tiszte; v a -
sárnap 's köznapokon a' székespap 's administra-
torok egymást hetenkint felváltva végeznék az 
isteni tiszteletet, a' mostani kettős papságu e g y -
házakbani gyakorlat szerint. 'S mivel szegény 
magam is azok sorába tartozom, kik a1 vallástan 
tanítását, értve t.i. ennek hittani részét, az i sko-
láktól elvonni,'s ezt, a'confirmálandó gyermekek 
oktatásával együtt a'papok által teljesíttetni óhajt-
ják 's sürgetik, e' tekintetből, hetenkint egy nap, 
például csütörtökön, vagy bármikor, csakhogy 
ne a' vasárnappal szomszédos napokon, nézetem 
szerint, mind a' székes - , mind a' helyeitespapok-
nak az iskolákban a' vallástanílással, vasárnap 's 
ünnepnapokon pedig fe l téve , hogy a' katechizá-
lás megszünend, a' délutáni rövid isteni tisztelet 
után, az úgynevezett legények 's hajadonok va l -
lásos oktatásával kell foglalkozniok. Bármint 
mystificáljuk a' dolgot, emeljünk panaszokat, és 
jelen rendszerünk mellett, méltólag, a1 papok vál-
lain fekvő zsibbasztó terhek sokasága ellen: a' 
vallás hittani részének tanítása, mint szaktudo-
mány, nem iskolákba va ló; ott az erkölcsi rész 
főbb alapjaival megismerkednünk tökéletesen elég, 

— a' többi teendők elmulhatlanul mind a' papi 
hivatal köréhez tartoznak nemcsak a' protestán-
soknál, de minden hitfelekezeteknél, akármi á l -
űton ráztuk is le nyakunkról, vagyis rázták le 
eldödink, e' köteleztetést. Ha már megérlelte k o -
runkat az idö arra, hogy a' magyar olvasás után, 
nem. gyötörjük tüstént növendékeinket az 5 decli-
natioval: i l lő, hogy e1 részben is engedjünk a' 
kor intésének, 's változtatván papi rendünk kül-
szerkezetét, vegyük vállainkra azt a' terhet, mi-
nek ugy is reánk nézve nehéznek lenni nem sza-
bad , az iskolás gyermekek vallásos oktatását, 
feleljünk meg e' részben is szent hivatásunknak. 
— Az olly adminislralorokra nézve, kik tán szé-
kespapok mellett szolgálván, mint még nem ál-
landó állomásnak tekinthetők, az egyhelybeni 
maradhalásra, két é v e t , mint legfe l sőt , szinte 
elegendőnek vélek. 

Már az egyházi rend e' második lépcsőzetén 
állók, vagy administrator ok s a' promotiora é r -
demes székespapok közül választatnának az üres-
ségbe jött rendes papi hivatalokra, az egyházak 
rendezett, 's a' népet képviselő presbyteriumaik 
által, minden zavar 1s corteskedés kikerülése t e -
kintetéből, az általam feljebb említélt jus eligendi 
penes plebem elv szerint, felsöbbi kijclelés után, 
mint az óramutatóra tett igénytelen észrevételeim 
közt e' lapokban javallám. 

3. Az egyházi rend harmadik tépcsőzetét — 
gradus ordinus tertius — alakító rendes, vagy 
székespapok, kiket, mint az egyházban főket, e l -
sőket illet, elnökölni a'presbyteri gyűlésekben; 
felügyelni az egyház beldolgaira, őrködni ennek 
javai 's jövedelmei felett, felelet terhe alatt k e -



zelni a' levéltárt — megbocsáthatlan bűn, hogy 
az egyházak, mind e' mai napig, olly figyelmet-
lenek levéltáraik, e' nagy kincs körül; vezetni , 
őrizni az anyakönyveket, figyelni arra, hogy a' 
presbyteri gyűlés végzései teljesítessenek, határ-
zatai végrehajtassanak; 's mivel a* felsőbb ren-
deletek Ő hozzá utasítatnak, ezeket elfogadni, a' 
presbyteri gyűlésben kihirdetni, 's foganatosítá-
sukat sürgetni; hivatalos levelezéseket a' presby-
terium tudtával teljesítni, kiadni minden hiteles 
bizonyítványt, házasság, esketés, keresztelés 's a' 
t. dolgába hivatalos pecsét alatt, melly ö nálok 
tartatik; látogatni minél gyakrabban, de minden-
kor az egyház gondnokával, hol helyettespapok 
léteznek, ezekkel — kik a' presbyterium rendes 
tagjai — az iskolákat, 's teendő észrevételeiket a' 
presbyterium elébe terjesztni; 's az illető d e -
cánt, vagy decánokat, — kiknek létesítését, a' 
czélszerütlen esperesi évenkinti vizsgálat helyett, 
én ismét és esdekelve sürgetem — a' tapasztal-
takról értesítni; s zóva l , a' székespapok tiszte, 
lelkismeretesen munkálni, hogy azon egyházban, 
mellynek fejévé választatott, mindenek ékesen és 
szép renddel történjenek. Megkülönböztető j e -
gyeül az egyházi rend e' harmadik vagy fensö 
osztályzatának, nézetem szerint, az szolgáland, 
hogy az egyházmegyék rendes hivatalnoki, mint 
ülnökök 's esperesek, ebből, vagy is a' s zékes -
papok közül választatnak, — tiszteletbeli p. a l -
jegyzői hivatalokra, követségi pályára, egyének, 
az administrátorok közül i s , de mindenkor k ö z -
gyülésileg választatván. Már a' prot. egyházi rend 
közti illy lépcsőzet felállításából mind az e g y -
házra, mind rendünkre üdvös eredményt háram-
lani reménylek: elfojtalnak nevezetesen sok v i s z -
szaélések, méltatlan hátratételek, békétlen zúgo-
lódások, mellyeket látni 's hallani e lég szomorú 
alkalmunk van, az egyház közügyei jobban kor-
mányoztatnak ; a' hivek lelki szükségeik, a' vallás 
méltóságához i l löleg, méltányosb 's pontosb te l -
jesítést igényelhetnek 's nyerendnek, 's mi l e g -
főbb nyereség leend, emelkednek sülyedt h e l y -
zetükből a' vallásos kegye le tek , 's elevenebb 
fényre gyulád a' naponta homályosbuló erkölcsi-
ség. Es ezekben határoztatik, mit, mint némi t ö -
redéket, a' prot. egyházi rend osztályozása tekin-
tetéből szőnyegre hozni nem épen idö 's helyén 
kívülinek vélék. Mielőtt azonban tovább mennék 
a' rend két első osztályzatába tartozók iránti k ö -
te lesség- 's gyöngédségből még e g y jegyzetet 
kell ide igtatnom: valamint ezt, hogy a' káplánok 
közül, a' gyakornoki két év eltöltése előtt bárki, 
's kifia, administrátorrá, annyival inkább székes-
pappá elválasztathassék, semmi feltétel alatt meg 
nem engedném: ugy azt a' minden egyént fon-
dorkodónak, roszlelkünek feltételező törvényt, 
hogy a' helyettespap elhunyt főnöke helyéhe sem 
választathatik meg, melly eddig a' káplánokat is 
elég méltatlanul sujtá, 's melly ugy is akaratunk 

e l len, a' ha akarom vemhes póri példabeszédre 
emlékeztethet, az administrátorokra nézve f e n -
tartatni nem kívánom, teljességgel nem akarom, 
nem tudván azt v é g e s elmémmel felfogni, hogy 
miért lennénk méltatlanok a' jeles tehetségű 's 
szilárd jellemű helyettespap iránt? — mert az e l -
lenkező tulajdonúra nézve, nyitva a1 törvény útja, 
miért kedvetlenítnök azt , ki főnökének a' l e g -
erötlenebb állapotban, meglehet a' szó legteljesb 
értelmében segédnökösködött, mind neki, mind 
szegény családjának támaszul szolgált , 's eszközlé 
azt, hogy az administratori szolgálattal elégült 
nép nem keseríté az élet estvéjén az aggastyán 
papot? miért lennénk végezetre igazságtalanok 
az egyház iránt az által, hogy megtagadjuk tőle 
azt , kihez közlelkesedésszülte sympalhiával r a -
gaszkodik? én tehát az említett törvényt eltöröl-
ni, 's helyébe ezt létesílni várom 's óhajtom. Az 
egyházi rend második lépcsőzetén álló he lyet tes-
papok, vagy administratorok, ha törvényes ki fo-
gás nem támaszlathalik ellenök, bármelly e g y -
ház által, — mert illő, hogy hivathatásuk ne épen 
azon egyházmegyére, mellyben szolgálnak, l egyen 
szorítva — még elhunyt, vagy a1 törvény rendes 
utján hivatalaikból elmozdított főnökeik helyébe 
i s , az önkényesen meg sem tagadható kijelelés 
után, érvényesen megválaszthatók. Ha azonban 
valamelly egyház, kitűnő tehetségű káplánja iránt, 
rendítlen ragaszkodást tanúsít, méltányos- 's igaz -
ságosoknak kell lennünk mind az érdem, mind az 
egyház iránt, 's e' körülményben oda utasítandó 
Ieendne az egyház, hogy várja béketűréssel , a* 
kápláni évek eltelését, hívjon addig -az egész pa-
pifizetésre helyettespapot; a' kápláni pálya m e g -
futása után, a' kérdéses egyénre n é z v e , szabad 
választási joga gyakorolhatása felöl biztosítatván. 

A*, prot. egyházi rend javait módoni rende-
zése , osztályozásán kivül, mivel az egyházban 
szinte vágynák hivatalok, tekintélyt méltó joggal 
igényelhetők, zsinaton nyíltan kimondatni szük-
séges , mi gyakorlatilag úgyis fenáll , hogy bár 
a' prot. felszentelt papok, egyházi köteleztetései-
ket 's hivatalaikat tekintve, mind egyenlők, e g y -
formák: mindazáltal köztük az egyházi hivatalok 
rangi lépcsözetet — gradus honoris — alkotnak, 
's e' tekintetben az egyházi hivatalnokok szinte 
három osztályzatba sorozandók, jelesen : 

1. Az első rangi lépcsözetet — gradus hono-
ris primus — képezik az egyházak által szabadon 
's általános többséggel választott egyházmegyei 
tanácsbirák, mert a' kinevezett, vagy bár igazgató 
testület által, de az egyházak általi megbízás 's 
felhatalmazás nélkül, az ekklézsiák nyakára v á -
lasztott ülnökök, mind egyházi, mind világi rend-
ből, ugy hiszem, nem sokára magok fogják s ü r -
getni e1 csak visszaélés által törvényesülni indult 
gyakorlat megszüntetését; törvénytelen állásbóli 
kiemeltetés- 's egyházak általi megválasztatásu-
kat ; — 's az egyes egyházak pedig nem fogják 



a' következő időkben, mint eddig, némán tűrni 
elidegeníthetlen jogaik bitorlását, mert tisztelet, 
de igazság is. Ugyanezen alsó rangú osztályzatba 
tartoznak az egyházmegyei 's kerületi főjegy-
zők, kiket mint a' megyében nem a' rendes ülnö-
kök, ugy a' kerületeken, nem az esperesek közül, 
de az erőteljes közrendű székespapok közül óhaj-
tok választatni, mindenütt szavazati jog nélkül. 
Azon szomorú esetre, ha az esperesek, tanácsbi-
rák választása iránt ugy intézkedend is a1 tartan-
dó zsinat, hogy azok éltökig — ad tempus vitae 
— választassanak, mint javalja e' mi békés-bá-
náti egyházmegyénk, mult hó 19 -kén Szentesen, 
zsinati tárgyban munkált t„ ez. választmánya, — 
a' lankadni nem tudó buzgalmat 's erőt kivánó 
egyházmegyei 's kerületi jegyzői hivatalokat, már 
csak azon tekintetből i s , hogy igy többek előtt 
leend alkalom 's út önkiképzésre,'s hogy ez utóbbi 
lépcsözetnek ne tartassék a' — — — , minden 
esetre , 3 vagy legfeljebb 6 évi választás alá 
esendőknek kérém nyilváníttatni 's határoztatni. 

2. A második lépcsözetet — gradus honoris 
secundus — alkotják az esperesek, kiknek min-
den törvényes, igazságos 's canonnal össze nem 
ütköző rendeleteiknek, mellyek sürgetős esetben, 
's felelet terhe alatt, általok gyűlésen kivül is té -
tethetnek, minden kebelbeni egyházak engedel-
meskedni tartoznak, — a' netalán rájok nézve 
sérelmesek iránt közgyűlés előtt panaszt emelni, 
's orvoslást követelni sértetlen joguk maradván. 
Itt bocsánatkérés mellett, nem állhatom meg , 
hogy egy , nem tudom mikor, 's ki kedviért k e -
letkezett, mert canonba nem gyökeredzik, e g y -
házkerületi határzat megváltoztatása, akarám 
mondani, eltörlése iránti kérelmem 's óhajtásom ki 
ne jelentsem, nem azért, mintha eset fordult volna 
már elő, de azért, mert fordulhat, 's az idő fejt-
het ki körülményt, mellyben az egyházak, ez al-
kalmasint róluk nélkülök alkotolt statutum miatt, 
legszentebb ügyeik kormányzását,'s jogaik feletti 
őrködést, meggyőződésük daczára, 's akaratjuk 
ellen, ollykor nem a1 legügyesb 's biztosb kezek 
közt kénytelenek hagyni. Értem azt a' határzatot, 
melly szerint, az egyszer proseniornak elválasz-
tott egyén, bár hány évig hivataloskodjék, 's adja 
nyilvános jelét kormányzásrai alkalmas, vagy 
alkalmatlan voltának, az esperes halomásakor, 
minden választás nélkül, beül az esperesi hiva-
talba. Az egyházkerületek igen üdvös intézkedé-
se, hogy az elaggott 's testben lélekben gyengült 
esperesek mellé proseniorok választassanak, mert 
áltola az örökös hivataloskodásokozta rendkívüli 
hiány 's fogyatkozások, legalább e' részben or-
vosolva s elhárítva vágynák, 's e' rendszer igen 

ajánlatos volna a' — hivatalokra nézve is: 
de ugy látszik, itt elsietés történt, mert egy olly 
prosenior helyett, ki a segéd-esperesi pályán, a' 
bizalom 's várakozásnak mint elnök s kormányzó 
meg nem felelt, hogy miért ne szabadjon az e g y -

házaknak más alkalmasb egyént az esperesi h i -
vatalra választani, meg nem foghatom? Én ugy 
gondolom, hogy mivel a' prosenior mikénti h i -
vataloskodása felett ítélni igen kényes, tán v e -
szélyes dolog is volna legczélszerűbb leend, mig 
a' tisztújítás létesülendne i s , a' fentebbi határo-
zatot, olly rövid uton, mint alkottaték, eltörölni, 
's a' proseniorokra n é z v e , az esperesi hivatal 
ürességbe jöttekor, haladék nélkül uj választást 
rendelni, — a' magát ügyessége 's egyenes lel— 
küsége által kitüntetett segéd-esperes ez uj v á -
lasztásnál bizonyosan nem fog megbukni, vagy 
pedig mondjuk ki minden mystificatio nélkül, hogy 
az olly esperes, ki helyett proseniort kell 's szük-
ség választani, mintáz esperesi pályát teljesen 
bevégzett tekintetik. Mert nem az esperesi czim 
's rang minden hivataloskodás nélküli megtartása; 
de a' köztisztelet 's hála, melly a' jól hivatalos-
kodott iránt a' pályáról lelépéskor is nyilvánulni 
törekszik, lehet az agg esperesnek méltó d icső-
sége 's teljes dicsekedése. 

3. A' harmadik rangi lépcsözet — gradus 
ordinis tertius — a' vagy superinlen-
denseké, kik egyházkerületekben, mindenre n é z -
ve épen olly intézkedési joggal, de szinte felelet 
terhe alatt, bírnak, mint az esperesek. 

Ha már aziránt kérdeztetném m e g , hogy e' 
különböző lépcsőzeten álló lelkipásztorok miként 
czimeztessenek? rövideden ezt válaszolnám: a* 
káplán 's helyettespapok tiszteletes, a' s zékespa-
pok 's egyházmegyei s kerületi jegyzők tiszte-
lendő, az egyházmegyei tanácsbirák 's esperesek 
nagytiszteletű, a' — — — fötiszteletű ezímmel. 
Csekélységnek látszik ugyan e' tárgy, figyelmet 
tán mégis érdemel, mert jelenleg e 'részben is 
nagy chaos van köztünk, kivált miután, a 'mai 
világ tonja szerint, igen bőkezűek kezdünk l e n -
n i , mivel pénzbe nem kerül, a 'cz imek osz to -
gatásában. 

Még egy szót a' papok ruházata körül, miu-
tán ez is, és méltán, — mert e' részben is, pec-
catur et in defectu, et in excessu — szőnyegre 
hozatott, söt zsinattarthatást igényelhető tárgy-
nak is állítatott. Itt, azon tekintetből indulva ki, 
hogy a' papság nemcsak az egyház szolgája, de 
egyszersmind a'status polgára is, zsinatilag e lha-
tároztatni ohajtnám, mikép: a' pap minden vallási 
nevezetesb szertartást, például, keresztelést, ur-
vacsorája kiosztását, templomban, ünnep- 's v a -
sárnapokoni predikálást, papi egyenruhában, — 
mig hát illyennek tartjuk a' hosszú fekete öltönyt, 
ugy czimzet reverendál és palástot, mert miért 
ujítnánk olt, hol szükség nem sürget! — ezekbe 
felöltözködve, igy egész ornalusban teljesítsen; 
szinte illy egyenruhában jelenjen meg az egyházi 
gyűléseken is; köznapokon templombani könyör-
gést, betegek látogatását, temetést, szóval bármi 
papi köteleztetést fél ornatusban, de ohajtásom 
szerint inkább reverendában, mint palástban v é -



gezzen. Egyébkor a' viseletben, conforment se 
saeculo, azaz, öltözködjenek korszerüleg, 's ugy 
raint jövedelmük 's házi körülményeik engedik, 
— hisz nem néznek tán már ma némeliyecskék 
görbe szemmel reánk, ha tisztességes kaputunk, 
zrínyink van, — 's ha nejeink öltözete nem épen 
a' mult századi divat tisztes maradványa 's avas 
emléke. Bár tehát minden papi foglalatosságot 
papi öltönyben, fél. vagy egész ornatussal óhaj-
tok végeztetni: nem vagyok barátja azon külön-
ködésnek, melly a' kalapra n é z v e , Debreczenen 
kivül, kerületünkben alig egy 's két egyházban, 
gyakoroltatik; vagy viselje azt az egész egyházi 
rend 's tartozzék a' papi ornatushoz, vagy ma-
radjon el örökre ; mert hisz a' kalapot ugy is l e -
tesszük papi tisztünk teljesítésekor, miért tehát 
divatos kalapunk mellett, divatszerütlenérti kia-
dással terhelni szegény magunkat? miért kell 
lenni itt is tarkabarkaságnak? megfogni nem tu-
dom. ( V é g e köv.) 

G y ű l é s . 

A' magyarhoni evaiigelicu§ek egye-
temes gyűlése 

Tartatolt f. é. sept. 2 - i k 's következő napjain 
b. Prónay Albert helyettes elnöksége alatt 1 ) 
A' gyűlés ezúttal imádsággal kezdődött , de mi 
különben, mint a' határozat mondja: „jövendőben 
a' különben is közelle vő templomban, mint e' végre 
czélirányosabb helyen," fog tarlatni. Ezen hatá-
rozat ellen nincs kifogásunk, de mi minden he-
lyet, hol ketten hárman isten nevében gyiilünk 
egybe, az imádságra nézve czélirányosnak tartunk 
és vallunk. 2 ) A dunántúliak a' felügyelő ur azon 
eljárása ellen, hogy maga nevezett magának he-
lyettes elnököt, nem pedig a' gyűlés által válasz-
tatott, óvást lettenek: de aggodalmuk helyettes 
elnök ur szerény és őszinte nyilatkozata által e l -
háríttatott. 3 ) A' nyelvbeli mozgalmaknak vége 
vettetett, és senkinek kedve nem jött ez istenben 
boldogult ügyet halottaiból feltámasztani. Requie-
scat in pace! 4) A tiszántúliak áz egyetemes gyű-
lés elrendezését sürgetvén, e g y ez iránt kész í -
tendő terv felterjesztésére utasíttattak 5 ) Az uniói 
alválasztmány munkálatára érkezett észrevételek 
egy középponti választmányhoz ulasítaltak 6 3 
A' pesti prot. főiskola ügyében működő választ-
mányhoz uj tagok neveztetlek, nevezetesen Szir-
may Ádám, b Podmaniczky János és László, F a -
biny Teotil, Balassa János, Fábry Pál, Sztrokay 
Antal, Fuchs Keresztély, Gömöry Károly, S z a r -
tóry György, Kollár Ján., és Langh Mihály urak. 
7 ) Az iskolai 's nevelés, névszerint pedig az ú g y -
nevezett zai-ugróczi tervnek minden iskoláinkbani 
elfogadása ügyében szoros határozatok hozattak; 
az egyetemes gyűlés halárnapja az oktatói kar 
iránti tekintetből aug. 1 5 - k é r e tétetett; az e g y e -
temes iskolai terv átnézése 's a' fenyítő rendszer 

kidolgozása végett egyetemes oktatói g y ű l é s -
tartás határoztatott. 8 ) Jelen nyomasztó h e l y -
zetünkben, hol a1 vallásos viszálkodások és ba-
jok annyira meggyültek fölöttünk 's folylonos 
aggodalomban tartják sziveinket, ezek némi e n y -
hítésére , buzdításul a' férfias kitörésre 's ke-
resztyéni és polgári kötelességeink szigorú tel-
jesítésére, kiváltképen pedig ínséggel küzdő e g y -
házaink felsegélésére n é z v e , kívánatosnak tar-
tatott egy olly ünnepnapnak kitűzése, mellyen 
a' két protest. egyház minden évben, mindezekre 
imádság és a' szent ige hirdetése által f igyel -
meztetné a' híveket. Melly ügyben a' kerületek 
javaslata elváratik. 9 ) A' külföldi egyetemeken 
tanuló ifjakra nézve meg fognak kéretni az illető 
egyetemek tanácsai, hogy a' nálok tanuló ifjaink 
magok viseletéről évenkinti tudósításokat küldje-
nek be; lépések teendők a' vége i t , hogy a1 ma-
gyar stipendiumokkal biró, de magyaroktól nem 
látogatott egyetemek stipendiumai a' szükséghez, 
képest iljainktól látogatott, de stipendiumokkal 
nem biró egyetemekbe tetessenek át; e g y s z e r -
smind superintendens urak megkérettek, hogy 
külföldről visszatért iljainkat szigorú vizsgálat alá 
vessék. 

Pót lék a9 dimáiitiill evangelieusok 
ez idei gyűléséhez (1. 36. sz.) • 

Az egyházi két jegyző csak szokásból ült az 
asztalnál, — semmit nem jegyzett , nem olvasott, 
hihető, nem voltak megbízva. — Bizony, vendég 
fogadón, akármeíly j egyző is, — több választmá-
nyi foglalatosságai is l e v é n , azonnal alaposan 
alig teheti fel bonyolódott, ingatag ügyeinket; — 
hanem az egyházi jegyző urak is valahára bí-
zassanak meg — jegyezzenek, — olvassák fel, 's 
hitelesítsék jegyzéseiket. N é g y j e g y z ő , lehetet-
len, hogy e légséges ne tudna lenni. — Az uj hi -
vatalnokok téritvénye, reversalisa fordulván elő, 
— e' régi , elaggott szokás többektől nem pár-
loltatott, de még meg nem szüntetett. — Puczincz, 
valahára megnyerheti káplánját; hanem, mivel 
ez sok zavart, fáradságot 's költséget okozott, 
azoknak némi enyhítésére, megér -
demlett dijt, 4 0 p. ft fizet a' gyámintézet pénztá-
rába. — Vimmer ur ügye igen sok időt elrabolt 
viszont. Elválván az esperesi megyétől, függe t -
lensége a* királyi helytartó tanács eleibe terjesz-
tetik. * ) — Volmuth esperes bemutalván a' r o -
honczi tanulók bámulásra méltó szép irományait 's 
rajzolatait, — a' tanító a' jelenvoltak adományá-

* ) ' S mért nem az egyetemes gyűlés elébe ? Nincs b i z o -
dalma a1 kerüle tnek ehhez, és miért n ines? Azt hiszi -e , 
hogy a ' nm. helytar tó tanács — melly autonómiánkat 
annyiszor t iszteié — kivétel t teend a1 szabály alul ? Ha 
Vimmer ur bűnös, í télje el először az esperességi , a z -
tán kerület i , végre , ha kel l , az egye temes — . 
Ki ezen utakat mel lőz i , az egyháza érdekét fe ledi . 



bői 1 5 p, fttal megjutalmazlatolt; a ' laní lványok is 
néhány forint jutalmat nyerlek. Mind ezt méltá-
nyolni tudjuk mi is. De a1 nagy, czifra, óriás b e -
tűk irása helyett , ha valamelly tanító a1 polgári, 
elemi iskolákon a' keresztyén vallás ismeretei, — 
jól olvasás, szép ének lés , imádkozás, jó irás, 
számvetés, e g y é b tudományok, azon felül talán 
a' gyümölcsfa-ápolás, selyemtenyésztés által vagy 
csak valamennyire is kitüntetné magát, azt v é l -
nénk jutalomra leginkább méltónak. — Kerületi 
gyűlés , ennek utána, Sopronban, Győrött, Pápán, 
Kőszegen, jövö évben, Veszprémben tartatik, k i -
nek-kinek maga költségén. * *. 

Alsó-borsodi egyházmegyei gyűlés. 
Tartatott Bábán sept. 5 - k é n , nagytiszt. F e -

kete István esperes, 's legidösb táblabiránk tek. 
Szepessy László elnöklelök alalt. Nevezetesebb 
tárgyai: 1 ) Volt segédgondnckunk tek. szalhmári 
Király József u r , a' megyei székhez és külön az 
egyházakhoz intézeti leveleiben elnöki székétől 
búcsút vön. Hízelkedésre szavaim nincsenek: de 
búcsúszava közfájdalmat idézett elö. Annyi bölcs 
tapintat, annyi magamérséklés, mellyel a' szó 
hiv értelmében szolgált és nem uralkodott, és ki-
vált békeszerető tacticája, mellyel a' visszás f e -
lek közt és dolgokban a' summum just elnöki 
szel ídséggel , de mindig az igazság sérülése né l -
kül, mérséklé: öt feledhetlenné, söt némileg kipó-
tolhatlanná teendik egyházmegyénkben, 's e z e k -
nek búskedves emléke okozá méltó fájdalminkat. 
Határoztatott: két papi és két világi ülnökök, 's 
e g y a' közpapok közül hozzájok csatlakozandó 
e g y é n fogják megkérni elnöki székének továbbra 
is megtartására; mi ha nem sikerülne, e g y majdan 
tartandó kisgyülésböl, hova a'küldöttség hirt visz, 
fognak az egyházak elnök-választásra felszól í-
tatni. — 2 ) Elöbbeni főjegyzőnk ülnöki székbe 
léptetvén, helyére általános szavazat-többséggel 
tiszt. Tamko Ferencz m. keresztesi ifjabb lelkész 
válaszlatolt. — 3 ) Az egyházmegyei pénztár á l -
lapotja, 5s a' pénztárnok számadása vizsgáltatott 
meg. A' számadások rendin, midőn a' s. pataki 
főiskola uj épületére az egyháziak által évenkint 
fizettetni szokott adó rovata jött sorra, egy k ö z -
tiszleletü papi ülnök — ki épen mint egyházme-
gye i kiddött volt jelen a1 főiskolai vizsgálatokon 
é s az akkor tartatni szokott egyházkerületi k ö z -
gyűlésen — két indítványnyal lépett elö. Az e l s ő -
ben elöadá, hogy a' főiskolai ifjak közt a' val lá-
sos buzgóság naponkint csökken, és kivált a1 külső 
ájtatosság köziilök majdnem egészen száműze-
tett. Szó szót vont, 's igy feleleveníttettek a' régi 
precesek is, mellyeket maga az idö őrlött le, ta-
gadhatatlan , hogy az uj divatú indiíTerenlismus 
vágatlan kövén; s több e'félék, mellyeket talán 
csak mi értünk. A' második indítvány tartalma 
e z : mi ez egyházkerületben levő minden egyhá-
ziak több rovatok közt egy rovat alatt fizetünk 

évenkint, kiki a' maga jövedelméhez képest, a' sr. 
pataki főiskola uj épületére, és kizárólag erre, 
melly tehát szép öszveget t e sz ; fizetjük pedig e r 

rovatot — ha jól emlékezem — 1 8 0 6 . óta, midőn 
az uj épület szegeletköve letétetett, melly tehát 
azóta még szebb öszveget tesz : Mi tehát az oka, 
hogy az uj iskola még sincs fe lépülve? hogy 
évenkint keveset v a g y épen semmit sem halad? 
meddig fogjuk még fizetni e' rovatot? elmonda-
tott, hogy keserves keresményünk nem fordítta-
tik az illető czé lra , hogy oda nem fordíttatik, 
okozza a' szükség, e' szükséget pedig szüli az, 
hogy a' főiskola tökéinek kamatjai nem hajtatnak 
be pontosan. — Hogy a' tárgygyal tisztában l e -
gyünk, e g y kis figyelmet kérek ; a' dolog igy áll: 
a' s. pataki főiskola minden szükségeit különböző 
pénztárak fedezik. Igy más pénztára van az ok-
tatók f izetésének, más a' stipendiumoknak, más 
az iskola uj épületének, más ismét a' közpénztár, 
mellyböl a' határozatlan mindenes költségeknek 
kell kikerülni. Ezen pénztárak jövedelmeit l e g -
inkább teszik a' külön-külön ezekre hagyomá-
nyozott tökéknek kamatjai, mellyek ha pontosan 
be nem hajtatnak, a' pénztárak fogyatkozást s z e n -
vednek; és ekkor a' mellyik leginkább kiürül, és 
a'mel lyiknek legsürgetösb szüksége v a n , köl-
csönözni szokott a' másiktól, melly ugyan előbb 
v a g y utóbb visszafizettetik. Minthogy pedig az uj 
iskola pénztára jövedelmének legnagyobb részét 
a' mi adózásunk tesz i , melly tehát mindig k é s z -
pénz , mert rajtunk csak megvesz ik : leginkább 
ez viseli a' hitelezői szerepet, és innét van az uj 
iskola építésének lassú haladása. Ez igaz. Igaz 
még az i s , hogy a'másnemű pénztárak gyakori 
fogyatkozása onnét v a n , mert e z e r e k , 's talán 
nem is gondolnók, hogy 4 0 — 5 0 ezerek hever -
nek kün a' már rég behajtatni kellett kamatokból; 
pedig mennyi üdvös határzalok mentek már e g y -
házkerületi j egyzőkönyvbe ezeknek erőhatalom-
mal is megvételek iráni. Egyébiráni , ki a' f ő i s -
kolának régibb időktől származtatandó bonyoló-
dóit ügyeive l közelebbről nem ismeretes , abban 
könnyen meghűl a' könyörüld lelke; — 's igy lön, 
hogy határoztuk: az első indítványra nézve á l -
talánosságban fogják követeink az egyházkerületi 
gyűlésen a1 főiskolai ifjak vallásos nevellelésöket 
sürgölni. A' második indítványra nézve pedig: 
megkívánjuk, hogy a' főiskolának az érdemlett 
pénztárt illető számadásai velünk közöltessenek, 
meliyet mi átnézvén, meghatározandjuk, hogy 
talán még két év ig adózunk — Es ha két év 

alatt az uj iskola fel nem épül? Akkor jó 
lesz biz az, elfogjuk adni kaszárnyának, ad nor-
mám: pesti ezukorfinomító gyár! — V é l e m é n y e m 
e z : ellenörködjenek az egyházmegyék, e l lenőr-
ködjünk mindnyájan, hogy pénzünk hova fordít-
tatik, és ha segítség-forrásink eddig másfelé 
szivárogtak, cselekedjük, hogy ez t ö b b é n e l e -
gyen : de azt ne mondjuk, hogy nem adózunk, 



mert minden intézeteink jótékony segedelmek á l -
tal tartatnak fen, és e' segedelmet mi legkevésbé 
vonhatjuk meg becsülettel. — Engedelmet e1 kis 
kitérésért! ide még több commentár is szükséges 
volna, ha szemünk előtt nem tartanok, hogy e g y -
házmegyei gyűlésről irunk tudósítást. — 4 ) Kül-
döttség által uj utasítás fog kidolgoztatni, és ez 
átnézés és jóváhagyás végett az egyházkerületi 
gyűlés elébe terjesztetni, melly szerint az e g y -
házlátók eljárásukat végezni tartozzanak. Debtr-' 
isset pridem! — Ezek történtek délig, 's a dé l -
ebédet a' számos jelenlevők nagy része egy r. 
catholicus uri hitrokonunknál költi el, ép és e g é s -
séges bizonyságául annak, hogy Krisztusnak min-
den hívei mi szépen megférnének egymás me l -
lett, ha a' vallás szolgái tulhévböl, — ök mond-
ják: dogmákból — a' felekezetesség pártdühét 
nem élesztgetnék. — A' délesti órákat kérelmek, 
folyamodások, előterjesztések foglalák el. Köztük 
említésre méltó 5 ) a' lelkészek közönséges n y i -
latkozása, miszerint egyházaik a' palástdijat ezüst-
ben fizetni nem akarják. Feleleveníttetett az e' 
feletti vita, és ismét kérdésbe tétetett, mi a' pa -
lástdíj ? Értelmezése é s meghatározása az e g y -
házkerületi gyűléstől váratik. Nemcsak semmi 
figyelmet nem gerjesztett, de még csak emlékezni 
sem látszott senki arra, mit kevéssel ezelőtt a' 
„palástdíj krónikájában" irtam. Most már a ' f i ze t -
ni nem akaró egyházak polgári megyénkint o sz -
tályozva feljelentetnek az egyházkerületi, g y ű -
lésre , ez felterjeszti a' nm. kir. helytartótanács 
elébe, és ennek intézkedése után várjuk a' polgári 
hatóság közbelépendését. — A' löbbi tárgyak, 
minthogy a' nagy közönséget nem érdeklik, b í z -
vást mellőzhetők. 

Még e g y általános szót gyűléseinkről. — 
Gyűléseink a' rendes gyűlések typusát ugyan már 
viselni kezdik; tagadhatatlanul haladtunk: de még 
sokat kell haladnunk. A' megjelenésre kitűzőit 
időpontnak meg nem tartása, a' felvett tárgytóli 
szokatlan eltérések, egymás ki nem hallgatása, 
tolakodóbb iljainknak egy „helyes vagy nem h e -
lyes" szóval dönteni kívánó gyürközésök: a 'par-
lamentaris tapintat hijányát tanúsítják. Legfőbb 
hiba pedig az, hogy a' tanácskozások végered-
ménye elnökileg ritkán mondatik ki , 's ezért mi 
alig tudjuk kilesni, mi jött tisztába a' zavarosból; 
söt magok a' hivatalos jegyzők is sokszor nem 
tudják , mit vigyenek be a' jegyzőkönyvbe. Igy 
történt, hogy a' sályi gyűlésnek több pontjai a' 
rá következett miskolczi kisgyülésen felforgattat-
tak. E' kis tetemes hibát kérjük orvosolni. — 
Jövö tavaszi gyűlés helyeid Papi tüzetett ki. 

F e l f ö l d i . 

I s k o l a ü g y . 
A' csűr ff ói helvizsgálatról. 

A' belső-somogyi egyházmegye csurgói g y m -
nasiumában nyárutó 2 8 - 's 2 9 - k é n tartatott a* 
tanuló ifjaknak számos hallgatók előtti vizsgálata. 
A' szerencséilenül elhunyt S. S. első tanító h e -
lyett néhány hetekig az elhunytnak elődje, rs j e -
lenleg az iskola felügyelője S . K. ur volt szíves a' 
tanítóságot elvállalni, 's tartotta közvizsgálatát 
28d. dél előtt. Ha a' kevés ideigi tanítást vesszük, 
nem lehet e léggé méltánylani a' tisztelt férfiúnak 
kitűnő sikert mutató szorgalmát, mit növendéki 
különösen a' latin classicusok fordításában tanú-
sítottak. 28-kán délután, az úgynevezett dec l i -
nisták, és coniugisták vizsgálatát tarlotta 3-dik 
tanitó V. J. A' mit olly életidejü növendékektől 
várhatni, mindazt lehetett hallani. 2 9 - k é n dé l -
előtt t. Ií. L. ur az I - s ö líd. Ilid. nyelvészeti i s -
kolásokkal tartotta vizsgálatát. Itt is a' növendé-
kek különösen a' latin nyelvészetben meglepő 
othonosságot tanúsítottak. 

Azonban megjegyzendő, hogy a' latin n y e l v é -
szet mellett a' reál tudományok igen háltérbe s z o -
ríttatnak , 's a' szép művészetek, — az irást, 's 
e g y pár éneknek kottaismeret nélküli megtanu-
lását kivéve — csak névből ismeretesek. 

Köszönet a1 tanítóknak szorgalmokért; de 
köszönet különösen a' vizsgálóknak becses türel-
mökért, kik türelmökkel iskolájok minél jobbani 
virágzását óhajtó igyekezetöket tanúsították. M. 

H a l á l o z á s . F . h ó 2 - k á n délután 2 ] / 2 ó r a -
kor szűnt meg élni egy nagy férfiú, a' dunántúli 
ref. egyházkerület — , a' keresztyén hittan 
tudora, több ns.megyék táblabírája, főtisztelendő 
Tóth Ferencz ur , életének 76-dik évében. Az 
egyházkerületi főiskola közvizsgálatainak nagyobb 
részét szokott buzgó kitartásával 's példás türel-
mével kihallgatván, mult hó 22-kén délben — 
felszínleg meghütés, de mélyebben számos évei-
nek következtében — egyszerre ágynak esett, 's 
bár az orvosok serege éleibe megtarthatásán 
mindent elkövetett, az elgyengült életerőt semmi 
gyógyszerek sem birták többé felébreszteni! . . . 
Mély gyászba merült ritka jelességü ö z v e g y é n 
's szerető kedves gyermekein kivül még sokáig 
gyászolja öt a' dunántuli ref. főiskola, mel ly -
nek, ha a' b. e. Márton Luthere, ö Melanchtona 
va la , — a' dunántúli ref. egyházkerület, meliy 
mély belátásu 's rilka politicájú egyik elnökét 
veszíté el benne. A' magyar irodalom pedig , 
mellynek felélesztésén e' század elején küzdök 
első sorában állott számos alapos és máig is köz-
használatban forgó jeles munkáiban, mindenkor 
tisztelettel fog nevéről emlékezni. P. H. 

Közbejött, általunk mellőzhetetlen akadály miatt, ezúttal csak e g y ívet adhatánk. A ' 
hiányt jövö számunkban kipótolandjuk. S z e r k e s z t ő s é g . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
39. szám. Harmadik évi folyamat. Sept. 28. 1844. 

Quisquis haec l ég i t , ubi par i te r cer tus e s t , perget n e c u m : ubi par i ter haes i ta t , quaera t m e -

c u m : ubi e r ro rem suum c o g n o s c i t , redea t ad m e : ubi m e u m , revocet me. Ifa i t ig re -

diamur simul cliaritatis viarn, tendentes ad e u m , de quo scriptum es t : Quaerite faciem 

e jus semper. A u g u s t i n u s . 

TARTALOM: Kéretlen válasz zsinati tárgyban. ( V é g e ) . H a j -
n a l Á b e l . — Tanitsa-e a' pap iskolás gyermekeknek a' 
vallást ? L i t k e y. — Észrevételek Neuman Salamon ur gya-
korlati tapasztalataira, az olvasási tanmódról. F i z e l y . — 
Keli-e félni a' tisztujítástól 's szükséges-e az ? B. S o m o -
g y i . — G y ű l é s e k : Dunántuli helv. ker. közgyűlés. I f j . 
V á r i S z a b ó . — Háromszékró'l, sepsi e. kerületi alzsinat. 
B. S. — Veszprémi ref. egyházmegyei gyűlés. Ifj. V á r i -
S z a b ó . — Iskolaügy. — Vegyesek. — Levelezés. 

Kéret len válasz zsinati tárgyban. 
(V é g e.) 

9-ik Kérdés, mikép biztosíthatni jelen hely-
zet 's körülményeink között a' prot. egyházi hi-
vatalnokok állását 's fizetését ? Bár a' közelebbi 
kérdés fejtegetésében javalt lépcsözeti rendszer 
elfogadása 's alkalmazása által némileg rendezve 
leend is a' prot. papság, fenmarad mégis , mi azt 
nem a' legvonszóbbá teszi, a' papok bizonytalan 
állása 's fizetése! megvallom, mennél komolyab-
ban elméikedém e' tárgy felett, annál több n e -
hézségre találtam; az ingatag 's bizonytalan ál-
lás, 's a váltó alapú csekély, és mégis l egren-
detlenebb pontatlansággal adatni szokott fizetés, 
annál több ohajtandót költének fel keblemben. Sza -
bad legyen, minden hosszas előzmény nélkül, e' 
tárgyra vonatkozó észrevételem a' következőkben 
elmondani. Az volna e' tárgy elintézésére nézve 
legkivánatosb, hogy minden egyházi hivatalt a' 
status venne ótalma, pártfogása alá; 's biztosítná 
az egyházi hivatalnokokat mind az időjárásként 
változó, 's hol gyengébb, hol dühösb erővel ki-
törő népkedély e l len , mind méltányos díj 's en -
nek minden időbeni megkaphafása felöl; — mert 
status és egyház bajosan fogják egymás segí tsé-
gét a' társas életben valaha nélkülözhetni. — Én 
olly édes hitben szeretem magam ringatni, mikép 
felvilágosodott korunkban, miután felülről's alul-
ról olly magas eszmék nyilváníttattak a" vallás-
ügyben, nem lenne kárhozatos vakmerőség re -
mén) leni, hogy statusférfiaink 's publicistáink 
nem vonakodnának a" prot. egyházi hivatalokat 
is a 'statuséinak nyilvánítni, csak egy kellemetlen 
oldala ne volna e' haladási eszmének, t. i. az egy-
házi hivatalnokok status általi fizetése! — noha i 

én itt i s , meglehet tán, mindent jól megfontolni 
nem képes elmémnél fogva , segíthetni vélnék a 
dolgon olly intézkedés által, hogy az egyháziak 
részére a' nép által eddig váltóban fizetett járan-
dóság fizettessék, de valahára ezüst pénzben, a' 
status pénztárába, mert a' nép a' status terhei 
emelésétől nem olly vonakodó, mint az egyhá-
ziak fizetése — inkább honoráriumnak nevezhet-
nék — teljesítésétől, mellyet szük, vagy közép-
termésű évben, mitsem figyelve arra, hogy e k -
kor is élniök kell az oltár papjainak, tartozásnak 
sem akar ismerni. Ekkor a' status, kivált ha a' 
közalapítványi javak jövedelméből is cseppent-
hetne e1 mennyiséghez pótlékul valamit, méltá-
nyosan 's rendesen fizethetné, a' nép minden uj 
terhelletése nélkül, az egyházi hivatalnokokat 
pénzben, mert hogy gabona kezelésével a' status 
ne terheltetnék, az egyháziak által birt szántóföl-
dek birtokukban megmaradhatnának, "s gabona-
illetőségük az egyház gondnoka állal kiszolgáltat-
hatnék. Templom, iskolák, egyházi hivatalnokok 
lakaik jókarbani fentarlása , patronatusi joguknál 
fogva,az egyházakat illeti, 's e' szükség az e g y -
ház részére fizetendő gabnajárandóság- 's azon 
mennyiségből fedeztessék, melly a' slatus pénz-
tárában, a' hivatalnokok kifizetése után az egyházi 
adóból fenmaradt; deuj épület készítésénél legyen 
az templom-, iskola-, pap- 's tanítólak, olly in-
tézkedést ohajtnék, hogy addig, mig az illető 
egyház által szilárd, mennyire l ehe t , lüz ellen 
biztos 's tisztességes épület létesítésére elegendő 
alap — fundus — a' czélban vett épület tervével 
együtt az egyházmegyének elő nem mutalik, 's a* 
hely színén egyházmegyei küldöttség vizsgálatot 
nem teend, az építést ne szabadjon elkezdeni, mert 
itt az egyházakat szabad kényük- 's tetszésükre 
hagyni annyi , mint azok legnagyobb részét kis 
sárviskók építhetésére felhatalmazni. A1 papnak 
illyenkor fellépni bajos, mert azonnal nagyravá-
gyónak, egyházsarczolónak 's a' t. kiáltatik, pat-
kányfészkes lakkal is elégült elődjei magaszta-
lása mellett; nem gondolva meg a' község, mikép 
akkor ad ki legkevesebbet a' középületekre, ha 
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azokat szilárd anyagokból téteti , mert i gy az 
évenkénti tatarozási költséggel, mi az egyházakon 
rendes és snlyos adó, nem terheltetik. — No de 
hagyjuk az egyházi hivatalnokok status általi fize-
tését, e* kegyes ohajtások egyikét , — két 's há-
rom század, meglehet, itt is érlelni fog: vessünk 
inkább mi, mindenben magunkra hagyattak, m a -
gunkkal szorosan számot, 's intézkedjünk c z é l -
szerüleg , az egyházi hivatalnokokat, mennyire 
lehet, biztosítólag. Törölje el tartandó zsinatunk 
a' gyalázatos papmarasztást — mert , hogy az 
egyházak e lég öntagadással bírjanak mindenütt e1 

szennyes 's szennyező gyakorlattóli elállásra, s z a -
badjon kétkednem — 's azonnal letett e g y erős 
gyámolt az egyházi hivatalnokok állása biztosítá-
sára. Töröljön el továbbá a' zsinat minden névvel 
nevezendő stólát, határozottan kimondván, mikép 
a'pap keresztelni, esketni, temetni, betegeket lá -
togatni, szóval, minden papi kötelességeket telje— 
s í tn i , minden díjazás nélkül egyházi hivatalánál 
fogva köteles, — és ezt nemcsak azért , mert a' 
stolának, melly teszi pedig népesb egyházainkban, 
legalább nálunk reformátusoknál, mint fillérként 
b e - 's kiszivárgó jövedelemnek, a' pap mihasznát 
sem veszi , de főleg azért, mert az egyházi s zo l -
gálat méltósága 's szentsége követeli annak min-
den díjazás nélküli kiszolgáltatását. Azonban a' 
papok kármentesítése véget t a' stolákbóli rendes 
v a g y középjövedelem megállapíttatván, egyéb 
egyházi tartozásokkal együtt vettessék ki vagyon-
aránylag, *s nem a' gyakorlatban levő észszerüt-
len kulcs — a' párszám szerint; — mert hisz a* 
pop egyházi szolgálatját senki sem nélkülözheti, 's 
mindenkire n y e r e s é g hárul abból, ha az egyház , 
's státus értelmes 's tanított tagokból áll. Törölje 
el szinte zsinatunk az iskolai tanításérti dijt, 's 
nyilvánítsa a' nemzeti iskolákat szabadon látogat-
ható intézetekké 's határozza a tanítók méltányos 
pénzbeni díjazását is akkép, mint a' stolákérti kár-
mentesítést az egyház összes tagjai által te ljesí-
tetni, mert e' feltétel nélkül merő ábránd minden 
neve lés 's tanítás tökélyesbítése körüli t e r v ; s i -
ker nélküli minden czélszerünek vélt intézkedés; 
e' nélkül, nem tudom, követe lhet i -e valaha a' s ta -
tus 's egyház — mi pedig szent hivatása 's tiszte 
vo lna , — minden e g y e s tag n e v e l é s - 's tanítás-
általi kiképeztetését ? 's büntetésileg kényszer í t -
he t i - e a' sok gyermekű s z e g é n y családfőt — ki-
nek e lég feladat, verejték 's izzadtság cseppjein 
az évenkénti legszükségesb élelmi szereket b e -
szerezni — gyermekei taníttatására. Szabad l e -
g y e n remény lenem, sőt teljes bizonyossággal 
hinnem, mikép e1 feltételt, a1 nemzeti iskolák s z a -
badokká tételét — mert a' gymnasiumokra e' k i -
váltságot nem sürgetném kiterjesztetni — a' n e -
ve lés tárgyában jelenleg munkáló kerületi v á -
lasztmány figyelmére méltatandja. Azonban mint 
a' papok, ugy a' tanítók fixumra határozott fizeté-
s t nem szerelném egyedül az egyházak nagyle l -

kűségükre bízni, mert kivált reformált hitfeleink, 
az egyházi hivatalnokok csekély fizetésük c s e k é -
lyebbé nyirbálásában eleitől fogva bámulatos 
ügyessége t fejteltek ki : itt komolyan kell fel lép-
ni, 's őrködni az e g y h á z m e g y é k - ' s kerületeknek, 
's oda birni az egyházakat , hogy a' hivatal mél-
tóságához illő fizetést ajánljanak, kötelezzenek, 
az egyszer megállapított's felsőbb helyeken m e g -
erősített fizetést csonkítani szabad nem lehelvén. 
Mi pedig ezen az egyház részére ekkép fizetendő 
pénzbeni járandóság beszedését illeti: az iránt 
olly intézkedést ohajtnék, hogy az ne az egyház 
gondnokai kezébe az egyházfiak által hajtassék 
be, — tudjuk, szomorúan tapasztaljuk, milly gyarló 
kezelési mód ez — ! de j egyeztessék mindenkinek 
az úgynevezett portiós v a g y rovatos könyvébe, 
egyházi adó czím alatt, 's fizettessék a' város 
v a g y falu házi pénztárába, innét az é v n e g y e d e n -
k é n t járandóság az egyházi hivatalnokoknak; az 
egyház e g y é b kiadásai fedezésére szükséges 
mennyiség pedig átadó 's vevő levelek mellett az 
egyház gondnokai kezéhez . Ekkor nem kellene 
esedezni, nem ritkán még vendégelni is a' s z e -
gény egyházi hivatalnokoknak, hogy megérdem-
lett évnegyedes csekély zsoldjukhoz juthassanak; 
nem kellene kihagyni jövedelmi elöszámításukból, 
minden nem kövér esztendőben, pénzfizelésöket 
csaknem e g é s z e n ; nem kellene rettegni a1 rosz 
akarat által ellenök támasztandó panaszok ezer 
nemétől azon esetre, ha, bár kedvező évben, kin 
maradt fizetésük behajtását sürgetendik. S z e r e -
tem hinni, hogy ha a' javalt, v a g y illyforma rend-
szer éleibe hozása iránt, az egyházi hivatalnokok 
állása biztosítása tekintetéből, tartandó zsinatunk 
legfensöbb helyre előterjesztést leend: kérelme 
méltányoltatni, 's a' megyéknek sikercsítés véget t 
utasításul adatni f o g ; és ez esetben az egyházi 
gondnok tiszte, csak a1 könyebben behajtható g a -
bona beszedése — mellyet azonban a' nyomtatás 
bevégződése után soká halasztani soha nem kell 
— 's az illető hivatalnokok kezéhezi juttatásában 
határoztatik. 

Ha pedig e' javalt rendszer ellen ez az e l l e n -
vetés tétetnék : a' Krisztus koporsóját sem őrizték 
ingyen, méltó a" munkás a' maga bérére 's a' t. és 
igy a* stoláknak maradniok kell. Ara maradjanak! 
de esedezve könyörgök az egész értelmiség előtt, 
ne derogáljunk az egyházi hivatal- 's szolgálatnak 
folyvást és örökké illynemü díjazással, mellynek 
el- v a g y nem fogadása felett is, mind a'mellett , 
hogy a' curta supellex az elsőt javal lná, a1 pap-
nak eldöntőleg határozni, gyakor, nem utolsó fe l -
adat! Ne aljasítsuk az oltár papjait 's egyház 
szolgáit napibérért munkáló napszámosokká! In-
tézkedjünk inkább zsinatilag ez esetben ekkép: 
mindennemű stóla fizettessék ne a' pap, de az e g y -
ház gondnoka kezéhez , 's szivárogjon az az 
egyház pénztárába, 's kétharmada az egyház s a -
ját szükségei fedezésére fordíttassék: az e g y h a r -



madnak pedig kétharmada az egyházmegye egy -
harmada az egyház kerület pénztárába, közigaz-
gatási töke növesztéséül, évenkint pontosan 's 
lelkismeretesen adattassék be, — az egyházi min-
den hivatalnokok pedig teljes kármentesítés mel-
lett a1 város vagy falu pénztárából egyházi adó 
czim alatt, a1 néptől befolyt mennyiségből fizet-
tessenek fixumba — de itt is ezüst pénzt értsünk 
— 's évnegyedenként pontosan. A' nemzeti i sko-
lákat azonban, még azon kedvetlen esetben is, ha 
a' stolák továbbra is a'papoknak fizettetni rendel-
tetnének, ezen logicai következtetés után, mert 
ez minden vallásfelekezetüeknél igy van gya-
korlatban, szabadokká tétetni óhajtóm 's sürge-
tem, mert tapasztalásból tudom, mikép a' nevelés 
emelkedésének nincs makacsabb akadálya, mint a' 
tanításbér, 's a1 tanítói hivatalokra nézve pedig 
nincs lealázóbb bántalom, 's több kedvetlenséget 
eszközlő gyakorlat, mint a' tanítók darabszám 
szerinti fizetése. Status által pártfogolt, 's ha ez 
nem! legalább egyházi törvények által védett, 's 
népkénytől mentesített állás, pontos és méltányos 
díjazás tehát azon eszközök, mellyek itt czélhoz 
vezetnek, az egyházi hivatalokat megkedveltetik, 
vonzó erejüekké varázsolják, mert kérdem, ki ne 
lépne undorodás közt vissza az egyházi hivatal-
viseléstől, midőn olly ocsmány fizetés- 's lealázó 
bánásmódot tapasztal 's o lvas , millyenről Ujj 
György böcsi segédpap ur folyó évi prot. lap 34. 
számában panaszkodik ? higyjék el pedig, uraim! 
ez a1 vallás-gyalázó eset , — tisztelet a' kevés 
kivételnek, — eredeti képmása a' prot. egyházi 
hivatalnokok fizetése 's traclálása módjának !! 's 
kérdem végre, nem kel l -e , ha vallásunkat s z e -
retjük , e' körülményen segítnünk ? segíthetünk 
pedig, csak vallásos buzgalom 's szilárd akarat 
keblünkben ne hiányzanak. 

Miután az egyházi hivatalnokok állása, fizeté-
sük a' javallt, vagy más czélszerübb rnód elfoga-
dása által biztosíttatik: hátra v a n , hogy önma-
gunk is biztosítsuk magunkat 's jövendőnket, mi-
ben ugy érendünk leginkább czélt, ha egyház-
megyeileg gyám- 's nyugpénz-intézetek alakítása 
végett összeszövetkezünk. E' kegyes czélu inté-
zetek igen nehezen jöhetnek létre! oh, ennek okát 
ne az egyházi hivatalnokok ez intézetek iránti 
részvétlenségükben, de abban keressük, hogy 
nincs biztos alap, mellyre ezeknek talpkövei l e -
tétethetnének. Vágynák egyházmegyék, hol e1 

szent eszme rég életre lobbant; sőt teslté is lett: 
de a' csecsemő tapasztalatlan, ollykor tán hűtlen 
dajkáló kezek közt elcsenevészedett. Vágynák 
alkalmasint ollyak is, hol nyomaira találhatni régi 
alaptökéknek, de mellyek ugy elolvadlak, hogy 
hajdan hatos kamatjuk is csaknem oda rúgott, 
hova most az összes töke. Illy bús példák lebeg-
vén az egyházi hivatalnokok előtt, nem csoda, ha 
közönyösök, mondhatnám, vonakodók, a' különben 
általuk is igen jótékonynak ismert intézetek lé te -

sítése körül. — Másik okát a' részvétlenségnek 
abban találom, hogy nem vagyunk tisztába az 
iránt, milly intézetet alakítsunk ? gyámintézet l e -
g y e n - e , és pedig kényszerített adóztatás mellett, 
— melly elv már magában sem igen vonzó erejű 
— ollyan, mellyből kegyelem utján csak a' fo lya-
modó szegények, vagy tán ajánlásra, némelly 
rokonok részesülendnek; vagy nyugpénz-intézet? 
mellyből minden részvényes hivatalnok özvegye 
's neveletlen árvái azon arányban követelhetnek 
's húznak segedelmet, mellyben a' befizetés tör-
tént; — vagy végre takarékpénztár? mellyből 
kamatjával együtt, mikor akarjuk, kivehetjük b e -
rakott pénzünket. En , mivel keblemben olly se j -
telem él, hogy kivált reform, hitsorsosink — kik-
nek hivatalnokaik dotálása iránti meleg vonzal-
muk! e léggé ismeretes — ezeket aligha fogják 
olly fizetéssel ellátni, hogy bármellyik fényes 
egyházban szolgált pap vagy tanító — ha ugyan 
nem örökült —- ö z v e g y e - 's árváiknak, vagy ön-
maguknak, midőn többé nem hivataloskodhatnak, 
a' nyugpénz felesleges leendne; mivel továbbá 
városi papjaink felett, most és ezelőtt többször, 
vagyon tekintetében magán szemlét tartva, ugy 
találom, hogy igen sok falusi papjainknál szegé -
nyebbek, s köztök kevés Réeseiek akadnának 
— melly eredmény természetes, mert szinte c se -
kély fizetés mellett sok olly kiadásokkal terhel-
tetvék, mellyek falukon vagy épen nélkülözhe-
tők , vagy tán ismeretlenek is következőleg 
rájok is felfér a' nem szeretem napokban a' s e g e -
delem; mivel végre a' szoros értelemben vett 
takarékpénztár létesítését, költséges's sok baj-
jal járó kezeléseért, de azért is, mert ma 's hol-
nap azokat megyékszerte reményijük felállítatni, 
az egyházmegyékben nem látom czélszerünek: 
gyám- 's nyugpénz-intézet felállítását óhajtóm; — 
de ezek alapjaid egy feltételt, conditio sine qua 
non-t sürgetek, jelesen a'biztosítást. Igen! biz-
tosítás a' betett töke el nem apadása, 's az illető 
járandóság pontos megkaphatása felöl, ezt pedig 
olly formán, hogy mivel a'pénztömegek feletti 
őrködés, ma, miután szigorúbb törvényeink 's a' 
szóbeli bíróság létesültek, nem olly veszélyes , 
felkérendőknek vélném egyházi törvényszékein-
ken hivataloskodó fő - 's segédgondnokaink-, világi 
ülnökeinket, 's az egyházi rend jobblétét szivük-
ből óhajtó 's eszközölni törekvő birtokos hitsor-
sosinkat, hogy vagyonaik lekötése mellett, a' ke-
gyes czélú intézetek feletti őrködést 's biztosítást 
legyenek kegyesek elvállalni; magok, valamint 
ez intézetek, ugy más közalapítványi tömegek 
pénztárából, semmi esetben 's feltétel mellett nem 
kölcsönözhetvén. — Szeretem hinni, hogy kéré-
sünk nem sziklakemény 's hideg, de inkább mind 
az egyház, mind ennek hivatalnokai iránt meleg 
részvétü kebliiek-, megannyi Fayakhoz intézte-
ték, 's bizalmon alapszik, visszautasíttatni nem fog, 
és ekkor a' szent czél teljesülend. A' tömegek 



iránti biztosítás ekkép megtörténvén, illy formán 
ohajtnám azokat kezeltetni: választassanak az 
egyháziak által a' világi rendből egy pénztárnok, 
az egyházi rendből egy ellenőr, 's a' biztosítást 
elvállalt világiak közül az esperes mint elnök 
mellé két tag , kik hárman állandó választmányt 
képeznének, kiknek hiriik 's beleegyezésük né l -
kül a' legcsekélyebb summa sem adathatik ki, 
— nagyobb mennyiségű kölcsönért mindenkor a' 
közgyűléshez leend szükséges folyamodni, hol 
minden biztosító ur érvényes szavazattal birand, 

állandó választmány megvizsgálhatja, mikor 
neki tetszend, a' pénztárt; körülményes jelentést 
tesz évenkint az egyházmegyei gyűlésnek mun-
kálatairól 's a' pénztár állapotjárói; számadás 
mindenkor a' közgyűlés előtt, teljes nyilvános-
sággal ; innét adatik utasítás az állandó választ-
mánynak a'tömegek körül teendők iránt. A' gyám-
intézet alapjául e' következő forrásokat gondol-
nám: 1 ) A' papi 's tanítói hivatalokba lett bekeb-
lezéskor az egyháztól 's uj hivatalnoktól megha-
tározott osztályzat szerint fizetendő állandó meny-
nyiséget. * ) 2 ) A' három nagy ünnep második 
napjain reggeli publicatióból begyült öszveget. 3) 
Minden egyházi rendes hivatalnokaink, mindenik 
elemből, a' superintendenstöl le az e.megyei utósó 
ülnökig, a* beigtatáskor, e' kegyes czélu intézet 
alaptökéje nevelésére szabad tetszés szerint e g y -
szer mindenkorra ajánljon 's adjon valamit. 4) Ön-
kénytes ajánlat mind az egyházak, papok 's taní-
tók, mind vagyonosb hitsorsosink által évenként; 
vagy ezek is egyszer mindenkorra, — de k ive-
tést 's kényszerítő adóztatást e' czélra nem hasz-
nálnék, mert a' végrehajtásnál, meglehet, sok aka-
dályra bukkanunk s czélt nem érünk. Mivel p e -
dig gyenge erejű intézet kevés sikert eszközöl-
het, véleményem szerint, legalább 10 é v i g , az 
igy begyült öszvegek kamatjaik töke növeszté-
séül fordítandók, csak 10 év múlva kezd az inté-
zet rendeltetésileg működni. A ' segedelemkiosz-

*) Az illy alkalmi, bizonyos, de nem túlságos mennyiségű 
fizetést, csakhogy az látatlan czél ra ne sz ivárogjon el, 
mint eddig némelly e g y h á z m e g y é k b e n , a" jó renddel 
összeegyezhetőnek találom. De azt a1 gyakor la to t , melly 
a ' felső szabolcsi egyházvidéken k i v ü l , nem tudom d i -
va toz ik-e m á s u t t , hogy a ' pap ne csak a" bekeb lez t e -
téskor , d ; valahányszor jövedelmesb egyházba hivatik, 
mindannyiszor fizessen, és csak fizessen, ezt helybe nem 
hagyhatom, — és pedig nemcsak a z é r t , mer t igy egy 
rókáró l , kivált a"' gyalázatos papmarasztás elve mellet t , 
nem k é t - ; de, meglehet , csaknem minden évben uj bőrt 
nyúzunk l e ; de főleg a z é r t , mert ha a ' je les t , a1 k i t ű -
nőt jutalmazni jónak l á t j u k , miért ugyanakkor őt b ü n -
tetni i s ? Nem latom igazságosnak azt s e m , h o g y az 
olly egyház , mellynek papi 's tanítói hivatala nem h a -
lomás , de az i l lető egyén promotiója á l t a l j ö t t ü r e s -
s é g b e , miér t terheltessék a ' bekeblezési d í j j a l ? hisz 
e lég kár reá n é z v e , hogy a ' je les egyén t elbocsátni 
kényte len , miért bünte tnők őt ké t sze re sen? 

H a j n a l Á b e l . 

tásra nézve e' rendszert követném. Minden é g y -
házmegye, a' keblébeni segedelmezendöket ö s z -
szeiratván, azokat közgyülésileg 3 osztályba — 
classis — sorozná, az első osztályúak, mint leg-* 
ügyetlenebbek, legtöbbe, a' többiek aránylag 
lennének segítendök; továbbá az egész egyház-
kerületből a' gyámintézeti tőkék kamatjai az 
egyházkerület pénztárába adassanak, mert illő, 
hogy szegényeinket összesen segítsük; ;s ilt a' 
kerületi közgyűlésen állapítatik meg a' kivetési 
kulcs, melly természet szerint évenkint változó 
leend, a' mint több vagy kevesebb a' segede lme-
zendök száma ; kézhez adatik pedig a' segedelem-
pénz sz. Mihály, vagy sz. György napkor, én az 
elsőt inkább óhajtanám az egyházmegyékben, az 
állandó választmány felügyelése alatt, az illető 
pénzlárnokok által. E1 gyámintézetek rendeltetési 
munkálata nyomban maga után vonná az ú g y -
nevezett Peregrinusok kóborlása "s zsarolásaik 
eltiltását, kiknek legnagyobb részéi, mint ingyen 
élő heréket, 's a ' s z e g é n y egyházi hivatalnokok 
csekély vagyonaik szomjas nadályait, nem lenne 
felesleges a' n. m. helytartó tanács utján e' vallás-
csufoló élelmi keresetmódtól mielőbb elejteni. 

Másik jótékony intézet, mellynek létesítését a' 
szükséges biztosítás melleit igen óhajlnám, a' 
nyugpénz-intézet 's ezt illyformán: Minden e g y -
házmegyében három osztályzat — classis — ala-
kíttassák az egyházi hivatalnokokra nézve, 's kik 
ezek közül az 1 - s ö osztályba akarnak soroztatni 
120 , a' 2- ik osztályzaluak 8 0 , a' 3-ik osztály-
beliek 4 0 pengő forintot fizessenek be egyszerre 
vagy részenként alaptőkéül, mint részvénydijt, — 
önkényt értetvén, hogy kötelezvény 's szükséges 
kezesek mellett a' részvényes tagoknál is marad-
hat kamatozó tökéül. Tiz esztendeig, melly idő-
folyam alatt azonban a' nyugdíjintézetet alapítók 
részvényeiket okvetetlen lefizetni tartoznak, ezen 
tőkék kamatjait is tökenövesztésre fordítnám, 
ezen időn túl az alaptöke összes kamatja, a' hiva-
talviselésre alkalmatlanná lett részvényesek, 
vagy halomás esetében a' papi 's tanítói ö z v e -
gyek, 's ezek még 12 évet be nem töltött árváik 
közt, azon arányban lenne szétosztandó, me l ly -
ben a'betétel történt, például az első rendűek h á -
rom annyi mennyiségű járandóságot kapnak, mint 
az utolsó osztályzatban l evők , — ' s e ' nyugdíjas 
intézetet az egyházmegyékben önmagok állal 
ohajtnám kezeltetni, minden felsőbb beavatkozás 
nélkül. Mivel azonban adhatja elö magát eset, 
mellyben a' nyugdíjt követelhetök kevesen levén, 
a' kamatöszvegböl, bár aránylag, de mégis sok 
jutna egy egyénre: a' maximumnak, mellynél 
többre egy évben azon egyén nem számolhat, jó 
eleve meg kell határozlatnia. Szabad tetszésökre 
hagyandónak vélném pedig az egyházi hivatalno-
koknak, hogy azon osztályba fizessenek, mellybe 
kedvök van 's tehetségök engedi. Ezen nyugdíj-
intézetbe leendő beállás 's fizetésre, véleményem 



Szerint, minden egyházi hivatalnok kényszeríttet-
hetik; mert mindenki köteles magáról, 's az övé i -
ről — a' jövendőt titkos lepel borítván halandó 
előtt, — hogy azok idővel a' statusnak terhére ne 
váljanak, gondoskodni; de nem is hiszem, hogy 
ez indítvány, ha a' biztosítás megleend, a' hiva-
talnokoknál ellenszegülésre találjon, mert a' befi-
zetés a' gazdag kamattali visszafizetés biztos r e -
ménye alalt történik. Bár azonban e' nyugpénz-
intézetböl jogszerű illetősége járjon is az egyházi 
nyomorult hivatalnokoknak vagy özvegyeiknek: 
mindazáltal fenmarad az ö igényük a' g y á m - i n -
tézet által nyújtandó segedelembeni részesüléshez 
is, és ki ezen jótéteményre közgyülésileg érde-
mesnek ítéltetik , abból az egyházkerületen azt 
kizárni semmi ürügy alatt nem lehet. Két ellen-
vetést tehet e' javallat ellen a' nem akarás: 1 - ö r 
van Budán nyugpénz-intézet, kinek tetszend, biz-
tosítsa ott magát 's övéit! tökéletes igaz, — de 
ha ez ellenvetés lerontására azt a' sok nehézsé-
get 's bajt, mellyet részint a' távolság, részint 
egyéb körülmény okoz 's okozhat, mellőzöm is: 
kérdem, nem czélszerübb-e házunknál rendel-
kezni , mint bárhol másutt? 's nem ajánlatosb-e, 
minél kevesebb költség- 's fáradsággal jogszerű 
illetöségünkhez jutni ? Ellenvettetik 2 -or: hát ha 
1 0 é v elölt a' részvényesnek halomása történik, 
miért fizetett ő, ha az intézetből az övéire semmi 
jótékonyság nem hárul ? ez fontosb ellenvetés, 's 
megdöntése annyival nehezebb, mivel alapja ön-
zés, melly pedig, kisebb nagyobb mértékben, édes 
mindnyájunkban megvan. No de feleljünk kérdés-
sel az ellenvetésre. Nem jó volna-e, ha hivatal-
bani elödink e' nyugdíjas intézet alapját rég l e -
tették volna ? legyünk hát igazságosak 's méltá-
nyosok! és vájjon nem lehetnek-e 10 év múlva 
is olly utódink, kik az intézet kiszámíthatatlan 
jótékonyságát élvezhetvén, hálát fognak emléke-
zetünknek rebegni ? legyünk hát körül- 's előre 
tekintök ! azonban illő, hogy mennyire lehet, ez 
ellenvetés elháríttassék, mert pénz, ez az igen 
csiklandós dolog forog kérdésben, elháríttatik 
pedig legalább némileg ekkép: tiz esztendeig, 
mig az intézet működését elkezdendi, biztosítsuk 
egymást 's a1 mieinket illy kötelezvény aláírása 's 
elfogadása által, hogy „ha valamellyik a' nyug-
pénz-inlézetalapító részvényesek közül 10 év 
elölt hivatalviselésre, önhibáján kivül, alkal-
matlanná tétetik, önmagának; halomás esetében 
pedig az ö z v e g y - ' s árváknak, az első osztálybani 
részvényesek ugyan 3 , a1 másod rendűek 2, a' 
harmadikban levők 1 ftot pgő pénzben egyszer 
mindenkorra, a' baleset vagy halomás utáni évben 
azonnal fizetni fogunk, nem fizetés esetére ma-
gunkat szóbeli bíróság alá kötelezvén." Nem 
gondolok olly egyházmegyét, hol az igy össze-
gyűlendő summa a' betett részvénydíj 10 évi 
kamatját nemcsak jóval felül nem haladja, de, 
meglehet, az egész részvényt is megközelíti, — j 

a' többi netalán hiányzó mennyiséget áldozzuk 
fel az emberiségért 's azért, hogy utódinknak 
jobban legyen dolguk, mint nekünk jelenben é lök-
's olly sok hiány s fogyatkozások kijavításával 
küzdőknek. — Mindkét nemű intézetre nézve 
legyen szabad még egy jegyzetet tennem. Bár 
bizton reménylhetni, mikép még a1 gyám- 's 
nyugpénzintézetek jótékony müködhetési állás— 
pontúkra vergődhetnek, azaz 10 évig, találkozni 
fognak nemes keblű hitsorsosink közt, kik a'pénz-
tárnokságot 's ellenörködést díjazás nélkül e lv i -
selendik: a'méltányosság és igazság követelik, 
hogy e' nyűgös 's ingyenes hivatalokkal jobb ér -
zésű hitfeleinknek örökre terhükre ne legyünk, e' 
tekintetből , mivel mindenik intézet pénztárát 
ugyanazon közbizodalom választottai kezelendik, 
10 év eltöltével, ezeknek, mindenik pénztárból, 
ha méltányos fizetés nem adathatik i s , adassék 
tisztességes honorárium. 

És ezekben határoztatik nézetem a' kitűzött 
kérdés körül; ez uton vélem biztosíthatni az e g y -
házi hivatalnokok állását, fizetését 's jövendőjét. 
Tárgyhoz értőbbektől a' czélszerűbb tervet hála-
köszönettel fogadom. Akaratom ellen nyúlt illy 
hosszura értekezésem fonala, — fájdalom, hogy 
ez igy is csak töredék. Fogjuk, öleljük fel, uraim, 
barátim, sok hiányainkat, gyomláljunk irtsunk, 
tisztogassunk, javítsunk, ha csak, mint az óra-
mutató mondja — ügyünket végkép meg nem un-
tuk , de mindenkor a' protestantismus szellemé-
ben, mellynek elve a' sz. biblia ulmutatása után, 
a' józan ész világánál, óvatos léptekkel mindég 
előre, soha nem hátra. Béke velünk! 

H a j n a l Á b e l , 
békési reform. lelkipásztor. 

Tanítsa-e a" pap iskolás gyerme-
keknek a' vallást? 

Először Baksay szólalt fel ez ügyben taga-
dólag, mult évi egyh. lapunk 3 6 , 37 számaiban, 
's ,,a' népnevelés szent ügye az imádott haza, 's 
az emberiség iránt égő szive szeplőtlen érzelmé-
ből" nem tanácsolja, hogy papokra bizassék az 
isk. gyermekek vallásbani oktatása. Majd jelen 
évi 14. számban Péterfy Albert ez értekezésre 
nemcsak helyeslést, hanem köszönetet is szavaz. 
Most legközelebb a 1 35 . számban Valentinyi némi 
akadályokat sorol elő, megmutatandó, hogy avagy 
csak azok miatt is e' szép indítvány nem létesít-
hető, üdvös gyakorlatba nem hozható. Három — 
noha jeles — ember nyilatkozott tehát még csak 
tagadólag, 's az nem volna sok; de az első, nem 
saját személyére csupán, hanem „protestáns e g y -
háziakat illetőleg" fczól, 's ez már tenne valamit, 
ha ő csakugyan mint megbízott képviselő szólana. 
De örömemre es nincs u g y , tehát határozottab-
ban merem kimondani ellenvéleményemet. A z o n -
ban ne vélje senki mind e' mellett is, hogy B. 
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alaptalanul vetette volna fel magát az összes pro-
testáns papság képviselőjévé. Mert ha ő féltévé 
azt, mit szerénytelenség lett volna fel nem tennie, 
hogy most helyes okon nem tanítja a' papság a' 
vallást, nem bizton mondhatná-e ki a' következ-
tetést, — a' nélkül, hogy erről valakit megkér-
dezne — miként eddigi körülményei változása 
nélkül ezután sem fogja taníthatni? legbiztosab-
ban ! csak az tehát a' kérdés, ha a' körülmények 
néhány évtized alatt nem nagyot változtak-e, 's 
kivált a'jelen eseménydús időben nem mindennap 
változnak-e? körülmények, mellyek eddig ellep-
lezett bajt tüntetvén az ébredő nemzet elébe, uj 
gyógymódot tesznek szükségessé. A' N.-károlyi 
egyházmegye e' kérdésre tettleg látszik felelni, 
midőn eddigi eljárását többé nem elégelvén, zsi-
nati utasításul készíté a' gyermekek lelkészek 
által történendő hittani oktatását, bárcsak ne f e -
ledte volna, hogy a' hit magában holt állat! p e -
dig teljesen hiszem, e' megye nem fog egyedül -
ségben maradni utasításával. Szinte illyes körül-
ményváltozást érzett a' f. évi Iglón tartatott ev. 
egyházkerületi gyűlés is, midőn elhatárzá, hogy 
a' vallást lehetségig lelkészek tanítsák a" g y e r -
mekeknek. Ezt érzem én is némelly elvbarátim-
mal, kik ugy vagyunk meggyőződve, hogy e' ta-
nításhoz, mint önfeltartási legerösb támaszunkhoz, 
kell ragaszkodnunk, 's én alig képzelhetem, mint 
lehet ezt papoknak nem látniok. És nem látják! 
V. D. szerint egyéb ez uj eszmével nem czé loz -
tatik, mint a' vallásosság jobb lábra állítása. Nem? 
jóval több. Mert átalán az egész nevelésügy fel-
virágoztatása, 's a' felekezetess ég kiirtása még 
a' nagyszerű czélok, mellyeket a' nemzet ez esz 
mével egybekapcsola. 'S illy czélok! és mi mégis 
már előre mindenféle kisszerű akadálykákat ösz-
szekeresgetünk, mik bizony nem igen erős aka-
rás jelei! czáfolni kezdjem okaitokat 's háritgatni 
a'' gördített gátokat, társaim? igen kedvesen v e n -
ném, ha szíveskednétek felmenteni a' fagylalóan 
kellemetlen foglalkozástól. Oh, illy czélokkal s z e -
meim előtt én akadályokról hallani sem akarok. 
Messze vittétek az ügyet, mert még nem azon a1 

téren kell állanunk. Hanem minthogy mindnyá-
junktól közösen elismert első czél a' vallásosság 
jobb lábra állítása, előbb azt kell megmutatnotok, 
hogy sükeresb 's erösb alapú lenne ugy a' vallá-
sosság, ha az arra való készítés nem attól jöne, 
ki azt, mint szaktanát, legjobban érteni 's annak 
lelkétől leginkább meghatott lenni tartozik 5 és igy 
támadjátok meg az egész tudós világ által h e l y e -
selt szakrendszert. Aztán mondanotok kell, hogy 
az milsem tesz, bármelly ferdült vallási fogalmak-
kal kerüljön is ki a' gyermek a' tanodából, s z ó -
széki beszédeitek varázsával ti azt könnyen hely-
rehozandjátok, és igy meg kel! czáfolnotok a' quo 
semel est imbuta axiómát. Továbbá a' neve lés -
ügy felvirágoztatása a' második czél, mit ké t ség -
be hozni nehezen lehet. Tisztársaim! tudok falut, 

melly mintegy ezer lelket számlál és van benne, 
az izraelitákét kivéve, 3 tanoda, 3 tanár. Istenem, 
minő tanodák, és minő tanárok! oh, az valami 
iszonyúan gyönyörű lehetne, ezeket hallgatni, ha 
valaha azon gondolatra jőnének , hogy a' n e v e -
lésről beszélgessenek. Égyiknek csak az a1 fáj-
dalma , hogy tekintélyének egyedüli támasza, a' 
bot, tőle e lvétetvén, a1 nagy világon e' kivül 
nincsen számára szer, mellyel szorgalmat, rendet 
és csendet eszközölhessen, és ha rettentő kiabá-
lása, titkos döfölése és taszigálása valamit nem 
segítene rajta, ki tudja, mi lenne belőle; másik, 
szünóráiban csizmafoltozással pótolja jövedelme 
hiányát a' helyett, hogy jó könyvekkel foglalkoz-
nék. És illyen egyének kezelik többnyire honunk-
ban a' népnevelcst! Azt lehetlen mondanotok, 
hogy ez jól van igy , ' s jobb, hogy a'három gyenge 
erő örökre külön lézengjen, mint elháríttatván az 
összíthetés legfőbb akadálya,annak elérésére e lő-
lépés tétessék; mondjátok tehát: mi visz czélhoi 
ha ez nem? — 's végre a' felekezetességet a' mi 
illeti. Oh, tekintsétek meg e' hont, mellynek n é -
pei nemzeti és vallási felekezelességben, mint k ü -
lön darabolt tagjai egy derék testnek, átok alatt 
vonaglanak. Nem fáj-e lelketek 's nem éget i -e 
vágy, e' tagokat egybeforrasztván, dicső egészszé 
alakítani? azt nem hihetem. Mondjatok tehát m ó -
dot, melly üdvösb legyen e'czélra, mintha a' va l -
lástanítás külön szakításával a' most egymástól 
idegenkedő felekezetek már gyermekkorukban 
együtt neveltethetvén, összeszoktattatnak, söt 
szinte barátokká tétetnek. Akarunk uniót, olly 
nagyszerűt,minő csak az agyban megférhet? igy 
várhatjuk azt alaposan. Mutassátok meg tehát 
előbb, hogy nem egyéb vérmes reménynél, papi 
vallástanításból várhatni mindezeket, mert ezt 
megmutatva még sehol sem láttam, ez az első 
teendő; aztán a' helyett, hogy fürkészgetnétek: 
tették-e ezt valaha az öshajdanban a' Koptok, Bra-
minok, Druidák és Táltosok, tekintsétek meg e' 
részben csak honunk kormányrendeleteit, miket 
cath. testvérinkhez intéz, a' többek között: „Abu-
sus illorum animarum curatorum, qui sub praetextu 
eo, quod aliis curae animarum officiis occupati sint 
— in scholis — religionariam juventutis instru-
ctionem negligunt, pro futuro distríctim vetatur 
atque ad precipuum hoc Pastoris officium i rre -
misso zelo explenduminvianlur. Intim. d. 12 Nov. 
1 8 0 5 . " Végre vessetek fel valamelly indítványt, 
de nem ugy, mint eddig tettétek, hogy egyiteké 
leginkább a' nevelésügyet magát, másitoké csak 
a' vallásosságot magát tervezi jobb lábra állíttatni, 
kössétek egybe mind e' három czé l t , melly a' 
nemzetre — kössétek vele össze a' negyediket 
is, melly a' mi saját fenmaradhatásunkra olly üd-
v ö s , olly szükséges , 's ha mind ez szerintetek 
egyszerűbb módon 's bizonyosban lesz létesíthető 
mint i g y , akkor győztetek. B. véli, hogy valami 
igen gátló okot mond, midőn mondja, hogy g y e r -



mekek tanítása által az iskolatanítókéval u g y a n -
azonosíttatnék tisztünk, állásunk. — Azonban ugy 
látszik, hogy még ettől korunk nem igen borzad 
v issza , söt óramutatója épen odaáll. Octob. 2 8 . 
1 8 4 3 . L i t k e y prot. pap. 

Észrevételek Neumann Salamon 
ur gyakorlati tapasztalataira, az 

olvastatási tavimódról. 
A z alulirt, ki harmincz évi tapasztalásaival 

olvasta azon gyakorlati tapasztalatokat, mellyeket 
Neumann S. ur az olvastatási tanmódról ez évi 
prot. egyh. és isk. lap 10 -d ik számában közlött, 
az igazság kieszközlésére bátor azokra é s z r e -
vételeit leírni. 

Először azt állítja N. S. ur „ h o g y ö, mint Gra 
ser ésScholcz oktatók, az irást nem kötheti össze 
az olvasással mindjárt első oktatásnál, mivel 4 — 5 
éves gyenge gyermekeknél e' mód nem hasz-
n o s , söt ártalmas." Én el lenben, Simon Antal, 
Be l l , Lancaster, Stephani , Dinter és más híres 
oktatókkal, saját tapasztalásomból, bátor vagyok 
állítani, hogy legalkalmasabban taníttatnak a' 
g y e n g e gyermekek is Írással a' betűk ismeretére, 
a1 legkönnyübbekkel p . o. i u n m r -re l kezdvén, 
és igy , egyszerre irni 's olvasni is. Hiszen sok-
szor látunk már három-négy éves gyermeket kré -
tával firkálni, 's halljuk, hogy édes atyjától vagy 
anyjától, látván öt í rn i , tollat és téntát kér, öt 
utánoini 's igy erejével élni akarván. Továbbá 
azt állítja: „ H o g y ö a' hangmódot, bár legyen 
legrövidebb ut a' gyermekeket az olvasásra m e g -
tanítani, 's ő is megkísérté azt iskolájában alkal-
mazni, nem használja, tapasztalván, hogy annak 
csak kevesebb számú osztályban lehet sikere, de 
nagy számúban, mint az ö v é , nem; csaknem 
lehetetlen levén, hogy a' tanító a' hangokat olly 
érthelöleg és tisztán kiejtse, hogy minden g y e r -
mek jól kivegye és utánozhassa; söt hogy az 
ollyan gyermekek, kik a' betüzést alaposan meg 
nem tanulták és e léggé nem gyakorlották, a' dik-
tálás utáni írásban gyakorta hibáznak — 

holott a' belüzés alapos tudata mellett ezen eset 
soha elö nem fordul." A' mi ezen állításának első 
részét illeti, csudálhatni, hogy N. S. ur megval l -
ván a' hangmódot legrövidebb útnak az olvasásra, 
annak nem használását azzal menti, hogy annak 
csak kevesebb számú osztályban lehet s ikere , 
m e g nem gondolván, hogy azt sokan, kivált N é -
metországban, honunkban is néhányan, n a g y -
számú osztályokban áldott sikerrel használták 
és használják; söt hogy nagyszámú osztály-
nak is alig kell harmadát az olvasásra v e z e t -
ni. De neki vagy nem volt alkalma a' hang-
módnak teljes ismerésére, vagy , a' régihez v a -
ló ragaszkodása mialt, nem akarla azt használ-
ni. Mert ha azt helyesen megértette volna, annak 
barátja levén, könnyebben és sikeresebben hasz-
nálná azt mind a1 három, de kivált héber n y e l -

ven való olvasásban, mint természetlen, bajos, 
fáradságos, sőt, Heinecke állítása szerint, az e r e -
deti bűnnel ártalmasabb, nálunk még, fájdalom! 
közönséges betüzést és szótaglalást. Hiszen a' 
mit 3 0 - c z a n meghallanak, azt épen abban a' t e -
remben 8 0 — 1 2 0 - a n is még könnyebben meghall-
hatják. N. S. ur állításának második részét pedig 
egészen alaptalannak találom: mert mi, valamint 
az olvasásban, ugy az írásban is a' betűknek nem 
nevét, de egyedül hangját használjuk; holott o l -
vasni nem teszen e g y e b e t , csak a' betűket han-
gok szerint egymásután kiejteni; következőleg a' 
ki ax olvasásban megtanulta a' betűknek hangját 
igazán használni, az diktálás utáni írásban is hasz-
nálván azt h e l y e s e n , ritkábban hibázik annál, 
kinek a1 betűk csak nevökröl ismeretesek, és a1 

ki épen azért , a' mint igen gyakran tapasztaltam, 
sokszor hibázik Valóban ha betüzés szerint Ír-
nunk kellene, igen hosszasan és hamisan írnánk, 
p. o. „Ha a er em i en cze sz o er, Pe ef el ü cet 
ka esz te, Es cze ha i em pe ef esz te, a' mi nem 

harminezszor, pflückst, schimpfst." Igazán 
nem időkímélés, a' s zegény gyermekeket elöször 
tanítani a' hasztalan hangok kimondására 's aztán 
ismét azoknak e lhagyására, a' mi közönséges 
betüzés és szótaglalásnál elkerülhetetlen. Bárcsak 
N .S . ur figyelmesen átolvasta volna>e' czímü m a -
gyar könyvecskét: Igaz mester, a?iki tanitvdnyit 
igen rövid idő alatt, minden unalom nélkül egy-
szerre írni olvasni is tanítja. Irta Simon Antal 
Budán 1808; vagy Stephani ausführliche Be-
schreibung der Lautirmethode 2-te Aufl. Erlan-
gen b. Palma 1 8 2 5 ; v a g y Stephani kurzer Un-
terricht in der gründlichsten und leichtesten Me-
thode, Kindern das Lesen zu lehren 4-te Aufl. 
Erlangen b Palma 1 8 2 7 ; v a g y Dinternek h a -
sonló czímü munkácskáját. A' mit tovább állít: 
„ H o g y tanmódja legalább a' drága időt m e g k í -
mélő , és legalább is megkettőzteti a' gyermekek 
haladását"' szinte alaptalan, és tanúsítja, hogy a' 
hangmódot nem ismeri helyesen. A' kik azt a l a -
posan ismerték, ismerik, és helyesen használták 
s használják, mint Simon, Dinler, és Stephani, 
azok épen az ellenkezőt állítják. Simon t. i. az 
említett könyvecskéje 1 3 — 1 4 lapján ezt irta: 
„A* legnagyobb akadály, melly a1 g y e n g e tanít-
ványokat az olvasásban hátráltatja az : hogy a' 
betűket nem a' magok valóságos nevén, hanem 
a' más néven , mintsem az olvasásban előjönnek, 
tanítják nevezni. Ezen hiba csak az úgynevezett 
mássalhangzóknak tanításában követtetik el. Igy 
neveztetnek a' mássalhangzók: Bé Cze De eF Gé 
Há Je Ká eL eM eN Pé Qú eS eSz Vé iksz Ip -
szilon Z e ; eL ipszilon, Ge ipszilon, Te ipszilon, 
Te eS De Z e eS. — Már most mondja nekem 
valaki, hogy ezen betűk igy ejtetnek az o l v a s á s -
ban , ha a1 hozzájok ragasztott á vagy é v a g y 
egész siótagocskák melletlök nem állanak, és én 
azt mondom, hogy tudatlanabb egy siketnémánál, 



és hogy besiélni megtanult siketnéma a' betűk-
nek kimondásában tanítója lehetne. Min-
den betű tehát azon néven (hangon) tanítassék, 
a* minővel előfordul az olvasásban." Dinter i s -
mét Schulverbesserungsplan czimü könyvecskéje 
3 1 . lapján ezt mondta: „Én nem kárhoztatom 
ugyan azokat az iskolatanítókat, kik a' közön-
séges szófaglalásnak baráti 's követői. De más-
felöl megvallom, hogy az nekem nem látszik ter-
mészetesnek és időt megkimélönek. Nyilván van 
az is , hogy nem régibb a' másiknál. A' zsidók és 
görögök bizonyosan nem tanultak ezen az uton 
olvasni. Beth , S c h w a - B e ; Resch Czere A l e p h -
R e ; Schin Chirek Thau-Schi th; v a g y Alpha 
Betha-Ab; Betha Alpha-Ba Abba — lehetetlen! 
Annakokáért kell más régibb, talán még rövidebb 
útnak lenni ; az pedig a' hangmód." — Stephani 
pedig , Handbuch der Unterrichtskunst nach der 
bildenden Methode für Volksschullehrer (Erlan-
gen 1835. ) czimü könyve 126 — 128 lapján a' 
hangmódról ezt írta: „Erstlich wird dadurch eine 
grosse Summe an Zeit erspart. Man zaehle nur 
die Zeitmomente zusammen, welche das Lesen 
des Wortes Barmherzigkeit nach der Buchstabir-
methode kostet, und man wird deren Zahl 2 7 fin-
den, da hierzu nach der Lautirmethode nur 4 
Zeitmomente erforderlich sind W e r v e r -
inag den Segen zu berechnen, welchen die Lau-
tirmethode schon durch diese Zeitersparung für 
eine allseitige Bildungin der Folge hervorbringen 
wird ? Zweitens wird man sich schon durch ge~ 
ringes Nachdenken von der bereits durch Erfah-
rung bestattigten Wahrheitüberzeugen, dass durch 
die Lautirmethode die Jugend in allén Schulen zu 
einer reinen Aussprache unserer Muttersprache 
gelangt, wodurch alle verdorbenen Provinzialdia-
lekte nach und nach vom Grundé aus vertilgt, 
und jene zur alléin herrschenden durch ganz 
Deutschland gemacht wird. — — Drittens er-
leichtert diese Methode auch unendlich die Er ler -
nung der Schreibekunst. Denn durch sie wird die 
Jugend zum klaren Bewustseyn geführet , aus 
welchen Lauten jedes von ihr ausgesprochene 
Wort besteht, und sie vermag mithin die Haupt-
regel jener Kunst leicht in Ausübung zu bringen: 
Schreib jedes Wort nach seiner reinen Ausspra-
che, Viertens und hauptsachlich durch sie wird 
ein tüchtiger Grund zur Ausbildung der Selbst -
thátigkeit der Geisteskraft unserer Nationaljugend 
g e l e g t , welche durch den bisherigen Gebrauch 
der mechanischen Buchstabirmethode nicht nur 
nicht geűbt, sondern unterdrückt wurde. Mit Stolze 
spreche ich es aus: aus unserer Jugend muss 
durchaus ein künfliges an D e n k - und innere 
Handlungsvermögen kráftiger Volk hervorkom-
men, unddiess kann nur durch das auf alle Lehr-
fácher, und so auch auf die Lesekunst a n z u w e n -
dende höchste Prinzip bewerkstelliget werden: 
behandle jeden Lehrgegenstand als einen StoíF, 

an welchem sich die Selbstkraft deines Lehrlings 
entwickeln muss. Schon jetzt zeigt sich in allén 
Schulen, w o die Lautirmethode eingeführt wurde, 
eine reger gewordene Geisleskraft der Jugend." 
— Ennek igazságát harmincz évi tapasztalásom 
is bebizonyította, holott több gyermekeket , a' 
kik az elemi iskolában, a' közönséges betü-
zés szerint , három év ig meg nem tanulták a' 
betűket ismerni , hangmód szerint rövid idö alatt 
olvasni megtanítottam, vezetvén őket ez által 
arra is , miképen használhassák igen g y e n g e 
erejöket. — A' mit végtére mond: , ,Hogy a' 
betűk neveire tanítja a' gyermekeket , mielőtt 
azokat látnák" erről csak azt j egyzem rneg, hogy 
noha ez által is a' gyermekek emlékereje g y a k o -
roltatik ugyan, mégis czélszerübben gyakorol ta-
tik az, ha a" gyermekek a1 hangok helyetteseit a' 
betűket szemeikkel is látják, tagadhatatlan levén, 
hogy a' mit több érzékeinkkel veszünk eszünkbe, 
az könnyebben behat abba 's állandóbban marad 
m e g : ha tehát a' gyermekek a' betűknek nevét 
nemcsak hallják, de látják és, irják is , annál 
könnyebben vesz ik eszökbe és megtartják. N. S. 
urnák azon szokása, melly szerint tanítványit a' 
fejbőli szótaglalásban gyakorolja, azon gondolatra 
hozott e n g e m e t , hogy tanmódjára szolgáltattak 
neki alkalmat, a' „Kern des Methodenbuches, b e -
sonders für die Landschulmeister in den kaiserli-
chen Staaten" ( W i e n 1 7 8 4 ) czimü könyvecske 
6 3 . lap alján e } alalt álló ezen szavai: „ E s ist 
auch vortheilhaft, wenn man die Kinder auswen-
dig buchstabiren l a s t " Ez akkor jó lehetett, de 
most, haladási korunkban jobbat i smervén , ezt 
használjuk lelkismeretesen. Egyéb iránt , a 'mint 
N. S. ur tanmódja leiratából kilátszik, az ö s z o r -
galma 's tapasztalásit másokkal közlő fáradsága 
dicséretes, mellyet, ha Simon Anlal tanácsa, Bell 
és Lancasler példája szerint a' belük irássali i s -
mertetésére 's hangmódnak helyes használására 
fordítaná, m é g sokkal többet tehetne 's va lóság-
gal tenne is. F i z e 1 y J á n o s. 

Kel l -e félni a' tisztujítástól, 's sziík-
séges-e az ? 

A tisztújítás ellenei 1 - ö r ezt mondják : nem 
kell restauratio ; mert az corteskedésre ad a lkal -
mat. — Én ezt kereken tagadom, 's bátor vagyok 
állítani: hogy az örökös hivatalnokoskodás az, a' 
mi utat nyit a corteskedésre; mert ha megtiszte l -
tetésnek tekintetik az e s p e r e s s é g , curatorság, 
tanácsbiróság, kivált az örökös , ki volna a z , ki 
örökös megtiszteltetésért necorteskednék? Ü g y -
feleim ! ha e' felöl meg akartok győződni , tekint-
setek csak szét magatok körül, mit tapasztaltatok? 
ha egyházi hivatalnokságok jöttek üresedésbe, b i -
zony nem egyebe i , mint titkos és morális, vagy 
néha még nyilvános corteskedést i s , a mik b i z o -
nyosan nem történtek volna reslauratio mellett; 



mert akkor 3 vagy 6 év múlva mindenki elölt 
ujolag nyitva állna az út. 2 - o r nem kell restau-
ralio; mert igy majd az egyházak is fogják pap-
jaikat restaurálni. — Erre, minthogy már dr. Szé-
kács igen helyesen 's elmésen megfelelt, én csak 
ezt jegyzem meg ha a n é p , ki előtt tág út van, 
nyitva, az egyház látogatás által papját restau-
rálni, mégis most nem restaurál, hát akkor hogy 
restaurálna ? lássuk az egyházlátogatást m e g -
jelen az esperes 's kérdi, hogy viseli magát a' 
lelkész 's az iskolatanitó ? keresztel-e, predikál-e, 
catechisal-e? tisztességes ruhában j á r - e ? 'sat. ez 
hiszen kissé talán rendin van, de most követke-
zik a' java: nincs-e valami jelenteni valója az 
elöljáróságnak, vagy is kivánja-e az egyház a' 
papot még tovább is magánál tartani ? illy lé lek-
ölő kérdés melleit is a nép nem feledi papja mél-
tóságos állását, 's canonicus hiba nélkül a'restau-
ratio eszébe sem jut. — Ne féljünk hát a tiszluji-
tástól azért, hogy abból következést húzzon a'nép 
reánk; mert az előtte nem szokatlan dolog, hiszen 
ő biráját, külső elöljáróit, sőt néhol presbytereit 
évenként is szokta ujitgatni, *J hanem ha ma-
gunkfé lre vezetjük, jogait előtte ferdén előadjuk, 
izgatjuk, akkor nemcsak papját, de még földes-
urát is szerelné restaurálni, de vezessük csak a' 
pásztori bölcselet szabályai szerint, akkor nincs 
mit félnünk a' restauratiotól. 

Hogy milly szükséges legyen a' tisztújítás, 
mulatja eddigi állásunk. — Menjünk el csak m e -
gyei gyűléseinkre, 's hallgassuk vég ig a j e g y z ö -
könyvekből , hogy a' mult évben ezek 's ezek a' 
tanácsbiró urak voltak kiküldve némeliy ügyes 
bajos dolgok elintézésére, várjuk reá a' relatiot, 
's ezt kapjuk: jaj bizony nem tehettem ezért 's 
ezért; igy aztán évek mennek e l , mig valami e l -
végződik, a' közjó pedig szenved, de legyen csak 
restauratio, fogadom, eljár akkor minden választ-
mány bizatásában, nehogy a 3 év elteltével, mint 
hanyag, kimaradjon. 

Kívánja a' restauratiot ezen elv is: „ha teher 
az egyházi hivalalnokság, viselje mindenki; ha 
jótétemény, részesüljön abba mindenki", de most 
elmegy csaknem egy század is, mialatt egy m e -
gyében 1 0 — 1 2 - e n szolgálnak, e'miatt aztán me-
gyei életünk csak ollyan, mint az az éjszaka, 
mellyen felhő borítván az ege t , néhány csillag 's 
az egy hold monopolizálja a1 fényt , az is ugy, 
hogy homályossága által más napra zivataros idő-
vel fenyeget. 

Javalja végre a' restauratiot a' protestantis-
mus lelke, a' haladás is. — Tudjuk, hogy előre 

# ) Az én egyházamban minden évben u j p r e s b y t e r v á l a s z -
tás v a n , ' s a ' 7 0 0 lelket a l ig ha ladó e g y h á z b a n , m in -
den évben l e lkesebb e lö l járók valasztása a l ta l , t emplom 
n a g y o b b í t v a , t o r o n y rézze l f e d v e , paplak p á r a t l a n , ' s 
e g y h á z i minden épü le tek u jonan s z e r k e s z t v e , — vá l -
j o n nem l e h e t - e ebból k ö v e l k e t é s t tenni a ' m e g y e i 
e l e i r e i s ? K. 

menni rendeltetésünk, 's erre nemcsak jogosítva 
vagyunk, hanem czélt érthetési vágyaink ösztöne 
áltat is hajtatunk; igaz, hogy ha visszatekintünk3 
vagy 4 é v v e l , látjuk, mennyit haladtunk, ugy, 
hogy még azok is, kik a haladás útját elállották, 
ébredésre indultak, látjuk hogy a zárt ajtók la-
katjai lepattoglak, az esperesi , curatori, tanács-
bírói «vr0(r t<px-k ereje megszűnt, de azért itt 
megállapodnunk nem szabad , hanem azon kell 
iparkodnunk, hogy az értelem kellő helyére emel-
tessék , minden egyházi 's világi belbecse után 
latoltassék , egyházi életünknek jobb irány adas-
sék , 's igy aztán hajónk üdvös öbölbe vezet-
tessék. — Ezeket pedig csak a' restauratio e s z -
közölheti , éljen hát a' tisztújítás a' protestáns 
egyházban ! * ) B. Somogyi 

IBiinántiill licl hitv. ker közgyűlés. 
Együgyű közleményeimet, dunántulról, l e g -

szebb , legérdekesebb szabad szellemben fölma-
gasultabb folyamú gyűléseink egy ikéve l , é r z é -
keny , épen keblemre nyomuló érzemény közt 
zárom b e , — mert kormányrendszerünk épen 
megválásom idején lépett a' szebb jövő küszöbére 
föl, — és szerényen kérek mindenkit, bocsáta-
nék meg netalán elkövetett tévedésimet, 's tá-
madjon helyettem, kinek közleményeit hatályo-
sabb szellem lengje á t , kevesebb czáfolatok kö-
vessék. * ) A gyűlés , Palota mező városban 
sept. 16. 17. napjain, nagytekintelü fögondnok, 
Pázmándy Dienes ur által, magas érdemekkel 
fénylett , felejthetetlen föpásztorunk, Tólh F e -
rencz halála feletti, szívfájdalomból eredő, az e l -
hunytnak professori, irodalmi, föpászlori fénylő 
erényeit mélyen gyökerező bánattal 's azért 
hűen jellemző beszéddel nyittatott meg. A fárad-
hatatlan főpap olly sok 's magas érdemei j e g y z ő -
könyvbe vezettettek , hogy maradandna áldásban 
emléke; egyszersmind pedig gyászünnepélye 
egész kerületünk minden egyházában nov. 17., 
20 -kán pedig Rév-Komáromban, összpontosullan 
fog megtartatni. — Nagy Mihály, eddigi főjegyző 
ur, mint jelennen helyettesített főpap, foglalta 

* ) De mi itt a b a j ? a dunamel l ék i E. ke rü l e t a mul l é v b e n 
r e s t a u r a t i o t k é r ő f. Baranya i m e g y é n e k ezt v á l a s z o l á : 
municipal is j o g a i k b a mi nem a v a t k o z u n k , 's most már 
ez az a ' kedves p a r i p a , a1 min némel iy egyház i s zékek 
lovago lnak , a n n y i r a , h o g y ha valaha az E. ke rü le t ek r e -
s taura t io t r e n d e l n é n e k i s , némel lyek ö r ö k ö s n e k képzel t 
székeikről talán a k k o r se szá l luának l e , ez t m o n d v á n : 
municipal is j oga inkba az E. k e r ü l e t nem ava tkozha t ik . 
— A ' d u n á n t ú l i E . kerü le t a ' képviselet i r e n d s z e r t é l e t b e 
aka r j a lép te tn i , de mondha tom e lő re , hogy a municipalis 
r endsze r , 's az 1 7 9 1 . 2 6 . ez t az asztal alá fogja ül te tni , 
vagy pedig hozzávág ja a zsinat f e j éhez . — Mit t e g y ü n k 
h á l ? fe j t sek meg a ' nálam ava to t labbak . K. 

* * ) Ha az e g y h á z m e g y e i gyű lésekrő l a ' t isztelt j e g y z ő u r a k 
leendnek r endes l e v e l e z ő k : f é l ek , h o g y e ' lap c o n s e r v a -
tiv lap leend . A pro tes tan t i smus szel lemében ha l adha tunk 

a k k o r . C t ? ) v - S l -
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el a papi elnöki széket , 's lakhelye a' nm. h e l y -
tartótanácsnak tudomásul följelentendő. A' f ő -
papot átalános többséggel választó szavazatok 
januar 14 -kén 1845 . tartandó közgyűlésen bon-
tatnak föl — Főjegyzői hivatalra Hetényi János 
aljegyző ur helyeUesítetett. — Kerületünk latin 
köriratű pecsétje a helytartótanácshoz teendő b e -
jelentés mellett magyarra fordítatni határoztatott. 
— E jelen közgyűlés kiegészítése szempontjából 
elnökileg előadatott, hogy a pápai egyházmegye , 
némileg ön municipalis jogaihoz is ragaszkodva 
- mikép ezt múltkor Somogy is indítványozá — 

esperestválasztó szavazataikat fölbontva , tudo-
másra jött , hogy átalános többséggel mezölaki 
lelkész, Seregély Dániel ur választatott, ki is, 
pártolva a'tisztújítás áldott eszméjét , 6 évet tett 
határul hivatalkodásában. Az őrségi egyházme-
gyében esperes , Hajas Sámuel ur lett. — 

Győrnek két protestáns lakosai, az unió dicső 
szakát — a két meghasonlott reformátor lépéseit 
összpontasítandók — a z ihletség föllobogó, öröm-
érzet forrását előidéző, vallásos igaz buzgalom-
mal létre segítendők, egyesülten folyamodtak a' 
pápai főiskola áttételeért. Választmány n e v e z t e -
tett, melly Győr körülményeit úgy, mint az e g y e -
sülés tényezőit, a netalán ellenszegülő szirtek el-
hárítását, például, a' szigeti lyceumnak az ün-
nepjárásokat dicséretesen eltörlesztő intézkedése 
szerinti terveket stb. stb. kellő figyelemre mél-
tatva jelentést tegyen, mellynek nyomán a' most 
mindjárt felbontandó szavazatokból átalános több-
séget nyerendő egyházzal versenyzésre fö l - , vagy 
ne vetethessék. — 

A beküldött szavazatok tehát közgyűlésen 
ezennel megvizsgáltatván: átalános többségei 
nyert Rév-Kcmárom; ez 150, Pápa 136 sza-
vazatba részesülvén. — Az említett főiskola hely-
változtatási ügye azonban — ámbár azon s z e m -
pontból is, hogy egy megyei hivatalnok, kit e'pápai 
főiskola ringatott 's nevelt bölcsejében fö l , hála-
kötelessége mulasztása miatt, mennyiben várme-
gye i gyűléseken legkevésbé sem pártfogolá — 
mint az ifjak megactioztatása is e léggé tanúsít-
hatja — jótéteményesét , mondom, az említett 
hivatalnok, segédgondnok társa által jelenleg, <?z 
érdemben 's ekképen, nyíltan megrovalott: min-
den halasztást kerülni kelleRe: ismétlem, ezen 
helyváltoztatási ügy a' Győrbe küldendő 's Mó-
rocza D. tb. ur indítványozta választmány je len-
téseig függőben maradand , 's mi bizonyost eddig 
tudunk, az: hogy Pápán az iskola nem marad. 

A' képviseleti rendszer kidolgozására küldött 
választmány munkálata fölolvastatván, kinyomatni 
rendeltetvén, minden egyes gyülekezethez e g y -
e g y példányban megküldetik: vennék föl népgyű-
lésen, azután egyházmegyei képviseleti gyűlésen, 
Yégre utasítással ellátott egyházmegyei követek-
ből alakult kerületi közgyűlésen. Ezen képvise-
leti rendszer fővonalai — mint az egyszeri f e l -

olvasásból kiszemelhettem — a' következők: 1 ) 
Egyházak. A' bíráskodási és közgyűlések minde-
nütt elkülönöztetnek. Közgyűlésien (népgyűlés) 
megjelen a' közügyekre nézve — minden családfő 5 
elnöklend a' lelkész, gondnokával együtt; — le l -
készt , iskolatanitót, presbytereket 's egyéb k ö -
rükbeni tisztviselőket választanak; terhek iránt 
tanácskoznak ; elöltök a" számadások felolvastat-
nak. A presbyterium, bíráskodási gyűlés, i g a z -
ságot szolgáltat a' lelkész és gondnok elnöklete 
alatt. Presbyterek száma 1 2 4 8 ; választatnak 
3 évre. Ezen presbyterium választja az e g y h á z -
megye és kerület tagjait, a' kerületre küldendő 
követeket. Az egyházi személyek díjaira fe lügyel; 
minden családfő részére könyvecskét ad ki, mellybe 
az állalok lerótt 's teljesített fizetéseket koron-
ként fö l jegyezvén: évfordulatán számadás törté-
nik ; a' hanyag fizetőket bíróilag kötelezi. Az i s -
kolára fölvigyáz; a' visszásházasokat békélteti, 
mint első bíróság; a' felsőbb rendeleteket v é g r e -
hajtja. Presbyterré, j egyzővé az iskolatanitó 
választható. Gyüléshelye a' paplak, vagy templom. 
Az önkénynek 's egyéb ferdeségeknek ellenáll. 
— 2 ) Egyházmegge. A kormány- és tanácsszék 
itten is elkülönítetik. A kormányszék tagjai: a'' 
már eddig egyházak szavazataival választott ü l -
nökök, vagyis, tanácsbirák, és az egyházak kép-
viselői , t. i. a' lelkész és e g y presbyter. Bár ki 
is több egyházat nem képviselhet. Nyilvánosság 
leend e' kormányszéki gyűlésen. Az egyházak, 
képviselői költségeit viselendik. A jelen levők ha-
tároznak, határozataik a' meg nem jelenőket k ö -
telezik. A beküldött szavazatokat felbontják; az 
elválasztottakat kerületre tudomás végeit bejelen-
tik; követeik eljárásáról számot kérnek, — az 
egyházlátogatás jegyzökönyve fölolvastatik; az 
elnökök — esperes és gondnok — időközi e l já-
rásukról jelentést tesznek. A' főpapi, főgondnoki 
l eve lek , folyamodványok fölvétetnek; bekebele-
zési jogot gyakorolnak; költségekről , kereseti 
módokról intézkednek. Itt adatik utasítás a kerü-
leti követeknek. A ' jegyzökönyvek hitelesítése 
nélkül el nem oszlanak. — A tanácsszéket i l l e -
tőleg : állani fog ez a' mostani úgynevezett ü l -
nökökből, kiknek száma 6 — 12. Ezen tanácsszék 
törvényeink nyomán itél; a' visszásházasokat b é -
kélteti, a' megürült egyházakat törvényszerüleg 
betölti. Itt is nyilvánosság leend ugyan: m é g -
is , ha az egyházi egyének helyváltoztatása, 
v a g y valamelly botrányos tény felett birásko-
dandnak, a hallgatóság jelen nem lehet. * ) — 3 ) 

*) Kétségen kivül , vágynák i t ten fogyatkozások. Az ösz-
szes papságnak volna joga fö lv igyázni , hogy érdemes 
társuk illően jutalmaztassék : tehát szegüljenek ellene e ' 
t i tkolózásnak, hogy az unokaöcsék be ne csússzanak az 
érdemes előtt. 11 Iy titkolózásnál zsarnok leend ismét és 
bizonyosan a ' tanácsszék; illy titkolózásnál hat d o r o n -
golva marad a ' protestantismus szelleme, mert illy t i t -
kolózásnál ugy tekintek minden papot, mint ollyan k o l -



Egyházkerület. A' kormány- és tanácsszék ismét 
elkülönítetik. Annak kiegészítő tagjai: a két e l -
nökön — főpap és főgondnok — kivül , a fö -
j^gY2^? aljegyzők mellett az esperesek és gond-
nokok, az egyházak szavazata által választandó 
ülnökök; szintúgy szavazatok által küldendő 's 
utasítással ellátandó egyházmegyei követek. Min-
denütt a' két elem súlya megtartandó. — 

Ifj. Vári-Szabó. 

Háromszékről Sep«i e. kerületi 
alzsinat. 

Mihály főangyal napja előtti e. kerületi alzsi-
ttati gyülésünket mi is megülök, egyházi törvé-
nyeink értelmében, Sepsi-Szentgyörgyölt f. é. 
aug. 19-kén. Ámbár, elnöki dagály 's egyház-
kormánynoki pöíFeszkedést nem ismerő, barátság-
szülte szerény jellemű elnök alesperes atyánk-
fiáhozi bizalmas tiszteletünket nem tagadhatjuk; 
mindazonáltal érintetlen nem hagyhatjuk azon 
— tán feledésszülte — tényeit, minélfogva, 
többszörös kéréseink után is, 

a) Körlevelében alzsinatunk tárgyait előle-
gesen ki nem tiizi. Minek egyházunk igazgatá-
sára ható káros eredményeit annyival inkább sem 
tagadhatni, mivel a szőnyegen forgó tárgyak-
hoz rögtön — kelletvén hozzá szólni , nagy ré-
szint avatatlan kezekkel rezdítjük meg a' zsine-
g e t , melly egyházigazgatásunk vezérvitorláját 
kormányozza. — 

b) Tárgyaink halmaza mellett is , csak egy , 
—- inkább — félnap tartja gyülésünket, rendsze-
rint akkor nyitván ki, midőn már 12-tőt köze-
líti meg az óramutató. Honnan sok czélszerü in-
tézményeink addig nem végződnek e l , mig az 
idö lolibök nő; sok üdvös indítványaink pedig 
szőnyegre , éveken á t , sem kerülhetnek. 

c ) Jegyzökönyvünket ugyanazon zsinaton 
nem hitelesíteti. — Tehát minden alzsinalon, 
f / 3 év előtti zsinati jegyzökönyvünk hitelesítése 
legelső tárgy, mit röglön kezdünk sokfélekép 
magyarázni, és szólunk különböző nyelveken; 
mindenki, , vagy más hite 's meggyőződése 
szerint,' TS ezzel megvan a' rákhaladás 's bá-
beli zür. — De e. kerületünk illy modorú.igaz-
gatása csak egy mintakép, miszerint kormá-
nyoltatnak csaknem minden erdélyhoni e. kerü-
leteink. * ) — 

1) Elnök alesperesünk meg nem érkezése 
következtében , főjegyzőnk — senki nem ellenz-
vén — gyülésünket X'l óra felé megnyitván, pap-

d u s t , ki kenyérért nyújt ja t e n y e r é t ' s csak könyörögni 
s csak rimánkodni van joga és hallgatni. Az örszer t e -

hát e t : hogy a tanácsszek Ítélete függjön a ' közgyű-
léstől , mert ennek tisztviselői a z o k ; azután a t i sz túj í -
tás ne csak a fenéken maradjon, hanem erezzen el föl-
felé if. Ugy de a' képviseleti, rendszer majd kifejti azt. 
Isten velüuk ! V. Sz. 

*) Ha ez iga*) — no de mi ezt nem hisszük. Sz. 

és mesterkar névjegyzékét olvasá föl igazgató-
atyánkfía, följegyezvén az ezen e. gyülésünkre 
— meg nem Jelenőket Ez alatt megérkezvén e l -
nök ur i s , székét elfoglalá. — 

Most az ez évi dévai főzsinatunk által, min-
den, még érvényes szólhatási jogától is, megfosz-
tatott mes/erkarból e g y barátunk — az e lnyo-
matott jog s igazság hevült érzetében — fájdal-
mas kebellel szólal föl: „Miért olvassa föl di-
rector url a' mesterkar névjegyzékét? miért kö-
teleztetünk mi, itt megjelenni? mi , kiknek szól -
nunk nem szabad? v a n - e isten ege alatt ollyan 
s z é k , mint ez a' partialis szent szék ? mellyen a' 
mesterkar megjelenni, határzati szerint fizetni, 
büntetései keresztjét emelni büntetés alatt kö-
teles ; azonban nem szabad egyet is szólni, büntetés 
alatt?—Engedjen a'sz. partialis minket haza menni, 
hogy miután egyetlenegyszer élvezők ezen sz. 
szék legközelebbi határzata következtében nyert 
szabadszóihatás égi örömét: szenvedjük ki — még 
egy évig — azon sebet is, mit ez é t i főzsinatunk 
ember- 's polgárjogunk szivén ejtett." — 

Ugy van, uraim! közelebbről valék szerencsés 
tudatni önökkel, h o g y : a szepsi e. kerület, az 
ugyanazon egyházi törvények alatt l e v ő , és 
ugyanazon paptisztnökoktől kormányolt mester-
kart önkörébe fölemelte kötelességei mellé, j o -
got is adott, 's azt határozta: hogy a' mesterkar 
— többszörös gyakorlataihoz képest — csupán 
alzsinatain, érvényes szózattal bírjon, 's tanács-
kozzék. Ámde jelen évi főzsinatunk — csupa 
hírlapi tudósítás következtében — szoros köteles-
ségévé tette e. kerületünk főnökeinek: ebbeli ha-
tárzatunkat életbe lépni teljességgel nem engedni. 
És ezzel kimondatott a közönséges sententia, 
hogy t. i. azoknak - kik hideg kebleinket, e g y s z . 
hymnus melodiás concertjében, hálaimára emelik; 
és e' szép hazának gyenge gyermekiből, király-, 
hon-, szabadság- *s jogszeretö polgárokat nevelni 
kötelesek; a'Meszes, Hargita, Retyezát és Szilon 
bérczein belől — szabadon szólani, a' XlX-dik 
században sem szabad. Hát a' müveit Poroszhon 's 
más országok példáit illy modorú tanítói jutal-
mazásokkal igyekezünk követni? Hát a'tanítót, 
mihelyt föllépett ez üdvös pályára, rögtön a' hall-
gató rendszer börtönébe kelletik becsuknunk? 
Hát ugyan árva iskoláink körül nincsenek elég 

íjavítandóink, 's tapasztalt iskolatanitóink ebbeli 
I czélszerü véleményeiket köztanácskozási tere-
meinkbe, zsinatainkon, 's bár hol is — gögös pöf-
feszkedéssel , csak azért, mert papok vagyunk, 
ne hallgassuk m e g ? Uram ne vígy a' kísértetbe! 

2 ) Folyó évi zsinatainkról elmaradott pap- és 
mesteratyafiak névsora olly határozattal o lvas-
tatik , hogy : ezután minden egyháznokaink tart-
sák szoros kötelességüknek — főkép — a' 85-dik 
canonban kiszabott büntetés terhe alatt, e. kerületi 
gyűléseinken megjelenni. — 

3 ) Közelebbi alzsinatunk jegyzökönyve — 
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hitelesítés végett olvastatik; minek 5 - ik pontja 
fölötti vitatkozás azon eredmény ellen: fizetünk, 
de nem mint officialisoknak, mint eddig — espe-
res és főjegyző tisztnökatyánkfiai — szokás sze-
rint óvást jelentettek. 

4 ) Közügyigazgatónk azon indítványa, mi- j 
nélfogva — egyik r. ülnökünk hivatalábóli f e l -
függesztése tárgyában költ, olly tartalmú leírásra, 
rninlha 1 8 4 2 . sept. 12röl költ határzatnál fogva, 
választható sem vala — Írnánk föl , hogy ezen 
érdeklett határzat e. kerületünkkel soha nem kö-
zöltetvén , nevezett ülnök meg nem választhatá-
sát nem tudhatta; határzatkép elfogadtatott, és 
a' mlgs föegyház tanácshozi alázatos fölirat a l -
jegyző Péter Antal atyánküára bízatott. 

5) Legközelébb Déván tartatott fözsinatunk 
töredékjegyzeményei olvastatnak. Különösen 
tűnnek föl itt ugyanezen határzatok: „Zárt ajtók 
közt tartandja ezután a' fözsinat üléseit. A' széki 
indítványt — bővebb meg fontolásig — most el 
nem fogadjat A' sepsi e. kerületben levő mester-
kar szabad szózatozhatási jogát betiltja/'—és még-
is sem nem nevettünk, sem nem boszankodtunk; 
mert erős hitünk a z , hogy a' jelen állásba, fözsi-
natuiiktól — mig követi képviselet által nem 
rendszeresítetik—mint e'XIX-dik, ugy a jövendő 
XCIX-ik században sem várunk többet. Nem sorol-
tuk föl sem a* 93—ik, sem a1 86-d ik canon szent-
sége feltörésit; sém a' sepsi e. kerület municipa-
lis joga eltiprását; hanem, egész szerénységgel 
— mint senki által alá nem irt , következőleg 
érvénytelen töredékjegyzeményt — Nótárius 
urnák odaadtuk — requiescat in pace! 

6 ) Széki e. kerület indítványa terjedelmesb 
fölfejtésére 13 tagból álló bizományt neveztünk. 

7 ) Eddigi e. kerületi pénztárnok Nagy István 
atyánkfia számadását átvizsgáló bizotmány olvassa 
önmunkálatát, mellyből utoljára tisztán megtud-
tuk , hogy e. k. pénztára ollyan, mint az özvegy 
asszony olajos korsója; mert még e' mai napig is 
van benne 3 Rf. 3 3 kr váltóban készpénzül. 'S 
minthogy illy kifogyhatlan, — ugy képzem 
hogy a' vágtatva haladók rövid időn papi ö z -
v e g y árvái pénztárt alapitandnak belőle. 

B i r ó S á n d o r 
ré tyi hi tszónok. 

Veszprémi ref. egryli. megyei gyűlés 
Aug. 1 5 - k é n Veszprémben tartatott e g y p á r 

óra alatt. Személyeskedési harcz, ennek elnöke 
távolában, nem volt. Szavazatok bontattak föl, 
egyházi ülnököt tárgyazók; 's nekem nehéz be i -
küzdelmet kelle kiállanom, elhallgatni, mi evan-
geliomellenes az ülnöki szék: mégis á' consisto-
riumi czímnek ki találám rántani szablyámat, 's 
Péterrel fülét biz én lemetszettem. Hála! megyénk 
papsága ébredéseért. — Az ezüst fizetést m e g -
rendelő kegy. kir. inlézvény mi hozzánk is érke-
zett , de clausulája miatt: ,,a' mennyire tehetsé-

gök megengedi", következménye nem leend. Zsolt 
CXXXVII: 1. — Ugyszinte egyházaink javadal-
mait kérdező kegy. parancsra is édes-keserüen 
megfeleltünk. Mórocza D. ülnök ur a' birtokará-
nyos párfizetést indítványozván, miután S. I. e g y -
házi ülnök ur ezt azon okból nem Iíelyeslé, hogy 
a' tehetősebbek különben is több szekér- 's k é z -
munkát teljesitnek , az indítványzolt párfizetés a' 
nem sokára gyárból kikerülő presbyterialis rend-
szerhez utalványoztatok. Csak papi ülnök ne verne 
kardot önhasába! — mindjárt biztosabban v e z é -
relne jó Istenünk békés Békés városa mintája 
után is. — Sok dolgok volnának mondani valók, 
de azokat el nem hordozhatjátok. Jön idö , akkor 
a' sötétség munkái fölfedeztetnek. 

Ifj Vári-Szabó. 

í s U o 1 a it g y. 
Hralami a' csurgói ev. ref. gym-

i i a « i u j i i r ó l August 28. és 29-ik napjain tar-
tattak a' csurgói félévi közvizsgálatok. — Költé-
szetet tanultak : 5 — rhetorikát 2 - ik évben: 5 — 
1 - s ö évben 13 — latin nyelvészetet 3-dik o s z -
tályban: 6—2-ba: 3 — 1-söben: 10 — az elemi 
latin osztályba 1 - s ö évűek: 6 — 2 - o d évűek: 16 
— a' magyar fi- és leánytanodában: 5 1 — és 
igy gymnasiumunk népessége összesen 118. — 
A' mi a1 közvizsgálatokat illeti — ha ugyan az 
igyekezetet pár óra alatt kimutatni lehet, — na -
gyon dicséretesen folytak le. 

Mint kitűnőt említhetem, hogy gymnasiu-
munknak egy kisded ugyan, de a' haladás utján 
levő olvasó egylete van, mellyben nemzeti i ro -
dalmunk ujabb termékei, és sok classicus irók f e l -
találhatók, 's a' mellyből a' tanulóság, ha olvasni 
v á g y a . v a n , minden díj nélkül kap könyveket, 
de az olvasottak kivont tartalmát bemutatni k ö -
teles — ezt az olvasó egyletet csak néhány e g y -
házi 's világi alapítá, 's csak néhány tartja is fen, 
a' tanuló ifjak kedvökért. 

Még néhány szót a' csurgói gymnasium h e - . 
lyéröl, és a'tanulmányokról. — Csurgó fekszik 
Somogy megye nyugoti részén, közel a' Dráva 
folyamhoz, igen kellemes helyen, 's olly v i d é -
ken, mellyröl hajdan Csokonai költői lelke ezt 
éneklé: hogy az musáknak van szentelve. — A' 
tanulmányok kizárólag magyarul adatnak elő, kü-
lönös figyelemmel mindazonáltal a' latin nyelvre. 
— A' humanitatis osztályokat a' tanítóságra a l -
kalmatos , szép miveltségű, nagy reményekkel 
biztató, eddigi föesperesi s e g é d , a' nem régiben 
elválasztott t. Kálmán János fogja tanítani. — A' 
syntacticai és grammaticai osztályokban pedig t. 
Kacsóh Lajos már hét évektől fogva jó sikerrel 
működik. — Végre t. Varga János az elemi latin 
nyelvészetet egész szenvedélylyel 's buzgalommal 
tanítja. — A' tanulóság serkentésére szorgalom-
díj is létez , mellyet alapított t. Kovács József 



ref. lelkész. — Van az iskolának tápiája — alum-
neum — is, mellybe 1 6 p g ö forintért a' humani-
tatis osztályzat bárraennyi tanulói is bevétetnek, 
de van a' jelesebb 's szorgalmasabb tanulók s z á -
mára díjmentes tápla is, mellyet néhai tek. S á r -
közy János alapított; — a' tandíj, úgyszólván, olly 
c s e k é l y , hogy említést sem érdemel , — m i n t 
szintén a' városoni szállásolás 's élelem olcsó-
sága is szembetűnő. — A' mi végre a1 tanítási 
rendszert i l let i , az eddigi he lyet t , e g y bizott-
mány az iskolai é v kezdetére , melly november 
1 - s ö napja, a1 kor igényeihez alkalmazottat fog 
készíteni. # ) B. S o m o g y i . 
Komáromi iskolai kozYtzsgálatok. 

A' Hév-Komáromi reformált közép-iskolában 
1844-dik év aug. 19—22-ig tartattak a'közvizsgá-
latok helybeli lelkész Tüdős József ur, mint censor 
felügyelése alatt. — Örömmel jelenthetem, hogy 
mindenik közvizsgálaton elégültség és örömkönyük 
látszottak remegni a' szülei szemekben gyermekeik 
értelmes feleleteikre, — és átaljában a' hallgatók, 
a' mellett, hogy gyönyörködve élvezték a' jelent, 
azon jó reményt táplálták keblökben — mellyet a' 
jeles tanitók kitűnő szorgalmuk és korszerű tanítá-
saik jelenben biztosítottak — hogy jövőre is illy je -
les feleletekkel örvendeztetik meg a' hallgatók szi-
veiket. — Köszönet a' munkás tanítóknak. — Meg-
említendő, hogy ez iskolában a' tanulók összes szá-
ma jelenleg 469, kiket—egy igazgatóoktató felü-
gyelete alatt —hat rendes tanitók tanítanak, — kik 
közül négy a' férfigyermekek iskolájában, jelesül 
az elemi tanodában Czike Zsigmond; a'másodikban 
Zsemle Károly; a' harmadikban, hol már a' latin 
nyelv is taníttatik, Szabó Ábrahám; a' uegyedik is-
kolában pedig, hol a' latin szókötésen kivül más, 
az életben szükséges tanok is nagy sükerrel léptet-
tek életbe, T. Kemenczky Lajos — kettő pedig a' leá-
nyok két iskolájában, nevezetesen Mokos János a 
második, Ungvári Mihály az elemi osztályban — j e -
lesen működnek. Gondolkozástant, költészetet és 
szónoklatot tanuló ifjak pedig t. Vály Ferencz igáz-
gatóoktató ur keze alatt vezéreltetnek. — Nem le-
het meg nem említenem azon föltűnő jelenetet is: 
mikép a' gondolkozástant végzett ifjak ketteje milly 
meglepő érzést öntött mindnyájunk keblébe — köz-
•izsgálatuk végeztével szeretett oktatójokhoz intézett 
érzékeny szavakban fejezett búcsuvételük által. Dicsé-
retére említetik meg még az oktató urnák az is , hogy 
tulajdon lakánál, néhány bevállalt kicsinyek képezé-
sévcl, a' kisdedóvó-intézetféle nevelést nagy süker-
rel gyakorolja. Vajha a' lelkes komáromiak is , sok 
mások példájára — arra a' tényező gondolatra ébred-
nének, hogy virágzó iskolájok mellé kisdedóvót is lé-
tesítenének t? Cz. J. 

l lakony Sz.-László. A' népnevelés 
honunkbani pangásának e g y kiáltó okát tünteti ki 
je lenleg a1 Bakony sz. Lászlói ev. gyülekezet,melly 
e g y iskola teremében — 4 0 — 5 0 tanulót szám-
lál. Itt évenkint fáradsági jutalmul adnak a' taní-
tónak tanításért minden e g y gyermektől 15 , azaz 
tizenöt egész krajezárt váltóban! No de még 

ehhez pótlékul téli fűtésért két egész váltó kraj-
ezárt is. Igy tehát összesen csak tizenhét kraj-
ezárt fizetnek a' Bakony sz.-Lászlói evang. szülök 
gyermekeik tanításaért, és pedig akkor, midőn a' 
barmaikat őrző pásztornak * ) minden e g y darab 
marhától e g y váltó forintot — e g y vacsorát és 
más egyebet fizetnek. — Volt iskolatanítójoknak 
mégis régebbi évekről is többen vannak, kik tar-
tozásaikat be nem fizették, és a' mellynek behaj-
tására törvényes eljárás van már köztök rendelve. 

Tanító nélkül van hát je lenleg a' már fenne-
vezett gyülekezet fél év óta, kíván ugyan tanítót 
és keres — de — csak tizenöt — v a g y legfeljebb 
tizenhét krajezárost, jól állásuk ellenére. 

Csuda-e hát, ha az illy gyéren látott — de 
még azt is be nem adófizetések közt tanítóink ín -
ségge l küzdve nyomorognak, az iskolai 's n e v e -
lési ügy pedig pang? T h i m a F. 

I r o <1 a 1 o m. 
I s m e r t e t é s . Die evangelischen Pericopen 

des christlichen Kirchenjahres. Ausgelegt und in 
ihrem Zusammenhange dargestellt von Johann 
Christoph Matthaeus. Erster Theill8M. Szerző, 
elöbocsátván e g y hosszú bevezetést egyházi idő-
szakokról és pericopákról általánosan , e g é s z 
munkáját három kötetben készül kiadni. Első k ö -
tetben első félévi — második kötetben második 
félévi pericopák ismertetését és illetőleg m a g y a -
rázatját adja, harmadik kötetben egyházi b e s z é -
dek bő vázlatait (dispositionen) adandja. Az e g y -
házi időszakot felosztja: Karácson — ( W e i c h -
nachtskreis) Húsvét- (Osterkreis) és Pünkösd-
körre (Pfingstkreis) . - E g y e s pericopák ismer-
tetését illetőleg, szerző elöbocsátván igen röviden 
tartalmát, a' benne foglalt eszméket fejtegeti és 
felvilágosítja, nézeteit más jeles szerzők mondási-
val erősítvén. J. 

Andenken an diz 300 jahrige Jubelfeier der 
evang. Gemeine in der k. Freistadt Leutschau. 
Í8M. Zum Besten des hiesigen Prediger-, Leh-
rer- und Wittwen-Pensionfond's. A' 6 6 lapra 
terjedő könyvecske áll: 1 ) Lőcsei evang. egyház 
terjedelmes történeti leírásából 1 5 4 4 - d í k évtől 
k e z d v e , Tomasek Páltól. — 2 ) Das Jubelfest. 
Jubelpredigt von J. L. Toperczer, evang. Pfarrer 
zu Leutschau. Altarrede von Moritz Kolbenheyer, 
— 3 ) Zweite Abtheilung. Pjedigten: Am Sonn-
tage nach der Kirchveich. 1837 . — Gyászbeszéd 
Osterlamra J. Károly felett 1 8 4 0 . Koller Sámu-
eltől. István vértanú napján 1 8 4 0 . Gretzmacher 
Jánostól. Judica vasárnapján 1 8 4 3 . Toperczer 
Lajostól. J. 

Das menschliche Herz und seine Eigenheiten. 
Ein Jahrgang von Predigten fiber alleSonn- und 

* ) Közölni f o g j u k , ha e ' lapok szerkesztősége lapjaiban 
helyet engedend . K. 

* ) Régi szokás köztök az egyháziak és pásztorok fizeté-
sét együt t szedni. T. 



Feiertage. Von D. Joh. Fr Wilhelm Fiichtr, 
Ritter des königl. sachs. Verdienstordens und Su-
perintendent zu Birna. III B. Leipzig , 1842 . 8. 
r. VIII. és 415 . 1. Ára 1 tall. 18 gr. 

Szomorító , ha nem is csodálatos tünemény, 
hogy elöregedett szónokok szokás szerint csak kis 
mértékben örvendenek az egyházi közönség k e -
gyének. Némel lyek, kivált ha ifjabb éveikben 
nagy elismerésre találtak, elhanyagolák a' tovább 
haladó kiképzödést 's nem tudnak a' legojabb kor-
és sajátságos követeléseihez alkalmazkodni; má-
soknál a1 közép életkor legfőbb foknak látszik ngy 
a' testi, mint a' szellemi életben, 's igen soknál a' 
kor magasb méltósága el nem enyészteti az é k e s -
ség 's a' szónoki hatást többfélekép csökkentő 
korgyöngeségek szomorító tüneményét. Erős gon-
dolatdús ősz szónokok e' szerint szintolly örven-
detes, mint ritka tünemény. Tolok több tapasztal-
tat 's bebizonyultat, mint eltanultat 's visszás kor-
izlésnek hódolót várhatunk. 'S épen illy tüne-
ményt látunk a' boldogult sz. személyében, kinek 
beszédeiről a' jelen gyűjteményben általán é r -
vényes Ítéletet hozni felette nehéz 's némi tekin-
tetben lehetetlen. Becsök igen egyenlőtlen, de a' 
czímet igazolja mégis a foglalat igazsága. Schude-
ro/T beszédeihez lehet azokat leginkább hasonlí-
tani. Dogmaticai szellemük szigorúan ralionalistai, 
de polémia nélkül. Vallásos alapot, különösen 
pedig keresztyén színezetet, sokban közülök 
hasztalan keresünk. A' sz kitünöleg élesen látó 
lelkész (psycholog); csak az kár, hogy szeme az 
embersziv majd csupán gyöngéit látja. Stylje 
többnyire tömött, aphoristicus,itt-ott sententiosus, 
de a' szónokszék méltóságához nem mindig alkal-
maztatott. Erős szónoki befejezés majd mindenütt 
hiányzik. Gondolatébresztésre e' beszédek alkal-
matosak lehetnek, de utánzásra nem ajánlhatók. 

Rechenschaft von unserm Glauben. Reihe von 
Predigten, theils in Wolmar in Lioland, theils 
in Berlin md Halle gehalten von B. Johann Edu-
árd Erdmann. Zweite vermehrte Auflage. Halle 
1 8 4 2 , 8. r. 216 . 1. Ára 1 ta l 

E' beszédek irányát rontatja a' czím. Számot 
kell adniok arról, a' mit hiszünk, ollyan korban, 
midőn az ugy nevezett értelembölcseség csaknem 
annyit mnnkál a' keresztyénség ellen, mint a' k e -
ményszivüség. Sz. tehát főleg olly tanokat v á -
lasztott , mellyek legérthetlenebbnek tartatnak 's 
alapul a' sz. irás ollyan mondatait vevé , mellyeket 
ama bölcseség leginkább gúnyol, bebizonyítandó, 
hogy az igazságnak, mellyen a' pokol kapui sem 
diadalmaskodhatnak, komoly vizsgálattól mitsem 
kell tartania 's bolondságnak azt csak felületes, 
könnyelmű ész találja. Valóban igen érdemes f o g -
lalkodás, melly távol körökben is tetszés- és rész -
vétre kénytelen találni; mert minél inkább hide-
gedni látszik korunkban az igazi vallásos és e g y -
házi é le t , midőn az uj philosophia, mint hittelen 
értelem tulsága, a' keresztyénség alapját aláásni 

's Krisztust mythusok mezejére átvinni törekszikr 

annál kedvesebbnek kell lenni minden kísérletnek, 
hogy azegyházak újra visszavezettessenek ahhoz, 
kinél kirekeszlőleg vannak az örök élet szavai 's 
ki ugyanaz ma és tegnap és ugyanaz mindörökké. 
De azért a sz. nem tartozik a1 mysticusok 's p ie -
tislák közé, kik az említett czélt szinte el akarják 
érni, csakhogy visszás uton, sem a' hyperortho-
doxok k ö z é , kik ugyanazon okból mult századok 
tespedéséhez akarnának bennünket visszavezetni; 
hanem a' mérsékelt supernaturalisták közé, kik ay 

bibliát igazság 's világosság főforrásaként t isz-
tel ik, 's belőle merítenek. E1 beszédeket lelké— 
szeti belátás, jeles gondolatok telje 's nehéz 
bibliai szakaszok kimerítő, alapos és épületes ma-
gyarázata 's kifejtése jelesen tüntetik k i , de na— 
gyobbára igen hosszúk *s műveletlenebbeknek 
még nehezen érthetők. 

Scherflein in den Gotteskasten. Predigten 
und geistliche Reden von Heinr. Ed. Schenk, 
evangelischem Pfarrer zu Wölkau, Ephorie Ei— 
lenburg; herausgegeben zum Besten der dasigeh 
Kirehen. Altenburg, 1 8 4 0 . Ára 1 tall. 8 gr. 

E' beszédek czélja csengő adományokat gyűj -
teni két egyház számára, mellyek szegénységét 
történetileg bizonyítja be a'sz . . Álapjok, mellyben 
gyökerednek, az irás az apostoli hjtvallás magya-
rázata szerint. A' biblia igéit szofgosan használ-
ják, ugy veszik, a' mint ezek vannak, az észt a* 
hit alá rendelik's divatos balmagyarázgatásra nem 
vetemednek. Krisztusra, mint úrra, vitetik, épít-
tetik minden, 's az, ki elküldé öt, aránylag igen a* 
szögletben áll. A1 nyelv bennök általán tiszta, 
egyszerű, nemesen népszerű 's azok, kik hall-
gatták, bizonyosan épültek általok, valamint az 
olvasó sem marad épületesség nélkül. 

• Auswahl von Predigten und Reden, gehalten 
in Wolferbüttel von dem als ernanntem Dompre-
diger in Bremen. verstorbenen Pastor Brandt. 
Wolfenbüttel, 1842 . 8 - r . IV. és 3 6 2 1. Ára 1 tall. 

E' gyűjtemény 2 6 predikátiót, 1 confirmatió-
kori, 4 eskető 's 2 keresztelő beszédet hoz. Becsök 
különböző, sok tekintetben dicsérendők, de m e g -
szorítás nélkül nem ajánlhatók. Halál után kiadott 
munkák ritka esetben szolgálnak dicséretére szer-
zőjüknek, mi annál gyakoribb eset, ha a' sz. mun-
kái kiadására nem is gondolt 's ha kiadatásuk k ö z -
vetlenül az iró halála után határoztatik el, midőn 
a1 kimúlta mialti fájdalom első legerősb rohamát 
érezzük. E' szerint a' jelen esetben a'critíca s z e -
l ídség- 's méltányosságig lehangolandó, minek kü-
lönben nem szabadna történnie, annyit mindazál-
tal kimondhatunk, hogy szakértők e' müvekből 
keveset tanulhatnak, de az ájtatos sziv kielégítet-
len nem marad 

Christliehe Vortráge, gehalten von D. Chris-
tian Heinrich Henkel, Senior des geistliehen Stadt-
ministeriums, Arehidiakonus an der Hauptkirche, 
erstem Prediger bei St. Salvator und Director 



des herzogl. Ernst-Alberts-Seminariums zu Ko-
burg Koburg, 1 8 4 2 . 8 - r . VIII. és 2 7 7 . 1 . Ára 
2 0 . gr ] 

E' 21 beszéd kétségtelenül a'legjobbak köze . 
tartozik a 'maga nemében. A 'ker . vallásnak bibliai j 
felfogását motatja valamennyi , mély tiszteletet 
nyilvánít iránta 's a' tárgyalt igazságok a' világ < 
világosságában , Krisztus Jézusban, vannak e l ö - j 
tüntetve 's nekiek igyen hatályosság és szilárdság | 
kölcsönözve Szintolly dicséretes bennök a' gya - < 
korlati irány, melly szintúgy a' fömondatok v á - , 
lasztása- 's elhelyezésében mutatkozik, mint 
azon törekvésben, hogy hallgatói életviszonyaiba 
bocsátkozzék 's a1 bibliai igét és lörténettant t ü -
körül tartsa eléjök a' sz.. Szintúgy elismerendő, a' 
gondolatok meglehetős telje mellett, a' népszerű 
előadás, melly rendesen olly e g y s z e r ű , hogy 
csaknem meglepetünk, ha néhol fellengöbb b e -
szédre találunk. 

Predigten in der Hof- und Stadthirche zu 
Weimar über die geivöhnlichen Sonn- und Fest-
tagsevangelien, gehallen von Dr. Joliann Fried-
rich Rölír, grosherzogl Sachsen- Weimarschen 
Viceprasidenten des Oberconsistoriums, Oberhof-
prediger und Generalsuperindenlen, Comthur des 
Ordens vom weissen Falken. II. Band. Zweite 
vermehrte und verbesserte Auílage. Neustadt an 
der Orla und Schleiz , 1 8 2 9 . 8 - r . VIII. és 454.1 . 
Ára 1 tall. 12 gr. 

Ugy hisszük , e lég olvasóinkat figyelmeztetni 
c s a k , hogy a' je les homilelahös egyházi b e s z é -
deinek II kölete megbövitett 's megjobbított k i -
adásban megje lent , 2 7 beszéddel , mellyek közt 
a'jelen kiadásban 6 uj. Mintául nem lehet e l éggé 
ajánlani. 

Die Reise von Jerusalem nach Damaskus. 
Gallerie Paulinischer Predigten von Wilhelm 
Thiess. T c h l e s s w i g , 1 8 4 1 . 8 - r . VIII. és 160 . 1. 
Ára 16. gr. 

A' sz. igen meleg vallásos érzésű; régibb 
dogmalicai irányhoz határzoltan ragaszkodik, de 
a' nélkül , hogy más véleményüeket legkevésbé 
bántscn; a' leczkét eredeli és szellemdús módon 
magyarázza ; képzereje virító, de sokszor kicsa-
pongó, itt-ott comica mezejére kitérő; nyelve r ö -
vid, erves, tömött, de gyakran modoros, e lméncz-
kedö, fölölte népszerűtlen, a' szószék méltóságát 
félreismerő 's megtagadó. A' leczkemagyarázat, 
kivált Drdsche 's Harms, a' hilirány Tholuck 's 
Ilengtenbcrg, a' kivitel Abraham a' St. Cldrd-ra 
emlékeztet. Itt sok a1 dicsérni, sok a' gáncsolni 
való (hinnéd-e, olvasó 1 hogy a' sz latin 's g ö -
rög szavakat is vegyít beszédeibe?) , sok utáno 
zandó, sok gondosan kerülendő; itt növény áll 
előttünk a1 tropicus égalyból , melly kinövéseitől 
megtisztíttatva, dicső gyümölcsöket hozand. 

V e g y e s e k . 
Berl ini 's tftlili egyetemek. Euró-

pában 1 1 7 egyetem v a n , u. m. orosz földön 1 1 , 
Angliában 9, Francziaországban 14 , az austríai 
birodalomban 9 , porosz földön 7, Némethonban 
12, Olaszországban 19 , spanyoloknál 13, a'többi 
szám Portugál, Dán, Svéd, Belga, Holland, L e n -
gye l 's Görög földön fölosztva. A porosz stnfns-
hirlap szerint 1841 . tanultak az egyetemekben 
orosz birodalomban y 8 0 , Angliában y i 5 . F r a n -
cziaországban az ausztriai birtokokban i / , 4 

poroszoknál l / 2 8 , Némethonban ' / 2 1 , Olaszország-
ban l / 3 0 része az összes népességnek. A' 1 1 7 
egyetemi tanulók összes száma a' kiirt évben volt 
9 4 , 6 0 0 , meliyet fölosztva a' keresztyén európai 
föld 1 7 0 5 5 6 • földjére, minden l 2

/ 4 • földre e g y 
tanuló, és 1 4 5 7 % • földre e g y egye lem esik. 
Ha Európa keresztyén népessége közép számmal 
2 3 7 millió: ugy 2 5 0 5 1 5 / } 0 lakóra esik e g y e g y e -
temi tanuló, vagy i s az egész népesség y 2 5 p r o -
centje tanul egyetemekben. Ugyancsak az eml í -
tett statushirlap szerint (Intell. Blalt 1 8 4 2 . Alig. 
Lit. Zeit. Nr. 2 7 . ) tanultak a' 1 1 7 egyetemben 
1831 . összesen 7 4 , 0 0 0 , 1 8 3 6 - b a n " 7 7 , 0 0 0 , 
1 8 4 1 - b e n 9 4 , 6 0 0 : miből, hogy a tanulók száma 
növekedett , kitűnik, az egyetemek száma is az 
idő alatt szaporodván. — Már most a' berlini 
egyetemet különösen i l letőleg: 1 ) theologiát t a -
nítnak tíz rendes tanár és négy licentiatus. 2 ) 
Jogtudományt tanítnak 11 rendes tanár 's 6 s e -
gédek. 3 ) Gyógytudományt 2 5 rendes tanár 's 
1 2 segéd. 4 ) Philosophiát 6 rendes és 2 segéd 
tanár. 5 ) Mathesist 3 rendes é s két segéd tanár. 
6 ) Természetlant 16 rendes és 6 segéd tanár 
(kik közül Link, Klug, Mitscherlick már az o r -
vosi osztálynál beszámítvák). 7 ) Status- , kamara-
's iparmű- tudományokat 6 rendes és három s e -
géd tanítanak. 8 ) Történetet 's földrajzot 5 r e n -
des és 3 segéd tanítanak. 9 ) Művészetet 5 r e n -

' des és 3 segéd tanítanak. 1 0 ) Philologiát előad 
1 4 rendes tanár 's 9 segéd. 1 1 ) Testgyakorlatra 
három ahhoz értő egyed van megbízva. A z élö 
európai nyelveket, olasz, franczia, angol literatu-
rát más külön tanítók magány órákon tanítják, a' 
nélkül, hogy a' tanítványok fizetnének. A' taná-
rok többnyire mind gondosan választvák 's e g y 
Pogendorf, Link, Marcheinecke, Gerhard, Zumpt, 

i Röck , Copp, Hecker , Ehrenberg, 's még több 
1 jelesek más országok gyöngyei közt is méltó 

helyt foglalnának. Közli ifj. V - S z . 
i Borzasz tó halál . T. Klára József ur, a' 
' büdösfai egyház papja f. é- augusztus havának 

I2kéröl 13kára viradó éjjelen: — ép akkor, m i -
' dön neje 's papi segéde a' siklósi vásáron va lá -
1 nak — meggyilkoltatott. 

A' gyámoltalan — már kétszer szél ért — 
erötelen öreg, fején kapott három késszurások, 
és két fejszevágások következtében mult ki é l e -
tének 6 5 - i k , lelkipásztorságának 35ik évében. — 



A' szolgáló — ki csak három lépésnyire f e -
küdt a megöletettöl, — és a' zsidónál lévő tanító 
— kinek ruháján vérfoltok is találtattak — mint 
terhes gyanú alatt lévők elfogattak. 

E' szerencsétlen halállal kimúlt felett s z ó n o -
koltak: T. Ényi Dömötör Lajos beczefai — Mark 
1 3 , 3 3 — 3 7 1) A' halál idejének, és módjának 
bizonytalanságáról, 2 ) 's az embernek ebből folyó 
kötelességeiről. — T. Kazinczy István katát-
fai — Luk. 12 , 4 5 . 1 ) az emberi élet a' bö lcsö-
töl fogva a' koporsóig 2 ) a' koporsón túl az erény 
megjutalmaztalik — prédikátor urak. — Búcsúzó 
beszédet tartott Csorba Veres Lajos kispeterdi 
előimádkozó; siri beszédet T. Héregi József N. 
peterdi prédikátor ur. — 

A z elhunytban neje — már most ö z v e g y e — 
Dömötör Zsófia e g y hü férjet; leánya Jusztina e g y 
gondos atyát; az egyház a' nemesnek és jónak — 
ínég későbbi idejében is •— hü pártolóját v é s z -
iéit el — Közli Kossá Károly, 

b idösfai segéd-pap . 

T u d ó s í t á s . A z evang. egyetemes és a' 
bányakerületi j egyzökönyvek nyomtatásban m e g -
jelenvén, amaz 6 , emez 5 pengő krajczáron kap-
ható, Edvi Illés Ádám (országút 6 4 0 . s z . ) S o l -
tész Albert (Feldunasor Coburg-ház) és Székács 
József uraknál. 

N y i l a t k o z a t . A' mult évi 34-dik s z á m -
ban általam közlött czikket ismételve igaznak 
lenni áll ítom, é s azon czikk minden pontjainak 
világos adatokkal leendő bebizonyítására, bár-
melly világi, v a g y egyházi törvényszéken, a1 l e -
hető felhívásra ezennel késznek nyilatkozom. Borsi 
Pál urnák pedig e1 lap 3 1 . számában tett becs te -
lenítő szavaira Luk. 23 . 3 4 . szavaival felelek. 

U j j G y ö r g y , f. kércsi pap. 
A d a k o z á s . A ' Gusztáv-Adolf egyesület 

3 9 - d i k fötársulata Szászországban Chemnitz v á -
rosában tartott f. é. aug. 8 - k i ülésében a' C s e h -
országban elszórt ev . gyülekezetek számára 4 0 0 , 
a' fbirzeni csehgyül .nek 1 0 0 , a' lincieknek pedig 
1 3 0 0 tallért adott. 

A j á n l a t . Bodnár Gábor, rn. bogdányi ref. 
lelkész ur a1 1 8 - d i k számú Jeszenszkyféle indít-
ványhoz e g y részvénynye l járul. 

JLevelezés. M. JU..£Íczei ref. p»p ur a ' bajusz 

apológiáját nem kívánja külön á té ln i . Mi, kik mindenben t isz-

telve hallgatjuk meg az ellenvéleményt, nehogy ezen, magá-

ban nem fontos dolog ia, nyom nélkül enyésszék el, ide ig ta t -

juk rövid kivonatban az ér in te t t czikk leghatékonyabb részét. 

Miután M. L. ur alulírottat megvagdosta, — nem elöször t ö r -

tént ' s biztat a ' r emény nem is legutószor — "a meg jegy i e t t e 

volna, hogy kik a1 bajuszt a ' papi férfiak arczukról azámüzik, 

ezt a1 többség véleményéhezi simulásból teszik, hogy az m in -

d ig divatezikk volt, de ö 's az ujabb idő papsága a ' bajusz 
elleni conjurat iókba befolyni nem akar, sőt természetadta sza-
badságát korlátoztatni nem e n g e d i ; miután előadta volna, 
hogy a ' protest . papság, a" külső viseletben mindig a ' világi 
rész t követvén, miért különbözzék tőle ez egyben : igy fo ly -

tatja bajusz apológiáját . — Igen , a ' bajusz az areznak 
éke , 's kivált a1 szakái az öregeknél annok méllósaga. — 
Mi protest . papok vagyunk , nősülnünk szabad és kell, o t t 
lehet azért arezunkon a' ferfiuság jelleme is, 's nem szük -
ség attól magunkat megfosztani hatatlanul , mit a ' te rmé-
szet kegyesen dajkálkodó szeretetből nemünk kiemelcsére 
ékességül felajánlott . Mint a ' puszta kert diszét veszt i , ha 
abban fa nem zö ldü l , éktelen az arcz i s , melly szőrtelen — 
marad szép a' nőnem, az tisztán illatos virággal diszlő kert . 
Igen, de zord 's éktelen a" v i d é k , ha még a' síkságokat is 
felhőben mosdó sudaros fuk lepik ? ugy van — megengedhető 
azért az areznak is cultiválása , nehogy az bozontos szőrnek 
csiplye helyévé vaduljon. Ámde, hogy a' szakáll, kivált az 
őszbeborult szakáll az areznak több, mint éke, sőt méltósága, 
ki t agadha tná? — egy halvány-pirosszin a j a k r ó l , mellyet 
felülről a ' gond alatt őszült hajfürt koronáz, alólról a1 leszi-
várgott arczi verejtékkel szürkézett szakáll ünnepélyesít, nem-
de nem hatályosabb-e sokkal a ' bűn ellen mennydörgő isteni 
ige ? — e1 látvány, mint a' huzamos időkön erényesen á t -
küzdött , hivatalos tet tek közt őszült, angyali nyugalommal ' s 
lelki csendes erkölcsiség szent érzetétől meghatott kép egy 
tekintetre nemde nem rázza-e meg lélekben a' lelke üdvéről 
fe ledékenyt? 's miként isten a1 mohosult szirtek ezredes ké -
pében imádandóbb, a ' mennydörgés ret tentő szavában erősb, 
a" villám fényében meghatóbb, a ' hófedte sziklacsúcsok m e -
rengő tekintetében szende érzelemmel betöl tóbb: az ő szo l -
gája is a' lejárt idők, a1 megősaült szorgalom, az erkölcsi i n -
gatagság emez ezüstszínű arczkifejezésében, nemde nem s o k -
kal megha tóbb-e , mint azon arcz , melly az aggastyáni k o r -
szakban is if jú éveket hazudni merész? E' tekintetből az 
isteni igé t hirdető egyházi szolgának még szükséges is az 
arczi szőrök rendezet t viselése. — De szükség ezzel tartani 
az if jú lélekpásztoroknak i s , annyira, a ' mennyiben szükség 
szemünket vakságtó l , melly az erőltetet t szőrkitépésnek nem 
ritkán szomorú következménye — óvni ; arczunkról az általa 
okozott bőrkiütegeket e l távoztatni : a' nyaknak — melly 
megmezítlenítve kendőkkel eléggé nem védelmeztethető — 
áthülésétől tartózkodni, szóval, egészségünke t melly nélkül 
szent hivatalnokoskodásunk mitsem é r , gondosan oltalmazni. 
Mondjam-e , mennyi életerő elpazaroltatik az ábrázati szőr-
szálak természettel siettetett k inövésére? A" drága időt, k i -
vált a1 legbecsesb vasárnapreggeli ó r á k o n , mellyet arezsző-
rünk kigyomlálására kell vesztegetnünk , kárpótlásul miben 
fogjuk vájjon visszanyerni? a' reá fordítani szokott költséget 
k i fogja vájjon visszatér í teni? — nemde, igazán Ítélve, nem a' 
ba jusz ' s szakáll lemeté lés-e a' valódi nyomorúság? bizony 
imádnom kell a ' Jehovát azon szent hajdani szózatáért is: a' 
te szakálladat ne beretváltasd el, 3 Móz. 19. 27.; csak 
örülnöm ke l l , hogy nincs isteni kijelentésünkben szaL !y, 
melly e ' részbeni emberi szabadságunkat kor lá tozná; és e ' 
szerint fenmarad azon reményem is, miszerint az elfogulatlan 
jövőkor szelleme önkényt reánk ruházandja azt, mitől most 
a ' közvélemény rabjai irtózunk , vagy irtózni kény te len í t t e -
tünk. — Ezek okaim, mellyekiiél fogva a ' papi bajusz, ' s vele 
rokon szakáll ügye mellett szót emelni bá torkodám, és vala-
hányszor az ellene dühöngő fél inquisitori máglyáját lobogni 
l á tom, igy szánakozzam: szegény bajusz! — M. L. g iczeí 
reform, pap. — Erről ennyi ugy hiszem elég lesz. — Az 
uri imádság versekben nem vétethetik fel. — Hoits Saru. 
urnák Patronusok és Inspectusok czimü értekezését 
adni fogjuk. — A" bajusz ügyében Juharfalvárói még egy 
czikk é rkeze i t , még pedig előbbinél jóval pogányabb. Én 
ugyan ki nem adom, hanem tessék kiadni aká rho l , ]s én k e -
gyed legfényesb diadalát is irigyleni nem fogom. En b e é -
rem a' tanúsággal, mellyet szerzék papok e l lenében, midőn 
a-1 jelszó a ,,bajusz" vala. S z é k á c s . 
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L e o 1. epist . 9 5 . 

TARTALOM: Pártfogók és felügyelők. — Egyház és iskola. 
Dr. T a u b n e r K á r o l y . — G y ű l é s : Abauji egyházme-
gye őszi közgyűlése. — n —. — Külföld. — Vegyesek. — 
Levelezés. 

Pártfogók és felügyelők. *) 

A* magyar evang. egyházban a* pártfogók 
jelen helyzeteikről, vagy legalább ezimeikröl és 
a1 felügyelök felhatalmazottságáról vitatkozó kér-
dések már rég napirenden vannak ugyan, de 
mindeddig e' tárgyra vonatkozólag misem hatá-
roztaték és alapítaték meg, még pedig, mint n e -
kem látszik, azon egyszerű okból, mert a' tárgy 
megvitatásában a1 honi protestáns egyház törté-
netét mel lőzve , azt figyelembe venni elmulatók. 
Ezen történet azonban még sok egészen homá-
lyos helyekkel bővelkedik. Mind az, mi e' rész-
ben korunkig sajtó alól kikerült, az egyház külső 
állapotjára vet ugyan némi csekély világol, de az 
egyház belkörülményeiröl egészen hallgat. Ez 
utólsó részben mások közölt leginkább az egyes 
kerületek, esperességek és községek kézen levő 
jegyzőkönyveiből nyerhetünk felvilágosítást. A' 
két elsők, részint az illető levéltárakban, részint 
pedig magányosoknál ** ) találhatók, a' harmadik 
nemüekhez ritkán lehet jutni's nagyobbára r.cath. 
kezekben léteznek, mind három azonban ugy te -
kinthető, mint mellyből napfényre semmi sem jött, 
mint melly kimerítetlenül hever. Miután tehát a' 
fenemlítelt kérdések a' „protestansIap"ban már 
gyakorta érintettekés vizsgáltattak,engedjék meg 

ezt a1 kerületek és esperességek ó jegyzőköny 
veiből kipuhatolhatám, egyházunk őskorába v e -
xessem. 

Legelőbb is azon hamis és mégis messze p l -

Patronusok éa Inspectorok. 

* * ) Illy gazdag tartalmú j egy tökönyvek éa más e g y h á z t ö r -
téneti gyű j t emények Ula l ta tu .k a ' tiszólczi e g j ház l e -
vé l t á r ában , összeszedve é» megvéve Schulek Mátyás 
helybel i lelkész által. 

terjedt előítélettel kell szembe szállnom, mintha 
a' pártfogók, kiváltkép pedig a' hatalmas urak a* 
megtisztított vallás honunkba átszivárogtatásánál 
birtokaikban egyedül a' vagyon- és uralkodás-
vágytól vezettették volna magokat, minlha az 
egyházak javait, a1 tizedet ők húzták volna és az 
egyházügyek elrendezését önbelátásuk szerint 
önkényileg gyakorolták volna. Ezt a' történet 
egyátalán tagadja. Igaz ugyan, hogy a' refor-
matio sok helyen a' földesurak , városokban a" 
tanács által, hanem mindenütt a' lelkészek s e g e -
delmével viteték v é g h e z , a' papság jogai és az 
egyház tulajdonai azonban sértetlen maradtak. 
Valamint a' tizenhatod, ugy a' püspöki tized is, 
hol ez a' papihivatallal kapcsolatban vol t , v a g y 
általa bérben biratott, a' mysta * ) sértetlen bir-
toka maradt, ki a' kikötött mennyiséget ollykor, 
legalább eleinte, mig szokásból ki nem ment, az 
archidiaconusnak vagy közvetlenül magának a* 
püspöknek fizette. Sőt vannak esetek, kivált S á -
ros és Liptó vármegyében, hogy a' földesurak 
és pártfogók ősi és szerzeményes telkeiket is a lá -
veték a' tizednek, ha t. i. a' lelkész jövedelmét 
elégtelennek találák. 

Mi a' pártfogói jogot illeti, kitetszik, hogy a" 
földesurak é? a'szabad királyi városok tanácsosai, 
azon időközig, melly 1673-ban a* prot. egyház 
virultának véget vele, épen olly teljes birtokában 
valának, mint &zt a* r.kath, egyházban gyakorlák. 
A' lelkészt mindazáltal az esperes tudtával és 
hozzájárultával választák, és általa iktattaták be. 

I. olvasói , hogy őket e' "tekintetbenI mennyire l í í a í v á l a s z t o 1 ^ hivatalt még nem viselt, a ' f r a -
n1 k a r ^ i S A* a a n ^ . c c ^ . t a nernitas * * ) ajánlatával a' supennlendenshez kel-

letett küldetnie. Megtörtént ugyan ollykor, hogy 
az országnagyai a' lelkészt az esperes ós fraler-
nitas tudta és megegyezte nélkül, sőt az utolsóval 

' ) A' protes táns lapban feltott azon kérdésre : ,,Mi értet ik 
a ' K)ysta a l a t t ? ezt felefem: nem. egyéb, miat pap, l e l -
kész , mint ki a' myster iumok igazgatója . Ismeretes ezen 
közrapudás: „Bea tus ille mysta , ubi nullus nobí l is ta , 4 ' 
melly.a" XYII- ik században vevé e r e d e t é t . 

*) A ' kétóbb úgyneveze t t senioratus. 
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daczolva, pártfogolt egyházaiban önmaga választá 
vagy eltávolítá. Hasonló esetek azonban tud-
tommal csak igen gyérek valának , söt utólsóféle 
csak kettő adá elő magát, és én ezen tetteket csu-
pán mint törvénytelen kivételeket hozom fel. 
Gyakrabban megesett azonban, hogy magok a' 
pártfogók a* r.kath. egyházba térvén át, az evang. 
lelkészeket önkényesen elüzék, 's ezen esetben 
aztán csak az országgyűlés nyújthatott s e g é d -
kezeket. 

Egyébiránt ezen korban a' fraternitas és a' 
superintendens intézkedék az egyház minden 
egyéb jogai felett. Történt t. i. hogy némelly 
egyházakban a' XVI-dik század közepe táján, 
másokban ismét vége fele a1 megtisztult tan le lké-
szei legtöbbnyire, a' mint eldödeik ez vagy amaz 
archi- vagy vicediaconatushoz tartoztak 's olly— 
kor, mint azt a' politicai, földesurasági és még 
más körülmények is engedék, saját testvéregyle-
tek- (fraternitas) és esperességekben egyesültek, 
és különös törvényeket alkottak, mellyeknek v é -
dőiül, ollykori esetekben, az illető megye ren-
deit választák. A' testvéregylet főnöke az e s p e -
res volt, mellé pedig 2, 4 vagy 8 dékán, 2 vagy 
4 ülnök, egy szónok cs e g y jegyző adaték, az 
egyházak és testvéregylet lelkészeinek száma 
szerint, hozzátéve, hogy mindannyian az összes 
lelkészek szavazattöbbsége állal választattak. 
Ezen hivatalnokok tevék az 1 - s ö asztalt, min-
denben eldöntő szavazattal birtak és a' consisto-
riumot vagy tanácsot ök képezék, a1 többiek e l len-
ben, kik a' 2 - ik asztalnál ültek, az elnök válasz-
tásába levő befolyásokat kivéve , csak hallgatók 
voltak és egyedül az elnökhez volt szabad kére l -
meket intézniök. A' testvéregylet minden évben 
közönségesen négyszer gyűlt össze, és szigorú 
büntetés alatt minden lelkésznek meg kellett j e -
lennie. Ülés folytában az elnök gyakorlá a' le lké-
szek és iskolatanítók felett, minden dolgokban, a1 

birói hivatalt. Az ezek ellen intézett becstelenítési 
és adóssági perek ezen Ítélőszék előtt intéztettek 
e l ; de leginkább az erkölcsbirálat vagy fegyelem 
egyesek igazhítüsége feletti Ítélet, a' lelkésznek 
egyházhozi viszonyai tartoztak ide, ezen hivatal-
nokok adák meg az ország törvényei által megtil 
tott rokonsági fokozatokban az engedményt és 
az elválási szabadságol, mindkettőt azonban rendr-
kivüli gyengédséggel és minden fizetés nélkül 5 
ezen elnökséghez folyamodtak a* le lkészek , ha 
jövedelmeik csonkítattak, ehhez fordultak a' párt-
fogói jog tulajdonosai, ha mások a* papi jövedel -
meket veszélyeztették. A' törvény áthágói pénz-
beli büntetéssel, az egyház megkérésével, $öjtö-
léssel és kizárással, t i.. az urvacsorájának é lé sé -
től bizonyos időig elfiltatásával 's más efféjlékkel 
büntettettek. A' rendzavarók ellen, ha a* nemesi 
rendhez tartoztak, és a' kirekesztést ellenök hasz -
nálni nem akarák, a' megye rendeifaez folyamod-
tak, a' szentségek gúnyolói ellenben keresztyén 

eltemettetés megtagadásával lakoltak. Ha tehát 
most már kérdezzük, vájjon az 1673-d ik körüli 
időszakban a' pártfogók részt vőnek-e az egyház 
igazgatásában? a* válasz reá bizonyosan tagadó 
leend, mert, mint a' történet bizonyítja, egyedül 
azon joggal birtak, mint, mellyet a' r.kath. mai 
napig is gyakorlanak , t. i. a' lelkészeknek vá -
lasztható kijeleltek közüli kinevezését, melly a l -
kalommal az egyház tanácsát és hangulatát is 
figyelembe vevék. A' testvéregylettöl, minden 
fontos esetekben, a' superintendenshez vitethetett 
fel az ü g y , ki a' sellyei és szepes-váralyi zsinat 
végzésénél fogva egyszersmind első és egyedüli 
biró is volt a1 le lkészek, káplánok, és tanítók 
ellen telt eretnekségi és házasságtörési vád e l -
döntésében. Az említett zsinat rendeleténél fogva 
a' superintendensnek a' consistoriumba világi 
rendű bírákat és törvénytudókat is kelletett volna 
meghívni, ez azonban, mint a" consistorium k é -
zenlevö nyomai mutatják, sohasem történt, hanem 
a' testvéregyletekböl papi rendű kitűnő tudomá-
nyú férfiak hivattak meg, söt legtöbbnyire magok 
a' testvéregyletek által küldetlek a' superinten-
dens kívánatára E' felelt ugy látszik, mintha az 
espereseknek kötelességükben állott vo lna , a' 
gyűlések adataival mindenkor a1 superintendens-
nél megjelenni, ezt legalább sup. Spetk irata, 
mint ismeretes kötelességet, igen sürgeti és azt 
rendeli, hogy kik személyesen meg nem j e l e n -
hetnek, az iratokat minden esetre beküldjék. 

A' superintendens különös jogai közé tarto-
zék az egyházak vizsgálása. Ezt az illető megye 
conpassualisával ellátva, az esperes és az articu-
lare testimonium kíséretében tevé és a' birói h i -
vatalt, minden előforduló esetekben, mint utolsó 
és legfőbb ítélőszék gyakorlá. A z itélet v a g y 
azonnal sükeresítetett, vagy annak végrehajtása 
az esperesre bízatott, söt ha nemes személyeket 
illetett, a' megyének is ajánltatott. 

Ez fővonásokban a1 prot. egyház belső elren-
dezésének tüköré az 1673-d ik évig. Ezen egész 
időközön keresztül a' pártfogók csupán az ország-
gyűléseken látszanak a' megyék által az egyház 
sorára nézve, némi befolyást gyakorolni. A' l e g -
több? zsinatok az ország egyes nagyai pártfogása 
alatt tartattak ugyan, söt Sellye, * ) Szepes Váralya 
és Semptéhen a' magasb prot. aristocratia v i -
rága vala szemlélhető, törvényadó szerepét azon-
ban seholsem játszották, hanem mint egyházvé -
dök jelentek meg. A' felügyelőkről épen l e g k i -
sebb nyom sem látható, és azon egyetlen eset , 
melly előfordul, oda magyarázható, hogy Kis -
Honthban , a' megye összes rendei he lyet t , kik 
igen távol estek, t 6 3 7 - b e n Jákóffy Ferenczet 
kérék ki magoknak sO törvény őréük A' fe lügye lő 
név ismeretes, söt használatban is volt az egyházi 
életben, csakhogy egészen más értelemben. Mint-

*) Zsolna? 



hogy t. i. azon kerületben, mellyhez Pozsony- , 
N y i t r a - é s Barsmegyék tartoztak, több magyar, 
abban e l lenben, meliyet Zólyom , Nógrád N . -
Honth és Turócz képeztek, sok német egyházak 
találtattak és tót superintendensek voltak választ-
va , mind a' két kerület részére az említett n y e l -
veket tudó felügyelök választattak, kik azonban 
a' superintendensek alá voltak helyezve. 

Más politikai körülmények uj tünemények 
szülői lőnek az egyházvilágban. Midőn 1 6 7 3 - b a n 
a' legtöbb egyházak lelkészeiktől megfosztattak. 
1 6 8 7 - i k országgyűlés után az evang. egyházak-
nak csak csekély része volt lelkészekkel e l látva, 
é s sok helyeken r.kath. papok hozattak be, a 'pro -
testansügy védelemre szorult , ezen hivatallal és 
joggal a' körülményeknél fogva nemes szárma-
zatu férűak ruháztattak f e l , kik az egyház k in-
cseit, könyveit, tökepénzeit 's a' t. vevék ő r í z e -
tök alá és kedvező alkalommal az evang. i s teni -
tisztelet ujonti behozataláról gondoskodtak. Olly 
szerencsés helyeken is, hol saját istenitisztelettel 
bírtak, a' lelkészt illy felügyelök oltalma alá he-
lyezék , minthogy átláták, hogy számtalan m e g -
támadásoknak van kitéve. Minlhogy falukon, hol 
több v a g y kevésb számú nemesség lakék, már 
előbb bízattak meg alkalmas férfiak a' közbirto-
kosok közös ügyeinek vezérletével és véde lmé-
vel , kik azután „ fe lügye lő" nevet viseltek, k ö -
v e t k e z é k , hogy vagy ennek felügyeletére bizák 
egyházi érdekeiket , v a g y pedig ezen név alalt 
mást vála^ztának. Városokban e' zivataros idők-
ben illy hivatalok szüksége mind inkább sürgetösb 
lőn. Ezen idökorig az egyháznak statushozi v i -
szonyát és részint az egyház külügyeit i s , mint 
pártfogó, a' városi tanács rendezé. Ez azonban 
legtöbb helyeken, legalább részben, ha nem e g é -
szen, a' r kath. egyházba tért, és a protestánsok 
törekvéseinek, az egyház ügyében, e g y egyes í tő 
pontra volt szükségök. És épen ez egyházunk 
felügyelőségének eredete és első kezdete. Azt 
azonban korántsem kell hinni, hogy ez időszak-
ban már minden egyházak saját felügyelökkel 
voltak el látva, sőt el lenkezőleg azt bizonyítja a' 
későbbi történet, hogy illy férfiakkal csak kevés 
's annak szükségét leginkább érző egyházak és 
bizonyos időig látattak el. Különben, milly s z o -
morító a1 magyar prot. egyház 1 6 7 3 - t ó l 1 7 0 4 ig 
terjedő történele; épen olly homályos és zavar-
teli; közönséges külforrásai az 1 7 6 3 - d i k évve l 
egyszerre elhallgatnak, a' lelkészek, krk azt f e l -
jegyezn i szokták, v a g y számüzvék, vagy a g g o -
dalom, félelem és inség martaléki, a' reá köve t -
kezelt idő pedig 1704- töI alig nyújt e* részben 
némi világsugárt. Ezen végső időkből annyi k ^ 
világlik, hogy azon viharos és szomorú korban a' 
felügyelók ollykor az egyház őreivé választatok 
Hol volt ez szokásban, milly jogokkal bírtak, rflilly 
szolgálatot tőnek az egyházaknak, arról b izony- 1 

ságaink nincsenek. 

Mi a' pártfogói jogot ezen időszakban illeti, 
azt az evang. földesurak e g é s z e n elvesziték^ 
mert a' püspökök, a' papi hivatalok r. kath. l e l k é -
szekkel betöltésénél rájok mitsem ügyellek, 's b e -
helyezék őket azon javadalmak birtokába, m e l y -
lyek az élő pártfogók r kath. eldödeitöl származ-
tak szintúgy, mint mellyek evang. feleiktől alapí-
tattak. Ennél fogva keveset használt, hogy olly 
egyházakban, mellyek a' Toköly hadainak hatal-
mába jutottak, az evang. isteni tisztelet he lyreá l l í -
tatott, mert visszavonulta után az evang. l e lkész -
nek is hátrálnia kelleti. Csak e g y l ényeges szo l -
gálatot tön a' hatalmas nemesség az evang. e g y -
háznak, hogy mint hü pártolója, a' törvény ked-
vezését nagy áldozatokkal hasznára fordítva, v á -
raiban lelkészeket tartott,, isteni tiszteletet r e n d e -
zett, abban részt venni alattvalóinak is m e g e n -
gedő, 's mi legfőbb, hogy ez által ezereket tar-
tónak meg őseik hite iránti hűségben, kik árván 
hagyatva különben, a' r.kath. egyházba v i s s z a -
tértek volna. (Folyt , köv . ) 

Egyház és Iskola* 
A z alakok, mellyeket magának a' szellem 

felépíte, szétdölnek, ha eltűntével azok m e g r o s -
kadvák, miként az emberi t e s t , ha öt a' halál 
éltétől megfosztá , porrá leend. De az ó életből 
ismét uj támad; minden uj állapot mint mag e g y 
megelőzőben fekvék 's okvetlen csak ebből f e j -
lődhetik ki. Ha magát igazolni uj élet akarja, melly 
arra jogát nem e g y előbbitől nyeré , elnyomorúl 
az 's nem díszlik örvendve , miként üvegházi 
növények soha nem birnak azon t e l j e s ség - 's 
erővel, meliyet a' természet saját éghajlatjok alatt 
és saját földjükben teremt. 

Korunk, melly az elmúlt századokon alapszik, 
jelentes kórjelül a' mindenült mutatkozó 's élénk 
törekvést birja szabadság után. Mindent, mi a' 
kifejlődést némileg tartóztathatná, le akar győzni . 
Ugyanazon szellemet látjuk mindenütt uralkodni. 
Maga a' természet legyőzetik emberi ipar által; 
czéljainak szolgálni kénytelenül, 's alig gördíthet 
az már elébe utján akadályokat. Szintúgy a' s z e l -
lemi világában, melly szárnyait szabadon kiter-
jeszteni, 's a' kalitból, hol gyakran aranylánczok-
kal nyűgözve csak arasznyira szállonghatott, me-
nekülni törekszik, az aether méretlen téreiben 
korlátlan *s szabadon, kedve és ínye szerint rep-
desendő. lénye után indulandó. 
T Í)p miként szüntelen egyik tulságból a' másik 
k ö v e t k ^ i k , ugy a1 szellem sem akarja magát, 
fékeiből egyszer kiszabadulva, korlátoktól kör-
nyeztetnr, vadon dűl szét 's alig ügyel a' l e g -
szentehhfe. Jelenleg mindent, a mi áll, le akar 
rontani , mivel neki s z a b a d mozgásában minden 
akadálynak látszik. Holott az igazi szabadság csak 
meghatárott korlátok közt létezhet. Önkény, melly 
ma^áo kivül semmiről nem gondol, melly mindent 



meghódítani, mindent magához hasonlóvá akar 
tenni, nem szabadság, az zsarnokság. Azért egyik 
feladata az észnek: a' szabadság korlátait, mely-
lyekben az magát igazán megkisértnek tanúsít-
hatja, kijelelni, szóval , neki igazságot teremteni. 

Ezen küldelem és törekvés az élet és tudo-
mány minden körében, mellyek, fájdalom I e g y -
mástól még mindig felette elválasztvák, a1 helyett, 
hogy egymást viszonyosán áthatnák, jó jele ko -
runknak 's azért kezeskedik, hogy erök léteznek, 
mellyekböl, ha a' háborgások torlódó hullámzatai 
a' nyugalmas kifejlődés olaja által lecsillapulvák, 
derült és uj, az igazi középet tartó jövendő kép-
ződik. 

Emancipalió a' zászló, melly alá mindannyian 
sereglenek, az tábori jelszava korunknak. Igaz, 
hogy az ember felszabadítandó mindennemű rab-
szolgaságtól ; de nem mindenütt, hol emancipatio 
után kiáltoznak, létezik rabszolgaság. A' ki a' 
fát természeti földéből kiszakítani 's gyökereit a' 
légben akarja lebegtetni: az azt életétől fosztja 
meg, 's oka, hogy elszárad. 

Az iskola is jogosítva érzé magát az egyház-
tól elszakadni, 's igy önálló életet élhetni. A' 
harcz, melly ez által támadt, két oldalról tekint-
hető, először mint harcz a' philosophia és dogma, 
's azután mint harcz a' világi és egyházi közt. Mi 
ugyan joggal kétkedünk, hogy a1 küzdőkben az 
iskola-emancipatió mellett az első nézet vala az 
elv, miért ők fegyvert ragadtak. A' puszta dog-
ma igenis a' törekvő szellemet ki nem elégítheti; 
meghatározott időben keletkezett az, meghatáro-
zott körülmények közt, 's ha ezek megváltoznak, 
nyomósságát könnyen elveszti. A' szellem kihal-
tával, melly teremté 's alkotá, üres hüvely leend, 
's a' tiszta üresség nem elégíthet sokára ki, ha 
az e g y ideig a' gondolatlannak elég vala is. De 
ha a' philosophia a' dogmát lerontja, a' nélkül, 
hogy az elavultnak helyébe ujat helyezne, melly 
belső alapzattal bir, akkor a1 feneketlenbeesünk; 
mindent, mi megragadható va la , elvesztünk, 's 
gyámoltalan, kormány nélkül hányatunk az élet 
hullámzó tengerén. A' philosophia 's dogma közt 
tehát itt is egyesítés keresendő, mellytől igazi 
kielégítést várhatunk. 

Ha tagadjuk ezennel, hogy a' harcz az isko-
la-emancipatio mellett az érdeklett mély m e g -
hasonlásból keletkezett, e' szerint bizonyosan 
nem a' megtámadók eszméletével, hátra van á l -
lítanunk, hogy a' világi az egyházival pert k e z -
dett l é g y e n , magát ennek ellenében nem csak 
igazolandó, hanem a' felsöséget is elnyerendő. 

A1 feladás, mellynek megoldását itt kitüztük: 
az egyház és iskola közti viszonyról, miként az 
előttünk mutatkozik, némi értesítést adni. Ezt l é -
tesítendők , előbb a' status és egyház közti v i -
szonyról kell szólanunk, melly viszonyból az e l -
sőbb, ha az iskola czélját szem előtt tartandjuk, 
könnyen kiviláglik. 

Miként a' virág a* nap felé fordul, ugy vágy 
az ember szíve az után, mi felette van , e g y 
örök, láthatatlan után. A' földi, mellyhez a' test 
által lánczolva van, nem hazája; idegen ország 
az, mellyen keresztül kell vándorlanunk, hogy az 
atyai lakba, mellyet elhagyánk, visszatérhessünk. 
Ezen érzetnek, hogy hazánkat még csak keres-
sük , hogy az itt alant fel nem lelhető, élénken 
kell bennünk meggyökereznie, ha azon czélhoz, 
melly számunkra kitűzött, mind inkább közelíteni 
akarunk. Ezen czél pedig nem e g y é b , mint az 
igazság. Utána törekedni, küzdeni érette, őt bír-
hatni, világában élni, az a' feladás, melly az e m -
bernek jutott. De az igazság nem földi ismeret-
ben létezik, nem emberi tudatban, ha ez az igaz -
ság forrásából ered i s , ha bár az színes sugárzat 
az e g y tiszta napból, melly minden tudatot, min-
den egyes igazságokat magában zárva foglal. I s -
ten az igazság. Öt tehát megismerni, öt ezen i s -
meretben szeretni, ö benne élni, lenni és mozog-
ni, lényünket ő benne megalapítottnak érezni, oda 
legyen minden törekvésünk irányozva. Tetteink-
ben ne saját önhittségünknek hódoljunk. 

De a' teljes igazságot felfoghatni emberi szel-
lemnek e' földi életben soha nem sikerülhet. F é -
nye öt megvakítaná; földhez sújtana bennünket, 
miként Sault a' vi lágosság, melly öt hirtelen az 
egekből környezi vala. Nem vagyunk csupa s z e l -
lem, és ha bár, szellemünk mégsem a' tökéletes 
isteni szellem, hanem ennek csak viszfénye, su-
gárzata. Es igy a' földi lest záraiban is fekszünk, 
testünk küzd a'szellem ellen. Az önzés'kérkedve 
emeli fejét bennünk 's műveli, hogy magunk aka-
runk magunknak valami lenni, megfeledkezve az 
alapról, mellyen állunk. A' mennyeitől elszakadni 
törekszünk, 's magunkat elég bölcseknek hisszük. 
Ez által gátoltatunk örvendve 's szabadon azután 
vágyni, azt óhajtani szüntelen, mi a' legkellöbb. 
De le kell ráznunk, mi ránk a' föld salakjaiból r a -
gad, ünnepi ruhát kell öltenünk, hogy az istenhez 
juthassunk. 

Továbbad az ember nem magán létezik a1 

földön , nemcsak apa- és anyával, rokonok- és 
testvérekkel él összeköttetésben , hanem mások-
kal is, kik neki idegenek. De azok ne maradja-
nak neki idegenek; a' keresztyéni szeretet k ö z -
láncza mindannyiát övezze át. Mert azért jöve 
Krisztus a' világra, hogy ezen lánczot összefüz-

's hogy általa az üdv elhagyott útjára v i ssza-
téifflnk. Ő megmutatá, hogy az isten atyánk, k i -
he? ő általa juthatunk. 

Igenis, az emberiség, szenvedélyektől kör-
nyezve, felette távol van azon czéltól, melly neki 
kitűzött. De hogy hozzá mind inkább és inkább 
közelílsen, hogy üdvét egyedül az isten- és Krisz-
tusban keresse, oda hatni, feladása az egyháznak. 
Kötelessége e' szerint az ember szellemét örök 
forrásához igazítani *s vezér leni , öt tévútaktól 
megóni 's ezekről visszavezetni, öt vigasztalni 's 



erősítni földi szenvedések elviselésében, örömei 
valódiakká tenni, midőn azokat az isten iránti 
szeretet állal dicsöúlteti, szóval, azt irányozni, 
h o g y a' mennyei élet a' földit mindenütt áthassa, 
hogy az annak ellenében túlsúlyt ne nyerjen. Az 
élet minden viszonyainak át kell a' vallástól vi lá-
gulniok 's igazságukat csak benne lelniök fel. 

Maga az üdvezítö alapítója s szerzője az e g y -
háznak illy értelemben, tanítványait megbízván: 
„Menjetek el mind a' széles világra 's prédikáljá-
tok az evangéliumot minden teremtménynek." Az 
egyház tehát a' Krisztus szellemétől áthatott kö-
zössége azoknak, kik rendelvék az isten igéjét 
hirdetni, 's azoknak, kik azt követik. Lénye s z e -
rint ekként semmi köze a' földihez, világihoz. De 
mennyiben a' jelenetbe lép, egyszersmind a1 fö l -
dihez is kapcsoltatik ; mert a' valóságban minden 
jelenet, ha eszmében a' földi felett áll is, a' fö l -
dibe lép, mi mintegy a' test, melly a' szellemet 
átruházza. Fentartandó csak, hogy miként a' test 
a' szellem állal némileg átalakítható 's megte-
remthető, az egyháznak is áthatva kell lenni 
eszméjétől, s a' földiben nem mintegy fe le lem-
zödnie. Czélját szilárdul szem előtt kell tartania, 
szüntelen megemlékezvén Krisztus szavairól : 
„Országom nem e1 világból." Ha abba, mi nem 
tiszte, akar avatkozni, ha többet óhajt, mint a' 
földi, világi viszonyokat dicsöültetni, átvilágítani 
's azokat igazságukra vezérleni, magának külső 
úrságot igénye l , melly hozzá nem illik, igy e l -
szakad lényétől 's könnyen összeütközésbe jő a' 
földi hatalommal, melly a' slatus állal képvi -
seltetik. 

Ila régkorban a' stalusvala a sarkpont, melly 
körül az összes emberi élet forgott, ugy hogy 
benne az egyediség jobban vagy kevésbbé m e g -
szűnt: akkor a' viszony a' keresztyén statusokban 
más lön. Az ember nem a' statusért van, hanem 
más, magasb czéllal bír ő, mivel a' stalus csak 
világi intézet, mellynek az isteni szellemtől igenis 
áthatva kell lennie. 

Különbözők a' földi ember szükségei, külön-
bözők szellemi törekvései. Ha bár mindannyijá-
nak egy végpontra kell is irányozva lennie, az 
utak, mellyek ehhez vezetnek, mégis számtala-
nok. Ha e' szerint kiki magán, a' másikról nem 
gondolva, akarna hatni 's működni, mindennemű 
czivódások támadnának 's gátlások következné-
nek be, mellyeket elmellőzni gyakran csak külső 
hatalomnak sikerülne. Erre igenis nem kerül, ha 
minden emberek ugyanazon keresztyén szellem-
től vezéreltelnének. De mivel ez nem történik, 
kell, hogy mindenki más kára nélkül sajátosságát 
kifejthesse, egy intézetnek lenni, melly a ' l e g -
különbözőbb törekvéseket magában egyesíti , 
melly a' külső akadályoknak elejét vegye vagy 
azokat elmellőzze. Ez tehát a' status czélja. F ő -
feladása, a' benne élő személyek biztosságáról 's 
a* valódi szabadságról különböző végrehajtások-

ban gondoskodni. Azért kell neki törvényeket 
hoznia, mellyek által minden földi viszonyok sza -
bályoztalak, 's a' mellyeknek mindenki köteles 
hódolni, a' pap is , mennyiben tagja a' statusnak. 
Ha e' szerint a' status az egyházzal összeütkö-
zésbe jőni nem akar, ama törvények ennek sze l -
leméből származzanak. Azok ne csupa emberi 
hagyományok legyenek, hanem bennök az isten 
szelleme éljen Ha ez ekként van, a' status is 
ugyanazon czélnak szolgál, melly az egyháznak 
kitűzött, csak hogy, ha ez a' belső, vallási életre 
viszonylik, amannak a' külsőt, a' világit kell át-
karolnia, mellynek biztosítása nélkül az első nem 
élhet teljesen. Egyház és status kölcsönös v i -
szonyban állnak, miként a' szellem és test; mind 
a' kettő köteles egymásért munkálkodni, mert az 
egyik a' másik nélkül fenn nem állhat. Ha a' test 
megbetegszik, könnyen gyengültség hatja meg 
a' szellemet is; és az elgyengült szellem beteggé 
teszi a' testet. Világi és egyházi kezet nyújtsa-
nak egymásnak; az egész ember megtartására 
mind a1 kettő szükséges. Az egyházinak nem kell 
annyira túlsúlyt nyerni , hogy az állal a' világi 
elnyomva l e g y e n ; a' testnek is van joga létezni, 
ha bár dicsöülten a' szellem által. Ketten e g y e -
sülve teszik az életet, és élni, valódilag élni a' 
feladás, melly az embernek e földön megoldani 
jutott 's lehetséges. 

Egyház és status tehát egymástól elkülönöz-
v é k , és miként a' szellem testté, vagy a' test 
szellemmé nem lehet, ugy nem olvadnak egyház 
és slatus soha egymásba össze vagy át. Fenállá-
sukban mindkettő egyenlöleg jogosílvák; mert 
egy eszmének kifejtései azok két oldalra, a'valódi 
élet országa eszmejének De mennyiben a' sze l -
lem magasban áll a' testnél, ugy áll az egyház is 
a' status felett, a' nélkül azonban, hogy azért az 
egyháznak szabad volna ennek jogaiba avatkoz-
nia, mivel mind a' kettőnek köre egymástól e l -
választott. De más részről az egyház csak a1 sta-
tus által valósul. Minden viszonyok, mellyek az 
ember által képeztetnek, csak a' statusban reali-
sálódnak, melly nem hathat igazán. Azért az e g y -
ház ismét némileg alárendelt a' statusnak, meny-
nyiben az csak a' status tagjainak mennyisége 
által képeztetik. Igy az egyház ne legyen stalus 
a' statusban, ne világi országot szerezni törekvő, 
hanem lehellete legyen az istennek, melly a' 
nélküle holtat és lénytelent meglelkesítse 's m e g -
valósítsa. 

Az ember hivatása e' földön: valólag élni, 
keresztyén szel lem- 's keresztyén szeretettől á t -
hatott életet élni, melly, hogy szellemileg é lhes-
sen , nem öli el számos vértanúk 's túlbuzgók 
példájára egyoldalúlag a' testet, hanem ezt az 
isten szellemének sérlhetlen edényeül tartja. Hogy 
tehát éljünk és hassunk — mert élni és hatni e g y 
— szabadságra van szükség. De a' szabadság 
önmeghatárzás. Erre az ember szelleme bizonyos 



érettségig nem képes. Mezítlen 's ólalom nélkül, 
idegen segítségre szorúltan jö e' világra és so -
káig kell öt vezetni, mig önállóságra bír. Miként 
a' repkény a' fa körül fonódik 's benne ótalmát 
leli, ugy hordoztatik a' gyermek zsenge korától 
a' szülei szeretet által. Ettől nemcsak testi, hanem 
szellemi viszonyban is függve teszi az élet első 
lépéseit. Igy az első nevelés a' családi körhez 
van kapcsolva 's etlöl el nem választandó, ha 
különben kívánjuk, hogy a' gyermek valódilag 
növekedjék, 's neki az alap egy sajátlagos é l e t -
hez megvettessék. De e1 fenyítéknek tiszta jám-
borságban, istenfélésben, derült vallásosságban 
kell történnie. Ha bár a1 gyermek, mivel még 
arra nem érett , a' keresztyénség igazságait fel 
nem fogja, a' hangulat által, melly a'családban 
uralkodik, összes lényébe mégis szellem oltandó, 
melly öt arra képessé teszi. Kora tanulja egy 
fensöbbnek lényét érezni és sejteni, hogy ezen 
alapon szilárd épület emelkedjék, melly a1 v iha-
rok daczára rendítlen áll. Ha többnemü kétségek 
támadnak is később, mellyek az ismeret után 
törekvőt el nem kerülik, ezeken, mint nap a' f e l -
höken keresztül, át fog törni, 's eljutand a' v i -
lágossághoz , melly forrása minden dolgoknak. 

Ha a' gyermek annyira haladott, hogy több 
ismeretet, mint a' mennyit a' szülei házban n y e r -
het, képes felfogni, akkor nem helyébe a' s z ü -
léknek, hanem csak segítségökre az iskola lép 's 
követeli igényeit. Mivel a1 gyermek tehetségei 
e' korban nem nyilatkoznak világosan, hanem 
csak lassanként fejlödnek 's bontakoznak mintegy 
ki, mindannyijának ugyanazon oktatás szolgálatos, 
és ez a1 népiskolában adatik. Czélja: minden a' 
leendő emberben szunnyadozó szellemi idomokat 
ébreszteni 's azokat addig képezni , mig az ma-
gát egy bizonyos és meghatárzott hivatásra el 
nem tökélheti. Az alap azonban, mellyre épült: 
keresztény vallás; ennek szellemétől összes é l -
tének áthatva kell lennie. Mert feladása mellett 
csak ekként maradhat igazán hü , mivel minden 
meghatárzott hivatás, meliyet az ember választ, 
ismét keresztyén értelemben, benső szeretettel 
isten és embertársaink iránt karolandó át Csupa 
emberi tudat, melly ezen alapot nélkülözi, üres 
dióhoz hasonló; hibázik neki dicsősége isten előtt. 

Itt ezennel a' per főpontja az iskola-emanci-
patio felett. A' népiskolaoktató ki akar az egyház 
ursága alól szabadulni; óhajlja, h o g y , miként 
Hollandiában, az iskola csupa statusi intézet l e -
gyen. Miként már az előzményekből kiviláglik, 
mi ezen nézetben nem osztozunk. De mielőtt e r -
ről 's az iskola állásáról az egyház és status e l -
lenében közelebb nyilatkoznánk, néhány szót még 
az iskolák különböző nemeiről akarunk közbe 
hinteni, mivel az itt tárgyalt viszonyban mindany-
nyiról ugyanazon véleménynyel vagyunk. 

Mi az iskolákat népiskolákra osztjuk, hova 
számítjuk a' polgáriskolákat is, és ollyakra, mely-

lyek meghalárzolt hivatásra képeznek. Ez utol-
sókhoz tartoznak az úgynevezett tudós iskolák is. 

Milly kevés történik a' vallási érzet ébresz-
tésére 's előmozdítására az iskolákban, mellyek 
meghatárzott hivatáshoz előkészítenek, tudva van. 
Mintha kötelességökben állna csak a' l egköze-
lebbről, az emberi képesség- 's tudatról gondos-
kodni. Ha nem tagadjuk is, hogy értelmök s z e -
rint ez feladásuk, 's ez maradand is, mégsem f e -
lejtendő el, mire mindenütt emlékezteitünk 's e m -
lékeztetnünk kell, hogy ezen képesség 's tudat is 
egy fensöbb szempontból tekintendő, az ne csu-
pán földi czélzatoknak szolgáljon. Itt is, miként a' 
keresztyén összes életében, tetlei- 's viszonyai-
ban érzetnek kell elöviláglania, rnelly az örökre 
irányzott, melly nemcsak a1 világihoz simul, h a -
nem e g y e' felett fekvő czél után is törekszik. 
Nem e l ég , hogy ez élet foglalkozásaira képez-
tessünk, hogy azon ismereteket 's tulajdonokat 
megszerezzük, mellyek által a' polgári 's társa-
sági viszonyokban állásunkat biztosíthatjuk; nem, 
áthatásnak egy tisztább világtól kell összes v i s e -
letünkben előtűnnie 's tanúsítania azt, hogy ezen 
alanti világon kivül egy fensöbbhez is tartozunk. 

Ha erre már a' hivatási iskolákban munkálan-
dó, még inkább kell ennek a' népiskolákban tör-
ténnie, mellyek átalános, egyetemi előkészítés az 
életre. Itt kell igazán buzgó, keresztény szel lem-
nek uralkodni, melly magvait az ifjúság szivébe 
elhintse, hogy később kellemes gyümölcsök t e -
remjenek. Fájdalom! itt is ritkán tartatik szem előtt 
ezen czé l ; itt is nagy a' kérkedés hiú képesség-
gel 's tudattal; az ismeret istenben, a hit Krisz-
tusban távol marad; nem lelhető fel benne o s z -
tály, rész. Szerencsésen átestünk ugyan az idő-
koron, mellyben főszempont vala, az ifjú sze l le -
met világilag képezni; jelenleg sok helyült ismét 
a' vallás és oktatása tekintetik sarknak, melly 
körül minden megfordul. Bár csak mindannyi 
oktató szivét mielőbb valódi keresztyén szellem 
halná át , melly meg nem elégszik az igazságok 
tudatával, hanem azokat saját v é r e - 's éltébe f e l -
veszi , 's azokból hat és teremt! 

Milly szoros egyesületben áll az iskola az 
egyházzal , világosan előtűnik a' mondottakból. 
Valólag belőle kelt is elö. De hogy azért töle el 
nem szakadhatna, nem állíthatjuk. A' gyermek 
is elválik, ha felnőtt, az anyától, hogy önálló 
életet éljen. A' viszony azonban az iskolával 
mégis más. Ha az nem csupa elöiskolája is az 
egyháznak, miként gondolták, lényével ehhez 
mégis olly szorosan kapcsolt, hogy töle kár né l -
kül el nem válhat. Elvesztené ez által támaszát, 
's nélkülözné az alapot, mellyre valódi díszleté-
ben okvetlen szüksége van. Az egyházi , azaz, 
keresztyén szellem nélkül egyoldalú világiasságba 
sülyed 's igy feladásának igazán megfelelni k é p -
telen. Ha valaki ellenvetné, hogy a' vallási érzet 
a' házi's egyéb nevelésmód által nyeri képezését,, 



's ezt az iskola mint mellékczélt tekinthetné, ez 
által mégis meghasonlás támadna, a' lény elvá-
lasztatnék jelenségétől, melly egyességét épen a' 
szellemben le l i , azon szellemben, mellynek ki-
vántmányunk szerint keresztény iskolákban ural-
kodnia kell. 

De más oldalról az élet még egyéb igényeket 
is követel az embertől. A' földi elemnek is kell 
képviselettel az iskolában birnia; csak ne töre-
kedjék, miként mondatott, egyoldalúlag túlsúlyt 
nyerni. Szintolly kevéssé, miként az iskola az 
egyház csupa elöiskolájának tekintendő , kell azt 
csupa előkészületnek a' polgári és statuséletre 
tartanunk. Igaz, hogy az iskolákban, miként f en-
állnak, a' sajátlagos statuséletre épen nincs e lőké-
szület, hiba, mellyen idővel bizonnyal segítenek. 
Az ember nemcsak a' házi családéletre van te-
remtve, ne dolgozzék csak, hogy a' mindennapi 
kenyeret megérdemelje; szemügyét egy tágasb 
körre is kell irányoznia, és ez a' status, mellyben 
törekvései megvalósulhatnak. 

Ekként az iskola is, állva keresztyén alapon 
's áthatva keresztyén szellemtől, szintúgy ne szo -
rítkozzék csak erre , mivel az különben könnyen 
hajlamot szülne fejsütöségre és separatismusra. 
Az igaz egyházi és keresztyén élet nem csupa 
belső szemlélet külső munkátlanságban; mi bel -
sőleg él, annak világot látni, munka- és munkás-
sággá kell válnia. Minthogy ez a' statusban ny i -
latkozik, azért az iskola, miként a' vallási élet 
ébresztésére 's előmozdítására szolgál előtte és 
mellette az egyháznak, melly csak az önállóbb 
emberre lehet teljességében hatályos, ugy e g y -
szersmind előkészületül világi érdekekre, a' tár-
sasági és stalusi viszonyra. Középett áll az e g y -
ház és status közt, 's karjait mind a' két oldalra 
kiterjeszti, olly szándékból, hogy ezen e s z m é -
ben kapcsolt, de valóságban elválasztott hatalmak 
közt valódi kiengesztelést létesítsen. 

Véleményünk e' szerint, hogy emancipatio, 
melly által az iskola az egyháztól egészen elválni 
's magát a' statusnak alávetni akarja, magában 
épen nem igazolható, mivel magok a' status és 
egyház nem lényesen, hanem csak két e lválasz-
tott a' jelenségben, 's az iskola az ifjú leendő em-
bert egyiránt nevelje mind a1 kettőnek. Mi tehát 
a' felügyeletet az iskolára illeti, az a' papra ugy 
bizandó , miként a1 világira; arra mindketten 
egyenlölegjogosítvák. Az egyoldalúság mindenütt 
visszás resultatumokat szül , és ezek a harezot 
csak magok ellen késztik. Milano, sept. 2 2 . 1 8 4 4 . 
Contrada S. Valéria 2804 . 

Dr. T a u b n e r K á r o l y , 
cs. kir. lombard-velenczei 's dal-

máthoni ev. tábori pap. 

G y ű l é s . 
Ahuujl egyházmegye öszi köz-

gyűlése. 
Egyház megyei őszi közgyűlésünk tartatott 

sept. 17. és 18-dik napjain Göncz mezővárosban, 
Károli Gáspár 1566-d ik évbeni fontos gyű lé sé -
nek helyén. — Elnökeink valának: méltós Kóji 
Comáromy István k, tanácsnok — 's n. tiszt Futó 
Sámuel esperest urak; mindketten egyházi ü g y e -
ink körüli buzgalmukkal példányként kitűnő é r -
demdús férfiak. — Nyilván hiányáról nem panasz-
kodhatunk, mert szép lelkületű elnökeink v e z é r -
lésűk mellett azt teljes mértékben élvezénk. — 
Gyülésünk tárgyhalmaza közül a1 következőket 
vélem kiemelendöknck: 

1 ) Állandósított gyűlés. Ezen eszme , honi 
protestáns létkörünk egén, nagyszerű fénypont, 
's az egyházi kormányzat körül föltűnő hiányok 
kijavítására czélzó működéseknek kellemes e l ő -
csilláma. — Miután ezen eszme, az e' czélra k i -
tűzött helyek közt Göncznek Iegczélszerübb v o l -
tával együtt , már több gyűlés alkalmával fej te-
getteték, — ugyan csak Gönczön folyó év tava-
szán tartatott közgyűlésünk a' kivitel nehézsége i -
nek szétoszlatására, kísérletet tervezett. 'S ennek 
következtében 12 rendbeli — egy világi 's e g y 
papi szemelyzetböl álló — kiküldöttség bizaték 
meg hitrokonaink tehetösbjeinek 's egyházainknak 
fölkeresésével, — kik híven rajzolván azon üdvös 
eredményeket, mellyek illy szép vállalatot koszo-
ruzhatandnak, rokonszenvet ébresztenének 's 
szabad ajánlatból összefolyó pénzalapot eszközle-
nének a' hívek közt gyűléseink é g y állandó he-
lyen tarthatásának könnyítésére. Ezen gyülésál-
landósitási eszme hitrokonaink közt hő pártolással 
fogadtaték. Mit tanúsít a' buzgó kiküldött uraknak 
egyházmegyei közgyűlésünk eleibe terjesztett, 's 
több mint 7 0 0 0 v. f. rugó részint kötelezvényes 
ajánlatban maradt, részint már kifejezetett ösz-
vegröli hivatalos jelentésök. Illy szép öszveg, illy 
egyszerű 's első kísérlet következtében valóban 
kellemes tünemény. 

Gyülésállandósitási eszme, — nálunk pro-
testánsoknál kikellöbbi vándor rendszerünk z á -
tonyából óhajtunk biztos partra szállani, már ma-
gában több alárendelt 's egymást kiegészítő e s z -
mék csoporlozata. 'S talán illy tömöttség okozá, 
hogy felelte gyülésünk hangulata ingerültségig 
emelkedék. Nem maradt el a' személyeskedésig 
túlságos vita sem; de e' kényes jellemrajzát g y ű -
lésünknek bővebben nem érintem, e' lap szent 
czélja iránti tiszteletből. Azonban okát az el len-
szenves szent hareznak elmondanom köveleli az 
ügy : — 

1841-dik év martiusának 30-kán Gönczön 
tartatott közgyűlésünkben zendült meg körünkben 
először gyűléseink egy állandó helyen tarlhatásá-
nak eszméje, 's a'kellemes újszülött tárt karokkal 
öleltelék föl. Annak bővebb kifejtése 's érlelése 



választmányi testületre bizaték.Melly választmányi 
testület mult 1 8 4 3 - d i k évi sept. 1 2 - k é n B e r e -
ten tarlatott öszi közgyűlésünkre adá be v é l e m é -
nyes t erveze té t , e' pedig következő határozatot 
hozott létre : 

1 } Ezentúl egyházmegyei közgyűléseink á l -
landóul e g y he lyen , G ö n c z ö n fognak tartatni, 
szabadságára hagyatván elnöki hivatalunknak a' 
rendkívüli esetekben kisebb gyűléseket is tartani 
másutt. 

2 ) Minthogy pedig sem a'gönczi egyház, sem 
bel sem kül hivatalnokaitól az illy gyűlések a l -
kalmával kikerülhetetlen szolgálat terhét minden 
jutalom nélkül v i se ln i , sem a' megye i egyházi 
részről hivataloskodóktól, hogy ott magokat tulaj-
don erszényekből tartsák, kívánni sem az i l lede-
lem, sem az osztó igazság nem engedhetik; e' t e -
kintetből, valamint a' gönczi lelkipásztornak, hogy 
lakhelyét a' gyűlés alkalmával az elnöki hivatal-
nak szabadon átengedi, és az egyházfiaknak, hogy 
a 'gyű lés helyén felszolgálnak; u g y megyénk kor -
mányzati testülete egyházi rendű tagjainak o t t -
létük ideje alatt meghatározott napidíjak fizettetni 
rendeltettek. 

3 ) Hogy pedig ezen napidíjak állandósíttas-
sanak, e 'véget t alaptőkék kívántatván; ezek a l -
kotása 's létesítése véget t e. m. kormányunk alatt 
álló minden kisebb 's nagyobb egyháza ink , vala-
mint minden uri renden levő szebb birtokú hitsor-
sasink fölhivatni, névszerint előbb az elnöki hiva-
taltól körlevél által, majd ezt követve biztosaink 
által ís megkerestetni 's a' töke alapítására önkény-
tes segédkezek nyújtása végett megkéretni r e n -
deltetnek. 

I g a z , hogy ezen határozatban tisztán csak 
díjazás van említve; mert keletkeztekor a' g y ö n -
g e remények dús eredménynek eleibe nem m o -
s o l y o g h a t n a k , de később ezen terv közönség 
eleibe hozatván, a' szép lelkű alapítók nem ál la-
podénak meg csupán a' díjazásnál, hanem s z e m -
betűnő nagy rész ajánlata legsürgetösb föltéteül 
megyeházszerzés t tüze ki, mint több kiküldött b i z -
tos urak nyilatkozának. Azonban a' tanácskozó 
seregletnek nagy töredéke, a'kiküldöttségi j e l e n -
tés és olly dús eredmény után is, egyedül díjazási 
e lv mellett akart maradni, 's más eszmét a' g y ű -
lés állandósitási tervezetben föltalálni nem n a -
g y o n buzgott. Hiszen ha reményeinket túlha-
ladó eredmények parányi egyszerű czél h e -
lyett, többnek kivihetésére jogosítanak, a' l ehe -
tőleg legnagyobb czél utáni buzgalom az é let -
bölcseségnek mindenektől érthető oktatása. Lát-
ván nevezetes többség az ö s z v e g e t , 's idejáruld 
ván a' kiküldött urak nyilatkozata az alapítók nagy 
részének érte lmében, az állandó gyülésa lapesz-
mét tovább kívánnák terjeszteni a" díjak szakkö-
rénél, 's mint lennie kell, a' dolgot elein kezdeni 
sürgeték. 'S u g y valának m e g g y ő z ő d v e , hogy 
m e g y e h á z - v a g y egyházkormányzalunk minden 

működéseire teljes joggal használható épület nél~ 
kül állandósítva nem lesz gyűlésünk. De követ -
kezetlenség is rejlik az illy értelemben veit g y ü -
lésállandósitási tervben, mint értelmezni azt n é -
mellyek továbbá is akarják. Mert az állandósitási 
eszmét nem ülnökeink díjtalansága szükségesité , 
hanem a' vándorlás 's egyházaink ez iránt k o -
ronként erősödő e l lenszenve. A ' hivatalnokok 
nagy díjazása pedig a' sz íves vendégszeretettel 
többé előbbi modorban nem kedveskedhető , egy 
állandó helyre kebelezendő gyűlésnek k ö v e t k e z -
ménye. A' határozás létrejöttekor m é g nem v o l -
tunk tisztában czélunkkal, sem az alapítási hajlam 
nyilatkozó készségével . A' kérdés megoldására 
legtöbb hasznot árasztó leend, tisztába jönni az 
eszmével annak czélszerü fölelemzése által. Ezen 
nézetekkel öszhangzólag, a' nagyobb rész, mint 
mindenek előtt teendőre, megyeházszerzésre hivá 
föl a' közfigyelmet. 'S mik történtek a' különága-
zott vé lemények fölölti vitázás folyama alatt r e g -
geltől szinte késő estig, közrehozásában gyönyört 
nem találok. Sokan sokat elmondanak — ollykor 
hevülettel is küzdének. 

Ha vándor rendszerünk szennyes ragadványai-
tól tisztulni akarunk, ugy kell kezdeni a' műtéteit, 
hogy először is vándoralakunkból vetkezzünk ki 
egészen . Ez pedig nem történhetik meg addig , 
mig egyházi gyűlésünknek kifogás alá nem e s ő 
fészke 's hona n incs , mellyel kormányzati mű-
ködésének minden részleteiben teljes joggal r e n -
delkezhessék. 'S az elnök által bár hova ö s s z e -
gyűjthető gyűlés eszméjét is el kell s zender i -
tenünk, mert igy nem szabadulhatunk meg a' 
vándorkórságtól. És minden kormányzatból k i fo -
lyó hivatalos összevonulásoknak helye a' gyűlési 
középpont legyen. 

A' hivatalnokok díjazását én mél tánylom, ' s 
nem vagyok azok közül, kik el lene nyilatkoznak; 
— azonban leszen alkalom e1 körül is elmondani 
az elmondandókat. 

Jó kezdet már magában félczélérés. — 'S ha 
olly kedvező körülmények közt, minők Gönczön 
elönkbe derengnek, megyeházszerzési kedv v á -
lik vérünkké, és sikerülend e' nemes vágy iparja, 
ha bérbe fölfogadott v a g y kegyelemből á t e n g e -
dett teremtől nem föltételeztetik tanácskozási m e g -
állapodhatásunk; ha főnökeinknek hivatalos s z o -
bát nyithatunk megyeházunknál, — ha k ö z é p -
ponti j iönyvtárt lesz hová helyeznünk, — ha l e -
véltárunkat biztosíthatandjuk, — vájjon nem ö n -
állóbb lelkesedéssel 's örömmel nyujthatandja-e 
megyénk közszelleme a' díjt ügybajnokainak, kik 
csakugyan öpzsoldjokon vitézkedni kötelezettek 
nem lehetnek. Igaz, a' hogy szokták mondani: 
kétszer ad, ki hamar ad. Kedvesebb izü volna a' 
díj is, ha rögtönzeni lehetne. D e itt, ha nem m e -
gyeház lesz első, teendő, vesz í tve leend az ü g y , t 

hűlve a" le lkesedés é s elborulva kormányzatunk 
jövendője, « *S ha a' napidíjak e g y időrei h a -



lasztása illy czél kivitelében csak egy lépéssel 
segít is e l ő , már ez olly nyeremény, mellyért 
rövid ideigi díjtalanság bizony csekély áldozat 
A' napi díjakra nézve ugyan egyházi ülnökeink 
nagyrészre oda nyilatkozók, hogy üdvös czélokra 
volnának fordítandók. De ezen díjakhoz közelebb 
semmi üdvös czél nem állhat, mint az állandósítás 
legnyomatékosb föltéte, az állandóhely. 'S mikor 
illy egyházmegyei életkérdés megoldása hí 
föl, egyházi tisztelt ülnökeinket rövid korú díjta-
lan működésre épen ugy hevítheti az ügyszeretet 
nemes buzgalma, mint a' közpapokat, kik szinte 
díjtalan kitüréssel segélik a' terv életbe lépését. 
Lelkes kezdőknek mindenült áldozati kénytelensé-
get mért osztályrészül a' sorsok istene. 'S jutal-
muk ritkán anyagi, — de mint üdvös tervek hő-
seinek, szellemi jutalmuk az öntudatban és elisme-
résben annál virítóbb, — 's nemes nyomra vezető 
fényét az utókor nemzedékei előtt is ragyogtatja. 
— Fel tehát, tisztelt ülnök urak! a'dicsőség szent 
oltárához! Ott áldozó halántékotokat koszorúöle-
lendi. — A' protestantismus gyökere ugy is min-
dig áldozati készség által erösült. Áldoztak a' 
gályák papjai azon kor zivatarai közt sokat, hogy 
mi békén nyugodjunk jelenben. 'S itt csak igény-
röli lemondás az áldozat, és hiszem, senki nem 
leend , kinek keblét az ügy hőszerelme ne l o -
bogtassa. Megengedend, reményem szerint, e' 
lap, illy fontos kérdés körüli bővebb kieresz-
kedésnek. 'S végül oda nyilatkozom, hogy e' 
tárgyra vonatkozó véleményeket a1 körünkben 
létező különböző szinü fogalmak tájékozásául 
közlém. Lehet, hogy mi , kik tárgy közelében 
állunk, fától nem látjuk az erdőt A' tárgyalt 
eszme jelen esetben egyházmegyénké , de 
egyébiránt egész honi prot. egyházunknak általá-
nos életkérdése. 'S e' tekintetből a' részrehajlatlan 
közvélemény részvétére bizalomteljesen számol. 

II) Egyházmegyei özvegy 's árva pénztá-
runk eddigi pénztárnoka t. Átányi József szántói 
lelkész ur ezen hivataláróli lemondással lepé meg 
egyházmegyei gyűlésünket. Okul hozá föl a ' j e g y -
zői is pénztárnoki hivataloknak egyszemélyben 
öszponlosulását, mellyek közül egynek megfelelni 
a' másik tetemes csorbulása nélkül bajos. Lemon-
dási oka méltányoltatott. IIü szorgalmát megelé -
gülés nyilatkozata díjazá. 'S ezen lemondás kö-
vetkeztében n. t egyházi elnökünk szőnyegre 
hozá a' leendő pénztárnok megválasztását , és 
kérdésül tüzé ki: vájjon közgyűlés által, vagy 
egyházunkérti szavazat mellett l e sz -e megvá-
lasztandó a szükséges e g y é n ? a' többség sza-
vazat által választandó pénzkezelőt akar. Indít-
ványoztaték továbbá egy ifjú lelkésztársunk 
által a' pénzkezelésnek világi egyénre bízása, 
nagyobb anyagi biztosság tekintetéből, holott e g y -
házi egyéneinkben több eierekre nőtt öszveg ke-
zelése mellett leginkább csak morális biztosság 
kezeskedik Kevés vitatkozás után elhangzott. 

III. I. A. világi táblabiránk figyelem ger jesz -
töleg említé azon körülményt, miszerint kerületi 
közgyűléseinken a' közügyek tetemes kárt s zen -
vednek képviselet hiánya mialt Annyival is in-
kább, mivel egyh. kerületi fögondnokunk ő excel . 
magas hivatalának bokros foglalatosságai mellett 
köztünk megjelenhetésének örömével ritkán aján-
dékozhatván meg, nélkülözni kénytelenek vagyunk 
olly elnököt, ki az érdem és tisztelet ösvényén 
elaggott főtiszt, superintendens urnák gyöngü-
lései közt elnöktársi istápul lehetne. Inditványozá 
tehát egy választmánynak kinevezését , melly, 
mint e megyénket képviselő testület, indítványba 
hozza a' kerületi közgyűlésen, hogy tisztelettel 
kéressék ki ö excel. bölcs tanácsa, mint lehessen 
legczélszerübben parthoz segélni e. kormányunk 
hajóját, midőn elnökletével nem büszkélkedhetünk. 
Az indítvány viszhangra talált 's neveztetett e. 
megyei utasítással kerületi közgyűlésen megje le-
nendő képviselő választmány. 

4 ) Ezen évbeli egyház látogatási személy-
zetéhez világi rendböli látogatók ís jeleltetlek. 

5 ) Dr. Ferenczy József ur elnöklete alatt t. 
Sárosi István, t. kemenczei tót ajkú hívek által 
elválasztott papi egyénnek vizsgálata tartatotl. 
Ki is a' nemzetiségnek hivei közti terjesztésére 
emlékeztetéssel kebeleztetett az ur szőlőjének 
mívesei közé. Az ügy megkívánja, hogy felette 
elmondjuk az elmondani valót 's ezt teltem; e g y é b -
iránt észrevételeimmel senkinek sérelmet okozni 
nem akartam. N e m e s L a j o s , 

kassa-bogdányi ref. lelkész. 

Még egy tudósítás. 
Tanácskozásunk főtárgyai ezek valának: gyű-

léseink állandósítását feltételező pénzalap ös sze -
szedésére kiküldetett biztosaink jelentvén hivata-
los eljárásukat, küldöttség neveztetett ki, melly 
az eredményről a' gyűlésnek jelentést tegyen. A' 
küldöttség jelentéséből kijött , mikép tizenegy 
rendbeli biztosságok készpénzben összegyűjtöttek 
3 6 6 p. ftot, kötelezvényeken pedig, melly kisebb 
összegekben 12 évig fog befizettetni, 1 9 1 9 pgö 
forintot; e g y biztosság még bizonyos okok miatt 
számadását be nem adhatta. Egy indítvány kö-
vetkeztében , a' készpénzbeni ö s s z e g , a1 kassai 
takarék pénztárba tétetni határoztatolt, a' köte-
lezvények pedig gyűlés színe előtt lepecsételtet-
v é n , a' számvevő biztosságnál hagyattak, hogy 
majd ha a' tizenkettedik pénzgyűjtő biztosság is 
beadandja számadását, az egészről kimerítő tudó-
sítást adjon. Kérdésbe tétetett a begyült pénz 
melly czélrai fordítása? — Jegyzői hivatalunk, 
az „állandósítás" általános czime alatt értesítvén 
megbízatásuk felöl, a' pénzt összeszedő biztossá-
gokat , m.ndnyájan ezen általános czélra szedték 
be az ajánlatokat, azon kevés kivétellel, hogy 
néhány egyének kizárólag csak a'megyeház épí -
tésére ajánlottak. És itt keletkezett a' harcz, és 
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háború, midőn az állandósítás általános elvének 
taglalásába ereszkedénk. — Biztosaink nyilván 
kijelenték, hogy mind az e g y e s ajánlók, mind az 
egyházak , minden teendők előtt megyeházat kí-
vánnak építtetni, ezt pártolá a'világiak 's papok 
nagy többsége. Világi e l n ö k ü n k , — kiről azon-
ban hisszük, hogy jobban értesülvén a' k ö z v é l e -
mény felöl — engedni fog, — esperesünk, e g y -
házi ülnökeink pedig e lővevén rejtekéből tavaszi 
gyülésünk egyházak tudta nélkül hozott azon 
végzésé t , melly 2 pgö !t napidíjat rendel egyh. 
ülnökeinknek, a' diurnumot sürgeték , és ettől 
sem a' többség akaratja, sem az ajánlók előadott 
kívánsága, sem több rendbeli érzékeny fe lhívá-
sok el nem mozdíthatták őket ; reggeltől est ig in -
kább szenvedélyes szemrehányások, mint győző 
okok f e g y v e r é v e l küzdöttek a' diurnum kijelelt 
térén, 's végtére is egyh.törvényszéki tekintélylyel 
megtartották a' tavaszi végzést . Ez históriája a' 
diurnumnak, és mi nem tudjuk e l éggé csodálni 
azon szükkeblüséget, meliyet e' tárgynál t. ü lnö-
keink kimutattak, hiszen ök hivatalos életökben 
igen megtanulhatták volna m á r , hogy e g y h á -
zunkban ezer a' s z ü k s é g , melly haladékot nem 
szenvedhet , 's ha ezen szükségeinket azon fillé-
rekből nem fedezgetjük, mellyeket a' munkás k e -
gye le t összehord, el kell oszlanunk. Gyülésünk 
többsége nem kivánt a'nápolyi gályákhoz hasonló 
áldozatot , nem lutheri 's calvinusi önmegtaga-
dást, kiváná csak azt , h o g y párforintnyi napidíj-
ról mondjanak l e , mert vannak sürgetösb t e e n -
dőink; mert mi képviselet után esdünk, a' napidíj 
pedig ellenzi a' képviseletet; egyházaink tudta 
nélkül pénzről nem rendelkezhetünk; a' tavaszi 
v é g z é s filius ante patrem, sine nobis de nobis 
hozatott; hogy, hajövedelmetlenebb egyházakban 
lakóiíjaink önköltségeiken jelen lehelnek, v a g y o -
nosb ülnökeinktől ezt az igazság k ö v e t e l i , azon 
szép he lyen , hová őket a' közbizodalom akkor 
emelte, mikor napidíjról még szó sem volt. Mind-
ezen erőteljes okokat elsorozta a' többség , é s a' 
lélek lálszék késznek lenni , de a' test erötelen 
vala lemondani a' napidíjról, 's mi ifjabb lelkészek 
a' reménylett süker helyett kapánk feleletül nagy 
adagu allopaticus labdacsokat. Szép le lkesedés! 
Luther, a' nagy reformátor, igazán szegény volt, 
azért munkában, nagy és l e lkes , ö megrázta a1 

gazdagsággal járó hierarchiát, pedig annak k é -
belében gazdag lehetett vo lna , de drágább volt 
előtte a1 szellemi szabadság. E g y k o r i g y nyi lat-
kozott Volfgang veimari pap házassága el len: 
,, Valde mihi displicent nuptiae Volfgangi, cum 
nummosa vetula, opprobrium enim est evangelii 
mammon quaerere, et contemnere salutem." A z 
ö testét egyszerű papi öltöny fedte , meliyet a1 

szász választó adott neki, naponként két tál étele 
volt, 's e g y k e v é s s e r e , halála után sem maradt 
e g y e b e néhány ezüst poharánál, ezekből is sokat 
elosztogatott s z e g é n y tanulók számára. Kálvinnak 

sem volt soha több fizetése 5 0 0 tallérnál. N e ta-
karódzunk hát örökké a' s zegénységge l , — v a l l -
juk meg őszintén, még egyszer mondom — a' mi 
bajunk nem más, f ö s v é n y s é g , indolentia, kevés 
élettapasztalás, és ha ez sokáig igy l e s z , nincs 
biztos jövendője e' honban a' protestantismusnak. 

Gyülésünk másik érdekes tárgya, a' megye i 
könyvtár alapítása lett vo lna , de itt is volt ajtó, 
hol kibúvhatánk. T. ülnökeink némellyike említé 
a' sok egyházi adózásokat; azon tisztelt ur pedig, 
ki a' diurnumok mellett legállhalatosabban harczolt, 
mondá, hogy „papjaink nem szerelnek olvasni, 
minek hát a' könyvtár?" 's a' két aucloritas s z ő -
nyegre sem hagyta jöni azon két t erve t , meliyet 
esperesi hivatalunk bírálat végett köröztetett. Igy 
nem lett könyvtárunk, pedig e g y ismeretes buz-
galmu világi táblabiránk, könyvtárának azon r é -
s z é t , melly egyházi dolgokat illet, mintegy száz 
darab könyvet közhaszonra felajánlotta. Köszönet 
a' lelkes egyénnek szép ajánlataért! és mi, kiknek 
reménylenünk szabad , hogy mihelyt m e g y e h á -
zunk lesz , a' papság ülnökeink nélkül is alapífand 
könyvtárat, szép ajánlatára újra felkérjük. N e 
higyje a' t ülnök ur, hogy e g y szellem, a1 t e spe-
dés öldöklő szel leme élne mindnyájunkban. A z 
ösvényre , meliyet a' kor elönkbe kijelelt, i g y e k -
szünk lelkesen fellepni. Gyanúsítá ugyan említett 
egyházi táblabiránk ifjúi igyekezetünket, de mi a' 
szigorú bírónak Cato S e v e / u s szavaival felelünk 
„ne gloriaris profunditate tua, sunt enim non-
nulli, qui profundius te perspiciunt, ac tu videris 
sapiens 

Gyámintézeti pénztárnokunk hivataláról l e -
mondván, az eddigi szokás ellenére meghatároz-
tuk, hogy egyházak szavazata által választassák 
leendő pénztárnokunk, e . ülnökeink rögtönös v á -
lasztást sürgettek, mellyik canon szerint, nem tud-
juk. Ennyire már a' közgyűlések sem terjeszked-
nek! Minden más egyházpoliticai kérdésektől i n -
kább elvonhatnék az egyházak szavazatát, de a' 
szabad választástól megfosztani akarni őket , ez 
mégis túlzott merészség. Képviselet urak! k é p -
viselet ! ez ellen nincs más o r v o s s á g ! szükség , 
hogy valahára nyissuk fel egyházaink s z e m é t , 
hadd szólaljanak fel ezen consistorialis omnipo-
tentia ellen. Járja minden lelkész egyháza m e g -
bízó levele ive l a' gyűléseket , csak akkor leszünk 
presbyterialis t éren , akkor élvezhetjük s z e m r e -
hányás nélkül jogunk a' „cum nobis, de nobis" 
édességét . 

Lelkes világi ülnökünk J. A . , kinek neve a' 
prot. egyh. isk. lapban e l é g g é ismeretes, három 
évi hivataloskodás után hivataláról lemondott. 
Mindnyájunk összesített kérése azonban, r e m é n y i -
jük, volt reá annyi hatással , hogy e g y h á z m e -
gyénk diszére , söt a' szó valódi értelmében, d i -
csőségére , elfoglalandja szép állását. De bár mint 
történjék, mi csak következetességet üdveze lhe -
lünk a' munkás férfiúban, kik értjük a' szép c z é l -



zatot, cs szabadjon hinnünk, hogy nem hibázunk, 
ha nem öt látjuk leköszönésében megválni e g y -
házi dolgainktól, de elvet testesülni , a' restaura-
tio elvét , melly különben is, ha hitünk nem csal, 
nem messze ajtónk elölt áll. Adjon isten hosszú 
éltet a1 munkás férfiúnak, 's példája legyen dör-
gőbb szó minden theoriai argumentatióknál, azokra 
n é z v e , kik egyházunknak szolgálni nem nagy 
nyereségnek tartják. Ezekután egyházlátogatókat 
rendeltünk párosítva világiakkal. Ezen jó szoká-
sunk minden harmadik évben e lőkerül , é s e l ég 
sükerrel. Ez ismét e g y világos je le annak, mikép 
világi uraink e lég lelkesedéssel vannak egyházi 
ügyeink iránt. Gyülésünk v é g é n , e g y világi tábla— 
biránk indítványára, megszüntettük gyűléseinken 
a' palástot és tógát, 's többé, lelkes Fáynk k íván-
sága szerint, nem egyenruháskodunk. 

Ezek voltak gyűléseink érdekesebb tárgyai. 
E g y kis parlamentaris tacticát azonban nem lesz 
érdektelen még felmutatni, mert ez nálunk nem 
ritka tünemény. — T. egyh. elnökünk, 's némelly 
ülnök társai, mint feljebb is említettük, szenvedé 
lyesen osztogaták ifjabb lelkészeinknek az allo-
pathicus labdacsokat. Egyh. elnökünk szives volt 
szemökre vélni, mikép ö „öcsém uramék pénzökre 
nem szorul;" nemde szép parlamentaris tact ica( Q 
R. J. e. táblabiránk sem akart a' „diurnum keserű 
poharából inni" és haragosan feléjek dobá azt, 
mondván: „ez pártérdek, factio, complot, hogy 
ez alatt a' restauratio tüze lappang, hogy ülnöki 
helyünkbe vágynakTisztelendő urak! ismerjük 
már mi az illy kifakadásokat; csépelt szalma 's 
életlen f e g y v e r ez már, mellyel a' közvélemény 
ellenébe hasztalan hadarunk. A' világ is ismeri az 
illy terminológiát, és megmosolyogja. Minden do-
lognak van el lentéte, ys a' világ ezekkel szokta 
ezt megtorlani: „zárt körül consistorialis önkény, 
hivatal egyedárusága, zsarnokság, Salamonként 
hiú bölcsesség, palástos buraucratiaDe mi 
hallgatánk, tulajdonítsák ezt a' tiszteletnek, mely-
lyel állásuk iránt viseltetünk. Nem felejthetjük 
azonban a' mondottakat, mert sérti ifjú keblünk 
önérzetét; 's bátran merjük mondani, hogy mi 
azon tiszteletre méltó állásról, hol önök tündökle-
nek , mind elöljárói hivatásuknál, mind azon i g é -
nyeknél fogva, mikre önök kora feljogosít, pé l -
dát várunk, 's ha ez nem jő, ha szenvedélyre az 
élemedett kor gyul fel e lébb, vagy elöljáróktól 
indul ki a' személyeskedés, kiknek a' rendet, b é -
két *s o' türelem egyensúlyát kellene feltartani: 
— akkor, ha az ifjú magáról megfeledkezik, m e g -
rovást nem érdemel. Az ifjakat lelkesíteni kellene 
inkább, hogy tiszta szándékkal s nemes i g y e -
kezettel törnének elöbb-előbb, mert attól félni 
nem lehet, hogy ők, minden szerénységet l e v e t -
k e z v e , az érdemeseknek állásukat irígylenék. Mi 
dicsőítjük 's magasra becsüljük hanyatló korban 
mindenek felett a1 lelkesedést; de olly jogtalan 
gyanusítgalásokkal i l lettetve, '9 olly rideg c a l -

vinusi modorral visszautasíltatva látni magunkat, 
mint R. I. táblabiránk tevé, azt nyugodt kedélylyel 
eltűrni l é l ekgyengeség volna. T. úr! könnyű g y a -
núsítgatni valakit , de a gyanúsítgatás fulánkjait 
vissza szokták dobni az emberek; ki tartóztathatna 
vissza minket is, ha épen gondolni akarnók, hogy 
t. urak tőlünk hivatalukat félt ik, v a g y hogy azért 
neheztelnek, mert a' consistorialis terrorismustól 
vissza nem ijedünk. Híjában! mi arról nem t e -
hetünk, hogy Kálvin ennek szerepét Genevában 
egészen eljátszotta. Korunkban már e lvszabad-
sád 's türelem a' protestantismus je lszava; k i -
nek auctorisált egyén i ségé t ez sért i : az a' prot. 
egyházkormányzásról mondjon le. Es mi nem 
átaljuk megval lani , hogy ez értelemben valami 
kis restaurationalis czélzat lappangott a' diurnum 
elleni vita alatt. D e hiszen attól a' maga helyén 
szükséges egyénnek félni nem lehet, mert az új í -
tásnak természete az, mi a' természeti tusáé, hogy 
csak a' szükségtelen részektől tisztítja meg a' 
l e v e g ő t , a' szükségeseket helyökben sokkal i n -
kább megerősíti. — E g y külfölddel ismeretes 
táblabiránktól is többet vártunk; mi illy egyéntő l 
igényel jük, hogy ö l egyen a' haladás vezére , 's 
hogy e lve , munkásságának kitűzött iránya l egyen . 

Még más parlamentaris tactica: A. J. j e g y -
zőnk 's táblabiránk a' diurnum feletti csatakor a' 
pénzt összeszedő v e g y e s biztosságokra is kezdé 
terrorismusa nyilait lövöldözni, 's igen gondolat-
lanul oda dobá nekik, hogy ök, a' „jegyzői ér-
tesítést elferdítettékMi épen nem ezt vártuk a* 
lelkes szolgálatért; mi reményiettük, hogy j e g y -
zőileg legalább köszönetet mondandunk e g y h á -
zunk hü barátinak; és ezt méltó joggal reményl -
hettük, mert bátran merünk hivatkozni e g y h á z -
kerületünk bármellyik m e g y é j é r e , mutasson n e -
künk fel illy áldozatot, mellyet a* pietas tett le a' 
haladás oltárára. És mi ezért elferdítés gyanújá-
val fizettünk. Szép hála! méltó ösztön több-több 
buzgalomra !! Tisztelendő urak ! ugyan vegyük 
elő már valaha finomabb tapintatunkat, legyünk 
legalább kissé politicusok, ha hálások lenni nem 
akarunk! Ugyan mit fog Ítélni felőlünk a* világ, 
ha mi a' mellettünk fáradozó díjtalan buzgalmat 
igy ismerjük el, v a g y a' korral ébredező vallásos 
kegyeletet magunktól illy hidegen utasítjuk el? — 
Valóban világiaink sympathiája, mellyel ügyeink 
iránt visel tetnek, több kíméletet érdemel; mert 
valljuk meg, azóta lélekzünk szabadabban, mióta 
ök dolgainkban részt vesznek. Én félek, hogy 
ha ök elhagynak — pedig ki volna kénytelen tűrni 
a' mi vastag modorunkat? — ismét bábeli zavar 
és stabilismus nyűgöznek le. Mi azért köszöne-
tet nyilvánítunk mindazon lelkes világiaknak, k i -
ket ügyünk felvirágzásának reménye lelkesít; mi 
tudjuk méltányolni buzgóságukat, bár néha n y e l -
vünk téveszti is a' szavakat. Mi bátran mondjuk 
a' haza hallatára, hogy azon sikert, mellyet g y ü -
lésünk állandósítása melleit kifejtettek, csak a' 



maga szellemi szabadságát értő éá hti áldozattal 
Is feltartani l íész protestáns egyetértés ö/.tilhet. 

Záradékul említjük még , hogy mi g y ű l é s ü n -
kön szoktunk tiszteíkedtti, e'prot. lap t. s zerkesz -
tőinek is néha mondunk e g y kis parentatiót lap-
jaik felett. Igy emlékezék meg most j e g y z ö k ö n y -
vünk a' „firkászokról" és ez az authorisált tudó-
sítások baráti közt viszhangratalált; — a' többség 
azonban, melly e' lap t. szerkesztőiről tisztelettel 
emlékezik, eszébe jutván Dobos krónikája, m e g -
mosolyogta Mi megvalljuk, magunk is a' m o s o l y -
gók, de tisztelők közül valók vagyunk, azért tu-
dósításunk nem canonisált, de igaz históriai. 

— n —. 

14 ií 1 f ö 1 <1. 
T ü r e l m i p é l d á k . A' boroszlói újság 

közli Bukarestből , hogy Bibesko György oláh 
fejedelem Brailában az ottani evangelicusoknak 
szép nagy telket ajándékozott, idősb testvére pe-
dig szép summa pénzt az építéshez, kisebb tes t -
v é r e pedig a* krajovai evangélikusoknak templo-
mot épített. D. A. Z. 1 8 4 4 . 

l e g y e s e k. 
Alulírtnál kaphatók c ' következő 

könyvek: 
1 ) A' dömölki évszázados ünnep emlékirata, 

szerkeszté Edvi Illés Pál, 1 0 pgö kr. 
2 ) Elefánt M. A' hivő szív ömledezései imád-

ságokban (szerző ur kéretik, hogy árát irja meg) . 
3 ) Bányakerületi egyh. névtár 1840re 3 0 kr. p. 
4 ) A' Dunántúli evang. superintendenlia e g y -

ház állománya 1 8 4 4 - b e n 2 4 kr. p. 
5 ) Magyar német 's tót uj testamentomok 2 4 k. p. 
6 ) Nógrádi könyvtári és munkáló társasági 

ünnepély 3 0 kr. p. 
7 } Predigt am letzten T a g e des Jahres 1 8 4 3 . 

2 1 kr, p. S z é k á c s . 
H a l á l o z á s o k . F. évi aug. 16-kán más 

életre szenderült át t. Molnár István ur, született 
N . - K ö r ö s ö n , segédlelkész a' kun sz . -miklósi ref. 
gyülekezetben, élete 3 1 - d i k évében. Nem vala 
több e g y rokon szegény leány testvérnél , ki a' 
korán hullott virágot könyezné; de papi készült-
s é g e , nagy szorgalma, kellemes és üdvös s z ó -
noklása és nyájas társalgása három é v e alatt szol-
gálatának annyira rokonította magához az egész 
gyülekezet híveinek sz ivé t , hogy a' koporsója 
mellett egyik segédlelkész barátja által mondott 
ima hatására ( itt mindenkit csak imával t e m e t -
n e k ) eláradt könyek záporai kisérék s e g é d l e l -
készek által emelt testét a sírba. Valóban az e' 
tájéki segédlelkészek koszorújának e g y szép, 
nagy reményű szála szakadt ki, hosszas b e t e g e s -
kedés után, az elhunytban. A' gyülekezet k ő e m -
léket állíland sírja felébe. Közli K. G. 

— Toronlál megyében, magyar ittebei h e l v -
hitvallású egyház hitszónoka t. t. Nagy Mihály ur 
f. évi sept. 9 én hosszas sorvadása után 5 0 é v e s 
korában a' jobb léire szenderült. A ' méltó bá-
natú ö z v e g y hét nevelet len árváival szomorú 
gyászt öltve kesergik a' jó házi atyát; az egyház 
bánattal kisérte sírjába elhunyt buzgó lelkipász-
torát,'s most árván maradását sajgó kebellel érzi 
Béke a' nyugvó hamvaira ! 

Az örök álmu porok felett nagybecskereki 
protestáns egyház lelkésze t t. E c s e d y János ur, 
je les halotti tanításában a' papi hivatal nehéz és 
fontos voltát , utánna szónoklatában az istenbeni 
bizalom hasznát magyar ittebei oktató Bencze 
István ur velősen kifejtették. K a t o n a S. 

Folytatása a' pápai Győrbe hoza-
tandó protefctan* í'óiskoia számára 

tett ajánlatoknak. 
V a k a c z e k Vincze 5 0 f., K o a r á d Amon 2 0 f . , S z e k r é -

nyesy Pal 5 0 f., ö z v e g y Simoncs ics Anta lné 1 5 f., SchádI 
J á n o s 2 0 f., Val thoffer F e r d i n á n d 2 5 f., Taschl J á n o s 1 2 f . 
3 0 k r . , Scliopf Aloisia 3 0 f., idősb Mile F e r e n c z 2 0 f., T ó t h 
Imre 1 0 0 f . , g y ő r i sebészi e g y e s ü l e t 1 7 f. 3 0 k r . , D o r n e r 
Adolf 2 5 0 f., Da S t a n c z e l 5 0 f., H o f b a u e r Karo ly 5 0 f., 
Tüzkö Is tván 2 5 f . , a ' g y ő r i b o g n á r - és k o s á r k ö t ő c z é h 1 2 f. 
3 0 kr . , Schmidt Mihály 1 2 f. 3 0 k r . , Chris ten J a k a b 5 f . , 
Limbeck J ó z s e f 5 f . , német s zabóczéh 1 5 0 f., Nakó J á n o s 2 
f. 3 0 k r . , H o l l e r u n g Máté 5 f., H o r v á t h Sámuel 1 2 f 3 0 k r . 
Csaplár I s tván 1 0 f., ü v e g e s - és e sz t e rgá losczéh 3 7 f. 3 0 kr . , 
m a g y a r és n é m e t szücsczéh 2 5 f . , n é m e t v a r g a c z é h 2 5 f., 
m o l n á r c z é h 1 2 f. 3 0 kr . , k e z t y ű s ö k 5 f., k ő m i v e s - , k ő f a -
r a g ó - , c s e r é p f ö d ő c z é h 2 5 f . , B a r a n y a i F e r e n c z 5 0 f., Kozma 
S á n d o r és I m r e 1 0 0 f., Le febre La jos 1 0 f., SchádI Tamás 
1 2 f. 3 0 k r . , P fann Mária 1 2 f . 3 0 k r . , S u c h e n t r u n g J á n o s 1 2 f. 
3 0 k r . . F ü p e k El isab. 1 2 f. 3 0 kr . , g y ő r i mészá rosczéh 6 2 f. 3 0 
kr . , idősb Hergessze l F e r e n c z 2 5 f . , Szakács J ó z s e t 7 5 f . , 
Micheller Pal 2 5 f., Csányi Anta l 1 0 f., H o c h e n p i g l e r J ó -
zsef 1 5 f , idősb Csaplár Is tván 2 5 f., Pozsonyi Ignácz 5 f., 
Hede rvá r i u r o d a l o m 2 0 , 0 0 0 t é g l á t , 1 0 0 0 - é t 2 0 f t j áva l 
számítva 4 0 0 f. , g y ő r - s z i g e t h i m a g y a r s zabóczéh 1 2 f . 3 0 
kr . , g y ő r - s z i g e t h i néme t s z a b ó c z é h 1 0 f., P u r g l y Sámue l es 
S á n d o r t e s tvé rek 1 0 0 0 f., komáromi lakos Katona u r 1 2 5 f., 
k o m á r o m i lakos Cse the Mihály 2 5 0 f. ( F o l y t , köv . ) 

l ievelezés. A' bánvölgyi tanitói egyletet é s 
a' gyámintézet a l apszabá lya i t nem k ö z ü l h e t j ü k . — S z a -
lai Is tván u r a t t i sz te le t te l k e r d e z z ü k : vá j jon a' rövid fe-
leletet Dobos urnák az oktatói kar beleegyeztével és 
tud táva l i r t a - e ? Ez t a z é r t kell t u d n u n k , mivel i t t o l l y 
polémia k é s z ü l , me l lynek én ba rá t j a v a g y o k "s m e l l y -
töl az i sko lá inkban u r a l k o d ó theologia i r e n d s z e r r j nem 
csekély haszon há ramolha t i k . De az illy p o l e m i a t á m a s z t á s r a 
nézve én az t k i v á n n á m , h o g y azok n y i l a t k o z z a n a k , k ike t a ' 
do log i l le t t . i. az o k t a t ó i kar . Ha tehá t S z a l a y u r e n g e m a ' 
felöl b i z t o s i t , h o g y nyi la tkozata az o k t a t ó i k a r t ud táva l és 
be l eegyezéséve l t ö r t é n t , C7ikkét a zonna l k iadom. Melly e s e t -
ben Dobos u r a t k é r n é m , h o g y most már kissé mé lyebben 
ava tkozzék a1 do logba , s ha lehe t , ne csak a ' d e b r e c z e n i , h a -
nem e g y é b theologiai r e n d s z e r t í j vessen bí rá la t ala — A ' 
veszprcmi bö r tönbe z á r t l á n y n a k gyászos ese té t nem k ö z ö l -
h e t j ü k , hanem van e g y ü ó k u n k , mel lynek cz ime ez : E g y h á z i 
p r o m e m o r i a — ide b e t e s s z ü k 's ha szná l juk a ' maga helyén. 
— A 1 mult számot ké sőbben k a p j á k t . cz . o l v a s ó i n k , m i n t -
h o g y az , némel iy a k a d á l y o k mia t t e lkése t t . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
41. szám. Harmadik év i folyamat. Oct. 12. 1844. 

Ipsa autem verbi et pascendi gregis Dominici auctoritas (quae propr ie clavium 
potestas est) cunctis summis aeque e t imis p raesc r ibens , vei cer to et consulto eccle-
siae sulTragio, vei eorum sentent ia , quibus hoc officii delegavi t ecc les ia , electis t a n -
tum et idoneis administrandum, committi debet . 

C o n f e s s . H e l v e t . 

TARTALOM : Pártfogók és felügyelök. (Vége . ) H o i t s S á m u e l . 
— Egy-két szó B. F-nek a' tisztújítás ügyében. D á n i e l f i . 
G y ű l é s e k : Felső-szabolcs i - , Nagykárolyi-, Iíárolyvári-
's Alsó-Zempléni egyházmegyei gyűlés. — I s k o l a ü g y : 
— I r o d a l o m . — K ü l f ö l d . — V e g y e s e k . 

Pártfogók és felügyelők. 
(V é g e.) 

A' felügyelői hivatal 2dik Rákóczi Ferencz 
felkelési szakában öltött magára elhatárzott ala-
kot. Tudva van ugyan i s , hogy 1705 . és 1 7 0 6 -
ban, a' szövetséges Karok és Rendek végzése s z e -
rint, minden egyház , mellynek környékén több 
protestáns, mint r.katholikus találtatik, minden 
hozzátartozandóival a' protestánsoknak engedte-
ték által és saját lelkészszel magokat ellátni e n -
gedelmet nyerének, eldöntése azonban megyén-
ként két királyi biztosra bizaték. Tudva van to-
vábbá, hogy miután az evang. egyház jogaiba i s -
mét visszahelyezteték, 1707ben Rosenbergben 
zsinat tartatott. Ezen zsinaton két felügyelök v á -
lasztattak, kik jövendőben a' superintendenssel 
együtt az iskolák felett örködjenek. Azonban 
milly kevéssé volt hajlandó a1 zsinat egyházi r é -
sze az egyház belügyei fölött hatalmat, a' test-
véregyletek (fraternitas, azaz esperesség) ha-
tározataiba és Ítéleteibe való befolyást, a' l e l -
kész, hivatal és fenyítéke fölött őrködést n e -
kik megadni, részint onnan látható, hogy 
a' canonban világosan ki van fe jezve , hogy 
egyedül a1 gymnasiumok és collegiumok, szóval . 
a' tudós iskolák őrködésére választattak a' su-
perintendensek mellé; részint onnaní hogy a' 
testvéregyletek az egyházügyek vezérletét 1 7 0 7 
— 1 7 1 1 - i g , mint negyven évvel ezelőtt, minden 
más befolyás nélkül gyakorlák. Azonban ugy 
látszik, mintha az egyesült Rendek azt máskép 
értették vo lna , mint azt a' következő telt bizo-
nyítja. Egy levél jött t. i. kézre, mellyet az evang. 
részröli elégületlenek Eger melletti táborból 
1 7 6 8 - i k jun. 2 - á n , mint rendezett gyűlés Szir-
may Miklóshoz, felső Magyarország iskoláinak 
világi felügyelőjéhez és consistorium elnökhöz 

intéztek. Ebben azon határozatot közlik, hogy 
minden megyében egy világi felügyelő vá lasz-
tassék, ki figyelmét leginkább a' lelkészek erköl-
cseire és hivatalok viseletére fordítsa, és a' s u -
perintendenssel egyetemben, a' rendetleneket, 
tunyákat vagy kicsapongókat bírálja, azon le lké-
szeket ellenben, kiket bűnösöknek talál, vasra 
verve Árva vagy Szklabina várába küldje. E g y -
szersmind azon joggal is fel akarták ruházni, hogy 
a ' f ő - é s alespereseket számadásra vonja, mint 
kezelték a' fenyítéket, 's kiket elég szigorúaknak 
nem talál, letegye és helyébe mást választasson. 
Sőt megfoghatlan gőgös „sic volo, s iejubeo" á l -
tal azt adják a' felügyelőnek tudtára, hogy mint a' 
papság ugy az összes népnek is hirdesse ki, hogy 
ök (t. i. az Egernél összegyűlt rendek) jövendőben 
minden rendetlen lelkészszel ugy teendnek, mint 
már Ilegyfalusy rosnyói le lkész- és alesperessel 
cselekedtek , hogy t. i. ök a1 vizsgálat eredmé-
nyét nem várandják, hanem mint ollyant, még e z -
előtt vasra v e r v e , az említett helyekre küldendik. 

Ezen gyűlés érvénytelenségét, kápláros igaz-
ságszolgáltatását és ingerültségében minden l en-
álló rendet felzavaró törekvését nem tekintve, 's 
nem tekintve továbbá, hogy illy zavarteljes idők-
ben , illy tünékeny hatalomnak határozata többé 
alig alkalmaztaték, annyi mégis bizonyos , hogy 
e' korban az egyháznak valamint belszakadása, 
ugy kiilszorongaíásai is mulhatlanul követelék, 
hogy mind be l - mind külérdekeinek felügyeleté-
re , a' lelkészen kivül világi tagok is helyeztes-
senek. Ezen közszükséget a1 rosenbergi zsinaton 
más módon is igyekvének orvosolni, mert a' 
2 5 - i k canon szerint, jólehet kevés évekre, két 
consisloriumot alapítottak : egyet F e l - , mást A l -
magyarország részére, tagjait pedig a' már f e n -
említelt főfelügyelőkön kivül 12 egyházi és v i -
lági ülnökök képezék. A' superintendens, mint 
egyhár-i elnök, csupán azon előjoggal ruháztaték 
fel más társai felett, hogy a1 consisloriumot ö sz -
szehíVni neki volt halalmában. A' consisloriutn 
jogaihoz tartozék: a1 testvéregyleltöl (mellyek, 
mint előbb, csupán egyházi tagokból álloltak) 
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fölebb vitt házassági pereket átvizsgálni , a* cá -
nonok megtartása fölött örködni, a' lelkészek , i s -
kolatanitók-, f e lügye lők- és gondnokokat utasítá-
sokkal ellátni, a' fenyítéket kezelni, és a* l e lké -
szeket é s ifckolatanítókat minden sérelem ellen 
védeni. 

Hogy ezen időkorban a' felügyelök e g y e s 
egyházaknál napi renden voltak, onnan látható, 
hogy a' fenemlített 2 5 canonban világosan eml í -
tetnek, de látható egyszersmind minden esperes -
ségi jegyzökönyvekből az i s , hogy az esperes -
ség i gyűléseken és consistoriumokon legkisebb 
befolyással sem voltak, és hogy valószínűleg 
egyedül az egyház fenállásának és politicai j o -
gainak védelmével bízattak meg. Szinte olly b i -
z o n y o s , hogy azon pártfogók, kik a ' R á k ó c z y 
felzendüléséig az evang. egyház hivei maradtak, 
ezen rövid időköz alatt pártfogói jogaik összes 
birtokába visszahelyeztettek. 

Ezek után egyházunk álláspontjának l e g s z o -
morúbb időszaka következék be 1 7 1 1 - i k évben, 
minden evang. egyházakban megszüntetett az 
egyesült rendek által megengedett isteni tisztelet, 
és a' protestánsok viszont 1 6 8 7 - i k i helyzetökbe 
tétettek által. A' rosenbergi zsinat végzete i még 
1 7 0 9 - b e n zérusnak és érvénytelennek nyi lvání -
tanak. Mi pedig a' kérdéses tárgyakat illeti, azok-
ról bizonyos adatok nyomán, következőket ál l í t -
hatunk. A ' pártfogói név é s czím ezentúl is s z o -
kásban maradt, hanem papválasztási joguk m e g -
szűnt. Minthogy t. i. e g y articularis egyházhoz 
nem csupán e g y v a g y két földbirtokos, hanem 
nagyszámú szomszéd nemesség tartozék, történt, 
hogy az egyház terhei alól kivonák magokat , de 
egyszersmind az azzal összekötött jogokat is t e -
kintetbe vevék . A' vidéki népség , melly a' szom-
széd falukban lakék, és urvacsorájávali é lésre az 
articularis egyházba ös szegyű l t , a' lelkész v á -
lasztás és az egyházjövedelmek igazgatásába 
semmi befolyással sem birt, hanem annak fentar-
tására sem kötelezteték, ha csak a' gyónási fillé-
reket annak venni nem akarjuk. Nem ez volt az 
eset az anyaegyházzal , melly mind két részben 
nevezetesen részesíteték. A z azonban magától 
értetődik, hogy hol a' földesuraság r.kath. volt, 
a' pártfogóság az egyháznál maradt. 'S i gy tör-
tént különösen Gömör, Kis-Hont, Nógrád ós B é -
kés megye legtöbb egyházaiban. Átalában épen 
ez azon kor, mellyben a' pártfogóság igaz régi 
jelentésében a' magyar evang. egyházban , a' 
már fenemlített okoknál fogva létezni megszűnt. 
A ' kerületi f e lügye lök , a' gúnyolt rosenbergi 
zsinat állal létes í tetvén, megszűntek ugyan l é -
tezni, hanem a' kor kivánatai u g y hozván magá~ 
val , ismét csak hamar létre hozattak. Midqn t. í . 
1 7 3 1 . és 1 7 3 4 - b e n viszont e g y királyi rendelet 
az ágostai hitv. evangélikusoknak 4 superinteni-
denst választani m e g e n g e d é , nem volt senki, ki 
azoknak választását elrendezné, vezetné é s v é g -

bevinné. Néhány hökeblü férfiak közmunkálata 
által v é g r e 1 7 3 6 - b a n Pozsonyba hivattak össze 
gyüléstartásra minden vidékekről a* protestánsok, 
's ez az evang. egyházat n é g y kerületre osztá és 
minden kerület részére e g y felügyelöt választa; 
nevezetesen a* tiszai Szirmay Tamást , a' bányai 
Radvánszky Jánost, a'dunáninneni Báró Calisiust, 
a' dunántúli pedig OstíFy Mihályt nyeré f e l ü g y e -
lőül. Ugyanezen g y ű l é s , mint azt a' kor k i v á -
natai hozák magokkal, azoknak jogait és köte le s -
ségét is megalapitá: Tisztök lön, azon közlemé-
nyeket , mellyeket az esperességi fe lügyelök v e -
lök közlének és a1 lelkészek tanítását és erköl-
csét illeték, a' superintendensnek bemutatni, a z o -
kat ellenben, mellyek az egyházak lételét és f en-
tartását a' rend kezelését i l leték, valamint az 
üldözések minden eseteit magoknak kellett m e g -
vizsgálniok v a g y megvizsgáltatniok és az e' f e -
letti bizonyítványokat a' bécsi ágensnek fe lkül -
deniök; nekik volt kötelességük, a1 közpénz fize-
tendő részét kerületeikben egyházanként f e l o s z -
tani, azt beszedni, a' közpénztárnokhoz felkülde-
ni, az előfordult szükségekről tudósítani, a' p é n z -
tárnoktól számadást követe lni , és v é g r e a' kerü-
let köztanácskozásainál megjelenni. Mint tehát 
ebből látható, e* korbani felügyelök épen azok 
voltak, mik a'középkorba > az egyházügyvédek , 
v a g y előbbi időkben az evang. rendek. Volt 
ugyan a' superintendensekkel némi közösjogok 
és felhatalmazottságok is, mint az egyházi rend 
fentartása, és a' közösszejövetelek alkalmávali 
megje lenés ; hanem ezek azon viharos időkben 
történtek, meilyekben a' lelkész veszé ly nélkül 
nem hogy távol m e g y é k b e n , hanem még s z o m -
széd faluban sem jelenheték m e g ; ez eltérés e n -
nél fogva a' superintendensek részéről nélkülöz-
hetlennek tekintetett. A ' főfelügyelői hivatal csak 
később v e v é eredetét. 1 7 7 3 - b a n történt, hogy 
Beleznay Miklós tábornagy, e g y e s református 
egyházak és egyének nagyszámú esedező l e v e -
leivel a' királynéhoz ment , és azokat egyenként 
neki átnyújtotta. Mária Therézia elcsodálkozván 
a' kérelmek és panaszok sokasága 's e g y s z e r s -
mind egyen lősége felett, oda nyilatkozott, hogy 
neki a' protestánsok hozzá fordulta visszatetsző 
é s ennélfogva kedves leendne, ha ügyeiket e l -
rendeznék és közösen folyamodnának a' kormány-
hoz. A ' tábornok ezt kivihetőnek állitá, ha a' k i -
rályné megengedné a' protestánsok mind a' n é g y 
kerületböli szabad összejövetelét . Midőn a1 k i -
rályné az engedelmet m e g a d á , a' tábornok B n -
gyán 1773*ik é v sept. 2 - á n mind a1 n é g y ref. 
superintendentiák' számára össszejövetelt hirde-
tett, melly alkalommal e g y általa képzett elnökből, 
a' n é g y superintendensekböl é s n é g y gondno-
kokból álló e g y e t e m e s consistorium hozaték l é t -
re. Minthogy azonban a* királyné u g y nyi latko-
zott, hogy ö az ágostai hitv. evangelicusokat s e m 
nézi alábbvalóknak, mint a* reformátusokat, B e -



leznay értésökre adóan eszközlé, hogy ók is, mint 
már előbb a' reformátusok tevék, közesedezö l e -
véllel járolnának a' királynéhoz. Ezen a* múltnál 
szabadabb mozgás következtében az ágostai hit-
vallásnak 1774-dikben apr. 2 0 - á n Pesten szinte 
egyetemes gyűlést tartának, hol hasonlókép egy 
consistorium létesítetett. Elnökévé egyszersmind 
főfelügyelővé báró Zay Péter, alelnökké Tihanyi 
Dani, ülnökökké pedig a' négy superintendens és 
kerületi felügyelök választattak. Ennek évenként 
Rogate vasárnapján, szükség esetében pedig több-
ször is össze kellett jöni, a' közügyeket rendezni, 
a1 hagyományok (Legate) fölött őrködni, az i sko-
lákra felügyelni és minden részekre nézve mintegy 
közéletmüvet képezni állott tisztében A' superin-
tendensek és kerületi felügyelök állandó közle-
kedésben tartoztak lenni az egyetemes főfelügye-
lővel. Ez az egyetemes felügyelőség eredete, 
melly mind mái napig szakadatlanul fenáll. 

Az esperességi felügyelök, ugy látszik, az 
Eger mellett egyesült rendek fenemlített paran-
csának következtében lőnek lassanként átaláno-
sak. Állandó lételöket az idők viszontagsági még 
inkább parancsolák, mint a' kerületi felügyelőkét. 
Az esperesség, mint testület tekintélye, a' nagyobb 
részt r.kath. megye rendeknél megszűnt, magok 
az egyházak gyakorta igen el voltak szórva, és 
egy férfinak működése, mint a' korban az esperes 
volt, korántsem lehete olly messzeható, hogy az 
egymásközti közkapcsot a' többi esperességekkel 
és rendezetlen kerületekkel mindig súlyegyenben 
tartsa, ennélfogva szükséges lön egy olly férfi, 
ki a' testület jogait a' megyéknél kezelje, a' köz-
ügyeket az esperessel elrendezze, ennek nehéz 
esetekben védül szolgáljon, és az esperességet a' 
kerületnél képviselje. Hatalma, jogai és köteles-
ségei ezen különböző szükségek mértéke szerint 
határoztattak meg, 's annál nagyobb befolyást és 
tekintélyt szerezhete magának, mennél több mun-
kásságot tanúsított a' közjó gyarapításában. Söt 
megelégedtek, hogy ö egyedül maga személyé-
ben mind azt végbevigye, mit ma csak az összes 
esperesség mint testület tesz; de mint is gyako-
rolhaták jogaikat, midőn ezen egész időközben 
tán egyszer sem voltak teljesen összegyűlve. 

Végtére az egyes egyházak felügyelöket 
egyedül ott választának, hol azt a' -zükség ugy 
hozá magával; választattak különösen ott, hol 
számos nemesség tartozék az egyházhoz, vagy 
városokban, hol a' tanács megszűnt az ev. e g y -
ház érdekeit pártolni, söt ián ellenséges indulattal 
is viselteték iránta. Sok egyházakban azonban 
nincs nyoma ezen egész idő lefolyta alatt a' 
felügyelöknek; mig más oldíflról a' leányegyhá-
zakban fellelhetők. 

Még a' különféle felügyelők felhatalmazott-
ságáról kell némellyeket megemlítenük. Eleinte 

egyetemes főfelügyelőknek alig volt más teen-
döjök, mint az egyetemes gyűlést összehívni, eb-

ben elnökölni, az ott elhatárzott esedező l eve l e -
ket az ország fötör vény hatóságainak és a' F e l -
ségnek átnyújtani. A' kerületi felügyelők köte-
lességei már fölebb említvék, ezekhez csatolandó 
még a' superintendens-választások elintézése és 
a kerületi gyűlés tartása, hol már akkori időben 
is mint jelenleg elnököltek. A' superintendensre 
történt szavazatok beszedése egy kiküldött által 
történt, ki minden egyházakat, söt leányegyhá-
zakat is, ha sok nemesség, különösen pedig fel-
ügyelő lakta, bejárt. Az esperességi felügyelők 
védék az egyházakat és lelkészeket, a' megye -
rendek minden sérelmei el len, a* kerületnél az 
esperességet képviselék, az esperest a' rend- és 
fegy kezelésénél segíték és az esperes-választást 
rendezék. Az egyházak felügyelői végre annak 
tökéi felett őrködtek, a' külrendre ügyeltek, és aT 

pap és tanító választását vezérlék. 
Az 1781-töl i 1790- ig i időköz, mind statusi, 

mind egyházi tekintetben kivételkép tekintendő. 
Az uj mindenről felsőbb helyen rendelkezési 
mód, melly által a' helytartótanács minden eddig 
fenálló törvényhatóságok önállóságát elnyelé és 
azokat egyedül a' legcsekélyebb tárgyakig k i -
terjedő királyi leiratok végrehajtóivá alakítá, az 
egyházi körülményeken is változtatott. Az e g y e -
temes és kerületi felügyelők egészen elmellöz-
tettek, minthogy minden egyházakat, lelkészeket, 
iskolákat és tanítókat illető rendeletek a' királyi 
biztosokhoz küldettek, kik miután azt a' megyével 
közölték, az esperes vagy esperességi fe lügye-
lőnek adák további köröztetés végett vissza, és 
egyedül azon esetben intézték a' superintenden-
sekhez, ha minden egyházakat közösen illettek. 
Az egyházak magok is a' megye által intézék 
egyházi ügyeiket a' helytartótanácshoz. Ennél-
fogva minden felsőbb felügyelők egyedül a' f ő -
törvényhatóságok gépmüvei lőnek. A' helybeli 
felügyelők tekintetében megjegyzendő, hogy mi-
helyt az ujdon keletkezendő egyház még a' va-
lósulat elölt ellátta magát illy fe lügyelővel , ki 
templomépitésre, a' lelkész- és tanító-választha-
tásra az engedelmet kieszközlé, ezeknek válasz-
tását vezeté és a' lemplomépítésnél ellenörködék. 
Ezáltal az egyházak azon irányt nyerék, hogy az 
ujdon létesült egyházak nagyobbára helybeli f e l -
ügy elöket birának, hololt a' régiek felerészében 
sem találtatott. Vannak olly esetek i s , hogy az 
illy felügyelök, miután a'templomépítést bevé-
gezék, hivatalaikat azonnal letevék. Ugy látszik 
azonban, hogy II-ik József császárnak az e g y -
házaknak, a' helytartótanácstól, megyehivalalno-
kok által történt igazgatásmódja, magának is 
igen súlyos és alkalmatlannak telszék; mert 
1786-ban egy német módoni consistoriumnak 
felállításáról gondoskodók, melly t. i. királyi igaz-
gatóhatóság legyen. 

A' legújabb időköz lépcsőihez érve, szükség, 
hogy biztos tájékozás végett, a' multat még e g y -



szer áttekintsük. Miután az evang. egyház az uj 
jobb idők pirosló hajnalán, az uralkodók kedve-
zésinél, egésznek érezheté magát, alapítaték mint-
e g y központul a' főfelügyelői hivatal. Egyetemes 
superintendensröl ellenben Mária Therézia alatt 
szó nem lehete; mert a' kormány a' r.kath. va l -
lás elveihez szítva, a' superintendensek külérvé-
nyét el nem ismeré és hivatalaikat nem emelé; 
a' nemesség pedig, melly az egyházak csúcsán 
állott, a' szerény falusi lelkészeket, kik közül a' 
superintendensek választattak, sokkal kevesebbre 
becsülé, semhogy a' kerületi felügyelök oldalán, 
az egyetemes felügyelöt elhallgatva, hason t e -
kintélyben részesültek volna. Az egyetemes f e l -
ügyelő és néhány csekély számú megyei hatal-
masokkal, a' kerületi felügyelök vonák magok r é -
szére egészen az egyház főbb ügyeinek elintézé-
sét, annyira, hogy az 1 7 3 6 - t ó l tartatott gyű lé -
sekben alig találtattak két v a g y három szom-
szédbeli lelkészek. Az esperesek, az egyház n y o -
masztó helyzeténél f ogva , magok is elnyomat-
tak, és intézkedéseik valósításában, a' többnyire 
megyei hivatalokban megőszültek közül válasz-
tott kerületi felügyelök nagyobb kültekintélyéhez 
kénytetének folyamodni. Mi azonban a' helybeli 
lelkészeket illeti, azok az egyházügyek v e z é r -
letében, ha hatalmasb állott is mellettök, megle-
hetős függetlenek voltak és a' nemesség ellené-
ben tetemes tekintélyben részesültek. Ezen t e -
kintélynek nagy csonkítására szolgált a' türelmi 
időszakban, az ugy nevezett „lelkészek statu-
tiója," mellynek következtében az ujdon keletke-
zett számos egyházakban alkalmasb férfiak hiá-
nyában , gyakorta tudatlanok és félmüveitek és 
hivatalaikban elnyomatáshoz megszokott iskola-
tanítók alkalmaztattak a' lelkészi hivatalra, kik 
az evang. lelkészek jövendő állását sokfélekép 
lealacsonyíták. Végre a' pártfogói jog az idők 
viszályinál egészen megszűnt, a' pártfogolt tem-
plomok, kivétel nélkül, a' r.katholikusokéi lőnek, 
azon evang. nemesek ellenben, kiknek eldödei 
egykor a' pártfogolt templomot alapíták, pártfo-
gói jogukat e lveszték, és azok az egyházmegye 
és püspökök tulajdonai lőnek. Mind e' mellett az 
evang. nemesség szereté magát „pártfogónak" 
czímeztetni, sőt különös alkalmakkal a' czímet 
követeié is. 

A z l 7 9 1 - k i országgyűlés és zsinat az evang. 
egyházat fejletlen és bizonytalan belkörülmé-
nyekben találá 's a' zsinatnak tartalék föl e' f ö -
lött intézkednie. Azonban nem kevés akadályok 
voltak legyőzendők, és nem kevesek a' botrány-
kövek, mellyek hogy eltávolíttattak-e, még ké t -
séget szenved. Az evang. egyház először is 
egészen készületlen volt olly fontos szabályok 
létesítésére, mellyek az egyház belrendezetét i l -
leték. Minden vidékekben, várakozásokon kivül, 
olly világi férfiak választattak, k ik , a' magyar 
evang. egyház bizonytalan és tág kötelékein k i -

vül, az egyházjogból mitsem tudtak, és mint l e g -
közelebb a' protestanslap egy levelezője nyi lvá-
nítá, az első legjobb munkához, a' lengyel evang. 
egyház rendezetéhez folyamodtak és azt vakon 
követték Ehhez járult, hogy ezen férfiak már 
megszoktak egyedül, a' lelkészek és superinten-
densek viszonlagos hozzá-járulta nélkül az e g y -
ház érdekei fölött intézkedni, mint engedhetének 
tehát most is az egyházi résznek nagyobb befo-
lyást 5 söt mi több: mintegy tiz év óta a' megye 
nemességének a'közügyekbe befolyása igen s z o -
ros korlátok közé szorítaték, és a' zsinat épen 
azon perczben jölt ö s s z e , midőn a' megyei ta-
nácskozásokban a' nemesi előjogok legnagyobb 
tűzzel és Iegféltékenyebb szeretettel vitattak, 
csoda-e ennélfogva, hogy illy körülmények kö-
zepett a' nemesség az egyházügyek vezérletét, 
hol lehele, kizáró hatalmába keríteni törekvék. A1 

zsinatra küldött lelkészek nagyobbára derék, 
mélytudományu, az egyház honi történetében jár-
tas, az egyház jóléteért élő-haló és az egyházi 
rend érdekeiért küzdő férfiakvoltak ugyan, de r é -
szint kisebbségben maradtak, részint pedig nem 
segítettek eléggé a' honn maradt tanácskozó le l -
készektől, kik gyengék voltak, a' szőnyegen levő 
dolog lényegébe behatni, és az eldöntő véleményt 
kifejezni. Innen van, hogy a' zsinatnak több ide 
tartozó canonai a' két rendnek egyensúlyát tar-
talmazzák, mig többek viszont a1 világi rend fel— 
söségét alapítják meg. Illyen p. o . , hogy a' v e -
gyes elnökség mindenhol megtartatni kívántatik, 
de az egyházi elnök eldöntő szavazata csupán a1 

tan és f egy ügyeiben ismertetik el. Ellenben, hol 
a' lelkész és helybeli felügyelő viszonyáról van 
a' szó, amaz ennek nyilvánosan alárendeltetik. 
Söt bámuljunk és csodálkozzunk! A' lelkész az 
egyházi presbyterium nem szükséges , hanem 
csupán megengedhető tagjának neveztetik, holott, 
a' dolog természeténél fogva, főnöke. 

Jólehet ezen zsinatvégzetek a' királyi udvari 
kamara által nem erősíttettek meg, mindazáltal, 
mennyire felsőbb közbejövet és a' szükséges, de 
hiányzó költségek nélkül lehete, lassan lassan 
életbe léptek, ugy annyira, hogy ha belőle n é -
melly fejezeteket olvasunk, azt hihetnők, hogy 
egyházunk mai helyzetét tárgyazzák. 

Némelly egyházi kérdések, mellyek különö-
sen a* felügyelök , kivált a' helybeli felügyelők 
lételét és hatóságok határait illetik, mai napig is, 
nem minden tüz nélkül szellőztetnek. Szabad l e -
gyen e' felett némellyeket megemlítenünk és v é -
leményünket kimondanunk. 

A z első kérdés az: s zükség-e átalában min-
denhol a' felügyelő ? Canon e' felett nem rendel-
kezik , hogy pedig az esperességi, söt maga a' 
kerületi végzés e' részben kötelező erővel bír, 
igen kételkedem. Mert, hogy az egyház testü-
leti igényeinek illy nevezetes részét egy férfiura 
bízza-e , vagy magának tartsa fenn, ugy hiszem, 



az teljes hatalmában áll, 's e' felett, mind eddig-, a' 
je len egyházi képviseleti rendszer az illető g y ű -
léseken nem nyilatkozék. Mi a' dolog természe-
tét illeti, ezen szükségességet korántsem l é n y e -
ges , hanem viszonlagosnak tartom. Hajdan, mi -
dőn a1 lelkész, v a g y pórszármazatuaz ország tör-
vényeinél fogva nemesek ellen Ítélőszék előtt 
meg nem jelenhetett; midőn az ököljog 's nem a' 
jog é s törvény bírt eldönlö hatalommal, és min-
den pillanatban attól Iehete tartani, hogy az e g y -
ház és birtoka veszendő félben v a n , illy hatal-
masbnak védelme igen is szükséges volt Ma 
azonban a1 lelkész, valamint a' presbyterium is, 
nem hasztalanul hivatkozik jogaira 's nem hiába 
támaszkodik a' törvény védkarjaira. A' f e l ü g y e -
lők azonban tagadhatlanul ma is hasznosak, söt 
szükségesek olly helyeken, hol az egyházban 
számos nemes családok találtatnak, v a g y pedig 
az egyház nagy, 's politikai és gazdálkodási t e -
kintetben bonyolódott levén, a' lelkész azoknak 
elintézésére v a g y felügyeletére, erkölcsi vagy 
más értelemben elégtelen lenne. Söt olly h e l y e -
ken is igen tanácsosnak vélem, felügyelöket v á -
lasztani, hol a'nép még durva, erkölcstelen, csu-
pán a1 kényszerítésnek hódoló 's az oktatás és 
erkölcsi hatás kiáltó szó a' pusztában. Mindazál-
tal megengedve , hogy lelkes és kegyes f e l ü g y e -
lök jóltevöleg hatnak az egyházra, kérdés mégis: 
hol találtatnak sok illy hölelkii és vallásos férfiak? 
Ellenben a' tunya és hanyag felügyelő gyakorta 
igen káros befolyással bír az egyházigazgatás, 
vagyon-keze lés és az egyházban uralkodó sze l -
lemre nézve . A' számadások éveken át ellenőr-
ködés nélkül maradnak, a' jövedelem gyakorta 
elpazaroltatik, és a' legnagyobb rendetlenség f é s z -
keli be magát. 

E g y másod kérdésre, hogy a' lelkész s z o m -
széd egyházban a'fe lügyelői hivatalt v i se lhe t i - e? 
szinte csak fellételesen mondhatok igent. Ha az1 

illető egyház politikai ügyeinek vezérletére e l e -
gendő ismeretekkel van felruházva, ha ö n e g y h á -
zának gondviselése elegendő időt enged, e g y 
másiknak ügye ive l foglalatoskodnia, vállalja el 
a' hivatalt további gondolkozás nélkül. Mi is a k a -
dályoztatna ebben! Azt tiltó canon nem létez, 
és ha létezne, sem helyeseltethetnék. Ha a' l e l -
kész a1 hozzá megkívántató tulajdonokkal el van 
látva, egyházában a' felügyelő minden k ö t e l e s -
ségeit tétovázás nélkül viheti, akar viseli a' c z í -
m e t , akár nem; de abból önkényt következik, 
hogy , a' fentemlített feltételek mellett, a1 s z o m -
széd egyházat is igazgathatja. Mai időben épen 
nem szükséges , hogy a' fe lügyelő okvetetlen n e -
mes legyen Jelenleg a' nemtelenek is befo ly-
nak a' hatóságokba, gyakorta kitűnő politikai i s -
meretekkel bírnak, miért ne bízatnék tehát ezen 
tiszteletbeli hivatal reájok is. 

A' mondottakból azonban senki se következ-
tesse , hogy hierarchiai szellemtől vezetve , oda 

törekszem, hogy a' nemesség minden egyházi 
ügyek vezérletéből kizárassék. Ez legkevésbé 
czélom. Egykor az esperes intézé tanácsosaival, 
minden világiakat kizárva, az egyház ügyeit, és 
ez akkor helyén volt, mert azon korban az e g y -
ház statushozi viszonya egészen a' m e g y e evang. 
rendeire hagyaték; je lenleg az egyház ezen 
ügyet is magára v e v é , és nem volna vezérletére 
képes, ha a' nemesség tapasztaltsága, buzgósága 
és védelme által nem támogattatnék. Az e g y h á z -
nak tagadhatlanul joga von magát kormányozni, 
's szabadságában áll, ennek e g y részét önbelátása 
szerint, valakinek átengedni; a' lelkészek ezt 
egyedül annyiban gyakorolják, mennyiben ezzel 
őket az egyház felruházá, vagy mennyiben erre 
magas hivatalok által hivatvák. Mint illyenek 
azonban tagadhatlanul az egyház csúcsán állanak. 
Magyarhonban ujabb időkben azt vitaták ugyan, 
hogy a' lelkész hivatásánál fogva az egyházban 
nincs egyébre felhatalmazva, mint Isten igéjének 
hirdetésére és a' szentség' kiszolgáltatására. De 
hagyján, engedjük meg, mert minden esetre ez a1 

fődo log , ugy azt hisszük, hogy a' czél elérésére 
eszközök is szükségesek. Minden más pedig az 
egyházban nem e g y é b , mint eszköz a' szent be -
széd és szentségek hathatós voltának biztosításá-
ra, maga az egyházi intézet sem egyéb , söt épen 
ez azon jog , mellynél fogva a' kül isteni t i sz te le -
tet elrendezni , a' rendre f igyelni , a1 fegyelmet 
kezelni, az egyház szükségeit kijelelni, e g y e g y -
háznak máshozi viszonyát szabályozni és a' k ö z -
alapítványok fölött őrködni, hatalmában áll. H o g y 
az egyház minden ügyeiben az intézkedési f e l -
hatalmazottságot magának fentartotta, azt minden 
esetre jogosan t e v é ; a' lelkésznek pedig a' tagok 
önkénytes részvéte csak kedves lehet; hanem 
képtelenség volna gondolni, hogy az egyház f ö -
czélja valakire bizatik, de az ahhoz vezérlő e s z -
közöktől megfosztatik ; képtelenség tehát, a1 l e l -
készt az egyházigazgatásba minden, v a g y l e g a -
lább minden legfontosb befolyástól elzárni. H i -
szen a' lelkész, mint az egyház azon tagja, kire 
Isten igéjének hirdetése és a' szentségek kiszol-
gáltatása bizatik, köteles az egyháznak minden 
egyéb ügyeit őszintén előmozdítani, azokat s z i -
vén hordozni, mert különben összes hatásköre 
veszélyeztet ik. 

E1 szerint kellene a' legújabban felélesztett 
gyűlési elnökség kérdését is Ítélet alá vonni. 
Mint tudva van, az állítatott, hogy a' nálunk d i -
vatot a' kettős elnökség vitatik, az ügyek m e n e -
tét hátráltatja és zűrzavart o k o z , és ax az e g y -
házakra hagyaték, hogy lelkészt v a g y más k ö -
rökbeli tagot kivánnak-e ezen helyre emelni. A z 
egyház azonban az e lnökséget , vagyis a' lelki 
ügyekben, az istentisztelet elrendezésében és f e -
gyelemben hatályosabb százatot e g y férfiura már 
ráruházta, 's mindezekben főhelyre a' lelkészt 
helyhezé, 's adott jogát tehát ismét vissza nem 



veheti a* nélkül, hogy hivatalának hatását el ne 
tiporja, vagy legalább hogy természetét egészen 
át ne alakítsa; az anyagi és egyházi politikai 
ügyekbeni elnökséget ellenben önbelátása szerint 
intézheti, 's azt mindenkire, de a' lelkészre is, rá-
bízhatja, ugy azonban, hogy a' többi tagok, főkép 
pedig a' lelkész közbeszólási joga fentartassék 
Innen következik, hogy az egyedüli elnökséget 
senki más, mint a' lelkész, nem viselheti, 's hogy 
az elnökségből semmi esetre ki nem zárathatik. 
Ennél fogva a' ráhói egyházfelügyelő azon f e n -
héjazó merészsége, hogy a' helybeli lelkészt az 
egyházgyülés elnökségéből ki akarta zárni, 
egyébnek —ségnél nem tekinthető. 

H o i t s S á m u e l . 

Egy-két szó B. F - n e k a' tisztújítás 
ügyében. 

B. F . -nek az enyéimtöl különböző nézeteit 
(Prot. egyh. és isk. lap 34- ik sz . ) véleményem 
szerint, e' három pontba szoríthatni. 

1 ) A' nyilvánosság nem e l é g a' visszaélések 
eltörlésére. 

2 ) Nem leend corteskedés, ha aMisztséget v i -
selők a* társaság valóságos szolgái leendnek j u -
talom nélkül. 

3 ) A' papi hivatalokra nézve nem leend tiszt-
újítás , mert más a' t isztség, 's más a' hivatal, 
amaz letételével ez megmarad. Ezekre e g y -
két szót! 

I. A' nyilványosságnak én olly nagy erőt 
tulajdonítok, mint nagyon tisztelt Fáynk, ki ,óra-
mutatója4 147 - ik lapján mondja: hogy ez legbiz-
tosabb szer az önkény ellen, mondhatjuk: minden 
visszaélések ellen. És hogy még most is a' vi lág 
szemeláttára is itt-ott kovácsolják a' szörnyeket 
— mint B F. állítja — ez nem azt mutatja, hogy 
a' nyilványosság nem irthatja ki a' visszaéléseket: 
hanem azt, hogy a' nyilványosság még nem vi lá-
gosította meg eléggé a' szemeket , s nem érlelte 
meg a' bátorságot; azt mutatja, hogy sokan v a n -
nak m é g , kik, mivel az önkény és zsarnokság 
kigyói megcsipkedték őket: a' gyíkoktól is f é l -
nek, s a'nyilványosság fegyvereit használni nem 
bátorkodnak. Azonban én hiszem, hogy az i f jú-
ság , mellynek szemei hozzá szoknak a' nyi lvá-
nyosság napja sugáraihoz, 's mellyet a' nyi lvá-
nyosság napja érlel férfiakká, e lég ügyes és bá-
tor leend használni a' nyilványosság fegyvereit 
a' visszaélések kiirtására, és nem sokára: incipi-
ent magni procedere menses. (Virg. Bucol. Eclo-
ga IV. ) 

II. Ha a' tisztviselők jutalom nélküli szolgák 
leendnek is, mégis leend corteskedés. Mert nem 
mindég az anyagi haszon rugó a' tisztségek e l -
nyerésére ; hanem a' dicsvágy is, melly gyakran 
törvénytelen tényekre készteti a1 tisztviselőt. Le-
gyen ezen tekintetben többek közt példa a* s z a -

lamisi hős (Themistocles), kit a' dicsvágy nemte-
len tettekre nem egyszer ragadott-el. Ha a* dics-
vágy lehet rugó anyagi haszon nélkül is a' tiszt-
ség elnyerésére: mit, ugyhiszem, kétségbe vonni 
nem lehet — ugy lehet hát ösztön a' corteskedésre 
is, főleg ha a' tisztújítás lábra kap, midőn több 
tisztségek ürülnek meg egyszerre , 's gyakoribb 
leend a' felléphetésrei alkalom, mellyek közül 
mindegyik ingert ad a' corteskedésre. 

III. Hogy a1 papi hivatal restauratio alá ne 
essék, ez, véleményem szerint, szinte ugy k ivá-
nata az emberi társaság boldogságának, mint Kant 
szerint az isten létele kivánata a' gyakorlati é s z -
nek (postulatum rationis practicae). Azonban én 
a' budai zsinat kor- 's czélszerűtlen canonjaiban, 
mellyekhez szoktak ragaszkodni a' gyülekezetek, 
's egyéb törvényeinkben i s , e lég biztosítékot a' 
restauratio ellen az egyházi hivatalokra nézve 
nem találok, 's az igaz Aristidest is féltem erőtlen 
törvényeink mellett, — főként a' helvét hitvallá-
suaknál — a' nép ostracismusától mindaddig: mig 
törvénynyel nem leend kimondva, mit Fáynk óra-
mutatójában a' 139-dik lapon mond: hogy t . i . a' 
pap bármi hibájáért is, kivévén a' bünt, melly ért 
világi hatóságnak adatik által, a1 község által ki 
ne tétethessék 's a' t. Alkottassanak hát minél 
előbb! kor- és czélszerü törvények, mellyek ál-
tal az egyházi hivatalnokok állása szilárdítva l e -
g y e n , 's tétessenek ők olly helyzetbe, honnét 
sem tisztújítás, sem n é p - v a g y bárminemű ön -
kény őket el ne mozdíthassa. D á n i e 1 f i. 

G y ű l é s e k . 

Felso-szabolcst egyházmegyei 
gyűlés. *) 

Tartatott Madán julius 2 3 — 2 5 - k é n esperes 
Nagy Sámuel és gondnok Patay István elnökle-
tök alatt; két világi ülnök hiányában, de számos 
közpap jelenlétében. 

1 ) Mielőtt az ügyek fölötti intézkedés m e g -
kezdetett volna, szót emelt e g y közpap, felvi lá-
gosítást kéröleg , miért hogy e' gyűlés az adott 
elnöki szó ellenére illy későn tartatik, 's kör lesz-
telt határzat daczára is nem képviseleti? Az e l -
sőre feleltetett, hogy széna tekintetéből akará 
kímélni elnökség a' gyüléstartó papot; másikra 
pedig, hogy zsinat nyiltáig elég időnk lesz még 
elkészülni a' törvénytervvel. Okok, mellyeknek 
valami nyomosságot talán tulajdoníthatnánk, ha 
előre elláthatlanok voltak volna, de igy igen k e -
veset , sőt adott szó, 's még jegyzőkönyvi határ-
zat el lenére, épen semmit. Nehezen ugyan 's 
fájdalom, nem kis gyöngédte lenségge l ! de mégis 
kicsikartattak orvoslatul e' határozatok: hogy 
ezután nem elnöki tetszés, hanem mindig a' g y ü -

*) Elkése t t . S z . 



lés határzandja el a' következőnek — legalább — 
határidejét, ha napját nem is ; a* most elmaradt 
képviseleti gyűlés pedig Sz. Mihály nap tájon fog 
tartatni, melly időig a' törvénytervezö választ-
mány munkálata járásonként köröztessék. 

2 ) Felvétetett esperes ur jelentése gyűlés 
ótai eljárásairól, melly korszerű tett, mint óhajtott 
újdonság, kellő méltánylattal fogadtatván, e g y 
pontjára azon rég elkésett határzat hozatott: 
hogy az eddig gyakorlott mód szerint rendelhet 
ugyan esperes ur idöközleg uj tanítót valamelly 
megürült egyházba, de ezután az igy berendelt 
tanító legközelebbi gyűlésre elő tartozik állni, 's h i -
vatalában csak ugy erősíttetik meg, ha megvizs-
gáltatván , tanításra képesnek találtatik, melly 
vizsgálat a' főiskolákból hozandó egyénekre is 
kiterjesztetendik. 

3 ) Már második éve , mióta H. J. tanító, K. S. 
berendeltetett gyülésileg, *s az egyház mai napig 
sem vivé be, azon oknál fogva, mert ezen egyén 
néhány év előtt lakván ott, sok hibájáról i smere-
tes. Jelenleg az ügy ott áll, hogy az egyh. kerü-
let leirt, küldenénk ki egy választmányt magunk 
közül , melly vizsgálná meg, nem valami canon-
szerü ok ál l-e ellent a' bevitetésben. Mi ezt k ö -
vetkezetlenség 's tekintélyünk sülyesztése né l -
kül nem tehetvén, felírunk, hogy más módot talál-
jon az egyh. kerület a' baj orvoslására. 

4 ) A' visszaérkezett körlevelek nyomán j e -
lenti esperes ur , miként a' többség boldogult F. 
Gy. könyvtára megvétele ellen nyilatkozott; e lő -
retudók, 's a' nagy vesztésen nem sajnálkoztunk. 
Most már csak az a' baj, hogy sem az, sem más! 

5 ) Kilencz papi jelölt **) , kik közül öt házi 
nevelő — vizsgáltatván meg a' templomban, örül-
tünk a'je les ifjaknak, kik az önérzet bátorságá-
val tekinték az úrnőkkel díszes hallgatóságot, 's 
a' mi Iegjelesb, azon boszankodtak, miért nem 
nagyobbszerü tárgyak fejtegetésére szólíttatnak. 
Haladtunk ugyan jócskán a' vizsgálati modorban, 
mert már most csak nem kérdetik, mint nem r é g : 
„hol tartatik a' Sz. Pál kardja? ki volt a' Timo-
theus apja ? 'stb."; de azért mégis tovább kell 
haladnunk, mit ugy érendünk el legjobban, ha 
nem csupán egy évre neveztetnek ki a' v izsgá-
lók, de legalább is tizre, 's egy szakra két három 
egyén. A' vizsgálat után mi, magunkhoz követ-
kezetesen, a' gyermekies rendsorozgatással nem 
sokat törődtünk, hanem iskolai bizonyitmánya 
nyomán 6 kitűnőnek, három első osztályúnak ta-
láltatván, papképességöket e' szellemben kimond-
tuk, 's törvényeinknek betűrendben Írattuk alájok, 
megjegyezvén, hogy csak most először magyarul, 
mit eddig veszekedve sem bírtunk kivívni. 

6 ) Főjegyzőre a' szavazatok hat híján be -

• • ) Névszerinl: Csépke Mihály, Fórig István, Hallgató Eudre, 
Helmeczy Mihály, Liszkay Jót ief , Menyhért János, Papla-
vict Endre, Szabados János és Török József. 

gyűlvén 's nyilvánosan felbontatván, kijött, hogy 
átalános többséget ismét senki sem nyert. Az e l -
nökség nyilvánítván, miszerint az eddigi gyakor-
lat, második szavazásnál csak többséget, nem 
pedig átalános többséget kivánt, hajlandó volt t 
Keresztúri Jánost 4 3 szavazattal főjegyzővé kiki-
áltani. Székek megöl pendült meg az ellenmon-
dás, hivatkozva az átalanos többség mellett, a n -
nak észszerüségére, a' gen. conventi határozatra, 
's egyh. kerületünk legközelbi főjegyző-válasz-
tására. A' hosszas vita eredménye lett , hogy a' 
két számosb szavazatot nyert egyén, u. m. Ke-
resztúri János és Tót József csakugyan ujabb 
szavazásra tűzetnek ki. 

7 ) A' számadások megvizsgáltatván, gyülés-
tartásí pénztárunkban maradt 6 3 ft. 3 2 kr.; e g y -
házmegyei pénztárunkban 6 3 8 ft. 16 kr., 's s z e -
gény elhíresült özvegyárva pénztárunkban 4 1 1 7 
ft. 3 8 kr., mind váltóban. A' két elsőről nincs 
mit szólani, de ez utolsó, 3 0 évi folytonos adó-
zás után, csakugyan botrányosan k e v é s , holott, 
— a' mint hitelesen értesültem — csak az első 
betéteikor mindjárt nyolczezerre rúgott az ak-
kori pénzben. De isten bocsásson meg a' vétke-
seknek ! mint a' közpapság nemeslelküleg immár 
megbocsáta. Mi pedig jövőjét ragadjuk meg e' 
pénztárnak, barátim, és múltján ne silánykodjunk 
többé! Látjátok, most e g y papözvegy évenként 
kap 6 ftot, egy árva 3 -a t 's ezt is váltóban, hát 
nem koldusnyomoruság-e ez ? Hála istennek, j e -
lenleg a' kezelésre panaszunk nem lehet, söt mél-
tányolva kell elismernünk tdö Keresztúri János 
pénztárnok urnák lelkes buzgalmát, kinek k e z é -
ben a' pénztár 3 év alatt több mint 1 0 0 0 v. fttal 
növekedett; tehát tegyünk legalább annyit, fizes-
sük évenként ezüstben azt, mit most váltóban fi-
zetünk, ugy e' pénztár sebét nem sokára befor-
rasztandjuk. T ó t P é t e r . 

fagykároly i egyházmegyei gyiilés. 
Őszelő 25- ikén megyénkben egyh. gyűlés 

tartatott. A1 tárgy, miféléit tanácskozni ö s z v e -
gyülénk, e' volt : Megyénkben D. helységében 
a1 pap meghalván, az illető elöljárók papról kezd-
tek gondolkodni, 's az elöljárók választása sok 
megyebeli papokkal — kik e1 hivatalt magoknak 
szerették volna — ellenére, egy ollyan egyénre 
esett, ki a' tractuson kivül lakott. Mit hogy m e g -
tudának azon érdeklett urak; bosszúsággal telé-
nek el mind az illető helység e l len , melly elég 
vakmerő volt őket mellőzni, mind az elöljárók 
közt szóban forgó ártatlan ifjú eránt — mint a1 

ki nem pataki, hanem debreczeni tanuló volt. — 
De a' kérdéses ekklésia erről hallani sem akar-
ván, mit elhatározott magában, azt meg is tevé, 
's a' kinézett egyént atyja által felszólíttalta, hogy 
nyilatkozzék, ha volna-e kedve köztük a1 m e g -



ürült papi hivatalt elfogadni. A' kérdéses egyén 
e' felszólítás után e g y , atyjához intézett magán 
levelében nyilatkozott is a' legnagyobb szerén-
séggel , hogy hajlandó lesz elvállalni, ha bizo-
nyossá (etetik , hogy öt nemcsak egykét ember, 
vagy valamelly párt, hanem az egész gyülekezet 
osztatlan bizodalma óhajtja. 'S ez atyjának irt 
sorok után azt is tevé még: annyival is inkább 
bizonyos akarok lenni aííelöl, hogy engem azon 
gyülekezetnek osztatlan bizodalma kiván-e vagy 
sem ? mert én még nem estem kétségbe jöven-
dőmről, 's reménylem magamról, hogy e g y pap-
ságot akármikor meg fogok érdemelni, kivált 
a' károlyi tractusban, hol ugy is kevés a' vala-
mire való ember. — Azonban történik, hogy az 
említett magánlevél megérkezte után azon D. 
helység' káplánja utazván, a' szóban forgó ifjú 
egyén atyjánál szállásolt, hol is e g y külön s z o -
bában magára hagyatva , mig az atya és gazda 
honról eltávozott, a' tiszteletes vendég, minden-
kép használni akarván a1 vendégi jogot, a1 s z o -
bájában levő fiókokat felkobozta, 's felkobozván, 
a' benne találtató irományokat, 's azok közt a' 
fentebb érintett tárgyban küldött magánlevelét is 
a' fiúnak elidegenítette, 's ez utóbbit a' megye 
már említett békételenkedö papjainak is felmu-
tatta. Kik is a1 levélkobzót, — a' helyeit, hogy 
megintették volna ezen aljas teltéért — tárt ka -
rokkal fogadták. 'S a' mint a' levél ezen ártatlan 
ezéki magánsorait olvasták : reménylem magam-
ról, hogy egy papságot akármikor meg fogok 
érdemelni, kivált a' károlyi tractusban, hol ugy is 
kevés a' valamire való papi ember, kezöket keb-
lökre t evén , mintha már az óhajtóit papságot 
szorítanák magokhoz, hangosan kiálták: „ev TXTOIO 

vtY.a" 'S vele azonnal az espereshez futottak, sür-
getők, hogy tartson minél hamarébb egyh. gyű-
lést; mert minket a' D.iek által kinézett egyén 
nagyon megsértett, íme kezünkben van a' minden 
erejű documentum. A' t. esperes ur — ki olly jó, 
hogy a' jóság még ártalmára is van, — 's a' j ó -
zan gondolkozású megyei fögondnokunk, hiában 
mondogatták : „hiszen, uraim, ezek egy fiúnak 
atyjához inlézett magánlevelének bizalmas szavai, 
mellyek senki gyalázatjára sem intézvék, 's l e g -
feljebb is egy egyénnek csak magán, 's fájdalom! 
igaz okon alapuló véleménye, 's mi igyekezzünk 
azt szilárdabb magunkviselésével hamissá tenni. 
'S aztán meg ez nem is hivatalosan, hanem i l -
letlen lopás által esett tudomásunkra, — mit, ha 
szégyenünkre megtörtént, őrizkedjünk — hogy 
a ' v i l á g meg ne tudja." De nem! rivalgák a' 
nem annyira a' méltatlan gyalázás, mint a' várva 
várt papság' elvesztésének látása által felbőszült 
tiszteletes urak, — e' sértést e. megyei gyűlés 
elébe kell vinni. Mit sürgettek, végre meg is lett, 
mert a' t. esperes ur gyűlést hirdetett, 's mi a' 
gyűlésen megjelentünk. 'S kérdi a' nyilvánossá-
got szerető közönség, mit végeztünk ? — hát el-

határoztuk a' nélkül, hogy kihallgattunk volna a' 
szegény bevádlottat, hogy ő akár sértett, akár 
nem, de ő minket megsértett; 's mint illyet, nem 
engedjük m e g , hogy e. hivatalt viselni tractu-
sunkba jöjjön valaha, azaz más szóval , hogy a1 

gyülekezet, ki papját eltemette, ne azt hívja meg 
papjának, kit ö akar, hanem mi közülünk menjen 
oda valaki, akár szereti a' gyülekezet, akár nem. 
De ezzel még nem elégedtünk meg, 's megkeresni 
rendeltük a' f. t. egyh. kerületi gyűlést is, hogy 
azon egyénnek, kit a' kérdéses gyülekezet magá-
nak, a' mi praejudiciumunkra, választott el, és a' 
kinek magán véleménye a' mi hitünkkel e l lenke-
zik, mondom, azon egyénnek más büntetést is e sz -
közöljön. — 'S a' káplánt, ki elég aljas volt, egy 
magánlevelet hír és engedelem nélkül elvinni, 
nem bántottuk ? — Nem ám ! söt e g y zsoltár z s i -
dóul idézett szavaival, mit a' t. atyafi — ha a' na- ' 
pókban tarlott tractualis visgálatból kell követ-
kezést húzni, bajosan értett, — még meg is di-
csértük. — Lám, lám! azon édes reményünkben, 
hogy egy egyént , ki szálka szemünkben, eltávo-
líthatunk, még a' lopást is erénynek kereszteljük, 
's az eszünkbe sem jutott, hogy azon t. atyánk-
fiának, az érintett levélnek aljas kézrekeritése 
jobban gyalázott bennünket, mint azon ifjúnak akár 
minemű szava, mert a' csak szó, még pedig vagy 
igaz vagy nem, melly elhangzott volna ; e' pedig 
tény, melly örökös foltnak marad rajtunk, hogy 
köztünk még ollyan is találkozik, ki e g y remény-
lett papságért lopni sem irtózik. Oh tempóra! oh 
móres! 

Károly vári ref. egyIlázllle§ye , 

gyűlése. F o l y ó év s e p t e m b e r 1 8 - á n t a r to t t a K á r o l y -
fehé rvá ro t t a1 k á r o l y v á r i é v . r . e g y h á z i vidék rész le tes z s i -
natá t n . ' t . Szász L a j o s e spe res e lnök le t e a l a t t , me l lynek é r -
d e k e s b t á r g y a i e zek v a l á n a k : 

a ) E g y h á z v i d é k ü n k ál tal j e g y z ő n e k vá lasz to t t és m e g -
erős í tés v é g e t t a ' közzs ina tnak f e l t e r j e s z t e t t há rom e g y é -
n e k közü l a ' közzs ina t k i j e l e l t e ( v á l a s z t o t t a ) Benkö András 
a b r u d b á n y a i l e l k é s z t , ki is t iszta hiv fo ly t a t á sá ra f e l e ske t t e -
t e t t ; e ' f e leske tés u g y a n az e d d i g i szokás szer in t a ' k ö z z s i -
na ton t ö r t é n t , de mivel Benkö A n d r á s 's a ' vele m e g v á l a s z -
to t t ak o t t j e l e n nem v o l t a k , szóval meghagyatott e s p e r e -
s ü n k n e k , h o g y a ' közzs ina t á l ta l j e g y z ő n e k vá lasz to l t B e n k ö 
Andrá s a ' rész le tes zs ina ton f e l e ske t t e s sék , melly m e g is t ö r -
tént az i r t ak s z e r i n t ; mi a zonban ezen t é n y é b ö l a ' k ö z z s i -
na tnak már most az t sem t u d j u k , h o g y e z e n j e g y z ő t é t e l -
módda l a ' vá l a sz t á s vagy megerős í tés j o g á t t a r t j a e m a g á é -
n a k ? h o g y szabad vá l a sz t á s - j oga n incs a ' r ész le tes z s ina tnak , 
az t f á jda lommal é rezzük , a ' f e l e ske tés re nézve p e d i g a ' s z ó -
val való m e g h a g y á s he lye t t bá r ké t s o r b ó l l e í rásá t a ' k ö z z s i -
ne tnak ö r ö m e s t e b b f o g a d t u k v o l n a , hisz ez t meg t e sz ik e g y 
hivata los k i j e l e l é skor a ' l e g h a t a l m a s a b b k i r á l y o k is . 

b ) A-1 közzs ina t ra e s p e r e s ü n k mel lé Ács S á n d o r boros 
b o c s á r d i l e l k e s í t k ü l d ö t t ü k vo l t t ö b b u tas í t á sa ink közö t t 
azon meghagyássa l , h o g y a" közzs ina l i v i t a t á i o k é r d e k e s e b b 
e r e d m é n y e i t e ' mos tan i r é sz le tes z s ina tunkka l tudassa , k i n e k 
is v i lágos és t iszta e lőadásában l e g i n k á b b ö r ö m ü n k r e vo l t az t 
ha l l anunk , h o g y az esperes i success io k é r d é s é v a l a h á r a , és 
a ' képv ise le t i r e n d s z e r is ta lán ( ? ) , melly ke t tőben r e j l i k s o k 



t ek in te tben egyház i é le tünk üdve, ' i melly utóbbi főleg k ö z -
szel lemet é i közbuzgóságo t öntend abba , a ' széki egyházv i -
dék indí tványa nyomán , végkép e lhatározta tandik . Remél-
j ü k , hogy mindenre , mi a ' canonban jó és időszerű, vissza-
t é r e n d ü n k , ' s a ' mindenfelé fejlődő üdvös képviseleti r end-
szer életbe léphetése ellen a ' közzsinat nem teend. Mint jó l 
emlékszem azonban indi tványozta tot t az ez előtti részletes 
z s ina ton , hogy követeink í r j ák le és hozzák el az egész 
közzsinati j egyzőkönyve t , mer t a ' szóbeli előadás nem is min-
dég h í v , 's könnyen is felej thető az emiékeze lnek , de az 
i ro t t j egyzőkönyv évről évre tudás és okulás vége t t f ennma-
r a d , ezt ennekutána ké r jük 's meg is vá r juk . 

c) A* papi özvegy és árvái gyámegyle t valahára köz tünk 
is életbe l é p v é n , igazgatóknak Szász Lajos, Nagy Dániel és 
Jósa István — pénztárnoknak Ács Sándor választat tak. 

d ) Ind i tványoz ta to t t , hogy a ' részletes zsinat nevezzen 
ki egy rendes levelezőt , kinek is tiszte leend a ' p ro t . e g y -
házi és iskolai lap számára hiven megírni a ' részletes zs ina-
ton felmerülendő érdekesebb vitatások e redménye i t , hogy 
minden gáncs és fé l reér tés k ikerül tessék , melly e l fogad ta t -
ván, rendes tudósí tónak k inevezte te t t Elekes Károly , ká ro ly -
fehérvár i lelkész. 

e) Kezdődtek és folytak a" magok különbnemü s t ád iu -
mokban több váló pe rek , mellyekre vona tkozólag nem t e h e t -
jük meg nem j e g y z e n i : hogy az ügyvéd u rak szánt szándé-
kos vég te lenre nyúj tások a' perek folyamában , nem csak 
a ' p e r e s f e l e k n e k , de biráknak is káros és boszantó. — "S 
a ' minden ok nélkül csak léha és könnyelmű furfangossággal 
pert nyú j tó ügyvéd méltán lehet az ítélőszék figyelme és b ü n -
te tő í té le tének tá rgya . E l e k e s , 

ká ro ly - f ehé rvá r i rendes levelező. 

Alsó - Kompiéul egyházmegyei 
gy illés. Tar ta to t t f. eszt . sept 1 8 — 1 9 . napjain T. Ladány-
ban. Ha varatlan akadály közbe nem jövend, ez volt utolsó 
vándor gyülésünk, a ' Liszkán ta r ta to t t rendkívül i gyűlés S á -
r o s - P a t a k o t tűzvén ki, mint ez egyházmegye középpon t j á t , 
állandó gyüléshelyöl, ugy hogy a' nevezett egyház sem szá l -
lás sem élelmi ellátással nem fog tar tozni , hanem kiki, ugy 
a ' h iva ta lv ise lők , mint az egyházak papjai és követe i , ö n -
magukról gondoskodandnak. Az egyház i hivatalnokok f e j en -
ként minden egyes gyűlésre négy pengő frtot húznak, a ' v i lá-
giak pedig nagy lelkUen oda ny i l a tkoz tak , hogy semmi dí j t 
nem követelnek, 's el sem fogadnak. A' gyűlés köl tségét az 
egyházak évenként aránylag fizetendik. Ezen sept. gyűlés 
főbb t á rgya i : 1 ) Esperes, és két egyházi és két világi ü l n ö -
kök választása. — Az esperesválasztásban révpar ton vagyunk , 
a l ta lános többséget nyervén Somossy János ur sá ros -pa tak i 
ok ta tó . Őszintén örül tünk, hogy magyar protes t . egyházunk 
irodalmában érdemeket szerzett , ' s a ' papi növendékek f á r a d -
hatlan okta tásában megőszült férfiú halantékára mi is fűzhe t -
tünk egy levelecskét . Hosszú életet és egészséget a ' tisztelt 
férfiúnak. Reményi jük, hogy ezen örömünket meg nem zavar -
ja a ' többi egyházmegyek bele nem egyezése! Egyházi ü l -
nökségre többséget nyer lek Vitányi József és Horkai János, 
világira Toth-Pápai Zsigmond. 2 ) A' papi-vizsgálat i terv b e -
adatot t és kevés változtatással e l fogadlatot t . A" tervező v á -
lasztmány e" két szempontból indult ki t e rvezésében : először 
a" vizsgálat legyen szigorú, ugy tudományos, mikint erkölcsi 
tek in te tben , hogy a' papi hivatal kö rébe szellemi és erkölcsi 
nyomorékok he ne tolakodhassanak, a ' szabad népválasztás 
el leneben a ' vallás szolgai az egyházbau az által fedeztessenek, 
hogy a' nép érdemet len ne vá lasszon , ne választhasson; 
másodszor legyen czélszerü, kijelelvén a ' t u d o m á n y o k a t , mik-
bő l , és a* módot , miszerint vizsgáltasyanok, hogy a* v izsgá-
landók magukat eleve tájékozhassák, a ' vizsgálók önkénye 
ped ig korlaloztassek. A' vizsgálati szabályok a ' t ö b b i m e g y é k -
kel is közöl te inek. Miként a* tervező választmany, ugy ax 

egyházmegyei gyűlés is meg volt győződve , hogy ha a' papok 
sülyedt tekinté lyét akar juk emelni, mit a 'val lás szent é rdedében 
emelnünk köte lesség, mindenek felet t szigorú vizsgálatot ke l l 
tar tani a ' papi je löl tek tudományos készül tsége, és főkép e r -
kölcsi je l leme f e l e t t , és ezen meggyőződéséhez híven szigorú 
bírálatot is rendel t . Tiszteletes a ' p a p i h iva ta l : mert kik azt v i -
selik, az egyház tel jes tekintélyével felruházva sáfárkodnak a ' 
kegyelem eszköze ive l , kezökben van a' szere te t e r e j e , melly 
a ' világot m e g g y ő z i , az igazság ha t a lma , melly s zabadok-
ká tesz ; ők ava t j ák be az anyaszentegyházba a ' k i sdede-
ke t , hogy miután természet i leg megszület tek, szel lemileg is 
megszülessenek , "s vezérlik a ' ke resz tyén t az élet minden 
viszonyai közt a1 vallás szövétnekével a ' s í r ig : de hogy v a -
lóban a ' fóld szavai, v i lág-v i lágosság i l egyenek , szükség, 
hogy é l töket a ' vallás szelleme hassa á t , ' s ne csak tanítsák 
a" népet ,hanem, mint test tévál t keresz tyénség , például is szo l -
gá l janak. 3 ) Az egyház lá toga tás tá rgyával választmány b í -
zatot t m e g , melly annak megszünte tése , avagy czé lszerúbb 
elrendezése iránt te rve t készi t . Eleve is meghagyato t t a ' ki» 
menendő látogatásnak , hogy ezen k é r d é s : pap és egyház 
milly viszonyban vannak, a ' lá togatás ké rdőpon t j a i közül t ö -
röltessék ki , 's ha valamellyik egyház papjá t vál tozta tni 
aka rná , e lőre értesitessék , hogy bár az úgyneveze t t vál tozó 
esztendő je len van, ne vélje, hogy papján , csak azér t , mer t 
vá l tozó esztendő van, túladhat. 4 ) A ' res taura t ió , szorosan 
a ' megyei t isztviselőkre szánva, — mig a ' fesztelyi gyűlésen 
e l fogad ta to t t , ' s most az egyházkerü le t r e fe l te r jesz te t ik . 5 ) 
Fel te r jesz te tvén , hogy a ' megyei levéltár nagy r e n d e t l e n -
ségben van , e lha tá roz ta to t t , hogy S. Patakra száll í tassék és 
esperes ur felügyeiele alatt rendbe szedessék. Örülni f ogunk , 
ha egyház tör téne t i ada tokkal szolgá lha tunk. Hogy Török 
ur által szóbahozot t Szilágyi Bénjámin István ' s pataki p r o -
fessor z s i n a t i - v é g z é s e k g y ű j t e m é n y e az a l só -
zemplini levél tárban valóban meg v o l t , kitetszik a ' je les 
Szomba t inak ,a ' S . pataki ref . egyházat és papjai t illető, nagy 
gonddal összegyűj tö t t j egyzete iből , de ha je lenleg meg v a n -
e, majd csak a ' level tár átnézése és rendezésekor fog kivi— 
láglani . Vá r junk és reméljünk ! T a k t a k ö z i . 

I s k o 1 a »i g y. 
Messze hiszem lenni az időt, mikor iskolataní-

tóink fizetései a' közadóhoz toldatván, 's kiilerö 
által szedetvén be , tanítóink a' közkincstárból 
fognak fizettetni; a' mostani országgyűlés pedig 
már kimondotta, hogy a' nagy fontosságú 's több 
időt kívánó népnevelési munkálatok tárgyalásához 
ezúttal nem nyul. Örömmel kell tehát üdvözleni 
minden olly, már most sűrűbben előtűnő férfiakat, 
kik a' fizetés nélküli tanítás jótékonyságát átlát-
ván, legalább a' tanítóknak, — az összes lakos-
ságra birtokaránylag, pap, vagy ágybér , vagy 
akármi név alatt kivetett, — 's az egyház köz-
pénz- 's gabonatárába évenkint beadott öszvegből 
leendő fizetésekre, közelítő lépéseket tesznek. 
'S e' szép álláspontban találjuk a' békési e g y -
ház tisztelt lelkészeit 's több igazgatóit, kik a* 
prot. egyh. és isk. lap 32—ik számába iktatott j e -
lentések szerint, a' birlokaránylagos fizetést, 's 
szabad iskolázást, sok küzdések után kivívták. 
Isten adjon e1 szent ügynek mindenhol illy szép 
győzedelmet. Azonban, bár mindnyájan hivatva 
érezzük is magunkat e' szép és szükséges r e -
form megkezdésére 's kivívására; de bizonnyal 
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nagyszámmal lesznek lelkészeink közölt, kik a' 
kiviteli nehézségektől , harcztól *s az ezzel e lvá l -
hatatlanul velejáró méltatlanságoklói megrettenve, 
's gyámot magok körül sehol sem lá tva , v a g y 
maradnak a' régi mellett, mostani csendes n y u -
galmokba, v a g y ha kezdenek is, a1 küzdés elején 
mindjárt nyakokra tóduló erős ellenállások miatt, 
— a' szerencsés eredmény reményét teljesen e l -
vesz tve , — visszadugják békés hüvejébe a1 szent 
ügyért v ívó fegyvereiket . — Saját magam ta-
pasztalásából okulva szólok: még 1 8 3 S - d i k év 
elején magamat e' szent ügy kivitelére rá hatá-
r o z v á n , e g y I. Galata 6 , 5. verséből tartott 
templomi tanítás után mintegy 1 2 0 emberből álló 
gyűlés előtt, akkori iskolarector, most aradi l e l -
kész, t Bitó Sándor urat magam mellé v é v e , — 
's még egynéhány értelmesebb férfiakat mellet-
tem szólásra m e g k é r v e , — elmondtunk a' b i r -
tokaránylagi fizetés mellett minden okokat, m e g -
mutattuk a' most fennálló fizetési rendszernek, 
égrekiáltó igaztalanságát, valamint a' fizetés n é l -
küli iskoláztatásnak már mostani, de a' későbbi 
nemzedékre 's közönségre még mindig üdvösebb 
hatását, véltünk még saját egyházunkban f e n n -
álló visszaélésekből is okokat, a' millyen a' töb-
bek közt e z : ha a' tanítók a' közpénztárból f izet-
tetnek. nem lesz szükség a* rectorok változása 
alkalmával, birói hatalommal szedetni be a' g y e r -
mekbért, mint az most minden 2 dik vagy 3 -d ik 
évben történik. Ezek előadása után, — a* k ö z r e -
munkálásra előre megkért néhány értelmes f é r -
fiakkal együtt felszólítottuk a' jelenvollakat, az 
előre szépen kidolgozott *s most elmondott fizetési 
's iskoláztatási uj rendszer elfogadására, 's bezzeg 
volt mit hallanunk! a' mit egyesekbe (mert l é -
t e z - e 6 0 0 0 lélekből álló g y ü l e k e z e t , mellynek 
kebelébe illyek ne találtatnának) az értetlenség, 
a' fösvénység , a' közjó és a' szegényebb lako-
sok iránti r é szvé t l enség , a' pöffeszkedő lenézés 
sőt sokakba a'vallás, egyház iránti tiszteletlenség 
kitalálhattak; mind azt nekünk hal lani , nyelni 
kel let t ; végre miután még seg í t ségre megkért 
társaink is részünkről elállottak; 's miután a1 

külső elöljáróság is kinyilatkoztatta, hogy ha az 
uj fizetés elfogadódna is, — most vitetvén ezüstre 
a' porczió, az üs t - és füstpénz is — ők az e g y -
házi fizetések behajtására magokat nem köte lez-
hetik: mi is tervünk elfogadása további s ü r g e -
t é s é v e l felhagytunk, 's én magam, az ü g y v e s z -
tésin igazi belső fájdalommal, csak akaratom 
szentségének édes érzésével , 's ebbeli némi v i -
gasztalódással tértem haza. Ki merné előre áll í-
tani, hogy ha csupán saját erőnkkel kezdünk; a' 
legjobb akarat, a' legerősebb 's kitüröbb lélek 
mellett is, nem fognak-e sok illy példák e lőtűn-
n i ? — Tisztelettel megkérjük tehát fötiszteletü 
egyházkerületünk tisztelt főnökeit 's ülnökeit , 
hogy sajátjokká tevén az aránylagos fizetés, s z a -
bad iskoláztatás e lvét ; körlevél által, nem csu-

pán ajánló 's tanácsié, hanem mint hatáskörökbe 
esőt, ahhoz szépen i l lőt; parancsoló hangon min-
den egyházak külső 's belső elöljáróinak e' szük-
s é g e s változtatást tegyék köte le s ségekké , hogy 
igy e g y r é s z r ő l , az illyenkor keletkezni szokott 
méltatlanságok ne szálljanak magoknak a' l e l k é -
szeknek , mint indítóknak fejökre, más részről 
ők i s , nagyobb tekintélyhez 's egyházkerületi 
rendelethez támaszkodva, a' szent ügy kivitele 
körül szabadabban s bátrabban működhessenek, 
magokra bizván azonban a' fötiszteletü e g y h á z -
kerület minden egyházi elöljárókra a' magok e g y -
házi körökhez 's helyzetűkhez képest az uj fize-
tési rendszernek a' felállított elvszerinli k ive té -
sét 's kidolgozását. 

V e r e s s F e r e n c z , 
sarkadi lelkész. 

I r o «l a I o ni. 
D. Michaelis Permanederi, Jur ecclesiast., 

históriáé sacrae nec non p. t. patrologiae Profes-
soris in Lyceo regio Frisingensi, Bibliotheca pa-
tristica. Tomus I. Patrologia generális S. Ency-
clopedia patristica in usum praeleetionum accom-
modata. Landishuli, 1 8 1 1 . 8. r. 1. s z ö v e g , 6 1 1. 
ajánl. 

Patristicának neveztetik rendesen mind az, 
mi az egyházatyák ismeretére, élettörténeteikre, 
munkáik- és tanaikra vonatkozik, 's hogy i l l yne -
mü munkákban, mellyek részint általán, részint 
e g y e s egyházatyákkal foglalkodnak, korunk igen 
g a z d a g , tudja mindaz, ki az istenészeli irodalom 
mezején csak némileg körültekintett. De fonto-
sabb a' patrologia, v a g y bevezetés a' palristica 
tanulmányába, minek érdekében még k e v é s t ö r -
tént. Sz. r.kath. oktató Freysingenben, illyen pa -
tristicai encyclopaedíát v a g y patrologiát, acade-
miai felolvasások vége i t , adott ki jelen munkájá-
ban. A ' tudomány e' részében nem hijányzanak 
ugyan munkák, ugy a1 r.kalh. mint a' prot. e g y -
házban 's Németországban az ujabb r.kath. i s t ené -
szek közt: Lumper, Goldwitzer, Möhler; prot. 
közt: Danz, Engelhardt 's m. patrologiákat irtak: 
protestánsok közt mégis a' patrologiai, daczára a' 
patristicai törekvéseknek, meglehetősen fe ledve 
van. Sz., ki mint tagja azon egyháznak, melly a' 
patristica tanulmányában nagy becset helyez, illy 
munkába fogott, önhitvallásu tanulók számára v a -
lóban nagy meggondolással 's dús tartalmassággal, 
ámbár r.katholicismus szellemében irt 's munkája 
protestánsokra nézve is nem c s e k é l y , nem ha-
szontalan. Ö a' patrologiát generálisra, melly az 
egyházatyák munkái t e l j e s ségére , valódiságára 
's kiadásaikra terjeszkedik ki, és speciálisra o s z -
tá, melly az e g y e s munkákról különösen szól , 's 
óhajtást költe! bennünk, hogy a' munka fo lytatá-
sát sz ívesen várjuk. 



Slimmen des Heils. Eine Ausicahl von Pre-
digten nach der Ordnung des Kirchenjahres, ge-
halten am theologischen Scminár in der Stadt-
kirehe zu Herborn von Georg Kari Ninek, Prof. 
am theologischen Seminar und Pfarrer in Her-
born, jetzt Pfarrer in Bergebersbach Siegen 
und Wiesbaden, 1844 . n. 8.r. 591. L 

E' sz. beszédek kitűnő jelleme meleg, mély, 
tűlözönlö ker. érzemény 's jámbor kedélyesség. 
A1 hidegen okoskodó ész itt-ott, meglehet, k e -
vésbé lesz kielégítve; a' szigorú birálat, meg le -
hel, kevésb szóban nagyobb gondolatböséget ki-
vánand: de a 'ker . jámbor és hivő sziv itt, hol 
minden szó teljes szívből elevenen serked, mé-
lyen meghatottnak , valóban felbuzdultnak 's e l -
lenállhatlanul elragadottnak, hitben hatalmasan 
megerösültnek, sz. eltökéletekre gyulasztottnak, 
inennyeileg megujultnak 's egészen kielégített-
nek érezi magát elannyira, hogy a' bírálási vágy 
magától elmúlik az olvasóban 's még inkább a' 
hallgatóban, ki csak az öszves benyomásnak ad-
ja magát háborítlanul át egész lelkével. Foglala-
tuk általán bibliai keresztyén, mert csak a' Krisz-
tust, az egész Krisztust akarja prédikálni hü szol-
gája. Dogmaticája ép 's egészséges , elhatározott, 
semmi istenészeti rendszernek, semmi iskolának 
rabszolgaként nem hódoló, de az egyszerű, ev. 
apostoli igazsághoz ragaszkodó, attól vissza mit-
sem tartóztató 's félretevő, semmit nem felülelre-
sítő, gyengítő, üresilö, tűhegyre mitsem állító, 
magánál az írásnál többet tudni és mondani nem 
akaró, a' kor felfordult szelleme és ízléséhez s e -
hol nem alkalmazkodó 's az ó evangéliumot az 
emberi bölcscség uj rongyaival sehol nem ékes -
getö: a' sz. kimondja szabadon, mit hisz 's mivel 
hisz, azért beszél is 

Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres von Kari Wilhelm Schultz, Kir-
ehenrath und Pfarrer in Wiesbaden. Zweiten 
Jahrgangs erster Band. Giessen, 1813 . n. 8. r. 
490. 1. 

E' beszédekben főleg a' felsőbb gondolkodó 
tehetség igényeltetik 's az ut a' szívhez közvetve 
az értelmen átvezet. Igen müveit hallgatók- 's o l -
vasókra vannak számítva. Itt gondolat gondola-
tot ér 's a' szónok minden eszmeböség mellett ura 
anyagának. Egyik a' másiktól függ és, félbesza-
kítás nélkül, egy szó sem fölösleges, hanem m e g -
választott, meggondolt; mindenütt helyesen vá-
lasztolt bibliai mondatok 's kifejezések, mellyek, 
mint igazi lumina orationis, ékítik az előadást, illő 
helyeken vannak beszőve. A' sz. mély ismeretéi 
árulja el az emberszivnek, korhol, mi gáncsot ér -
demel, férfias-szabadon és személyválogatás né l -
kül gyakorolja az evangyéliomi fenyítő halaimat, 
nagy buzgósággal sürgeli az evangyéliom erköl-
csi követeléseit , ezeknek sz. szigorúsága bármi / O O 
kellemetlen legyen is az önző-anyagi , epicuri-

feslett korszellem és közönségnek, melly — mint 
nagyobb városokban gyakran történik — inkább 
akar kellemesen mulatni, mint a' szüzességről, 
megigazulásról, jövendő Ítéletről valamit hallani; 
de azért sz. ért a1 fáradtakhoz is maga idejében 
nyájasan beszélni 's elöltök az evangyéliomi vi -
gasztalás kútfejét megnyitni. 

Predigten und kleinere geistliche Reden aus 
einer einjahrigen Amtsführung, von D. Friedrich 
Köster, Generalsuperint. der Herzogthümer Bre-
men und Verden. Stade, 1841 . n. 8 r. VIII. és 
164. lap. Ára 16 gr. (A' jövedelem szegény 
iskolatanitók javára van szánva.) 

Sz . , mint maga mondja, azért adta ki e"1 b e -
szédeit, hogy a' tartományabeli papoknak mutat-
ványt adjon prédikálásmódjából, s távolabb kö-
rökben is munkálkodtassa nem épületlenül hall-
gatott szavait. Az utóbbi czélt minden, bibliai-
egyházi keresztyénséghez ragaszkodó olvasóban 
bizonyosan nem tévesztendik beszédei. E' k e -
resztyénséget 6. 1. maga igyen rajzolja: „Krisz-
tust vallani az egyház előtt 's tiszta tanait hirdet-
ni, ez a' pap feladata. De mi kívántatik ehhez? 
Hogy az emberiség mostani állapotjában romlott, 
's nem képes a' ker. üdvét saját erejével e lnyer-
ni; hogy Kriszlus tulajdon népévé váltott meg 
vérével bennünket; hogy atyja szellemét küldi 
nekünk's örök életet akar adni; hogy eljövend 
egykor Ítélni eleveneket és holtakat; hogy e' 
szerint másban nincs üdv — ez föfoglalata a' 
tiszta irástannak." E' meggyőződését a' sz e g y -
szerű 's világos szavakkal adja e l ő , miben öt 
Couvardhoz lehetne hasonlítanunk, egyszersmind 
elfogulatlanul őszinte hangon, melly pillanatig 
sem hagy kétkednünk, hogy minden szivéből fa-
kad, 's melly annál jótékonyabb hatású, mivel azt 
leghíresb szónokok igen sok uj beszédeiben n é l -
külözzük. 

Die Sacramente der heiligen Taufe und des 
heiligen Abendmahls. Ein Andachtsbuch bei der 
Feier dieser Handlungen von M. Kari Gottlob 
Willkomm, Pfarrer zu Herwigsdorf bei Zittau. 
Leipzig, 1843 . 243. 1. Ára 1 ft. 3 0 kr. 

Egyet kell értenünk a' szerzővel , hogy az 
asceticus írók, bármi sokfélekép értekeztek az 
urvacsoráról, az ezzel egy fokon álló sz. kereszt-
séget egészen figyelem nélkül hagyták 's épüle-
tes és áldott végrehajtása iránt kevés vagy sem-
mi ulmutalást nem adtak, söt ezen tiszteletremél-
tó 's, mint sacramentom, sz. cselekvényt ugy 
szólva, zugba szorították. E' miatt nem látszott 
fölöslegesnek a* sz. előtt az eddigi áhítatos köny-
veknek annyiban más alakot vagy toldalékot a d -
ni, mennyiben e' könyv tartalma nem egy , hanem 
mind a' két szentséget oktató, buzdító 's intő m ó -
don foglalja magában. S itt mesterét dicséri a' 
mű 's a' 4. szakasz, mellyekre fel van osztva, k i -



merít némileg mindent, mi a' hét szentségre 's 
jámbor használatukra vonatkozik. 

14 u I f o 1 i l . 
P o t s d a m . Eylert tanár és püspök hiva-

talának félszázados ünnepnapján , mellyet Ham-
burgnál csendben tartott m e g , a' királynak k ö -
vetkező saját kezével irott levelét v e v é : „ S a n s -
souci, juli 16. 1844. Önnek félszázados örömün-
nepe közelget, kedves és tisztelt barátom, 's én 
nem láthatom Ön személyét , 's nem mondhatom 
el személyesen szerencse- és áldáskivánatimat. 
Higyje édes Eylertem, hogy ez mélyen érzeti 
nélkülözés rám nézve. írok tehát Önnek és kül-
döm hü és őszinte szerencsekivánataimat ezen 
hideg és fatalis uton. Vajha azoknak eredeti m e -
legét még némileg megérezné rajtok. Ha szo-
morú is ezen ünnep azokra nézve, kik előtt Ön 
munkássága kedves, de a' visszapillantás a' múlt-
ra, mellyet tulajdonkép ezen ünnep illet, rend-
kívül megörvendeztető. A z o k , miket Ön, tisztelt 
barátom, a' westphaliai és brandenburgi tarto-
mányokban hivatala 's azonkívül szó és tett és 
irás által ültetett, előmozdított és munkált, nevét 
és emlékét az utókornak átadandják. Mindezt 
istenhez feltekintve, a' kötelességtől, hűségtől 's 
a' legvalódibb emberszeretettöl ösztönözve c s e -
lekedte, ez nem fog elenyészni. E g y illy Önféle 
félszázados örömünnepet ülőnek , ki a' mulandó-
kat nem keresi , tulajdonképen nem is lehet — 
mint mondani szokás — valamivel kedveskedni. 
Azonban kortársai végett megkell engednie, hogy 
mellét a* vörös-sasrend gyémántos csillagával 
ékesítsem. Es reménylem, hogy annak tudása is 
kellemes lesz Önre n é z v e , miszerint vejét Gris-
son-t udvari pappá, 2 0 0 tallér díjemelés mellett, 
kineveztem. Vajha a' julius 20-kai szép és benső 
ünnep önválasztott háborítatlan csendben men-
jen végbe esti nyugalomkor, 's az Isten áldása 
és kegyelme erősítse meg Önt testileg és lelkileg, 
hogy szent hivatalát még sokáig viselhesse. Ez 
igaz kifejezése legszívesebb kivánataimnak, me ly -
lyekkel vagyok, édes Eylert, hű tisztelője és ba-
rátja: F r i d r i k W i l m o s . " 

V e g y e s e k . 

P o z s o n y o e t o b e r 8-dikán Í8M. A1 

magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok főfelü-
gyelője , gróf Zay Károly értesíti mindazokat, 
kik iránta némi vonzalommal viseltetnek, hogy 
ámbár a' jövö 1845-dik évre szóló, Szent-
miklóson kijött, Fejérpataky-féle tót naptár 3 2 -
dik lapján halála országszerte hirdettetik i s , — 

a' mennyiben t i. neve az ágost. hitv. e v a n g é -
likusok hivatalnokai sorában, isten tudja mi o k -
ból, ki nem tétetvén, a' főfelügyelői hivatal m e g -
ürültnek mondatik: ő mindazáltal é l , és cse -
kély tehetségei szerint szintúgy működik 's mü-
ködendik, mint eddig, a' protestantismus, a' haza 
érdekében. — 

I g a z í t á s . Elhunyt dunántuli főpapunk 
gyászünnepélye összpontosultan november 2 0 -
kán nem Rév-Komáromban (mert itt az uj-
donnan választandó főpap felszentelése l eend) , 
hanem Pápán fog megtartatni. — Az örségi es-
peres pedig nem Hajas Sámuel, hanem Hajas 
István ur. — Ezen igazításomat egy debreczeni 
lalinusra bíztam levelemben , még mielőtt köz -
leményem sajtó alá került: levelem azonban 
kézhez nem adatolt, — pedig hiszem, hogy az 
említett latinus ur nem alvajáró 's Pesten nem 
alva utazott kérésziül. 

V. Sz. 

I f á l a n y i l a t k o z a t . Tek. Spek András 
homonnai gyógyszeráros ur, folyó év május 7kén 
1 5 0 v.ftot küldött kezemhez olly szoros kikötés-
sel , hogy e' pénzöszlet consistoriumi felügyelet 
alatt tökesítessék, betáblázás mellett biztos helyre 
adassék, 's kamata évenként nagypénteken a ' ren-
des lelkész által, főgondnoki befolyással 9 l e g -
szegényebb egyházkebelbeli egyed közt osztás-
sék ki. 

A' kegyes alapító, mint valódi keresztyén, 
könyörben buzogja ki hitét, 's mint r. catholicus 
pártérdektelen szereti embertársait, 's fölül áll 
dicséretünkön. De a' megfeszítés emléknapjain 
majd bizonyságot tesznek a' s z e g é n y e k , és az 
alamizsnára hullandó örömkönyek a' megváltó 
kínos keresztéről alácsepegö vigaszbalzsamot f o g -
ják hirdetni, mel ly , hála a' keresztyén hitnek ! 
— emberi szivén terem. Éltesse isten az ihletdús 
keblű emberbarátot; 's kisérje jóltévö pályáján 
szegényeinknek örök hálája. 

S: A. Ujhely, Őszelő 21. 1 8 4 4 
V á l y i P á l , 

református pap. 

E m l é k . A' mi evang. gyülekezetünknek 
e g y igen gyönyörű Bibliája van arany metszéssel 
és finom kötéssel , mellynek elején mindjárt illy 
saját kézírat olvasható: , ,A' mogyorósdi ev. sz. 
egyház oltárára ajánltatik 1814 . Wimmer Ágost . 
Theoph. F.Löi ev. lelkipásztor." E' kedves aján-
dékért és böcsös emlékért fogadja legszívesebb 
köszönetünket az adakozni meg nem fáradó, és a' 
szent könyv szavaival mondjuk : „megáldjon t é -
gedet az ur" érette. 

Mogyorósd, sept. 18. 1 8 4 4 . 
L i p ó t h M i h á l y . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
42. szám. Harmadik évi folyamat. Oct. 19. 1844. 

Schvvármer p rágen den Stcmpel der Wahrhe i t auf Lügen und Unsinn; 

Wem der Probirs te in f e h l t , hál t sie für redliches Gold. 

Goethe . 

TARTALOM: Tísztujításról a' prot. egyházban. K i s s S á m . — 
Alsó-Borsod jelenkorából. * F. — G y ü 1 é s e k: Tiszáninneni 
ref. e.kerület közgyűlése. V á l y i P á l . — Részletes zsinat 
Kézdiben. S ü k ö s d. — Gömöri esperes, físzi gyűlés. V a -
l e n t i n y i D . — I s k o l a ü g y : Papok és iskolatanítók. 
V a l e n t i n y i D. — Vegyesek. — Levelezés. 

Tísztujításról a' prot. egyházban. 
Ha azt hinném, hogy az egyházi tisztújítás 

indítványa megbukik, — mint arra méltó is — 
mint az már a' mi egyházmegyénkben s kerületi 
gyülésünkön is hamar olly örvénybe merült, hogy 
belőle utálatos hydrafejét feltolni nem egy köny-
nyen fogja több jajt kellene magyar prot. e g y -
házunkra kiáltanom, mint a' mennyit megváltónk 
az Írástudók- és farizeusokra kiáltott. Legelső 
pendüléskor az én gyarlóságomnak is hízelegni 
látszott az egyházi tisztújítás eszméje; de újdon-
ság utáni heves vágyamból egy kissé kihütözve, 
higgadtabb vérrel fontolgatóm a' nagyszerű tár-
gyat, és komoly vizsgálatom után azon m e g g y ő -
ződés szilárdult meg bennem, visszaborzadottban, 
hogy mig protestáns keresztyén marad nemcsak 
nevem, hanem lelkem i s , addig a' prot. egyházi 
tisztújítást soha nem pártolandom, söt váltig ellene 
vívok. — Azt mondja Reformbarát: 

1. „Tisztújítás mellett szóló legerősebb gyá-
mok a' prol. elv, melly semmi pangást nem szen-
ved, és egyházban ay tisztviselők választásában 
(azaz tevésében és letevésében) teljes szabad-
ságot követelMire azt mondom : mindjárt nem 
lesz pangás , csak jól megalapított 's érvényes 
egyházi törvényink legyenek; ezek híjával min-
den tisztújítás melleit sem lenne soha jó rend 's 
elöhaladás. Mi jót és üdvest lehetne lendíteni ott, 
hol a mit egyik évben határoznak, másikban ün-
nepélyesen visszataszítják eredeti he lyére , a' 
semmiség nagy méhébe? Miként háríthatná el 
tisztújítás az olly pangást, meliyet törvények nem 
léte okoz? Régen kimondottam már,hogy mi lég-
ben létező törvényre is hivatkoztunk. Igen , és 
most is azt mondom 1 Mert bármilly sok évröli 
gyűlés hivatkozó czikkeit idézte is az általam igen 
forrón tisztelt t. Berzsenyi Zs. ur: elég az, kivolt 
kerületileg modva, hogy az általam vitatott tör-
vényt a' jegyzőkönyvben senki , még a' kitünö 

elméjű élö krónika, tiszt. Hrabovszky S. e g y -
házkerületi világi főjegyző 's egyházkerületi 
levéltárunkat ritka buzgalommal kutató l evé l -
tárnok sem látta irva. A' mit születési nap 's 
évszám mellett idézni nem tudunk, azt irott 
törvénynek mondani csakugyan nem lehet L e -
tettük eskünket i s , mint egyházker. törvényszék 
bírái: de hol vannak azon törvények, mellyekre 
hivatkozunk, 's mellyekhez támaszkodunk, midőn 
valamelly ügyben ítéletet akarunk hozni? Tán 
rendszerünkre hivatkozunk ? Azon rendszerre, 
melly felöl reformbarát (prot. e. isk. lap, 5-dik 
szám, 5 4 - i k oldal) igy szól: Egyházi rendsze-
rünk egy dologhoz értő tekintélyes választmány 
által kidolgozva, a'pesti közgyűléstől megdicsérve 
— most minden gyűlésen módosítást szenved. 
Meg van abban irva, sokoldalú vitatás után min-
dennemű hivatalnokok utasítása 's a' t.u Azulán 
(ugyan az 1843-d ik prot egyh. isk. lap 13-dik 
számában, 1 4 6 - i k oldal) reformb.: „Rendszer és 
törvények hű megtartását ezután több figyelemmel 
szorgalmazzukIlly nyilatkozatok után egy évre 
(prot. egyh. isk lap 1844. 13-ik szám) ugyan ö 
igy irt: „Elfogadva is e' rendszer csak ideiglen 
van, azaz: addig, mig 's a? t. A* mi pedig legtöbb: 
a' rendszer nagyon tökéletlen mű, 's a' t. 
— Azért rendszer ide, rendszer oda 's a ' t " Már 
most reformbarátnak ezen önmagának is ellent-
mondó szavaiból Ítélve, azt kérdem : hol van a' 
tisztujításnak olly varázsvesszeje, melly az e g y -
házi testület tagjainak illy habozása 's ingatag 
elvei mellett, a' pangás kőszirtéiből egy kis su-
hintással, az élénk haladás boldogító forrásvizét 
fakasztaná k i ? — Azt sem látom át, miként volna 
protest. szabadság elleni gyakorlat a z , midőn az 
egyház — ha ugy akarná, — újíthatná átaláno-
san tisztviselőit, de nem akarja 's nem teszi, 
mert az nem lenne evangyeliomszerű, 's az e g y -
ház erkölcsi élete az által nem felvirulni, hanem 
haidoklani fogna. Kormányszéki előmozdításokat 
és a' róm. catholica egyházban — ennek szerke-
zetéből mulhatlanul kifejlö — hivatalbeli e lő lép-
tetéseket, prot. egyh. tisztujitáshoz hasonlítani, 
képtelenül sántító 's nevetséges hasonlítás. Hogy 
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egyházainkban a" gondnok, egyházíi 's egyéb hi-( 

vatalok változnak, semmi csoda, mert azok nem-
csak ingyen, hanem egyszersmind felszámíthatlan 
veszödséggel együttjáró, 's legtöbbször hálátlan-
ságot magok után vonó kellemetlen hivatalok, 's! 

e' ,miatt sokan még három évig sem akarják v i -
selni, ugy, hogy igen gyakran majdnem betöltet-
lenül maradnak , mig végre egyik vagy másik a' 
sok könyörgésre hajolni tud. De miért is kellene 
hatósági tisztséget az egyházfiéhoz hasonlóvá 
tennünk? Mi nagyság, mi nyeremény volna e z ? 
U g y - e , csak azért, hogy restauratio lenne? — 
Igy szól Reformb. továbbá 

2. Hangosan sürgeti a* tiszujitást a' korszel-
lem is. Jelen korunk hangos sürgetése — igenis 
— az átalakítás, 's igy az újítás, melly a' polgári 
állodalomban is a' mozgalmak és indítványok l é -
gióját hozá napfényre. De igen mély alázattal 
megköszönnök, azonban legott elutasítanók kor-
szellem ö magasságának bármilly stentori szavait, 
ha azt sürgetné, hogy a' prot. egyház vegye fel 
nyugodt keblébe a' tisztújítást, e' százfejü ször-
nyet, saját szégyenére 's végromlására. Mi nem 
a' rohanó, hanem a' bölcs elörevigyázattal haladó 
párthoz tartozunk, 's a' korszellem hangos sür-
getését nem ugy értjük, hogy — bárminő követ -
kezménynyel — csak felforgassunk és ujítsunk; 
hanem ujítandunk — igenis — mint okos reform-
barátok, ha azt nem csupán a' kor, hanem főleg 
az evangyeliom szelleme, prot. egyházunk közjava 
igényli , 's ha az újítás üdves hatásira nézve t isz-
tában vagyunk. — Igy folytatja Reformbarát: 

3. „Honunkban, a' vármegyei mmicipalitd-
sok honában, ezek analógiája is tisztújítást igé-
nyel a" prot egyházban: 's a> prot. egyházi ható-
ságok vonnák-e ki magokat é* nemzeti szokás 
alól?" Üdvezílönk igy szólt: Az én országom 
nem e' világból való. Mikép illik a' megyei mu-
nicipalitásokról vett analógia prot. egyházunkra, 
ezt is csak Reformb. tudja. Mi legalább azt hisz-
szíik, hogy megyei municipalitás és bármilly nem-
zeti szokásról várni hímet a' prot. egyház e g y -
szerű lobogójára, bizony csak éretlen gyermeki 
fogalom lenne. Hasonlítsunk egy kissé józanon! 
Megyei tisztviselők ujítatnak minden három é v -
ben , igenis, de ennek alapja 's évszázados g y a -
korlata honi törvényinkken, ősi alkotmányunkban 
gyökerezik: a' prot. egyházban ellenben átalános 
tisztújítás — minthogy szükségtelen is, nem is i l -
lenék hozzá — soha nem létezett. Megyei h iva-
talnokok illő fizetéssel ellátvák megyéiktől: e g y -
házunkban a' rendes és állandó egyházi hivatal-
hoz csak mellékesen csatolt t isztség, a' superin-
tendensit k ivéve , ingyen hivatal; 's minthogy e 
miatt nincs benne köszönet, tehát akkor sem 
lenne , ha restauráltatnék, noha Reformbarát a' 
tisztújítással véli határos szomszédnak azon báj-
vidéket, mellyröl ezt énekli: „ Van egy ország, 

vármegyében van 3 0 — 5 0 *s gyakran több t iszt-
viselő i s , hol azonban 1 , 2, legfeljebb 3 e g y -
házmegye van csak, tehát annyi esperes és e g y -
házm. ügyelnök. Kisebb számú hivatalnokok m e -
gyei hatóságoknál sem restauráltatnak, mint p. o. 
a' f ő - é s járásbeli orvosok, mérnökök 's a' t. Már 
ugyan kérdem: mi kényszerítené protest. e g y h á -
zunkat hódolni egy heterogen nemzeti szokásnak, 
a' restaurationak, mellyhez annyi erkölcstelenség 
van társulva, hogy annak neve már ma nem nem-
zeti méltóság, hanem nemzeti gyalázat, elannyi-
ra, hogy mind fels. királyunk, mind az ország 
rendei méltán forditák figyelmöket 's gondjukat a" 
tisztújítási vad kicsapongások megszüntetésére? 
V a n - e , lehet-e vallásos érzetü 's müveit lelkű 
protestánsok közt olly majomilag cselekedni akaró, 
ki azért, mert a' megyei tisztek és a' falusi bírák 
is ujítatnak, municipalis szerkezetből — csupa 
analógia kedveért — olly mérges törvényt k í -
vánna prot. egyházunkba átültetni, mellyet jó té -
kony égi harmat helyeit, honfiak abbeli vére sok-
szor öntöze , 's melly az erkölcstelenség sodomai 
almáit olly buján kezdi teremni, hogy Hunnia dül 
's rabigába görbed? Nem ! mi vakon majmolni 
nem fogunk, 's holmi fonákul nézett analógia mi-
att, evangyeliomszerü eljárás el lenére, a' pro-
testantismus életüterét szándékosan kelté nem 
vágandjuk, bármit meséljenek a' locus credibilis-
e n ! — Állítja Reformbarát: 

4. „Ajánlja a' tisztújítást azon jó tulajdona, 
melly szerint ez képes minden rögzött hibákat és 
visszaéléseket az egyházban meggátolni, az eggh. 
és isk. pénzek hűtlen kezelés által történhető el-
veszését megeleiteni, ligue-ákat megsemmisíteni, 
czimborákat kiirtani." E' sok bajok felöl azt h i -
szi Reformb., hogy bennök csak tisztújítás nyújt-
hat gyökeres orvoslást. Az első pont alatti mon-
dásom szerint, czélszerű, végrehajtó 's kötelező 
erejű egyházi törvények híjával semmi kormány, 
semmi jó rend fenn nem állhat, rögzött hibák és 
visszaélések meg nem gátoltalnak. Vezérfonal 
kell a' hivatalnok kezébe , mint kormány a' ha-
jóséba, eszköz a' művészébe Közakarattal, nem 
elszeleskedve, hanem férfiasan megfontolva ho-
zandó jó törvények mellett bizonyosan lesz jó 
rend restauratio nélkül is. Ligueák- és czimbo-
ráknak épen a' tisztújítás a'legkedvezőbb climája, 
legbujább tenyésztője , mit a' megyei hatósági 
analógia czáfolhatlanul tanúsít: miként mondhatja 
tehát Reformb., hogy tisztújítás d* ligue-ákat 
megsemmisül, a* czimborákat kiirtja? — A s 
egyh. és isk. pénzek hűtlen kezelés általi e l v e s z -
hetése nem fog történni minden évi pontos szám-
v e v é s mellett; e' nélkül azonban tisztújítás sem 
vet gátot a' bajnak. Hiányok mindig 's mindenütt 
voltak és vannak; de a' superintendens, az e s -
peres és ügyelnök még nem török vagy chinai 
császár, ki határtalan önkényt gyakorolhatna, ha 



lenczéje, hogy abból özönlenék szerte minden 
rosz; valamint egyike sem olly bőségszaru (cor-
nu copiae), hogy minden áldás belőle áradna ki 
a'prot. egyházra. Tudjuk, minden kisebb na-
gyobb egyházi testületeknél a1 többség határoz, 
's azt a' főnök vagy elnökség el nem ferdítheti 
Ha tehát vannak egyházainkban jeles, rákészült 
és termett férfiak, kikből szinte válhatnának jeles 
superintendensek, esperesek, ügyelnökök: abból 
nem következik az, hogy azon tisztségekben 
mindenik részesüljen; ellenben a' jelesek számá-
nak nagyságából igenis következik az, hogy egy-
házi ügyeinket folytonos figyelemmel kisérjék, 
belátó értelmökkel gyámolítsák, 's az egyházi 
közjó előmozdításában erőteljesen 's buzgón mű-
ködjenek. — Nem tartom én a' protest. egyházi 
testületet, magán egyházainkat, esperességinket 
és egyházkerületinket, in corpore et membris, 
olly pygmaeusoknak, kiket akármellyik egyházi 
tisztviselő csak holt gépnek tekintene, 's arra 
kívánná 's birná mozdítani, merre saját kénye 
szerint akarná. Nem! épen azért nem tudom fél-
teni protest. egyházunk szebb jövendőjét, mert a* 
kiskorúságból kivergödtünk, apathiánkból felébrül-
tünk; az aristocratiai akadályokat egyházunkban 
le tudjuk 's le is akarjuk győzni, az igazságot 
nyíltan ki merjük mondani, a' hiányokat és visz-
szaéléseket van buzgalmunk és képességünk meg-
orvosolni, — a' prot. egyház eddigi borújára de-
rűt virasztani, — alkalmatlan tisztviselőket, ha 
önkényt le nem mondanának, leköszönésre bírni, 
vagy tísztségöket róluk nyíltan is levenni; — 's 
mindezt — tisztújítás nélkül, nem háborgatva *s 
kedvetlenítve az ügyeseket. — Igaz, „megtörtén 
hetik néha, hogy reménye- 's bizalmában a' kö-
zönség valamelly egyed választásával csalódha-
tott" — mint Reforinb. mondja; de ugyan e' csa-
lódás tíz egymásutáni tisztújítás mellett is meg-
történhetik, tudván, hogy emberek vagyunk, 
gyarlók erőnk- 's akaratunkra nézve. Mindennek 
tetszeni lehetlenség, akarni is bolondság. Az is 
könnyen meglehet, hogy azon úgynevezett , je-
lesebb, rátermett és készült egyedek(i választá-
sában is, kik ábrándvilágban élve, saját érdemö-
ket nagyító üvegen szokták nézni, — hasonlókép 
csalódhatnék az álérdemtől elámított közönség. 
— Milly eröt lát Reformb. a' tisztújítás pártolására 
ezen okban is: „Az ember, mig felmagasztalva 
nem volt, tudta magát kedveltetni mindenekkel: 
felemeltetve viszont minden szívet elidegenít ma-
gától?" Hiszen, ha e' baj olly gyér választás 
mellett is történik, gyakori 's átalános tisztújítás 
mellett még gyakortább történhetik. Mi hasznot 
lát tehát erre nézve Reformbarát a1 tisztují-
tásban? 

5. Indoka Reformbarátnak a* restauralio be-
hozására „a jogsierüség és méltányosság, melly-
nek jelszava: quod uni justum, alteri aequum.<e 

'S ezt teszi hozzá: „Ezt, uraim, jól meghalljuk!c( 

IgenI igen! „kinek fülei vannak á' hallásra, 
hallja meg!" — u g y - e ? Igen! igen! Minthogy 
Reformb. egyéb á l -és ürügyokai mit sem érnek: 
ez a' legmázsásabb indok. E' miatt volt a1 sok 
lamentáló jeremiade, annyi gúnyteljes alaptalan 
kifogás; e' miatt a' sok fatalis offíciorum collisi-
óvali küzdés, az idősbség elve szerinti esperes-
választás, és más súlyos bajok tömege, mellye-
ken csak a' tisztújítás panaceája tud segíteni. — 
Én pedig azt hiszem 's vallom, hogy tisztség utáni 
szerénytelen sóvárgás miatt sürgetni prot. egy -
házunkban egy idegen 's pusztító elemet, a' tiszt-
újítást, a'legszennyesebbik ok. Nem azért vannak 
egyházban tisztségek, hogy azokba minél többen 
betekintsenek, mint b d I k D 
be; hanem hogy egyházi ügyeink jól menjenek. 
Nem czimkór 's egyéb hiúság kielégítésére állít-
vák azon tisztségek; hanem az egyház dísze- *s 
közjavára. — Szép volna bizony, ha, Reformb. 
állításaként, csak addig lenne bennünk buzgalom 
— eskü által is megszentelt — hivatalos köte-
lességink vidám 's pontos teljesítésére, mig tiszt-
újítás mellett valamelly tisztségre juthatás remé-
nye ad ösztönt, és a' feltolakodás nimbusa vakít! 
Valóban jó adag szerénytelenség kell ahhoz, hogy 
valaki a' nagy közönség előtt tartózkodás nél-
kül ollyakat mondjon, mellyekből annyira kirí a' 
főpapság utáni ásítozás. Joga van kívánni — 
igenis — ki akarja, a' tisztségre emeltetést; de 
az egyháznak is joga van czímkórtól elragadott 
kiskorú baczák's éretlen fráterek (Reformb. s z a -
vai) erőszakos elönyomakodásukért a' jeles tiszt-
viselőket le nem dobni. Gyönyörű buzgalom a' 
prot. egyház iránt, gyűlöletes hiúság miatt, annak 
szégyenére 's romlására tisztújítást sürgetni! 's 
íme az illy tisztség után esengök fognának bizo-
nyosan legtöbb ármányt koholni, corteskedni, ha 
tisztújítás lenne! 's ha közülök egyik másik nem 
érne czélt, mindjárt a' végzett tisztujításkor el-
kezdenék az évek után következő tisztujításrai 
készületet, sokfelé elágazó fondorlataikkal. Épen 
igy szoríttatnának háttérbe a' valódi jelesek, kiket 
szerénységük az elötolakodástól tilt, hogy tiszt-
séghez legkitűnőbb érdemeikkel sem juthatnának 
soha. — Reformb. ez állítása: „ha a? gyülekeze-
tek szavaznak, nem lesz corteskedés" viszont igen 
eredeti, analógia szerint más szóval ezt teszi: 
Megyei hatóságoknál azért nincs corteskedés, mert 
a' helységek szavaznak. Ehhez rokonnemü okos-
kodás annyi van Reformb. iratában, hogy mind 
említeni unalmat szülne. Azt is mondja ö: „rosz 
közvitéz, ki tábornokká lenni nem akar— ugy, 
de még egy tábornokot sem degradáltak közle-
génynyé azért, hogy közvitéz lehessen tábornok-
ká ; söt alkáplárt is csak nagy büntetésül szoktak 
degradálni. Az a' jeles tábor, hol sok van tábor-
nok képességű, bár mindegyik azzá nem lehet 
is. — Szép dolog lenne bizony a' prot. egyház 
méltóságát, a' jezusi szelid jellemet, a' tiszta er-



kölcsöket, magánérdeknek, hiúságnak alárendelni! 
Háti l lyen-e a* protestantismus- és korszellemnek 
kivánata ? Restaurálni, mert megyei hivatalnokok, 
falusi birok, egyháfiak ( csoda, hogy R. még a1 

csőszöket is nem említé!) is változtatnak, 's mert 
ö' változatosságot kedvelő fiatalság is óhajtja ? 
ez utolsót illetőleg azt mondom Niemeyer szavai-
val : „ D i e Jahre der Jugend sind mehr die Jáhre 
der Kraft, als der Besonnenheit; und Kraftohne 
Mass und Regei kann ein gefahrliches Element 
werden,6* Egyh. tisztujítástól mentsen a' jó isten, 
ki a' vallás szavaiban igy int: „Ne legyetek hiú 
dicsőség kívánói, egymásra irigykedők / " — Nem 
bánom én, ha Reformb. a' tisztviselői képességet 
's az egyház iránli buzgalmat megtagadja is tő-
lem, hogy az egyh. restaurationak ellene vagyok. 
Bérmálhat engemet stabilismus emberének, azt 
sem bánom. Megvallom magam is, hogy én sta-
bilismus embere vagyok; de csak ott, hol kárral 
akarnak újítani. Most van a1 magyarhoni protest. 
egyház átalakulási időszaka 's annak kórrohama 
(paroxismusa); kellenek gyógyszerek, de óva vá-
lasszuk meg azokat, nehogy olly corrosiv szert 
tegyünk a' rosz sebre, melly nemcsak a' sérült 
tagot, hanem az egész ép testet átenné, 's a' 
prot. egyház a' felgyógyulás helyett még bete-
gebb lenne, 's a' helyett. hogy életre viradna, 
meghalna. — Ugy illik, ugy kell tehát tisztújítás 
ügyében gondolni *s szólni, mint Dánielfi és Hor-
váth István szóltak, kiknek itt nyújtom örömmel 
jobbomat, mint üdvezlelt elvbarátimnak. Küzd-
jünk tovább is az egyházi tisztújítás ellen, és 
semmi álok, semmi ürügy meg ne vakítson min-
ket. Ha azt mondják; a' korszellem sürget tiszt-
újítást , és a' megyei municipalitások analógiája, 
— a' restaurationak minden bajokat megorvosló 
ereje, — a' protestantismus haladási elve, — a' 
jogszerűség's a't . —kérlek , ne higyjetek! A' 
hiúságot ne pártoljuk soha, se az irigységet, fon-
dorkodást, melly a' restaurationak elválhatlan úti-
társa. Küzdjünk lélekismeretesen a' tisztújítás rút 
máza ellen, hogy Reformbarátnak oka ne legyen 
prot. egyházunk ellenében viszont igy énekelni: 
„Téged festenélek, hazám szentegyháza, kit nem 
fogott meg az ujabb idők máza." — Éljen a' tiszt-
újítás ellen alakult oppositio! —Le vele, az egy -
háztisztujítással! Ie — mint Babylonnal — poklo-
kig ! — Ne higyjünk, mint Zsigmondy és B. F., a' 
legelső proclamationak, bármint agitál Reformba-
rát ! Fentebbi mottóm legyen jelszavunk : 

Schwarraer prágen den Stempel der Wahrheit auf Lü-

gen und Unsinn, 
Wem der Probirstein feh l t , hált sie fúr redliches 

Gold. 

K i s s S á m u e l . 

Alsó-Borsod jelenkorából. 
(Adalék a" ti?ztujitas kérdéséhez). 

Egyházmegyénk 9 évig volt közkedvességü 
segédgondnoka Szathmáry Király József ur, 
gondnoki hivataláról méltó fájdalmunkra lemon-
dott, azon okból, mint leköszönő levelében meg-
mondá, hogy: „nz egyházi hivatalok se legye-
nek örökösek, és: mivel az egyházmegyén kivül 
esvén lakása, gondnoki hivatala a' gyülekezetek 
némi terheltetésével van összeköltetve, 's annak 
maga is ohajtásához mérve meg nem felelhet." 
Nemes jellemre mutató nyilatkozat! — ámde ne-
künk nem elég arra, hogy illy ritka sajátságu e l -
nöktől elszakadjunk. Elsöbbik okát tekintve: ta-
gadhatlan ugyan, miszerint akármi sem szolgálhat 
kedvezőbb alkalmul a' hatalommal 's bizodalom-
mali visszaélésre, mint a' hivatal örökössége 5 
ugyanazért ezt jómóddal megszüntetni kívánjuk: 
de keserű nekünk ezen elvet épen attól halla-
nunk, épen abban alkalmazva látnunk, kit elnöki 
jeles tulajdonai annyira megkedveltetének velünk, 
hogy öt örökös elnökünknek közértelemmel óhaj-
tanék, "s bár mennyiszer kellene is választanunk, 
csak öt választanok. Másik okát nézve: igaz, hogy 
az elnök, ha megyéje határain beiül esik lakása, 
inkább ismerheti az abban létező egyházakat, 
egyházi személyeket 's azok viszonyait; előbb 
értésére jutnak az ott keletkező bajok és esemé-
nyek, 's közelebb érheti azokat a' kívánt orvos-
szerekkel , mi bizony a' megyének nagy nyere-
ség : de gondnokunk ismert hűsége e' tekintetben 
is mindent kipótolhat, és ha eddig méltán kér-
kedheténk gondnoki ritka buzgóságával, ezután, 
mikor már a' polgári hivataloknak is búcsút mon-
dott, az egyházinak még több időt szentelhet. 
Ezen nézetekből tétetett az indítvány, hogy s e -
gédgondnoki hivatala további megtartására kül-
döttségileg kérettessék meg. Tetszett ez indít-
vány mindnyájunknak, mivel — mindnyájunk 
kebléből vala az merítve, és mivel abban szerelve 
tisztelt segédgondnokunk tovább birhatásának 
kedves reményét látók. — E'reményünkben azon-
ban csalatkozánk. Sept. IS. járt el a' kinevezett 
küldöttség megbízatásában, közragaszkodásunk 
kijelentésével megkérte a' tisztelettel említett urat 
elnöki széke megtartására; de a' szilárd jellemű 
férfiú rendületlen megmaradt előbbi szava mellett, 
és gondnoki hivatala visszavállalására semmiké-
pen bírható nem vala. — Elvesztők hát a' jeles 
miveltségű, mély belátásu, bölcs kormányzatú 
elnököt! és e. megyénk jelennen is érzi, idővel 
még mélyebben érzendi ezen veszteségének nagy-
ságát. — Ezek következtében elnökileg fel van-
nak híva a' gyülekezetek gondnokválasztásra, 
mi — bár ne telnék be jóslatom — némi zavar-
gásokat alkalmasint fog előidézni. — Látom l é -
lekben , mint kel fel e. megyénk felett a' cortes-
kedés vészterhes förgetege! látom, az által, mint 



szóratik közénk az egyenetlenkedés üszke, 's 
tágittatnak meg a bizodalom foglaló szerei! ugyan 
mi történnék velünk? mi lenne belölünk? ha 
egyházi életünk mezejére a1 restauratió fejletlen 
növénye, szükséges előkészületek tétele nélkül, 
amúgy mohón átültettetnék! — Ha most csak rit-
kán, csak valamelly hivatalnok önkénytes lelépé-
sével, vagy kihalásával veszteget és rongál, — 
akkor szüntelen tépne és szaggatna bennünket 
a' restauratió vásott erkölcsű leánya: a' cortes-
kedés! — A' tisztújítás levén szóban, helyén lesz, 
ugy vélem, az iránt, nemcsak magam, de so-
kunk véleményét előadnom. — Az egyházi tiszt-
újítás ellen elvben semmit nem szólunk, attól 
szükséges elöintézkedések után, mi is csak jót 
várunk: de annak kivitelét, nálunk helvét hitval-
lásunknál különösen, nehéznek, és sok akadá-
lyokkal bonyolódottnak látjuk. Ugyanis: — min-
denik egyházmegyében van rendesen hat egy-
házi, és ugyanannyi világi táblabíró, ezeknek már 
vagy egyszerre, egyh. megyei gyűlésen történni 
kellő szavazással, — vagy egymás után, egyhá-
zanként készített szavazatokkal — kellene restau-
ráltalniok. Az elsöbbikmód lehetetlen; mivel gyü-
lekezeteink az egyh. megyei gyűléseken képvi-
selve nincsenek. Az utóbbik mód képtelen, 
mert, ha az álalános szótöbbség elmaradhatlan 
feltétele, sine qua non-ja a' törvényes megvá-
lasztatásnak ; ha — ritka levén az olly közked-
vességü egyén, ki egyszerre átalános szótöbb-
séget nyerjen, — mindenik táblabíró megválasz-
tására egy-egy évet veszünk két gyűléssel, 
mennyi idő, a' tapasztalat szerint, többnyire szük-
séges is; — ime mig a1 hal ülnök restauráltatik, 
csak kétszer fordul elö a' tisztújítás három éves 
ideje! ezt felgondolva, ugy látszik, mintha nem 
vetettek volna jól számot magokkal azon helvét 
hitvalló egyének, kik az egyházi lisztujítást, min-
den egyházi bajaink egyedüli panaceájaul tekint-
ve azt, rögtön éleibe léptetni minden áron óhajt-
ják és szorgolják. — Várjanak a' reslauratio he-
ves emberei, várjanak, mig a' képviselet egy-
házi életünkben is meghonosul; akkor a' tisztújí-
tás önként jö, és könnyen megy; addig, legalább 
illő renddel, nem kivihető. F. 

G y ű l é s e k . 
Tlszániimeiii reform, egyházkerü-

let közgyűlése. 
A1 Megyasszón őszelő 25 , 26. napjain főt. 

Szalhmáry József superint. és tek. bizáki Puky 
István segédgondnok elnökletök alatt lartatott, 
tömérdek ügykérdéssel terhes, és bő tanácskozást 
szült közgyűlésnek böngészetét a' t. cz. olvasó 
közönségnek ezekben adom át: 

Templombeli fohász után egy pár felolvasott 
k. k. rendelvényt hallgatott le egész tisztelettel a1 

tágas paplakba gyűlt kettős elemű rend. Majd a' 

májusi e. k. számvevőszéknek jegyzökönyve ol-
vastatott fel, mellyböl látható, hogy a' különböző 
alapítványi tökéken kivül az ügyviselöi pénztár 
öszlete: 85,938 ft 19 kr. Az erötlenültek- 's 
ahhoz csatoltaké, kiadáson kivül: 30,689ft 21 [A 
kr. a' hirdetési öszveg 593 ft 49 krnyi kiadással 
együtt: 1342 ft 46 \/2 kr. mind váltóban. Ezen 
jegyzőkönyv az illető e. megyéknek megküldetni 
határoztatott. EzenlűI bizonyos algondnoki pecsét 
alatti körlevél említetett fel, mellyre szükség vol-
na, de hozzányúlni tilos. 

Alsózemplén bejelenti: „hogy a' T. Ladány-
ban felbontott 59 szavazat közül 39 S. J-ra es-
vén, esperesnek választatott." E' hir soknak 
szökkentett vért arczára a' boldog emlékezetű 
pataki gyűlés miatt (prot. egyh. és isk. 1. 31. sz.). 
Az elnök- segédgondnok, minthogy e' tárgyba 
nem avatkozhatik, villámhárítóul, részéről szék-
hagyást említett; loyalis nyilatkozata mindnyá-
junkban tiszteletteljes rokonszenvet ébresztett; a' 
gyűlés helyén hagyta és nem csalatkozott. De 
hogy az ellenhad, melly .a'pataki gyűlés halár-
zatát crucifigálni szállt síkra, magát tájékozhassa, 
ügyes tacticával, eleinte csak apró manoeuvreök-
ben fejledezve tüzelt. Nyeltünk golyókat pilulá-
kul — szent haragnak adagait — : „Patakon ifjú 
hév határozott44 — „az e. lapba még azt is beír-
ták, hogy „ " pedig Patakon nemcsak 
ifjak voltak, és az egyházi tanácskozásban 's 
egyebütt ifjú papot nem ismerünk, hanem ifjú em-
bert. Az e. lapba pedig mindazt, mi közgyűlésben 
kimondatik, beírják , nemde ? legalább közlő e' 
kikötéssel veszi fel jövőben is tollát, ha veheti. 
„Meg kell semmítni a'pataki határzatot44 csendült 
a' haldokló felett. Egy tekintély szelíden vetett rá 
kétélű fegyvert: „hogy bírálhatta küldöttség a' 
miskolczi gyűlést?44 „olvastassanak fel a pataki 
acták.44 Csakhogy a' miskolczi gyűlés határzata 
ellen egy megye tett panaszt, minek következté-
ben küldöttségnyomozott, véleményezett gyűlés 
itélt; a' pataki gyűlés ellen pedig senki sem pa-
naszkodhatott, hacsak az e. kerület önmagát nem 
vádolja: 's igy annak nctáinak felolvasása valósá-
gos anomalia fogott lenni. Az ellenvélemény más 
rést keresett: „az elválasztott a zemplényi espe-
restől nem igen jó néven lehet venni, hogy ezen 
gyűlésben meg nem jelent.44 De kisült, hogy az 
elválasztott esperesnek jegyzői hivatal által ugyan, 
de minden forma nélkül, ollyan galambposta mó-
don adatolt tudtára az elválasztás. A levél tar-
talma ez: „Az a. zempléni helv. hitvallású Tdőe. 
megye folyó 1844. év sept. 18—19. napjain a' 
t. ládányi paplakon tartott közgyűlése jegyző-
könyvének kiirt pontja 2d. szám. Az esperesi hi-
vatalra bejött szavazatok felbontatván, a1 s. pataki 
főiskola sok érdemekkel tetézett k. oktatója nagy-
tiszteletű Somosy János ur egyházmegyénk köz-
örömére 39 szavazattal az esperesi diszes hiva-
talra elválasztatott. Kiadta Lad. sept. 19. 's a' t." 



E' pecsét alatti levélhez legkisebb comitiva sem 
volt csatolva; hogy történt ez igy ? azt a' jó is-
ten tudja! annyi igaz, hogy S. J. urat mind a'for-
mátlan eljárás, mind a' szemérem okvetlen eltar-
tóztatták a' körgyüléstöl. Mit kellett hát tenni a' 
pataki gyűlés ellenébe? „óvás" indítványoztatott. 
Igen, de az óvás akkor helyes, mikor egy erösb 
hatalom önkénytesen vet hurkot a' törvény nya-
kára, azt pedig ez esetre nem alkalmazhatjuk 's 
nem szabhatjuk. Végre jegyzőkönyvileg kimon-
datott: „A* pataki határzat illetetlen hagyatik. A. 
Zemplén adja tudtára egy küldöttség által S. urnák 
az elválasztást. Es ha illy eset fordul elő, soha se 
változtathassa egyik körgyülés a' másik határza-
tát, mig az e. megyék meg nem kérdetnek 's vé-
leményöket be nem adják." E' végpont köpenye 
alól egy kis módosított „óvásfiu" kukucskál ki.— 
Hát az a' zempléni esperes ubi est ? Van helyet-
tes, de nem lakik a' megyében, 's ha episcopalis-
tákká nem akarunk átalakulni — tán nem is pap 
már? mi pedig a' távol élő markába nyomjuk 
nyakunkat nagyszivesen. Ah, be furcsa alkotmány 
vagyunk mi ref. egyház! 

E' tárgy feletti komoly és mondhatni parla-
mentalis vitatkozatnak egy ujdonuj sarjadványa 
pattant föl határzatul. „Ezentúl e. megyék vá-
lasszanak körgyülésre küldöttséget, a* született 
esperesi és segédgondnoki tanácsbirákon kivül 
még egypár egyént mind két részről." Persze, az 
ifjas hévhatárzatok miatt! ma már mesterséges 
meleggel is törnek napfényre csirkét a' tojásból, 
de azért senki sem akar a' kotlós érdeméből le-
vonni ; exempla docent. A' votum informativum 
napja pitymallik, pedig jobb lett volna örök éjben 
szunyadnia, mert föltámasztója, Hamlet sírásója-
ként, koponyát vetett föl. Igen, uraim! jelenko-
runkban ez a' halárzatok legszerencsétlenebbike; 
egyházkeblünkben alig némi rugalmasság észre-
vehető ; tanácskozóink száma leebb olvadoz, sora 
gyérül, és a' kik egyetemünkben a' zérus baráti, 
ám lássák, mit cselekesznek ; mert illy körülmé-
nyek közt, az e. megyék tanácsnokai közé nem 
tartozó, 's a' ker. gyűlésben részt venni és sza-
vazattal birni óhajtó, nem ifjú, hanem derék egy-
házi és világi férfiakat bábokká törpítni, 's igy a' 
gyűlésekből készakartan száműzni csakugyan 
megfoghatlan valami. Az e. megyei küldötteknek 
e' szerint utasitványokkal kellene körgyülésre 
menniök, de ki tudja előre a' közletlen tárgyakat? 
ők majd saját lényeik fölölt fognak bíráskodni, 
azt hozzák vissza, mit zsebökben jó szántukból 
fölvittek, csináljon aztán a' nép akármit. Az egy-
házm. tanácsbirákat consistoriumok vagy presby-
teriumok választják, ezek többnyire maguk egé-
szítik ki magukat, 's igy igazán fölmagvazik a' 
„Superintendentia non ens" hitigéje — q. e. d. 

Felolvastatott a' t—i pap ügyében működött 
küldöttség véleményes jelentménye 's azon egy-
háztanács folyamodványa, mellyböl kiviláglik,hogy 

az elválásban mindkét fél megnyugszik. Az egy-
ház H. olaszhoni táborpapot kéri magának , de a' 
körgyülés, valamíg a* székes papnak helye nincs, 
megtagadja 's visszautasítja a' meg) ére. Az agg 
szolga végfalatát igy őrzeni, szép atyáskodása az 
e. kerületnek — A' p —i adósság egy kis moz-
gásba ejtette a' körgyülést, 's tanakodott az egy-
házaknak kölcsönözésmódról. Panaszkodott a' szá-
molni vonakodó egyházak ellen ; eléhozta a' ca-
nonica visitatio szükségtelenségét, de nem orvo-
solta ; említette a' tanácsrendezést, de a' közigaz-
gatás rendszeresítésének törvényszékére appellál-
ta, 's kimondá végzetül: hogy a'folyamodó egy -
házaknak csakúgy kölcsönöz pénzt, ha hitelle-
véllel ellátott követeik mentül több alulirtakat mu-
tatnak be. — Fekete János ur gyorsszámitó 's 
képes számkönyve, valamint a' gazdasági kistü-
kör is pártoltatik; rakhelyül Miskolcz neveztetett 
bizonyos számú darab átvételekor. F ur minden 
tekintetben jeles munkái, ha sok iskolák olly hi-
degen nélkülözik, megérdemlik az illy móddali 
terjesztést. 

A' papi özvegy 's árvatári öszlet költségen 
kivül 5588 ft 51 y 5 kr. pp. Makiári István „Sír-
emlék" czím alatt a' gömöri fiókegyháznak 100 
pengő ftot alapított. Az e. kerület híven ápolja 
ez áldott intézetet, szabályait kinyomatta, köny-
nyebb számadás végett egy rovatos terv nyújta-
tott be és kimondatott: hogy az adózó pap, ha 
tetszik, utósó osztályba léphet vissza az elsőből, 
de elveszti pénzét, és elsőbe léphet az utósóból, 
de mit elmulasztott, kamatostul fizesse le — — 
A' k—i iskolatanitó külföldre meneteltöli felsza-
badítást kér. Kérelme megadatik, csak az itthon 
ülés bánatpénzét fizesse le, majd segítünk azon, a* 
ki kimegy, ha ugyan az igéret szép szó nem ma-
rad. Ohajtanók törvényesítni, hogy a* rest vagy 
fösvény ifjak takarítassanak fére az egyetemekbe 
vágyók utjokból 

A1 pataki censurán működőit alsóborsodi kö-
vetek írásban panaszkodnak a' mialt, hogy a' be-
öltözött ifjúság lehányta a' sötét ruhát, elöjáró-
sága elölt is tarkán jelen meg 's a' t , hogy a' la-
nitások nem kezdetnek 's végeztetnek ének- és 
könyörgéssel, mint hajdan, 's oda a' vallásos ne-
velés; hogy az iskolaépítésre adózik a' papság 
számadás és siker nélkül 's a' t. Igaz , legalább 
az eddigi számadás egykét kalapácsütés volt a' 
polypokként felnőtt falakon. A' követek orvosi 
ajánlatot is tesznek. E' figyelem mindenesetre 
becsületökre szolgál: de az öltözeti panaszszal 
aligha el nem késtek, mert vájjon ki a' jobb theo-
logus, philosophus jurista, az-e, ki sötét zubbonban, 
rókatorkosban háromszegüben, kupaiban, vagy a' 
ki csíkos nadrágban 's turi sapkában jár ? Örül-
jünk, hogy ifjaink a' drága, de zsírette kabátokat 
olcsóbb- és divatszerübbekkel válthatják fel és az 
iskola porai közül életbe nőnek, 's ne feledjük, 
hogy aV diáköltözetre nézve a* kihágásban van a' 



törvény mind templom- mind jótéteraénytekintet-
ben. Mi illeti a' vallásosságot: a' gépszerű kö-
nyörgések inkább hidegítik a' vallásos érzést, 
okos tanítás és példaadás hatnak a* szivre, a' többi 
szenteskedési zománcz az iskolában *). Nem le-
het károsabb valami az ifjúságra, mint mikor az 
öblös pataki templomban nép és tanulóság együtt 
nem imádkozhatnak; pedig ugy van! a' hitfelek 
éllel állnak egymásellenébe, és megszegik a'sze-
retet törvényét. Szóba hozták még, hogy a' va-
sárnap délesti predikatiót imával cserélnék fel, 
mint hajdan a* nagyemlékű Vay József is indít-
ványozta a' ragályi e. k. gyűlésen, és szorgos 
munka ideje alatt hét kezdetével 's végével tar-
tatnék könyörgés, de e1 ne nyúlj hozzám tárgyat 
abbahagyták. 

Az esküdt diákok megvizsgálására egy terv 
olvastatott fel a' főiskolai tanácstól, mellyet már-
csak azért sem lehet életbe nem léptetni, mivel 
a' régi vizsgálatmód penészét meglehetősen leke-
féli. A' szigor alá kerülő ifjúnak időt és szabad-
ságot ad, de többet is követel tőle; — leginkább 
a"1 papi tudományokat 's azok alapjait veszi czél-
ba; a' gyöngéket végkép elutasítja. Ennek foly-
tában ismét az ifjúságra került a' sor: „fegyel-
metlenség férge harapózik — mondának — a' 
kiinduló iskolatanítók exitusain mértékletlenked-
nek; az ellenőrségre sóvárgó esküdtdiákok szem-
telen kedvezéssel vadásznak hivatalt; leszorítják 
a' jelesbeket pályájukról; a' nyelvpraesesek közt 
hiteles följelentés szerint akadt, ki félév alatt 6 

*) Már ide mégis csak kell egy csillagocskát tennem. Nem 
tagadom, hogy a1 könyörgés , ha gépszerű , hidegíti a' 
vallásos érzelmet. De ha a' könyörgés nem gépszerű 
volna, hanem érzelmeink- és gondolatainknak istenre á t -
vitele, társalkodás azzal, kiben vagyunk, érzünk és lehe-
lünk, ugy-e hogy akkor a1 könyörgés melegíteni fogná 
és nemesíteni és táplálni vallásos érzelmeinket ? No de 
kitől függ tehát, hogy könyörgéseink illyenek és ne gép-
szerüek legyenek? Ki merné állítani, hogy buzgó kö-
nyörgéseink házban, iskolában, templomban vagy akar -
h o l , hol ketten hárman összegyűlünk Istennek nevében, 
merő szenteskedési zománcz lennének? Ja j minden is -
kolának cs nemiskolának , hol a1 könyörgés géppé ala-
kult 's nem egyéb, mint szenteskedési zománcz. Üdv ellen-
ben minden iskolának és nemiskolának, hol a 'hivek azon 
viszonynál fogva, mellyben istenhez állanak, legszentebb 
érzeteiket imádság után vele közlik "s megszoknak lélek-
ben társalkodni azzal, ki főjóság, bölcseség és szeretet. 
Es én hajlandó vagyok hinni, hogy a1 pataki előjáróság 
illy szempontból indulva, sürgeté a ' könyörgések beho-
zatalát az iikolai termekbe. Ezt fel kell tenni róla, nem 
mondom, minden keresztyénnek vagy papnak, hanem 
minden embernek átalában. De ha ez áll, azon elvnél 
fogva, quisque praesumitur bonus, donec probetur con-
trarium: kár volt a' gépszerű könyörgések és szen-
teskedési zom íncz emlegetésével, némileg azt indigi-
tálni akarni, miniha a' patakiak könyörgései vagy csak 
illyenek voltak, vagy illyenek akaróénak lenni. Ellenben 
ha ez igy volna, mit én nem hiszek, ugy e ' csillag fe-
lesleges 's Vályi P. úrtól engedelmet kérek. 

Székács . 

vagy 7 órát tanított, csupa kegy vadászatból. 
Mindezt a' restauratio szüli, melly jog iskolában 
agyrém, mert ha okokkal nem szaporítjuk is a* 
szót, elég, hogy: a1 pártérdek már iskolában fel-
fricskázza az igazságot; perfectae aetatis tanuló 
nincs, csak gyám alatti; az ellenőrből seniorlesz, 
ki az iskola vagyonában sáfárkodik, van-e hát 
a' restauratioban következetesség? csodálni lehet, 
hogy az egyházkerület e* baj gyökerére nem 
vet fejszét! elég ha megrendelte a' palliativ 
gyógyszert; ha többé visszaélés lesz, uj terv ké-
szíttetik, az itatok 's corteskedök nem választat-
nak, az oktatók meghatalmaztatnak, 's ök lesznek 
felelősek; hát eddig kik voltak — ? az exitus 
eltöröltetik; az a* borsodi indítvány törvényfel-
olvasásra hagyatik. Hisz a* superintendentia al-
kot törvényt, minek halasztja hát hónapra azt, 
mit ma végbevihet 's végbenvinni köteles? 

Alsózemplén Írásban jelenti, hogy: „az es-
peresválasztás miatt nyugalma nem volt megza-
varva, csupán az elvkérdés tengelye körül moz-
gott.44 Az e. kerület önkényt magáévá teszi e' hit-
vallást. Mi pedig nyíltan kimondjuk, hogy: a* 
millyen nagy örömünk a' vallásos,erélyes és buzgó 
férfiút a' tisztelt e. megye kormányán ismét bé-
kében láthatni: épen olly fölöslegesnek találjuk 
a' gyónást, midőn a' szellemi küzdelmekben soha 
személyt, de mindig ügyet, mindig elvet hiszünk 
fenekleni, 's a' súrlódásban nem zavart, de nyu-
galmi biztosítékot találunk Ugyan azon megye 
papi restauratiot kér, 's indítványa conventre je-
gyeztetik föl. Nekünk még csak iskolában kell 
tisztújítás. Alsóborsod néhány palástdíjt megta-
gadó egyházat jelent be, a' mennyiben azt a' le-
cticaléhoz kötik. Körülményesb vizsgálat után a* 
nm. helytartótanácsnak jelentetnek föl. — Gömör 
supplicatiók eltörlését indítványozza a' jóllevök 
meghidegülése miatt. Az adakozási jegyzököny-
vek megvizsgálása határoztatik. Ezen convent 
igazíthat, a* mennyiben az e. kerületek kölcsönö-
sen segítik egymást, 's ha egyik eltörli a' segély-
kérést és a' másik gyakorolja, megszűnik a' vi-
szonyosság . A' proteus alakú kéregetéseknek 
ugyancsak verik az indulót egy jobb 's boldo-
gabb hazában. *) 

*) Ugyan nem volna-e jó , ha Gömör kérelme — egy fel-
tétel alatt — teljesítetnék. Én a dolgot igy nézem. A' 
protestáns egyháznak olly igazán, minthogy protestáns, 
segítenie kell a' szűkölködő egyházakon, segíteni olly 
igazán, minthogy azoknak tagjai testvéreink. De mi ezt 
nem tesszük, legalább nem azon bölcsességgel "s okos-
sággal, mellyel tennünk kellene. Mert en egy thesist ál-
lítok fel, mellyet akárkinek ellenében is kész vagyok vé-
delmezni. Az eddigi supplicatiók, mint a' sege-
delmezés bevett eszközei, czéliránytalanok: 1) 
Mivel nem járulunk hoizá mindnyájan, hanem csak né-
mellyek "« ezen némellyek végre kifáradnak i bekö-
vetkezik a ' némelly jótevők meghidegülése. 2 ) Mi-
vel általok nem gyül be annyi, mennyi begyülhetne, ha 
mái uton, mindnyájan, a' gazdag forintjával, a1 szegény 



Néhány visszamaradt ifja folyamodványa fél-
retétetett ; de azoké nem, kik, mint kisebb isko-
latanítók, főiskolába tértek vissza, pedig mint 
amazok ezek sem állták ki a' sarat. Itt segített az 
Ígéret és könyörület, ott nem; szegény tör-
vény! il n'ya point de milieu á cela. A1 hazának 
munkás kezekre is van szüksége — a' dolgozó 
osztály szintúgy tiszteletre méltó — a' kapakerü-
lökben nincs nagy nyereség. —Néhányan ugrás-
ért esdettek, ki vizsgálatot állt ki vagy kész ki-
állni , megszaladhatott. Több folyamodó egyhá-
zak megyéikhez utasíttattak; még sokféle ügy- 's 
bajonkivül a' főiskola igazgatóoktatója beadta 
az iskola saöleiröli véleményes jelentményét, 
meglehetős szüretrőli reményt biggyesztvén rá. 
Ez és javallata legtöbbet ért, t. i. vagy túladni 
a' szőlőkön, vagy jól kezelni, 's hogy ez utolsó 
teljesüljön, egy alkalmas egyént kellene tapasz-
talat végett külföldre küldeni. — Tervet kell be-
nyújtani. 

Ha jellemzeni akarnók e' gyűlést, conserva-
tiv-jelképet kellene felmulatnunk; pedig nekünk 
protestánsoknak, akarjuk nem akarjuk, halad-
nunk kell, különben elsodor az idő kereke. Ma-
radozunk azért is, mert nem aprózhatunk fel min-
den tárgyat, részint időgazdálkodás, részint tü-
relmetlenség miatt. Amannak szegénység oka, 
ímennek tekintély, félelem, tanácskozási avat-
lanság. Amazon a' folyamodványok megrövidített 
hátirata, a' jegyzői hivatal tiszteletbeliekkeli be-
töltése, imezen nyilvánosság észaristocratia 'sa't 
segít. Egyik sem kerül egy fillérbe sem. De az 
ügyeket jól meg kell hányni vetni minden oldal-
ról, különben mint a' gyomor a' rosz fognak 's 
mohóságnak, megadjuk árát. Egyébiránt a' gyű-
lés rendezett, a1 tanácskozás külszine sima, a' 
társalgás fesztelen, a' barátkozás nyájas és eleven 

fillérével, járulnánk hozzájok. 3) Mivel a'mennyi begyül, 
az sem fordítatik azon czélra , mellyre adatott , mer t : 
a) egy része a ' kéregetöket illeti; b) példa van rá, 
hogy a-1 kéregetök az egyes adományokat kevesebbre 
vakargat ják; c) mivel példa van rá, hogy a" kéregetök 
mind elköltik, a1 mit gyűjtöttek 's aztán katonákká lesz-
nek. 4 ) Mivel a' supplicatiók által nem mindig a1 l eg -
szegényebbek gyámolítatnak, hanem— — — — . E z e n 
pausákat kitöltőm, ha valaki tagadni fogná thesisemet. 
— Mit kellene tehát tennünk ? Rendelnünk kellene egy 
minden gyülekezetben évenként megtartandó ünnepet, 
mellyen egyházunk szükségeit felhordanék 's azoknak 
enyhitesét híveinknek szivére kötnök 's aztán önkénytes 
uton e1 végre gyűjtést tennénk. Ennek gyümölcsét be-
küldenök Sáros-Patakra, 's ott egy választmányt nevez-
nénk , melly az igy begyült pénzeket kezelné. Aztán 
minden folyamodó gyülekezetet ehhez utasítanánk, "s a' 
választmány ezeket é rdem, azaz, a ' szükség és tehetség 
nagyságához képest gyámolítaná. A'középponti választ-
mányt a' kerület fogná utasítással ellátni, 's az a' kerü-
let ellenőrködése alatt állana. Ha a" tisztelt kerület bővebb 
értesítést óhajtana, megküldöm a ' tervet , melly készen 
van nálam, "s melly sok, szívben és észben kitűnő férfiak 
által hányatott meg. S z é k á c s . 

volt. Az egyház, mint házgazda, magyarán kitelt 
magáért. V á l y i P á l . 

Részletes zsinat Viézclilien sept. 11. 
E' gyűlés legfőbb tárgyául az egyházi főta-

nácstól már valahára gondnokunknak megnyert 
alkirálybiró t. Lázár Dávid ur ünnepélyes beig-
tatása volt kitűzve. Említetik e'lapokban, mennyit 
vívott Kézdi szabad választási jogának megőr-
zése mellett, de mind híjában. Kétszeri felter-
jesztésnek is csak annyi eredménye lett, hogy — 
veszti eddigi szabadságát. Midőn a' m. egyh. fő-
tanácsnak elősorolta, mikép gondnokait soha sem 
candidálta, hanem mindig választolta; megerősí-
tés végeit az uj rendszer kijövetele után is csak 
egyet — és nem hármat szokott felküldeni, 's 
ezen állítása bebizonyítására most is életben levő 
fö- és algondnokait név szerint idézte; meg kel-
lett elégedni azon felelettel, miszerint az eddigiek 
csupa patriarchai elnézésből engedtettek meges-
ni Csakugyan illy tetemes vesztése mellett meg-
maradón kézdi számára az a* szomorú vigaszta-
lás, hogy a' felküldött hármak közül az erösíte-
tett meg utoljára is, a' kit egyedül kért kétszer. 
Ebéd, pohár köszöntések — more consvelo. 

1) Tárgyaltatni akart a' papi és mesteri 
özvegyek gyámolítására alakítandó intézet tár-
gyában kinevezve volt bizottmány munkálata: de 
az készen nem levén, sürgetés mellett továbbra 
halasztatott. 

2 ) A' tavaly Kézdiben tartatott közzsinat költ-
ségeire tett rovatot azokon, kik tartozásaikat még 
be nem fizették, külső tiszthatóság közbejöttével is 
felvétetni határoztatott. Hol a' naturaleken kivül 
egy ecclesia 50 vft késpzénzzel terheltetik, ott 
igy járnak az emberek. Kézdinek a'zsinat min-
dent összeszámítva jóval felül került két ezren! 
's hogy cserélve, mit nyert — mutatják a' suc-
cessiós acták. Tán nem ártana zsinataink asztali 
fényét valamivel alábbszállítani; hiszen mi pa-
pokul otthon sem ülünk ollyan sok rend étel — 
annyiféle kisült, befőtt mellé. 

3) Legnevezetesebb a' népiskolák javítása 
körül tett intézkedés. Három papi egyének kö-
zönséges iskolai felügyelőknek neveztettek ki 
egyházkerületünkben a' jövő évre. Iskoláink 
egyformásítatnak; mestereink kidolgozott taní-
tási tervet fognak kapni, 's a* megnevezendő 
kézikönyvekből a' szerint köteleztetnek tanítani. 

43 Hogy a' szép és gyors irás iskoláinkban 
meghonosítathassék, egy tanítómester fogadása 
terveztetett, kinek dija aláírás utján azonnal' 
összegyűlt. Az elintézés szerint előbb k. vásár-
helyi és alcsernátoni mestereink tanulnak; azután 
ezek oktatják a' többieket 's azok végre a' ke-
zök alatti gyermekeket. Adná isten! de a' ne-
hézségeket látva, ugy hiszem, hogy itt legtöbb 
köszönet Benkő Lajos ur szívességében van, ki 



a* két tanulómesternek ingyen szállást és asz-
talt igért. S ü k ö s d . 

Göinörl esperességi öszl gyiilés. 
Történt, hogy a' f. é. oct. 1. Murányallja 

Hosszúréten tartatott szomszéd esp. gyűlést meg-
látogattam , és meg nem bántam lépésemet. Szép 
szelleme és eredménye ezen gyűlésnek minden 
méltánylatra méltó. Tárgyaltattak benne neveze-
tes, főleg a' népnevelést érdeklő tárgyak. Leg-
nevezetesebbike volt, az isk.tanítók által beadott 
reformkérelem következtében esperességileg 
kiküldött választmány munkálatának megbírálása. 
B . . . .völgyi dekanalusban levő 14. iskolatanító 
t. i. következő, sokban a' papi rendes sértő tar-
talmú folyamodást nyújtott az esperesség eleibe: 
1 ) Engedtessék meg nekik a' tanítói karból vá-
lasztandó felügyelőség, jelesül rectori dekán, mi-
után ezt, szerintök, a' közvélemény, a' hon java 
és azon körülmény sürgetik, miszerint sok pap 
az iskolai felügyelésre alkalmatlan, sok pedig ha-
nyag. 2.) Engedtessék meg nekik, hogy szabadon 
választandó pap által, szabadon kitűzendő egy-
házban , in corpore gyóntattassanak. 3) Enged-
tessék meg nekik szabad rendelkezésök alatt le-
endő olvasó társaság. 4) Határoztassék el: kit 
illet a' karénekesekkeli (choralistae) rendelkezési 
jog, a' papot-e, vagy az iskolatanítót ? 5) Közöl 
tessenek a' papok által minden isk. tanítóval a' 
hivatalos körlevelek. A' választmány ez iránt 
beadott véleménye, csekély módosítások mellett, 
elfogadtatott, miszerint ad 1. statum in stalu 
meg nem engedhetvén az esperesség, megtudván 
azt, hogy a' pelitio többnyire hivatalbeli köteles-
ségöket híven nem teljesítő nyugtalan, és e' 
miatt már meg is rótt egyének által aláíratott, 's 
hogy annak a' többi tanítók ünnepélyesen ellene 
mondottak, megérdemlett megdorgálás mellett, 
dlö subordinaliora utaltattak. Ad 2. kimondott 
elvnél fogva, mellyre egy rector által elkövetett 
botrány szolgáltatott alkalmat, hogy az isk.lanító 
az illető egyház hive, a' kérelem meg nem en-
gedtetett, 3 pont alatti kívánságuk méltányoltatott 
ugy, hogy mindig egy dekán elnököljön társasá-
gukban. 4 pontra kimondatott, hogy a' karéneke-
sek az illető egyháznak szolgái. 5 méltányolta-
tott. — Olvastattak ezután a' dékáni hivatalos je-
lentések , mellyeknek mint legkimerítöbbje és a' 
népnevelés ügyében legmélyebben haló t. Lisz-
kay János balogvölgyi dekánus ur jelentése mél-
tán kiemelendő. A' tanítók közt Orphanidesz kövi 
és Putra András hrussói tanító urak leginkább 
dicsértettek. Végtére a' gyűlés végén egy neve-
zetes 's szívreható körülmény fordult elő. Felfog-
ván t. i. esp. felügyelő Zabari Szontagh Lajos ur 
azt, hogy a' világi urak nagyon csekély számmal 
jelenlek meg, ámbár e1 miatt a' gyűlés igen szé-
pen és rendesen folyt le, mégis érzékenyen pa-

naszlá e' hiányt a' tisztelt ur, mintegy irántai b i -
zalmatlanságnak tulajdonítván az elmaradásnak 
okát, 's hozzá tevé, mikép, hogy ha az ugy van, 
inkább hivatalát letenni kész. De örvendetes volt 
hallani, mikép a' jelenvoltak az érdemes férfin 
iránti közbizalmukat, érdemeit magasztaló és a' 
hivatal tovább viteleérti esedező szavakban nyil-
vánítók, azon vallomással, hogy nemcsak a' pa-
pok, hanem az egyetemes egyházak is egy szív-
vel és lélekkel kérik az istent, hogy öt, a1 szeret-
ve tisztelt férfiút, a' hivatalban , mellyet olly 
lelkismeretesen visz, számos esztendőkig éltesse. 
'S valóban e' derék férfiú jelleme, feje, szive 's 
érdemei e' kitüntetést méltán megérdemlik. 

V a l e n t i n y i D á n i e l . 

I s k o l a ü g y . 
Papok és iskolatanítók. 

Haki a1 mai számunkban közlött gömöri egy -
házmegye gyűlését figyelemmel olvassa és egy-
házi 's iskolai életünkben széttekint, fel fog tűnni 
előtte azon koczódó szellem, melly, fájdalom, lel-
készek és tanítók között itt-ott jelentkezik. Nem 
régen egy isk. tanító conferentiában olvasott ,,az 
isk. tanítók emancipatiójáról." Különös emanci-
patióról elmélkedni ott, hol mancipium nincsen, 
hanem ha erkölcsi tekintetben, és ott mindenki 
maga magát emancipálhatja. Nem lesz érdek nél-
kül közölni rövid kivonatban fordítva, mit II. F. 
F. Sickel „Handbuch der Schulmeisterklugheit." 
Erfurt 1833 czimü jeles könyvében e' tárgyról 
mond. A' derék iró igy ír: „Azon közös czél, 
mellyre mind az iskolának, mind a'templomnak tö-
rekednie kell, csak a' pap és iskolatanító egyet-
értő együttmunkálása által elérhető. Annál na-
gyobb bünsulyt vonnak magokra azok, kik Sei-
denstücker és Hauer éretlen javallatit pártolva, 
bizalmatlanság, irigység, tévelygés és gyanúsítás 
magvait szórták szét, és egynehány évtizedtől 
óta elidegeníté egymástól azon két rendet, melly 
közös feladatánál fogva, legerösben van össze-
kapcsolva. A' fennálló viszonyokkali elégületlen-
séget feltámasztani és nevelni bizony kétes ér-
dem , kivált ha ahhoz még méltatlan eszközök 
használtatnak. Az iskolának a' templomlöli elkü-
lönözés nem egy védnökét nehezen lehete ezen 
vád alól felmenteni. Azon, a' papnak és az isk. 
tanító jogairóli mór olly gyakran megujílolt harcz 
a' nélkül is, a' legtöbb esetekben, többnyire sze-
mélyeskedésekből vette eredetét, 's mindig és 
minden kivétel nélkül veszedelmes az ö követke-
zéseiben, kivált a' népiskolára nézve. A' tanító-
nak papjáhozi súlyos viszonya feletti túlfeszített 
panaszokban gyakran csak a' hanyagság köpenyét 
földi érzék táplálékját, és a' kötelesség parancso-
latával összefüggő kedvetlenség szépítését talál-
ja; hízelkednek azok a' hiúságnak és öntetsző-
ségnek, 's nem használnak semmit sem, épen hogy 
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nem egy isk. tanítóval, ki nem vizsgál maga, és 
attól, ha a' paptól az isk. felügyelőség elvétetik, 
aranykort könnyelmüleg vár, az ő állását a' 
polgári társaságban meguntatja; mert eddigelő 
Seidenstücker és elvrokoninak gondatlan javallati 
egy országban sem találtak méltánylatra. Azon-
ban a' pap és isk.tanító jogairóli vita csakugyan 
megkezdődött és az iskolatanítói okosság, a' vita 
alatti kérdést, ha vájjon az isk. felügyelőség meg-
hagyható-e a' papokná l tovább is, vagy tőlök el-
veendö-e? nem mellőzheti el: czélunkhoz követ-
kező rövid észrevétel elegendő leend: 

1) Hogy némeliy isk.tanítók a' papi isk. fel-
ügyelőség ellen buzognak, és a' mellett, mint 
Hauer, az ö „Morgenröthe" czimü iratában az 
utóbbinak gazdagabb jövedelmére irigyen pillant-
gatnak , az sem az ő itélö tehetségökre, sem az ö 
szívökre kedvező világot nem vet. Panaszkodnak 
ők, hogy nem függetlenek, mert az által az ö te-
kintélyűk és munkálkodásuk csorbítatik; olly ret-
tegések, mellyek csak fogalomzavaráson és elő-
ítéleteken alapulnak, azon, mert az isk.tanító se-
hol sem a' pap személyes szolgája, hanem neki 
csak alárendeltje, hozzá tehát az alattvaló viszo-
nyában áll, mit minden polgári állásban kivétel 
nélkül találunk; ezeken, a' mennyiben azon pa-
naszok azon az előfeltételen nyugszanak, mintha 
rang és hivatal feljebb való volna az egyesnek 
személyes érvényességénél, és ez utóbbi az em-
beri munkálkodásnak minden körében erényesség 
által nem volna megszerezhető. 

2 ) Az iskolának a' templomtóli elválasztásá-
nak védnöki nagy iidvet várnak attól, hogyha az 
isk. felügyelőség a' papoktól elvétetni, és a' ta-
nítói kar legérdemesbjeinek átadatni fog. Lehet, 
hogy ezen óhajtat onnan eredhet, mert a' taní-
tói kar nagyobb munkálkodási körre érdemesnek 
érzi magát, és hozzá illőnek látja a' papokat nem 
a' tanítói kar tagjaihoz, hová még is tartoznak, 
hozzá számítani. Mindazonáltal e'féle óhajtások 
nemcsak kivihetlenek, de az iskolatanítókra néz-
ve ártalmasok isiennének. Hogyha isk. felügye-
lők az isk. tanítók közül választandók lennének, 
és a' mellett a' választottak megtartanák előbbi 
hivatalukat, akkor felügyelői kötelességöknek 
csak hiányosan felelhetnének meg; — őket az 
utóbbi hivatalnokságra kizárólag igénybe venni 
nem engedi a' pénz szűke, miután efféle isk.fel-
ügyelőt nemcsak jól fizetni, de az utazások 's 
a' t költségeit is fedezni kellene. És ha mindjárt 
napjainkban az isk. néptanítók kiképeztetésén sok 
történik is, 's habár sokan közülök tudományos-
ságuk és jártasságuk által kitüntetik magukat: még 
sem állnak a' tudományos kimüveltségnek azon 
magas polczán, mellyen szabadabb és több oldalú 
ítélet várható volna. Ök otthonosak tulajdon kö-
rükben, de az által, kivévén a' kiveendöket, 
mégsem képesek idegen cselekvéseket igazsá-
gosan és párt nélkül méltánylani, és az egyoldalú 

önszerelettől ahhoz, mit magok több évig gya-
koroltak , magukat megóvni. Annál hamarább 
egynémellyik közülök feltolná az ő alattvalói-
nak a' gyakran terhes és súlyos kényrendszert 
és gépies tanítást. — Ollyan isk. felügyelő na-
gyobb körnek él. Ez gátolná egyrészről az 6 
személyes befolyását az isk. ügybe, másrész-
ről az egyes tanítóra nézve könnyen kártékony 
lehelne, az által, hogy minden oltalmát nélkü-
lözné akkor, ha majd oktalan szülék ellenséges-
kedéseinek czéljául kitüzetnék. Mind a' kettő 
nem vétetik figyelembe azok által, kik a1 papok 
isk. felügyelősége ellen buzognak, holott az 
mégis olly közel áll az ügyhez. Nem egyedül a' 
tanítónak személyessége határozza meg minden-
kori állását az iskolának, nem ritkán hatnak arra 
kedvetlen körülállások is, mellyeket a'legjobb 
akarat mellett elhárílni lehetlen. Te p. o. a' te 
főbb osztályodat ebben az évben nem vihetted 
arra, a* mire más években vitted, mert lehet, 
hogy épen most tanuló ifjúságod nagyon közép-
szerű fejekből áll, vagy pedig, mert már akkor, 
midőn a' kisebb osztályokba járt, uralkodó gyer-
meknyavalyák az ő szorgalmát gyakran gáto-
lák, vagy pedig házi viszonyaik kedvetlenek 
valának. A' helybeli pap ismer illyen akadályo-
kat , és tudja azokat méltánylani, mi alatt a1 kül-
ső isk. felügyelő, ismeretlen levén a' helybeli 
viszonyokkal, könnyen igazságtalan lehetne irán-
tad, és mentegetésedben egyebet üres puszta 
szónál nem találna. Az utóbbinak tekintélye ké-
pes lehet ugyan a' makacs szüléket hallgatásra 
hozni, de képtelen az ő bizalmukat neked ismét 
visszaszerezni, és roszakaróidat tökéletesen ki-
békéltetni Ahhoz szükséges egy olly férfi, ki 
az egyház tagjaihoz közel áll, ki a' sziveikhez 
vezető utat ismeri, és bizalmukkal birván, né-
meliy viszálkodásokat könnyen kiegyenlíthet. És 
ezt teheti leginkább a' helybeli pap. Az ö taná-
csára és segítségére szükséged van gyakran egy 
szempillanatban, p. o. rendkívüli eseteknél az is-
kolában, midőn a' harag berohan tanítói termed-
be 's a' t. 

3) Óhajtható az emberi működésnek minden 
körében közel állni olly férfiúhoz, ki foglalatossá-
gokban meleg részt veszen. És ollyan férfi a1 pap 
az isk. tanítóra nézve. 

4 ) Sok tanítónak a' papok által gyakorlott 
isk. felügyelés elleni panaszok nemcsak igaz-
ságtalanok, a' mint az elöhozottakból kiviláglik, 
hanem túlzók is. Kiemeltetik az, hogy itt-ott a' 
pap isk. tanítójával kíméletlenebb módon érez-
teti túlsúlyát, és hogy hirtelenkedő rendelkezései 
által, tanítói foglalatosságát az iskolában nehezíti, 
's onnan következtetik, hogy az olly nagy mél-
tánylatra méltó tanítói kar, egészen a' törvény 
oltalmán kivül, egyesek kényének vagyon kiál-
lítva. Az előrelátóknak illyen egyoldalúságok 
csak szomorítók lehelnek Épen az isk. tanítói 



kar javára, a' mi időnkben olly sok történik. Ök 
alattvalói ugyan a' papnak, de nem akarat nélküli 
gépek: kötelességök, mint az ország minden 
szolgájának, subordinatio alá magokat alája vetni, 
de van egyszersmind joguk, sérelmüket felsőbb 
ségök eleibe felterjeszteni, valahányszor csak 
jogaikban megsérülnek. Hogy tulajdon bajaikban 
nem intézkedhetnek, azon csak az akadhatna fel, 
ki a1 világban ujoncz, és az isk.tanítói gögnek 
rabszolgája volna, miután a' subordinationak jó -
tékony kényszerítése minden egyéb életviszo-
nyokban találtatik, és annak a1 pap is, szinte mint 
az isk.tanító, alája van vetve." — Ennyit a'jeles 
iró e' figyelemre méltó tárgyról, melly már ná-
lunk is szőnyegre kezd kerülgetni, 's ezen iró — 
nem pap mint némellyek könnyen gyaníthat-
nák, hanem Erfurtba létező isk. tanítókat képező 
k intézetnek igazgatója, ki már tapasztalásából 
tudja a' kor szükségeit, 's hivatalbeli állásánál fog-
va is , iskolai jelölteknek és az isk. tanítóknak 
csak jót és üdvöset kivánt. Vajha kellő szem-
ügyre venné ezen ügyet a' Nyíregyházán legkö-
zelebb állítandó isk. tanítókat képező intézetnek 
igazgatósága is, a' mint átalában az említett egész 
könyvet mind azoknak, kiket a' népnevelés 's a' 
néptanítók ügye érdekel, illő figyelembe ajánljuk 

V a l en t in y i D. 

V e g y e s e k , 

JI. szigetlii nagy iskola köréből. 
Sept. 22-kán, tek Sasku Károly ur utódául a1 

bölcseleti tanszékbe t. Pásztor Dániel ur, a' s. 
pataki anyaiskola végzett növendéke , válasz-
tatott el. 

l l i va ta lhe ly változtatás. Nagytiszt. 
Dobos János ur ó-budai lelkész, a' dunamelléki 
helv. hitv. egyházkerület aljegyzője 's a' pesti 
egyházmegye táblabírája, lelkészül a' dunántúli 
kerületbe kebelezett kömlődi anyaegyházba vite-
tett át, hol f. hó 13-kán hivatalába ünnepélyesen 
beiktattatott 

V&öiiyvliirdetés. A'székesfejérvári ref. 
egyház javára „Béthel" czím alatt kiadott szent 
történeti novelláim folyó september hó elején el-
hagyták a' sajtót, 's örömmel jelentem, hogy 
600 nyomatott példányból alig van 150. A' kik 
venni, vagy számosabban megrendelni óhajtanák, 
még most 24 ezüst krért kapható. Salamon-ház 
64. sz. a. — sept. 25 1844. 

B o r o s s M i h á l y . 
„ l l á i r á t i felhívás4 4 illy czimü mun-

kára: „Rövid rajza és vázlata a' föld jelen lakosai 
főbb vallásaiknak 's vallásfelekezeteiknek." Né-
metből magyarította, 's némelly hozzáadásokkal 
bővítette Bali Mihály polgárdi ref. lelkész és me-
zöföldi esperes. A1 könyv fog állani mintegy 12 

ivekből nagy 8-ad rétben garmond betűkkel. Egy 
példánynak ára velin papíron füzetlen 2 v.forint. 
Mihelyt alólirók illő számmal leendenek, a' mun-
ka azonnal sajtó alá fog adatni Aláírhatni mind 
a' két magyar- és erdélyhoni protestáns feleke-
zet nagytiszteletíí espereseinél, és a' prot. egyh. 
és iskolai lap szerkesztőségénél, kiket ennek el-
fogadására, 's az aláírások f. e. december 1-sö 
napjára, vagy legfeljebb uj évrei beküldésére, 
szives hálám némü zálogául a' 10-dik példányt 
ígérvén, ezennel alázatos tisztelettel felkérek." 

B a l i M i h á l y , lelkész. 
Uj gyü lekeze t BEuriáit. Budán a' vár-

ban a' kir palota egyik termében f. hónap 20-án 
igtattatik be lelkészi hivatalába t. Bauhofer György 
ur, előbb samarjai lelkész. Hála legyen a' min-
denható Istennek, hogy olt, hol egykor a' refor-
matio kezdetével Grynaeus és Windsheimius hir-
deték a' tiszta evangyéliomot, három századdal 
később rendes evangyéliomi lelkész maradólag 
legeltetheti az urnák nyáját. Jövő számunkban 
többet. 

UJ g y ü l e k e z e t l iéván. Ez már szinte 
olly szükséges volna, mint a'budai, söt annál sok-
kal szükségesebb , hogy a' Barsban szét szórt 
evangyéliomi testvéreket jobban központosítsa; 
de nincs elég vagyonuk, hogy rendes lelkészt 
tarthassanak. A' bányakerületi főpapnak elve itt 
az, hogy jobb több lánygyülekezetnek összetart-
va egy anya szárnya alatt boldogul élni, mint 
egyenként kibújniok még pelyhes tollai a' szárny 
alul és — nyomorogniok. S ezen elv olly igaz, 
hogy még a' lévaiak sem követhetnek jobbat. 

i?legjelent: Halotti beszéd szül. Zá-
borszky Carolina, tek. Hellebranth János tábla-
bíró hitvese felett. Tartatott tavaszhó 22-kén 
1844. Pesten, Trattner-Károlyinál. Sok igaz-
sággal sok vigasztalással teljes beszéd 's ha még 
keresztyén kenet is több volna benne, a' remek 
nevet megérdemlené. 

l i C v e l e z é s . Elégtétel, mellyet tiszt. Szakács 
J. urnák Széliács J. ad. Emlékeznek nyájas olvasóink, 
hogy lapunk 32 . sz. a' 7 6 7 . lapon a' mattyi ünnepelyt tiszt. 
Szakács J . ur tudósításainak nyomán, fővonásaiban megismer-
tetem. Most is azt hiszem, hogy amaz iiunepélyről elégséges 
volt annyit mondani, mennyi az érintett helyen áll. De aug. 
15-kérö l kelt levél érkezeit a' szerkesztőséghez, mellyben 
tiszt. Szakács J . ur ellenkező véleményben van; 's neheztel 
r á m , hogy csonkán és Ezáraz kivonatban adám tudósítását; 
söt azzal is vádol , mintha őt gyanúsítani, söt nevét egé-
szen letiporni akartam volna. Legyen meggyőződve t isz-
telendőséged, hogy ezt tenni soha sem akartam, söt nem 
is akar/írtf tam, mert hiszen mi adhatott volna okot e r r e ? 
Annyi bizonyos, hogy én tudósítását u g y , a ' m i n t az b e -
küldve vol t , lapunkban kiadhatónak nem tartottam 's a* 
szerkesztői kin egyedül onnan származott, hogy midőn e g y -
részről szerettem volna az ünnepélyt lapunkban megemlíteni, 
másrésiről nem szerettem volna azt azon sajátságos k i t e r j e -
désben közölni, mellyel tiszlelendőséged tevé. Már pedig k e -



gyed egyenesen k ikö t é , hogy igéről igére tegyem k ö z i é . 'S 
ezen kinos helyzetben irtam, a' mit irtam. Utolsó levelét e z -
rei végzi kegyed: „Elégtételt hát, uraim, elégtételt ké-
rek, t i. a' sérelem mezején: azonban anticritica nél-
kül valót kérek, vagy viszonzásomnak ismét helyet 
igénylek." Más elégtéielt én nem adhatok, miut azt , hogy 
kegyednek a' mattyi ünnepélyre vonatkozó két levelét egész 
k i ter jedésében ide ig ta tom, igéről i g é r e , minden jegyze t , 
csillag, crilica vagy anticritica nélkül. — E l s ő l e v é l : Tisz-
tel t szerkesztőség! Folyó év julius 3 - d i k a , Baranyában, a ' 
mattyi he lységnek ' s egyháznak emlékezetes nap vala. Ltppe 
herczegek , Atya "s fiu, mint a ' dardai uralom birtokosai, egy 
par honnyokbeli bárók 's több uralmi tisztekkel együt t , a ' 
Dráván tul levő más b i r tokukból , Miholátz — 's a ' már ma-
gyarhoni sardai uralmukhoz tar tozó Gordisa felöl, a ' c sa to r -
nával vezetendő úgynevezett fekete víz megtekintésére Matty 
alatt 's a ' t. jövének e' napon, mint máskor , Dárdához köze -
l ebb , egy töltés rakatását is megszemlélni kegyeskedének. 
Az illető beremenyi t iszt tartóság ugy in t ézkedek , hogy a" 
Mattyra rendelt ebéden kivül, a ' Herczegségek mint p r o -
tes tánsok, pro t . egyházi személyek általi megtiszteltetést is 
nyernének. Alólirottnak, 's a1 helybeli taní tónak, valamint a ' 
közelfekvő Gordisa helységében is le lkész- 's taní tónak, hírül 
adaték. A ' köszöntő beszéd } a" 2 lelkészek közötti egyezés 
szerint (hogy már harangzúgatás 's él jenező iskolások kiál l í-
tásáról ne is szólljak) a' herczegségben sajátságos né-
met nyelven, — mert t. i. az i f jabb Herczeg is csak még 
most kezdi tanulni nyelvünket, — alól i ro t tnak, mint he lybe-
linek 's i dősbnek , ju tot t szerencseül. Ki mint szóvezetö fel-
említé, miként minden jelenvoltak legszívesebben részt 
vevének ama közörömben, melly az uralomban (Herr-
schaíft), minden jobbágyokat, ö Fensége kiilországábóli 
szerencsés megérkeztével felül folyt (überströmte). Mat-
tyon megjelenésével, ama vallás hatalmával tanított 
's eltanult 3 erények: a' magasztalás (Hochachtung), 
a' hűség, és a' szolgálat — buzgalom (Dienstbegierde), 
növelkedtenek — olly evangyéliomi erények, mikkel, 
miután e' magyar földbirtok (Landgut) ö Fensége her-
czegi családjára átment, legforróbb kívánsággal vágy-
tak az e' nap megérlietéseért istent dicsőítő jelenvol-
tak, ö Fenségét, 's kedves fiát ö herczegségét, (általá-
ban: Durchlaucht) mint földes uraikat, Isten mindent 
tehető szeretete segedelmével, kitől ő Herczegségek 
hosszú életeik is kéretének, — sőt az összes kísérletet 
is (sámtliche comité) tisztelhetni. Melly érzelmek 's k i v á -
natok magas tetszöítését (Genehmigung), érthető hangon alól— 
irott k i n y e r v é n , 's ö F e n s é g e , ekkor utazó öl tönyben, a ' 
helybeli lelkész gyenge leánykája által (két nagyobbak k ö -
zöt t ) ke'zcsókolással nyúj to t t ' s a ' szóvezetésben megeml í -
te t t tiszteletbeli „ár ta t lan koszo rú t , " is — az idegen h i tva l -
lású alerdész (Unterforstner) udvarán — e l fogadván , noha a1 

déli idő jelen volt is, nem mindjárt lépett be az uralom kö l t -
ségen épült régi kisded hajlékba. Czél vala, ü" templomot is, 
belől meg tek in ten i ; hol ez e s e t r e , a ' közasztal ünnepélyes 
(piros bársony) ter í tőjével ' s természet-szül te virágcsomóval 
a ' papné széke e l e j e , diszlet tenek: "s a" helybeli vezető le l -
kész szerény kérelme teljesült, egyházi tárgyakról i beszé lge-
tés ( leginkább párbeszéd) örömei k ö z ö t t ; söt egy még sze-
rényebb kérelem az alig 6 éves paplaknak megszemlélése 
iránt se maradt elfogadás nélkül, hol a" papi család iránti k e -
gyes leereszkedést i s , a ' fényes kísérlet láthatta. Ezután k ö -
vetkezék, az őszinte mind két helyek többnyire ref. h. v. 
jobbágyait ajánlott 's palástosan tisztelgett prédikátor-
nak, söt prédikátoroknak, a ' herczegi ebéd 's további beszél-
getésbeni — csak a ' német nyelvbeli gyakor lo t t ságra nézve 
különbözött — részvételük ö Fensége egyenes rendeletéből! 

a ' 2 herczegek, 2 b á r ó k , az uralmi nagy kedvességü p rae -
fectus, 's az előlülőhez legközelebb y a ' herczegfival á te l l e -
nest, jobb fe lö l , hosszában ültetett 2 r e f . papokból állott 
a sz t a lná l ! ; me l lyeke t , az igen szükséges morális illeszkedés 
mellett is, valódi fesztelen 's közös élénkség jel lemzett . Gon-
dolnám, nekünk a-1 civilisatio juriumque planisatio helyein fe l -
lépni alig bá torkodó szárnyaszeget t protest . p a p o k n a k , nem 
minden bokorból kitelő s ze rencse? ! Es az evangyeliomszerü 
szellem, mint mennyei erő ületvén e k k o r a ' mattyi he ly -
ségben 's egyházban az önzéstelen tisztelet 's tiszta s z e r e t e t 
ünnepét , mig ez tartot t (erkölcs vallásos meteorok) a ' nap 
gyönyörű csendes v o l t ; helyb. ref . lakosokból valt zenészek 
is növeszték a ' jovial herczegek mint földes urak öröm t ; 
. . . . hanem — ta lán , hogy amaz első pünkösti szél se-
besen zug ó zendülése szerint (Lukács apóst cselek I I : v. 
2 . ) az isteni valóságos je lenlé te t hinnünk meg inkább lehetne, 
a ' h i r t e l e n támadot t , fakat s z a g g a t o t t , házfedeleket "s a ' t. 
omlasztott orkán is beköve tkezék , már a' 2 lelkészek haza 
távozásuk után. De veszedelem nem ér te a" fenséges hprcze-
geket — nem ! mert az ur leve őröző pásztoruk ! (zsoltár 
XXIII). — Ünnepélyünk megtekintetelése gyanánt vehettük 
a1 physicai meteort . — Csendes időben utazának el, meg azon 
napon , felej thetlen látogatóink. Kiknek minden lépte iket , 
az austriai monarchiában, 's azonkívül, jó Istenünk szel lem-
hatalmas (geis tgewal t ig) szeretete 's magas7tos gondviselése 
i gazgas sák ! ! ! S z a k á c s J ó z s e f . — Melly közleménynek, 
igéről igére , *s nevem aláírásával z"prot. egyh. és isk. lap-
ban közzé tételeér t , alázattal esedezem: Tisztelt szerkesztő-
ségnek tisztelöjök 's barát jok Szakács József m. k. a ' fe lső-
baranyai ref . egyházvidékben mattyi lelkész. — M á s o d i k 
l e v é l : — Matty julius 15 . 1 8 4 4 . Tisztelt szerkesztőség! 
Ha még nem késő, a ' folyó év julius 6 -d ik i közleményemben 
e' szavak helyett: nem minden bokorból kitelő szeren-
cse? ! igy álljon a ' szövegben : „nem minden bokorban m u -
ta tkozó szerencse? ! " — Ezenkívül, adalékul kérem fe lvé-
tetni e ' keveset i s : , ,Máskor Qui . G-kán) szerencsés vala 
alólirott a1 Lippe herczegek mattyi látogatásukról egyházias 
megt iszte l te tésükről , sőt még arról is tudósítani (többek k ö -
zött) az érdemes olvasót: miként egy művészi virágokból k é -
szített koszorút, nevezett külhoni uralkodó fejedelem vagy 
is az a tya, sa já tkezü leg , a ' helybeli prédikátor leánykájá tól 
kettő között, nagy kegyesen elfogadni méltóztatott . Azon 2 
leányzók egyike alólirott nejének árvaságra jutot t tes tvér je , 
másika pedig a1 helybeli érdemes taníló ur leánya — mind-
ketten hajadonok — valának, kikről a ' szóvezetésben is 
( ju l . 3 - k á n ) világos említés történt . De nem maradt ennyiben 
a" dolog. A' törvényes bevezettetés által Magyarhonivá lelt 
igen kegyes földesuraság jónak lá t ta , fennt ujolag megemlí-
tett papi's tanítói leányokat másként is, mint mennyi ö r ö -
met azoknak a' nemes erkölcsi öntudat okozhatott , meg ju t a l -
mazni: jelesen nagylelkű lön azoknak, folyó hó 1 3 - d i k á n , 
az illető beremenyi t iszttartóság 's mattyi bíróságtól — m i -
után adakozásra szánt több darabokat egyszersmind vásá ro l -
ta tot t vo lna! — nevezetes finomságú ruha a jándékokat kü l -
di ni. A ' 2 Herczegek ugyan (atya 's fiu), illy alacsony s o r -
suaknak sem tisztelgésekre sem köszönetekre nem szorultak: 
azonban mi a' tiszta erköltsnek tar tozni részünkről véljük, 
hogy alólirott ez örömmel elborí t tatot t 3 leánykák lega láza-
tosb hálaköszönetüket , minden tisztelettel — melly a ' fe lsé-
ges austriai uralkodó háznak illy méltó rokonja i t , "s l egköze-
lebbről Magyarország fenséges Nádorának valóságos atyjafiait , 
megi l l e the t i ! ! ! — nyi lván í thassa . "—Tisz t , szerkesztőségnek 
is erkölcsi udvarlójuk Szakács József m. k. mattyi ref. lelkész. 

— U. I. Ez adaléknak is alája nyomathatik együgyű nevem. 
— — Megvan-e most e légedve velem tisztelendőséged ? A d -
t a m - e elégtételt? S z é k á c s . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
43. szám. Harmadik év i folyamat. Oct. 26. 1844. 

0 der Helle, die dem guten Schsvármer 
Nichts zu zeigen ha t , als seioe Nacht! 
0 dei Lichtes, das den Glauben armer , 
Und die Weisheit doch nicht reicher maciit! — 

T i e d g e. 

TARTALOM. Ellennézetek az egyházi tisztújítás eszméjét illető-
leg. M u n k á c s y D. — Egyházi tísztnjítás. F i g y e l m e -
ző . — Papi oklevél dunántúl. E. I. P. — I s k o l a ü g y : 
Sátoralja-ujhelyi izraelita iskola. V á 1 y i P. — Árvái nép-
nevelő egyesület gyűl. M e d z i h r a d s z k y L. — Szent 
Lant. Énekek S z é k á c s és E l e f á n t . Imádságok és fo-
hászok 0 r n^s h á z i. — Gyűlések: Részi, zsinat a' déési ref. 
kerületben. Ő s z i n t e f i . — Irodalom. Vegyesek. Levelezés. 

Ellennézetek ax egyházi tisziiijítás eszméjét illetőleg. 
E' fontos feladat megvitatására és megoldá-

sára ugyan elég számosan találkoznak, — kik 
nagy részben a' prot. egyháznak 300 évek le-
folyta alatt eddigelé nem élvezhetett boldoglété-
nek reményétől ihleteit buzgósággal küzdenek, 
mások pedig egyházunknak a'tisztújítás által vé -
szes anarchiába mélyedhetésétől tartva , de mint 
a' stabilismus barátainak kereszteltettek, minden 
esetre kisebb számmal és félve lépnek fel: azon-
ban ha a' t. szerkesztőség ugy akarja, ez utóbbiak 
sorába hadd álljanak e'jelen észrevételek is, mint 
a' felnyitott pályatéren mutatkozó ellenvélemény, 
remélve, hogy, mint illyen, eltüretik, quam veniam 
petimusque damusque vicissim. 

Az egyházi tisztujításnak két üdvös követ-
kezményei emlegettetnek leginkább, jelesen: hogy 
az állandó hivataloskodással járó hanyagság és 
önkény száműzetik — és még, hogy a' készült-
ségben, lélekben, ügyességben jeles ifjabb lelké-
szek elölt hivatalba léphetésre nyittatik ut. 

Az elsőt illetőleg: egyházi hivatalnokaink lé-
tezhető hanyagságának meggátlására, vagy ön-
kényüknek megzabolázására, édes barátim 1 nem 
o' tisztújítás vezet, hanem, véleményem szerint, 
más valami, a' mit tenni hatalmunkban van, a1 mi-
vel mégis prot. egyházunkat a' keresztyén világ 
előtt nem prostituáljuk. Alkossunk — ha ugy 
tetszik az egyházak által is képviselt — közgyű-
lésen főpap, esperes, gondnok és ülnök eleibe, 
őket kötelező szigorú szabályokat, hivatalos fog-
lalkozásaik minden részleteit törvényekkel hatá-
rozzuk meg, mellyekről időnként számolni köte-
leztessenek, és mellyeknek megtartásuktól felté-
telezzük már elválasztásuk alkalmával hivatalbani 
maradásukat, ellenkező esetben hajthatatlan szi-

gorral mozdítassanak el, és igy a' letétel legyen 
méltó büntetés, nem pedig változó kedélyek szü-
leménye és méltatlan bánásmód. — Eddigi saját 
meggyőződésem szerint a1 hanyagság, önkény és 
több hiányai a' hivatallali visszaélésnek, még az 
időnként restaurált hivatalnokok közül is csak az 
óvó rendszabályok által lesznek eltávolíthatók, 
különben félő, hogy annyiszor mennyiszer visz-
szatérnek. 

Ezek szerint a' tisztújítás második üdvös kö-
vetkezményének, — hogy a' jól készült ifjabb 
lelkészek hivatalra juthassanak — helye nincsen. 
Mert ha az alkotott szabályok megtartásában hív 
és ügyes egyházi hivatalnokokat birunk: igazság-
talanság volna letenni őket, ha épen helyökre 
szint olly jeleseket állíthatnánk is. — Ne mondja 
senki, hogy ez által szárnya volna szegve az ifjú 
pap nagyra törő lelke röpleinek, mert neki is nyit-
va áll, ha kell, a'tudományok országa, ötet is be-
fogadják ha jeles, a' jelesek számára alakult tár-
saságok, vagy ha igazán pap, miben találhat na-
gyobb dicsőséget, mintha sz. hivatalának minden 
pontjait bevégzi ? ha egyházát külső és belső v i -
rágzásba hozza? ha pásztorsága alatt levő leg-
utolsó tévelygőnek is szivéhez utat keres, és azt 
a1 sz. erkölcs útára — visszavezérli ? — Itt van, 
ifjú lelkész társaim! a' nagy czél, mellyet meg-
közelíteni sz. hivatásunk, — minek az a' czimek 
és elsőségek utáni vágy, annyival inkább küz-
dés? hiszen ha egykor elátkoztuk a' papi uralko-
dást, legyünk ma is következetesek. Zsigmondy 
ur nem csodálja (sz. 30, lap 701) én pedig cso-
dálnám, hogy ha hivatalra nem juthatván, czimek 
hiánya miatt lelketek busultdban és egyszersmind 
nemes önérzetében lelépnélek az erény útjáról. 

Ezeket elörebocsátva közelebbről lássuk a" 
papi reslaurationak kellemetlen oldalát. — Nem 
kételkedem kimondani, hogy belátásom szerint az 
egyházigazgatás , tisztújítás behozatala által ok-
vetetlenül csak szenvedni fog. — A1 tisztújítás 
baráti hivatkozni szoktak a' megyei restaura-
tiókra, hol azok az igazgatás folyamatára káro-
san nem hatnak. Igen — de a'dolog nálunk nem 
ugy áll. — A' vármegyéken minden hivatalra, 
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jogosan törekvő egész életében csa^ egyedül arra 
készült, hogy a' megyei tiszti hivatal viselésére 
ügyességgel bírhasson, mire a' törvények beta-
nulása mellett, a' gyakori gyűlések látogatása ál-
tal, a' megyei hivatalok számos lépcsözetein al-
kalmasint .is kiképeztetik; de ellenben protest. 
lelkésznek teljességgel más hivatása levén, mint 
az igazgatói vagy bírói tulajdonok megszerzése: 
következik, hogy az ujdon választott és igy ta-
pasztalatlan hivatalnok eljárása az előbbinél hibá-
sabb, annál fogva az igazgatás folyamata is meg-
zavart leend. Ha továbbá elhallgatom is a' tiszt-
újítási s ze rkeze t azon tudva levő rosz oldalát, 
hogy az tartózkodóvá teszi a' hivatalnokot az 
igazság törvényes gyakorlatában, a' kimaradha-
tás gyalázata miatt, ellenben független elhízot-
takká azokat, kik a' határidő eljöttével hivatalno-
kaik sorsa felett tudják, hogy intézkedhetendnek; 
de azt nem hallgathatom el , hogy a' nép jogait 
méltatva, prot. egyházban a' választások hirtelen 
meg nem készülhetvén, megeshetik, hogy az il-
lető testület huzamos ideig lesz kénytelen gond-
noka, esperese vagy superintendense nélkül len-
ni, mi osztán az igazgatás nem nagy előmenete-
lével történend Példák vágynák, mellyeken okul-
hatunk, csak az ollykor előkerülő egyesek vá -
lasztásában is. — És ha 3 évben kerülend elő a' 
tisztújítás, lehet, hogy mind a' hármat korteske-
désekben töltjük, e' felett addig szeplőtlen jellemű 
egyének esnek áldozatul a1 pártok kölcsönös gya-
núsításainak és a' tiszteletlenség marczona bá-
násának. Itt hát a' közigazgatásban nyereség he-
lyett veszteséget mutat a' tisztújítás. — De vesz-
teség leend a' papok erkölcsi romlása is, kik min-
den összejöveteleknél nem a' lelkészi hivatal kel-
lékeiről, hanem a' tisztújítás mesterfogásairól , 
elöljáróik becstelenítéséröl 's t. effélékről vitatko-
zandanak mind örökké. 

Veszteség leend a1 nép vallásosságának ha-
nyatlása. Mert nép között — értek falusi közné-
pet, melly egyházaink legtöbbjeit alkotja — val-
lást pap nélkül izolálva képzelni sem lehet, az is 
igaz, hogy ott egyiknek tisztelete a' másik tisz-
teletén alapul. Ha már — a' mint is presbyteri 
elvek nyomán kell — bevonatik a'nép a? tiszt-
újítási mozgalmakba: szavazás alkalmával a' ki-
marasztalandó papi elöljárónak kétségkívül nem 
jelességei, hanem fogyatkozásai, sőt talán néha 
csak reá fogott vagy nagyított vétségei jönek szó-
ba és tekintetbe, nem következik-e, hogy a'félre-
vilt nép papi elöljáróját kellőleg nem tisztelvén, 
saját papját — kit ha közrendű, amannál is kis-
sebbnek tud — annyival inkább nem fogja tisz-
telni, és igy vallása iránt, mit csaknem egyedül 
papjának szájából vett,meghidegedjék. Hiszen lát-
juk, hogy a' hol a' papnak tisztelete nincs — mi-
ként sok kisebbszerü közbirtokosok között — ott 
a' vallás szent szerelme is végképen kialudt. 

Tisztújítást sürgető lelkésztársak! reánk 

nézve is lesz veszteség, az t i hogy midőn hi-
vatalnokaink székét ingatjuk, akkor saját hallga-
tóinknak adunk példát támasz nélküli helyzetünk 
ingatagabbá tételére, kedves magunk restaurál-
tatására. Bocsánat, tisztelt szerkesztő ur! ezen hi-
tem erős, mert Zsigmondy nézetei közé tett jegy-
zést illetőleg is különbséget kell tennünk egy 
földesúrnak örökség szerinti, és egy lelkésznek 
csak választáson alapult urasága között — amazé 
elvíhatatlan, emezé a' nép kegyétől felfüggeszt-
hető. Mert hiszen, nincsen-e consistoriuma min-
den egyes egyháznak? az e. kerület, vagy espe-
resség consistoriumaival egyenlő elveken alapult, 
sőt szabadabban mozgó, a' mennyiben világi 
presbytereit már most is sok helyen restaurálja. 
Itt az első lépés meg van téve, a' második tehát 
annyival biztosabb. De ugyancsak a' lelkészek-
nek 3 év multávali tovább költözése már a1 budai 
zsinat actái között is kimondatott. — Sőt van e. 
vidék ezen dunamelléki kerületben is — t. i. a' 
F. B—i —, hol az örökös papvándorlás jelenleg 
is a" papi restauratio színét viseli; mert vannak 
benne egyházak, mellyekben ha Chrysostomus sz. 
János töltene is 3 vagy 4 évet, ezeknek lefolyta 
után azt mondja a' nép: próbáljon ö kelme másutt 
is — mit ha önkényt nem tesz, készít a' nép utat 
elmenésre ezer bántalmakkal, mellyekröl csak az 
tud, kinek felfogása van a'falusi pap helyzetéről. 
Mi kell ezekhez egyéb, már most mint a: tisztújí-
tás eszméjét felfogatni a' néppel ? hiszen a1 na-
gyobbról kisebbre Kuzni következést, rendén 
látom. 

Szeretnék minél rövidebb lenni, de még azt 
csakugyan el nem mellőzhetem , hogy ha tiszt-
újítást kívánunk: világi részről levő hivatalno-
kainkat is annak szükségesképen alája kell vetni. 
De ugyan hogy és miképen lesz az kivihető 
egyházkerületünk több vidékeiben ? hol a' világi 
ülnökök székeit csak egyszer ís mindenkorra be-
tölteni óriási feladat, sőt lehetetlen. Vagy talán, 
hogy midőn a' papi elöljárók pozdorjaként elszó-
ratnak, akkor a' másik rész, t.i. a'világi, marad-
va, 's az állandó maradás által erősbülve, kelleti— 
nél nagyobb hatalom birtokába jöjjön, mellynél 
fogva utóbb a' tisztújítás vezérletét is általvevén, 
az egyházkerület vagy vidék sorsa felett in-
tézkedjék. 

Felemlíthetem talán itt azt is, hogy a' protest. 
lelkészeket még most a' más vallásfelekezet hivei 
is annyira mennyire elismerik papoknak $ de ha 
magunk magunkat secularizáljuk az által is, hogy 
a' tisztújítás polgári szerkezetét magunkra ölteni 
erőlködünk : ugyan nem szaporodik-e meg, még 
vallásunk hivei között is, azoknak számuk, kik a1 

prot. papi ordót istenkáromlásnak tartják, holott 
semmi chimerát vagy mysteriumot e' név alatt 
nem melengetünk, hanem azt hisszük, hogy va-
lamint nemesi vagy katonai, ugy prot. papi rend 
is lehet, és kell neki lenni, ha más a' tanító, más 



a' tanítvány, és ha az egyházi szentségeket né-
mellyeknek kisáfárolni szabad, némellyeknek pe-
dig megtiltatott. Nem szaporodik-e meg továbbá 
azoknak számok is , kik 1. Pét. II. 5 és 9. ver-
seiben mondottakat nem értvén, mit az apostol az 
egész anyaszentegyháznak synlhelica egységére 
ruházott, azt egyenként veszik magukra, hogy 
ök: királyi papság, sz. nép, szent papság, minél 
fogvást a1 hivatal szerinti papokkal olly viszony-
ban képzelik és helyheztetik magukat, mint a' 
millyenben van gazdaember béres szolgájával. — 
Hiszen ez utolsó czél eléréséhez nem sok kell 
már akkor, midőn a' presbyteri elvek ellenére, 
a' pap szavazata saját egyháza gyűlésében meg-
tizenharmadoltatik, vagy még inkább, a' hallgatók 
számához képest, ezered- vagy kétezrednyi pa-
rányokra devalváltatik, semmi különbség nem té-
tetvén a' fenforgó tárgyakra nézve, noha még 
az egyh. kerületi vagy vidéki gyűléseken mind ez 
máskép van. 

Ezekben pontosulnak az egyházi tisztújítás 
elleni nézeteim, melly Zsigmondy ur nézetei sze-
rint is — 700. lap — csak ugy szülheti ujonan 
az egyhazat, mint városokat és helységeket a viz-
éiradások és tüzgyuladások, mellyek eszközei 
ugyan a' siralmas pusztulásnak, midőn minden 
létezőt megemésztenek vagy összerombolnak: de 
az isméti felvirágzás — ha ugyan a' kivándorló 
nép romban nem hagyja vészdulta lakait — nem 
a' tűz és viz, hanem más hatalom által eszközöl-
tethetik. — Legyen elég végzetül annyi, hogy 
ha keresztyénségünket és egyházigazgalásun-
kat szent könyvünk melleit, legkivált a' 3 első 
századok gyakorlatához szabni törekszünk, és ott 
az egyháztörténet nem mutat fel példát csak 
egyet is, hogy püspök vagy diakónus vagy pre-
sbyter vagy bármi névvel nevezeit egyházi hi-
vatalnok, terhes vétségen kivül mozdíttatolt volna 
el hivatalától— későbbi időkben pedig ez annyi 
val hallatlanabb volna: győződjünk meg, hogy a' 
liszla keresztyénség és annak egyházigazgatása 
túlságos democratiai elveket teljességgel nem 
szenvedhet, és azoknak alapjain — főkép aristo-
cratiai monarchiában — maradandólag fen nem 
állhat saját evangyéliomi egyszerű de méltóságos 
tisztaságában. M u n k á c s y D á n i e l . 

ref. lelkész. 

E g y h á z i l i s z t ú j í t á s . 
E' cometa uj tünemény a' protestáns egyház 

egén, és csalhatatlan képe az emberi dolgok vál-
tozásának. Ugyan mit jelent ez üstökös feltűnése? 
egyházunk illyent még soha sem tapasztalhatott 
Ketlő közül bizonyosan egyet hozand magával: 
vagy nagyobb egyenességet ügyeink folyamá-
ban, vagy pedig még csavargósabb menetet és 
nagyobb zavart; világosságot vagy borús sötét-
séget , jót vagy roszat, a' lelkészek közé állan-

dó békét vagy uj háborút; egyházba felvirágzást 
vagy elfonnyadást. Ezek közül egyik sem ma-
radhat el. Láttam e' homályos csillagot a' vár-
megyék egéről az egyházira átvonulni, és zavart 
képe nekem nem tetszett. Azonban mindjárt az-
zal vigasztalám magamat, hogy az illy bolygók 
nem szoktak igen soká lenni láthatók, eltűnnek, 
és, isten tudja, mikor jelennek meg ismét, mert 
pályájok befutása száz évet is kiván. — De to-
vább is olvasgatván e' lapokat, rátalálék e' tüne-
mény egyik nyomaiékos szerzöokára, melly l eg-
jobban kivilágol Reformbarátnak „egyházi tiszt-
újítás'4 czikkéböl. Az ezt magában foglaló lap 
rirásomban nincs, azért számát idézni nem tudom, 
íanem ügyfeleim igen jól emlékezhettek rá, nem 
régen jött az ki. Ez értekezésben világosan el-
árulja magát a' czím-, hivatal- és haszonvágy. 
Miszerint azt kellene állítani, hogy ki most köz-
)ap az főjegyzővé, ki most pénztárnok, az espe-
ressé, az esperes vagy kerületi levéltárnok su-
jerintendenssé óhajtná magát választatni. Mert ki 
van mondva: ,,a' ki püspökséget kiván, az jó dol-
got kiván. Illy váddal azonban nemiilik, nem sza-
bad illetni egyházunk minden papjait s hivatal-
nokait; mert sokan közülök nem restaurationalis-
ták. A' tisztújítási eszmét életbe hozni némellyek 
csak azért törekszenek, hogy majd az egyházi uj 
tisztség uj életet és gyorsaságot önt mindennemű 
dolgaink lassú menetű lábaiba, és virágzásba 
hozza a' hervadozó fát. Hanem mind ehhez még 
nem szükséges a1 tisztújítás behozása, lehet min-
den jót , üdvöst kivinni, létrehozni a' nélkül is, 
mint azt alább megfogjuk látni. — Ha figyelem-
mel olvastátok reformbarát értekezésit, tapasztal-
hatátok, illy erősen, epésen irva egyházi tiszt-
újítás mellett és holtig hivatalkodás ellen még nem 
vala, hol szinte az értekező parancsolva lemondat 
az elaggott egyházi hivatalnokokkal. Ismerjük 
már a' „ b a r á t o t k i n e k nyelvén szokott megfor-
dulni gyakran a1 „bacza" szó. 0 aligha nem sze-
reti a' titulust és a' püspökség jövedelmeit. Illyés 
kifejezések elárulják az embert! meg kell j e -
gyeznem itt: melly egyházi személy saját ren-
dében tisztújítást sürget, maga alatt vágja a' fát; 
mert ö is , kívánsága szerint, ha tisztviselőnek 
megválasztatolt, megéri az időt, hogy belé un-
nak, 's a' minek olly igen örült, elvétetik tőle, — 
el akkor, midőn még a' hivatal terheit viselni 
birná és szeretné. 'S ha reformbarát püspökséget 
nyerne a' szerencse ideigi kedvezéséből, higyje 
el, ötnegyed évre azt beszélik felöle : meguntuk, 
tegyük le öt, mihelyt tisztújítás ideje lesz, bár 
akkor se választottuk volna. Miért sietteted hát 
a' t i s z tú j í t ás t? Azért-e, mivel Erdélyben is van? 
igen, de köztünk m a g y a r o r s z á g i a k és erdélyiek 
közt nagy különbség létezhet. Valamint nem le-
het a' tisztújítás ügye mellett például felhozni a' r. 
katholikusok e g y h á z i ' s z o k á s a i t 's náluk divatozó 
rangra léptetéseket Reformbarát azt tán nem 



gondola meg, hogy a1 r. kalholikusoknál ki már 
kanonok, püspök vagy prímás, az vissza lefelé 
többé nem léptelik, hanem ranggal, haszonnal 
együtt viseli hivatalát haláláig. De nálunk pro-
testánsoknál, ha az ujabb időbeli eszme általáno-
san vagy csak részletesen is foganatba vétetik, 
megérjük az időt, mellyben több egyéneket lát-
hatunk, kik már esperesek vagy superintenden-
sek voltak, és ismét a' közrendű papok közé so-
rozvák, mi valóban egy visszás dolog leend, a' 
mit Némethonban sem találhatni fel. Már csak 
most sem kedves esemény lenne consistorialislá-
nak, ha uj választás alkalmával kimaradna: ugy 
esperesnek vagy kerül, levéltárnoknak a' czímes 
hivataltóli elesés aligha adna jó kedvet gyűlésből 
haza felé menetelre. Egyházügyeink elevenebb 
folyamát most sem a' tisztújítás okozza, hanem 
a' melegebb részvét kebleinkben. Csak újítsatok 
és kapkodjátok le egymásról a' hivatalokat, majd 
meglássuk, mit nyertek vele, az egyházra mi üd-
vét árasztandotok! Az apostolok tisztújítást soha 
sem gyakorlottak, mégis egyházi dolgaik folytak 
olly hiven, mint mieink, ök csak a' hiányzottak 
helyét töltötték be uj egyének megválasztásával. 
Politikai testület tegyen ugy, mint neki tetszik, 
egyházi is, mint legjobbnak tartja 's hiszi lenni. 

Itt volna most már helye 's ideje, hogy elő-
adjam, mit tegyünk inkább, mint a' tisztújítás be-
hozását. 1) Újítsunk, de nem ott, hol kezdve van, 
hanem legelsöbben egyházaink belső jó rendezé-
sére fordítsuk figyelmünket. Bölcsen rendezett 
egyházak áldott testületet, kerületet alkotnak, 
mellyek, a' mi üdves és áldásárasztó, elösegítni 
készek. Melly kedves adat volna, ha virágzóbb 
gyülekezeteinkben létező rendet, szokást, újítá-
sokat e' lapokba nyújtanának, hogy azokat oda, 
hol még tenni való sok hiányzik, átplántálni le-
helne és létre hozni. Nem kedves olvasmány-e 
Hajnal Abel tudósítása az uj egyházi adóról? 2 ) 
Legyenek javított egyházi törvényeink, mellyek 
minden időben hasznos voltukat megmutassák 's 
azt, hogy ök a' kivánt czélra visznek. Olly tör-
vényeket pedig meg ne szenvedjünk, mellyeken 
rés van hagyva az átbujhatásra. 3) Magunk is 
tiszta jellemmel, buzgó lélekkel azokat teljesítsük, 
által soha ne lépjük, félre ne csavarjuk. Lelkein-
ket mindennap uj buzgóságra hevítsük, mint az 
apostolok tettek. 4) Minden egyházi tisztviselő 
adjon számot gyűlések alkalmával évi tetteiről, 
mint ezt több jeles esperesek teszik már most, a1 

mi kedves újság előttünk. 'S ha eljárt hiven a' reá 
bízottakban, örülünk neki 's öt dicsérjük; ha 
hibázott, az is megmondatik neki, mint illik. Em-
bertől hibázást, gyarlóságot megtagadni nem le -
het, csak szántszándékkal ne tegyen roszul. Most 
már ha számot kérsz egyházi tisztviselőidtől, és 
megérted eljárásukat hivatalukban, minek hajtod, 
kergeted a* tisztújítást ? 5) Válassz olly egyént 
egyházi tisztviselőnek, kiben bizodalmad van, 

ismered jelességét, tiszta jellemét hivatalviselésre 
születettségét, készültségét 's ollyant, ki nem 
nyereségkicánó. Illy egyént megválasztván, az 
elébe irt kötelességeknek megfelelend a' várako-
zásig és egész életét hivatalának szentelendi. 
De ne áskálódj ellene aztán és a' pártoskodás 
sátánja ne bírja szivedet. 

Ha tekinted az anyagi hasznot, mellyet az 
egyházi tisztviselés hoz, valóban nem sokat örül-
hetsz neki, kivált az esperes jövedelmének. Sok 
irás, nyughatatlanság, ide amoda utazás külön-
féle veszélyes utakon helyeken, harag, boszűság; 
fáradalmi díj annyi, hogy költségeit sajátjából kell 
pótolnia sokszor. Mindezt mégis a'jó lelkű buzgó 
esperes Istenért Krisztusért eltűri, elnyögi. Elhi-
szem, Reformbarát önerszényéből nem fogna köl-
teni!? Ugy, de nem is kíván ö most már esperes 
lenni, hanem főpap. Hála az égnek! főpapunk 
ollyan van, kinél jelesebb nem is kell, bár meg-
tarthatnánk mind örökre. Ne irigyeld a' szeren-
csét, mellyet neki Isten adott. Önző korunkban 
igen megváltozók minden, még az egyházi fötisz-
telőkre nézve is. Ma jogaikat kezeikben kisebb 
körre szorítják, jövedelmi forrásukat több helyen 
betemetik, 's a' mi még ezelőtt soha sem történt, 
nyilvános lapokban álnevek alatt meg is támadni 
nem óvakodnak, a' mi szelídebb érzésüeknek, 
finomabb jellemüeknek méltán fájhat. Szükség 
hát, hogy önmagunkban tegyünk újítást, a' jelle-
met, ha hibás, javítsuk, egyházi tisztviselőinket 
terhes hivatalukban segítsük és velők, a' törvé-
nyek értelmében, közjóra dolgozzunk. Igy virág-
zand az anyaszentegyház, és soha sem lesz szük-
ség a* protestáns egyházban tiszujításra máskor, 
csak mikor a' tisztviselő azt több ízben kérné nagy 
elaggodtsága, elerőtlenedése miatt és a' megha-
lás esetében. Ugy reménylem, hogy e1 tünemény, 
ez a' bolygó csillag, elvonul egünkről vissza a' 
politikai megyék egére , hová jobban is odaülik. 
Hiszem, lesznek az újításnak pártolói, de többen 
a' „maradjon ugy, mint eddigu-nek. Én is ez 
utolsóra adom mindenkor szavamat, míg csak az 
uj cometa pislog egünkön és róla el nem taka-
rodik F i g y e l m e z ő . 

Papi oklevél ( formula ), melly a' 
duiiniitiili evang. egyházkerületben 

1S35 óla divatozik. 
„A* kegyes olvasónak kegyelmet és békes-

séget kívánunk Istentől, a' mi atyánktól, és a' mi 
urunk Jézus Krisztustól. 

A* Jézus Krisztus evangyeliomának szolgáit 
hivatalok viselésére imádság és kezek reájok té-
tele által felszentelni, a' keresztyén anyaszent-
egyháznak már az apostolok idejében gyakorlott 
szertartása volt. Ezen szertartást, mellyet eleink-
től általvettünk, közöttünk tovább is fenmarasz-
tani annál szükségesebb, mivel egyfelől általa 



az evangyeliom szolgálaljára hivallalás törvényes 
volta megerősíttetik, másfelöl pedig vele a* hívott 
személy erkölcsi és tudományos minemüségének 
megvizsgálása is, melly az ekklézsiák f e l v i g y á -
zóinak a' szent Írásban (1. Tim. 5, 22. — 2. Tim. 
2 ,2 . ) fontos kötelességökké tétetik, össze vagyon 
kapcsolva. 

Mihez képest mi alulírtak tisztelendő tudós 
urat, ki — ekklé-

zsiába lelkipásztorságra hivattatván, megpróbál-
tatás és felszenteltetés végett hozzánk utasítaték, 
előnkbe állítottuk; 's miután az eddig volt maga-
viseletéről előmutatott bizonyítványokat meg-
nyugtatóknak 's hivaltalása módját törvényesnek 
találtuk, tudományos tulajdonságinak megbirálá-
sára illendő gondot és figyelmet fordítottunk. 
Melly e' végre lartott vizsgálat alkalmával ezen 
érdemes férfiú eléggé megmutatta, hogy ő a' ke-
resztyén vallás igazságait illendőképen ismeri, 
irántok a' meg nem változtatott Augusztái vallás-
tétellel megegyező értelemben vagyon, 's azon 
vallásbeli vélekedéseket, mellyeknek symbolicus 
könyveink ellenek mondanak, tévelygéseknek 
tartja; 's egyszersmind azt is önkényt és minden 
kényszerítés nélkül fogadta, hogy evangyeliomi 
szent vallásunkhoz ezután is állhatatosan hűséges 
marad, 's erkölcseiben feddhetetlen és hivatala 
minden kötelességeiben serény és buzgó leszen. 
Ezen okok által indítatván, mi őtet a' közönséges 
keresztyén anyaszentegyház mindenkori szokása 
szerint buzgó könyörgések között az Isten igéje 
törvényes hirdetőjévé 's a' szent sakramentomok 
törvényes kiszolgáltatójává neveztük és tettük. 
Valamint pedig már feljebb megnevezett tiszte-
lendő tudós urat atyai szív forró indu-
latjával intjük, hogy Pál apostol Timotheushoz 
irt első levele negyedik részének tizenkettedik, 
tizenharmadik és tizennegyedik versei szerint 
az olvasásban, intésben, tanításban figyelmes, a1 

beszédben, a' nyájaskodásban, a' szeretetben, a' 
lélekben, a* hitben, a' tisztaságban, a' híveknek 
példája legyen, 's az ajándékot, melly benne va-
gyon, ne csak meg ne vesse, hanem szorgalmas 
tanulás, elmélkedés és igaz keresztyéni áhíta-
tosság által közöttünk szaporítani soha meg ne 
szűnjön; 's e" végre ezen szolgájának munkál-
kodását is mennél tökéletesebb mértékben fo-
ganatosítsa. 

Egyébiránt, hogy ezen levelünket kiki hite-
lesnek tarthassa, azt superintendentiánk szokott 
pecsétjével 's neveink aláírásával megerősítjük. 
Költ 's a' t." 

Az okievét nagy regál ívre van nyomva, 
Bécsben, Ilajkul betűivel; széles czifrázattal, 
melly főleg oroszlán-fejekből áll, bekerítve. 

Közli E. J. P. 

I s k o l a ü g y . 
Sátoraija-ujhelyi izraelita iskola. 

Jelenkorunkban, a' törvényhozás mezején, 
korkérdéseinknek, mint átalakulásunk előleges 
kellékeinek tömkelegében két lobogót mutatnak 
fel a' honatyák: a' nemzetiség és értelmiség — 
vagy magyarodás és iskolázás lobogóját. És a' 
haladás harsány szózata, melly meleg keblökből 
e' hongyülésen is annyiszor buzogva ömledezelt, 
e' nagy, de külön érdekek metszökésével felaprí-
tott honnak minden fiait e' testvér vezérlobogó 
alá szólítja; 's mint hajdan Josue Jerikó falainál 
— a' magyar törvényhozó testület is az idegen 
férfiura függesztvén szemeit, kérdi: „közülünk 
való vagy-e, vagy ellenségeink közül való ? Jo-
sue 5. 13." 

Nem lehet, hogy a' korszellemdús hongyülés 
ebbeli mozgalmait is ne méltányolja a' haza 1 nem 
lehet, hogy azon lobogópárra ne függessze sze-
meit, melly iránytűként segíti a' nemzetet biztos 
révpartra 's jövendő nagysága szilárdításának 
zálogát nyújtja! nem lehet pedig erős hitünk sze -
rint azért: mert az állodalmat semmi más, mint 
anyanyelv és értelmiség emelik a' nagy nemze-
tek fénykoszorújába; ez iker anyaméhekben fo-
ganszanak meg — minden üdvös reformkérdések, 
ezek melengetik együvé a' honpolgárokat, hogy 
a' józan haladás ösvényért karöltve járjanak, a1 

hazát és királyt közérzelemmel 's imádva — sze-
ressék , a' törvényeket mély tiszteletben tartsák. 

Az anyanyelv és értelmiség műhelyei pedig 
az iskolák; ezek bővítik az alkotmány sánczait, 
hogy minden a1 hazába telepedett néprészt ma-
gába fogadhasson; annyival inkább, mivel: a' 
polgárosítás leghőbb barátai is örömest pártolják 
e' tartalékigéket: „ez vagy amaz néprész még 
nem ért meg az emancipatióra." Holott tapaszta-
lat szerint az emancipatio napja eszközöl éredést, 
az alkotmány közreható sugárai melegítik 's ol-
vasztják egybe a1 külön érdekű népfajokat, mely-
lyek e' nélkül önkényt vonulnak szögletbe; és a' 
durva kéreg, mellyet elmulasztás 's megvetés 
edzett rájok, nem előbb, mint a1 messiás jövetelé-
nek korányán pattan szét. 

Időnkben izraelnépe Európa figyelmén csügg, 
azon egyszerű okból, mivel: Jákób szétszóródott 
ivadéka emberedést igényel! és az igény nem 
annyira bennök, — mert hisz ők isten választott 
népe, 's mint illyen örömest vesztegelnek ószö-
vetségök Babilonában , a1 Talmud ernyedt foltjai 
alatt — mint az idővel kezet fogó kormányokban 
foganszolt, hogy a' népcsapongásnak 's az ezzel 
versenyző erkölcsvesztegetésnek gát vettessék. 
A' hontalannak nincs becsérzete, ö minden bo-
korban szállást talál. 

Ez igazságnak leghívebb lanuja ns Zemplén-
megye, mind hegyaljai része, mind Lengyelor-
szághoz közelléte miatt. Okvitatása nem egyez e' 



lapok szellemével; de egyez igen is az: hogy 
• néhai Kastenbaum százezeres végrendeletében 

zsidóiskolát tervezett, azt a' tisztelt megyére bíz-
ta, és a' megye mai napig űzi felette gondjait. Az 
iskolát székvárosában 1838-ban nyitotta meg 3 
oktató vezérlete alatt; táblabírói közül egy fő-
felügyelőt nevezett ki; ez tart évenkint kétszer 
megbízott társaival 's lehető szigorral közvizs-
gálatot. 

A' növendékek 3 osztályra sorozvák. Vallás 
(Talmudot nem tanítnak itt) földirat, német és zsi-
dó nyelven kivül az 1-sö osztályban: magyar 
olvasás, írás, nyelvtan a'rendhagyó igékig; 2 -
dikban: hasonlóul a'szókötésig; 3-dikban: ma-
gyar nyelvtan és helyesírás gyakorlatilag, leve-
lezés, számolás, mütan 's Magyarország földirata 
tanítatik. A' bemutatott névjegyzék szerint, 47en 
járnak rendes iskolát, holott az első években szá-
muk a' százat is megközelítette; magyar olvasást 
és irást tanuló rendkívüli talmudosok 14en, de 
ezek magányosan tanítatnak 's nem jelennek meg 
közvizsgálaton. Iíülvidékröl 18, Gallicziából 1; a' 
zsidó árasztotta Ujhelyböl csak 28; a' talmudu-
sok mind idegenek. Az 1-sö osztályban 30an 
vannak, 6-tól 16 évesekig; a' 2-dikban: lOen, 
8-tól 16-ig; a' 3-dikban: 7-en, l l tö l 14ig. 13 
fömulatók 20tól 60ig töltöttek iskolán kívüli na-
pot; 17en kevesebbet. A' szegények ingyen is-
koláznak, a1 tehetösbek esztendeig 2 — a' gaz-
dagok 4 pengő ftot fizetnek. 3 év elteltével vagy 
nagyobb iskolákba vagy kereskedésbe mennek. 

A' nyárszaki próbatétkor bámulás és öröm 
ragadta meg közlöt, midőn a' magyar nyelvhez 
többnyire idegen 's nehéz ajkú gyermekek, 2 — 3 
rövid» év alatt olvasás, irás, kötött 's kötetlen 
szónoklat, számvetés, nyelvszabály, áttétel 's 
könyvnélkiilizésben, leghívebb vizsgálat mellett, 
annyi ügyességet, jártasságot, gyakorlatot tanú-
sítottak; 's csak a' szembekötösdit játszó tagad 
hatja, milly óriási haladást eszközölhetnek az isko-
lák 's ügyes tanítók olt is, hol az idegeneket a' 
hazai nyelvhez alig édesgeti valami, midőn sok 
zsidó a' magyarításban olly csalétket hiszen, 
melly őket sajátságos életmódúktól 's különködö 
valláselvüktöl elvonja 's hálóba keríti. 

De más oldalról a' feljebbi iskolai statistica 
minden honszeretö kebelnek epét csinál az ide-
genkedés, hanyagság, léhaság miatt, melly izrael-
népét e' nem igen diszes jellemvonásokban fel-
tünteti , midőn egy önkörükböl kinőtt 's haladást 
igérö és adó intézetet annyira megvetnek, 's 
gyermekeiket inkább belenövesztik a' szívtelen 
csempésségbe, mint megragadják az alkalmat a' 
honatyáktól véreiknek egy jobb sors kiérdemlé-
sét eszközölni, mint a' millyen maguknak jutott. 
Fájdalom! az újhelyi rabbi, kinek neve, ittléte 
óta pár év alatt annyiszor felfordult a' megye 

• rendei előtt, kilartó iparral kovácsolja a* vastag 
babona bilincsét, és minden alkalmat felhasznál, 

hogy hívei elöl a' haladás 's világosság fénysuga-
rait elzárja; innen az iskola hanyatlása. 

Alulirt, mint egyik legforróbb barátja az 
emancipatiónak, erősen hiszi: hogy a' zsidók 
polgári képességét csupán az iskolák eszközöl-
hetvén, ezeknek idegen honból bevándorlott rab-
bik által elzárt üdvös forrását egyedül a' törvény-
hatóságok nyithatják meg — a' rabbik eltávolítá-
suk által. Mert ha igaz — min legkevesbbé sem 
kétkedhetünk — hogy a' hazaszeretet életfája is-
kolákban ver gyökeret 's templomokban ápoltatik: 
a' Lengyel- vagy más országból beszivárgó zsi-
dópapok, kiket sem vallás, sem rokonság, emlé-
kezet vagy hála nem csatol a' hazához, üszköt 
ugyan mindig hánynak, de követ soha sem emel-
nek a' nemzeti épülethez. 

Es ha valami, bizonyosan e* szellemi forra-
dalom korszaka igényli, hogy a' nyilvánosság 
barátai, ha szinte állandóul nem kisérhetik is őr-
szemekkel ezen néptöredék Qsigamozgalmát, ves-
senek legalább egy-két futó pillanatot közügye-
ikre, hogy lássa a' haza, kik bicskázzák le a' re-
form magzatát, 's készítsen törvényes ovószert a' 
jövendő földerítésének zálogául. Ez engedi köz-
lőnek is reményleni parányi czikke felvételét, — 
's azon tapasztalat, hogy a' nagybecsű prot. E.L. 
az iskolákat a' nemzetiséget, értelmiséget, szóval 
— a' tiszta honszerelmet szivén viseli. 

V á l y i Pá l . 

Az árvái cvansr. néjmevelíi egyesü-let gyiilése. 
F. év aug. hó 20. napján Alsó-Kubinban tek. 

Zmeskal Elek ur elnöklete alatt, az árvái evang. 
népnevelő egyesületünk conferentialis gyűlést tar-
ta, mellynek rövid kivonata következendő: 1) 
Minekutána érdemes elnökünk rövid, de velős 's 
őszinli beszéddel a' gyűlést megnyitotta volna, 
Sipka György velicsnei tanító az iskolai fenyí-
tékről szóló munkáját elolvasá, melly is szokott 
megbirálás után jegyzőkönyvbe iktatni határoz-
tatott. — 2) Elöbbeni gyűlésnek jegyzökönyve 
hitelesítetett. 3) Mult iskolai évnek rendszere 
mutattatott. 4) A' tanítók, özvegyek és árvák in-
tézete pénztára vizsgáltatott meg. 5) Az egyesü-
leti pénztárból fenmaradt öszvegért több ma-
gyar népszerű és népiskolák számára készített 
Edvi Illés Pál és Stancsich Mihály munkájokbó! 
kiválogatott könyveket az egyesület könyvtár 
részére megszerezni, rendeltetett. 6) Több tár-
gyak felöl tanácskozás közben megpendítetett, mi-
kép sikeres nevelésnek egyik nem legkisebb hibája 
az, hogy a' mi tót ajkú népiskoláinkban az ifjúság 
számára irt czélszerü kézikönyvek hiányzanak: 
azért érdemes elnökünk az 1842. évben tartott 
gyűlés határozatának következtében, az intézet 
rendes tagjait felszólítá, hogy a' felvállalt tárgyak 
körüli készítésével ne késedelmeznének annál in-



kább, mivelhogy magyar rokonink e' tárgyban 
annyira előrehaladtak, hogyStancsich, EdviIllés, 
Varga 's más több érdemes irók által mindezek-
kel bővelkednek, holott mi még a' nyelvviszony-
ban megegyezni sem tudunk. Ezen szempontból 
indulva, igen szükségesnek tartanám, egy tót 
nyelv közönséges grammatikának kiadását , 
melly nemcsak a' tanuló ifjúságnak a' szent irás, 
éneklő- ós imádságos könyv könnyebb értelmére, 
de magok a' tanitóknak vezérfonalul szolgálna. 
Azon remény kecsegtet engem, hogy azon tót 
rokonink, kik ezen nyelvvel nagyobb ismeretség-
ben élnek, ezen kis népszerű kézikönyvecske 
készítésébe segédkezüket nyujtandják. 7) Mult 
évi rendszerekből kilátszott, hogy a' mi árvái 
ev. iskoláinkban a' tanulók száma következendő 
volt: a' lestini anyaiskolában a' két leányisko-
lákkal együtt 162, Jaszenován 43, Alsó-Kubin-
ban leányisk. együtt 123, Velicsnén és Porubán 
156, Isztelnén és Kralovanban73, Párniczán 105, 
Zsaskon 45. Összesen 707. Az egész egyház-
megyében a' lelkek sommája csak 8727. 

31 e d z i h r a d s z k y Lajos , jegyző. 

S z e n t l a n t . 
Énekek. 

István király napján. *) 
(Tündöklő hajnali csillag). 

Hozzád föld- és mennyalkotó , 
Világvezér , porápoló , 
Emeljük fel szivünket! 
Hozzád küldünk fohászokat, 
Buzgóságból fakadtakat, 
Ki véded nemzetünket. 
A' hit 
Ül itt 
Es a nemzet szent ünnepet. Oh, fogadd hát 
A' hit 's nemzet áldozatját! 

Pogány hitet követtenek , 
Sötétben tévelyegtenek 
Eldődink hajdanában, 
De te buzgó királyt adál 
'S eloszlott a' lélekhomaly 
'S nap fénylett e"1 hazában, 
Gyöze 
Fénye 
A" keresztnek, 's leikeinknek szent javára 
Most is üdvvel hat zugára. 

Tőrvényt nem türt, kar volt joga, 
Gálád önkénynek hódola 
A' korlátlan kevert nép: 
Istvánt tisztelte a' magyar 
'S alakba tcrt a' zűrzavar 
'S a* törvény szent, jogunk ép I 

* ) Egy kir. intézvény ezen ünnep megiilését rendeli nálunk is. 
En két oknál fogva szeretem ezen ünnepet: a ) mivel á' ke-
resztyénség első behozatalára; b) mivel polgárosodásunk 
megalapítására emlékeztet. Énekes könyveinkben nincs rá 
ének. S z é k á c s -

Vészek 
Jöttek 
Ölve törve nemzetünkre, és mi állunk, 
Mert erőnk véd és királyunk. 

Tartsd meg köztünk a ' szent Hitet, 
Tedd gazdaggá a nemzetet 
Jólétben és erényben! 
Óvd a' hazát, óvd a' királyt, 
Teremts békét, irtsd a' viszályt, 
Áldj részben, áldj egészben, 
És mi, 
Bár mi 
Érjen, áldni és imádni fogunk Téged 
És imádni bölcseséged. 

Mindenható szent Istenünk 
Maradj erős várunk nekünk, 
Védelmezz szárnyaiddal; 
Hozzád híven ragaszkodunk 
Áldásidért hálát adunk 
Szivünkkel 's ajkainkkal, 
'S mig itt 
A' hit 
És a' nemzet ül ünnepet, millióknak 
Zengedési áldni fognak. 

S z é k á c s . 

A' reformatio ünnepén. 
(Jézust el nem bocsátom). 

Három század elrepült! — 
Annyi század népe nincsen ! — 
Mennyi szív elhidegült ? 
Csak te élsz, kegyelmes Isten, 
'S véled m i , u j nemzedék, 
Szivünk lángja néked ég. — 

Üldözésben hulltak el 
Szerit ügyednek hü bará t i , 
Vész terült el utjokon 
És a' népek vad csatái: 
Ámde, mert velők valál, 
Nem győz rajtok a ' fialál. 

Három század elrepült — 
Föld ölében föld levének 
És nyugosznak csendesen , 
Ámde zeng felettök ének , 
Szól a' milliók dala 
És a' hitnek angyala. 

Mit viharban nyertenek , 
Békességet hoz szivünknek, 
' S mit csatákban hittenek , 
Az alapja szeut hitünknek : 
Bibliánk, az Ur szava, 
Életünk legfőbb java! 

Őket áldva, add atyánk, 
Szent hitünket hűn szeretni! 
Mellyért annyin estek e l . 
Mit fiad tanít követni: 
Igy ha lesz is ellenünk, 
Lesz győzelmes fegyverünk! 

E l e f á n t M. 



Luther Márton diadaléneke. *) 
Erfls vár a* mi Istenünk, 
Legjobb fegyver 's védelem; 
Megtörik r a j t , melly ellenünk 
Felzudult, a ' vészelem. 
Tűzzel lát a1 rosz 
Most a ' dologhoz, 
Erö 's csel ez re , 
Zordon fegyverzete, 
Nincs itt hozzá fogható. 

Minerőnkkel mit sem végzünk, 
Elveszthet egy perczenet , 
Az igaz hös küzd érettünk, 
Istentől felkent követ. 
Kérded, hogy ki az, 
JÉZUS Krisztus a z , 
Zebaoth Isten, 
Egyéb urunk nincsen, 
A ' diadaltér övé. 
1S ba ördöggel volna telre 
A* föld, hogy elnyeljenek, 
Lelkünk koránt sem ijedne 
Rajtunk nem gyözendenek. 
A ' világ u r a , 
Bár megszakadna, 
Tőrbe nem e j t he t , 
Mert el i tél tetet t , 
Egy szócskával vesztve van. 

Az igéhez ne nyúl janak, 
És hálát ne lessenek : 
Mi Istent vettük alapnak 
Értünk égiek küzdenek. 
Vigyék a' t e s t e t , 
Kincs-, nőt- 's gyermeket : 
F e l ! rólok mondj l e , 
Mitsem nyernek v e l e , 
Mennyországunk megmarad! 

Székács. 

Imádságok. 
Templomban. 

* 

Hagyd vegyitnem néped énekébe 
Oh szent Isten, hálahangomat, 
Hagyjad áldozatként bémutatnom 
Templomodban buzgóságomat: 
Mert te jó vagy *s jóságod betölti 
Üdvvel a1 világot 's lelkemet, 
Mert te nagy vagy 's felvonod magadhoz 
Szent sejtelmek által szívemet. 
Oh, de mert hálámmal fel nem érem 
Áldásokban bő jóságodat, 
És csak sejthetem, de meg nem értem 
' S ki nem mondhatom nagyságodat: 
Hagyd vegyitnem néped énekébe 
Forró szívvel hálahangomat, 
Hagyjad áldozatként bémutatnom 
Templomodban buzgóságomat. 

* ) Óhajtható volna, vajha az ,,Eine feste Burg ist unser Gott, 
remek ének magyarra fordítását többen megkísértenék. En-
gemet az eddigi fordítások, nem vévén ki az itt állót sem, 
ki nem elégítenek, pedig érdemes volna azt remek máso-
latban birnunk. Tán, hogy az én kísérletem avatottabbakat 
hivand fel a' kitűzött czél sükeresebb megközelítésére. 

Székács. 

Templomban. 

Szellemeknek 's csillagoknak atyja , 
És atyánk nekünk is Istenünk f 
Kün nyomozzuk a ' világ zajában 
A' nyugalmat, mellyet nem lelünk; 
De a ' békét a' föld megtagadja , 
Lelkünk szomját csillapítlan hagyja 
És gátolja minden lépteinket , 
Melly tehozzád közelb vinne minket. 

A ' mulandók gondjait feledve 
' S a' csalódás játszi képeit, 
Templomodba gyűl tünk, izlelendők 
Szent igédnek örök enyheit : 
Add, hogy lelkünk benned elmerülve , 
Nyomdokán fiadnak istenülve 
Megragadja a' hit szent hatalmát l 
'S feltalálja áhított nyugalmát. 

Fohászok. 
B o l d o g p i l l a n a t . 

Körülem a' szemekben 
Örömsugár ragyog, 
'S ben a' szivérzetekben 
Kéjeimim olly nagyok! 

A' percznek ennyi fidvét 
Kinek köszönhetem? 
Hála ez üdvedért is 
Kegyelmes Istenem! 

S z e r e n c s é t l e n p i l l a n a t . 

Erőt, erőt felülről, 
Hatalmas Istenem l 
Hogy a' tenger bajok közt 
Ne kelljen vétenem! 

Veled vagyok, velem vagy, 
Ki győzhet ellenem ? 
Bízzál, lélek, ne csüggedj! 
Velem van Istenem! 

E s t . 

Atyám! a' nap leszáll, 
A ' tá j homályban áll, 

Erőadó álmod int; 
A" nap feljő megint, 

De én nem szállok-e 
Napotlan sírba l e ? 

Jöjön élet vagy halál , 
Jobbod mindig feltalál, 

Melly véd, vezet, takar ; 
*S igy későn vagy hamar , 

Halálban vagy é le tben, 
Megnyugszom végzetedben. 

Orosházi. 



G y ű l é s e k . 
Ilészletes zsinati gyűlés a' déési ev. 

ref. e kerületben. 
Déés, oct. 10-kén. — A' mai napon itten a' 

déési ev. ref. e. kerületnek részletes zsinati gyű-
lése tartatott esperes t. Szabó Ádám ur elnöklete 
alatt. — A' kerületi gondnok urak közül egy sem 
jelent meg. Valóban sajnálni lehet, hogy a' gond-
nok urak olly hidegen veszik az egyházi gyű-
léseket és dolgokat! Midőn a' 89 canon kötelező 
ereje szerint évenkint csak három r. zsinat tarta-
tik, az ev. ref. egyház presbyterialis alkottatása 
megjelenésűket szükségessé teszi; mindenkori 
megjelenésök az egyházi dolgok folyamára nézve 
üdves lenne; és az ev. ref. papság, buzgó rész-
vétőket, megjelenésűket lelkéből óhajtja: a' tisz-
telt gondnoki kar e1 részvétlensége nemcsak fáj-
dalmas és káros, hanem hibáztatható is. — A' 
gyűlés főbb tárgyaivá főjegyzői választás, és a' 
széki ismeretes indítványnak a' közzsinat* által 
rendelt megvizsgálása 's az arróli véleményadás, 
voltak előre kitűzve. - A'főjegyzői hivatal üres-
ségbe jöttét nem halálos eset, hanem főjegyző 
t. Vas András lemondása okozta. — A' t. elnök 
a' gyűlést megnyitván, felolvastatta a' fötiszteletü 
főpap urnák esperes atyánkfiához intézett hiva-
talos levelét, mellynek tartalma azon rendelet 
volt, hogy t. Vas Ándrás hivataláról lemondván, 
tartson főjegyzőt választó gyűlést, de választas-
son jegyzőt a' gyakorlat, azaz, az 1829- és 
1830-ik években megállított rendszabályok sze-
rint, — 's e' tisztelt föpásztori levél után annak 
záratékját, az érdekelt főjegyző lemondását ma-
gában foglaló levelet. — A' t. Vas András le-
mondása , 's az azt magában foglaló levél feletti 
vitatkozások után, miket, minta'dolog valóságára 
nem tartozókat, elmellözök, a' letta'fökérdés: mi-
ként essék meg a' választás?—a' főpap ur ren-
delete, azaz, az 1S29- és 1830-dik években 
megállított rendszabályok szerint-e? vagy a' ca-
nonban meghatározott szabadválasztási móddal? 
— Hosszas, a' dolgot minden oldalról felfejtö, 
érdekes és élénk, de mind a mellett békés vi-
tatkozás után határozattá lön, hogy a\ törvény 
lelkéből kiindulva, szabadon és successio nélkül 
válasszanak főjegyzőt; és illy móddal választa-
tott főjegyzőnek Drági pap t. ifjabb Almási Sámu-
el, kinek megerősíttetése iránti kérés a' közzsinat 
eleibe terjesztetni határoztatott. — A' széki in-
dítványnak köröztetése rendeltetett, hogy min-
den kerületi t. atyafi azt otthon csendesen és fi-
gyelemmel megolvasván, a' jövő tavaszi gyűlé-
sen, a' tárgyat ismerve, Ítélhessen arról. — A' két 
napokig tartolt gyűlést több egyes megyék és 
személyek ügyeik is foglalatoskodlatták, mellyek 
közérdekűek nem levén, említést nem igényel-
hetnek. 

az idö lelkéhezi ragaszkodásuk: mégis nem hagy-
hatom helyben , hogy a' jegyzői választásban a' 
közzsinat és egyházi főtanács által megállított 
rendszabályt elmellözve, tettleges fellépésre ter-
jeszkedtek. — 1726-ban vette eredetét a' köz-
főjegyzőnek successiovali választatása; rendsza-
b á l y i g alkalmaztatott az 1829- és 18'30-ban a' 
kerületi jegyzőkre is; 's mindezek a' közzsinat és 
egyházi főtanács, az ev. ref. anyaszentegyház e' 
két fötestületei kölcsönös egyetértések és hatá-
rozataik által történtek. — Ennél fogva, bár e' 
rendszabály a' törvénytöli eltávozás is, nagyon 
illőnek, sőt törvényesnek látom, hogy a' törvény-
hezi visszatérés is a' két fötestület által essék 
meg; minek kieszközlésére az e. kerületek fel-
terjesztéseik 's egyesülések a'legillöbb és Jegtör-
vényesebb mód; 's nincs joga egy e. kerületnek 
is magát a' közzsinat és egyházi főtanács felibe 
tenni. — Azonban midőn a' tárgyra nézve a' 
közakarat ugy annyira nyilvánítva van; midőn 
1838-ban az enyedi e. kerület e1 rendszabályok-
tól eltávozólag, a' kézdi 1843-ban a' hunyadi és 
déési 1844-ben merőben szabadon a' törvény 
lelkében választották jegyzőiket; midőn a' széki 
e. kerület 1836-ban és 1842-ben felterjesztés 
utján, 's ez nem sikerülve, 1844-ben a1 tudva 
levő indítványa által próbálta meg a' törvénynek 
életbo léptetését , a' successionak és candidatio-
nak, ezeknek az egyházi törvényekben merőben 
ismeretlen plántáknak, kiirtatásukat, megszünte-
tésöket; midőn végezetre maga a' közzsinat és 
egyházi főtanács is a' papválasztásról alkotott 
rendszabályban, a' kijelelés (candidatio) nélküli 
szabad választást állította meg, 's ez által tettle-
gesen nyilvánította , hogy az egyházi törvények 
lelke a' szabad választás: nagyon óhajtandó, sőt 
már tovább halaszthatatlan dolog, hogy a' jövő 
1845—ik évben Déésen tartandó közzsinat ne te-
gye magát szembe a' közohajtással és akarattal, 's 
a' méltóságos egyházi főtanácsosai testvérileg ke-
zet fogva, a' törvényszerinti szabad választás 
jogának birtokába visszahelyezze az anyaszent-
egyházat és egyházi kerületet! 

Osz in t e f i . 

I í* í> d a l a síi. 
Vallásmozgalmak Magyarországban. Irta gr. 

Majlátli János. Első ftízet. Pesten, 1844. Emich 
Gusztávnál. 

E' czím alatt jelent meg a' napokban az isme-
retes irótól egy 160 lapnyi, közérdekű, magyar 
egyháztörténeti iromány, mellyben röviden elbe-
széltetnek és névszerint nyilvános iratok által 
felvilágosíttatnak a' magyar katholika hierarchia 
és papság részéről a'protestantismus szellemi ha-
talma ellen már több mint 300 év óta folyó küz-
delemnek nagyobbszerü tüneményei. E' vallási 
mozgalmak rajzával a' különben váltig katholikus 
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gróf és iró nemcsak hittársainak tön kedves szol-
gálatot, hanem a' magyar protestantismus értei-
mesbjeinek is , úgymint a' kiknek épen nem ke-
rül nemébe az önmegeröltetésnek velők szem-
közt álló katholikus álláspontot is méltánylani, 
söt az ezen állásponton Írottakat, a' mennyiben 
a' történettan világos tényeivel 's a1 józan ész 
törvényivel összhangzanak, használni és meg-
becsülni. Azért legyen a' nemes gróf részünkről 
is íidvezelve e' téren, és higyje el, nem épen olly 
roszul illik ám k e z é b e a' magyar toll, mint né-
mellyik jó szomszéd el akarná talán vele hitetni 
Különösen pedig ezen egyháztörténeti adatokkal 
minden vallású müveltebbjeink kivánatinak felel 
csak meg. A' mi a' szerzőnek egészben és nagy-
ban sikerült történetírói részrehajlatlan voltát és 
munkájának tervezetét illeti, legjobb talán a' ne-
mes grófnak saját élőszavából idéznünk az ide-
vágó részt: 

„Én tisztán adatokat, mennyire lehetett, nyil-
vános irományokat közlök, és igy részrehajlásról, 
reménylem, vádoltatni nem fogok. — A' munka 
elrendezésében kötelességemnek tartám a" leg-
régibb időktől kezdeni, és azon irományokat kö-
zölni, mellyekben mindkét fél panaszai, czáfolatai 
legvilágosban feltalálhatók." 

A' szerző, mint látjuk, részrehajlatlan kívánt 
lenni, 's ez által minden esetre el is ért annyit, 
hogy könyve nem csupán azoktól olvasható, kik 
a' pap-uralom ószerü utján ballagnak. 

Azonban van még egy magasabb neme is a1 

pártatlanságnak annál, meliyet szerző által kö-
vetve látunk. Es ez abban áll, hogy történetíró, 
kibontakozva holmi elmenyügözö elövélemények-
böl, emelkedjék fel a' korfejleményeket mozgató 
princípiumoknak zavaratlan felfogásához és ro-
konszenvü vallásához és követéséhez. A' valódi 
igazság iránt egyedül részrehajló lenni, ez a' va-
lódi részrehajlatlansag, semmi más. Mihez a' tör-
téneti adatok ismeretén kivül megkívántatik az is, 
hogy a' történetíró szabad és elfogulatlan világ-
nézetű bölcsészet szövétnekénél bonyolintsa le 
előttünk a'századok szellem- matollájáról a' kor-
tünemények gombolyagát, 's ne legyen elméje a' 
közéletben egymással tusakvó mindennapias ér-
dekeknek éspártszerü elövéleményeknek gúzsai-
ba kuszálódva. 

Ha a' nemes grólFal e' történeti müvében az 
imént érintett bölcsészi szabadság és elfogultlan-
ság álláspontján volt volna szerencsénk találkoz-
ni: ugy, reményünk és gyözödésünk szerint, 

. nem tulajdonítandá a' vallásujítási mozgalmak el-
nyomhatatlanságát csupán a' fejedelem erőtlensé-
gének, sem a' papuralom és az ország mostoha 
helyzetének; hanem elismerendé, miszerint a' 
protestantizmusnak fellépte és kiterjeszkedése a* 
tovább fejleni törekvő világ- és népszellemnek 
legbensőbb, legmélyebb, legolthatatlanabb szük-
ségeiből származtatandó. A' szellemnek illy szük-

ségei, ha már bizonyos mértéket felütnek, termé-
szetes, hogy elpaltantják az önkénynek és stabi-
lismusnak bármilly erös bilincseit is, és, mint a* 
folytában erőszakosan gátolt v iz , végtére rést 
törvén, eleinte kártékony áradást is okoznak, a' 
természet elleni önkénynyel és erőszakkal gátolni 
akaróknak köszönendöt. 

Egyébiránt, mi Majláth János grófnak sok be-
cses adatokból összefűzött munkáját, melly még 
folytattatni is fog, bátran ajánlhatjuk ugy, mint 
maga nemében sikerültet, egyetlent és legjobbat. 

' T - y I. 
Predigten auf alle Sonn- und Festtage de$ 

Jahres für hausliche Erbauung undzum Vor lesen 
in Landkirchen, von C. A. F. Mohr, Pfarrer in 
Reimersdorf. Leipzig, 1840. IV. és 476. 1, 8-r . 

Tartalmuknál fogva a' beszédek azok közé 
tartoznak, mellyeket gyakorlatiaknak szokunk ne 
vezni; mert mindenből világosan kitetsző czéljok: 
az erkölcsi életet előmozdítani, az ellenkező bű-
nök, jelesül erkölcstelenség, fajtalanság, mérfék-
letlenség 's t. ellen víni. Ez okból a' nyilvánítóit 
gondolatokat bizonyosan mindenki, kinek van 
még érzése ker. erkölcs iránt, helyeseknek elis-
merendi *s habár — mit másként nem is várhatni 
— nem épen ujat foglalnak magokban, mégis a' 
komoly szellem, melly bennök mindenhol nyil-
vánul, jótékonyan hat ránk 's valóban meglepő, 
néha mi mélyen fogja fel sz. amaz általános, már 
sokszor előhozott erkölcstani gondolatok- 's kö-
veteléseket! Egyszersmind pontos ismeretet mu-
tat az emberi szív- és életről, valamint nagy haj-
lamot, mindenütt a' legspecialisabbat kiemelni, mit 
egyes események, évszakok 's munkák, idöjárat 
's t. nyújtanak *s igy a' sz. sokat individualizál. 
'S mivel illyen tehetsége nagy mértékben van, 
feltehetjük, hogy ollyat választott ki, mi egyházát 
legközelebbről illeté 's igy ismét feltehetni, hogy 
beszédei hatoltak 's e" szerint valóban gyakorla-
tiak voltak. Vannak azonkül helyek, mellyek arra 
számítvák, hogy azérzeményt, vagy sz. szerint, 
a' szivet megrázkódtassák. Ezek azonban nem 
nyegle játékok, mellyeknek más czéljok nincs, 
mint csattanó hatást eszközölni, hanem erkölcsi 
komolyság világlik ki belölök 's arra kell szol-
gálniok, hogy a' meglágyított vagy megrázkód-
tatott embert annálinkább fogékonynyá tegyék a' 
ker. életre serkentő intések iránt. Illynemü he-
lyek természetrajzokat foglalnak magokban, mely-
lyekben a' sz. nagy különféleséget mutat, rajzo-
kat a' bünnvomorról, a' jámborok sokféle alakú 
szerencséjéről, az isten nagyságáról, kivált pedig 
arról, mit a' halál- 's halhatatlanságról mondani 
lehet. 'S mivel a' szerzőben kétségtelenül költé-
szi kedély van, sok rajzát sükerüllnek mondhatni 
's mit a' szívhez mond, az bizonyosan viszhangra 
talált. 'S ámbár e' beszédek felolvasásra falusi 
egyházakban vannak kiadva, midőn a'pap meg 
van gátolva beszélni híveihez, 's igy tulajdonkén 



iskolatanítók használatául vannak közrebocsátva, 
meg kell mégis említenünk, hogy sok helyeiket 
nem minden egyházban 's nem mindig lehet fel-
olvasni. 

Sammlung geistlicher Fest- und Gelegen-
heitsreden, gehalten von J. C. Erler, Doctorder 
heil. Schrift und Superintendenten, ersten Pre-
diger an der St. Johanneshirche zu Magdeburg. 
Magdeburg, 1842. n.8-r. Ára 26. gr. 

Mit a' sz. mond, az korszerű 's talpraesett, 
nyelve beható 's érthető, de a' homileticai iroda-
lom mezéjén kitűnő adományt nem nyújt. 

Biblische Studien von Geistlichen des könig-
reichs Sachsen, herausgegeben von Dr. J. F. 
Kauffer, königl. sachs. Consislorialrathe und 
evang Hofprediger (in Dresden). 1 Jahrgang. 
Mit einer Steindruktafel. Dresden und Leipzig. 
1812 n. 8-r. VI. és 177. I. Ára 1 tall. 

E' bibliai tanulmányok kis értekezéseket hoz-
nak, mellyek a bibliai ó és uj testamentomi exe 
gesisre vonatkoznak 's e* szerint a' bibliai lexico-

nek ; ök jól fel bírják fogni azon gondolatot, hogy 
az öveiktől eltérő nézetekben lehet valami igaz, 
mit ök eléggé tán át nem látnak; de érzéseik be-
csületessége tudatában ragaszkodnak jogukhoz a* 
status-, egyház- és iskolában 's elismertetni kö-
vetelik, hogy az igazságnak titkon , de biztosan 
működő hatalma, más szavakkal, a' mindig élő és 
működő szellem, mellyhez utasítá övéit a1 Krisz-
tus , az, kinek az igazi ker. vallást közvetíteni 's 
érvényíteni kell, 's egyedül ö az, nem pedig a' 
statushatalom, nem a1 régi hitvallásiratok súlya, 
nem szavazattöbbsége bármelly zsinatnak. Illy 
szempontokból a' jelen munka kettőt foglal ma-
gában : 1) beszédet, mellyet tán Sintenis refor-
matio ünnepkor tartott 's 2 ) egy értekezést a' Jé-
zus személyéről. A' beszéd a' rationalismus ellen 
tett néhány ellenvetés czáfolásával foglalatos Az 
értekezésnek, melly ugyanazon gyülekezetben 
olvastatott fel, tárgya: a' Jézus személye és igy 
a' ker. vallás magva's több kérdésre oszlik, mely-
lyekre a' sz. szabadelvüen, de szintolly alaposan 

logia, nyelvtan, rhetorica, archaologia, isagogiak!felel, péld. Jézus valóban élt-e? (itt a' sz. nem-
tárgyai 's egyes bibliai helyek m a g y a r á z a t á v a l csak az evang. tudósításokra, hanem az apóst, 
foglalkodnak. Ila nem is mély tudományu, nagy iratokra is hivatkozik}. Idő folytával mit tőnek 
literariai készülettel, de ollyan értekezések fog- [belőle az egyházak? (r. kath., ref. és prot. egy-
nak kinyomatni, mellyek az Írásmagyarázat fon- házban). Bibliában istennek neveztetik-e a'Krisz-

' * tus? (itt az evang. és apóst, iratokból azon he-
lyek világosíttatnak fel történetileg és exegetice, 
mellyekkel a1 szokott dogmaticus tankönyvekben 
Jézus istensége v. istenhez hasonlósága szok be-
bizonyíttatni}. E' tanhoz miként jutottak az is-
tenészek? (Ez főkép az értelemnek tulajdonítta-
tik, mellynek nagyobb része volt az istenészeli 
vagy egyházi rendszer felépítésében, mint a' ke-
dély-, bensöség-, áhitatosságnak 's t ) . Ezek után 
igen jeles episod 's tudósítás következik a' prot. 
barátok ügye állapotáról. 

tos ügyét önálló vizsgálattal bármi pontban előbbre 
vinni törekednek. 'S e' czélnak a' jelen füzeiben 
adott 10 értekezés is derekasan megfelel 

Vortrüge vor protestantischen Freunden, ge-
halten zu Magdeburg am Reformationsfeste 
1842. Magdeburg, 62, I. 

Tudva van, hogy a' magdeburgi szerencsét-
len krisztusimádási per sok vitairatot, söt polé-
mia. predikátiókat szült 's azzal végződött, hogy 
egylet alakult prot. barátokból, kik Magdeburg-
ban 's máshol összegyülének a' végeit 1) hogy 
észszerű hitökben kölcsönösen erősödjenek 's to-
vább képezzék egymást; 2) hogy minden kísér-
let ellen, a' ker. vallás más felfogását tukmálni 
rájok, tillakozzanak, mennyiben ez becsüleles 's 
csupán szellemi eszközökkel történhetik; 3) hogy 
azon munkáljanak, miszerint az, mit igazi ker. 
vallásnak elismerlek, távolabb is elismertessék 's 
mindig áldáslelibben fejlődjék. Ök mindnyájan a' 
ker. vallás azon felfogásának hódolnak, melly a' 
bibliai 's egyházi tan megítéléséhez cszszel járul, 
meg levén győződve, hogy az ész arra képes, 
feljogosított, köteles. Igy azon meggyőződéshez 
jutottak, hogy nem kevés tan, mellyeket keresz-
tyéneknek tartolt a' hajdankor, nem egyebek, 
mint tanfejlödések, mellyek sem alapos birálat 
előtt meg nem állnak, sem Jézus mondataival 
nem igazolhatók. Elejtvén tehát a' tanfejlödése-
ket, Krisztus igazi vallásaid egyszerű vallás ma-
rad nekik, melly az észszel megegyez, ugy, hogy 
a' ker. vallás épen a' legfőbb ész eredményeül 
ismertetik el (rationalismus). Ok azonban távol 
vannak áltól, hogy más véleményt erctnekítse-

V e g y e s e k . 
TOunáiituli ujdonság. F. é oct. 9. 

Kőszegen, ág. egyházkerületi kisgyűlés alkalmá-
val , Vidos és Illés uu. elnöklete alatt összeült 
consistorium által hét candidatus ministerii ( sa-
játlag ordinarius) vizsgáltatott meg, közülök kettő 
jelesnek, négy alkalmasnak találtatván, egy pe-
dig még ujabb vizsgálatra utasíttatván. Hatnak a 
szükséges bizonyítvány, nyomtatásban adatott ki. 
A' maga nemében ez, a' legelső eljárás levén a' 
dunánlüli ág. kerületben, részletes elrendezését 
és annak meghatározását, vájjon az igy meg-
vizsgált ifjakat nem kell-e utóbb a' fárába avat-
tatás előtt közvetlen még egy vizsgálat alá vonni: 
a1 jövö nagy gyűléstől várja és reményli. De 
elég már, hogy kijelelt ifjaink szigoruabb vizs-
gálására az első példa elvalahára meg van téve, 
és az 1 8 3 8 ban bevett egyházi rendszernek ezt 
rendelő §sa is gyakorlatban ki lett víva. Mi, j e -
len lap irótársai és szerkesztői, e' nagy fontosságú 



haladási tüneménynek annyival inkább örvendünk, 
mivel ugy hiselgünk magunknak, hogy ennek 
régóhajtott megszülemléséhez e' hasábok is járul-
tak némi izgató segédszerekkel. Adná Isten, hogy 
több üdves indítványok is lehetnének minélelöbb 
hasonlag szerencsések elfogadtatni és gyakorlatba 
vétetni. y. 

Je lentés . F. év oct. hava 6-kán foglalá 
el szónoki székéi t. Szombaty Lajos ur, volt k. 
nyéki prédikátor a' 1. berényi ref. ekklézsiában 
m. u. azt eldödje nchai t. Inántsi Papp Mihály ur, 
életének 82-dik évében, papi szent hivatalának 
54-dik e s z t e n d e j é b e n , még apr. 18-kán a' sen-
kinek nem kedvező halál miatt, üresen hagyta. 
— Ezen tiszta erényekkel, lelkészi nagy talen-
tumokkal birt, 15 évekig bölcs esperesi igazga-
tással fénylett nagy férfiú halálozása, hogy min-
den baráti, ismerősei előtt nyilvánvaló legyen : 
életben maradt özvegye, t. n. Eröss Juliánná 
minden szerető családival bánatos fővel közre bo-
csátani ohajtá. — T . egy ház vidékünk h ü 's b u z g ó 
férfiai — l.-berényi halgatói tegyenek Ítéletet az 
elhunytnak érdemeiről, a' közjóra czélzott mun-
káiról. — Porai csendesen 's békével nyugodja -
nak. — T. utódjának szent munkájára áldás., ke-
gyelem — az ekklezsiára, mellynek néma sír-
boltjai közt nyugosznak hideg tetemei, szálljon 
béke, virágozzék áldás!!! 

Adakozás . A' hodritsi gyülekezetnek a' 
zürichiek 100 forintot küldöttek 's a' következő 
levelet intézték hozzájok: 

A' hodritsi evang. gyülekezethez Magyar-
országban. — A' mi urunk Jézus Krisztusban 
szeretett testvérink! 

Báseli barátaink által gyülekezetetek szűköl-
ködő állapotjárói értesittettünk, miként atyáitok 
nehéz körülmények között az Isten igéjéhez von-
zalmokat megörízék; mint gondoskodtak erejök 
megfeszítésével arról, hogy urunk evangelioma 
közöttök predikáltassék, és hogy ti is az ur tisz-
teletére 's lelketek éptiletességére egyházat épí-
tettetek, mellynek költségei fedezése nehezetekre 
esik, a' hit lánczával veletek egybekötve ve -
szünk részt szükségeitekben, 's elhatároztuk ma-
gunkban , hogy nektek testvéri szeretetből 100 
pgö ftnyi adományt küldünk, az ur, kiben az üdvét 
mindnyájan keressük és felleljük, adja áldását reá, 
ébresszen fel irántatok még több résztvevő szi-
veket is, hogy az ö neve hitsorsositok szereteté-
ben mutatkozzék. 

Mi hálát adunk Istennek a' ti evangeliom 
iránti részvétetekért, 's azon jó hiszemben va-
gyunk, hogy az, ki ezen munkát számotokra 
megkezdé, azt Jézus napjáigbe is végezendi. Ne-
hezek bár az áldozatok, mellyekkel e' szent ügy-
hez járulnotok kell, de tapasztalátok azt is, hogy 
az evangeliom követőit gazdagon jutalmazza, 

hogy benne az isten ereje rejlik mindazokra 
nézye, kik benne hisznek; azért is építsetek foly-
vást, a' megvetett egyetlen alapra, a'Jézus Krisz-
tusra, mert egyéb alapot senki nem vethet, har-
czoljátok a' hitnek harczát, az Isten békéje, 
melly minden értelmet felülmúl, sziveteket 's el-
méteket Jézus Krisztusban megörzendi. 

Jertek ti, kedves bányainivesek, - az ur 
napján, mellyben megnyugszotok a' földi foglal-
kozásoktól, 's nyújtsátok lelketeknek az élet ke-
nyerét , melly az égből jött, bőségben lakozzék 
közöttetek Krisztus igéje, hogy az úrhoz hason-
lag cselekedjetek; neki mindenütt tessetek; le-
gyetek minden jó tettekben gazdagok; az isten 
megismerésében növekedjetek. 

Mi látunk titeket, mint jöttök ki hegyeitek 
homályos aknáiból, kilépve az evangyeliom vi-
lágába ; ti örültök a' kegyes napnak, melly nek-
tek világít's az üdvnek, mellyet Jézus Krisztus a' 
keresztfa tövén megszerzett nekünk. Ti is drágán 
vásároltattatok meg, azért jutalmazzátok meg 
Istent testetekkel és lelketekkel, ugy mint mely-
lyek Istenéi. 

A' mi urunk Jézus Krisztus kegyelme, az 
atyaisten szeretete, a' szent lélekkel egyetemben, 
maradjon veletek mindnyájatokkal. 

A' zürichi prot. egyházi gyámintézet nevében 
testvéri szeretettel köszönt benneteket annak (Zü-
rich 14. maj. 1844.) elnöke J. F i i s z l i . 

Undal lelkésclg'tatás. Budán a' mult 
számban említett napon az uj lelkész bevezetése 
csakugyan megtörtént délelőtti 10 órakor a1 bu-
dapesti esperes által. Mire aztán az uj lelkész 
tartá beköszöntő beszédét. A' dolog azonkívül, 
mit már említénk, azért is nyomos, mivel a' Dunán 
lúl Buda környékén szerte lakozó híveink köz-
pontosíiatnak; hogy ezen uj gyülekezet alakítá-
sánál a' keresztyén szeretet és türelemnek fényes 
példáját tapasztalók mind a' budai várostanács 
mind egyes r. kath. polgárok részéről, kik min-
den lehető segedelmet Ígértek és nagy részben 
teljesítettek is. Halljuk, hogy esztendőt át né-
hányszor magyar istentisztelet is leszen, mi annál 
könnyebben kivihető, mivel tiszt. Bauhofer ur jó 
magyar is, annál szükségesebb pedig, mivel Bu-
dán magyarok is laknak 's általában a' gyüleke-
zetnek érdekében áll, továbbá is ápolni kebelében 
a' magyar elemet. Isten, adja áldását a' megkez-
dett munkához! 

lievele^és. Simon Soma ur legyen meggyő-
ződve, hogy a ' bánvölgyi tanítói egylet alapszabályait k iad-
nók, ha ez hatalmunkban állana. Hogy meg nem je len t , an -
nak oka az, mivel felsőbb engedelem nélkül alakult bármelly 
egyesület szabályait közlenünk nem szabad. Ez szolgáljon 
válaszul azoknak is, kik a 'protes t . gyámegylet alapszabályait 
áhítják. S z é k á c s . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
44. szám. Harmadik évi folyamat. Nov. 2. 1844. 

Und wieder schwankt die ernste W a g e , 

Der alté Kampf belebt sich neu; 

Nun kommen erst die rechlen Tage. 

Wo Kora sich sondern wird von Spreu. 

U h l a n d . 

TARTALOM. Ke^y. kir. válasz, az átmenet tárgyában felterjesz-
tett törvényjavaslatra. — Luther a' spirai és ágostai or-
szággy. alatt. J A . — Egy pár szó a testi nevelés tárgyá-
ban. D ö m j é n F. — Presbyteriuin hogyan létesítéséről a' 
falukon. J a v a s l a t i . Az ág-dunántúliak és a' tisztújitás 
tíyöngyösparti. — G y ű l é s e k : IMvarhely-zéki, He-
ves nagykunsági reform, egyh. megyékből. — Iskolaügy. 
— Szent lant. — Vegyesek. — Levelezés. 

Ke^gy. Kir. válasz, az átmenet tár-
gyában felterjesztett törvényjavas-

latban-
Sacrae Caesareae etc. benigne intimandum: 

Suam Majestatem Sacratissimam substratum Sibi 
per Dominos Status et Ordines in objecto Tran-
situs ab una Religione ad aliam Legis Projectum, 
ea, quam ipsa argumenti gravitas deposcit, solli-
citudine ac maturitate expendisse, enunciatisque 
ope benignarum Suarum sub 5-a Julii 1843 et 
25-a Mártii a. c. ad Dominos Status et Ordines 
demissarum Resolutionum generalibus obtutuibus 
Suis hic quoque firmiter inhaerendo, intuitu etiam 
subversantis meriti talem benigne cupere lega-
lem iniri provisionem, quae parte ab una liber-
tatém conscientiarum intactam relinquat, parte 
vero ab alia, principiis calholicae, aliarumque le-
ge receptarum Religionum aut eonsentanea sit, 
aut saltern non praejudicet. Cum itaque Articulus 
27-us 1791. )3-o transitum a catholiea Religione 
ad alterutram ex evangelicis, calholicae Religio-
nis principiis adversari recognoscit, una ad tuen-
datn conscientiae libertalem id duntaxat, ne is te-
mere hat, per idonea média praecavcri velit: 
Suam Majestatem Sacratissimam, hoc praecise 
scopo, ac in spiritu praecitati quoad transitum 
a religione romano catholica ad alterutram ex 
evangelicis, id per condendam novam Legem di-
sponi benigne desiderare: ut transire cupiens 
lianc suam intentationem corain Curato, ad cujus 
Parochiam hucdum pertinuit, ac inpraesentia duo-
rum per se deligendonnn Testium declaret, ac 
ad casum, si post evolutas quatuor hebdomadas, 
coram eodem Curato ac iisdem, aut aliis duobus 
suis Teslibus se proposito suo ultro etiam insiste-
re manifestaverit. receptis ab eodem Curato, aut 

si is ad hoc se quacunquede causa difíicilem prae-
beret, a praedictis suis Testibus, super bina di-
stincta hac insinuatione ac declaratione testimo-
nialibus literis, cum his se apud Ministrum, cujus 
sacra amplecti, cujusve Parochianis adscribi de-
siderat, ad eíFectuandum suum propositum prae-
sentet, neque absque illis ad Religionis evange-
licae professionem ac exercitium adinilti possit; 
— occursuris transituum casibus per concernen-
tes Ordinariatus via Consilii Locumtenentialis Re-
gii Hungarici semestraliter ad altissimam notitiam 
Regiam perferendis. Quapropter Sua Majestas 
Sacratissima ultro benigne provocatos habere cu-
pit Dominos Status et Ordines, ut condendae hoc 
in objecto Legis projectum praemissis adpromta-
re, altissimaeque Sanctioni Suae Regiae quoprius 
substernere velint. In reliquo etc. Per Sacram 
Caes. Regiam Apostolicam Majestatem. Viennae, 
die 25-aOctobris 1844. LadislausSzögyényi mp. 

liiitlier a' spirai és ágostai orsarig-
gyiilések alatt. 1520. 1520. 1530. 

A' norimbergai országgyűlésen a"1 városok 
nem bocsájtattak szavazatra, a püspökök száma 
szavazatok többséget tett, a határozat szerkeze-
téből, melly kihirdetletés előtt a1 pápai követtel 
közöltetett, az evangeliom hirdetése szabadsága 
szándékosan kihagyalolt és több illy lényeges 
hibák miatt a' városok, a' vertheimi, solmi gró-
fok és a' saxoniai követ Feilitsch Fülöp ellen-
mondotfak. 

Luther figyelemmel kisérte a' politikát, magas 
képzetei voltak az országos rendek tanácskozásai 
komolvsága, igazság szeretete és méltósága felöl, W O 7 o o • n 

tapasztalván azonban e'határozatlanságot, a' lor-
maságokban erőszakoskodó öszintetlenséget, tol-
lat fogott a' közvélemény felvilágosítására, melly 
ötet már eddig is támogatta; kibocsájtá boszús 
röpiratát illy czim alalt: Zwey Kaiserliche un-
einige und wiederwártigen Gebote Lutherum be-
trelfcnd : mellvben a' wormalziai és norimbergai 
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végezések ellenkezését és ez utóbbinak határo-
zatlanságát mutogatta: kiterjeszkedett az evange-
liomi szabadságot ostromló és alattvalóikat e' mi-
att üldöző hatalmak ellen, megemlékezett a1 ma-
gyarokról is, mondván: Ja, die Ungern rühmen 
sieh Gottes Beschirmer und singen in der Litania: 
ut nos defensores tuos exaudire digneris: Hilf 
Gott! wie unsinnig ist die Welt! — Luther ezen 
munkájában túlságos volt, statuspolitikai tekin-
tetből nem lehet azt helyeselni, azonban literatúrai 
szempontból Audin franczia catholikus iró azt 
mondja felöle: hogy szavai erősek és fényesek. 
— Ö men the tő , mivel nem emberek de Isten Íté-
letéről szoko t t beszélni, és a' legitimitásnak világi 
dolgokban túlzó barátja is volt — Ellenei hasz-
nálták mennydörgő szavait 

A' német püspökök és bajor herczegek a' 
pápai követ sürgetésére Ferdinánd föherczeg el-
nöklete alatt Regensburgba vonultak, elkülönöz-
ték magokat és, mint mondák, a' római catholika 
egyház védelmére szövetkeztek. A' pápai követ 
38 reform czikkeket adott be, csak papi fegyelmet 
tárgyazókat, Ranke ítélete szerint a' későbbi ca-
tholika reformatiónak is non plus ultráját, mellye-
ket a'norimbergai rendek, csekélységek miatt, el-
vetettek 's megmosolyogtak: most ezek itt elfo-
gadtattak, — és országos határozat formában ki-
bocsáttattak, megerősíttettek. — Tehát olly gyen-
gült és bomlott volt már akkor a' németrendi al-
kotmány, az országos tanácskozások szerkezete 
olly rendezetlen, hogy egy pápai követ ország-
gyűlést tarthatott és határozhatott: igen! mert a' 
norimbergai végezések magyaráztattak, a' wor-
mácziai rendelet végrehajtása határoztatott. — 
Ennek következésében az üldözések el is kezdőd-
tek, a' szövetségesek birtokaik határain a' luthe-
ranismus mint dögvész ellen katonai cordonok 
húzattak 's a' t. * ) 

Riffel katholikus iró **) sem tagadja ezeket, 
söt históriai pontossággal irja le a' részletes ese-
ményeket, de okául hozza fel, hogy azoknak a' 
catholicismus védelmére kellett történni, hogy 
azok, kik törvénytelenül elszakadtak, törvényes 

Dieses Biiodnisz, das nebst der Abwehr der lulherischen 
Neuerung die Einleitung einer gemaszigten Reform be-
absichtigte, kam bald nachher den sehr bedrángten 
Bisthümern Salzburg und Eiehstádt sehr zu slatten; gab 
aber zugleich die Veranlassung zur Verschárfung der 
Nachspürung, und der Zwangsmaszregeln und blutigen 
Strafvorkehren von Seite der Staatsbehörden gegen 
a l le , die in der Verdacht einer Anhánglichkeit an die 
Lehren der Neuerer kameil. Sie wurden streng, auch 
ohne Beachtung der oft milder gesinnten Bischöffe aus-
gefQhrt. Wie in spáteren Zeiten gesen Seuchen nnd 
Waarenschmufirgeley wurden damahls förmliehe Schutze 
und Speerwachen an den Granzen wieder die Kelzerey 
aufgestellt. — Wessenberg d e gr Kirchencersam. 
t. 3. s. Í05. 

**) Crislliche Kirchengeschichie der neuesten Zeit. 
Maim. 1842. B. 2. S. 3 4 4 - 3 4 9 . 

uton (?) visszatérhessenek. — Ranke pedig ezen 
törvénytelen fegyveres reactióban találja fel a' 
német szakadás csiráját, melly nélkül nincs liar-
mincz éves háború, mire a' bajor Arelin *) sem 
tudott egyebet felelni azon gorombaságnál, hogy 
ha e pontban, úgymond, n' catholikus rendeknek 
igazat nem adnak, ugy a' tolvaj vétkét is a" ká-
rosnak kell beszámítani, miért nem engedte oda 
vagyonát. —Igen ám! de Luther az usurpatiót a' 
szentírásból bizonyította, a' fegyverrel támogatott 
praescriptio pedig többet bizonyít a' pogány val-
lás melleit a' keresztyénség felett. 

A' császár Toledóból 1525-ik év május 2 4 -
röl irott levelében a' spirai összejövetelt eltiltván, 
Ágoslába rendelte a' rendeket a' török elleni se-
gítség és a' lutheri eretnekség kiirtása felett ta-
nácskozás végett, ígéretet tevén a'felöl, hogy 
zsinatot fog tarlani: a'norimbergai végzést, melly 
a' Luther tudományát megvizsgáltatni rendelte, 
megsemmisítette, és a' régi állapotnak visszaállí-
tását parancsolta. Vádolta ezen levelében az 
evangélikusokat a' pór zendületek okoztával is. 
— Az evangélikusok csak követeik állal jelenvén 
meg azon utasítással, hogy az összehívó levél 
súlyos tartalmából érzett sérelmeiket nyilvánítván 
mindenben a' norimbergai engedményes határo-
zat további fentartása törvényességét jelentsék ki, 
egyszersmind a' pórzendület okozatát magoktól 
ünnepélyesen visszautasítván, a' wormácziai ren-
delet végrehajtását tagadják meg; a' gyűlést pe-
dig a' következő évre Spirába által tétessék. — 
Az evangelikus rendek törvényes ösvényen ál-

Jotlak, mivel a' norimbergai határzalot egyolda-
lúlag magyarázni sem a1 császárnak sem a' re-
gensburgi szövetségnek nem állott hatalmokban. 

A' catholikus rendek, nagyobb részben püs-
pökök, Dessauban, Lipcsében, Málában titkolóz-
tak, a' Braunschweighi herczeget a' császárhoz 
küldötték, azzal mentegeivén magokat, hogy a' 
pórok zendülete miatt, meliyet az evangelicusok 
élesztenek "'*) a' wormácziai rendeletet végre nem 
hajthatják. — A' római és mohácsi veszedelmek 
már készülőben levén, okosság volt-e ezt tenni ? 
E'perczben örökké tiszta fényben marad az evan-
gélikusok jelleme, kik ha most a' franczia király— 
lyal és a' hatalmas Solimánnal és ez által Zápo-
lyával szövetkeznek, elleneik romjain gazdagab-
bak és hatalmasabbak leendettek, 's az általok 
hirdetett és pártfogolt reformatiót universalizálták 
volna. — Ölt azonban csak önvédelmükre szö-
vetkeztek Torgauban, és Magdeburgban. Hort-
leder után Marheinecke ***) közli ezen szövetségi 

*) Geschichte des bayerischen Hevzogs Maximilian. 
Passau. 1 8 4 2 . 

**) Ezen értekezést a' pórzendütetet és török hadakat á l l í -
tólag elősegített reformatio történeteit e' pontban vilá-
gosító adatokkal fogom berekeszteni. 

***) Geschichte der Deutschen Reformation. B. 2. S. 
2 1 3 . 2 1 4 . 2 1 5 . 



oklevelet kivonatban, — imigy: Isten kegyel-
méből valljuk és nyilvánítjuk, hogy mióta a' 
mindenható az ö jóságából és kegyelméből a' ma-
ga örökké s/.ent 's tiszta igéjét az embereknek 
njolag kinyilatkoztatta, *) melly nekünk e' föl-
dön egyedüli kincsünk és vigasztalásunk, miért 
örök hálával is tartozunk; fájdalom! naponkint 
nyilvánosabb, hogy a' szentek országában a1 pa-
pok és követőik által sokféle practikák követtel-
nek el az isteni ige elnyomására, és annak az em-
berek sziveikből kiirtására, ámbár hisszük, hogy 
ezen titkos tervek mit sem tehetnek az ellen, de 
söt azok a' mindenható isten csudás munkája által 
a' keresztyén gyülekezetek hasznukra és az isteni 
szó terjeszlésére szolgálnak, és az, ki a' maga 
igéjét szent nevének dicsőségére és a' keresz-
tyénség felvilágosítására küldötte, ellenségei 
czéljaikat ineglörendi és nagy hatalmát megbi-
zonyítandja; mindazáltal, miután értesülve va-
gyunk a' lelől, hogy az ellenkező rész által szö-
vetségek kotlettek a' régi visszaélések megtartása, 
és az evangeliomi igazságot pártolók fegyveres 
megtámadása, károsítása és megrontása végett, a' 
szükség és kötelesség kívánja azt, hogy mieink 
az igazságtalan és nem okozott károsodásoktól, 
hadaktól megoltalmaztassanak, és az isten szava 
háborítatlanul terjesztessék: Isten nevében, az ö 
dicsőségére, keresztyéni indulatból senki ellen, és 
senki más bánlalmára, egyedül csak önmagunk 
védelmére egyesülünk a' végett, hogy ha elle-
neink által akár az evangeliomert, akár más ürügy 
alatt megtámadtatnánk, egymást javainkban, be-
csületünkben minden tehetségeinkkel oltalmazni és 

segíteni fogjuk. Hol van ezen oklevélben a' 
létező slatushalalom elleni szövetkezésnek, avagy 
magány érdekek liajliászatának legkisebb nyoma?ez 
tisztán és egyedül a1 hitvallás szabadsága védelmi 
jogának ünnepélyes nyilatkozlatása, méltó olly 
önbecseket érző hatalmakhoz, mellyeknek a' sem 
a' szentírásból, sem a'socialis élet alaptörvényei-
ből be nem bizonyított követelések elutasítására, 
ha kellett, elegendő erejök is volt. Erás-
mus **) is igen jellemzöleg irt ezen időpontban az 
ágostai püspök .Stadionhoz : Nem a' Jézus ügye, 
de önérdekök, minden gondolatjok, nem a' Jézus, 
de a'magok urasága fentartásán törekednek; gyö-
zedelmeik reményét a' lutheránusok szünteleni 
rágalmazásába ***) helyezik, mihez mesteri módon 

*_) Hiffel mondja, liogy Luther a' ratiooalismus ujabb reve-
latiójut hirdette. 

**) Luthers Leheti und Wirken im Lichte unserer 
Zeit. Von E. T. Jackel. B. 18. S. 194. 

0 # * ) Ei a' rendszer, ugy latszik, örökségül maradt az ujabb 
kor kritikusaira, mint Billelre, Audinra és még vala-
kikre; az első nznn akad Tel, hogy a' saxonioi fejede-
lem hasát abroncsba hordozta, a' második, hogy Luther 
sert ivott, per coosequen* az egyik a' böjtnek, a' másik 
az urvacsoraban a' pohár elvélelaek volt elleosége: a* 
liassiai Fülöpnek nője mellett agyasa volt, ezért ellen -

értenek; többen közülök a' Luther elleni vád 
gyűlölségből azt is kárhoztatják, *) a' mi jót 
mondott o, a mit nem ő, de a' Jézus és az apos-
tolok mondottak: de mit nyernek ezzel? azt, hogy 
sokan Luther mellett maradnak, többen hozzá ál-
lanak, kik azt különben nem tevék vala. Szomorú 
dolog, midőn az Isten temploma ollyanok által tá-
mogattatik, mint Aleánder; senki sem akar ön-
magába szállani, mindenik tetszik önmagának és 
a' vétek súlyát másra hárítja. 

A' spirai országgyűlés 1526. év junius ha-
vában gyűlt össze. A' minden oldalról ostromol-
tatok császár sevillai levele nagy ingerültséget 
okozott; a' városok legszabadabban nyilatkoztak: 
kijelenték, hogy a' pórzendületnek a' megígért 
de meg nem tartott zsinat és a'szász sérelmek or-
voslása által elejét venni lehetett volna, a' refor-
matio csak az egyházi visszaéléseket törlötte el, 
de a1 szent hitet és az evangeliommal egyező szer-
tartásokat meg nem semmisítette. 

A' saxoniai fejedelem János erős állásba tette 
magát, a' hassiai gróf Fülöp széles theologiai tu-
dományával ellensúlyt tartolt a' püspököknek, az 
evangelikus papok sok ezer emberek előtt prédi-
káltak az országgyűlésen: végre határoztatott, 
hogy Némethonban zsinat tartassék; a' császár 
személyes megjelenése kéressék, nehogy az 
országon kivül a' dolgok állása felöl balul érte-
síttessék; a' wormácziai rendelet végrehajtása 
mindenkinek lelkismeretére hagyatott, miként 

zette a' coelibátust. Ezek aztán humánus és tekintélyes 
emberek! és Audin igen alkalmasan hozza fel Luther 
szavait: Luther verglich seine Kritiker den Fliegen,wel-
che sich nie auf den edlen Theilenelnes Tliieres nieder-
lassen, sondern sich immer an einem abscheulichen 
Orte aufhalten, um dasThierzu qualen. — 2-er Bánd. 
S- 4 4 6 . Bizony tudjuk, hogy ezt nem magoktól teszik, 
nem is a' szent lélek sugallatából, hanem onnan a1 cou-
lissák megül igazgattatnak, mint a' mi regestratoraink. 
Luther is kitalálta már ezen modorkát és igy i r t : Zu-
letzt habén sich elliche dünken lasszeu, das beste seye 
mich anzugreifen, wie die Pharizáer Krisztum Math.,22: 
36 . habén einen aufgeworfen und gedacht: gewinnet 
der, so habén vsir alle gewonnen : wird er überwun-
den, so ist er alléin verloren. Nun wohlan, dasz Ihnen 
nicht alle Dinge misszlingen, will icli mich ebenso stel-
len, als verstünde ich das Spiel nicht: b i t e , sie woll-
ten wiederum, so ich auf den Sock werde schlagen, 
nicht merken, dasz ich den Esel hab wollen treffen. W. 
XVIII. iS. 1196. Szegény Ecket addig hurczolták egy-
gyel mással, hogy végre reménytelenül büját borba 
merítette, és püspök se lett. 

*) A' saxoniai berezeg György a' Luther ismeretes buz-
galmü ellensége felől hagyta emlékezetbe a' cronika: 
hogy egy illy czimü könyvet: Ob Kriegsleute auch in 
einem seeligen Standé seyn konnen — olvasván, felette 
nagyon magasztalta azt Kranach Lukacs festő művész 
előt t , ki tárczájaból azonnal kivévén a' dicsért könyv 
második kiadását, már a' Luther neve alányomatásával, 
mutatá azt a' herczegnek, ki azon elcsudalkozvan, f e l -
sóhajtott: Kár, úgymond, hogy olly eretnek olly szép 
könyvet tud irni. — Jackel mint feljebb S. 195. 
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jövendőben is az Isten és császár előtt megfe -
lelhessen. 

Ez volt a" hitvallás szabadságának legelső 
törvényesítelt manifestuma: közakarattal készült 
határozat: — és ezt az nllramonlanisták sem ta-
gadják , de okul adják, hogy a' kalholikus ren-
deket a' római és mohácsi veszedelmek birlák az 
engedékenységre: annyi bizonyos, hogy a' lui— 
buzgó trieri püspök csendesité Ferdinánd föher-
czeget , ki ugyanakkor a' császártól is levelet 
kapott, hogy az evangélikusokkal a' béke felöl 
alkudozzék. Vajha ugy lett volna! J. A. 

Egypár szó, figyelemgerjesztésiil 
a' testi neveiés tárgyában. 

Növekedő önismeretünk naponkint kiáltóbb 
színben tüntetvén fel nevelésünk hiányait, s 
egyenlő arányban tevén érezhetővé a' javítás 
szükségét: fájdalommal kell eltelni a' nevelésügy 
barátjának, mert a' jövö borongós kődéből egy-
előre reménygally nélkül térnek vissza sóvár 
pillanatjai. 

Mi protestánsok nevelési ügyeink 's iskoláink 
saját költségünköni rendezésében szép szabadság-
gal birunk, de rendezetlen állapotunk miatt a1 neve-
lés tárgyában igen sok szó hatástalan 's csekély 
eredménynyel hangzik el. A' mostoha sors azonban 
tovább is e' pályára kárhoztatott bennünket, de 
épen azért, ha valami keveset is haladni akarunk, 
nem kell magunkat kímélnünk, 's ha tízszer nem 
használ, százszor kiáltsuk: uraim, ne hanya-
goljuk el annyira iskoláinkban a testnevelést, 
állítsunk gymnastikát. Igenis, nevelésünk e' csor-
bájának kijavítása előttem olly fontos, hogy egyéb 
javítások sikerét is nagy részben tőle függesztem 
fel. Legyen szabad hát ez érdemben egy pár szót, 
figyelemgerjesztésül, elmondanom. 

Láttam atyát, ki iskolától idegenkedő fiát a1 

nevelöházig vesszőzte naponkint. Istenem! gon-
dolám, minő sikerrel fogják ennek szivébe a' val-
lás és erkölcs magvait hintegetni! Láttam fiút, 
ki az iskola elöl apró zsiványként bujdosott; fiút, 
ki betegség színével ámítá el hazugul a'hiszékeny 
szülőt, csakhogy a' gyűlölt iskolától pár napra 
menekedhessék; fiút, ki nehéz munkákra is öröm-
mel ment, csakhogy az iskolábani 5 — 6 órai 
üléstől szabadulhasson. Pedig már beléjök volt 
ám dictálva: ugy siess az iskolába, mint tudo-
mány vásárába. Ila komolyan tekintjük e' tényt, 
nem ugy találjuk-e , hogy iljaink erkölcse ne-
velési módunk által veszélyeztetik? Mert tette-
tés, vallási közönösség, tudományok iránti ellen-
szenv foglalja el a' gyenge kebelt, holott nagy 
igazság van abban, mit a' római lantos mond: 
„Quo semel imbula recens, servabit odorem 
testa diu." 

nevelőintézeteinkben a' szellemi működés a* test-
rendszerünkrei sorvasztó hatásának ellenszeréről 

inem gondoskodnak, — iskoláink mint elégedet-
l e n e k ' s életre kevésbé alkalmatosak szaporítói 
söt mint temetők népesílöi, tűnnek fel. Hol van 
hál az ifjúság, mi az aggódó hazának remény-
alapul szolgálhatna? ugy hiszem, az említett két 
lulság közli középszerűség az, mi nevelési ügyünk 
's egész állapotunk szomorú helyzetének nyilvá-
nos tanuja. 

Ha felsőbb iskoláinkat tekintjük , többnyire 
korán 's erővel érlelt ifjakra találunk, 's náluk az 
iíjukor tiszta elevenségét híjában keressük. Ugy 
hogy, valljuk meg, tanodáink általában igen ha-
sonlítanak egy nagy dolgozó házhoz, az ameri-
kai hallgató rendszerű börtönökhez; 's lehet-e 
csodálni, hogy a' fürge, 's tegyük hozzá, ma-
gyar fiu, tötök 's majd a' tudományosságtól 
is iszonyodik? 

Ez ellenmondás és szomorú helyezet legfőbb 
okát a1 testi nevelés elhanyagolásában találom, 
melly a' nevelés fogalmával és czéljával homlok-
egyenest ellenkezik. 

Nevelni ugyanis annyit tesz, mint az em-
bernek szendergő tehetségeit felébreszteni, a' 
felébredteket tovább fejtve, azoknak irányt adni. 

Hogy az embert, tehát a' kit nevelni kell, 
két különböző természet, u. m. lest és lélek, al-
katják; hogy ezek egymással viszonyban élő 's 
önálló tényezői létünknek, senki sem tagadhatja. 
Mint földünk, min vak mozgonylörvények ural-
kodnak, ben az élet saját módja szerint működik, 
független az emberiségtől; 's a' földön élő és 
cselekvő emberek milliomai a' beléjök oltott is-
teni szikra kormányzása szerint alkatják törvé-
nyeiket, 's akaratjok vezérlete után intézik tet-
teiket:,illy önállással bir a' test és lélek is. — 
A' természet hü fiai a' görögök, mivel a' világ 
név alatt közönségesen földünk értetik, igen he-
lyesen nevezték az embert kis világnak. 

Hogy a' föld és az emberiség minden önállá-
suk mellett is szoros viszonyban vannak egymás-
sal : rövid széltekintés után világos. A' hideg 
égöv lakói mennyire különböznek a' forró égalj 
lakóitól, kelet népe a1 nyugotitól. Csak néhány 
mérföldet járjunk is el, megláthatjuk, milly hatás-
sal van a' föld helyezelének minősége a' lako-
sokra; 's viszont a' lakosok műveltsége a1 földre. 
A' leszárított mocsárok helyén ingó gazdag fű-
szálak, a' kalászoktól hullámzó telkek , a' nektárt 
szűrő gerezdek tanúságot lesznek, hogy az olt 
lakó nép a' műveltség nem utolsó fokán áll, 's vi-
szont az életvidor nép hangjaiban, melly dalolva 
megy a' munkára, — hol előbb majd minden ház-
tól életunt, sápadt betegek néztek ki , — a' 
megváltozott égalj jótékony hatása nyilatkozik. 

Illy kölcsönösen hatnak a' lest és lélek is 
egymásra. Melly állítás bizonyításául az öröm, 
fájdalom, harag, félelem, — lelki indulatok, — 



testünkrei, valamint a' tesli bajoknak — éhség, I szomorú csapás oka egyoldalú nevelésünk tudós 
szomjúság 's a' t. — lélekrei hatására hivat- redöiben * ) nem rejlik. 
kozom. 

Ila meggondoljuk, hogy éltünk kezdetén a' 
testiség a' túlnyomó; hogy a1 test és lélek milly 
szoros viszonyban vannak egymással oda kell 
nyilatkoznunk, hogy iskoláinkban, kivált a ' k i -
csinyeknél, legfőbb gond a' test nevelése, a' mi 
alapja a1 szellemi műveltségnek; 's hogy ennek 
elhanyagolása lényeges részünk tehetségeinek 
nemcsak nem fejtése, hanem épen rá elnyomólag 
ható intézkedés , valóságos bűn, és satyrája a' 
nevelésnek. 

Ellenkezik tehát moslani rendszerünk a' ne-
velés fogalmával, de nem felel meg a'nevelés 
czéljának sem. 

A' nevelés czélja a' kifejteit tehetségek által 
a' növendék boldogságát megalapítni, hogy sza-
bad és ur legyen a' földön, miként az istenség 
azt a' teremtés napján rende lő . Az ember e' neki 
rendelt uraságot csak a' nevelés által érheti el; 
a' nevelésnek kell öt odafejteni, hogy a1 viharok 
megtörjenek sziklahomlokán, hogy szándékát az 
ellenséges elemek közt, mint ur, létesíthesse 's 
azok törve hódoljanak az istenkép hatalmának. 
Igy fogja hónát találni a' földön, 's nem tekinti az 
életet siralom völgyének 's beteges epedéssel nem 
vágy el ennek virányairól, hanem élvezi örömeit 
's boldog lesz. Hogy pedig ez elérethessék, a'test 
és szellem nevelésének karöltve kell iskoláinkban 
haladni. Azonban nyilvános iskoláink az észmü-
velést tűzték ki maguknak, a' testgyakorlást job-
bára csak hallásból ismerjük; igy egyik lényeges 
részünk fejlesztése a' történetre 's a' jó termé-
szetre hagyatik, mi nem egyéb, mint a' nevelés 
czéljának akadályozása. Most már várhalunk-e 
kedvező eredményt azon intézkedéstől, hol a' 
dolog alapjában el van hibázva? Nem szaporod-
nak-e a' nyavalyák mindinkább, 's a' már eddig 
is hatalmasok nem terjesztik-e mind szélesebben 
birodalmokat, 's mérgezik a' mai 's jövő nemze-
déket? llires nevelök éj orvosok szólaltak fel e' 
tárgyban, a' többek közt nevezetesen dr. Lorin-
zer mondja, hogy a' guga, görcs, idegbajok, 
aranyér, tébolyodás, hypokondria, tüdövész, rö-
vidlátás, tűlingerelt ifjainkban a' nevelésnek tu-
lajdonítható. Természetes, mert az örökös tanulás 
állal folytonosan az idegrendszerre kell munkálni 
az életerőnek, miáltal mind ö, mind az egész mű-
szer tönkre jut, mert ne feledjük, hogy a' test 
erősítésére mi sem történik. A' könyv melletti 
tömérdek görbedés, kivált protestáns iskoláink-
ban a" sok irás, a' tüdő kifejlését akadályozzák, 's 
megalapszik az annyi családok örökség szerinti 
hóhéra, a' tüdősorvadás. A' titkos bűnök szeren-
csétlen áldozatai naponként szaporodnak, 's én 
nem merném csak egyszer is mondani, hogy e' 

Lehetetlen hát mostani rendszerünkkel a' ne-
velés czél ját elérnünk; mert tagadhatlan, hogy 
vallási, erkölcsi, művészeti 's a' t. kifejlésünk 
alapja a' természeti életmüszer; mit érhetünk el 
akkor, ha fölöttébbi tanultatási hevünkben ezen 
alapot lerontjuk, vagy megbénítjuk? 

Ki nevelőintézetekkel ismerős, tapasztalhatta, 
hogv a" mai ifjúságban bizonyos bágyadtság van, 
mit némellyek hanyagságnak is mondanának, má-
sok költői kedélynek nevezgelnek, de a' tapasz-
talat azt mutatja, hogy a' phantasia szegény, ön-
munkásság, találékonyság csekély, költői izgé-
konyság nincs. — De ez nem is csoda. Nézzük 
meg csak az iskolákat: a' szorgalmas falusi tanító 
már reggeli 6 órakor iskolában van, és délig, 
majd kevés pihenés után egész estig, vele, pa-
rányi kivétellel, tanítványai A' hanyagabb tanító 
nem tölt ugyan ennyi időt iskolájában, de tanít-
ványait beparancsolja, 's hogy ö nyelvek alá ne 
essék, a' tanítvány esik a' vessző alá, mert hi-
szen az első fiu feljegyzi a' lármázókat. E' ke-
zelés ellenszeréül híjában keressük a' tért, hová 
a' növendékek magukat testileg gyakorolni ki-
mehetnének; híjában keressük ezt főbb iskolá-
inknál is , hol a' komolyabb tudományok, a' már 
korábban elhanyagolt testnevelés még inkább 
szükségessé teszik azt. Lehet-e csodálni, hogy 
figyelmetlen 's levert kedélyüvé lesz az ifjúság 
tanodáinkban ? 

Elődeink sajátságos módon bántak a' növen-
dékekkel. Magas falak, szoros és különcz szabá-
lyok zárták el a' világtól, sőt, hogy az életvirá-
gok ingereit, mik az ifjú kebelre olly nagy ha-
tással vannak, megsemmisítsék, tógába öltöztet-
ték, hogy a' sötét ruhával öszhangzón, akarva 
nem akarva, a' derült ifjú arcz méltóságos sötét 
színt öltsön. A' fejlődő eszmék azonban hadat 
izentek e' rendszernek, 's ott áll megszégyenülve 
a' kormos fal, a' korát tűiéit tóga nyugalmazva 
a' szegen nyújtózza ki hátra levő napjait. Gyáva 
katona az, ki az ellenséggel nem mer sikra száll-
ni: az életnek kell nevelni az ifjakat, kisértetek 
edzik az e r é n y t ; ugy neveljetek, hogy undorod-
va forduljon el a' világ csábjaitól a' nevendék; 
ezek 's ezekhez hasonlók voltak az ostromlók 
fegyverei, mikkel a'diadalmat kezökbe kerítet-
ték. Az elméletet kinevette az élet: a'remény-
lett fényes eredményt a' megszaporodott betegek 
jajai, az adósság terhe alatt nyögő szülök könyei 
elhomályosíták. Mondjátok a'sántának, hogy ne 
lejtsen menése közben , 's a' vaknak, hogy meg 
ne botoljék. Csak a' gyakorlott hatalom alá haj-
lott egészséges test szolgája a'léleknek, a1 gyen-

Nem & tudós redőkben, mert hiszen bár volna latszata 
ezen földreliuzó terhű tu<lom;>uynnk, hanem egyszerűn 
csak a' testi nevelésnek elhanyaglataban rejlik az ok. 



gült, beteges pedig, minden moralizáló predíka-
tiótok mellett is, zsarnoka. 

Óhajtanám, hogy azon t. cz. egyének és tes-
tületek, kik a' dunántúli ref. superintendentia fő-
iskoláját Pápáról Komáromba szavazták és sza-
vaztatták, leikökre vennék e' tárgyat, 's minél-
elöbb gymnastika felállítására szavaznának, még 
pedig nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag, 
mert az ottani élet nevelésünkhezi viszonya két-
szeresen teszi azt szükségessé. 

Mennyit e m l e g e t j ü k mi a' görög és római 
nemzetet, bámuljuk a' nagyságot, mire emelked-
tek ; és nem látjuk, (legalább tetteinkben nem nyi-
latkozik), hogy annak, mit bámulunk, egyik igen 
k i t ü n ö emeltyűje a' nevelés volt, mert iskoláikban 
a' test és lélek képeztetett. A' mi növendékeink 
tudnak beszélni a' régiek férfias játékairól, beta-
nulják, mit erőteljes ajkak zengtek egykor, de 
egyéb nincs semmi. Ezért mondja Göthe: 
W i e ? Gymnasium nennen die jetzigen Menschen die Státte, 
W o die Jugend versitzt, acli wo der Körper verd i rb t ; 
Den Ort, wo er wurde geiib% bezeiclinet der Nahme. 
Bei den llellenen war That, aber wir reden davon. 

Apáink vérözön közt szerzék a' hazát, vér-
förgetegek közt őrizték meg számunkra. Bizo-
nyosan a'test nevelését fögondul kellett tartaniok. 
Mi, kik azt elhanyagoltuk, miben vagyunk dere-
kabbak ? Talán tudósokká lettünk, mert hiszen a' 
bék szelid angyala a' tudományosság 's magasb 
műveltség szülője uralkodik fölöttünk? Hírlap-
jaink azonban's egész irodalmunk mást bizonyít-
nak, mert tudományosságunk e' hévméröi ala-
csony állást mutatnak. Hogy is ne, mikor neve-
lési rendszerünk általánosan is az ember, de kü-
lönösen saját természetünkkel ellenkező, hova 
járul a' mármár megboldogulandó latinnyelv is, 
tudományosság terjedését várni, nem egyéb jám-
bor óhajtásnál Hát tarthatunk-e sulyegyent apá-
inkkal ? ugy hiszem , fölöttünk sírja a1 költő e' 
könyüket: 

Oh! más magyarra! verte vissza 
Nagy Hunyadink Maliomed hatalmát. 

Ismét egy másik igy szól honunkról: 0 gyáva 
fajt szült, 's érte sírba jut. 

A' porosz nemzet kormánya parancsolatot 
adott ki, hogy az iskolák mellé gymnastika állí-
tassák, pedig körülményei e' fontosságra vergő-
dött ifjú nemzetnek politikailag is sokkal kedve-
zőbbek, • ) és mi, kik felett vészt jósoló fellegek 
lebegnek, nyugodtan dugjuk össze kezeinket. 

Hallottam egyházi szónokot, ki a' nevelés 
iránti szent hevében festette az ítélet napját 's 
mondá a'hanyag szüléknek, hogy elmondhatják-e 
az igaz biró elébe állván : ímhol uram a' gyer-

*) Tegyük hozzá, hogy a' porosz nép már századunk eleje 
óta birt úgyis eleg hatékony testészintézetekkel, és hogy 
ott a' népnek majdnem egész férlitömegére ki ter jesz-
kedvén a* czélszerűn alkotott honörrendszer, (Land-
wehrsystem) ez maga is kész testneveléskint hat. 

mekek, kiket nekem adtál, azok közül csak egy 
is el nem veszett. Ha most a' haza felszólítaná 
iskoláink igazgatóit; a' vészben forgó anya kérné 
vissza fiait a' nevelőktől; elmondhatnók-e, hogy 
közülök csak egy is el nem veszett ! 

Nincs több szóm e' tárgyban, mint azon óhaj-
tás, hogy a' kik e1 tárgyban működhetnek, legye-
nek apostolai az ügynek, munkálkodjanak míg, 
nappal van, tűzzék ki a' reform zászlóját, és ha 
van még hónát okosan szerető magyar, alája tér. 

D ö m j é n F e r e n c z . 

Javaslat hogyan lehetne a' dunán-
túli rendszerben kívánt helybeli 
eonventeket (i>resl»yteri«im<»kat) fa-

luhelyeken létre liozni. 
1) Nevök lehelne azon egyéneknek, kik ezen 

helybeli conventet teszik: öregek, elöljárók, vagy 
convent tagjai. 2) Számok a' gyülekezet nagy-
ságához határoztassék, legyenek vagy 12, vagy 
24, vagy 36. 3) Helybeli convenltagokká vá-
laszlathatnak a gyülekezet honoraliorai, telkes 
gazdái, házas és házallan zsellérei. De legyenek 
30 esztendősek, jó erkölcsijeit, és tartozzanak az 
eszesebbek közé. 4) Választásuk igy történhet-
nék: A' helybeli lelkész, a' község mostani elöl-
járói hozzájárultával, az egész gyülekezet csa-
ládatyái közül, ha 12 egyén volna választandó, 
36-tot szemelhetne ki, kik névszerint egy levél 
papirosra feliratnak; melly névlajstrom azután 
annyiszor másoltalik le,- a' hány családatya a' 
gyülekezetben van. Ebből vitessék a' kisbíró által 
minden házba egy példány, azon meghagyással, 
hogy a'családatya jegyezze meg aláhúzással azon 
12 férfiú nevét, kiket helybeli convent tagjaivá 
kíván választatni. Az igy megjegyzett leveleket 
hozzák a' családatyák a' lelkészhez; ez pedig a' 
község elöljárói (Ortsgericht) jelenlétében nézze 
által és számlálja meg a' voksokat. A' legtöbb 
vokssal biró 12 egyén helybeli conventtagjaik-
ká neveztetnek ki. — A leánygyülekezetekben 
szinte igy választassanak annyi tagok, a' mennyit 
a' teherviselés proporliója megenged. 5) Ezen 
választás minden 3-dik esztendő lefolyta után 
ujítassék meg. Az illyen t r i e n n i u m alatt törté-
nendő ürességek betöltése maradjon az uj válasz-
tásig. 6) A' község mostani evang. elöljárói te-
kintessenek már is helybeli convent tagjainak. 7) 
A'tartandó gyűlésekben elnököljön egyrészről a' 
lelkész, ki is a' gyűlést hirdetendi; másrészről 
a' világi elnök, ki, ha csak lehet, a' honoratiorok-
ból legyen, ha pedig ez nem történhetnék, a' hely-
ség bírája, vagy más a' convent által választott 
tag lehet. 8) Az előforduló tárgyakról, a' lagok 
előtt ismeretes, a' mennyire lehet magyar nyel-
ven, jegyzőkönyv vezettessék. Az ehhez szük-
séges jegyző legyen az iskolatanító vagya'hely-
ség ev. jegyzője. 9 ) A' határozatok törvényere-



jüek; és előforduló panaszoknál alapul szolgálnak 
a' conventjegyzökönyv kivonatai. Ugyanazért a' 
gyülekezet minden levelezései a* helybeli con-
venlböl induljanak ki 's másoltassanak le az il-
lető jegyzőkönyvbe. 

Az illy módon felállíttatott helybeli convent 
kötelességeit lásd: Prot. egyh. és iskolai lap f. e. 
7-dik számában : ,,A' békési evang. egyházme-
gyének 183J-dik évben választmány által ki-
dolgozott, és közgyülésileg elfogadott rendezete 
fcoordinatio) czikk alatt. 

J a v a s l a t i T o l n á b ó l . 

Az ág. dunántúliak és a' tisztújítás. 
E' lap utján értesíttetünk, hogy a' restaura-

tionak üdvös eszméje, melly másutt olly nagy 
méltánylást talált, a' dunántúli egyházkerületben, 
bár egyházak szavazata utján keresztül vitetve, 
a' legközelebbi aug. 13—diki gyűlésben visz-
hangra nem talált és megbukott. De az értesítők 
nem közlölték, még a' pótlékban sem, azon fö-
indokot, melly a1 dunántúli ágostaiakat a' restau-
rationak megvetésére motiválta. Adjuk azt léhát 
itten egy kis fenékkeríléssel és néhány glossák-
kal. Tarlozunk pedig ezt átadni a' nyilvánosság-
nak , nehogy a' restauratiónak nem óhajtása az 
ágostai lelkészekre, kik által eszközöltetnek a1 

legtöbb szavazatok, homályt vessen; mintha ök 
nagyobb részint a' feljebbi hivatalokra emeltetést 
és a' reslauratiót ön gyarló nevük és méltatlan-
ságuk érzetéből nem kívánnák. 

Először is meg kell jegyeznem, hogy a' res-
tauratiónak indítványozása a' tolnai esperességböl 
eredelt ki; következőleg nem magyar, hanem 
németajkú egyházakból; hol mindenek rendesen 
és méltányosan folynak; és hol a' gyülekezetek 
sem esperesektől, sem más halósági tisztviselőik-
től, midőn ezek ügyökben fáradnak, egy lépést is 
ingyen 's jutalmatlanul nem kívánnak 's nem is 
hagynak. Úgyde a' dunántúli ág. magyar ajkú 
egyházakban, mellyek legszámosabban levén, 
szavazataik is legdöntőbbek, — minden hivatal, 
melly a' kenyérhivatalon felül áll, becsületből vi-
seltetik 's ingyen; a' superintendens is olly vé-
kony dijat húzván, melly csak épen több a nul-
lánál. Ok nem gondolnak azzal sokat, a' hatósági 
tisztviselők eröteljesek-e még, vagy már erejök-
fogyotl aggastyánok; visznek-e végbe valamit 
a* körlevelek irásán kivül; a' közjó ügyében mi-
ből költenek, nem e talán saját véres keresmé-
nyükből; eljárnak-e szorgalmasan a' gyűlésekbe 
és választmányokba's t. eff. mihez pénzerő kíván-
tatik: nem! nem! ők szépen megelégesznek a' 
semmit tevéssel, csakhogy fizetésektől kiméltes-
senek meg. Mindazáltal, ha hivatalnokaik olly 
nemeskeblüek, hogy saját erszényükből áldoz-
nak és költenek az egyházak ügyében és erszé-
nye helyett: azt dicseretökre meg kell vallani, 

nagyon szeretik; sőt a' hatósági tisztviselőktől, 
felmagasztallatásukért, hallgatagon követelik is. 
A' hanyag hivatalkodás, a' számtalan mulasztás, 
pontatlanság, halogatás, roszul vagy kelletlenül 
ténykedés, az ügyek csigalábon menése, az egy-
házi és iskolai pénzek panaszos kezelése, a' za-
varos számadásokkal vesződés, és más egyéb sok 
lacrimák, mindnyájan e' kútfőből áradnak ki, en-
nek viszont belső rejtélyes kútforrása nem ám 
épen az okul vettetni szokott szegénység, hanem 
a1 buzgótalanság és valami önző ázsiai nyerseség-
maradvánv, melly a' közjóra áldozástól iszonyo-
dik és a1 magyarnak vérében van. 

Igy állván a1 dolgok, jó szerencsének kell 
tartani, ha egy-egy vidékben találtatik esperesi 
vagy más halósági hivatalra egyén, kiben az el-
vállalási akarat és a'gyülekezetek szavazatai ösz-
pontosulnak; minthogy a'hivatal merén terhek-
kel jár, és jövedelmeket nemcsak nem hoz, söt 
inkább fogyaszt. Természetesen tehát mind lelké-
szek mind laicusok ugy okoskodtak, hogy igy is 
bajosan akadván egyén a' hivatalviselésre alkal-
mas és a' megválogatásra elegendő : hát ha 
restauratió leend, és azt az ingyen 's mégis buz-
gón szolgált hivatalnokot hála helyett kritizálják, 
teszik és veszik is, miképen lehet remény hiva-
talnokok nyeréséhez! Azért jobb nekünk nem 
restaurálni. És ez jól van ideiglen, az eddigi 
slendrián systema szerint. De, édes dunántúli 
uraim, vájjon soha sem akarunk-e elkezdeni, 
szent ügyeinkben fáradozó hivatalnokainknak illő 
díjt nyújtani? Hátha illyent veendenek idöjártával 
minden egyházi tisztviselők, nem gyülekezeteik 
drága kegyeiből, hanem más magasabb országos 
intézetből? Akkor sem kívánjuk a' restauratiot? 
Ezt ugyan hinni nem akarom. Azért kissé men-
tenem kell a1 dunántúliakat ezen korszerűtlen 
végzésükért azzal, hogy ez (valamint a' káplá-
nok helyben nem maradhatása), csak ideiglenes 
végzés; és bizton reméljük, hogy nem sokára a' 
restauratio ujolag szőnyegre kerülvén, elfogadta-
tandik; következőleg Relőrmbarálnak e'tárgyat 
megpendítő jeles értekezése , mint bona causa, 
végre dunántúl is triumfáland. 

G y ö n g y ö s p a r t i . 

Cí y ii 1 é s e k. 
Ud var iiely széki reform, egyii. me-

gyei gyiilés. 
Egyh. megyénknek rendes őszi gyűlése sept. 

2b. 's következő napjain tartatott sz. Udvarhelyt. 
Kitűzött nevezetes tárgya a' „directorválasztás" 
levén, előre népes gyűlésre számítoltunk; mert 
nálunk, világi mind egyházi renden, a' „választás" 
olly hatalmas ige, melly a'közönösség álmából 
is felrázza, 's akaratlanul is a' gyűlés helyére 
vonja a' szózattal birók egyetemét. 

Reggeli 9 órakor nyitá meg a1 gyűlést t. 



Bodor Pál esperes ur, idvezlő rövid beszédével; 
kit t. Dáné Mózes uj jegyzőnk váltott fel; elő-
mutatva a' főtiszt, közzsinat levelét, mellyben az 
ő jegyzővé lett kinevezletése 's feleskeltetése 
foglaltatott. — Tarlalomdús beszédében e. me-
gyénk állásáról egyes, de hü vonásokat adva, 
hajlott kora gyengeségeit megemlítve, segélyre 
szólítá fel mind a' t. esp urat, mind az egész 
egyházi rendet. Szavait hangos „éljen" követé. 

Ezek végeztével t esperes ur egy panaszos 
kérelmet ada be; előterjesztve, hogy az Erdélyi 
Hiradó f. e. 40- ik számában egy Telekdy álnevű 
egyén felélesztve azon vádakat, mikkel t. espe-
res ur ülnök K. M. által régebben vádoltatott, 's 
mellyek részletes zsinatilag béke utján elenyész-
tettek volt (prot. egyh. és isk. I. 16. szám) azo-
kat valósággal megtörténteknek, és nem puszta 
ráfogásoknak állítja; 's mivel, mint gyanítja, Te-
lekdy és K.M. ur ugyanazon egy személy, mivel 
ez irat által kettős hivatala jegyzői és esperesi, 
van megsértve — kéri a' részletes zsinatot, hogy 
az ügyet magáévá téve, megsértett hivatalos be-
csülete helyrehozására a' szükséges lépésekről, 
intézkedjék. — Mellynek felolvasása után elnöki 
székét elhagyván, a1 gyűlésből kiment; K. M. ur 
pedig kifogást telt részszerént a' részletes zsinat 
bírósága, részszerént azok ellen, kik ez ügy által 
érdekeltetve vannak. 'S miután elébe terjeszte-
tett, hogy itt nem törvényes ítéletről van szó, csak 
arról, magáévá teszi-e a' szék t. esperes ur pa-
naszát? az erröli szabadon lehető tanácskozás 
végett a' t. ülnök úrtól is megkívánta a' gyűlés- j 
böli kimenetelt — de a' kit erre rávenni sem- j 
mikép nem lehetett — mint mondatott, azért, mert 
nem bizonyos, ö-e az álnevű Telekdy vagy nem? | 
— Ekkor tehát javasoltatolt a'legrövidebb ut,t. i. 
felszólítalása Ií. M. urnák a' nyilatkozatra. Fel is 
szólíttalolt többektől; de erősségül azt hozván fel, j 
hogy a' részletes zsinat bírósága ellen már kiíö- j 
gást tett, 's nyilatkozata által az ügy érdemébe 
ereszkednék , mit tenni nem akar — határozattá 
lön: „közöltessék a' panasz ülnök t. Ií AJ. úrral, 
hogy feleletét legye meg, ö -e Telekdy V 's ré-
szese-e az ö neve alatt megjelent irománynak 
vagy nem ?" — És e' közlést Ií. M. ur el is fogadá! 

E' tárgy folyta közben gyönyörű intermez-
zóknak valónk tanúi. K.M. ur Békevölg} it vá-
dolta, miért irá meg ez ügynek a' tavaszi gyű-
lésen lett lefolytát — mert — igy okoskodék — 
ő eleveníté fel a' már békés uton eligazított dol-
got, 's Telekdy kénytelen volt a' ferde közlésre 
nyilatkozni. *) Nem kelle löbb ; K M. ur e' sza-
vaira a' papság egy része reá támadt Békevöl-
gyire (még azután is, midőn megkérém, hogy 
már velem és ne Békevölgyivel igazítsák a' bajt) 
hibázlalák a közlést, kérdve az egyik: „kibízta 
rám kiírni a' gyűlés tárgyait?" tanácsolva a' más 

*) E1 logica párját heledliél országban kereshetni. F. 

hogy „jobb lelt volna addig a' leczkén praele-
gálni" — „vékonyabb tollal írni." Egy pap gyö-
nyörű melléknévvel tisztelt meg, „Kalákás"-nak 
nevezvén; a' másik fenyegetve mondá: ,,nem 
commendálom, hogy rólam vahmit írjon , mert 
penna helyett egyébbel felelek" — a' harmadik 
még a' gyűlésekből is ki akarta zárni, hogy töb-
bet ne írhassak 's a t. "s a't. *) Illy, 's több ha-
sonló megtámadások *s fenyegetések közi magam 
szót is alig emelhettem; hárman négyen vágván 
keresztül beszédem fonalát — mit a' jelen volt 
méltóságos gondnok ur is megsokalván, rendre 
utasílá a" papságot — jogtanár S. D. ur az illetlen 
kifejezésekért óvást iratolt a'jegyzőkönyvbe egy 
pap azzal akará csendre birni a' lármázókat, hogy 
e' gyűlést, ha igy foly — az Efesusi tolvajzsinat 
utánzásának fogják tartani Mind hijába! 
a' zaj folyt — folyt, mig 11 óra tájt az irt közlés 
Ií. M. urnák kiadatott. 

Most jött már a1 „directorválasztás" sző-
nyegre. Hosszas vitatás után megállítatván e l -
vekül a) hogy a1 hivatalkodási idö 3 év, melly-
nek végzetével elbúcsúzni köteles a' választott 
— b) hogy senki kétszer egymásután meg nem 
választathatik, azonban első hivatalviselése után 
eltelvén a' 3 év, újból választható. **) Ez elvek 
megállítása ulán kérdésbe tétetett: titkos, vagy 
nyilvános szózatolással történjék-e a' választás? 
elnök keservesen figyelmezteté a' széket azon 
meggyaláztatásra, mit vele a' mult visitationis 
director választáskor elkövetőnek, czédulaelfer-
dítéssel vádolván - 's kijelenté, hogy ö, ha czé-
dulával történik a'választás, kezelő nem fog len-
ni, nehogy ujabb gyanúsításnak tegye ki magát 
— hasonló értelemben nyilatkozván a' gondnok, 
jegyző 's mások is — miután a' czédulávali vá-
lasztás , 6 szótöbbséggel megállítalott, egy bi-
zottmány nevezletett ki a' szózatok beszedésére 
— 's eredmény lön , hogy Karácson Mózes 20 
szózattal, 11) mellett — directornak megválasz-
tatott 's fel is eskeltetetf. — Ezen délelőtti ülés 
tárgyai közt még csak az megemlítendő, hogy a' 
protesl. egyh. és isk. lap 4 példányban a' jövő 
1845-ik évre is meghozatni meghalározlatott. 

Délután jeg-yzököny olvastatott: mikor is ész-
revétetvén, hogy a' t. Ií. M. urnák kiadott köz-
lésben a' feleletre határidő nem tüzetett ki — 
annak beadása határidejéül a1 folyamatban levő e. 
megyei gyűlés vége állíttatott meg. 

Melly bekövetkezvén, 27-kén t. jegyző fel-
szólító K. M urat nyilatkozata beadására. Azon-
ban e' helyeit most előbbi kifogásaira 's arra hi-

*) Legjellemzőbb ez ügyben az, hogy midőn egy, engem 
vádoló és fenyegető paptól kérdeztem: olvasta-e köz-
lésemet? azt felelte: „nem; de neki mondták, hogy 
nem jól van."— Ehhez nem kell commentár. F. 

**) A'ki egyházmegyénk mostani állasát nem ismeri, azelőtt 
furcsának tetszhetik ez elv. — Furcsa is biz az — ; de 
hijába, inter duo mala minus malum. 



hogy miattok soha sem kell restauratiot óhajta-
nunk. — Harmadszor. A' segédgondnoki hivatal 
is a' hevesi részről üres levén, meghagyaték az 
ekklézsiáknak, hogy szavazataikat oct. 23-kára 
beküldjék, mert azok 28-kán Mező-Túron fel-
bontandók lesznek. Szenczi F ü r d ő s L a j o s . 

vatkozott, hogy nincsenek most jelen azon t. pa-
pok, kik a' székezés kezdetekor jelen valának; 
említé azt is , hogy a' nála levő válaszban nincs 
határidő szabva 's a' t. — Részletes zsinatunk 
azonban a' késedelem által csak t. esperesünk 
gyaláztatási idejét látván hosszabbítva lennimeg-
határozá „hivatalosan és teljes tisztelettel meg-
kérni erdélyi kormányzó ő e x c e l l e n t i á j á t , rende-
lést tenni az Erdélyi Hiradó szerkesztőségénél, 
a' Telekdy álnév alatt közlött czikk valódi írójá-
nak megnevezésére — és ha ez megtudatik, akár 
ki legyen is, ha egyházi személy leend, a' főpap 
úrhoz jelentessék fel, 's elégtétel kéressék." 

Ennek végzésével a' jegyzőkönyv felolvas-
tatott, megállíttatott, 's a' gyűlés eloszlott. *) 

U. I. Épen bevégeztem vala közlésemet, mi-
dőn véletlenül a' t. K M. ur felelete elömbe aka-
da, mellyben azt irja, hogy „azon lázító panaszra 
nem felel — mert nem tartozik felelni.'4 — Auch 
gut — mondaná Saphir. 

F á b i á n i D á n i e l 

Heves nagykunsági reform, egyli -
megyéből. 

Utolsó közlésünk óta — apr. 11-dikéröl — 
csupán szavazatbontás végett tartanak a' nagy-
tiszteletü 's tekintetű hivatalnok urak némi össze-
jöveteleket, mellyekböl mi kis tiszteletű 's tekin-
tetű szegény laterizálók száműzve levén, a' zöld 
asztalnál történtek közül hitelesen csak azokról 
szólhatunk, mellyeket a' köröztetett jegyző-
könyvi kivonatokban olvasánk. — Ezek után ír-
hatjuk először, hogy losonczi báró Bánfy Pál ő 
nagysága az ekklézsiák általános többsége által 
világi tanácsbiróvá választatván, e' hivatalt szí-
ves készséggel fogadá, 's a' szokott hivatali es-
küt sept. 3-kán T. Rofon már le is tette. A' báró 
ismertetésére legyen ez úttal elég megemlítni, 
hogy ő a' kit a' pesti reform, gyülekezet 1841-
dik évi febr. 14-kén felügyelőül 's presbyteriumi 
egyik elnökül választott. Szíves örömmel üdvö-
zöljük öt egyházmegyei ülnökeink sorában! 

i Másodszor. Egy papülnöki szék máig is üres. Je-
lenleg két — legtöbb szavazatot nyert — egyén 
van kijelölve, úgymint Kocsa István túrkevei és 
Győri Lajos kisújszállási lelkipásztorok, derék 
lelkes férfiak, kik haladó korunk szavát minden 
bizonynyal megértették. Közülök bármellyiket, 
egykor mindkettőjüket, örömest szemlélendjük 's 
tisztelendjük a'zöld asztalnál, 's erősen hisszük, 

# ) El papi gyűlés volt, "s kérem, méltóztassék a' mai leve-
lezést megolvasni *s meghatározni: hol van ezen gyű-
lésben azon hangulat, tartalom, vita 's a' t. melly azt 
bizonyítaná, hogy itt Jéius Krisztusnak tanítványai olly 
ciélból gyűltek egybe , hogy a ' r á j o k bizott nyájnak 
idei és örök boldogságáról a' szent lélek segedelme 
altul, mint egymást szerető testvérek tanakodjanak? 

S s é ka cs. 

I s k o l a ü g y . 
Nógrádi ev. tanítók nagygyűlése. 

A' nógrádi tanítók f. oct. 2-kán B. -Gyarma-
ton tartották az első n a g y g y ű l é s t , melly még ek-
kor csak a' társulat rendezésére volt kitűzve. A' 
lelkesedés nagy volt, a' jelenvolt 22 résztvevő 
közt, 's a' társulat felvirágzására sok reményt 
nyújtott a' tárgyakbani meleg részvét, annyival 
inkább, hogy a' közbejött akadályok, mellyek e' 
tárgyat egy évig felfüggesztették, kioltották a1 

szalmatüzet. Gyűlésünket egy pest- 's három hont 
egyh.megyei tanító jelenlétével megtisztelte, mi-
ért nekik a' társulat köszönetet szavazott. Ok tán 
átviszik a' nógrádi eszméket saját körükbe. A' 
házigazda Hudácsek János egy üdvözlő, s még 
két Pucz Henrik és Kálniczky András tanítói ta-
nácskozásoknak üdvös hatását 's korkivánatait 
tárgyazó b e s z é d e i k után, a'tanácskozásnak követ-
kező eredménye lön: 1) A' társulat ügyeinek si-
keresb vitele végett választott maga köréből tiszt-
viselőket illy renddel : elnöklett Hudácsek János 
b. gyarmati; alelnök Pucz Henrik kálnói; j egy -
zők: Kálniczky András és Raicher János, amaz 
losonczi, ez n. kürtösi; könyv-és pénztárnok: 
Vitális Pál losonczi tanítók. 2) Évenkint egy 
nagygyűlés, 's pedig felváltva , majd Losonczon 
majd B-Gyarmaton tartassék; ezen kivül kisebb 
gyűlések déli Nógrádban elnök, északiban alel-
nök elölülése alatt annyiszor tartassanak, a' 
mennyiszer azt a' feladott értekezések vagy ta-
nítmányok megbirálása megkívánja , hogy a* 
nagygyűlésben felolvastathassék. 3) Nagygyű-
lésnek határideje mindig a' nagygyűlésben ha-
tároztassék meg. 4) Könyvtár alapítatott "s he-
lyéül Losoncz tüzetett ki, mellynek alapítására 
minden szegénységünk mellett is azonnal 20ezüst 
forintnyi öszveg aláíratott. Pénz erejéhez szabva 
következő könyvek meghozatni rendeltettek: 
Edvi Illés koszorúzott munkája; Peregriny Elek 
„természettörténete," Rajcsányi János ,, Magya-
rok története ,Varga János „neveléstana" és 
Zsoldos Ignácz „nevelésünk hiányai" czimü köny-
ve. 5) Könyvek olvasását illetőleg határoztatott: 
tagnak ingyen; nemtagnak egy váltó garasért 
egy hétre adatni; de a' könyv elkoptatási vagy 
elvesztési esetében kárpótlás mellett. A' könyvet 
négy hétnél tovább egy helyen nem szabad tar-
tani. A' könyvtár neveléséhez a' tagok évenkint 
24 ezüst krajczárral járulnak. Ennél ugyan ki-
sebb adózás 's áldozat nem lehet saját művelődé-
sünkre; de ha ötvenre menő tanítók számát fel-
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vesszük, évenkint szépen fogjuk nevelni a' még 
most csak csirájában levő könyvtárunkat E' 
mellett bizunk, hogy a' nevelés, tudományok 
műveltség nagylelkű pártolói, millyeneket Nógrád 
bőségben felmutat, egynehány hasznos könyvecs-
kével szinte szaporítani kegyeskedendnek csekély 
számú könyveinket. 7) Jövő nagygyűlésig rövid 
foglalatú 's iskolába szórul szóra használható ta-
nítmányokat kútfők után kidolgozni ezek vállal-
ták fel: Pucz Henrik „természetleirást," Raicher 
János „Magyarok történetét," és Kalniczky Andr. 
„földleírást," melly tudományok a' kisgyülések-
ben megbiráltatván, még körbe is fognak bocsát-
tatni, hogy az illető bírálók jegyzéseiket feltegyék 
's a' nagygyűlésben előadják. Iskolai könyv elég 
jelenik meg; de mondhatni, terjedelmesége miatt 
iskolában egy sem használható; mert falusi is-
kolákban , hol a' gyermek alig 6 hónapig jár az 
iskolába, 's ez idö alatt négyféle tudományt is 
kell tanulnia, minden tudománynak csak vázlatát 
lehet adni, 's a' könyv egyedül tanító használa-
tára maradt, ki, ha nem eléggé ügyes, belőle jó 
kivonatot sem tud csinálni De ezen tanítmányok 
dolgozása által azt is akarjuk elérni, hogy azon 
sok ócska, túlélt s még talán negyedik ős apá-
tól örökösödési úton kapott kéziratot jobbal, kor 
igényeihez alkalmazottal váltsuk fel; mert még 
csak három év előtt egy vizsgálaton azt tapasz-
talta ennek irója, hogy a' gyermekek még csak 
négy világrészt ismertek, mert — úgymond a' 
tanitó — „az ö studiumában úgy van." Ezt nem 
gúnyképen irom, de szivemből sajnálva a' tanitó 
elmaradásán, mit, más okok mellett még illy tu-
dományok hiánya is okozott. 8 ) A' társulat mű-
ködéseiről Egyházi 's Iskolai Lap utján a' kö-
zönségnek számolni rendeltetett, hogy a' „haladni 
nem akarásnak" bélyege olly gyakran ne süttes-
sék homlokainkra, mi a' hírlapokban gyakran 
történik. K a l n i c z k y A n d r á s , jegyző. 

S z e n t l a n t 

Fohászok halottak felett 2 
Te mindent itt hagyál , 
Mit föld adott neked, 
'S egekbe költözél , ' 
Hol férjed 's Istened, 

Nyugodj édesdeden 
Magányos ágyadon ; 
Viruljon hála fel, 
Mohlepte sírodon ! Amen, 

Ha özvegyen maradsz 
'S elhágy egyetlened 
Ne sírj! hisz Jézusod 
Hűn megmarad veled! 

És ha magányosan, 
Nehéz az életed, 
Van Jézusod szeresd, 
"S könnyű lesz eleted. Amen. 

, ,Té r j meg, oh jó anyám !'* 
Kiált a" kis fíu, 
Szemeböl köny pereg , 
Arczan ül néma bű. 

,,Ölembe tér j leány 
Piheny anyád szivén, 
Mert nélküled korán, 
A' sírba szállob én. 

Es sírnak — ég felé 
Sóhajtva szüntelen — 
Ne hagyj zokogniok 
Isten, reménytelen! Amen. 

Hogy meg kell halnom, azt 
Tudom jó Istenem, 
Csak arra kér lek , adj 
Meghalnom édesen. 

Sirasson, kit szeret 
Szivem, bús hangokon — 
Csak száljon égbe-fel 
Lelkem gyors szárnyakon. Amen. 

Ha szenvedés reám 
Nyomul mindenfelől, 
'S szétdúlva életem 
Reménye kül 1s belől. 

Oh, adj elég erőt 
A ' bajt kiállanom 
Avvagy bizalommal 
A" sírba szálanom. Amen. 

„Ébred j fel ápolóm ! " 
Az özvegy esdekel, 
Koporsójára rogy 
'S a' fér j , ah nem felel. 

, ,Ébredj fel jó a tyánk!" 
Szól két fi 's egy leány, 
De élet nem tűnik 
Fel sápadt homlokán. 

'S ők négyen olly nagyon 
Sírnak a1 holt fe le t t , 
Hogy megszánja Isten, 
'S ad nekik enyheket. Amen, 

E l e f á n t M. 

V e g y e s e k . 
Templom szentelés. October 20-kán 

szenteltetett fel a' b. Somogyi egyházmegyében 
kebelezett P. korpádi fiók egyház ujja alakított di-



szes kis temploma. — E' templomot boldog em-
lékezetű 's vallásos buzgalmu néhai tek, Sárközy 
János ur építteté, fentartására alapítványt is tett; 
azonban az idö emésztő ereje e' templomot is 
megrongálá, de mellyet most, a' boldogultnak 
méltó unokája Sárközy Sándor egyházi ülnök ur, 
öreg atyja végrendeletét megtartandó, romlado-
zott állapotjából kiemelve, ujjá és csinossá ala-
kíta, nemcsak, hanem diszes sakramentomi edé-
nyekel, mint szintén ha rangoka t is ujakat szerze, 
's ez utóbbiak számát háromra neveié. 

Kezdetett az is ten i fisztelet reggeli 10 óra felé, 
a1 templomban a' tanítói kar harmóniájával, mellyet 
t. Kovács József lelkész ur igazgatott, a1 szabad-
ban pedig a' nép szájából 's szivéből emelkedett 
énekek zengedezésével a' templomban látni lehetett 
több főrangú r.kath. uri családokat, 's a' f. t. cle-
rusnak több érdemes tagjait. — Szónokolt Szabó 
Gergely, csököli lelkész ur, az ég kegyes ma-
lasztit kérvén a' templomra, 's az ünnep czé l jához 
alkalmazott velős és ékes beszédet tartolt, vezér-
igéül választván II. 3Iós. 40: 9. Mig orátori kel-
lékekkel ellátott tetszetős beszédét a' n. t. férfiú 
tartotta: az alatt a'templomon kivül volt sokaság 
előtt hedrahelyi lelkész t. Bosznai Sándor ur szó-
noklott I. Mós. 28. 17. vers. vévén az alapigé-
ket. — E' beszédek végeztével t Szakáll Lajos 
az anyaegyház papja Péteri tűzzel 's lelkesedéssel 
a' sz. asztal mellett ágendát mond, 's meghíja a' 
hívőket a' sz. asztalhoz, maga a' kenyeret, szent 
benedeki pap t. Szabó Sámuel pedig a' poharat 
osztogatván. — A' szent asztalhoz járultak közt 
a' templompatronusnak, midőn családjával a' sz. 
jegyek vételére járult, orczáján látni lehetett a' 
vallásos buzgalomnak, 's megindulásnak külső je-
leit, melly vallásos buzgalmat ö már tettekben is 
sokszor kimutatott. — Berekesztette e' sz. szol-
gálatokat a' CXXII-ik 'Soll. 3-ik versének a' ta-
nítói kartól lett eléneklése: Légyen te kőfalaid-
ba 'sta' t. 

Örvendetes ltir. A' nagyhonti evang 
egyh. megye lelkészei, az egyházunk javáért áll-
hatatosan buzgó Szeberinyi János superintendens 
ur felszólítása következtében 's az ő elnöklete 
alatt lelkészi conferentiában egyesültek 's f. évi 
oct. 10-kén tárták Udvarnokon első összejövete-
lóket. Jövö számunkban — ha lehet — bővebben 
szólunk a' dologról Wengericzky társunk közle-
ménye által , 's örvendünk, hogy a' mai levele-
zés óhajtásai meg vannak előzve. 

f j C V C l e z é s . Minthogy a' tisztújítás mellett és 
ellen sokan és nyomosán szólottak, azt bátor hiuui alulirt, 
hogy e' targygyal már felhagyhatnánk. Még legfölebb tan Ke-
forrabarátnak lehetne szólója Kis S. ur ellenében, mi ha meg-
történik, lapunk nyitva all; kulunben a' dolgot befejezettnek 
tekinthetnők. Ha a' tisztújítás akármelly gyűlésen szóba j ö -
vend, ugy hisxem, hogy baratai vagy ellenei, e* lapokban fel-
lelhetik a' mellettok vagy ellenók vívó okokat. Sxobad legyen 
örömemet kifejezni azon férfias méltóság felett, melly a' csa-

tárók e' lárgy körüli irataiban érezhető vol t ; fajdalmamat 
pedig azon néhány személyes gyanúsító czélzatok felett, mellyek 
i t t -ot l a' táborozásból kirínak. Nálam az igas műveltség 'a a* 
keresztyén valódi indulat egyik csalhatlan je le , azon enge-
dékeny, kímélő türelemben áll, mellyel egymásnak ellenkező 
nézetei iránt viseltetünk. Hol ezen türelem hiányzik 's nem 
az ügy, hanem a ' személy's ez nem okokkal, hanem gúnynyal, 
megvetéssel vagy sérelemmel sujtatik, ott én valódi művelt-
séget 's keresz ty n indulatot találni nem tudok. Melly állítá-
somra nézve minden eredményfaragás ellen protestálok, való-
disága mellett nem esküdözöm , 's ha méltatast nem nyerek 
vele, beérem a' könyörülettel is. 'S most következik egy 
más levelezés. N. t. Farbaky Dániel hegyaljai alesperes ur , 
az egyh. és isk. lapba egy hosszú czikket külde „Svab-olasii 
egyes iles eseménye" czim allatt, melly azonban egész kiter-
jedésében azért nem adathalik k i , mivel eredményt nem kö-
zölvén, nemcsak hogy tanulságos uem lehet, de söt például 
szolgálna, miként ne kellessék egyesülni ? — Az égési ese-
mény odamegy ki, hogy a' f. év jul. 2. egy vegyes küldöt t -
lég előtt összegyűlvén ágost. "s helv. vallású Svab-olasii 
népség családfői, miután állítólagosán 15. pontokban egyesül-
tek volna, a ' választmányi némelly tagok hazasietése miatt, a ' 
szerződés ott rögtön sem el nem készült, sem az illető lako-
sok által alá nem Íratott. Minek az volt következése, hogy 
jul. 7-kén az elkészült unió szerződési-levél aláírás végett 
az illetőknek aláterjesztetvén a'helvét rész, azt, ugy miut volt, 
aláírni vonakodott, következőleg az anio nem torténvéu most, 
boldogabb jövendőre vár. — Alólirott véleménye szerint, a ' 
helvét párt által előterjesztetett 8 pout igazsagosban vezet 
az uniolioz, mint a ' választmany jelenlétében készült 15. Mi-
vel a' 15 pont által nemhogy nem lettek volna uniálva, söt 
ügyök bonyolulttá válnék az által, hogy mint külön két k e -
rület alá tartozván, két urnák szolgálván, két agentionalét 
fizetvén, két ; sőt három gondnokot egy helyeit tartván, kétféle 
presbyteriumok levén, divergálna inkább, mint összeforrna. 
Ellenben a' nagyobb számú reform, rész, az által, hogy egy 
templomot, egy pénztárt, egy törvényhatóság alá való t a r -
tozást, egy vallásbelikülönbség nélküli tagokból való presby-
teriumot teve az uniónak alapul, inkább látszik az unióhoz 
hajolni, mint az ellenkező rész. — A' mi pedig azon aggo-
dalmukat illeti , hogy igy csupán a' református atyafiakból 
választandnak a ' presbyterek, hogy a' curátor mindig reform, 
leend, hogy saját pénzeiket is igy veszélyeztetni fogják, ez 
időnek előtti, és igy csak történhető és nem történhető ese-
mények, mellyek az életben nem szoktak beteljesedni. Lám 
H. M. Vásárhelynek 3 0 , 0 0 0 reformatusa van, és csak mintegy 
5 0 0 evang., mégis mostanlag is ágostai vallásu bírója vau. Csak 
legyen talpra esett egyén, biz azt megválasztják gondnok-
nak is, presbyternek is, ha mindjárt ág. vallásu leszen is. — 
J. — A' levelezés e ' része nem az enyim, hanem J. uré, ki 
szíves volt helyettem az említett czikket átolvasni. Ha min-
denki nyíltan megmondaná, a' mit érez, bizony csak ki fogna 
sülni, hogy azzal az unióval mi furcsán vagyuuk. Engemet 
még semmi el nem mozdított azon hitemtől, mit egyszer a' 
Pesti Hírlapban elmondtam, hogy a' legelső unió, millyet en 
kívánnék, az volna, hogy a' nyolez superintendenlia követei 
minden évben gyűlnének össze valahol, közösen tanácsko-
zandók a' két egyház közös ügye felől. De előbb, hogysem 
ez történnék, azt kelleue ref. testvéreinknek kivinniök, hogy 
legalább az ő négy superintend. követei egyesüljenek egy 
közös conventben. Én nem tehetek róla, ha azt hiszem, hogy 
mig ez uem történik, addig a ' reform, egyház hazánkban olly 
négyszegű szekérhez liasonlítand, mellynek minden szögle-
tére egy ló van befogva 'g mind a ' négy másfelé húzván, a' 
szekér vagy nem mozdul vagy széttöretik "s aztán — ibant, 
qua poterant. Egyúttal pedig azt is hiszem, hogy az 
ágost. evang. egyetemei gyűlése, addig, mig illően coordinál-
va nem lesz, olly szekérhez hasonlít, mellybe^'négy össze 



nem tanult ló fogat lk 's ha azoi tor megcsattan felettök, hát — 
a' szekér felfordul. Én ugyan egyikre sem szeretnék ráülni. 
Aztán unióról álmodunk ollyak között, kik szinröl szinre nem 
is látták egymást. Ha már elég szó volt a' tísztujításról, tűz-
zük ki vita tárgyul e" ket szót: concentratio és coordina-
tio, és pedig a' szónak legtágasabb, a' két egyház minden 
kül- és belügyeit magában foglaló értelemben. Egyszersmind 
van szerencsém alázatosan jelenteni, hogy engemet olly köz-
leményekkel, mellyeknek vég refrainje a z , hogy az unióból 
semmi sem lett, méltóztassanak kegyelmesen megkímélem. Én 
ki nem adom 's ezt nem a' refrain miatt nem, hanem az ének 
miat t , melly azt megelőzi, 's mellynek tartalma bizonyosan 
ollyan fogna lenni, mi a' testvéri egyetértést a"" két egyház 
között alig fogná előmozdíthatni. Exempla sunt odiosa, kü -
lönben felhordhatnék egy sereget, mellyböl még azt is kihoz-
hatnám, hogy végre az unió nagyobb dicsőségére a ' superin-
tendentiák fognának összezörrenni. Ellenben ha akármelly 
néven nevezendő gyűléseken hangzani fog, mennyire k ívá-
natos, hogy a ' két testület követei minden évben, egy idő-
ben, egy helyen vagy tőszomszédságban összegyűljenek *s 
elbeszéljék egymásnak örömeiket és panaszaikat, vágyaikat és 
teendőiket, gyűléseiket rendezzék, kérelmeiket szerkezzék és 
közösen aláírják 's a ' t. 's a' t. már az illyest aztán szent 
örömmel közlöm. — 'S minthogy már benne vagyok az Írás-
ban, még mondok valamit, miről szinte azt hiszem, hogy nem 
ártana létrehozni, értem a" papi conferentiákat. Kissé komo-
lyabban kell szólanom, szeretett tisztitársaim! Jézus, a' mi 
mesterünk, minket rendelt a1 hivek üdvössége sáfáraivá, "s mi 
számadással tartozunk neki. Ugyan vegyük csak kezeinkbe e1 

lapnak nem legkellemesb, de egyik legtanulságosabb részét, 
a ' gyűléseket illető közleményeket. Olvassuk meg azokat 's 
akkor tegyük sziveinkre kezeinket: Vájjon ezen gyűlések, 
hangulata, tartalma, "s a' t. ollyanok-e, mellyek Isten orszá-
ga, az egyház belső élete , a' ránk bizott hivek üdvösségével 
szoros elválaszthatlan kapcsolatban állanak ? ! És mi magunk 
között, kik Jézus apostolai vagyunk, uralkodik-e, sőt van- e 
csak nyoma is azon szent léleknek, melly az apostolokat, a1 

legtávolabb vidékekben i s , egy szent testületté avatta? Nem 
tehetek róla, de én azt hiszem, hogy addig, mig a-1 magyar-
honi protestáns papokat egymáshoz és törvényes, kiváltképen 
egyházi főnökeikhez, szeretet, bizodalom, tisztelet nem csato-
landja , mig apostoli egyetértéstől vezéreltetve koronként 
össze nem gyűlnek 's az egyház belső életéről, a' hiendők és 
teendőkről egymást összetartólag fel nem világosítják ; mig 
kölcsönös értekezéseik eredményeit gyűléseken és gyűléseken 
kivül egy szívvel lélekkel, nem sa já t , hanem Isten dicsőségét 
és anyaszentegyháza javát akarva, nem pártolandják: addig — 
a ' magyarhoni protestáns egyház boldogságáról szó sem le-
het. Node nem tehetek róla, ha ismét azt hiszem, hogy a' tes t -
véri szeretet , bizodalom, tisztelet ezen szent szellemét, nem 
mostani gyűléseinken — legalább addig nem , mig ezek 
alakban, hangulatban "s tartalomban a' maiak maradnak — 
nem is a1 mostani igazgatási rendszernél fogva , hol egymást 
szinröl szinre alig látjuk 's ekkor is inkább az egyházi tiszt-
viselőket mint testvér tisztitársakat — teendjük sa já -
tunkká ; hanem ugy, hogyha egyh. megyén- és kerületenkint 
papi conferentiákat hozandunk b e , hol az egyház belső 
életét, a' tant, erkölcsöt, fenyítéket, a' kérdeses eseteket, a' 
mulhatlanul teendőket 's a ' t. tesszük vitatkozásunk tárgyaivá 
's az t , miben itt megegyezünk, mit itt a' többség elhatároz, 
mindaddig, mig a' többség máskép nem határoz, minden tisz-
titárs ajánlani, védeni, támogatni fogja. — De a' világiak, a' 
világiak! — Ezekben vagy lesz keresztyén buzgósás: és egy-
háziasság, vagy nem lesz. Az utolsót nem akarom hinni, de ha 
hisszük, ugy ezek a ' gyűlésekbe sem jőnének el. De ha el jő-
>nek? akkor ett lesznek 's egy lesz, mivel bírni csakugyan 

fognak, lesz t. i. eszök és szitok 's ezen világiak, ivadékai 
azon dicsőknek, kik egyházuk javáért vagyont és vért á ldoz-
tak, ezen világiak engem nem rettentenek. Én azt tartom f e -
lölök, hogy minket annal jobbnn fognak tisztelni, minél több 
buzgóságot bizonyítunk 's minél elhatárzottabban harczolunk 
szent ügyünk mellett. Azt tartom felölök, hogy ők mindent 
támogatni fognak , a' mi felől meggyőzzük őket, hogy hasz-
nos, üdvös, czélirányos. Azt tartom felölök, hogy ha i t t -ot t 
ellenkeztek velünk, bona üde te t ték , mert a' jobbról mink 
meg nem győzhétők őket, őket a'népgyülésekben szónokokká 
növekedteket, mink, kik a 'szent széken, hol ellent senki nem 
mond, tán ékesen, — de az ellenmondások köz t , zavartan 
szólunk , — melly hiányon conferentiáink szinte segíthetné-
nek. Azt tartom végre felölök -— 's itt tapasztalás szól mel-
lettem. — hogy ha néha felvállal néznek ránk , nem mindig 
őket, hanem magunkat is kell vádolnunk. Ennek okát fejtse 
meg kiki. Tehát a' fenebbi két c hez még egy harmadikat 
adnék, hogy három legyen, t . i . centralisatio, coordinatio, con-
ferentia. A'középső, valamint az elsőbe, ugy a-1 harmadikba is 
behozandó. 'S hahogy nekem a' tanítványnak, vétkül nem vé-
tetik, tanácsot adni azoknak, kiknek saruit fel nem oldhatom; 
hahogy nekem, az idősb, az évek és tapasztalások folytan é r -
demekben gazdagult főpapokhoz, a"1 kegyelet serelme nélkül, 
egy kérelemmel járulnom szabad: igénytelen kérelmem az 
volna, legyenek szívesek elhatározni, vájjon mostani rendes, 
bármilly gyűléseinket megelőző napon, nem volna-e czélirá-
nyos, Isten lelkét segedelmül híva, atyai és testvéri vezér-
letük alatt egybegyűlnünk 's egyházunkat közelebbről illető 
tárgyakról tanácskoznunk ? — Vajha közel lenne azon idő, hol 
a1 két felekezet lelkészei évenkint egyszer egybegyűlnének, 
mi bizonyosan legalább is annyira kívánatos és szükséges, 
mint akár a" természet-, akár egyéb tudósok összejövetelei. 
Melly alázatos kérelmemre nézve annál inkább reménylek illő 
méltánylást a' főtisztelendő urak részéről, minél örömesteliben 
's őszintébben nyilváníthatom Isten és világ elölt azon ingat-
hatlan meggyőződésemet, hogy minden intézkedéseknek csak 
ugy lesz maradó és sükerteljes befolyásuk egyházunk boldog-
ságára , ha azoknak intézői, vezetői, eltetö lelkei a' főtiszte-
lendő superintendens urak lesznek 's hahogy az egyház javát 
sürgető szándékaik kivitele tekintetében , tisztitársaik részé-
ről készséges viszhangra, lelkes pártfogásra 's a" mi legfőbb, 
testvéri bizodalomra bízvást számolhatnak. Azért tartottam 
mindig , -épen azon urak részéről, kik tactikát szoktak 
emlegetni , valódi tactikátlanságnak, hogy törvényes fő-
nökeink iránt a' bizodalmat szóval és tollal inkább meg-
ingaták, mint megszilárditák. Szándékjok tisztaságát nem ho-
zom kétségbe, 's hiszem, hogy használni, nem ártani akar-
t ak : de a1 keserűség, melly ezen uton okoztathaték, nem 
lehetett czélirányos eszköz, azon szent egyetértés, atyafisá-
gos összeolvadási azon közszellem előidézésére, mellyek nél-
kül semmi társulatnak, legkevesebbé pedig egyházi 's vallási 
testületnek, jövendője csakugyan nem leend. — No de ez már 
több mint levelezés. Bocsánat é r te! Oct. 31ke van 's lélek-
ben ama pöröly kongását haliam, mellyel ezelőtt 3 2 7 évvel 
Luther a" wittenbergi székestemplom kapujára thesiseit fe l-
szögezte volt 's ama napnak emléke megujitá bennem azon 
megbecsülhetetlen áldások emlékezetét, mellyeket a' re for -
mationak köszön a ' v i lág, szivem teljes lett boldog érzelmek-
kel és a1 száj a' sziv teljességéből szólott, elfeledve, hogy 
a1 levelezés határain túlcsapong. Isten velünk 's szent lelké-
nek malasztja! — A' három csillagos tisztújítási táborozás 
nem vétethetik fel. Ugyanez áll „Előimádkozó" úréról is. Jók , 
de nem mondanak semmit, mi más szavakkal már elmondva 
nem volt volna. — M. urnák a" kecskeméti főiskola ellen fel-
hozott vádjai nem e' lapba valók, minthogy e' lap nem plety-
katár. S z é k á c s . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
45. szám. Harmadik évi folyamat. Nov. 9. 1844. 

ego cur, acquirere pauca 
Si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 
Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum 
Nomina p ro tu len t? Licuit, semperque licebit 
Signatum praesente nota producere nomen. 

H o r a t. 

TARTALOM: Az egyházi beszédben való népszerűség. N. IS7. — 
A' mezőföldi egyházvidéki könyvtár eredete. B ó z s a Sán-
dor. — Népiskola-javítás költség nélkül. S ü k ö s d . — 
Felszólítás a' gömöri ref. papsághoz ( 's talán másokhoz is.) 
É d e s János! — G y ű l é s e k : 1844-dik évi pestmegyei 
egyházmegyei gyűlés. B l á s y Lajos. — Vegyesek. 

Az egyházi beszédben való népsze-
rűség. 

A1 keresztyén egyházi tanítóknak , bármelly 
felekezetéhez tartozzanak azok a'keresztyén val-
lásnak, fökötelességök, mint nevök is mutatja, a' 
szóval való tanítás vagy prédikálás, az ur Jézus-
nak ezen parancsolatja szerint: tanítsatok minden 
népeket; és Pál apostolnak azon intése szerint, 
mellyet Timotheushoz, és az ö képében egyen-
kint minden keresztyén egyháztanítókhoz intézett: 
prédikáljad az igét. 

Tudva van mindenek előtt, hogy az illyen 
szóval való tanításnak ez a'czélja, hogy az által a' 
hallgatók értelme világosítassék, ismerete erös-
bítessék, akaratja a1 jónak követésére, a' rosznak 
pedig távoztatására buzdílassék. Nem szándékom 
előadni, hogy ezen czélnak elérésére, az idöhez, 
a'környülállásokhoz képest, micsoda utakat 's mó-
dokat követtek és követnek az egyházitanítók 
tanításaikban; csak ezt mondom, hogy mind azok 
az utak és módok csak annyiban vezethettek és 
vezethetnek a' czél felé, a1 mennyiben azok 
népszerű, azaz: a'nép értelméhez és felfogásához 
alkalmaztatott beszédbe voltak és vágynák fog-
lalva. Hogy ez igy van, mutogatni felesleg való 
dolog; mert akárki is könnyen általlátja, hogy a' 
millyen sikeretlen a' szóval való tanítás azokra 
nézve, kik azt füleik hibája miatt nem értik, épen 
ollyan sikeretlen az, azokra nézve is, kik azt el-
méjek illő felvilágosodása és a1 szükséges isme-
retek hiánya miatt nem érthetik. Valamint azért 
ha azt akarjuk, hogy n* nehéz hallású ember be-
szédünket megértse, az ö nehéz hallásához kell 
magunkat a' beszédben alkalmaztatni: épen ugy, 
hogy a1 hallgatók a szóval való tanítás által a' 

szükséges vallásbeli igazságok ismerelére eljut-
hassanak és tiszteik teljesítésére indítassanak, kö-
telességök az egyházi tanítóknak, hogy bár nagy 
tudománynyal 's mély belátással bírjanak is ök 
magok, egyházitanításaikban hallgatóik értelmé-
hez, felfogásához alkalmaztassák magokat. 

Gyakoriak a'panaszok, mellyek már a1 szájról 
az irótollra, az egyes személyekről az egyházi 
hatóságokra is általmentek, hogy az egyházi taní-
tók ezen kötelességökről megfelejtkeznek. Nem 
rég lehetett ugyanis a' Pesti Hírlapban egy uri 
embernek illyen értelmű neheztelését olvasni, 
hogy ö jól kidolgozott predikátiót már sokat hal-
lott, de népszerűt igen keveset; a' mi a' nép er-
kölcsi nevelésének nem kis akadálya. Nem régen 
lehetett ezt is hallani, hogy egyik egyháziható-
ság panaszkodott levelében a' másiknak arról, 
hogy az ifjaknak egyházi beszédjeiket érleni nem 
lehet. Ha egy magános embernek panasza volna 
ez: keveset lehetne rajta építeni; de midőn hír-
lapnak szájából halljuk, és egyházi hatóságnak le-
veléből olvassuk azt: fontosnak, söt mázsásnak 
kell annak lenni mindnyájunk elölt. Kötelessé-
günk azért, szeretelt tisztitársaim! hogy ezen ért-
hetellenségnek és népszerűtlen beszédnek okait 
kikeresvén és elhárítván, az ellenünk való panaszt 
megszüntetni igyekezzünk. 

A' ki az egyházi tanításokat figyelemmel ki-
séri, nem nehéz lesz annak általlátni, hogy az 
említett panasznak egy föoka ez, hogy az egy-
házitanítók, kivált az ifjabbak között, sokan részint 
a' magyarnyelv ügyének előmozdításán törekedő 
buzgóságból, részint az uj magyar literaturában 
való jártasságuknak mutogatásából, még azokat 
a1 dolgokat is, mellyeket ösi ismeretes magyar-
szókba díszesen felöltöztetve adhatnának elö, ön-
kényt uj, m é g pedig gyakran sze rencsé t lenü l fa-
ragott érthetetlen szókba burkolva ad ják elö. Ha 
én azt gondolhattam volna , hogy ezen tárgyról 
valaha írni fogok: mondásomnak igazolására az 
egyh. beszédekből mellyeket hallgattam, számtalan 
példákat tudtam volna feljegyezni; de ebben a' 
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részben emlékező tehetségem már most rajiam 
nem segílhetvén szabad legyen az egyházi és is-
kolai lap egy számából, melly napi renden épen 
előttem van, némeliy uj magyar szókat, vagy ha 
nem ujakat is , legalább ollyanokat, mellyek a' 
régibb törzsökös magyar szóknak elmellözésével 
és megvetésével sokaktól szerfelett kedveltetnek, 
állításom világosítására, olly módon, mintha azok 
egyházi beszédekben fordultak volna elő, kiírni, 
és a* velek egy értelmű ócska *) magyar szókkal 
szembe állítani; ezt előre megjegyezvén, hogy az 
uj szók az illyen lapokban tűrhetőbbek, mint az 
egyházi tanításokban 5 mert a' ki azokat a' lapok-
ban olvassa, és nem érti: vagy uj magyar szótár 
segítségével vagy másoktól való tudakozódás ál-
tal azoknak értésére eljuthat, de az egyházi taní-
tások alkalmával sem a' szótár forgatásának, sem 
a' másoktól való tudakozódásnak ideje és helye 
nem levén, értelem nélkül repülnek azok el a' 
hallgatók figyelme előtt, és a'beszédnek külön-
ben érthető, világos részére is homályt vetnek. 
Sőt a'mennyiben az illyen lapok a'magyarnyelv 
természetével megegyező uj szók terjesztésének, 
Ítéletem szerint, legczélszerűbb organumai lehet-
nek : azoknak az ezekkel való élés szinte köte-
lességök. 

Az egyházi és iskolai lapnak előttem fekvő 
számában tehát szemembe tünt először is ez a' 
szó: év , melly ezen ősi szót esztendő, mellyet 
pedig talán még ázsiából hoztak magokkal dicső 
eleink, annyira kiküszöbölte a' magyar beszédből, 
hogy azt mai időkben nem igen lehet egyébkor 
templomainkban hallani, hanem csak uj évben, 
mikor ezt énekeljük: ez esztendőt megáldjad. 
Szemembe tűntek továbbá ezek: igényleni, e' 
helyett: kívánni; tárul, e' helyeit: nyílik; derű, 
e' helyett: fény vagy világosság ; tömkeleg, ma-
gam sem tudom jóformán mi helyett; polgárzat, e' 
helyett: polgári társaság, mellyekhez hasonlókat 
gyakran lehet hallani az egyházbeszédekben. Ezt 
kérdem már most: mivel jobbak, mivel ékesebbek 
a' felhozott uj magyar szók a' velek egy értelmű 
ócskáknál ? Az elsőre nézve talán ezt mondhatja 
valaki: jobb az év az esztendőnél, mert rövi-
debb ; de avagy nincsen-e annak is igazsága a' 
ki ezt mondja: jobb az esztendő az évnél ott, hol 
azon 365 napnak, mellyet rövid szóval évnek 
mondunk, kijelentésére hosszabb szó illik és kí-
vántatik? Az első szót se vévén azért ki, újra 
felteszem a* kérdést: mivel jobbak, mivel éke-
sebbek a' felhozott uj magyar szók az ócskáknál? 
magam felelek meg a' kérdésre: nem tudom; mert 
ha az ujak épen azt teszik, a' mit az ócskák: 
előttem egyik épen ollyan jó , épen ollyan ékes, 
mint a' másik. Ezt kérdem továbbá: mivel vilá-

*) Az az ócska ó-nak diminutivuma levén, nem jelent régi 
elavultat; hanem ollyat, a"1 mi sem nem régi, sem nem 
uj , és a r r a , a' mire használtatik, még alkalmatos. 

gosabhak, mivel érthetőbbek az ujak az ócs-
káknál ? De már itt magamat tudatlansággal 
nem vádolom , hanem nyilván kimondom , 
hogy semmivel sem; sőt ebben a' tekintet-
ben az ócskáknak adom az ujak felett az első-
séget, olly móddal mindazáltal, hogy mihelyt 
az ujak is ócskákká lesznek, azaz, a" velek való 
közönséges élés által érthetőkké válnak: azonnal 
vége lesz előttem a' különbségnek, mellyet most 
közöttök tettem. Ha azért vágynák a' magyar 
nemzetnek a' köznép előtt szintúgy, mint a1 mű-
veltebbek előtt egyformán világos, érthető, isme-
retes szavai: kétséget nem szenved, hogy az 
illyenekkel való élés által tehetjük egyházi be-
szédeinket népszerűekké és ennélfogva épülete-
sekké ; a' nagyobb rész előtt ismeretlen uj szók-
kal való élés által pedig egészen ellenkezökke 
tesszük azokat. 

Itt ismét ez a' kérdés adja magát elő: kinek 
kötelessége tehát az uj magyar szókat a' velek 
való élés által közönségesekké tenni? Nyelve 
mellett buzogni egyenként minden magyarnak 
szent kötelessége ; annyival inkább, mivel hazá-
jának törvényei ezt neki nemcsak megengedik, 
hanem parancsolják is; és a' melly magyar nyel-
vének bővítését 's csinosbítását kárhoztatná; nem 
csak, hanem azt ott, a' hol helye van, és akkor, 
a' mikor ideje van, tehetsége szerint elő nem 
mozdítaná: az méltán gyanússá tenné magát ar-
ról, hogy nyelvének 's nemzetének ellensége. 
De ugy tartom, hogy ezen gyanússág alá nem 
eshetik sem az, ki maga 's mások eleibe ezt a' 
kérdést teszi fel: a' jelen őtőbeli magyar nép 
lelki vagy erkölcsi nevelésének azon részét, 
melly az egyházi tanítókat illeti, a' magyar nyelv 
ügye előmozdításának, annyival inkább a' magyar 
literaturában való jártasság mutogatásának felál-
dozni , sőt kevesebbet mondok , azt ezek által 
akadályoztatni, vájjon illendő-e ? vájjon szaba-
dos dolog-e? sem azok, kik az egyházi tanítók 
közül rendeltetésöknek czélját ismervén, a' feltett 
kérdésre, a' kérdővel együtt, Pál apostolnak ezen 
szavaival felelnek: a' gyülekezetben inkább aka-
rok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket 
is tanítsak, hogy nem mint tizezer szót szólani 
idegen nyelven. És ime mégis, csudálkozva le -
hetett ezen egyházi és isk. lap valamellyik szá-
mában olvasni, hogy egy bizonyos egyházi vidék 
— kétségkívül azért, hogy az uj magyar litera-
turának ne ellenségének, hanem inkább buzgó 
előmozdítójának tartassék, mivel itt más okot még 
csak gondolni sem lehet — a' magyar bibliának 
nyelvünk ujabb kifejlődéséhez alkalmazandó ma-
gyar fordítását indítványba tette, és az erről való 
gondoskodást felsőbb egyházi hatóságának kére-
lemképen felterjesztetni rendelte; figyelembe nem 
vévén, hogy midőn ezt kéri, nem egyebet kér, 
hanem, hogy az illető egyházi hatóság gondos-
kodjék arról, hogy a' magyar bibliának világos 



tanításai is az uj magyar köntösnek reájok leendő 
illesztgetése által tétessenek homályosokká, és a 
népnek lelkiekben való építésére alkalmatlanokká. 
Lehet is ennélfogva reményleni, hogy az illető 
egyházi hatóság, bölcsesége szerint, ezen kérés-
nek teljesítését azon időre fogja halasztani, melly-
ben a' magyar nyelv kifejlődése annyira mennyire 
bevégezve, szabályai megállapítva, szavai a' kö-
zönséges velek vaió élés által honosítva lesznek; 
hogy igy a' született magyar ne legyen kényte-
len a' magyar biblia mellett magyar szótárt is 
szüntelen kezében tartani a' végre, hogy ennek 
segedelmével amannak értelméhez nagy ügygyei 
bajjal hozzá juthasson. 

Az egyházi beszédek figyelmes hallgatója to-
vábbá könnyen észreveheti, hogy a1 fentebbi pa-
naszokban tett érthetetlenségnek és népszerűtlen 
beszédnek másik föoka ez: hogy sokan az egy-
házi tanítók közül az egyes szókban és egyszerű 
szólás formáiban — mellyekbe pedig a' közönsé-
ges értelem elegendő erőt és ékességet adott an-
nak kitételére, a' mit azok jelentenek — nem 
találván fel a'tulajdonságot, melly a' beszéd éke 
sítésére megkívántatik, körülírásokkal, trópusok-
kal tömik meg beszédeiket; mintha a' mesterség-
gel felezifrázott piperés ruha nagyobb ékességére 
volna a" testnek, mint az egyszerű csínos öltözet. 
Igy p. o. szégyenlenék kibocsátani szájokon az 
illyen egyszerű mondást: szerencsés vagy sze-
rencsétlen ember; mivel igy, itéletök szerint, 
nincsen abban semmi ékesség; hanem a1 szeren-
csés emberről ezt mondják: hogy azt a* kedvező 
sors kényelmes karjai között rengeti; a' szeren-
csétlenről ezt: hogy azt a' baleset kegyetlen ke-
zeivel a' szerencsétlenség feneketlen örvényébe 
taszította; a' megholtról ezt: hogy annak szivé-
ben az életnek verő órája lefolyt *s a' t. 's a' t. 
mert illyen módon adatik meg, ezt gondolják, a' 
beszédnek kellő ékessége. 

Az illyen szólás formái valeant quanlum va-
Iere possunt, 's menjenek bár módjával és jól 
megválogatva az egyházi beszédekben is olly— 
formán, mint a" virágos edények az ebédlő asz-
talokon ; de tagadni nem lehet, hogy valamint a' 
jól készült eledelek elégítik meg a1 vendégeket: 
épen ugy az érthetően és népszerűn előadott igaz-
ságok világosítják a'hallgatók értelmét, 's buzdít-
ják a' jónak követésére azoknak szivét; az illyen 
czifra mondások rakásra halmozása pedig az egy-
házi beszédet világosságától, népszerűségétől, 
következésképen épületességétöl is megfosztja; 
mivel azok közül egynek értelmét még ki sem 
találta a'gyakorlatlan elméjű ember, a'midőn már 
másik, harmadik 's többek értelmének keresgélé-
sével kell neki magát fárasztani, és utoljára is 
mindeniket megértés nélkül kénytelen fülei mel-
lett elbocsátani. 

Cicero a' magn kedves Atticusához küldött 
egy levelében ezt írja annak: Charta ipsa ne nos 

prodat, pertimesco. Itaque posthac si erunt mihi 
plura ad te seribenda: allegoriis obseurabo. Mi-
csoda áruitatástól félt itt Cicero ? nem tudom; de 
tudom azt, hogy a' keresztyén egyházi tanító, ha 
tisztán prédikálja az evangeliomot: nem félhet 
semmi áruitatástól; 's ennélfogva nincsen is sem 
oka, sem szüksége arra, hogy egyházi beszédeit 
tropusokkal, allegóriákkal igyekezzék homályo-
sokká tenni. 

A' beszédben megkívántató tulajdonságok kö-
zött legelső az érthetőség. E' teszi a' beszédet 
élővé és hatóvá, mint a' lélek a' testet; e' nélkül 
pedig hasonlóvá lesz az a' holt teslhez, mellyre 
ha a' csillagokat ékességül reá raggathatnánk is: 
ez által abba életet nem adhatnánk. Valamint azért 
a' beszédnek ezen legfőbb tulajdonságát ismeret-
len uj szók által elvenni nem szabad: épen ugy a* 
szerfelett való csinosgatás által sem szabad ezt 
cselekedni; annyival is inkább, mivel az érthető-
ség és népszerűség mellett lehet a' beszédnek 
ollyan ékességet adni, melly azt a' hallgatók előtt 
kedvessé teszi. Periclesröl ez hagyatott emléke-
zetben, hogy a' mit ő mondott, az, Cicero szavai 
szerint, omnibus populare et jucundum videbatur. 
Ha meglehetett ez Pericles idejében: meglehet ma 
is, csak igyekezzünk rajta. 

Roszul érlene engem az, ki ezt mondaná, 
hogy én a' tropusokkal való élést az egyházi be-
szédekből átaljában ki akarom hagyatni; mert tu-
dom én azt, hogy a' tropusok a' magyar nyelvbe 
is annyira bele vannak szőve 's fonva, hogy észre 
se vesszük, mikor azokat szánkból kibocsátjuk, 
még pedig beszédünknek nem kevés ékességére; 
tudom, hogy Cicero mit itél a'tropusokról; tudom, 
hogy Quintilianus szerint is nihil tum gralius est, 
tum delectat magis, quam metaphorae in loco 
usurpatae; de ludom ám ezt is , hogy valamint 
minden módjával jó: ugy a' tropusokkal való 
élésnek is ideje és helye van. Nem a1 tropusokkal 
való élés ellen szólok tehát én, hanem az azokkal 
való visszaélés ellen, melly mindent tropusokkal 
akarván kitenni, ez által a' beszédnek értelmét a* 
hallgatók elméje előtt eltakarja. 

Mintha hallanám, hogy ezt mondják ezekre 
tisztitársaim közül némellyek: a' ki ezeket irta, 
annak öreg embernek kell lenni. Mikor ő egy-
házi hivatalba lépett, akkor más pennával irtak, 
mással irnak pedig most. Sok víz lefolyt azóta a* 
Dunán; nagyot változott azóta az egyházi beszé-
dekre nézve a1 nép ízlése. 

Ilogy 36 esztendő óta valamint mindenre, ugy 
az egyházi beszédekre nézve is nagyot változha-
tott és vállozott is a' nép Ízlése, nem tagadom; 
de tagadom ezt, hogy az annyira megváltozott 
volna, hogy már ma azt tartja a' nép jónak, szép-
nek, helyesnek, a* miérthetetlen. Dii talem terris 
avertite pestem! az Isten Őrizze a' magyart az 
Ízlésnek azon veszettségétől, hogy azt ked-
velje , azt szeresse, a' mit nem ért 11 De hogy 



nem is ugy van a' dolog, a' fentebbi panaszok is 
eléggé bizonyítják. 

Higyjük el mindnyájan, tisztelt 's szeretett 
tisztitársaim! hogy ha angyaloknak nyelvén szó-
lunk is, de nem népszerűen szólunk : haszon nél-
kül hangzik el beszédünk, és nem marad annak 
semmi nyoma hallgatóinknak sem szivében sem 
elméjében. Higyjük el mindnyájan, hogy igazsága 
van Cicerónak, a' midőn ezt mondja: In dicendo 
vitium vei maximum est a vulgari genere oratio-
nis, atque a consvetudine communis sensus ab-
horrere. * ) N. N. 

A1 mezőföld! egyházvidéki könyv-
tár eredete. 

Ha van honunkban protestáns egyházvidék, 
melly kormányával 's a' kormányzó tagok egyé-
niségével elégült: a1 mezöföldi egyh.vidék bizo-
nyosan illyen. A' gondviselés nálunk mind az el-
nöki mind az ülnöki székeket közbizalom és sza-
bad választás által mindig a' legjobb 's legérde-
mesbnek juttatá. A' melly nemes mustármagok t. 
dabasi Halász Sámuel segédgondnok és b. e. 's 
nagytiszt. Szikszai János esperes urak elnökségük 
alatt elvettetének, azok már ma a' hosszú életre 

*) Tökéletesen igaz, mit N. N. ur a' népszerűségről mond. 
De a ' mit az ujabban képzet t , felélesztett 's a' t. szók-
nak egyházi beszédekbeni használatáról vagy nem hasz-
nálatáról mond, nem mind irnám alá. Nem volna feles-
leges, ha valaki társaink közül üres idejét ezen kérdés 
megfejtésére fordítaná: A' nemzeti irodalomban feltűnő 
ujabb szókat szabad-e használni az egyházi beszédek-
ben 's ha szabad milly korlátok közöt t? Hol azonban 
az úgynevezett uj szók értelmét szorosan meg kellene 
határozni, mert vannak szók, mellyek csak N. N. vagy 
Péter és Pál előtt ujak, millyen például az éü és töm-
keleg, mellyek N. N. urnal bi/.ouyosan idősebbek, 's 
azok közé tartoznak, mellyekröl Horátz azt jegyzi meg: 

Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus 
Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi. 

Már pedig ismét nagy kérdés, vájjon az egyházi szónok, 
kinek főfeladata a ' népszerűség, nem lesz-e néha kény-
szerítve, épen feladatánál fogva , a ' fogalomzavar e l -
mellőzése és a' nagyobb értelmesség végett, mi nélkül 
nincs igaz népszerűség, használatba jött ujabb szókat 
hallgatóival megismertetni. De épen mivel itt a" ne quid 
nimis-től függ minden, azért volna óhajtható, hogy va-
laki az előbbi kérdésre feleljen. Mert csak még egyet 
mondok N. N. urnák. Emberi állat—e az asszony, vagy 
más csúszó mászó, vagy négylábú ál lat ; átalában ollyan 
á l la t -e , mellyet az usus az okos állattal az emberrel 
szokott ellentétbe hozni? Már akármi legyen válasza, 
annyit meg kell engednie, hogy a' Károlyi Gáspár-féle 
asszonyi állat azért , mert régi, nem jobb, mint az 
asszony. 'S illyen sok van a1 sz írási fordításban, mi 
megérdemli, hogy kijavítassék , de itt a' czél nem a1 

legszélső hova N. N. ur gondolni látszik t. i. hogy azu-
tán az uj fordítás a' neologia raktára legyen, 's nem is 
egyedül a' nyelvmódosítás, hanem valami sokkal nyo-
mosabb. 'S ime itt is viszont csak a' ne quid nimis leend 
a ' szabá ly . S z é k á c s . 

érdemes segédgondnok és nagytiszt. Bali Mihály 
esperes urak idejében szépen növekednek, 's ha 
munkás kezeinket meg nem vonjuk, élőfává erő-
sülnek — Egyházvidékünk illy derék kormány-
fiai, de ezek mellett több közpapok is, régen érez-
ték egy közkönyvtárnak szükségességét, melly-
ben ne annyira minden bizonyos czél és váloga-
tás nélkül összevásárlott,mint inkább egyházíaink 
szükségét némileg kielégítő, leginkább pedig a1 

papi és iskolatanítói hivatalra tartozó legjobb és 
legújabb könyvek foglalnának helyet. Ezen esz-
mét az 1828-diki küngösi egyh.vidéki közgyűlé-
sen nyilvánították a' tanácsszék némelly lelkes 
tagjai, melly legott nemcsak hozzá méltó lelke-
sedéssel fogadtatott, de küldöttség is neveztetett, 
melly e' czélra bizonyos tervet készítsen, a' kö-
vetkező egyh v. közgyűlésre bemutatandót. — A' 
küldöttség elnöke b. e. Szikszai János esperes ur, 
tagjai: t. Szászi József, Micskei Sámuel, Fábián 
István és t. Karácsony Antal tb. urak lőnek, kiket 
itt tisztelettel megnevezni 's még az utókor hálá-
jának is átadni kedves kötelességemnek ismerem. 
A' t. küldöttség 1828-d. évi sept. 24-d. tilt ösz-
sze Mezöszentgyörgyön 's a' könyvtár felállítan-
dását az itt következő 4 kérdések feltevésével 
vette czélba: 1) Hol és hogy szerezhetjük meg 
az erre szükséges költséget? 2) Megszerezvén 
a' költséget, micsoda módot tartsunk a szükséges 
könyvek megszerzésében ? 3 ) A' megszerzett 
könyvek hol ésmiképentartassanak fen? 4)Hogy 
közöltessenek az olvasó társaság tagjaival? 

Felelet az 1-sö kérdésre. Az egyházvidék 
kebelében levő egyházi és világi tagok buzgó 
segedelme által, a) Az egyházi tagokra nézve. 
A' lelkészek, a' szokott egyháztörvényes látoga-
tás alkalmával a1 1.1. látogató urak által szólítas-
sanak fel, hogy kötelességből, de csak most egy -
szer, mivel ezen intézet egyenesen az ö javukat 
lárgyazza, ha többet nem, legalább csak annyit 
is adjanak, mennyit az özvegyi pénztárba egy-
házukhoz képest fizetni tartoznak. Az academicus 
isk.tanítók szinte az özvegyi pénztár rende sze-
rint fognak fizetni. A' nős tanítók is megszólítas-
sanak ugyan; de mind az adás , mind annak 
mennyisége szabad tetszésökre bizatik. b) A' v i -
lági tagokra nézve. Az ezen ügyben együtt ér-
tekező küldöttségi tagok közül valamellyik ké-
ressék meg, hogy az némellyeket személyesen, 
másokat pedig mint közönséget kérjen meg az 
egyh.vidék nevében az ezen czélra leendő ön-
kéntes adakozásra, tudtokul adván egyszersmind, 
hogy csak illyen adakozásnál fogva szerezhetnek 
jogot a' könyvtár használhatására. 

Felelet a' 2-ik kérdésre. 1. Az igy b e g y ü -
lendö pénz kamatjából olly móddal szereztesse-
nek a' könyvek, hogy addig, mig ollyan erőre 
kapna a' könyvtár alapja, hogy magában a' czélra 
elegendő lenne, minden olvasó az alább emlí-
tendő küldöttség által megnevezendő időhatárig 



a' könyvárának minden forintjától egy krt, azon-
túl pedig minden hétre kétszeresen fizessen. 2) 
Minthogy a' legszükségesb s leghasznosb köny-
veknek meghatározása érett megfontolást kiván, 
neveztessék ki egy állandó küldöttség, mellynek 
kütelességei e' kővetkezők lehetnek: a) Minden 
félévben üljön össze, ezen fontos tárgyról érte-
kezendő. b) A' melly könyvnek ineghozatását az 
olvasó tagok legtöbben óhajtják, és beküldendő 
levelük által sürgetik, arra különös figyelemmel 
legyen, és ha a'pénztár megbírja, meghozassa, 
c) A' pénz mennyiségéhez képest azon iparkod-
jék a küldöttség, hogy a' legszükségesb 's leg-
hasznosb könyveket hozassa meg. d) Válasszon 
egy ollyan alkalmatos személyt, a' maga tagjai 
közül, ki a' ineghatárzandó könyveket önneve 
alatl meghozassa és a1 kimutatandó helyre uta-
sítsa. e ) A1 köröztetendő könyvekre nézve a' 
külső és belső nagysághoz képest az időhatárt ki-
szabja, mellynél tovább egy helyen ne marad-
hassanak. f ) Azokra nézve, kik ajánlásaikkal ez 
intézet gyarapításába be nem folytak, és mégis 
a' könyvtárból olvasni akarnának, körülményhez 
képest illő fizetést rendel, maga az igazság 
hozván magával, hogy az illyenek a' rendes ta-
gokkal ne egyenlőn fizessenek, g) Szorosan fel-
vigyáz mind a' köröztetendő, mind a' tárban levő 
könyvekre, azoknak épsége-'s tisztaságára, hogy 
igy a' tapasztalt hiányokat kipótolható összeget 
meghatározhatván, a' n. t. tanácsszék állal elég-
tételt eszközöltethessen, h) Minden könyvtári 
számadások alkalmával, a' dolog természete igy 
hozván magával, a' hely szinén jelen legyen, 's 
azoknak helyességét csak az ö tekintete erősít-
hesse meg. í) Ezen küldöttség az egyh.vidéki kö-
zönséges gyűlés elölt mindenről jelentést lesz és 
számot ad. 3 ) Az ajándékozandó jó könyvek is 
szives köszönettel fogadtatnak, sőt az illyen ada-
kozásra mások is , de különösen a' magtalan lel-
készek, buzd.lassanak, hogy végrendeletükben a1 

könyvtárról is megemlékezzenek. Egy szóval 
minden lehető törvényes módokat elő kell venni, 
hogy ezen hasznos intézet ne csak virágokat, 
hanem mentül (mentül?) több hasznos gyümöl-
csöket teremhessen. 

Felelet a' 3-dik kérdésre. 1. Mivel ezen 
könyvtár helye meghatározásában arra kell vi-
gyázni, hogy ez az egyh.vidék ollyan részében 
essék, hová a" közösülés az egyh.vidékbeli min-
den egyházakból legkönnyebben történhessék, 
illyen minemüséget pedig csak valamelly annak 
közepén fekvő helységben lehelne feltalálni: a.o. 
Mezöszentgyörgy m. u. felvállalta volna, hogy a' 
könyvtárnak templomában ollyan helyet ad, melly 
a' következő pontban előfordulandó tulajdonokkal 
bizonyosan birni fog: könyvtár helyéül n' küldött-
ség által elfogadtatott. 2) A1 már nevezett helyen 
készítessék egy bezárható 's minden tekintetben 
alkalmas könyvtár, "s helyeztessék bátorságos, 

száraz és világos helyre, mig a' könyvek száma 
az idővel reménylendő szaporodás ulán, különös 
épületet nem fog kívánni. 3 ) Ezen könyveknek 
gondviselője legyen a' helybeli lelkész, kinek is, 
mint rendes egyh.vidéki könyvornek, kötelességei 
e' következők lehetnek: a) Vegyen a' könyvtár 
költségén két jegyzökönyvet, mellyek közül az 
egyikbe mind az ajándékozandó, mind a' veendő 
könyveket, elöl ugyan a' folyó szám szerint, fel-
jegyezvén azoknak czimét, szerző nevét, nyo-
matásának helyét, évét, az ajándékozó nevét, — 
vagy ha pénzen lesz véve, annak árát, szerez-
tetésének idejét; — hátrább pedig a' könyvnek 
czimét, szerzőjét, az előbbi feljegyzés folyó szá-
mát, a'könyvtár sorát,'s abban hányadik helyeni 
állását kitevén, jegyezze fel. —A' másik jegyző-
könyvbe pedig vagy maga nyugtatvány mellett, 
vagy pedig a' könyvkivivö által azt jegyezze vagy 
jegyeztesse fel, hogy: kicsoda, micsoda könyvet 
és mikor vitt ki — mennyi volt a' könyvtár ta-
xája — meddig volt nála ? hogy a' számadás al-
kalmával egyszerre által lehessen látni: ki mennyit 
tartozott fizetni — lefizette-e, és a' könyvet be-
adta-e? b) A' könyvek épsége- 's tisztaságára 
szorgalmasan vigyázzon, c) Mind a' tudományos 
újságok, mind egyéb az egyh.vidékben fel- 's alá 
járó könyveknek épen leendő tartatásuk végeit 
viaszos vászonból készült tokokat szerezzen, 's 
ezekbe téve, indítsa azokat útnak, mindenik mellé 
egy tiszta ívrét papirt ragasztván, mellyre felül 
jegyezze fel az időhatárt, mig a' könyv egy he-
lyen megmaradhat; — alább pedig az olvasó ta-
gok azt fogják feljegyezni, hogy mikor vették a' 
könyvet, millyen állapotban ? és mikor eresztet-
ték azt tovább? d) Az olvasásból bejövendő ösz-
szeg mennyiségét a' jegyzőkönyvből kivonva, a' 
t. t. látogató uraknak látogatás előtt jókor meg-
küldje, hogy azok azt akkor beszedhessék, e ) 
Mindezekröli számadását a' hely szinén jelenlevő 
küldöttség tagjai állal megvizsgálva 's megerő-
sítve a't. egyh.vidéki tanácsszék gyűléseire min-
den évben benyújtsa. 

Felelel a' 4-dik kérdésre. Az uj könyvek, a' 
már említett módon felkészítve, helyről helyre jár-
janak. 2) Ki a' könyvet veszi, köteles lesz az ál-
talküldöt megnyugtatni, hogy mikor, minő épség-
ben 's tisztaságban vette által? Hogy akárhol és 
akármelly esetben magát igazíthassa. 3) Mind az 
uj mind a'régi könyveket másodszori olvasásra is 
kivihetni: de ugy, hogy ha egy hónapig tartja 
magánál, semmit sem, azután pedig minden hétre 
egy garast fizet. 4 ) Senki a' tár könyvét ollyan-
nak ne adja , ki a' feljebb megirt módok szerint 
abba nem fizetett, mert az a' többinek mind idő-
mind költségbeli csalattatásával történnék meg. 5) 
Senkinél semmi esetre az ezen könyvtárból kia-
dandó könyv félévnél tovább nem maradhat. 

II. Tudományos újságok járatása. Mivel szük 
helyzetünkhez képest, még most legalább, egy-



nél több tudományos újságot nem hordathatunk, 
legjobb lesz megkísérteni a* darmstadti Alig. K. 
Zeitung-ot, mellynek 37 vft és 30 krból álló ára 
lefizetéséért a* n. t. tanácsszék kéressék meg. 

III. A' mi az academicus iskolatanítóknak j ö -
vendőbeli lelkészi hivatalukra leendő czélirányos 
készítetésöket illeti: A* n. t. tanácsszék és t t. 
látogató urak által tudtokra adatván, hogy az ö fő-
foglalatosságuk az iskolásgyermekek szorgalmas 
tanítása, és csak azon időt fordíthatják önkép-
zésre, mi a' tan í tásbó l fenmarad illyen óvás mel-
lett: 1 ) Közöltessenek velők is a' tudományos 
újságok 's minden meghozatandó könyvek. 2 ) A' 
t. látogató urak ne csak ajánlják nekik a' tudo-
mányok öregbítésére szükséges nyelveket, ezek 
közt különösen a' német nyelvet, hanem meg is 
kérdezzék látogatás alkalmával, hogy a' megho-
zatott könyveket olvasták-e és micsoda előmene-
tellel? 3 ) Iskolai tanításukról legalább minden 
hónapban a' helybeli lelkésznek számoljanak, — 
ez pedig az iskola állapotjárói a* t. látogató és 
felügyelő uraknak jó lélekkel tudósítást tesz. 4 ) 
Üres óráikat az ollyan könyvek olvasására for-
dítsák, mellyek feltett czéljokhoz közelebb segítik. 
— Különösen pedig f. t. Tóth Ferencz superint. 
urnák „Útmutatás" czimü könyvét megszerezzék, 
és az abban előadott mód szerint magukat gya-
korolják. 

Ezen terv az 1829-diki enyingi egyh.vidéki 
közgyűlésen előterjesztetvén, az egészre nézve 
helybenhagyatott; mégis néhány jegyzetekkel, 
mik közül megemlítni szükségesnek hiszem, hogy 
az olvasókra rovandó kr taxa és ennek két any-
nyija eltöröltetett, csak az kívántatván meg, hogy 
a' könyv késésének helyes okát adják. — A' t 
tanácsszék nemcsak a' darmstadti Alig. K. Z-t , 
hanem a" németül nem tudók kedveért a* Tudo-
mányos gyűjteményt is megrendelte saját pénz-
tárából. 

Emlékre méltó különösen az a' fenlobogó lel-
kesedés, mellyel e' szép terv a' kivitelnél talál-
kozott! — 33 lelkész és 20 iskolatanítók adakoz-
tak 267 ft. 32 krt; szent vallásunk' virágzását 
mindenkor szivükön viselő derék uraink 399 ft. 
11 krt. —Ezen összegből levonván a' legszük-
ségesb költségeket, jelenleg 650 vft tökéje van 
egyházvidéki könyvtárunknak gyümölcsöző álla-
potban Hogy pedig az óhajtott czélt még inkább 
megközelíthessük, n.t.Bali Mihály esperes és Fá-
bián István jegyző urak lelkes agitatióik követ-
keztében , most minden lelkész 2 vft 30 krral 
szaporítja évenkint a' könyvtár jövedelmét. 

A' fentebb előadott szabályokat tapasztala-
taink nyomán és körülményünk szerint koronként 
módosítolluk. Igy például 1830-iki határzat sze-
rint a' könyvtár könyveinek más vallásuakkal 
leendő közlését is, bátorságosító 's illendő fizetés 
mellett helyesnek találtuk. — Nem akarván unal-
mas lenni egyéb leginkább csak magunkat illető-

ket elhallgatok. Jelen közleményt közzé nem 
azért tettem, mert eszembe ötlött; hanem azért, 
mert vele használni kívánok, használni — mondom 
— azoknak, kik korunk egyesülési szellemétől 
áthatva, talán a1 mienkhez hasonló terven dol-
goznak; *) de még azért is, mert néhány közjót 
szerető 's ezt terjeszteni kivánó lelkesektől ma-
gánosan is közönségesen is felszólíttattam. Közli 
sept. 3-d. 1844. Mezöszentgyörgyről 

B ó z s a S á n d o r 
ref. pap és egyh.vidéki könyvör. 

Népiskola-javítás költség nélkül. 
Mióta egyházunk e1 lapok üdvét élvezi, egyéb 

korszerű tárgyak között a' népnevelés ügye is 
sokszor forgott szőnyegen; több czélszerü esz-
méket találunk itt-ott megpendítve, mellyeket ha 
valaki életbe léptetni törne, bizonyosan másképen 
néznének ki falusi iskoláink. De én nem tudom, 
az akarat hiánya miatt-e, vagy azért, mert sze-
gények vagyunk, legalább itt Erdélyben legkisebb 
bolyditást sem tapasztalok népnevelésünk öreg 
slendriánján; holott miután legsürgetőbb szüksé-
geinket ismerjük — azokon, ha igazán akarnánk, 
segíthetnénk is, és mégsem segítünk, természet 
szerint bűnösök vagyunk. 

Oltó ványainkat körülkerítjük , csemetéink 
mellé gyámkarókat állítunk, tavaszi ágyásaink 
fedezettel ellátvák a'könnyen megtörténhető bán-
talmak ellen: és a' nép gyermeke elhagyatva 
sínlik , — a' mosolygó reményszínnel felvirágzó 
falusi ifjúság, mellyből ha a' műveletlenség mos-
toha égalja miatt megcsökkenni nem kénytelení-
telnék, valódi nemzeterö fejlődnék ki, mecse-
vészes átka alávetve, mintha azoknak megbo-
csáthatatlan bűnéért ártatlanul lakolni teremtetett 
volna, kik egyébiránt a' közjónak előmozdítására 
vágynák hivattatva. Lássuk azért egy pár szó-
ban: mikint lehetne népiskoláinkon most, mig az 
Isten jobb időket ad érnünk, legkönnyebben s e -
gíteni ? 

E1 czélból nekem akaratra van legnagyobb 
szükségem, de ollyanra, melly nemes, erös és 
kitartó legyen. Pénzt felette keveset kívánok, jól 
tudván, hogy midőn más körülmények között ez 
az úgynevezett „nerms rerum gerendarumfa-
lusi iskoláink ügye sokkal csekélyebb dolognak 
nézetik, hogysem azért erszényünknek alkalmat-
lanságot kellene okozni. Maga a' derék Dinter 
iskolajavítási tervében ki tudott jőni az akarat tö-
kéjével; és ez valósággal olly kiapadhatatlan fun-
dus is, hogy általa — mikint istenünk a' világot, 
ugy mi is népiskoláink virágzását semmiből te-
remthetjük. 

Minden iskolának lelkét a' tanító képezi: akar-

*) Ezen nézet lebegett a ' szerkesztő szeme előtt is, midőn 
azt közzé tenni szükségesnek Ítélte. S z é k á c s . 



nunk kell tehát, hogy alkalmas néptanítók állja-
nak elö. De mikint eshetik az seminariumok nél-
kül ? Felelet: ugy, ha tanodáinkban a' népnevelői 
pályára törekvő ifjak jó eleve kiszemeltetvén, csak 
is a' hivattatásukra tartozó tudományokban töké-
letesítik magukat; de azután addig állomásba lép— 
nieknem lesz szabad, mig azokból a' szokolt fél-
évenkénti vizsgálatokon kivül utolsó examen-ri-
gorosumot nem adnak, és maguknak candidatusi 
czimet nem vivnak ki, mikint ez a' papi hiva-
talra törekvőkkel szokott történni. Tanulmányaik 
mintegy a' következendők lehetnek; a) Népszerű 
vallástan, összekötve a' vallás és egyház történe-
teinek rövid vázlatával, b) Anyai nyelv, c) Ter-
mészetleirás. d) Természettan, e) Haza-és világ-
ismeret, f ) Emberi és nemzeti történetek, g) Szám-
és mérlan. h) Anthropologia és Psychologia. i) 
Paedagogia és Methodika. k) Ének és muzsika. 
1) írás és rajz. m)Diaetetika és Gymnastika. Mind 
ezek rendes tanodai tanítmányok, legalább azok-
nak kellene lenni; tehát a1 népnevelők elméleti 
képzödhetésökért nem szükség a1 fennálló tanítási 
rendszeren változtatni, sem a' tanárokra ismeret-
len terhet róni. Igaz, hogy népiskolában más 
szempontból kell felvenni a' szőnyegen forgó 
tárgyakat, mint a1 minőből azok tanodában elő-
adatnak ; de jól kezelt methodika utján könnyen 
helyrehozhatni a' bajt. Gyakorlat kedveért meg-
nyilandóknak vélem tanodáink négy alsóbb osztá-
lyait a'már cursust végzett ifjak előtt, hogy azok-
hoz, mint hospitansok, naponta bejárhassanak, 's ha 
ugy fog tetszeni, ségédeskedjenek is. Feltéve, 
hogy az illy ifjak 16 éves korukban lépnek ki a' 
gymnasiumból, még legalább négy évek okve-
tellen elméleti és gyakorlati képződésre szente-
lendök; mert kis gyermekekkeli okos bánásra, a' 
tanítói képességen kivül, még némi megállapodott-
ság, béketűrő kitartás kívántatik, miket 20 éves 
korunkig is ritkán tudunk sajátunkká tenni. Mi-
ként rendeztessenek el pedig ezen négy évek 
teendői? függ a' helyi viszonyoktól. 

Másodrendű tényezői népiskoláink virágzásá-
sának a1 jó kézikönyvnek. Ezekre nézve is nagy 
szükségben vagyunk. Edvi, Varga útmutatásaik 
már csak azért sem felelhetnek meg rendelteté-
söknek, mert felelte drágák. Egy falusi közember 
kezébe ritkán gyül össze 5 vft ugy, hogy azt 
maga megszükítése nélkül könyvért fizethesse: 
ellenben két-három garast kevésbé veszen szám-
ba, ha netalán azt mindenhéten ki kellene is ad-
nia kézikönyvre. Mekkora különbség van Hem-
pel hat garasos Népiskola-barát"-ja (Leipzig 
bei Frid. Chr. Dürr XIV. és 370 lap) és a' mi 
hason tartalmú "s czélzatu népiskolai könyveink 
magas ára közölt? Mennyivel üdvösebb lenne, 
nálunk is olly iskolai könyveket kiadó bizomány-
ról gondoskodni, minő például a' Meursi, mellyből 
az egyes tanulmányok külön-külön jönek ki apró 
füzetecskékben, 's hallatlan olcsó áron. Erre nézve 

az erdélyi egyh. főtanács megtette az első lépést 
akkor, midőn az úgynevezett „Garasostárt" ala-
pítá; de adós maradott az évenkint begyült pénz-
nek czélszerü kezelésével, mi miatt már ma az 
egész intézet haldoklik. 

Fedezhetnék a' kézikönyvek hiányát ugy, ha 
a1 népiskolai tanulmányok rendre egyenkint és 
röviden legfeljebb 4 — 5 ívnyi darabokban dolog-
hoz értő férfiak által kidolgoztatnának, 's min-
denhol bevétetni parancsoltatnának. Tudva van 
ugyan is, hogy minél nagyobb valamelly munká-
nak kelendősége, annál jutányosabban lehet gaz-
dálkodni az árával Melly körülményből egy kis 
számítás után kiviláglik, mikép ha egy 5 ívből 
álló könyvecske bekötve ugyanannyi jó kraj-
czáron osztogattatik szét , nemcsak a' reá tett 
költség fordul vissza, hanem még valami meg is 
marad. Hátha nagyobb birtokosaink, kik a' haza 
által kezökbe letett tömérdek javak ulán senkinek 
semmit sem fizetnek, minden jövedelmöket saját 
kényelmöknek, 's nem ritkán hiuságuknak ál-
dozván fel, magukat egy kissé megerötetnék 's 
midőn talán e' szent czélra három—négy száz 
vftokat kamatozó tökét alapítani nem bírnának, 
legalább egyszer ezt a' csekélységet kitennék, 's 
igy a' népiskolai könyvek egyenkinti létre jöhe-
tését megindítanák! ha sok olly földesurak len-
nének mint b. Wesselényi, b. Kemény István, és 
sok ollyan papok, mint {.BányaiLászló Miriszlón, 
nem hangzanának el szavaim a' levegőben. Ez 
utolsó 50 pgö ft kölcsön kért tökével kevés évek 
alatt olly foganatosan buzgott gazdálkodni, hogy 
már huzamos idö óta nemcsak a' kölcsön vett alap 
van visszafizetve, hanem jelenleg fundus létezik, 
mellyből minden iskolás gyermek ingyen köny-
veket kap, mindenikért tanítási dij fizettetik a' 
szülök legkisebb terheltetése nélkül, és pedig az 
idegen ajkúak's vallásúak után kettőztetve. Nemde 
lehetséges semmiből virágzó iskolát állítani? 

A' mondottakhoz járul népiskoláinknak czél-
szerü belszerkezete. Jelenleg iskolamestereink 
azt és annyit tanítanak, a' mit és a' mennyit 
tetszik. Nincs meghatározott ideje az iskolák kez-
dödésének, sem végződésének. Kinek kedve van, 
iskolába adja gyermekét, a'kinek nincs: elhagyja, 
szóval, minden rendetlen zavarban áll. Szüksé-
gesnek látnám azért, hogy a) Minden falusi kö-
zönség alkalmas iskolaház építésére szorítassék 
bizonyos eleibe szabandó terv szerint, b) Minden 
gyermekes atya 6 —12 éves fijait és leányait is-
kolába adni kényszeritessék. c) Kidolgozott taní-
tási terv adassék az iskolamesterek kezébe, kik 
annak pontos követésére utasítandók. Ez egy -
szerű kivánatok közül jó akarat me l le t t mindenik 
könnyen kivihető. Ugyanis 

Az elsőre nézve nem lehet olly nyomorult 
közönséget képzelni, melly egy iskolaház felállí-
tására tehetetlen volna. Ha szabad birtokosok lak-
ják a' helységet — szegénységről szó sem lehet; 



ha pedig úrbéresek, akkor a'földbirtokosnak múl-
hatatlan kötelessége az építés. Egyébiránt még 
akkor is, midőn talán az iskolaház felállítása áldo-
zatba kerülne, oktalanság nélkül alig lehet vala-
melly közönségnek vonakodni annak terhétől, 
tudva levén, hogy egy jó épület több nemzedé-
keket kiszolgál, 's pedig egy lépéssel unokáink 
unokái boldogságára hathatni akármilly áron sem 
drága. 

Több nehézségekkel van összeköttetve a' 
gyermekeknek pontos iskolába jártatása; de iiem 
lehetetlen. Midőn Lykurg a' maga nevelési rend-
szerének megalapítását munkába vette, kétségkí-
vül nagyobb fába vágta fejszéjét, mint mi akarjuk, 
és az ő czélja mégis sikerült. Egy a' miénknél 
sokkal bárdolatlanabb népet nemcsak arra bírni, 
hogy gyermekét bizonyos időig nélkülözze, ha-
nem hogy arról egészen lemondva, a' statusnak 
adja át — tagadhatatlanul óriási vállalat. De mit 
tett ő? a' nevelés hatásának kézzel fogható be-
bizonyítására két testvér kopókölykeket alkal-
mazott, egyiket kicsinységétől fogva lenyalni — 
a' másikat nyulat űzni szoktatván. Bizonyos nép-
gyűlés alkalmával tálat és eleven nyulat paran-
csol előhozni, azokra reá bocsátja tanítványait, 
a' lenyaló tálfelé siet, figyelmet sem vetve egyébre, 
míg másfelől a' nyulász saját szerepét követi; és 
a' község szándokán lön bírva. A' mi jámbor né-
pünk talán nincs illy tenyeres talpas demonstra-
tiora szorulva, — és ha van, azért adott istenünk 
némellyeknek több világosságot, hogy a' kik sö-
tétségben vannak, azokat onnan kiverekedni oko-
san eszközöljék. Egyébiránt mikor más mód nem 
lenne, erővel is vásárra hajtandók vonakodó kecs-
kéink, mert ostort jót adtak kezünkbe a' törvé-
nyek. Igy az első év bizonyosan békétlen kitö-
rések közt fogna lefolyni; a1 másodikban legfel-
jebb zugolódásokat hallanánk, a' harmadikban 
semmit, a' negyedikben köszönetet. E' mellett a' 
maga boldogságát nem ismerő nép ébresztésére 
sok ártatlan serkentésekkel lehetne befolyni, pl. 
hogy a' ki legalább olvasni, írni nem tud, elzára-
lik a' confirmatiótól; a' ki iskolát nem végzett, 
elejtette magát a' falusi biróságra, esküdtségre 
való választathatástól, 's több effélék. 

Mi a' tanítási terv készítését illeti, ez egyéb 
jó oldalai mellett azért szükséges, hogy hanyag 
iskolamestereink szintúgy kényszerítve legyenek 
a szorgalomra. Ok most a' tanítványokkal is ugy 
bánnak, mint a' zsoltárokkal: mit az idén elvé-
geztek, jövendőben megint újra kezdik, et sic por-
ro. A. B. Cze, Láczai, sz história, egy-két darab 
idétlen szám, ének helyett ordítástól és sivitástól 
alakított vecsernye teszik a' próbatétel tárgyait, 
's a' vizsgálat eredménye többnyire nem egyéb, 
minthogy a' mester megszabadult nyűgeitől. 
Szóljunk igazán: némelly szülök azért fogják ki 
gyermekeiket az iskolából miután olvasni jól meg-
tanultak mert tudják, hogy azután olt csak kor-

helykednek, és némelly meslerek azért hagyják 
olly könnyen a' tanítást, mert semmi okuk sincs 
tartani a" vizsgálat szigorától. Mikor előre ki len-
nének szabva a' teendők, 's examenkor nem a' 
mester sorolná elő, mit tanított, hanem az elöljá-
róság venné számba, hogy a1 mit múlhatatlanul 
előadni köteles volt, mekkora sikerrel járt el ab-
ban, erősíteni merem — más világot érnénk. 

A' falusi közvizsgálatoknak bizonyos fényt 
adni, 's azon napot, mellyen tartatnak, mintegy a' 
helység örömünnepévé varázsolni hasonlólag nem 
megvetendő dolog. Magam voltam tanuja illy al-
kalommal több gyermektelen szülök könyüinek, 
kik zokogták, hogy tölök mostohább sorsuk meg-
tagadta a' nap gyönyörét. Mennyivel inkább me-
legülhet illyenkor azoknak hideg keble, kik ne-
talán gyermekeiket iskolába jártatni elmulatták ? 
's minő nemes elhatározások nem ébredhetnek fel 
bennök jövendőre nézve ? 

Ezekbe kívántam rövideden foglalni azokat, 
miket népiskoláink virágozlatására minden tete-
mes költség nélkül megtehetnénk jó akarat mel-
lett. Követeléseimben igen sokra menni szánt-
szándékkal nem akarék, tapasztalván, hogy ha 
mindent kérünk, a' mi szükséges, semmit sem ad-
nak. Magyarnál az általam leginkább sürgetett 
akarat nem drága, „csakhogy egyszer " mint a' 
nótában mondják, , tenne is már valamit." 

S ü k ö s d. 

Felszólítás a' gömörl ref. papság-
hoz ('s talán másokhoz is). 

Ha jól jut eszembe, még 1842-ben a' nap-
rágyi gyűlésen indítványozám : nyitnánk tért a' 
gömöri egyházmegyében a' papi irodalmi iparnak 
's elöhaladásnak. Szavaim sikertelenül hangzot-
tak el, mi több! még csak nem is helyesellettek, 
s a' megszokott édes munkátlanság búvó ajtót is 

keresett az alólai kicsusszanásra: minek? ugy-
mondának némellyek, hiszen ki elhivatást érez 
magában munkái közrebocsátására, Török nyitott 
már reá Pesten pályatért. Azóta, uraim! az álta-
lunk magas tudósi (?) nimbusunkból gőggel le-
nézett szegény, 's mindenre egyébre , a' papok 
alá áskálódáson kivül (mint mondók) tehetlen is-
kolatanítók itt Gömörben fa1 pesti megyében 
ugyan már korábban) olvasó 's önlökéletesítő 
egyletet alakítottak, a1 haladás pályáján elébb ha-
tolandók, — nemcsak , hanem pályairatokra is 
tűznek ki jutalmakat (lásd egyh. I. 34 sz ): szóval, 
bennünket papokat e' tekintetben meghaladtak, 
megszégyenítettek, megmutaták, hogy ök a' min-
den jóra tehetleneknek nevezettek, meglehetős 
fokán állnak műveltségüknek, mert egyesülni tud-
tak 's tudnak mindeddig (egyesülhetést csak mű-
veltség eszközölhetvén); pedig jut-e eszünkbe: 
mi gúnyolva hunyorgatánk tanítóink emez üdvös 
mozgalmaikra, ha összegyűltek hallatott a' 



tán temetés volt? 's a' t. hallattak gyanúsítások, 
hogy ök csak poharazó, csak papmaró egyesüle-
teket tartanak, 's ök mindezt edzett férfias ke-
bellel tűrték, "s szemük előtt tartva a' tu ne cede 
malis sed contra audentior ilo mondatott, miután 
az egyházmegye igazgatóinak engedelmét meg-
nyerék; egyesületük íme áll, 's üdvös czélt tűzve 
ki, hasznosan 's korszerüleg működik, ugy, hogy 
ha igy menend: e'kis mustármag terepély élöfává 
növekedik. Plus ultra! e' felkiáltást fogadják el a' 
szokás üres éljene helyett. 

Ugyan, uraim! tisztelendő tiszttársak! ne 
hagyjuk magunkat eme kiskorúságuk alól még 
nem emancipált (!!!) osztály állal megpiríttatni, 's 
miulán az övékhez hasonló egyletük a' nógrádi 
's gömöri ágost. protestáns papságnak van: álljunk 
össze mi is olvasó, dolgozó, biráló, öntökéletesítö 
társaságba, 's ha ök tanítói igen curta supellex-uk 
daczára is társaságuk virágoztatására tudnak 
évenkint egy-egy p. forintot áldozni: áldozzunk 
mi hasonló egylet virágoztatására két vagy há-
rom pengő forintot (mert, jövedelemirány szerint 
igen is áldozhatunk) évenkint ha ugy tetszik, osz-
tályzás szerint. Tüzzünk ki jutalomkérdéseket, 
vagy tegyük egymás közt szoros és a' betételi 
összeggel felérő pénzbiróság terhe alatti pontos 
kötelességgé, hogy minden városi pap évenkint 
nyolez, falusi négy legjobban kidolgozott eredeti 
egyházi beszédét adja be az egyletnek kölcsönös 
bírálat végett, 's a' mik az igy megbíráltak közül 
a' legszigorúbb rostálás után (ezen bírálat módját 
az egylet határozza el) a'közhelybenhagyás mér-
tékét megütendik, azokat összetett, ama három 
pengő forintnyi költségünkön adjuk ki, annyi pél-
dányban, a' mennyire tőlünk telik. A' kiadandó 
példányok közül társulatunk minden tagja kapjon 
ingyen egyet (43 példányt), a' többit adjuk el 's 
árával pénztárunkat neveljük. — Az istenért! e' 
rendszert tartva, évenkint 43 pap által legalább 
kétszáz jól kidolgozott egyházi beszéd kerülvén 
be, ezekből ne löbb, csak husz állja ki a' bírálatot, 
csak husz adattassék ki, mi nagy nyereség lesz, 
minden éven husz jó munkával szaporítni kathedrai 
szónoklatunkat! Hát ha ez a' két magyarhoni két 
ezer lelkész közt hasonlóan fellálland: mi tömér-
dek jó munka lát világot csak két év alalt is! 
uraim! haladás emberei vagyunk, értsük meg a' 
kor szavát A1 testnek lámpája a' szem, ha a' te 
szemed homályos leend, az egész tested is ho-
mályos leend, ha azért a' bennedi világosság ho-
mályosság: a' homályosság mennyivel nagyobb 
leszen. Máté 6. 22, 23. É d e s J á n o s 

íí y ft 1 é s c k. 
1944-cllkévl pestmegye! e. megyei 

gyűlés. 
A' peslmegyei ag. vall. evang. esperesség 

közgyűlését tartá Pesten, ez évi nyárutó 28. 's 

29-ik napján, t. Bernáthfalvi Földváry Pál fel-
ügyelő, és nt. Válka János főesperes urak ikerel-
nökletök alatt, mellyben következő — a' t. cz. 
közönséget érdekelhető — tárgyak fordultak elö. 

„I. A' consistorium — másként Ítélőszék — 
eddigi tartási modora 's törvényei megsemmit-
vék, minthogy ezek eddig sem mentek át egé-
szen az életbe, de jövőre sem igen kivihetők, kü-
lönösen az erre megkívántató költségek' hiánya 
miatt. Jövőre pedig ez ítélőszék, a' kerületinek 
mintájára megtartatni határoztatott, ugy: hogy a' 
megyei gyűlés, mindenkor kebeléből, azon egy 
esetre nevezzen ki itélöszéki—birákat, kik miu-
tán a' gyűlés színén meghiteltettek, ugyanazon 
időben, egy más teremben összeülendök, 's ho-
zott itéletöket a' gyűlésnek azonnal beadandók 
lesznek. Avagy ha jobbnak fog látszani, alakul-
jon át maga a'gyűlés consistoriummá." 

Hogy a' szokásban levő consistoriumok a' bi-
blia és protestáns elvünk ellen van, ezt már e' 
lapok — legközelebb Wimmer által — többször 
elmondották; egyházi megyénk, a' „költségek 
hiányában" — egy űj okot hozott fel ellenök, 
mihez én még e' hármat teszem 

1. Hogy olly actiós modorú eonsistoriumokra 
nincs is szükségünk: mert rendszabályainkban a' 
büntetés neme s modora ki van szabva, és leg-
feljebb csak azt kell meghatároznunk: „melly 
büntetés nemével kellene ezen, vagy amazon 
kihágást büntetni ? avagy inkább, hogy a1 biblia 
és korszellemben szóljak: „melly eszközöket kel-
lene a' bünhödö egyén jobbulására használnunk?" 
Szükségtelenek az eddig divatban levő actiós mo-
dorú consistoriumok azért is: mert mi papok a' 
törvényt nem hallgatván, annak gyakorlatát, kü-
lönösen a' perek, actio, 's a. t. modorát sem tud-
juk; majdnem hasonló esetben vannak a' világi 
tanácsnokok, kik közöl bizony sokan nem tudják 
— némellyek tán soha sem is látták — a1 zsi-
nati törvényeket és más papi rendszabályokat. — 
Es mégis, igy szoktuk elitélni tiszt- 's ember-
társainkat, és az ártatlan felett — sokszor tudo-
másunkon kivül — a pálezát eltörni? — Mire, 
ha kell, példákkal szolgálhatok. 

2. Az imigyen szerkezeit consistóriumok, 
kün, nem sok jót szültek, honn pedig a1 kevés, 
vagy semmi jó mellett, tán kárt is, vagy bizonyo-
san nem kevés kellemetlenséget ; azért 

3 A' közvélemény ellene van, ugy hazánk-
ban, mint külföldön; különösen a' németek hálát 
adnának Istennek, ha dictátori modorú consistó-
riumaikat a' mi egyház-megyéink gyűléseivel 
felcserélhetnék; mert valamint az hathatós elő-
mozdítója a' hierarchiának, ugy ellenben ez öl-
döklő-angyala ! — Azért, kedves atyámfiai, tart-
suk fel minden esetre, és minden áron az apo-
stoli modorú, presbiteriális, egyhá/.i-megyénk 
vagy esperességi gyűléseink autonomiájál. — 

II. „Az iskolai tudósítások megvisgálására 
4b* 



kinevezett választmány ekkép adá be észrevé-
teleit : 

„1. Az aszódi iskolai körben a' tanitók hi-
vatásuknak megfeleltek, söt a* megintett kis—u-i 
tanító Sz. A-nak is az intés h a s z n á l t : ellenben ar 

cső-i tanító K. A., minthogy hivatala a' helység 
jegyzöségével össze van kötve, a' gyermekek 
oktatását elhanyagolja." 

„2. A' czinkotai iskolai korbeli tanítók, ki-
vévén a' csi-it, 's f-it, — ez utóbbi magát a1 

tanulók felfogásához nem alkalmaztathatja — kö-
telességüknek eleget tettek." 

„Örvendetes tudomásul jelenthetjük e"1 kerü-
letet illetőleg, miszerint mind a' czinkotai lelkész 
űr, mind t. Ottlik István úr, 's t. Földvárv Amália 
asszonyság, a'czinkotai, péczeli 's péteri 1842. 
's 1843—ik évi iskolai próbatételek alkalmával, 
a' tanulók serkentéseül, a* szorgalmatosabbak 
közt pénzbeli jutalmat 's kézi-könyveket osz-
tottak." 

„3. A' sólti iskolai kör. E' megye dekaná-
tus jelentéseire észrevételünk nem levén, egye-
dül kedves tudomás végeit emeljük ki, hogy e1 

megye tanítói átalában, 's egyiket sem véve ki, 
tisztökben közmegelégedésre eljárnak, hogy a' 
magyar nyelv mindenütt szorgalmatosan tanítta-
tik, mellynek terjesztése mellett tiszt. Blásy Lajos 
úr, nemcsak nyilvános tanítás, hanem iskolai ké-
zikönyveknek a' szorgalmatosabb tanulók közt 
lett kiosztásával 's pénzajándokkal, nem csekély 
érdemeket szerzett, 's hogy Egyházán az új is-
kola, mellyben a' növendékek kizárólag magya-
rul fognak taníttatni, felépült. 

„Megjegyzésre méltónak találjuk még e" me-
gyénél, hogy átaljában e' kerület iskoláiban — 
az úrbér, örökösödés, mezeirendörség, a' gyü-
mölcsfaóltás és tenyésztés taníttatik, 's hogy t. 
Ujváry László szolgabíró úr a1 próbatételeken 
nemcsak megjelent, hanem a' tanulók közt, szor-
galmok megjutalmazásaul 10 pftot kiosztott. 

„4. A' pilisi iskolai körben a' p-i egyház 
számadásai ez utolsó évben bevégezve nem le -
vén, 's a1 körlelkészi jelentésből az iskolai tanul-
mányok rovata egészen elmaradt." 

„5. A kecskeméti iskolai körben a' t. sz. m-i 
iskolában ez évben vizsgálatok nem tartattak — 
mert a' pap és tanító más egyházakba mentek át." 

E' választmányi jelentés és a' többi tudósítá-
sok' következtében határoztatott: 

a) Abbeli indítványa a' választmánynak, hogy, 
egyformaság kedveért, a' körlelkészi tudósítá-
sok rovata nyomtattatnék ki: elvben elfogadtatott. 

b) Kitűnvén a' tudósításokból, hogy a' tanul-
mányokra nézve különféle rendszer van divat-
ban, söt némeliy igen hasznos tanítandók, mint 
az úrbéri, jobbágyok örökösödési 's gazdasági 
tanok egészen elmellöztetvék: meghagyatott fö-
esperes úrnak, hogy a" sólti iskolai körben diva- i 
tozó 's jónak és czélszerünek ismert rendszert | 

mi elébb, még ez öszszel, az egész megyében kö-
röztesse, hogy a1 körlelkészek és tanítók ehhez 
alkalmaztatván magokat, a' tanmódban egység 
uralkodjék tanodáinkban. 

c) Azon felhozott kérdésre: mihez alkalmaz-
zák magokat a' hitszónokok és tanítók, ha a' szolga-
bíró urak — mint ez múlt évben több helyeken 
megtörtént — a' törvényes időre meghatározóit 
i s k o l a i próbatét után, ismét újra akarnának vizsgá-
latot tartani ? ez határoztatott: miután az 179% 
évi országgyűlés 26-ik t. czikknél fogva isko-
láikat magok rendezhetik el a' protestánsok, 's 
ennek következtében -a1 próbatét idejét évenkint 
meghatározzák: ennek ideje adassék tudtokra a1 

szolgabíró uraknak a' körlelkészek által, mert 
ezentúl nem tartoznak többé próbatétet tartani, 
mi nem is igen történhetnék meg későbben, mert 
a' növendékek vizsga után többnyire szétoszlanak 
a' tavaszi munkákra. 

d) Többire oda utasíttatlak a' körlelkészek : 
hogy a' tudósításban kimutatott hibák és hiányok 
orvoslására mindent elkövessenek, különösen : a' 
megrótták és kitüntettek névsorát közöljék a' ta-
nítókkal , hogy ez által is új inger adassék az 
iparra és szorgalomra. Az aszódi körlelkésznek 
pedig meghagyatott: bírná rá a' cső—kat, a' ta-
nítói hivatalnak a* jegyzöétöli elválasztásra, vagy 
legalább azon okok elhárítására, mellyeknél fog-
va K— ottani tanító, ebbeli hivatalának kellőleg 
nem felelhet meg. 

III. Az esp. özvegyi-árvai- 's nyugintézeti 
pénztár ügyében következő végzések történtek: 

1. M. Báró Podmaniczky László urnák es -
perességünk iránt ujolag az által tanúsított buzgó 
részvétét, hogy több küldöttségekre bízott, és 
mégis rendetlenségben levő özvegyi pénztárun-
kat, példátlan szorgalommal, rendkívüli fáradság-
gal 's kitüréssel nemcsak tökélesen rendbe hoz-
ta, hanem annak jövő pontos és biztos kezelhe-
tésére rovatozott és számokkal betölt, sok ivböl 
álló, és több könyveket tevő mintát készített, s 
ezt az esperesnek jövörei használatul átisadta: a' 
fenntisztelt urnák ebbeli buzgó részvétét, 's 
mondhatni, ránknézve nagy jótéteményét a' me-
gye nemcsak a1 gyűlésben fogadta szíves kö-
szönettel 's háládatos szívből kitört többszöri „él -
jenezéssel" — hanem ebbeli háládatos érzetét, 
örök emlékül, jegyzőkönyvileg is kimondani ha-
tározta. 

2. Jövő tisztújításig, a' pénztár további ke -
zelése 's számadások vitele, egy választmányra 
bízatott, melly a' következő megalapított rendsza-
bályok szerint kezelendi a' pénztárt, u. m.: 

a) B. Podmaniczky László ur által készített 
minta vétessék zsinórmértékül; 'súj év utáni má-
sodik hétben befejezve 's készen legyen a' szám-
adás. 

b) A' két év óta elmaradt kamatok okvetlen 
— ha bár per utján is — beszedessenek; 's ezek-



nek két hatoda tőkésitessék, négy hatoda pedig 
az özvegyek közt aránylagosan szétosztassék. 

c) Más megyében 's kétes helyeken levő tö-
ke, valamint azoknál is, kik a' kamatot pontatla-
nul fizetik, haladék nélkül mondassék fel, a' fi-
zetni nem akarók pedig okvetlen perbe idéztes-
senek. 

d) Minden kötelezvények, legyenek bár melly 
biztos egyén által kiadva, cseréltessenek fel egy 
új modorúval, melly az 1836. 's 40-ki orszgyü. 
t. czikkei szerint, bár melly biróság előtt törté-
nendő rövid szóbeli per utján, megvehetöleg le-
gyenek szerkesztve, azon hozzá tétellel, hogyha 
a' száztóli 6 fl. kamatot, a' töke felvétele napjá-
tól számítva 15 nap alalt, önköltségükön az il-
lető helyre nem szállítanák, a' töke felmondottnak 
tekintessék, lemondván minden kifogásokról 's 
ügyorvoslásokról, még az ellenállásról, feljebb 
vitelről 's felmondások útjáról, mind a' tökére, 
mind a' kamatra, mind pedig a' költségekre nézve 
's a. t. 

e ) Mind ezen körülmények mellett a1 pénz-
tárból csak ollyanoknak adassék pénz kölcsön, kik 
elfogadható kezest állitandnak, 's t. Pestmegyé-
ben kebelezett jószágukra önköltségükön betáb-
láztatják a1 tőkét, ha t. i. azon jószág a' betáblá-
zás útján még nincs megterhelve. Ha pedig vala-
melly adós vonakodnék e* feltételek teljesítésére, 
ott a' töke azonnal mondassék fel. 

f) Felhatalmaztatik a' választmány, az imigyen 
összegyűlt tökél csupán szabad városoknak, vagy 
kiváltságos és magokat az úrbéri tartozások alól 
kiváltogató községeknek, mint p. o. Kis Körösnek, 
a' fennevezett feltélelek alalt költsön adni; de 
egyeseknek, bár melly biztosság mellett, a' vá-
lasztmány önkényt ki nem adhatja a* tökét, mert e' 
részben további rendelkezését fenntartá magá-
nak az esp. gvülés. 

3. Az özvegyi pénztár rendszabályainak ma-
gyarra történendő lefordítása B. főjegyzőre bíza-
tott; azon indítvány pedig: „terjesztetnék ki ezen 
intézet jótékonysága szélesb körre'4 — eleinte 
elfogadtatott ugyan, 's e'tárgybani programm ké-
szítése 's a1 prot; lapbani közlése meg is hagya-
tott a' főjegyzőnek, de későbbi tárgyaltatás után 
végzéssé lőn : miként az indítvány jelennen csak 
elvileg fogadtalik el, ténylegi kivitele pedig a' 
jövö gyűlésre halasztatik. 

4. Az intézetbei felvétel- 's fizetésről le -
vén szó : határoztatotf miként ebbe felvétetik. 

a) Minden megyénkbe meghivott új egyén, 
legyen bár tanító vagy pap, ha hivatalbai iktatása 
alkalmával ebbeli szándokát kijelenté az első esp. 
gyűlés alkalmával, nevét az intézet rendszabályai 
alá jegyzendi *s a' kiszabott évi díjt szorgalmasan 
fizetendi. 

b) Minden tag, ki kezdetben ugyan nem akarta 
magát aláírni, de későbben az intézetbe óhajt fel-
vétetni, ha e' megyébei iktatása idejétől minden 

elmúlt évre lefizeti az elmulasztóit adományt, ka-
matjával 's ezeknek ismét kamatjaival. 

e) Minden, egyházi megyénkben már benle-
vő pap vagy tanító, de ki a'pénztár rendellen ál-
lapotja miatt nem lépett eddig az intézetbe, ha 
hivatalbai iktatása idejétől minden évre lefizeti 
az adományt, kamatjaival; az elmulasztott ado-
mány befizetése részletenkint is elfogadandó. 

d) Minden tag, ki már bent volt az intézetben, 
de ugyan az elébbi számban nevezett ok miatt 
elmaradt az évi adomány fizetésével, ha az el -
mulasztott évek adományát lefizetendi. 

e) Minden e' megyétől elvált, *s most már 
pestvárosi esperességben élő, 's jövendőre is lé-
tező pap, oktató és tanító, ha a' fentérintett rend-
szabályokat elfogadják 's azokat pontosan telje— 
sitendik. 

f) A' meghatározott adományt évenkint mind-
addig fizetni kell minden részvényesnek, míg hi-
vatalban maradand. 

IV. A' pestvárosi és megyei esperességek 
által eddig együtt kezelt özvegyi, ügynöki 'sa.t. 
pénztárak elválasztására kinevezett választmány-
nak beadott véleménye következtében ez ügy 
bevégeztetett, 's a* két esperességi pénztárak 
tényleges kiegyenlítése az illető két pénztárnok-
ra bizaték. 

V. A' papi meghívóleveleknek jelenkorszel-
Iemhezi szerkesztésére kinevezett választmány 
által beadott példány csekély módosítással elfo-
gadtatott 's kinyomatni rendeltetett. 

B l á s y L a j o s , esp. főjegyző.*) 

\ e s: y e s e k. 
^itgy-Kiklmla. Az itteni ev. gyüleke-

zet temploma felépítésére a' nagylelkű tanács által 
700 pgö forintot kapott kölcsön, három évre, ka-
mat nélkül, egyszersmind simultaniskolát nyitván, 
az ottani derék ev. lelkészt t Frint János urat, kit 
a* szegény gyülekezet illően nem fizethetett, ok-
tatóvá válaszlá. Mi történt? Az oktatóságtól egy 
hatalmas befolyás által letiltatott 's most kénytelen 

*) E' jegyzői név mellett szükségesnek látlnm a" t. cz. 
szerkesztőséget az iránt tudósítani: miszerint, egyházi— 
megyénkent illetőleg, ez volt utolsó jegyzői tudósítá-
som; minthogy a' jövő év tavaszával elkövetkezend 
a' tisztújítás, mellyet megyénk — hála a' korsiellem 
haladásának! — nemcsak el fogadot t , hanem gyakor-
latba is vett. Sok pro és contra elmondatott már e* la-
pokban is a' tisztújításra nézve; de nrzetem szerint, 
minden ellenzék daczára, ugy kivívandja n' korszellem 
igényét, mint az őszi idő leliullasztja az érett gyümöl-
csöt. Sőt elkövetkezettnek hiszem azon korszakot, melly-
ben a' hivatalviseles, nálunk protestánsoknál, inkább 
tehernek tekintetik. Azért én is — választatom, vagy 
nem — mindeneseire, 's mindenkorra leteendem e' h i -
vatalt, azon elvemnél fogva: ha t ehe r? szükség, hogy 
más vállak is hordozzák; ha pedig dicsőség? méltányos, 
hogy másoknak is jusson ! B l á s y . 



a' gyülekezetei odahagyni. A' három év lejár, a' 
gyülekezet a1 700 forintot vissza nem fizetheti 's 
igy még megélhetjük, hogy a' különben nemes-
lelkü lanács a' templomot árverésre bocsátandja. 
Azt kérdhetnék, vájjon mit a' nagy-kikindai ne-
mes tanács tett nem hite sorsaival, nem lehetné-e 
meg a' protestantismus hite sorsosaival 's nem 
vállalná-e magára a' 700 forint kifizetését, már 
bármelly becsületes uton megszerzendőt? 

S o m o s s y B e r n á t . 
komorjai papválasztás. A' megü-

rült somorjai evang. gyülekezetben, Sz — — 
urnák, mint helybeli felügyelőnek, vezérlete alatt 
a' minap papválaszlás vala. Felügyelő ur titkos 
szavazásra ereszté a' somorjai hiveket: és ezt 
nagyon helyesen és elnökien tevé, mert csak-
ugyan titokban a' bátortalanabb is ki meri mon-
dani szivének igaz kivánatát; pedig, uraim! csak 
papválasztásnál engedjünk legaláhb helyt a1 gyö-
zödésnek és szivhajlamnak. A' titkos szavazás-
nak eredménye az lön , miszerint a' többség egy 
ritka készületü, és példás jellemű ifjú egyént, t. i. 
Petz Gyulát kivánja papjául. De, an nescis longas 
regibus esse manus? A' felügyelő urnák vajmi 
fontos okai lehettenek a' gyülekezetet rábirni, 
hogy még egyszer szavazzon, és pedig ne tit-
kosan, hanem nyilvánosan. Es ime, a' nyilvános 
szavazás eredménye nem hangzik össze az első-
ével. A' másodszori vagy nyilvános szavazásnál 
a' többség Kankára adá szavát. T —y J. *) 

I & é r e í e m . Alulirt azon meggyőződéstől 
vezéreltetvén, hogy egyházaink Ínséges állapot— 
ján csak ugy segíthetünk gyökeresen, ha 1) az 
inség mibenlétét ismerjük, 2) ha a' gyámolítás-
hoz mindnyájan járulunk, 3) ha a' gyámolitást 
tervszerüleg és okosan intézzük el: teljes alázattal 
kéri fel a' nagytiszteletü esperes urakat, hogy a' 
gyámolításra legérdemesebb gyülekezetek név-
sorát hozzám beküldeni szíveskedjenek. Szándé-
kom t. i. legszükölködöbb gyülekezeteink névso-
rát összeírni 's gyarló belátásom szerint, catego-
riákra osztani 's aztán Isten és buzgó hitsorsosaink 
segedelmével arról intézkedni, hogy minél több 
segedelmezési kútfő nyittassák. Czélom elérésére 
megkívántatik, hogy minden gyámolítandó gyü-

'"') Ez hihetőleg ismét rágalom lesz. Én legalább nem h i -
hetem, hogy legyen egyházi felügyelő, ki az érvényes, 
elnöklete alatt történt 's az egész müveit világban Ieg-
czélszerübbnek elismert titkos szavazat utján tett v á -
lasztást még egyszer ismételje ' s igy törvényes, ok - és 
jogszerű eljárását, maga tegye törvénytelenné, ok és j o g -
szerűtlenné. Kérjük a" közlő urat, gondolja meg, hogy illy 
rágalommal fellépni keresztyéntelen dolog; 'az illető fel-
ügyelő urnák pedig nyitva lesznek hasábjaink ezen, 
mint erősen hisszük, alaptalan vád megczáfolására. 

S z e r k e s z t ő . 

lekezelnek rövid históriai vázlatát, jövedelmeit, 
adósságait, szükségeit tudjam 's a' t., kiváltképen 
pedig azt is, melly gyülekezetek vannak körülölte 
's melly távolságban, mellyek üliái, mennyire es -
nek az anyától ' sa ' t . Legyenek meggyőződve 
a1 nagytiszt, esperes's bár milly renden levő urak, 
szándékom tisztasága felöl 's legyenek szívesek 
közleményeiket, bérmentes uton, minél előbb hoz-
zám juttatni. Szívesen veszek egyes tisztitársaim-
tól is tudósításokat, csakhogy a' beküldözés na-
gyon egyszerítelnék, ha az a nt. esperes urak ál-
tal történnék. A' borítékra tessék ennyit tenni: 
Székács József pesti ev. magyar lelkésznek, bér-
mentesen, Pesten az ev. paplakon 2 dik emelet. 
Nevemen kivül az aláhúzott szónak nem szabad 
hiányoznia. S z é k á c s J. 

<&r?emlete§ liir. Aztán a' Bácsiakat 
bántsa valaki! Ha egymással testvérileg bánunk, 
bizonyosan legtöbbre megyünk. Igaza van azon 
névtelennek, ki gyűléseinkből a1 kardokat ki akarja 
küszöbölni. A'palástot sem bánom, ha kimegy, de 
ez legalább jelent valamit, mig a' kardok vagy 
harczot és háborűtvagy sedriát juttatnak eszembe. 
No de a' Bácsiakról akartam szólani 's mondókám 
az, hogy már magyarul is viszik jegyzökönyvei-
ket, és hogy testi szemeimmel láttam a' magyar 
köriratu pecsétet, melly az esperesség számára 
készíttetett. Azt is mondják, hogy az egyes gyü-
lekezetek szinte ezt teendik. Ha ez jegyzőköny-
vileg parancsoltatik meg, fogadok, hogy protes-
táltak volna, már csak azért is. Igy magok simul-
nak, 's ez szép és dicső. Tehát csak piano, édes 
uraim. Bácsban a' magyarság csekély lehet, de a' 
becsület, a' józanság, a' tudomány és a' simulás, 
mondhatom, nagy. P e t r o v á c z i . 

*Selentés. Kiadott egyházi beszédim a' ki-
szabott egy pengő forintért számolva példányát, 
kaphatók Pesten n. t. Török Pál, Pápán Széky 
Béla, Kecskeméten Karika János, Debreczenben 
Erdélyi József, Kolosváron Salamon József, Mis-
kolczon Pap János, S. Patakon Hegedűs László, 
S. Szentpéteren Somossy Sámuel uraknál 's egye-
bütt sehol. É d e s J á n o s zádorfalvi pap. 

l i e v e l e z é s . Hegedűs L. urnák ajánlatát e l fo -
gadjuk 's hisszük, hogy közleményeit olly alakban küldi be, 
melly szűk lapunk irányához illeni fog. — A' Wengericzki 
A. ur által beküldött Nayyhonti papi egyesület alapsza-
bályait kiadnunk nem szabad. — K. J. nevelési halászata 
nem vétethetik fel. — J. T. urnák F. Kékeden szives ö röm-
mel válaszoljuk, hogy dolgozatait mindenkor szívesen vesz-
szük. — Azon írótársak, kik fordításokat közlenek, legyenek 
szívesek az eredeti kútfőt megnevezni, különben nem hasz-
nálhatjuk munkáikat. — Ifj . Vári Szabó buzgó munkatársunk 
megbocsát, ha a' 44 -d ik számú levelezés következtében ez 
ultal észrevételeit vagy ki nem adom, vagy jobb időre h a -
lasztóm. g z é k á c s . 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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Die Schule bezweckt wie die Kirche die Eutwickelung des geistigen Menschen überhaupt; aber sie ist zugleich 

eine Vorbildungsanstalt fúr ein besonderes Volksleben im Staa te , wodurch das höhere Leben erst vollsiándig 

Termitlelt und dargestellt werden kann. Dr. F ö h l i s c h . 

TARTALOM: E.yház és iskola. V a n d r á k András. — Javaslat, 
használatba hozandó iskolai évi hirlemény (proaiainm) 
iránt. T a v a s y L. — Néhány szó a' Pesten felállítandó 
prot. főiskola felől. B e x h e f t K. — G y ű l é s e k : Bács-
megyei közgyűlések 1844-dik évben. T e s s é n y i János. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

E g y l i á / és i x k o l t t . 
„Doctor Taubner Károly, cs. k. lombard-ve-

lenczei 's dalmáthoni evang-. tábori pap Milánóból 
Contrada S. Valéria 2804. sept 22. 1844-ben" 
egy Külsőleg sokat igérö, de érdemileg a' vára-
kozásnak aligha sokak előtt megfelelő czikket kö-
zöl a' prot. egyh. és isk. lap ez évi 40 számában. 
Nekem nem szándékom az értekezés teljes bírá-
latába ereszkedni, hanem csak annak fonalán az 
ott tárgyalt eszmékről kimondani eltérő vélemé-
nyemet 's igy eszmecserére szolgáltatni bővebb 
alkalmat *) 

Taubner urnák főtárgya az iskola-emancipa-
tionak eszméje 's egy kis általános elmélkedés 
után arról, hogy „most a szellem vadon dúl szét 
(!!) 's mindent le akar rontani, vagyis, hogy ál-
talános a" szabadság utáni törekvés," rájö csak-
hamar a' dolog velejére, hogy ,,az iskola is j o -
gosítva érzó magát az egyháztól elszakadni (hol?) 
's igy önálló életei élhetni, és hogy az innen tá-
madt harcz 1) harcz a' philosophia 's dogma, 2 } 
harcz a' világi 's egyházi között. Hogy a1 harczot 
ugy kelljen venni, mint a1 philos. 's dogma közti 
harczot, arról kétkedik (miért V ) , 's annál inkább 

*) El nem hallgathatom azonban megütközésemet T. ur 
magyar nyelve felett, holott is iteii sertök a' nyelvtani 
("s nemcsak toll- vagy uyomtaiasi) hibák és szerencsét-
lenek a/, utánzások. Í g y : r^ndelvek, iecsillapulvák, 
rendeltetvek, csillapitatvák helyett ; megroskadvák (?) 
ma?- (egyesben) fekvek (participialiter); továbbá: ko-
runk jeleneles (?) kórjelul (?!) a' miudenütt mutatkozó 
's élénk lörekcéat bírja sxuibadság után; a'szellemi 
világaban ; ku/delem es törekvés, me ly szamunkra ki-
tűzött ( tűzete t t ) ; erre nem kerill (adde: a' dolog); 
e g y i r a o t = e g y a r a n t ; dicsóultetni, átvilagilani (durch-
leuchten. act.); ha a vallasoeságra mar itt munkálandó 
(elaborandum est) lest a' szellemet a t ruhazia ; magat 
igaiolui uj el«t akur,a( azt irányozni 's t. ef. 

megállapodik a1 másik mellett, hogy t. i. a' világi 
kezdett pört az egyházival,— az iskola csak sta-
tus intézetévé akarna alakulni. Itt legott az e g y -
ház feladását és statushozi viszonyát kezdi terje-
delmesebben tárgyalni, azután pedig az iskola vi-
szonyát az egyház- és statushoz, végre kimondja 
véleményét az iskola igaz állása- s kormányoz-
tatásáról, hogy t. i. az iskola középett áll az E. 's 
St. között's hogy a' felügyelés papra ugy bízandó, 
mint világira." 

Ezen rendezés, vagy disposilio ellen nekem 
ugyan nincs lényeges kifogásom, de annál több a' 
föfogalmak értelmitése, az észleti elözvények, 
több következtelések 's szerző egyes thesisei 's 
nézetei ellen. 

1) Ha az egyház feladását T. ur oda hatá-
rozza : „azon lenni, hogy a' mennyei élet a' föl-
dit mindenütt áthassa, vagy más helyen: a' földi 
viszonyokat dicsőíteni, abban vele tökéletesen ke-
zet fogok. Ez t. i. az isten országának gyarapítá-
sa már itt a' földön, igazán a' papi rendnek saját-
ságos feladása; a' tanítás,igazgatás másokkal kö-
zös , mint közös lehet az eszköz 's a' vele való 
bánás különféle czélok valósítására. Ellenben a1 

következő állításokat, mint fél- vagy ferdén fel-
fogott igazságokat alá nem Írhatnám: hogy a' föld 
idegen ország, nem hazánk, azt még csak keres-
sük, (hisz épen az egyháznak kellene azt a' reli-
gio által legalább első hazánkká tenni iparkodni, 
maga az egyház, mint szentek községe, isten or-
szága itt a1 földön lehetne illyen; — de a1 számos 
visszaélések mialt sem szerelem azon tant, hogy 
a' föld idegen ország; innen származóit ugyanis 
's még mindig származhalik amaz anachorét, re-
metés, elégületlen, savanyu élet, vagy is életmeg-
velés, ama pietistikus, mystikus sopánkodásokkal 
egyetemben): azután, hogy az igazság nem földi 
ismeretben létezik, nem emberi tudatban, (e' h a -
tározatlan féligazság szerint a' malhesis, meehani-
ca, astronomia, történellan tehát nem igazság; 
bizonyosan az összes, teljes, bevégzett ismeretre 
és tudatra gondolt szerző, mellynek a' földiek és 
végesek ismerete, igaz, hogy csak egy része); 
továbbá, hogy a1 teljes igazságot felfoghatni e' 
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földi életben embernek soha sem sikerülhet, (áll), 
mert, úgymond, fénye öt megvakítná, földhez 
sújtana bennünket, (hát ezek az igazi okok, 's mii 
tanulunk ezen hatalmas inetaphorákból ?); végre 
hogy nem vagyunk csupa szellem, (áll), de még 
is le kell ráznunk, mi ránk a' föld salakjaiból ra-
gadt, (hogy tehetni ezt már a' thesis szerint, ha 
nem vagyunk csupa szellem ?) 

2 ) Az iskola természetéről 's egyházhozi v i -
szonyúiról igy tanít T. ur: az iskola nem a' szü-
lék helyébe, hanem segítségökre van, (csak se-
gítségökre? 's csak a' szülék segítségére?); a' 
szunnyadó szellemi idomokat (?) ébreszteni, ez a1 

feladása, ([semmi más ?); az iskolának alapja a' 
vallás 's a' melly ezen alapot nélkülözi, üres dió-
hoz hasonló. (Nem üres diói hasonlítás?) Az is-
kolákat nép- és határozott hivatási iskolákra oszt-
ja, hol tehát, mint látjuk, a' tiszta humanistikus 
philosophiai iskolákat vagy semmiknek kell ven-
nünk, vagy már a' határozott hivatási iskolákhoz 
számítanunk, de micsoda joggal? „Melly kevés 
történik a' 2-dik rendű iskolákban a' vallási ér-
zet ébresztésére 's előmozdítására, tudva van." 
De honnan tudja azt T. ur 's mellyek azok az is-
kolák, honi vagy külföldi, catholikus vagy evan-
gélikus gymnasiumok, Iyceumok, egyetemek, po-
litechnikumok 's a' t.? tudtomra nálunk be a' prí-
máig van ker. hittan, erkölcstan, biblia olvasása, 
nemcsak a' „rendszerben," hanem az éleiben is; 
van továbbá catechisatio, confirmatio, deprecalio, 
urvacsorávali élés, templomjárás, szent énekek, 
imádságok, minden becsületes gymnasiumban. 
Egészen más a' dolog, ha kérdjük: vájjon, ha 
sok történik is, czélszerüen történik-e, még pe-
dig egyházban, ugy mint iskolában, 's mindenütt 
lelkes, ügyes-e pap ugy, mint tanító? vélemé-
nyem szerint sükeresb lenne itt a1 kevesebb, de 
hatékony; nem annyira leczkézés, tanítás, mint 
példa és cultus mind a' családi, mind a' közélet-
ben. Mert hasztalan melegszik fel a' tanító keble 
az ájtatosságig, magával emelve a' lelkesült ifja-
kat is, ha a' házi 's nyilvános élet ferdesége por-
ba, sárba húzza őket a' legközelebb pillanatban, 's 
másnap nemcsak hidegen, árván, de sokszor meg 
is szeplősítve küldi az iskolába vissza ! Hoc opus, 
hic labor! bizony, bizony többnek kellene törlénni 
az erkölcstisztaság ügyében mind az egyházi, 
mind a1 világi hatóságok részéről, már csak a' 
serdülő nemzedékre való tekintetből is. — De to-
vábbá meg kellene azoknak, kik az iskoláktól a' 
vallásosság ápolását 's terjesztését követelik, em-
íékezniök, hogy az iskolának nemcsak ez's egye-
düli feladása Mit nem követelnek mindent az is-
kolától : nézzük csak a' lajstromokat I helyes bo-
szélhetési, gondolkodási, irási, számítási, termé-
szet- , ember-, történetek-, nyelvek ismerési 
ügyességek nem születnek velünk: ezeket teljes 
joggal az iskolától várjuk még a' leendő egyhá-
ziak számára is. — Hát a' mindennapi clínica, a' 

nyers, v.'igy kificzamilott, vagy már romlásnak 
indult lelkek naponkénti ápolása, kik e' felett, ha 
már fel is üdültek, nem maradnak aztán köztünk, 
hanem idehagynak nem sokára 's más hasonló uj 
gyarlókkal cseréltetnek fel évről évre! ezekhez 
is kell hát idö, eszköz, munka: de végre, ugy 
hiszem,, a1 tudomány, mint tudomány gyarapításá-
hoz i s , melly nálunk nagy részint még parlagon 
áll's vájjon miért? — Legyünk csak igazságo-
sak — 's ne vegyük az iskolát, (a szónak teljes 
's nemosb értelmében veendő iskolát) merő szol-
gálónak 's egy vagy más önző érdek, kény, ha-
talom eszközének! hagyjunk fel mind a' lenézés-
sel, mind a' féltéssel, mind az elszakadni akarás-
róli gyanusítgatással. Az iskola , kellő rendezés 
's méltánylás mellett, nem hogy emancipalio *), 

* ) H e l y e s e n j e g y z é m e g m i n a p V a l e n t i n y i D á n . ur (a" p r o f . 

e g y h . é s i s k . lap 4 2 . s z a m á b a n ) , h o g y h o l m a n c i p um 

n i n c s , m i n e k o t t e m a n c i p a t i ó t e m l e g e t n i . ( E g y e s u r s á g i 

v á g y a k a z o n b a n i t t - o t t m é g i s é s z r e v e h e t ő k 's e ' s z ó k a t 

„ e m a n c i p á l n i akar ják m a g o k a t " é n t a n í t ó k t ó l e g y s z e r 

s e m , d e n é m e l i y ura ink 's p a p j a i n k t ó l t ö b b s z ö r ha l lan i ) . 

A ' d e s p o t i s m u s t ú g y i s a* j ó z a n , mi ive l p r o t e s t á n s s z e l -

l e m s e m s z e n v e d i m e g ' s , , c o o i d i n á t i ó n k " is t i l t ja . ( 1 2 2 

§ . ) Más r é s z r ő l , h i g y j é k el i s m é t az i l l e t ő k , h o g y pro-

testáns i s k o l á i n k h i s tór ia i á l l á sára n é z v e mi i s v a l l j u k , 

h o g y a z o k e g y h á z u n k b a k e b e . e z t e t v é k , az e g y h á z s z e l -

l e m é n e k 's a n y a g i e r e j é n e k is a l a p í t v á n y a i , v e d l e t t j e i 

V a u hát a z e g y h á z n a k j o g o s , a l a p o s k ö v e t e l é s e az i s k o -

lák á l t a l e l i e u é b e n ; van s z á m o s k ü l s ő , b e l s ő k a p o c s , 

m e l l y a' k e t t ő t ö s s z e t a r t j a . Ez t mi nem a k a r j u k f e l e d n i , 

' s f e l e j t e n ü n k n e m is s z a b a d . E l s z a k a d á s r ó l t e h á t s z o 

s e m l e h e t . D e v a l a m i n t az i s k o l a h á l á s ' s h a s z n o s k i v á u 

m a r a d n i az e g y h á z i r á n t : l e g y e n az e g y h á z is l i b e r á -

l i s a b b m e l t á n y l a t t a l i ránta 's már s a j a t s z e l l e m i t ő k é j é -

n e k n ö v e s z t é s e t e k i n t e t é b ő l i s , n a g y o b b a n y a g i e r ő t , 

é l e n k e b b m o z g a l m a t , b i z t o s a b b , g a z d a g a b b m ű k ö d é s t 

e s z k ö z ö l j ö n . H a n e m m i n d e z e k e n k i v ü l , n e m k i v á n a t o s - e 

m i n d e n m ü v e i t hazaf i e l ő t t , h o g y v é g r e a" particula-
rismus töredékeiből n e m z e t i t o t a l i s m u s r a e m e l k e d j ü n k , 

k ivá l t t u d ó s i s k o l á i n k k a l ? — 

U g y a n a z o n s z á m b a n V . D. ur a ' g ö m ö r i i s k o l a t a n í -

i ó k o h a j t a t a i - 's t ö r e k v é s e i k r ő l is t u d ó s í i . K ö r ü l m é n y e s 

a d a t o k h i á n y z á s a m e l l e t t , a" t u d ó s í t á s b ó l az e g é s z e t k e l -

l ő l e g m e g n e m Í t é l h e t n i . Ha a z o n nrak t e l j e s t iszt i ö n -

á l l á s t , f ü g g e t l e n s é g e t a k a r n a k , hata lmasan t é v e d n e k \s 

j o b b útba h o z a n d ó k ; ha b é k é t e l e n k e d n e k , v é t k e z n e k 's 

i t é l e n d ö k ; d e ha f o l y a m o d á s u k az esp . g y ű l é s e l e i b e 

n e t a l á n o l l y t é n y e k után k e l e t k e z e t t , h o g y ta lán n é m e l i y 

l e l k é s z ur is tűi m e n t a' z s i n ó r o n *s f e l s ő b b s é g e t a z 

i s k o l a m e s t e r r e l é r z é k e n y e b b e n é r e z t e t t e : a k k o r V . D . 

u r n e m é p e n a ' l e g c z é l s z e r ű b b o r > o s l á s s a l all e l ő . m i -

d ő n Sickel tanai t 's o l l y m o d o r b a n tar t ja e l e i k b e , m i n t 

m i k o r a ' s z ü l e b e s z é l k i skorú fiához, v a g y az i s k o l a m e s -

t e r az i s k o l á s g y e r m e k h e z 's őt a r g u m e n t i s a d h o m i n e m 

c a p a c i t á l n i a k a r j a , h o g y mi j o b b n e k i : „ l á m t e n e m 

i s m e r e d a" v i s z o n y o k a t " ' s a1 t . ; az i s k o l a t a n i t ó d e k á n 

n e m l e h e t , „ m e r t h i v a t a l á t m u l a s z t a n á , p é n z e n i n c s " 's 

t. i . ! ( E z e n k i f e j e z é s : , , ö k a' p a p n a k a l a t t v a l ó i , ' ' tán 

c s a k s z ó h i b a , a l á r e n d e l t j e i h e l y e t t ) v a n n a k , kik az 

a k a d é m i á k a t i s e m l í t i k 's hogy sok iskolatanitó olt 
meg nem fordult. V a n a z o n b a n t ö b b , k i m é g i s m e g -

f o r d u l t o t t a n , v a l a m i n t t ö b b l e l k é s z , ki o t t m e g n e m 

f o r d u l t . ' S az „ o t t v o l t a m " c e t e r i s i m p a r i b u s , u g y h i -



elszakadás után sovárogjon, de őszintén páro-
sodni fog majd óhajtani mind az egyházzal, mind 
a' statussal, mind a' kettőnek bőven gyümölcsö-
zendő. De a' két testvér sokszor mostoha volt 
iránta: az egyház néha a' statushoz utasítá, a' 
status sokszor óvakodott az egyház miatt. 

De térjünk ismét vissza T. úrhoz, ki folytató-
lag igy panaszkodik : „a1 népiskolákban is, fájda-
lom! ritkán tartalik szem elölt ezen czél; az isme-
ret Istenben, a1 hit Krisztusban távol marad." 'S 
mindjárt azután igy örül: „szerencsésen átestünk 
ugyan az idökoron, mellyben főszempont vala, 
az ifjú szellemet világilag Képezni; jelenleg sok 
helyütt ismét a' vallás tekintetik sarknak. Bár 
csak mindannyi oktatók szivét (csak ezekéi ?) va-
lódi keresztyén szellem hatná át!" 

„Milly szoros egyesületben áll az iskola az 
egyházhoz, — igy zárja be értekezését T. ur, — 
világosan előtűnik a1 mondottakból. (Azokból 
ugyan nemigen). Dehogy azért tőle el nem sza-
kadhatna, nem állíthatjuk (Halljuk!!), mert a' 
gyermek is elválik, ha felnőtt, az anyjától. (Már 
ez hát ismét micsoda theoria ? Ha már megakar-
juk szorítani, ki sikamlik az angolna !) A' viszony 
az iskolával azonban mégis más. Középeit áll az 
egyház 's slatus között 's karjait mind a1 két o l -
dalra kiterjeszti, hogy ezen, eszmékben kapcsolt, 
(ezt most mondja először) valóságban elválasz-
tott hatalmak közt valódi kiengesztelést létesít-
sen.'4 (Szép megbízás és szerepadás, isten áldja 
meg; de ez az előzményekből ugyan nem követ-
kezik 's csak ugy becsempésztetelt). 

3) Az egyház viszonyát a1 statushoz, érteke-
zése közepén, — mit én azonban nem ok nélkül, 
utoljára ha«yék meg magamnak, — ugy fogja fel 
T. ur, hogy amaz isteni, ez világi intézet; amaz 
szellem, ez test, 's igy tanít: „hogy valamint a1 

test szellemmé 's a' szellem testté nem lehet, ugy 
nem olvadnak egyház és slatus soha egymásba 
össze és át; az egyház a1 stalus felett áll, mint 
szellem a' test felett De más részről az egyház 
ismét némileg (de mikép hát "Q alárendelt a1 sta-
tusnak 's igy az egyház ne legyen status a' sta-
tusban." Ki talál itt határozott, alaposan lehozott 
's kielégítő tanokra? egyház szellem, stalus test! 
én meg ugy vélekedem, hogy az egyház is, a' 
slatus is, mint megtörtént intézet, alakulat test; 
eszméjére , éltető erejére, czéljaira 's működé-
sére nézve pedig mind a' kettő szellem. Az egy-
ház a religio's hitvallás megtestesülése; a' status 
a' jogosság, nemzetiség, társadalmi rend és élet 
megtestesülése, mind a' kettő társadalmi szabá-
lyozott életidom, alak, jelenet , az időknek 's 

szem, még nem eriteriuma a' talpraesettségnek. En azt 
remenylem, hogy Sickel kistüköré nélkül is azon lesz a" 
nyíregyházi 's minden seminarium, hogy falusi tanítók-
nak is szerény ugyan és jámbor, de nem szolgai, azután 
müveit, ügyes férfiakat, ámbár nem túdorok- 's taná-
rokat kepezzen. 

embereknek jellemétől fellételezlelve. De meg 
kell még mind a' kettőnél különböztetni a' tiszta 
eszmében felfogott egyházat és statust, millyen-
nek szellemileg lennie kellene, 's a' lett, létező, 
tapasztalati egyházat és statust. Itt megtörténhe-
tik, hogy az egyház nagyon is világi- 's anyagi-
nak tanúsítja magát; a' stalus ellenben 's az ö 
alkotmánya, szentnek, szelleminek. (Söt jaj is 
minden országnak, ha nincs erkölcsileg vallásos 
alapja, iránya, szelleme 's egész törekvés^ csak 
anyagi érdek; valamint az is nagy baj volna, ha 
a' status alatt csak kormányt, az egyház alatt pe-
dig csak papi rendet kellene érteni!) Az előbbiek 
fonalán egyszersmind könnyen általláthatni azt is, 
hogy a' világi és egyházi nem tiszta ellentét, 
(mint lenne az e'világi és túlvilági, a'csak-anyag 
és csak-szellem, a' földi formák 's a' tisztán szel-
lemi ország, a' mennyeknek országa); hiszen az 
egyházi is beh sokban világi 's a' világi is lehet 
egyházi, a' világiak is az egyház tagjai 's ha 
felügyelök, gondnokok 's t. épen egyházi tisztvi-
selők, valóságos egyházi személyek. Más részről 
ismét az egyházi és papi nem synonymum, mert 
az első fogalom jóval tágasabb. Használjuk tehát 
a' fogalmat határozottan 's ne szóljunk igy : a' 
világiak harcza az egyházi ellen, holott is in ul-
tima analysi gyakran csak ezt jelenthetné : a' vi-
ginak harcza a1 világi ellen. 

Egyház, (E) ország ( 0 ) és tegyük mindjárt 
hozzá az iskolát is (I), mint az élet fejlődése- 's 
fejlesztésének alakjai, eszközei, magokban czél 
nem lehetnek, egyik a' másikat nem absorbeál-
hatja 's uralkodó primátust nem követelhet. Mind 
a' három felett áll egy magosabb eszme, czél t. i. 
az ép, teljes, biztos, valódi, áldott élet nagyban. 
Mind a" háromnak állása tehát a' józan antliropo-
logia, észjog, politika és theologia szerint nem 
lehet más, mint coordinált, még pedig nem kü-
lönvált, de egymásba olvadó, mint egyenlően 
jogosított, lényegesen szükséges műszeres ré-
szek-e az egy nagy organismusban, a1 népek ép, 
nagy, szellemileg fejlesztendő éleiében. Ama há-
rom föeszme I. E. 0. helyeit, ha tájékozás végeit 
ezeket tennők: tudomány, religio, társas viszo-
nyok, vagy ezek föfö eszközeit: ismeret, érze-
lem, cselekvés (értelem, sziv, akarat) vagy ezek 
czéljait: értelmesség, kegyesség, jogosság, azu-
tán pedig kérdenök, hogy micsoda viszonyban 
gondoljuk egyiket a' másikhoz, mellyik itt a' feli-
berendelt, mellyik az alárendelt, mellyik a1 szel-
lem 's mellyik az anyag: bizonyára könnyen el-
igazodnánk. Pedig ama helyettesített fogalmak ko-
ránsem állnak messze egymástól, sőt lélektanilag 
igen egyszerűen bebizonyíthatni, milly rokonok s 
elválhatatlanok Az ismeretek rendezett öszvege 
az igazság eszméje alalt, a' tudomány , melly az 
iskola, vagy tanítói rend feladása; a'sziv megyé-
je, vagy is érzelmeink, indulataink, reményeink, 
vágyaink a'szépség's fellengzöség eszméje alatt, 



boldogító hit-, remény-, szeretetté, religiová ala-
kulnak, melly az egyház 's a' papi rend feladása; 
a' cselekvő, műveleti élet végre, vagyis az em-
beri akaralnak százezer alakú, iránvu kihatása 's 
mások hasonló akaratjávali találkozása a' társas 
nagy életben, a* czélszeröség, jogosság, erényes-
ség, szóval: jóság eszméje alatt községgé, önálló 
társasággá , országgá nemesedik , melly a1 kor-
mány 's a' politikus rend feladása. (A tudomá-
nyossággal jár a1 technika is; a' religioval ösz-
szefüggnek a' szép művészetek, az országgal a' 
közipar) Hogy az érintett 3 főelem 's annak nyi-
latkozatai egy organikus egésznek, az emberi 
léleknek, vagy lelki életnek elemei, még pedig 
egyaránt jogosított, egyaránt lényeges és fon-
tos, egymást kiegészítő, feltételező, szakadatlan 
kölcsönös közlekedésben együtt működő elemek, 
vagy tényezők, azt minden elfogulatlan ember-
ismerő magában is tapasztalhatá. Igy van az a' 
népek életében is. Cum grano salis bízvást lehetne 
mondani, hogy az I is E és 0 ; az E is 0 és I; 
az 0 is E és I. Ellenben nézzük csak különvál-
tan! tudományosság, elszigetelve a' többi testvér 
elemektől, üveg alatti méz és zárt kincs; külö-
nösen országos nagy intézetek, gyarapítás 's fel-
használás nélkül silány is marad 's nagy részint 
lehetetlen is 's magában elsorvadó; vallásos szel-
lem és irány nélkül ingatag, elbízott, befejezhet-
len, profanus. — Ellenben religio becsületes tu-
dományosság, critica nélkül homályos, zavart 
zajló érzelgés és vagy ábrándos mysticismus, 
vagy vakoskodó babona, vagy dühöngő fanatis-
mus, féltudományosság mellett megint könnyen 
indilferentismus, hitetlenség 's materialismus; más 
részről ismét status nélkül föld nélküli vetés, azaz 
sem nem alkalmaztatható a' nagy társas életre, 
sem teljesen ki nem fejlődhető, sem nagy hatá-
saiban nem érezhető, sem jogaiban nem biztosí-
tott. — Végre status értelmesség nélkül, vak és 
siketnéma emberhez hasonlólag, czélszeriien nem 
is alakulhat, fen sem tarthatja magát, czéljait 
nem is ismeri, el sem is érheti, minden lépten 
életveszélyben forog, a' viharokat vagy nem lát-
ja, tudatlanság miatt, vagy nem képes elhárítani, 
ügyetlenségénél fogva, szellemi tökéje vagy nyers 
vagy lekötött fejletlen; religio nélkül pedig nincs 
magasabb keresztsége (Weihe), nincs szellemi 
méltósága, nincsenek népeket nevelő leghatal-
masb eszközei, törekvéseinek valódi 's megáldott 
iránya. 

Ha tehát illy elválhatatlan, egymást semmikép 
nem nélkülözhető a' 3 elem: minek az elsőbbség 
feletti méltatlan és veszélyes viták? Minek a'sok 
gyanúsítások, pártoskodás, nyílt harczok élet-ha-
lálra? Menenius Agrippa paraboláját a'tagok fel-
zendiiléséröl, kis módosítással ide is lehetne al-
kalmaztatni. A' melly elem egyedüli urságra tö-
rekszik, nem bölcs, nem okos az, 's valamint a' 
többi iránt igazságtalan, ugy 's leginkább, maga 

iránt mostoha. Utlörő a'gondolat;lelkesítő, meg-
nyugtató az érzelem; végrehajtó az akarat. V i -
lágító a' tudomány; szilárdító az országlat; meg-
szentelő a' religio. Szántóvető oltó az iskola; ker-
telő, őrködő, munkát, jutalmat osztó sáfárkodó a' 
status; érlelő, buzdító, megáldva boldogító a1 

szentegyház. Oh, a' dicső nagy nemzeti életet, 
hol mind a'három elem testvérileg együtt működ-
ve, egymást megértve és méltatva, — irigység, 
gyűlölség, ellenségeskedés nélkül, — világos be-
látással , tiszta szerelettel 's buzgón erélyesen 
teljesíti kötelességeit! lanítószék, trón, oltár, — 
szent helyek, — ne legyen soha versengés köz-
tetek!! V a n d r á k András . 

Javallat, IiaNzinilatha hnzaiuló Is-
kolai cvi liii'leinciiy ( prosframsii ) 

iránt. 
,,A' prot. tanodának tápeleme 's felvirágzá-

sának egyik fötényezöje a' közbizodalom és a' 
részvét." — E' szókat választom legczélszerüb-
ben e'jelen dolgozatnak, használatba hozandó isk. 
programm iránt — homlokigéjeül. Igenis, köz-
bizodalom és részvét nedvével kell öntöztetnie a' 
tanodának, ha virágzásban diszleni és ha honunk-
és egyházunknak e' virágzásból érlelendő gyü-
mölcsöket biztosítni akar. A' közbizodalom és 
részvét olly tápnedve a' tanodának, mint tápnedve 
a' mezőnek az égi eső és az éji harmat. A' föld, 
mellybe a' magvető búzáját szórja, a' legtermé-
kenyebb lehet, ö azonfelül még jól művelheti is, 
magja is egészséges lehet, és ö Ián mitsem mu-
lasztott el, sem időben, sem ügyességben, hogy 
termése bő lehessen, — de ha a' vetés mégis s i -
lány és az aratás mégis szűk, mi az oka? tán az 
ég nem hullatolt elegendő esőt a' telekre, és az 
éj nem öntözte kellően éltető harmatjával, kiasz-
tak a'gyökerek, fonnyadtak a'csirák's üresek lő-
nek a' kalászok. Ollyan a' tanoda közbizalom és 
közrészvét nélkül. Tantermei fultig lelve lehet-
nek tanítványokkal, — megjegyezve, mikint a' 
látogatott és népes tanoda még nem v rágzó ta-
noda mindig, — a1 tanítók, ama telkész gyanánt, 
mindent elkövethetnek a' növendékek tanítása és 
nevelése körül, munkát és időt nem sajnálva, söt 
éltök erejével sem gazdálkodva, hogy intézetjök 
— mi az ö birtokuk és az ö telkök — felvirágoz-
zék 's hogy virágjai gyümölcsöket ígérjenek és 
hozzanak; és tán mégsem virágzik ugy, mégs,em 
gyümölcsözik annyira, mint és mennyire virá-
goznia és gyümölcsöznie kellene! mert tán sok 
napja van az intézetnek, deesötlenek: hosszú éj-
szakája, de harmatlan. 

Önkényt folyó kérdés ebből: mikint nyerhető 
ez eső és harmat, mikint ébreszthető e' közbizo-
dalom és részvét, e'nyilvános érdek és vonzalom 
a'tanoda iránt? és mikint biztosítható és hatályos-
bítható e' megnyert kincs ? 



E' czélhoz több utak vezetnek, és — ámbátor 
érdektelen nem volna azokat mind előszámítani, 
mégis, szorítkozni kellen-dvén e' helyen csak egy 
tárgyra, ez egyet emelem ki főleg. És ezt, a' ta-
noda állapotjáról és minden egyébről, mi ehhez 
tartozik — értesítő évi hirleményekben vagy 
tanoda programmokban találom fel Nézetem sze-
rint, igen hatályos eszköz ez az ébresztendő, és 
a' hol éber, emelendő részvétnek a' tanoda iránt. 
Mert kétségkül igaz, mikint, ha valamelly dolgot 
megszerettetni és pártollatni kívánunk, azt azok-
kal, kiktől a' pártoltatást várjuk, elsőben eléggé 
meg kell ismertetni, és ha tölök állandó pártolta-
tást reményleniink szabad, akkor meg ök folyto-
nos ismertetést szinte igényelhetnek. Igy van 
a' tanodával. Ha azt akarjuk, hogy a' közönség 
feléje éltető érdekkel forduljon, és hogy ez érdek 
ne csökkenjen , hanem még inkább növekedjék ; 
akkor adjunk a' közönségnek mindig annyi érte-
sítést tanodánkról, a1 mennyi e' részvét ébresz-
tése, biztosítása és emelése kedveért, a' mi ré-
szünkről kötelesség, az ö részéről meg méltó 
igény. A1 tanoda nyilvános intézet, és azért nem 
zárhatja el magát a' nyilvánosság napjától, sem 
ellenörködésétöl, — nem, még akkor sem, ha 
talán valamelly külön vallásfelekezet vagy nép-
osztály saját intézete, vagy pedig csupán magány-
intézet volna is. Mert először embereket nevel 
minden nevelőintézet, és az egész emberiség 
lelke, kell, hogy őrködjék egyénei felett, hogy 
pedig őrködhessék, a' nyilvánosság eszközölheti 
csak ; aztán nevel és tartozik minden nevelöin-
tezet honfiakat nevelni, kik az egész embercja-
ládtól el ugyan nem szakadva, mégis egy külön 
nemzet gyermekei, egy külön hazának polgárai, 
és azért a' hon is tudni akarja és a' nemzet látni, 
mikint serdül jövendő nemzedéke, leendő ö ma-
ga, — hogy pedig tudhassa, tartozik a' nevelde 
számot adni e'tekintetben működéséről; és végre 
neveli még a'tanoda a' családok tagjait, és azért 
ennek fejei, a' szülék, hasonlóképen igénylik, 
hogy a' tanodáról értesítést nyerhessenek. Es 
ezek méltán a1 legnagyobb mértékben, a' meny-
nyiben ők képezik a1 tanoda övedzö körvonalai-
nak legközelebbikét. Es midőn ezt, mindennyi 
hatók igénylik, akkor ezzel a' tanoda tartozik. 
Tartozik ennélfogva folytonos nyilvános tudósít— 
mányokkal; és e' tudósításoknak egy nemét ké-
pezik az említeti évi hirlemények (programmok). 

De nem akarom a" javaslatot csak a' szükség 
és tartozás szempontjából feszegetni és támogat-
ni, mert hiszen illy nyilvános kimutatást a'tanoda 
működeiméről — bir minden gyülekezet és va-
lamennyi említett nevelői hatalmak, mind a' nyil-
vános tanodai vizsgálatokban, mind a' tanoda 
felügyelók állali folytonos ellenörködésben; — 
és azonfelül nincsenek már mostan, vagy leg-
alább gyéren léteznek csak tanodák, a'mellyek 
olly zárdai módon volnának körülfalazva, hogy 

azokba a'nyilvánosság szeme be nem pillanthatna, 
vagy hogy szellemök elárulható és a' kortól mél-
tatható vagy kárhoztatható ne volna; — azért 
mondom, nem akarom a' tanodaprogrammok hasz-
nálatba hozását a' tartozás és szükség vagy kö-
telesség szempontjából még szigorúbban előtérbe 
nyomni: hanem akarok inkább még egypár, 
úgyszólván praktikus és közelebb fekvő okot fel-
hordani, a' programmok behozatala kívánatossá-
gát és belölök a' tanodákra háramlandó üdvét 
illetőleg. 

Tapasztaljuk, mikint némelly gyülekezeteknél 
többen nyilatkoztatják ohajlatukat az iránt, mi-
szerint a'nyilvános vizsgálatokrai meghívó lapok, 
bár többet tudatnának a' kebelbeli intézetekről. E' 
kívánatnak, siessenek az iskolák, siessenek a' ta-
nítók eleget tenni, a' minthogy ebben a' tanodák 
iránt uj vonzalom mutatkozik; be kell vezetni az 
iskolát a' családok körébe, a' mellytöl távol állnia 
ugy sem üdvös, — be a' szülék házába, majd si-
muland az az ö szivekhez is, és ök a' tanodához 
vonzódva, érdekkel viseltetendenek a' tanítók 
iránt, és ezek hozzájok közeledve, hatandanak 
reájok, 's ekképen család és tanoda közt a1 leg-
kivánatosb viszony létesülhetend. 

De továbbá tapasztaljuk, hogy az egész nem-
zetben szép részvét ébredez, valamint általában 
a' nevelés ügye, ugy különösen a'protestánsok 
nevelőintézetei iránt: siessünk ezt is ébren fel-
tartani és táplálni, siessünk működéseinkről a* 
honnak még többet bemutatni, mint a' mennyit 
rólunk már eddig tud; mutassuk ki iskoláink ál-
lapotját 's nyilvánítsuk néha-néha kivánatinkat és 
szükségeinket is. Szóljunk, a' mit müvelünk 's 
meg fog adatni, a1 mit érdemlünk. De tanodáink 
most némák, a' vizsgálatokat többnyire csak gyü-
lekezetbeli egyének és azok is vajmi gyéren — 
mások alig látogatják meg, mit tudjanak hát ta-
nodáinkról ? *) Azt lehel ugyan mondani, hogy 
ismerik növendékeit és életre valóknak találják; 
igenis, de mondjuk is meg egyszersmind min-
denkinek, mikép neveljük őket ollyanokká és 
mennyit küzdünk, miglen felneveljük őket, milly 
csekélyszerüek eszközeink és erőnk, és mégis 
milly magasztosak czéljaink! és ha továbbá van 
nálunk valami jó, terjesszük azt illy módon, és 
ha vannak gyengéink, miért lepleznök azokat; 
javuljunk inkább gyengéink felfedezése állal. A1 

hiba érzete és nyílt megvallása már fél igazulás. 
'S iinez utóbbi állításomból következtetek még 
más iidvet is, mit használatba hozandó program-
mok által el lehetne érni. Azt t.i. 

Ismerek prot. t anodáka t — és p°dig oltyanokat, m e l y -
lyeket virágzóknak ismer vagy legalább hisz a' közön-
ség lenni, He azok vizsgálatin, az egy igazgatón és néha 
egyik vagy másik tanítón kivül, ki sem szokott jelen 
lenni. Ez aztán a' részvét azon intézet iránt, hol gye r -
mekeink emberekké képeztetnek. 



Miszerint a' programmok azon tanodára néz-
v e , a1 mellynek kebeléből és a' mellynek érde-
kében kiadatnának, kétségkívül, — de remélhe-
tőleg a' többi protest. iskolákra is reformhatásuak 
leendnek. Minden bizonynyal követni fognák az 
illyen példát csakhamar más tanodák is. És igy 
megismerkedvén az egyik a' másiknak szerkeze-
tével, minden czélszerünek felvételétől nem vo-
nakodnék, a1 roszat pedig, egyik tanoda, mint a' 
másik, kerülni törekednék. Sok megrögzött hibáit 
iskoláinknak csak ugy lehetend javítani, ha azo-
kat nyilvánosan meg kellend vallani. Már pedig 
e' vallomás a' legislegesetesben évi programmok 
által történhetik. De ha illyképen minden protest. 
tanodák programmokat adogatnának ki, akkor 
ama régen ohajtott, tervileg valósított, és a' négy 
superintendentiák közgyűlése által megerősített és 
életbe léptetendönek rendelt conformatio studio-
rum is, hamarább és könnyebben czélt érne. Mert 
mit ér rendelni, ha rendelményeinkröl számot 
nem kérünk és nem láthatjuk, mennyiben foga-
natosíttatának azok, mennyiben nem. Programmok 
állal megismerhetné a' szüle a' tanodának szer-
kezetét, tanulmányi rendjét, fokozatát 's a' t. és 
már előre ludná, küldje- e, és mi végett, fiját ide 
vagy másuvá iskolába? most pedig, vagy csak 
vaktában küldi, vagy pedig csak költséges levele-
zés utján, néha meg csupán szárnyaló hírek sze-
rint szerezhetvén tudomást, érzi magát vonatva 
valamellyik iskolához, vagy elidegenítve attól. És 
épen ugy vannak egyes tanulók, midőn más isko-
lákba mennek, a' nélkül, hogy tudnák, nem vág e 
épen a' legközelebbi osztály, mellybe lépni ki-
vannak, helytelenül eddigi készületükbe, vagy 
nem fognak-e kénytelenek lenni ugyan azt ismé-
telni, mit már egyszer hallgattanak ? 

Nem akarom említeni, miképen szolgáljanak 
még azonfelül a' programmok az egyes taninté-
zetek közti értesülés és viszonyos közeledés esz-
közéül, ha hogy azokat egymásközt évenkint ki-
cserélnék a' rokonintézetek; *) mikint lehetne 
azok vezérlete nyomán, honunk tanítás állapot— 

*) E1 szép eszmeterjesztési szokás különösen Némethonban 
divatozik, a"1 tudományos tanodák (gymnasiumok) és a" 
tudományegyetemek közöt t ; amazok az év végével 
szoknak programmokat kiadni és szétküldeni, — ezek, 
mivel főképen a ' tanítandó adományok jelentése kedveért 
szerkesztenek programmokat , minden tudományi félév 
(semester) kezdetével, — vagy ha végével, akkor már 
a' jövő félév számára. Illy évi hirleménylapokat szét-
küldenek aztán valamennyi rokonintézetekhez , cse-
rébe amazokéit kapván. — Igy e ' szokás, mintegy tu-
dós levelezéssé vált már a ' német tanintézetek és azok 
tanítóinak egymáshozi simulása tekintetéből, a" mennyi-
ben többnyire tudós értekezéseket is közölnek bennök. 
— A' mult tanév végével , a1 losonczi ev. progymna-
sium érdemes és tudós igazgató- oktatója Terray K. ur 
bocsájta közre egy rövidke programmot, a' mellyet több 
iskolák igazgatóinak meg is küldött ; csak hogy kár, 
mikint ezek viszonzásul mit sem küldhetének neki! 

jávai, legalább slalislice és tanszerkezetileg e g y -
szerre megismerkedni; miképen lehetne ama fel-
jebb említett honi és nemzeti részvétet vagy leg-
alább figyelmet tanodáink iránt, igazi és állandó 
részvétté,pártolássá,söt közvéleménynyé érlelni; 
— és miképen a' bármelly valláson levő szülék-
nek — kik most tanodáinkról mitsem tudnak, bi-
zodalmát, söt tán segedelmét is reménylenünk ? 

A' megyék immár , az illy programm szer-
kesztése módjára, a' rovat czimek rendje és tar-
talmának kijelelésére. 

A' programm legczélszerübben a' nyári tan-
vizsgalomkor volna k i adandó , de ekkor tudósítást 
hozna az egész tanévről. Előre bocsájtatnék a' 
nyillap illő felírással, és talán egy rövidke be-
vezetése a' programm-szerkesztönek — kinek 
rendesen a' tanoda igazgatójának kellene lenni — 
és azután következő rovatok fordulnának elő, 
mellyek be volnának töltendők: 

I. Statistikai rovat. Ennek hasábjaiba tar-
toznék : 

1 ) Az egész intézet megnevezése és annak 
mi részekre vagy nagyobb ágakra felosztása. 

2) Tudósítások a1 tanoda tanítás erejéről vagy 
is a' tanítókról, az egyéneket nevezve, ki melly 
osztályban működik, — ha pedig szaklanítási 
volna a' rendszer, akkor ki kellene jelelni, ki mi-
csoda tanulmányok képviselője és melly osztá-
lyokban tanítja azokat 's a' t. — Ugyanitt volná-
nak megnevezendök a' művészi, rendkívüli és 
segédoktatók is, — hahogy léteznének. 

3) A1 tanítványok osztályonkénti száma, ne-
vei — különösen a1 felsőbb osztályokéi, — kor-
és születéshelyök meghatározása ; — de a' tanít-
ványok szorgalomosztályzását vagy fokozatát — 
ki nem irnám, — mire nézve igen sok okaim 
vannak, de a' mellyeket nincs helyén, hogy itt 
előadjam. 

II-ik rovat alá tartozik a' tanoda szerkezete: 
u. m. az osztályonkénti tanulmányrend és fokozati 
felosztás, — az idö melly ezekre szánva van és 
a' melly egy-egy osztályban töltendő ; a' leczke 
napló; a' feljebb léptetés; a' szünetek; az uj is-
kolai év kezdete 's a' t. ugyanitt volnának meg-
emlitendök minden egyes tanulmány melleit a' 
kézkönyvek is, mellyek használatban vannak. 

III. A' lanodával összekötött mellékintézetek 
és rendkívüli tanítások, millyenek: éneklés, — 
rajzolás, — bajnoklás vagy testgyakorlás, — azok 
mikénti felosztása, ideje, 's a' t. továbbá tudósítás 
az osztályokban adatni szokott magányórákról 
vagy netalán külön ujnyelvtanítási órákról, nyelv-
művelési társaimakrói 's a' t. 

VI. Taneszközök és gyűjtemények czimro-
valma alatt adatnának tudósítások: 

1) A' nyilvános tanodai könyvtárról, annak 
az éven keresztül történt gazdagításáról. Micsoda 
uj könyvek és ludományeszközök szereztettek 
vevés, — minők adományzás által, az adomány-



zók neveiket kiírva, hogy ezáltal ösztönt nyer-
jenek többen hasonló adakozásokra. 

2) A1 tanoda egyéb gyűjteményeiről, — ha 
ollyanok netalán léteznének, minők: terménytár, 
képtár, hangszerek 's a' t. 

3 ) A1 külön osztályok gyűjteményei-és tan-
eszközeiről. 

V. Történeti rovalom. Ide tartozik az éven 
keresztül történt változások megemlítése, p.o. a' 
felügyelői és a' tanítói testülelben történt válto-
zás, halálozás és uj hivatalbetöltés 's a't. —Tu-
dósítás a' téli vizsgalomról, — királyi, főfelügye-
lői és gyülekezeti uj rendelmények közlése. Szó 
val: minden, mi a'tanoda életében némi tényleges 
történeti nyomokat mutathatna. 

Vl-ik rovalomban foglaltatnék: a' nyári nyil-
vános vizsgalmak rendje 's ideje, osztályonként 
megnevezve az azokrai tisztes meghívással. 

VII. Rekeszszó, vagy adalék czim alatt le-
hetne néha-néha az iskola némelly kivánatairól 
— mellyek hazánkban olly nagyok és sürgetösek 
— szólani. Igy p.o. a' segédtanítók miképi alkal-
mazásáról, tápintézetröl, polgár- és reáltanodák 
önálló felállításáról, a' szaktanítási rendszerről 
's a1 t. Vagy értekezni lehetne a' fegyelemről, 
vagy talán némelly uj tanulmánytárgy behozandó 
tanításáról, néha a' használatban levő vagy aján-
landó methodikáról; — vagy pedig megfejtésül 
lehetne venni valamelly a' tanodát érdeklő kor-
kérdést, a' mellyek hol a' szülék, hol a1 gyüle-
kezet , hol pedig a' nevelés és tanodák pártfogói 
és barátai szivére kötni ajánlatos volna 'sa't. — 
E' rekeszszónak megfelelhetne a' programm be-
vezetésében egy nyit- vagy előszó és abban, ha 
hely, költség és idő engedné, lehetne néha-néha 
— a' németek módjára — valamelly tudományos 
kérdést megoldani, mindenesetre ugy, hogy meg-
oldásából a' tanodára haszon és dísz háramlanék; 
vagy pedig, lehelne valamelly érdekes szónokla-

x tot közleni, melly egy vagy más tanodai ünne-
pélykor tartatott; nem különben helyén volna a' 
nyitszóban a' tanoda régibb történetét programm-
folytatásokban közhírré lenni, — a' mint az leg-
több kütföldi inlézeteknél történik, honunkban is 
levén már reá példa — És ennyiből állanak né-
zeteim és tájékozásaim a' használatba hozandó 
tanodai évi programm iránt. — Óhajtanám, hogy 
e' tárgyról többen gondolkoznának és hozzá szól-
nának, korszerűségét és szükségét ugy vélem — 
ki sem vonhatván kétségbe, annyival kevésbé 
nem, mivel márcsak a' legutolsó 4 superinten-
tiai ev. közgyűlés tanácskozásainak határozatá-
ból is *) (lásd az ez évi jegyzőkönyv 8-ik pont-

*) E' programm-javaslat , mrllyhez még egy egészen k i -
dolgozott 1813, 4-ik tanevrei programm-fnrmulare volt 
csatolva, — jóval a 'generál convent tartása előtt Íratott 
"s eredetileg egy nagy gyülekezet iskolai választottsá-
galioz lőn intezve, — 's aztan — a" költség kérdése 

ját a' 7-ikre) minden iskolai igazgatók, felügye-
lők és egyes oktatók megértheték, mint tétetik 
kötelességgé ezentúl, minden egyes iskoláról ki-
merítő tudósítást küldeni be a' kinevezett közép-
ponti iskolai választmánynak; illy tudósítások 
pedig nem történhetnének-e meg legczélszerü-
ebben tanodai programmok alakjában, a' netalán 
még szükséges hivatalos melléktudósításoktól ki-
sérve ? — Nem szükség még említeni, mikint e' 
programm- nézetek és javaslatok csak a1 gymna-
sialis és lycealis iskolákra vonatkoznak, a' többi 
tanodákról egész esperességenkint lehetne évi 
hirleményeket készíteni, a' tanodai választmány-
hoz beküldeni 's átaljában közre bocsájtani. 

Dr. T a v a s y L. 

Ic i tány szó a' FVsten fölál l í tandó 
prot. főiskola felől. 

Bocsor bírálatából, Hetényi-nek a' felállítan-
dó prot. főiskolát tervező munkája felett, megér-
tettem, hogy ollyan iskolát felállítani van szán-
dék, millyet mind e' két evang. egyház elég nagy 
számban bir; legalább Hetényi 's annak mun-
káját megkoszorúzó választmány igy fogták fel 
a' gondolatot. Evvel én, 's bizonyára sokan ve-
lem együtt nem lehetünk egy értelemben. Mint-
hogy pedig az ez ügyben munkálkodó választ-
mány 1844. hatodhó 20. költ uj felszólítást kül-
dött széjjel, melly hozzám és községemhez is, 
bár kissé későn, érkezett: alkalmat veszek azon, 
nézetemet e' nagy, 's ránk nézve olly fontos 
tárgyról nyilvánosan kifejezni: talán okot szol-
gáltatok vele több nyilatkozásra. Meggyőződésen 
alapult nézetem következő: 

Mi magyarországiprofestansok nem szorulunk 
iskolára, millyen Debreczenben, Pozsonban, Pata-
kon, Késmárkon's a't. van, nem ollyanra, melly-
ben az ifjúság a' gymnasialis és reális tanulmá-
nyok elemein kezdve végig taníttassák Illyen, 
bár hiányos 's a' német tudós iskolákkal messziről 
sem felérő intézetünk van elég; e' tekintetben 
pedig példány gymnasiumot Pesten felállítani, ke-
veset segíteni, 's jobb volna a' fenállókat tökéle— 
síteni. ('S erre nézve történik is a' két testvér-
egyház részéről hol több, hol kevesebb, melly 
dicséretes törekvés Hetényi munkájából bizonyo-
san sok jót szedhet). Nekünk a' szónak valódi 
jelentésében főiskola, azaz akadémia kell Pes-
ten, mellyben az eddigi intézeteken bevégzett ta-
nulási pályája után az ifjú tudományos kiművelését 
folytaihalná. Illy főiskolára van nagy szükségünk. 
Mert a' kevés theologusokat kivéve, kik külföldi 

miatt — a" gyülekezet választmányához lőn utasítva, 's 
itt függ most is, mint napfényén az érlelendő gyümölcs, 
majdha megérik , leszakasztandjuk "s rendes programm 
alakjahan szolgálandunk vele as iskolai haladásnak ö r -
vendő közönségnek. 



intézeteket meglátogatnak — 's azok közölt is bi-
zony sokan nem kellő haszonnal teszik azt — az 
ügyvédek, orvosok, tisztviselők 's a' t. nagy szá-
ma mélyebb és alaposabb bölcsészeti készültséget 
nem kap annál, mellyel a' mi rendes iskoláinkon 
kináltatik. S ez két okból igen csekély. Részint 
t. i. az ifjak kora, mellyben a' bölcsészeli tanul-
mányokat űzik, nagyon éretlen azokra; részint 
tanítóink, a' nagy halmaz tennivaló miatt, nem 
taníthatnak a1 megkívántató terjedtségben és ala-
possággal. Hisz felállítóik értelmében is tano-
dáink csak elökészülöi annak, mit az egyetemek 
befejezzenek: azért alapíttattak a' honi iskoláin-
kon kivül Német-, Holland- és Angolországok-
ban stipendiumok, mellyek, az akkori idők szerint 
a' latin levén a' tanítási nyelv, jobban és többet 
használtak, mint most használnak. Jelenben kül-
földön élőnyelven tanítanak: a1 nagy többséget, 
melly névszerint a'német nyelvben is nem töké-
letesen jártas lehet, a' honban felállítandó főiskola 
által kell segíteni. Hát a' felsőbb intézeteinkbeli 
tanárok tudományos kiképeztetését sokáig akar-
juk-e még a' véletlenre bizni ? ! 

A* tervezett főiskolának feladata ezek sze-
rint, hogy a' nagy számnál a' külföldi egyeteme-
ket pótolja. Fel kell tehát hagyni Hetényi tervé-
vel, fel azon gondolattal, hogy a1 főiskola gym-
nasium is legyen. Legyen az akadémia, 's kéres-
sék meg ö felsége, hogy azt annak országosan 
elismerjék, miszerint ez az akadémiai gradusokat 
is osztogathassa. 

Csekély nézetem szerint, mellyet e' lapban 
csak főbb pontjaiban lehet megérintenem, a1 fő-
iskola álljon 3 szakból: philosophia, theologia, 
törvényi tudományokból. 

I. A' két vagy három éves bölcsészeti tan-
rendet mindnyájan végezzék, kik bizonyságle-
véllel ki nem mutatják, hogy annak tanait hall-
gatták, 's vizsgálatban be nem bizonyíthatják, 
hogy azokat meg is tanulták. A' bölcsészeli tan-
rendnek 4 tanszék kell. 

1-sönek tudományai: logika, melaphysika, 
anthropologia (physiologia, psychologia). 

2-iknak: mathematika. 
3-iknak: physika és chemia. 
4-iknek: história 'sa't. 
Azok számára, kik a1 mathesist folytatni vagy 

kenyérlanulmányul választani akarják, a' felsőbb 
mathesisben kell tanrendet felállítani. 

II. A' három éves theologiai tanrend 4 ta-
nítót kiván. 

1-nek tárgyai: régi nyelvek, isagoge, e x e -
gesis. 

2-iknak: dogmatika, dogmai és egyházi tör-
ténetek 

3-iknak: morális és paedagogika. 
4-iknek: homiletika, pastoralis és catechetika. 

Vagyis: a) bevezető, b) rendszeres, c) tör-
téneti, d) gyakorlati theologia. 

I I I . A ' törvényludományi tanrendnek lega-
lább 3 tanszék kell: 

1-nek tudománya: észjog, népjog, bölcsé-
szeti államjog, — római jog. 

2-iknak: közmagány-, egyházi-, váltó- és 
hiteltörvények. 

3-iknak: országászi tudományok (scientiae 
politicae). 

A' diplomalika is vagy ide, vagy a' históriá-
hoz csatolandó. 
Ezen 11 tanszékre kell évenkint 

legalább - - - 12,000 pgö ft. 
Házbérre - 1,200 — — 
Más költségekre , p. o. pedellus, 

fűtésre - 2,800 
összesen 16,000 pgö ft. 

E' költségek fedezésére 5 száztóli kamatra 
kiadóit 320,00J pgö ft. töke kívántatik meg. 
Van-e remény annyinak összeszerzésére? könyv-
tárnak, physikai szereknek is kell, pedig jócskán! 
a' megkezdést nem tanácsolnám, mig legalább a' 
törvénytudományi és theologiai szakok nincsenek 
teljesen ellátva, a bölcsészetet ideiglen a' meg-
levő intézetekre bizván. B e x h e f t K . 

evang. lelkész. 

G y ii I é s e k. 
Bácsmegyei kr^yülések lS44-tlik 

évben. 
Közgyűlésünk ez évben kettő vala. Az első, 

jun. 6-án t. Pongrácz Antal íigyelnök ur elnöklete 
alatt, arról érdekes, hogy esperességi ülnökeink, 
kik nálunk az egyháziinspectorokat pótolják, 's 
határozó szavazattal bírván, amint egy-két alka-
lommal ezelőtt, ugy jelenleg is a1 lelkészekkel, 
— kiknek megyei határozatnál fogva, lisztújílá-
soknál, egyházaiktól elkülönzött személyenkinti 
szavazatok van — egyiránt adták be szavazatai-
kat ; a' most tartandó tisztujításnál e' jogoktól 
elüttettek, 's szavazataik érvényteleneknek nyil-
vánítanak. Minek eredménye lön, hogy: Sztehló 
János fő-, Scultety János alesperesnek, Rohonyi 
János fő- , alólirott aljegyzőnek, Scultéty József 
és Simsalek János dékánoknak, Borowszky Samu 
pénztárnoknak választattak. — Ezen gyűlés vég-
zései közül kiírjuk a' következendöket: A1 ke-
rületi jegyzőkönyv latin szerkezete innentúl ké-
retni nem fog. A' szavazástól eltiltott ülnökök 
nevében, többen sérelemkép adván elő a' világi 
renden elkövetett méltatlanságot; oda utasíttattak, 
hogy a' gyűlések választmányilag kidolgozott ren-
dezése a' legközelebbi közgyűlésre levén kitűz-
ve, ezt türelemmel várják be. — Az eddig kizá-
rólag latin nyelven irolt tudósításokat a' köz-
gyűlés ezentúl elfogadja , akár ezen, akár pedig 
magyar nyelven legyenek szerkesztve. — Az 
idézett gyűlések rendezése iránt véleményező 



választmányi munka tárgyalásául sept. 17-kén 
közgyűlés határoztatik. 

És mig sept. 17-ke közelednék, 's mi alig 
kezdénk elmélkedni a' tárgy 's különösen a' fe-
lett, mint kellene a' világi elem befolyását és kö-
rét az egyházival, evangyeliomi szeretet és igaz-
ság feláldozása nélkül, kapcsolatba hozni; fenne-
vezett föesperes ur egyházmegyénk lelkészeihez 
körlevelet bocsájt, mellyben lelkünkre köti, hogy 
az ülnökök ellen nyilatkozzunk, s tölök minden 
határozó szavazat elvétessék, hogy e' végből 
kiki irja nevét a' körlevélbe, 's ö a' többség illye-
tén véleményét, további e1 tárgy körüli szóvál-
tások elkerülése végett, mint törvényes közhatá-
rozatot,, a' közgyűlésnek beadhassa. 

Ezalatt sept. 17-ke reánk viradt. Papjaink, 
egy hiján mindnyájan, világiak is többen valának 
jelen. — Egyházmegyénk tisztelt ügyelnökét ez-
úttal nélkülözni valánk kénytelenek, 's az elnöki 
székben föesperes ur foglalt helyei. — Mielőtt a 
kitűzött tárgy felvétetnék, fenlisztelt főjegyző ur, 
mint egyházmegyénk egyik küldöttje a' kerületi 
és egyetemes gyűlésen, tudósítását levé, 's lelkes 
felszólalása által lön előidézve azon végzés, melly 
szerint a' minden lélektöli egy p. krt ez évben, 
egyházmegyénk tartozását pedig részletenkint 
fizelendjük be. Most a' választmányi mun-
ka, 's nevezetesen a' renden levő ülnökök létet, 
vagy nem létet tárgyazó pont vétetett fel. Elnök 
ur kijelenté, hogy a' többség Írásbeli nyilatkozata 
oda üt ki, hogy az ülnököknek tanácskozó sza-
vazatuk igen, de határozó semmiben se legyen.— 
Majd a1 lelkészek közül felénél többen 's egy ül-
nök, hosszú beszédekben nyilatkoztak a' tárgy 
felett. — Elnök ur szavai csak itt-ott találtak 
viszhangra. Megállapodás ugyan nem törlént, de 
ha jól ügyeltünk, a1 többség véleménye oda haj-
lott, hogy, esperességünkben, az egyházi inspe-
ctorok eszméje, jó sikerrel 's az egyházak valódi 
hasznával, több félremagyarázhallan okoknál 
fogva kivánt általánosságban nem levén alkal-
mazható, ülnökök, bizonyos számmal, jelenleg az 
egyházak által megerősítendők, jövendőben meg-
választandók létezzenek, itt a1 világi elem leg-
czélszerübb organuma. — Szavazás tekintetében: 
egyházakat közvetlen érdeklő 's anyagi tárgyak-
ban valamint tisztújítás körül csak az egyházak 
hiteles irományba foglalt szavazatai legyenek ér-
vényesek ; tárgyakban, mellyek nem ide vágnak 
's gyűlési tárgyalás alá esnek, érvényesen sza-
vazzanak a' jelenlevő lelkészek és ülnökök; tár-
gyakban végtére, mellyeknek alkalmazása min-
denki anyagi hozzájárulását igénylik, — millyen 
progymnasiumunk ügye — minden egyesnek, ki a' 
teherben részesül — minden egyes egyház — 
egy személynek tekintetvén — személy szerinti 
határozó szavazat adassék. Azonban elnök ur, hi-
hetőleg követve azon egyéb alkalommal is kije-
telt meggyőződését, quia pluralitatis praelensio 

est injusla, a' végzést ki nem mondá, 's lön csű-
rés csavarás , mig azt határoltuk, hogy máskor 
határozunk. Még egy jelenet. Mult évben 
az egyházak Ujverbászt jelölték ki a' közgyűlé-
sek állandó helyéül, most azonban minden adott 
ok nélkül elnök ur azt Újvidékre tétetni óhajtja, 
és nem kérdve az egyházakat, kik a'költségek-'s 
fuvarokat adják, *s mellőzve az ülnökök szava-
zatait, kik a' gyűlés tagjai — — . • ) — 
— Ez gyűléseink eredménye! Igen, egy hosszú 
év alatt, a' XlX-ik század derekán, 40ezer pro-
testáns egyházi és iskolai tömérdek szükségei 
enyhítéséül ennyit tevénk? 's nem többet! bor-
zasztó kép! állapodjunk meg kissé mellette, és 
okuljunk. T e s s é n y i J á n o s . 

I r o d a 1 o m. 
Észrevételek Fényes Elek kézi és 

iskolai atlaszára. **) 
4) A' régibb Niederlandi királyság helyén 

itt két ország áll; az egyiket Hollandiának (ezt 
mi is igy tudjuk), — a' másikat Németalföldnek 
nevezi kiadó. Ezt azonban én Belgiumnak vagy 
Belga királyságnak; és királyát I.Leopoldot bel-
gák királyának — nem Németalföld királyának 
tudom. Iskoláink érdekében, — hol nem mind-
egy: Németalföldnek hívjunk-e valamelly orszá-
got vagy Belgaországnak — kérem kiadót: le-
gyen szíves megmondani, én hibázok-e vagy a' 
földképiró tévedt? 

5) Magyarországhoz itt (t. i. Európa föld-
képén) reincorporalva van Dalmatország, mit 
tettleg is megtörlénendönek óhajtunk: ellenben 
Fiume és magyar tengerpartunk az anyaország-
tól itt is, az ausztriai császárság földképén is 
el van szakaszt va, és itt Némethonhoz, amott Illi-
riához; Magyarország földképén pedig már — 
mint kell — az anyaországhoz van kapcsolva, 
az illyen pontatlanságok — bárha csekélyek is 
— az otthoni használatban könnyebben elnézhe-

A' pausák ezúttal szerkesztői törlés nyomai. 
S z é k á c s . 

Ezen czikket nem tudom hogyan nem adtuk ki eddig. 
Oua hihetőleg egyedül a z , hogy eleje nem erkezett 
hozzánk. Én legalább sehol sem találom. Más okot 
nem lelhetek, mert i;t olly munkáról levén szó, melly 
iskoláink számára készült , bírálatát adni kötelesek 
vagyunk. Csonka u«*yan, mert az első négy pont hiány-
zik, de azt hiszem, az itt kö/löttek is megérdemlik 
vagy az elfogndast, ha igazak ; vagy a' visszautasítást, 
ha puszta rafogások. Lásd egyébiránt Protest. Lap 
1 8 4 3 . 2 0 4 , 2 4 0 , 2 5 2 1., hol mindenütt magasztalva 
volt a' munka a' 240dik lapon épen pathossal, jele, 
hogy vagy az Ismertető felületeskedett — mi már 
gyakran megtörtént vele — vagy pedig a' Biráló á r -
nak niucsen igaza. Már egyikünk vagy másikunk, 
vagy hogy hárman legyünk, tehát Fényes urat is ve-
gyük be közénk, tehát vagy harmadikunk bizonyo-
san szégyent vallunk. 



tök, mint az iskolákban, hol a' pontosság- cs 
szabatosság még a' kicsinységekben is nem utol-
só dolog. 

6) Még egy kérdést vagyok bátor itt kiadó-
hoz intézni; legyen szíves nekem megmagya-
rázni: mi különbséget tart e' két nevezet közt: 
hon és ország ? mert miután egy részről Ir-, 
Norvég- , Svédkirályságokat szintúgy honnak 
irja, mint Német-, Lapp-, Finn-//o»t, mellyek 
nem királyságok, mint amazok; hanem a' rajtok 
lakó népek hona; más részről az Olaszföldet, 
melly több királyságokra 's apróbb egymástól 
független álladalmakra oszlik, mintha egy egész 
álladalom volna, Olaszországnak irja, szintúgy, 
mint az egy fejedelmet uraló Spanyol-, Franczia-, 
Orosz- 'sat. országokat: megvallom, nem tudok 
tisztába jöni e' két nevezetnek kiadó általi ér-
telmezésében. Mert ha a1 régi Németországot, a' 
legújabb földirati határozatok szerint, jól nevezte 
Némethonnak, megszűnvén a" német vagy római 
császár alatt egy egész birodalmat alkotni: úgy 
vélem, Olaszföldet, melly a' napnyugoti császár-
ság enyészte óta csak Napoleon alatt örvendel-
hetelt egy kevés ideig az egységnek, Olaszhon-
nak nevezhette volna, mint Olaszországnak. Fo-
galomzavar kikerülése 's földirat-tanulás köny-
nyebbitése tekintetéből, minden álladalmat alkot 
mányos kormányzata szerint óhajtanék földké-
peken 's földirattanokban neveztetni: császár-
ság, királyság, fejedelemség, herczegség, grófság, 
köztársaság 'sat. nevekkel p. o. osztrák v. aus-
triai császárság, magyarkirályság, erdélyfejede-
lemség, stájerherczegség, Tyrolgrófság, Helvét-
köztársaság 'sat. 

III. Asia földképén, a' már fentebb (1. sz. a.) 
említettem Európa határinak Szibériáig lett kité-
telén kivül, az ásiai orosz birodalmat itt ismét 
tetemesen megkisebbedve látom az által, hogy 
a' kirgizek egész földe, mellyböl a' kis és közép 
horda, a' régibb földképek és földiratok szerint, 
orosz felsöség alatt volt, itt az orosz uralmat 
nem ismerő szabad Ta/rírsághoz van adva, ugy 
hogy a halár, melly rég' a' káspitenger felső 
csúcsától az Araltó déli csúcsának tartott, onnan 
a' Syr vizéig nyúlt, most a' két fél közt az Ural 
és Tobol vize. Mikor és hol hozatott ezen leg-
újabb földirati határozat, mellyben az orosz e' 
birtokveszteséget szenvedte ? énnemludom; de 
iskoláink érdekében — ha van illyen — remény-
lem, kiadó szíves lesz velünk tudaini. — 

IV. uifrika földképén 
1) Elsőben is az tűnik szemembe, hogy ez 

a' földrész is nagyobb itt, mint a' régibb földké-
peken volt, t. i. Arabiából Jementől északfelé, a' 
Veres tenger keleti partján egész a' Iíözéplen-
gerig jó darab föld — kétség kivül legújabb 
földirati határozatok szerint — ide van csóvázva. 
Mi okon? talán hogy Mehemed Ali egyiptomi 
alkirály a' Yechabiták vagy Wahabiták (kiadó 

Wahabi/o&nak irja Ásia földképén - mi, melles-
leg legyen mondva, vallásos felekezet levén,olly 
formán áll ott, mintha Európa földképén husszi-
tákat, vagy ha kiadó ugy akarja, Wahabitok-ja 
mintájára, husszi/o/rat látnánk) leggyözése óta, 
midőn Mekkát, Medinát a' rajongó különködöktöl 
a' nagyúr nevében visszavette, e' vidéken ura-
dalmát ma már a' maga nevében gyakorolja. 
Ámde ezen az okon, úgy hiszem, Európa határait 
a' Donon 's Volgán túl, vagy már, kiadó szerint 
szólva, az Ural folyón 's hegyen túl, söt a' Béh-
ring szorosán is túl egész Orosz-amerika keleti 
határáig ki lehelne vinni , mert az orosz czár 
birtoka addig kiterjed. 

2 ) Ilogy Afrikában szerecsenek lakhalnak: 
a' mellelle levő két tengerről, a' Szerecsen ten-
gerről nyugolra, és a' Szerecsen szigetteng erről 
keletre gondolom, mert egész Afrikában őket itt 
fel nem leljük. Sudan ugyanott áll: de hogy az 
Szerecsenhont tesz és mi nyelven, ha kiadó (ki 
ilt is, mint egyebütt is, az idegen neveket annyi-
ra szereti magyarosítani, hogy p. o. Capland, 
Capstadt, [Buschruanner 'sat. neveket nagy gond-
dal Fok föld, Fokváros erdei ember ek-rc le for-
dilni jónak látja) meg nem mondja, bajos kita-
lálni. 

3 ) Meg kell még ilt jegyezni, de a' mi már 
V. Amerika földképére is tartozik, hogy t. i. 

itt a' különböző hatalmasságok birtokai külön-
böző színekkel vannak megkülönböztetve, melly 
színeknek magyarázata az ivek alján bal felül 
ott áll; de a'melly minden meghatározás nélkül 
levén odavetve, azonban a'mustraszinek sem 
mindenkor egyezvén a' birtok-színnel, talán több 
zavart okoz, mint felvilágosítást, mert p. o. Afri-
ka földképénVelsö-Gmneában Christiansborg dán 
birtok: de hát Alsó-Guinea is az? (Loango, 
Kongo, Angola, Benguela Alsó-Guineának nevez-
tetnek; de itt a" földkép'ró e' nevet elfeledé fel-
tenni; hanem a' keleti féltekén ott van) — meri 
azon színnel van festve? nem gondolnám. Algier 
's néhány partvárosok 's szigetek franczia bir-
tok : de Sofala, Ayan, Nubia is az -e , mert kék-
kel vannak festve ? nem gondolnám. A' német-
alföldieket pedig (Belgiumé-e vagy Hollandé ?) 
jó szem legyen, a' melly a' színek utón itt meg 
tudja különböztetni az a n g o l o k é t ó l . 

Amerika földképén hasonlag, az egyesült stá-
tusokat a' mustraszin után hamarabb fogja dán 
birtoknak fogni a' kereső, mint Grönlandot; Bra-
siliát hamarabb svéd birtoknak, mint Sz. Barthe-
lémy szigetet, mellytöl ismét ki tudja szinöknél 
fogva megkülönböztelni a' körötte levő angol 
szigeteket? Ilát déli Peru, franczia birtok? mi-
kor lett azzá? kérném kiadót, lenne szives meg-
mondani. 

Még egy kérés: ha még egyszer kiadná, 
kiadó, átlászát; mit iskoláink érdekében jobban 
óhajtanék, mint magán használat tekintei^M* 



arra kérném: Amerika földképét, mint a' melly 
földrész nemcsak sokkal nagyobb, mintsem hogy 
egészben egy illy kis ívecskére lehessen szorí-
tani, de sokkal érdekesebb is, mintsem hogy ve -
le, a' mint most van, meg lehetne elégedni: adná 
két részben két külön íven; igy nagyobb scálára 
esvén, szemünk az azt annyira boszantó és ron-
tó apró belüktől ment lenne. 

VI. Magyarország földképén legújabb föld-
irati határozatoknak ismerem azt, miszerint Za-
ránd, Kraszna, Közép-Szolnok megyék 's Kővár 
vidéke a' tiszántúli kerülethez vannak kapcsolva; 
annak ismerem azt is, hogy a' német- bánáti és 
oláh- bánáti ezred közt az újonan felállított illir-
banáti zászlóaljat látom; annak azt is, hogy Fiu-
me, melly más földképein ez átlásznak, mint fö-
lebb láttuk, máshova van szakasztva, itt a' több 
szabadalmas kerületek színében, a' több törvény-
hatóságok sorában ott áll: de nem azt, hogy 
Csáklornya 's az egész Muraköz, melly eddig 
Zala megyéhez tartozott, itt Varasd megyéhez 
van kapcsolva; ezt, ámbár az ausztriai császár-
ság földképén is ugy látom, mégsem ismerem 
annak el; hanem földképirói tévesztésnek kell 
lennie. — Hogy a' végörvidékeket itt olly pon-
tosan találom cominandóik szerint felosztva, a1 

milljen pontosan még eddig sehol; annak kü-
lönösen örülök: de hogy a' turopólyai, vagy ha 
úgy tetszik turmezői nemes kerületet, mellynek 
követe ül országgyűlésünkön, feltéve nem talá-
lom, azt salynálom. — Veröcze, Posega, Sze-
rem vármegyéket, mellyek eddig Slavóniát, vagy 
Tóthországot tevék, ha az újabb vitatások szel-
lemében drávántúli kerületnek; Zágráb, Körös, 
Varasd megyéket pedig Horváthországnak írja 
mégis: akkor Tóthországot hol keressük? Drá-
va és Száva közt Zágráb, Körös, Varasd megyék 
's a' sz. györgyi 's körösi ezredek — mondanak 
az újabb földirati vélemény' (de még nem hatá-
rozat) baráti — tevék régen Tóthországol', Hor-
váthország pedig Zágráb megyének szávántúli 
részéből, a' horváth végvidékekből és a' most 
töröknél levő horváth földből állott. Ezt tudjuk: 
de legújabb földirati határozatnak, mig törvény 
nem határoz felöle, még nem vehetjük be. 

Különös jelességére tartozik e' földképnek 
az, hogy minden megyék, kerületek, végörvidé-
kek kiterjedése • mért földekben fel van téve 
számokban: de hogy a' Iíis-Kunságnak, mint itt 
áll, 20 • mértföld volna a' kiterjedése, azért sem 
hihetem, mert maga kiadó is Magy.or. statislicai 
's geographiai leírásában 47re teszi. — Hogy 
Debreczen alatt a' 345', Pest alatt 330', Komá-
rom alalt n' 369' számok pedig mit tegyenek ? 
kiadó szives felvilágosítása nélkül nem tudom. — 
Valamint azt sem, hogy Bereg vármegye, melly 
itt a' tiszántúli kerülethez; az austriai császárság 
földképén pedig a' tiszáninneni kerülethez van 

sorolva, igazán mellyik kerülethez larlozzék már? 
az illyen nem határzat. 

VII Erdély földképe igen pontosan kitünteti 
mind természeti, mind pohticai fekvését a' benne 
levő helyeknek. Erdélyben a' végörvidékek nin-
csenek ugyan elkülönözve a' többi törvényhaló-
ságoktói: de mindegyik' főtiszti kara helyét jobb 
lett volna feltenni a' magyarázat helyén, mint a' 
nroját p. o. lsö Székely ezred: főtiszti kara he-
lye : Csikszerda. Ildik Sz. ezr. f. t. k. h. Kézdi-
Vásárhely. lsö oláh ezr. f. t. k. h. Orlát Szeben-
székben. Ildik oláh ezr. f. t. k. h. Naszód Besz-
tercze földén. Huszárezred f. t. k. h. Sepsi Sz. 
György. — A' szászok székei közt 19 és 20 szá-
mok fel vannak egymással cserélve. Kenyérme-
zőt nem lelem. — 

VIII. Az ausztriai császárság Krakkó sza-
bad városával együtt, egy földképen van adva. 
Amarra nézve meg kell jegyeznem, hogy Ma-
gyarországból, mint már fentebb mondatott, Fiume 
's az egész magyar tengerpart Illiriához; Mura-
köz, Zala vármegyéből Ilorváthországhoz; Za-
ránd, Kraszna, Közép-Szolnok megyék 's Kövár-
vidéke Erdélyhez vannak kapcsolva , 's Bereg 
megye amott a' tiszántúli, itt a'tiszáninneni ke-
rülethez sorolva : 's mellyik van már a' legújabb 
földirati határozatok szerint? igy-e, vagy mint 
Magyarország földképén ezeket láttuk? — Aus-
triának Tyrol és Stájer közt levő csúcsát, a' salz-
burgi kerületet, valamint annak fővárosát is kia-
dó Vizaknának nevezi. Mi okon? tán csak nem 
azon az okon: mert Erdélyben, Vízakna nevü 
város németül Salzburgnak hivatik? Mert igy 
Kronsladtol Petersburg mellett szinte Brassón ak; 
Königsberget Poroszországban Újbányának for -
díthatta volna. Mivel ezen magyar városok né-
met nyelven úgy hivatnak: de hova vezetne az 
illyen fordítás ? — Kelet-Szileziában (a' többi 
Szileziától, mit Porosz-Szileziának nevez, délre) 
Freuivaldaui és Graefenberget jobb szereltük vol-
na látni, mint Jauernik 's Hennerdorfot. 

Krakkó szabad városa térképét pedig a' mi 
illeti, az Európa földképén Némethon, Lengyelor-
szág és Galliczia közt világosabban meg van kü-
lönböztetve, mint itt, hol fel van ugyan Krakkó 
városa téve; de határa sem pontokkal, sem szín-
nel nincs kijelölve, 's igy szinte ugy aláírhatá 
vala e' földképnek, hogy Frankfurt szabad váro-
sával, mert igy azt is szintúgy megtaláljuk itt. 

Ezekben határozódnak észrevételeim, miket 
az ezen állászt már használóknak némi útmuta-
tásul — addig is, mig fentebb nyilvánított chaj-
lásom szerint magától kiadótól ez átlászszal ösz-
szehangzó rövid földiralot nyernénk, iskoláink 
érdekében közzétenni szükségesnek láttam. 

G y ő r i L a j o s . 



V e g y e s e k . 
Darást templomszentelés. E' f. é. 

oct. 27-én olly ünnepélynek voltunk tanúi, melly 
ugyan, hála islennek, nem rilka, mégis mindig ör-
vendetes és közlésre méltó, midőn főtiszt. Sze-
berinyi János bányakerületi főpap ur által a' 
darási honli esperességben kebelezett ev. egyház 
uj temploma felszenteltetett. 

Ezen Örvendetes hírt egyházi közönségünkkel 
közleni, kötelességül teszi nemcsak a' keresztyén 
rokon, r észvé t maga, mellyel az illy örvendetes 
egyházi történeteket fogadni szokott, hanem azon 
r é s z v é t is , mellyet sok keresztyén egyház és 
sok rokonszív tettel bizonyíta, és melly nélkül e1 

szegény egyház ezen nagy jótéteményhez soha 
sem juthatott volna. 

Ezek között első helyen áll felséges királyunk 
maga, a' ki nemcsak hogy az egyháznak az ada-
kozók ajánlatainak gyűjtését országszerte kegyel-
mesen megengedte, söt, és épen akkor, mikor egy 
szomszéd keresztyén birodalom a' protestánsokat 
illynemii liszta egyházi adakozások gyűjtéséről 
eltiltá — nagylelkűen elrendelni méltóztatott: 
hogy ez illyen adakozások a' királyi hivatalnokok 
és tisztviselők által is elfogadtathatnak. 

Halhatatlan érdemet szerzett magának ez épü-
let mellett t. Zmeskall Zsigmond szolgabíró és 
egyházi fiatal felügyelő ur, ki más jótéteményein 
kivül az oltárképnek és a' templom festésének 
költségét magára felvállalni kegyeskedett, nem 
különben Slainlein grófné ö excellenciája, har-
mincz pgö ftot az egyháznak készpénzben küld-
vén. — 'S igy több valódi nemes szívű jóltevők 
valláskülönbség nélkül, nevezetesen alispánné 
Zsembery asszony, báró Smied, Majláth, Ra-
kovszky, Boronkay 'sa't. ámbár tűi a' Dunán olly 
esperesség is találtatott, hol e1 szegény egyház 
küldöttjei szolgabíró által visszautasítanak. 

Azonban meg kell őszintén vallanunk, hogy 
a' legszebb érdemkoszorúját maga a' leik. Szkla-
rik János ur érdemiette, úgymint ki e' munka 
mellett legtöbbet szenvedett és fáradozott. Ez illy 
érdemet tökéletesen méltányolni tán csak az tud-
hatja, ki már maga egy illy felette szegény egy-
házban valami nevezetesebb építést véghez vitt 's 
igy bizonyosan papi hivatala mellett követ, kol-
dús, építőmester, söt hajdú és napszámos is volt 
— vagy a' ki legalább azt felveszi, minő elszánt-
ság kell ahhoz egy templomnak építését vezérleni, 
midőn az egyház pénztárában alig találtatik annyi 
krajczár, mennyi száz forint az épülethez kíván-
tatik. — Magáról az ünnepélyről nem látom szük-
ségesnek többet megjegyezni, csak hogy az a' 
protestánsoknál szokott szertartásokkal a' szom-
szédbeli papság és számtalan nép, de kevés urak 

jelenlétében; legszebb renddel és csendességgel 
ment véghez. Snperinlendens ur szokott szónok-
lali kitűnő tehetségével és mély ájtatos érzelmé-
vel e' régi egyházhoz mostani uj kötelességeiről 
t. Dediszky József, ledényi lelkész nr pedig a' 
szentszékről sz. Málé ev. VII. 2 4 - 2 8 . szinte 
jelesen szónokolt. — Ez alkalommal superinten-
dens ur a1 jelenlevő lelkészeknek az ur vacsoráját 
is kiosztotta, az ebéd melleit pedig őfelsége és a' 
jótevők hosszú és szerencsés életekért poharat 
emelt, mi hangos viszhangra talált. 

B r a x a t o r i s K á r o l y , 
teszéri lelkész. 

If a lá lozás . Oszhóban hunyt el, rothasz-
tó lázban, két heti súlyos betegsége után, tiszt. 
Koszián Mihály, a' tószögi ref. egyháznak tiz 
évekig volt kedves lelkésze, kora' 38dik évé-
ben. — Hetedikén télettek nyugalomra porrészei, 
ó-kécskei lelkész tiszt. Zágonyi Ferencz, szív-
rehatólag mondván el felette 1. Thess. 2 : 1. 
3—8 alapige vezérletén; Millyen a' jó pap? 
tisza-várkonyi lelkész, t. Kulcsár József szaba-
tos nyelven jellemzé, ritka tudományossággal 
velős szónoklatában, mint jó papot, jó család-
atyát, őszinte emberbarátot. Versenyi lelkész 
t. Ádám Mihály a' sírnál tarlóit érzékeny beszé-
det. — Siratják megáldatott özvegye ns. Nagy 
Juliánná asszonyom 's 4 éves fián kivül öt ha-
tártalanúl szerelő , rilka buzgó' hívei 's jó ba-
ráti. — Nyúgalom a' már hamvadó sírja felelt! 

B ö s z ö r m é n y i P á l . 
Pap választás Totli-Komlóson. A' 

néhai Bende Károly halála állal megürült lelkészi 
hivatalt a' tóthkomlósi evang. népes gyülekezet-
ben Horváth Sámuel eddigi tiszaföldvári lelkész 
ur nyerte el. Mi mindnyájan örvendünk ezen 
választásnak, mivel t. Horvát urat mindig ugy 
ismertük, mint tudományos, buzgó, szelid lelkű 
keresztyén papot. De egy van, a' mit meg nem 
foghatunk, t. i. az, hogy a1 komlósiak által azon-
nal felrakatta minden bútorát 's elköltözött Föld-
várról — hol ő maga levén előbb , most egy 
lelkész sincsen 's a' gyülekezet magára hagyva 
van — és sietett Iíomlósra, mellynek két ren-
des papja levén, öt egy ideig bizonyosan nélkü-
lözhette volna. Mig tiszt. Csermák ur ismere-
tes erős vállai örömest viselték volna a' ter-
het addig, míg uj tisztújításra azt felében le-
vette volna rólok , annak idejében; a' sze-
gény földváriak Isten igéje vizsgálása nélkül 
hagyatnak. Denique, kinek nincsen, attól el-
vétetik , kinek van, annak adatik. 

B P. I. 
Uj gyülekezet. Munkácson , mint hall-

juk , gyülekezet alakul. Ttes Freyseisen urlól 
e' részben szívesen vennénk egy kis értesítést. 
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47. szám. Harmadik évi folyamat. Nov. 23. 1844. 

In neuerer Zeit hat man gegen die altén Pericopen eingewendet, dasz viele Stellen der Bibel von der gröszten 
Bedeutung, dabei unberücksichtist blieben unddasz die Bekanntschaft mit der Bibel durch den ölíentlichen Got-
tesdienst dabei zu wenig befördert würde. D . J . A . Go 11 f. H o f f m a n n. 

TARTALOM: A' p^ricopák eltörléséről a' magyarhoni ágost. 
egyházakban. E d v i I l l é s P á l . — S z e n t - L a n t . 
S z a k á c s J. — I r o d a l o m . - — V á l a s z . Győii La-
josnak. — A' concertátión keresztül ment törvénycziKk a' 
vallás dolgában. — Vegyesek. — Levelezés. 

A'i>crico]>ák eltorlesrtéséről a' ma-
gyarhoni ág. egyházban. 

Azon fatalis elkülönözö falak sorában, mely-
lyeket a' reformatio után a' Luther- és Calvinféle 
prot. egyház között a1 makacs vitálkodás caco-
daemona meghagyatod, a' háromszáz évi gya-
korlat pedig megszenfesített; nem utolsó helyet 
foglalnak el az u. n. pcricopdk, vagy is az e g y -
háziévben előforduló minden vasárnapokra és 
ünnepekre, nyilvános cultuskor olvasás és értel-
mezés végeit kiszabott evangeliomi és epistolai 
szent leczkék. Mi e' hon prot. lakosinak mostan 
élö nemzedéke egyhangúlag uniót akarunk, kö-
vetkezőleg akarnunk kell ledöntögetni az elkülö-
nözö falakat is. Mivel pedig ezeket, ama jerikói 
falakkint, trombitaszóval amúgy lerombolni nem 
lehet; és a' pericop. tárgyában is figyelemreméltó 
számos okok táboroznak pro et contra; valamint 
a' tisztujításnak behozatala ügyében: azért a' most 
érintelt értekezés modora szerint e' tárgyban is 
megkísérlem összeszemelni mind azt a' mi elle-
nök, mind azt a' mi mellettök harezol a' pericopák-
nak; hogy igy az elfogulatlan intelligentiának 
bírói széke elölt önkint feltűnjék: „Nem nézvén 
külföldi hitrokonink eljárására; nekünk e' hon ág. 
lakosainak váljon mit kell tennünk e' részben, a' 
mi békességünkre való." 

Hódoljunk mindenek előtt Kliónak és lássuk, 
ez mit mond az egyházi történetírás mezején a' 
pericopákról. A' keresztyének vasárnapi szent 
összegyűléseiben az apostolok és evangélisták 
Írásaiból helyeket felolvasni és értelmezni, olly 
szokás, mellyet ök a' zsidóktól vettek állal, kik 
szombati cultus alkalmával zsinagógáikban az ó 
testamentomi könyveket olvasták; és pedig Mó-
zesből Sidra, prófétákból Haphtara czim alatt. 
A' Sidráknak megfeleltek keresztyéneknél az 

evangeliomok; a' Haphtaráknak viszont az epis-
tolák. Eltek pedig az első keresztyének a' szent-
írási helyek választásában teljes szabadsággal és 
miután az uj testamentomi canon megállapíltatott, 
minden nevezetesebb vidéken és városban más 
más szakaszok lőnek az egyházi év minden ün-
nepeire kiszabva; mások pl Franczia- , mások 
Spanyolországban, mások Alexandriában és Ási-
ában. De a' pericopák mai rendszerének eredete 
csakugyan későbbi, és a' harmadik 's negyedik 
évszázadokban keresendő. Ez időszakban t. i„ 
Arius tévtana, melly szerint a1 Jézusnak messiási 
és isteni méltósága kétségbe hozatott, a' keresz-
tyének közölt nagyon elhatalmazván, a' kegyes 
orthodoxus egyházatyák mindent elkövettek, va -
lamivel azt megczáfolhalni véltek E' végett a* 
nyilvános cultuskori felolvasásokra is az evan-
geliomokból olly helyeket választottak és szablak 
ki főleg, mellyek a' Jézus csudáit beszélik el és 
isleniségét tanúsítják. Hieronymus lehetett pedig 
ebben alkalmasint a' legmunkásabb eszköz. Utóbb 
Nagy Károly, Beda Venerabilis és Nagy Gergely 
idejökben a' pericopák sokban változtatást szen-
vedtek, de a' nélkül, hogy az áriusi tévlan ellen 
harezoló szinöket levetkőzték volna. A' refor-
matio forradalmaiban Calvin felekezete a1 perico-
pák békója alól magát egészen emancipálta ; máig 
is nemcsak helvét, hanem minden tartományok-
ban 's honunkban is mellőzi azt; cullusaihoz 
helyeket a'szentírásból minden egy lelkész szabad 
tetszése szerint választván, olvasván és értelmez-
vén. Ellenben Lulher felekezete a' pericopák 
rendszerét a' római egyháztól általvette, megtar-
totta és változtatás nélkül követi maig. Mondom, 
változtatás nélkül; mert e' rendszerben a' kath. 
egyháznál is történtek változások és eltérések: 
mint eztRauschenbusch a' különféle püspökségek 
missáleiböl és evangeliomos könyveiből kinyo-
mozta. Hanem az ágostai egyház ebben magával 
mindig megegyező maradi, ugy, hogy lutheránu-
sok minden ajkon, Oroszhontól Amerikáig vasár-
naponkint és ünnepenkinl ugyanazon szent lecz-
kéket olvassák, kevés némethoni apró státusokat 
kivévén, hol a' pericopai rendszer mellé fennek 
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teljes eltörleszlése nélkül) e' folyó évszázadban 
más meg- más uj pericopai gyűjtemények *) is ho-
zattak divatba a' consistoriumok által. Az egyházi 
szónoklati irodalomban sokkal több is a' perico-
pákra készült mü, a* szabadon választolt alap-
igékre dolgozottaknál. 

Ha immár vesszük a' pericopáknak további 
megtartását, arra számos ollyatén indokokat hoz-
hatni fel, mellyek minden figyelmet igényelnek 
és ezennel következnek. 

1) Először is mindjárt nyomatékos lehetne 
azoknak régisége, és azon hosszú évszázadok 
sora, mellyek óta gyakorlatban vannak, és a' 
mellyek által mintegy megsérthetlen canonicus 
tekintélyt öltöttek, minden gyarlóságuk daczára 
is. 'S ezt ne csudáljuk. Mert, hiszen, az emberi 
életben számtalan olly intézvények és szokások 
találtatnak, mellyek az ész criticai fáklyájánál 
szembesítve, megannyi észellentességek és va-
dak; de tiszteltetnek és sértetlenül meghagyatnak 
folyvást, mert régiek 's ennélfogva szenlek, azt 
a' felírást viselvén, mellyet a' megyék és határ-
kövek: „Ne bánts engemHa tehát eltürjük, 
hogy a' hajdani rómaiak pogány isteneik neveiről 
hívjuk maiglan hónapainkat; ha ráértjük, hogy 
september nem hetedik, hanem kilenczedik hó; 
kisasszony hava viszont nem september, hanem 
augustus; vízkereszt nem a' Krisztus megkeresz-
teltetésének, hanem a' napkeleti bölcsek Betle-
hembe érkezésének emléknapja; ha mi protestán-
sok, kik ételünkben sem hushagyást, sem viszonti 
húsvétéit nem gyakorlunk, a' feltámadási ünnepet 
folyvást csak Húsvétnak hívjuk; 's t. ef.: miért ne 
türhetnök el a' különféle helytelenségeket a' pe-
ricopákban is tovább, miután ennyi évszázadokig 
eltürtük ? 

2) Az az indok sem lehet fontosságtalan, hogy 
a' pericopák a1 hallgatók előtt már igen megszo-
kottak és emiékezelökbe mélyen benyomvák; 
ugy, hogy felolvastatásuk alkalmával az igéket 
majdnem szorul szóra utána tudják mondani a1 

lelkésznek, miáltal nemcsak az áhítatosság elö-
mozdíltalik, hanem az alapigék felett tartandó 
elmélkedésnek megértése nagyon könnyittetik. A' 
pericopák külön könyvecskékben is kinyomatva 
levén szintén iskolai könyvül forognak a' köznép 
kezeiben; gyermekkorban már könyvnélkül be-
tanultatnak, értelmeztetnek, a' templomokban is-
mételtetnek és az elmékben megújíltatnak. Nem is 
kell gondolni, hogy ezen mindeneknél tudott lecz 
kék a' köznépnek unalmasak volnának; söt inkább 
mint megannyi ismeretes vendégek örömmel fo-
gadtatnak ; mint régi hü barátok mindenkor egy-
iránt tetszenek és tiszteltetnek. Atalján a' tanu-
latlan köznépnek vallása nem lehetvén egyéb, 
mint csak bizonyos formákhoz kötött: a' psycho-

* ) Pl. a' szász nagy herczegségét négy évre lásd: Alig. 
K. Zeit. 1 8 3 7 . Aug. 

lógta és empíria szerint, énekben, imádságban, 
bibliai szent leczkékben öt csak az építheti, a' mi 
már előtte valamennyire ismeretes. Atyáinknak, 
kikhez az Isten zivataros szélvészben szólott, jók 
voltak ezek, mert szivök fenekén beléjök vitték 
a' vallásszeretést és buzgóságot: nekünk viszont, 
kikkel az Isten gyenge szellöcskékben beszél, 
nem tetszenek: mivelhogy túlokoskodunk, és a' 
szívből kiokoskodván a' vallási érzelmeket, e' hi-
bának palástolására önvélségünk bűnbakjául 
az ártatlan pericopákat vetjük. A' tanulatlan köz-
ségecske, a' Krisztus kicsinyei levén pedig leg-
inkább azok, a' kikért vannak rendelve minden 
vallásgyakorlati schemák: nem volna-e bün őket, 
a' sok másnemű újításokkal eléggé háborgatolta-
kat, még egyetlen vigasztalásukban, megszokott 
kedves vallásgyakorlati schemáikban is újítások-
kal zavarni? 

3 ) Azután magoknak a' hitszónokoknak is több 
könnyebbségökre szolgál, ha mindenkor előre 
tudják bizonyosan , mi szent leczke következik 
tárgyalandó: mintha minden vasárnapon és ün-
nepen alapigéket keresniök és választaniok kell. 
Sőt a1 gyengébbtalentomuakra nézve ugy látszik, 
az olvasandó szent leczkéknek egyházi felsösé-
gek által meghatározása szintén szükséges is, és 
a' szabadon választást megengedni nem tanácsos; 
nehogy helytelen leczkéket válasszanak, és épülés 
helyett botránkozást szerezzenek. 

4 ) Még meg kell gondolni, hogy a' régi pe-
ricopák elég tartalomdúsak, históriai kelméiknél 
fogva érdekesek és fölöttébb könnyen felfogha-
tók. Igy a' fontos igazságok eleven képek által a1 

leggyakorlatlanabb értelemnek is nézelhetökké 
tétetnek és illyképen a' lélekbe sokkal szilárdab-
ban benyomatnak. 

5 ) Azon esetre, ha a' hitszónok némelly igaz-
ságokat belölök ki nem vonhatna, vagy idöjárlával 
azokat egészen kimerítené: az evangeliomokkal 
más alkalmas bibliai leczkéket is helyesen össze-
köthetni, — mint ezt többek között Dr. Rambach, 
vázlataiban (Entwürfe 's a1 t., Hamburg 1825.) 
szépen megmutatta. 

6) Végül: az ágostai egyházra nézve a' pe-
ricopák azon kevés kötelékek egyike, mellyek azt 
e' föld kerekségén körülövezik és neki egyházi 
életet adnak. Mi magyarhoni ágostaiak pedig, t e -
gyük hozzá, hogy a' pericopai rendszer tart ben-
nünket keresztyéni kapcsolatban együtt a' mi 
római katholicus honfitársainkkal is. Mert meg-
jegyzésre méltó, hogy a' göröghitüek pericopái-
val nekünk egy pericopánk sem ugyanaz; ellen-
ben a' rom. katholicusokéival a' mieink majdnem 
egész éven által ugyanazok. * ) 

Avagy elrontsuk-e e* kapcsát is még az 

* ) Mind a' két felekezet pericopáit párvonalban felidézve 
és összeállítva mutatja a" Kedveskedő. Bécs 1 8 2 4 , 
9 1 'sa ' t . lap. 



egyenlőségnek azokkal, kikre nézve az ártatlan 
adiaphorákban inkább kölcsönös közlekedést int 
az idő , mint messzebb eltávolodást? 

Eddig azon indokok, mellyek a' pericopák 
megtartását javalják; 's ez pedig, uraim,nem üres 
rabulismus. 

De térjünk által most a'másiknemü indokokra, 
mellyek a' pericopák eltörlesztését sürgetik. Mind 
epistolákat, mind evangeliomokat sújtják azon vá-
dak, hogy sok közülök hosszadalmas, némellyek 
viszont homályos értelműek, vagy már önmaguk-
ban is pl. a' böjt I. és III. vasárnapra rendeltet-
tek: Math. 4, 1 — 11. Luk. 11, 14—27; vagy 
a' contextusból kiszakasztatás miatt, pl. a' kará-
cson I. ünnepi epistola igy kezdődik: „Mert," — 
jelül, hogy hiányzik valami antecedens. Igy van 
a' részből kiszakasztva a' karácson II. ünnepi 
epistola is. A1 misericordias vas. evangeliomban 
elöl a' protasis, végül az apodosis van kihagyva. 
Mellyek azcnban csekély hibák. Nagyobbak tűn-
nek fel, ha mind az epistolákat, mind az evange-
liomokat külön vesszük. 

Ha tehát az epistoldkra fordítjuk vizsgálódá-
sunkat, ugy találjuk, hogy 

1) Mind tartalomra, mind felruházási alak-
ra nézve nagy részök más alkalmas bibliai czik-
kekkel helyesen felcseréltethetnének. Mert a' 
tartalmat illetőleg az epistoláknak hosszú során 
keresztül egy alapgondolat vonul által, melly a' 
test elleni tusakodás: de a' melly miatt a1 catlie-
drai tárgyalások, — kivált ha az epistolai sza-
kaszok értelmezése sűrűen fordul, — szükség-
képen bizonyos egyformaságban sinlődnek. Illy 
valami egyoldalúságban nyavaláskodó epistolák 
látszanak lenni a' következendők: I. adv. Rom. 
13, 1 1 - 1 4 . I. karács. Tit. 2, 1 1 - 1 4 . I. vizker. 
vas. Rom. 12, 1 — 6. Reminisc. 1 Thess. 4, 1—8. 
Oculi Ephes. 5, 1 — 9; — Jubil. 1. Petr. 2, 11 — 
17; VI. Trinit. Rom. 6, 3 - 1 1 . VII. Trin. Rom. 
6, 19—23. VIII. Trinit. Rom. 8 , 1 2 — 1 7 ; IX. 
Trin. 1. Kor. 10, 6—13. XIII. Trin. Rom. 8, 
1 - 1 1 . XIV. Trinit. Gal. 5, 1 6 - 2 4 . XIX. Trinit. 
Ephes. 4, 2 2 - 2 8 . XXIII. Trinit. Philipp. 3, 
17—21 

2 ) Más epistolák ellenben, mint II. vizker. 
vas. Rom. 12, 6 — 16.; III. vizker. Rom 12, 17 
—21. IV. vizker Rom. 13, 8 — 10. Quinquages. 
I. Kor. 13, 1 — 13. XX. Trin. Ephes. 5 , 1 5 21., 
igen is sokat foglalnak magokban; ugy, hogy ba-
jos a' bennök ajánlott minden igazságokat egy fő-
gondolat alá egyesíteni. 

3) Sok epistolák alakja egészen zsidó modor 
szerint van szabva, pl. újévre: Gal 3, 23 — 29. 
Judica; zsid. 9, 11 — 15. VI. Trin. Rom. 6, 3— 
I I . XII. Trin. 2. Kor. 3, 4—11. XXI. Trin. Eph. 
6, 10 —11, — melly által értelmezésűk laicusokra 
nézve szerfelett nehezíttetik. A' lelkész, legjobb 
akarata mellett is, nem viheti a' dolgot annyira, 
hogy az illy földi ruhában burkózott epistolák a1 

hallgatóktól (kivált falusiaktól) illően megértesse-
nek; hacsak áradozó értelmezésekre és világosí-
tásokra nem akar kiereszkedni, — de a' mellyek 
viszont csak szárazzá és unalmassá tennék tár-
gyalását. E' nyelv a'legtöbb számú hallgatök előtt 
egészen idegen nyelv, melly őket valami isme-
retlen országba vezeti, hol magukat másnak se -
gítségével is csak bajjal és megerőltetéssel képe-
sek tájékozni. 

4) El nem kell feledni azt is, hogy az episto-
lák illy megválasztása nem mindenkor felel meg 
az időnek, mellyben olvastatnak 's épületesség 
tárgyául szánvák. Igy pl. az újévi epistola (Gal. 
3, 23—29.) teljességgel nem illik azon napra. 

Az evangeliomokat még súlyosabb vádak ter-
helik. Átalján ezek sem elégítnek ki minden igaz-
ságos kivánatokat, és változásuk sincs czélszerüen 
elrendezve, mint pl az adventi és újévi. Az ün-
nepi evangeliomokhoz sem látszik a' választás jól 
találva; névszerint pünkösdre és szent háromság 
ünnepére. Az ünnepek elrendeltetésével szigo-
rúan megegyező czikkeket kellett volna a' szent-
írásból választani; minők találtatnának is. Ha 
tartalmukra ügyelünk, jobbadán mindnyájan előt-
tünk ismeretes csudahistóriákat beszélnek el; 
melly által pedig az évenkinti ismételés miatt 
cultusunk alkalmasint egyhangúvá és unalmassá 
lesz 'S ez lehet tán egyik oka azon érdektelen-
ségnek, mellyel műveltebb hitrokonink a' vasár-
napi cultus iránt viseltetnek, mint ezt már a' ke-
gyes Spener megjegyzette. Mivel természetes 
dolog, hogy valami ugyanazonnakjgyakori ismé-
telése, a' szent dolgok iránt is unatkozást, ha-
nyagságot és megvetést szül. De halljuk meg a' 
pericopák ellen harczoló indokokat még részle-
tesebben. 

1 ) Egyedül a' régi anyaszentegyház szüksé-
geihez szabottak levén (mint már feljebb megmu-
tattuk), azoktól a' jelen időnek tulajdonságai 
szembetünöleg különböznek; minélfogva a* peri-
copákat is ezekhez alkalmazva változtatni, kiáltó 
lelki szükség. 

2 ) A' pericopákatugy tekinthetni, minta'tel-
jes bibliának elzárását a' hivek elöl; holott a' re-
formationak egyik föczélja az volt, hogy az üd-
vességre mindeneket bölcscsé tehető teljes szent-
írás a' hivek kezére is juttassék; abból tőlök 
semmi el nem fogatván. Mi lelkészek ázt tanít-
juk, hogy kinek-kinek szabad vizsgálni az íráso-
kat minden könyveik szerint: magunk viszont a' 
vasárnapi cultuskor, az az : a' nép rendes össze-
sereglésekor nyilvános vallási gyakorlatra, örökké 
csak ugyanazon evangeliomi olvasásokkal éltet-
jük hallgatóinkat; és azokon kivül a'bibliának 
számtalan sok szép tartalomdús helyeit, a' Jézus-
nak minden egyéb lelkes mondásait nem visszük 
fel cathedránkra. Váljon nem vétkes kövelkezet-
lenség-e ez ? Söt igen. HüfTel szavaival: „cine 
Versiindigung amgöttlichen Worte." 
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3) A' Homiletica egyik szabálya azt rendeli, 
hogy a'lelkész mindenkor helyhez, körülmények-
hez, évszakhoz, napi eredményekhez, idö válto-
zásokhoz és a' hallgatók szükségeihez illőket 
igyekezzék szónokolni, és hogy mindenkor vala-
mi üdves újdonsággal kedveskedjék. Ugy de ezen 
czélt a' gyakran igen meddő pericopákkal el nem 
érhetni, hacsak rajtok erőszakot nem teszünk vagy 
azokat el nem mellőzzük. Mert bár sok más bibliai 
helyeket és igazságokat hozhatni is velők kapcso-
latba : de ezt sokszor csak nagy erőltetve vihetni 
végbe; mikor aztán a' pericopa csak ugy áll ott 
elhagyottan, mint valamelly figurázó szegény 
motto. Söt vannak bibliai ékes helyek és fontos 
igazságok, mellyeket a' pericopákhoz nem lehet 
kapcsolni semmiképen; mellynél fogva reformá-
tus hitszónokinknak számtalan remekmüvei ne-
künk ágostai lelkészeknek cathedrán soha nem 
használhatók 'S vagy csak ez is melly nagy 
veszteség! 

4) Némellyek közülök egy év folyamban két-
szer is fordulnak elö, pl. a' négy- és ötezer em-
ber megelégitése Laetare és VII. Trin vasárna-
pokon, a' bélpoklosok meggyógyítása vizker. III. 
és XIV.; — a' nagy vacsora II. és XX. Trin.; 
Jézusnak utolsó bemenetele Jeruzsálembe adv I. 
és virágvasárnapján; — jövendölés Jeruzsálem 
pusztulásáról, adv. II. és Trinit. X. vasárnapokon. 
Ama vers is: „A' ki magát felmagasztalja, meg-
aláztatik," melly sokszor ismételtetik. 

5) Némelly pericopák szintén botrányos tar-
talmúak, pl. vizker. II. Ján. 2, 1—11. Reminisc. 
Máté 15, 2 1 - 2 S . Trinit. IX. Luc. 16, 1—9.; 
XXIV. Máté 9 , 2 0 - 2 2 . XXVII. Máté 25 ,1 - 1 3 . 

6) Legszarvasabb hibájok a' pericopáknak 
mégis az, hogy az egyházi idöszámlálás szerinti 
rendet (chronologiát) olly egészen és botorul 
összezavarják. Igy az adv. I. vasárnapjára kisza-
bott evangeliom arról szól: miképen ment be 
Jeruzsálembe a' szenvedésre az az ur Jézus, ki 
most teslben hozzánk jöni (adventare) és születni 
készül; — advent II-kán pedig már az olvasta-
tik; miképen a' földtől bucsut venni készülő Jézus 
jövendöl Jeruzsálem pusztulásáról; — advent III-
kán keresztelő János fogsága hirdettetik; — IV-
kén, hogy ugyanez, miképen fog Krisztus előtt 
járó követségéhez; — karácson I. ünnepén a' 
jászolban, karácson utáni vasárnapon pedig a' Je-
ruzsálemi templomban találjuk a1 gyermek Jézust, 
ki pedig még csak újesztendő napján metéltetik 
körül. Újév uláni vasárnapon Jézus már meg-
kereszteltetik, azaz: messiási hivatalra keresz-
telő János által felavattatik, hololt az ezután kö-
vetkező vízkereszt ünnepén még Betlehemben 
fekszik, mint most született csecsemő, és a' nap-
keleti bölcsektől üdvezeltetik. Vízkereszt első va-
sárnapján Jézus már tizenkét éves fiu; az utána 
jövö vasárnapon pedig első csudáját tevő felava-
tott Messiás. Septuagesimae és Sexagesimae va-

sárnapokon Jézus tanít és közelget földi élete 
végéhez: holott még csak Sária tisztulása nap-
ján édes anyjának gyermekágyból egyházhoz 
kikelése alkalmával vitetik legelőször Jeruzsá-
lembe a" templomba. Krisztus fogantatása ünnepe 
szenvedésének emléknapjai között esik, vagy 
sokszor szinte a' feltámadási ünnepek körül izgá-
gákodik. A' Misericordias, Jubilate, Cantate, Ro-
gate, Exaudi és Pűnköst vasárnapok evangelio-
maiban a' már feltámadott Jézus ismét halálhoz 
készül és búcsúzik. Minő összekuszált rend ez 
immár I Ki nern adna helyt annak a'hilludósnak, 
ki azt mondotta a* pericopáknak szerkesztő mes-
tere felől, hogy az homo ferrei ingenii lehetett ? 

7) De minek vilálkodunk sokat! hiszen a'pe-
ricopákat már is ugy nézhetjük, mint tettlegesen 
elóvult bibliai töredékeket. Valljuk meg őszintén, 
melly kevésszer prédikálunk igazán belölök; melly 
kevésszer merítünk azokból vagy csak propositiót 
is, átaljános értelmezést (homileát) pedig velők 
épen nem teszünk, mire nem is mindenik evan-
geliom alkalmatos. A' szabad alapigeválasztüst 
mi ágostaiak már is gyakoroljuk félünnepeken, 
aratási, hálaadó, beköszöntő, búcsúzó predikálió-
inkhoz 's más ünnepélyes esetekhez. 

Eddig azon indokok, mellyek a' pericopák 
eltörlesztését javalják, s mellyekben Calvin, 
Hornbeck, Boerius, Spener, Ilenke egyeznek 
velünk. Ez tehát: „Uraim, hasonlag nem üres 
rabulismus ! 

Melly kétféle indokoknak, és élesebb elmék 
által feltalálandó még többeknek combinálása má-
sok gondolkozási processusában millyen logicai 
eredvényt és meggyőződést szül, nem tudhatom: 
de az enyémben azt szülte, hogy a1 pericopák 
eltörlesztésével tartok vagy csak az egy áldott 
henosis- tekintetéből; — melly szerint ennyivel 
is egy akadékkal kevesebb állna utunkban, és ez-
zel is növelnök azon kapcsok *) számát, mellyek 

*) A' két prot. egyházban közösek : a' protestáns és 
ecangelicus nevezet: a" papi és világi egyénekbő'ál ló 
kormányzásmód; a' biblia, Károlyi fordítása szerint; 
a' ket sacramentom; némelly traditiók, u. m. gyónás, 
conlirmátió, Hiszekegyisten, — az egyházi kalendá-
riom , kevés eltéréssel, — prédikálás, catechizálás r e g -
geli és estvéli könyörgések; halotti predikátiók, bu -
csúz'atások és ünnepélyes járdalatok; — harangozás; 
orgona, — sok choralis melódiák, és a'' következendő 
templomi énekek : ,,Uram Isten siess minket ; Ez esz-
tendőt megáldjad; E' hasvét ünnepében; E ' pűnköst ün -
nepében; Jövel szent lélek ú r i s t e n , töltsd b e ; Jövel 
szent lélek ur Isten, tarts meg minke t ; Adjunk hálát 
az urnák, mert érdemli; Dicsérd lelkem Istenedet ; D i -
csőült helyeken: Krisztus urunknak áldott születésén; 
Mire bánkódol, oh te én szivem; Magasztallak én téged; 
Örül mi szivünk mikor ezt hal l juk; Soha meg nem 
szegted szavadat; Szivem megalázván tehozzád megyek; 
Tenéked uram hálát adok; A 'zso l t á rok közü l ; A z ú r 
énnékem őriző pásztorom; Engem igazgat az egeknek 
ura ; Mint a" szép hűvös patakra; Ne szállj perbe én 
velem ; Ekes dolog dicsérni." 's a" t. 



a' ref. és ág. hitrokonokat most egyenlőségben 
tartják. Meggyőződésem : hogy a' régi pericopai 
rendszernek cyclusa lejárt; és ha valamikor, most 
jutottunk e' részben az időnek teljességére, melly-
ben a' pericopákat nyugalomra kell bocsátani, és 
cultushoz helyettök olly czélszerübb bibliai s z a -
kaszokat választani, mellyek mind korunk sz íne-
zetét jobban magukon viselik , mind az elöhala-
dolt mostan élő keresztyenek lelki szükségeit 
jobban tekintetbe veszik. Ugyan most vélném e' 
változtatást gyakorlatian is kivihetőnek; köny-
nyebben, mint azelőtt máskor mindenesetre 
könnyebben, mint a' tisztújítást; ama körül nem 
forogván anyagi érdekek játékban; a' pericopák-
ről értekezés nem is szolgálhatván ugy a 'gonosz -
lelküség gúnyai és alacson gyanúsításainak czé l -
táblául. Van is j >gunk ezt cselekedni a' perico-
pákkal. Mert ezek szerkezete puszta emberi 
munka, mellyet tökélyesítni vagy változtatni a1 

prot. vallás elvei szerint megengedtetik; — mint 
lám a' régi keresztyén anya-szentegyházban 
is a' bibliai leczkék helyekhez alkalmazott kü-
lönbözéssel olvastattak. A' reformátió pedig épen 
azt a' lelki szabadságot vivta ki a' keresztyének-
nek, mellyet ős eleik a'szentírási czikkek válasz-
tásában is gyakoroltak. Mivel azonban a' másítás 
és újítás, kivált vallási's egyházi ügyekben, min-
dig kétes kimenetű dolog; egyszersmind érett 
bölcseséget, nagy megfontolást és óvatosságot 
kíván: azért még azon feladat megoldása vagyon 
hátra, a'pericopák eltörlesztése mi módjával volna 
életbe léptetendő. Erre három úlmód látszik ajánl-
kozni, vagy az egész pericopai rendszert m e g -
szüntetni és helyette más uj és korszerű teljes 
periopai rendszert divatba hozni; vagy a' mostan 
lenálló rendszeren módosításokat tenni, pl. a' kor-
hoz nem illőket más alkalmasabbakkal felcserélni, 
a"1 hosszadalmas szent leczkékből csak a'tárgyhoz 
vágó verseket felolvasni, vagy mindennemű pe-
ricopai kényszert megsemmítni és az ágost. hit-
szónokokat, a' reformált egyh. modorát utánozva, 
felhatalmazni, hogy kiki minden ünnepre és v a -
sárnapra a' teljes szentírásnak bő tárházából olly 
czikket, melly neki tetszend, önbelátása szerint 
szabadon választhasson; — ámha aztán közben-
közben az ó pericopák szekrényéből választana is. 
A' három úlmód közül pedig mellyiket kivánnók 
követni, azt a' négy superintendentiák egyetemes 
gyűlésén kellene elhatározni. Holott némeliy 
olvasóm ugy vélekedhetnék, hogy mi szük-
ség ebbe még gyűlésnek és halóságnak avat-
kozni, csak vigye végbe minden lelkész a' peri-
copák változtatását önkénytesen és hallgatagon, 
— annyival inkább, mivel azokhoz sem zsinati ca-

*) A' duuantuli ev. superintendeotiában az 1 8 2 1 . egyh. -
kerüleli gyülesben néliai Gödör György Sopronme-
gyei lelkes aenior altal e' tárgy mar inditványoztatott, 
de siker nélkül. 

non, sem superinlendentiális rendelés világosan 
nem kötelez, söt a' legújabb dunántúli ev. agenda 
(Pest 1831 . ) is hallgat róluk. Ide járul Hüffel 
lanácsa, melly igy szól a' lelkészekhez. „Der 
Geistliche suche sich von diesen Fesseln allmáhlig 
loszureissen: er wechsele mit freien Texlen ab; 
— benutze von den Pericopen, was sich b e -
nutzen lásst; — und rechne sicher darauf, dass 
weder von Seiten seiner Oberen, noch von S e i -
ten seiner Gemeinde Schwierigkeiten gemacht 
werden, wenn er seine Sache klug anfíingt." Én 
mindazáltal ugy vélekedem, miszerint egyes le l -
kész alig mellőzhetné el a' pericopákat rögtön és 
önfejüleg, a' nélkül, hogy a' kedélyeket fel nem 
ingerelné, botrányt nem okozna, a' buzgóságot 
nem csökkentené és gyűlölséget nem szülne. Ata l -
ján ujitást lelkész csak az egyházi hatóság aegise 
alatt kezdhet bátorsággal. 

Ha immár a' pericopák eltörlesztésére fentebb 
javalt három utmód közül az egyházi hatóság a' 
két elsők valamellyikét rendelné, és az eltörlesz-
tés elvben meg leend állapítva: azonnal találta— 
landnak hittudósok, kik akár több évekre szo lgá-
landnak alkalmas pótlékokkal, vagy egész uj p e -
ricopai rendszerrel, miket én itt előre bizonyta-
lanra készakarva nem javaltam. Azonban ez még 
egyik sem lenne tökéletes törlesztés, söt csak 
folytonos beszorítás; sem az e g y g y é levéshez k ö -
zelebb nem vezetne; — valamint az egyébkint 
nagyon ajánlatos Luther öltönynek épen most 
nyakra-főre terjedése felekezeti bűzt táplál, kor-
szerüllen és szent czélunkra nézve nem közel í -
tésre , hanem távolodás- és szilárdulásra mutat. 
Ha pedig, mint lelki szabadsággal dicsekvő pro-
testánsok, a'harmadik utat óhajtjuk követni, akkor 
a1 henosis nagy czéljához egy nagy lépést te t -
tünk. Üdv n e k e m , ha e' lépést megérendem; 
mert akkor ez igénytelen értekezésemre fordított 
fáradságomért ehettem jutalmamat. 

Edvi I l l é s P á l . 

S z c i i t l a n t 
L u t h e r M á r t o n < 1 2 a < l a l é i i c k é r ö l . 

A' würtembergi 1843. Stuttgartban nyoma-
tott német énekes könyvben, 2 1 2 sz alatt, o l -
vasván e' nagy reformátornak ,,ein' feste Burg 
ist unser Gott, ein gute Wehr und WalFen" k e z -
detű 's magas szellemű diadalénekét, és azt, S z é -
kács ur magyar fordításával (Prot. L. 4 3 . ) ö s z -
szehasonlítván, ugy találtam, hogy tisztelt ur jó 
ízléssel ugyan, 's itt-ott lelkes illesztéssel m a -
gyarosított; de élénken mégis , és eredetiséggel 
(authentia) nem nyomta ki nemzeti nyelvünkön a' 
XVI. századbeli tüzes és jelentős érzést. A' hiányt 
kipótolni igyekeztem, az itt olvasható fordításban; 
söt némellyek kedveért , közben-közben, kevés 
jegyzetekkel is kisértem. # ) 

*) Megbocsát Sz J u r , hogy az itt említett jegyzeteket 



Erös vár az Isten nékünk , 
Jó fegyver, szent oltalom; 
Szabadra vonó segélyünk 
Minden szükségben, melly nyom. 
A' rég ' ellenség, 
Gonosz czéllal é g , 
Nagy e r ö , sok csel*, 
"S minden ölöszerrel, 
Földön nincs vele érö. 

Minerönkkel semmi itten 
Téve nincs, elveszhetünk ; 
Az IGAZ EMBER, kit Isten 
Jelölt, harczol mellettunk. 
Kérded : ki e' n a g y ? 
JÉZUSunk Te vagy, 
Felkent 's Zebaóth, 
Es nincs más isten ott , 
A ' csatatért birnod kell! 

'S tegyük fel, ördöggel tele 
E1 világ, és elnyelni 
Akar, nem gondolunk vele, 
Jó véget kell reménl'ni. 
Világ fej 'delme, 
Zordon helyzete 
Semmit nem tehe t : 
M'ért ? — eli tél tetet t , 
Egy szócska elejtheti . 

Álljon az Ige, ' s hálálni 
Szavuk se legyen ! mivel 
Min éltünk rendin találni, 
Azt fel kegyeletivel. 
Test- , jóh i r - , 's vagyont, 
Magzat-, *s nöasszonyt, 
Bár elvigyenek: 
Véle mit nyer tenek? 
Országunknak lenni ke l l ! 

S z a k á c s J ó z s e f . 

I r o d a 1 o m . 

Die Einführung der Reformution und die 
Verfassmg des Cahinismus zu Genf. Von J. A. 
Mignet, königl. französ. Staatsrathe, bestándigen 
Seeretár der Classe der moralischen und politi-
schen Wissensehaften des Instituts, Mitglied der 
französ. Akademie u. s. w. Aus dem Französischen 
übersetzt von /. I. Stolz. Leipzig, 8 - r . X V és 
2 3 1 . 1. Ára 1 8 gr. 

Érdekes munka a* szellemdús szerzőtől , ki 
mestere anyagának nemcsak velős-röviden tudja 
előadni a' föadatokat, hanem njakat is besző e l ő -
adásába , mellyek tiszta világba állítják a' genfi 
reformatio szel lemét, a' különféle je l lemeket , 
mellyek abban felléptek, élesen specialisálja és 
szakértő historicusnak is különféle alkalmat szo l -
gáltat fontos szemlélődésekre az egyházi élet 
fejlődése 's kiképződése felett. Calvint a' sz. b i -

azon egyszerű okból hagytam ki, minthogy azokat a'' 
protest. lapnak tulajdonképeni közönsége nélkülözheti. 
Kérem Sz. J . urat, ne nehezteljen ezért 

S z é k á c s r a . 

rálja szabadon 's részrehajlatlanul, azonkép raj-
zolja elméletét és gyakorlatát, szintúgy érinti j e -
les tulajdonait és hibáit; előadása tanulmányt és 
Ízlést mutat. Jeles segédszere i , jelesül kéziratai 
valának a' genfi könyvtárból, mellyekhez legjobb 
nyomtalott kútfőket csatolt. Mindenhol nagy o l -
vasottság tűnik elő. Igen nevezetesek 's érdeke-
sek a' Calvinnak Servethezi viszonyáról 's annak 
peréről közlött oklevelek. Benső részvéttel k isér-
jük e' per folyamát 's végét 's bár boszant a' s z i -
gorúság, mellyet itt Calvin mutatott, de nem kell 
felednünk, hogy ítéletet a' nagy férfiról, kitől itt 
elfordulunk, kora szelleme 's hitiránya szerint kell 
hoznunk. Különben a' munka figyelmét érdemli 
mindazoknak, kiket a' XVI. század, különösen 
Calvin 's a' róla nevezett , messze elterjcdett 
vallás egyházi gondolkodásmód történetei érde-
kelnek. 

Thomas Münzer. Eine Biographie, nach den 
im Königlich Sáehsisehen Hauptstaalsarchiwe zu 
Dresden vorhandenen Quellen bearbeitet, von J. 
K. Seidemann, Pastor zu Esehdorf, Mitgliede des 
Königlich Sáehsisehen Vereins zu Erforschung 
und Erhaltung vaterlándischer Alterthümer, und 
der Gesellschaft für specielle, besonders vater-
lándische Naturgeschicte in Dresden. Dresden u. 
Leipzig, n. 8 - r . 1842 . X . és 161 . 1. 

Szorgalommal kidolgozott életirás. A' sz. más 
munkához gyűjtvén a' dresdai országos levéltár-
ban adatokat, annyi, Münzerre vonatkozó ok le -
velet lelt, hogy azokat külön munkába feldolgoz-
va kiadni jónak v é l é , részint azért , mert azt 
Münzer élete megérdemli, részint, mivel a' róla 
megjelent munkákhoz képest csaknem egészen 
újdonságokat volt képes adni. De itt többet igér 
a' sz. , mint a' munka ad, mert benne a* tárgya-
vatott, ki mélyebben buvárkodék a'reformatio 
történeteiben 's a' mellett a' l evé l - 's könyvtárak 
kincseit is használá, csak igen kevés ujat talá-
land. Szívesen *s nyíltan elismerjük azonban, 
hogy a' munka szorgalmas kutfötanulmányt mu-
tat, hogy az eredmények jól vannak feldolgozva, 
eredetiekből vett közleményekkel támogatva. 
Utóbbi tekintetben toldalékul több eredeti ok leve-
let (összesen 4 7 - e t , mellyek Münzerre vonat-
koznak 's nagyobbára tőle magától vannak; v é -
gül Luthernek 4 kiadatlan levelét) csatolt mun-
kájához a' sz., mellyek Münzer történeteire n é z -
ve fontosak, ámbár lényeges tartalmuk nagy részt 
ismeretes volt. Az egész munka jó adalék a' r e -
formatio történeteihez, csak hogy itt-ott s zeme-
sen kell azt használnunk, mivel eredményeiben 
azon törekvés vezeté a' szerzőt, hogy mindenhol 
újdonságokat adjon. 

Predigten v. Fridrich Schleiermacher. Erster 
Band. Neue Ausgabe. Berlin, 1 8 4 3 . n. 8 - r . IV. 
és 672 . lap. 

Schl. predikatioinak ezen uj kiadását, melly-
böl az első kötet megjelent, nemcsak istenészek, 



hanem a1 tisztább vallásosság minden barátja is 
kedvesen fogadandják bizonyosan. Adva vannak 
azon rendben , mellyben szerzöjök elmondá 's 
kiadá. A' jelen első kötet négy első gyűjtemé-
nyét foglalja magában Schl. predikátioinak ( ö s z -
szesen 46 .beszéd) , mellyek 1801 . , 1808 . , 1814 . 
és 1820-ban jelentek meg. 

Dr. Paul Eber, der Schüler, Freund und 
Amtsgenosse der íie for malőrén. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Reformationszeitalters. MitXLIX. 
Originalurkunden. Von Christian Heinrich Sixt, 
Pfarrer zu Sennfeld bei Schweinfurt in Bayern. 
i leidelberg, 1843. 8 - r . VI. és 284 . 1. 

Igen becses adalék a1 XVI. századi reforma-
tio történeteihez. Látni a1 könyvön, hogy azt a' 
sz. szeretetlel irta. 'S munka, mellynél örömest 
mulatunk, rendszerint sikerülni szok. Szorgalmas 
kutfötanulmány 's velős előadás azon előnyök, 
mellyek E. ezen élelirását kitüntetik. Azonkül az 
egészen ama mélyebb vallásosság leng, melly, ha 
a tudomány követeléseivel párul, az egyháztör-
téneti előadásoknak tulajdonképeni kenetet 's igazi 
keresztyén becset bölcsönöz. Az eredett okleve-
lek többnyire E. levelei barátaihoz. 

V á l a s z 
Győri Lajos észrevételeire, mellyeket Fényes Elek 
kézi és iskolai átlászára, folyó évi prot. egyházi 

hirlap 46-dik számában közre tett. 
Eleiemben már sok gyarló bírálatot olvastam; 

de Győri Laj. bírálatánál gyarlóbb egyszer e g y -
szer szemem elibe nem került. Ilogy iskolai kézi 
könyvek és földképek a' legnagyobb szigorúság-
gal megbirálandók, ezt magam is követelem; mert 
a' nemzet culturájára nem lehet közönyös dolog, 
illyen vagy amollyan kézi könyvek után oktatta-
t ik-e az ifjú nemzedék; 's azért a'kézi könyvek 
's földképek bírálata, akármiilyen kíméletlen, csak 
igazságos legyen 's a' hibákat felfedezze, a' l ite-
raturára nézve mindég nyereség maradand. 

Nézzük már, teljesítette-e Győri Lajos magas 
hivatását, meliyet magának választolt ? — Rövi-
deden felelem: nem. Mert észrevételeiből alig 
olvasék el egynehányat, már meggyőződtem, hogy 
neki, a' geographiát tekintve, még iskolába kel-
lene járni; mégis ő bámulatos önhittséggel taní-
tók tanítójává tolja fel magát, 's a' helyett, hogy 
jóltevöleg működnék, mint bojgó üstökös, setét— 
séget terjeszt a' tudományok világában. — Álta-
lában ugy látszik, Győri Lajosnak nem volt egyéb 
szándéka, mint velem, nem tudom minemű viszke-
tegségböl, huzalkodni, hogy jó barátait, kik az ő 
geographiai tudományát bámulják, mulattassa 's 
rovásomra hangos mosolygásra, vulgo röhögésre 
késztesse. A' szándék magában nem rosz, csak-
hogy kissé csiklandós; mert a'botnak két vége 
szokott lenni, 's ha ő engem, debreczeni szólásmód 
szerint, derekasan megfésült, ne nehezteljen, ha 
én is őt megczirolgatom: D'rum keine Feindschaft 

— jó barátok maradhatunk ezentúl i s , bár e g y -
mást soha sem láttuk. — Tehát dologra! 

Győri Lajos bírálóm erőnek erejével hibákat 
akar keresni 's találni földképeimben, 's izzadsá-
gának eredménye az, hogy csakugyan valami 3 0 
bakot összevadászván, azokat nyakamba akasztá. 
Én pedig ünnepélyesen ellenmondok 's a' 3 0 k ö -
zül csak kettőt ismerek el hibámnak; löbbiészre-
vételei részint puszta hamis ráfogások, részint 
nem engem, hanem egy harmadikat vagy n e g y e -
diket illetnek; nagyobb részint azonban biráló 
geographiábani járatlanságának 's szivreható tu-
datlanságának eredményei. Ezek, tudom, keserű 
szavak: de mind egy betűig bebizonyíthatók. 

Először is elismert két tévedésemet ezennel 
meggyónom; mert csakugyan igazsága van bírá-
lónak, hogy Németalföld helyett Belgiumot 's a' 
Kis-Kunság földterületénél 2 0 • mtföld helyett, 
4 7 - e t kellett volna tennem. Ezek azonban c o r -
recturai hibák, mellyeket könnyen elkövethettem, 
ha meggondoljuk, hogy a* földképek Hálában k é -
szíttettek, én pedig Pesten Iaktam,'s igy csak e g y 
correclurát láthatván, bizony megtörtént az, hogy 
a' metsző által a' régi niederlandi királyság helyére 
telt Németalföld nevezetet én ugyan correctura 
alkalmával kitörlém,'s helyette Hollandiát és B e l -
giumot iktaték, mégis a' metsző Hollandiát beik-
tatván, Németalföldet b e n - , Belgiumot pedig ki-
hagyá. — Mi pedig Kis-Kunság nagyságát illeti, 
az, megvallom, correctura alkalmával figyelme-
met elkerülte: de hiszen maga biráló mondja, hogy 
geographiámban ezt 47 • mtfölddel helyesen te-
vém ki. Egyébiránt akárhogy történt, hiba hiba 
maradand, akármint akarjuk is mentegetni; s z a -
bad legyen azonban megjegyeznem, hogy ha illy 
szorgos hibakutató is, mint Győri Lajos, nyolez 
darab földképnél csak két hibát képes bebizonyí-
tani : akkor én, más földabroszokat tekintve, bátran 
megelégedhetem 's elmondhatom: vessen rám k ö -
vet az, ki földképeimnél pontosabbakkal 's hibát-
lanabbakkal állott elö. 

Fentebb már mondám, hogy bírálómnak többi 
észrevételei vagy puszta hamis ráfogások, vagy 
nem engem illetnek, vagy biráló tudománybeli já-
ratlanságának eredményei. Bebizonyításul v e -
gyük fel biráló észrevételeit pontonként. 

1) Európa földképére tett észrevételében bí-
rálónak ellenem azon nehézsége van, hogy „Fiu-
me és magyar tengerpart az anyaországtól itt is, 
az austriai császárság földképén is el van sza-
kasztva, és itt Némethonhoz, amott Illiriához, Ma-
gyarország földképén pedig már , mint kell, az 
anyaországhoz van kapcsolva— Engedelmet 
kérek, drága biráló ur; de ez mind calumnia — 
hamis ráfogás; mert kinek szeme van, láthatja, 
hogy Fiume mind itt, mind az austriai császárság 
földképén a' határpontokon belől esik, 's igy Ma-
gyar- 's nem Németországhoz van csóvázva. Mi-
kép történhetett mégis, hogy biráló előbbi állítását 



reám fogja, meg nem foghatom. Talán roszul s z í -
nezett példányt kapott, mellyben a' színező tetszése 
szerint tette a' foglalásokat, 's igy talán itt is egy 
jó darabot a'Magyar-tengerpartból Németország-
hoz mázola. De hát illy bölcs geographns, mint 
Győri L., nem tudja azt, hogy földképeken csak a' 
határpontokra kell ügyelni? hiszen a'színezés nem 
a' földképiró dolga; színezés annyiféle lehet, a' 
hány könyvkereskedő vagy v e v ő van. A' színe-
zésre való felügyelésre a' tulajdonos kiadótól én 
sem meg nem bízattam, sem azt el nem is vállal-
nám, 1s igy mi nem az én hibám, azt ne tessék rám 
tolni. Ha roszul színezett példányt vásárlott biráló, 
küldje vissza annak, kitől vette, vagy cserélje ki 
szinezetlen példánynyal 's azt maga tetszése szerint 
pingálja b e , vagy kérjen olly színezett példányt, 
melly a1 földképiró határozatai szerint van sz ínez-
ve . A ' dolognak ez a' rendje, nem pedig az, hogy 
engem támadjon meg biráló ollyanokért, mikért 
felelős nem vagyok Hát az micsoda badar beszéd, 
hogy én Európa földképén Fiumét Németország-
hoz, az austriai császárság földképén pedig Illiriá-
hoz csatoltam? —; hát Illirország nem Németor-
szághoz tartozik ? —; vagy Európa földképén Illí-
ria Németországnak nem azon vidékén fekszik, 
hol ezt az austriai birodalom földképén láthatni ? 

( Vége következik.) 

A'eoneertátión Keresztül ment t»r-
vényczikk a1 vallás dolgában. 

A' bécsi és linczi békekötések alapjául az 
1 7 9 % : 26-d ik törvényczikk következendőkben 
bővíttetik 's illetőleg módosittatik: 1. § . Ki-
jelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk e léré-
sé ig az evangelica vallásban neveltettek, a' n ö -
személyek pedig férjhez menetelük után, habár 
még ezen idökort el nem érték is, sem maguk, 
sem maradékaik vallásos kérdés alá többé nem 
vétethetnek. 2 . A' jelen törvény kihirdetése 
után keletkező azon vegyes házasságok is, mely-
lyek evangelicus lelkipásztor előtt köttetnek, tör-
vényesek. 3. §. Azon vegyes házasságok, me ly -
lyek római katholicus és az evangelica vallás 
bármellyikéhez tartozó felek között az 1839-dik 
évi mart. 15-d ik napjától kezdve, a1 most folyó 
1844-d ik évi nov. 10-dik napjáig köttettek, és 
nem római katholicus, hanem az evangelica va l -
lás bármellyikének lelkipásztora által adattak 
össze, törvényesíltettekneis jelentetnek ki. 4. §. 
Az illető törvényhatóságok kötelesek a'jelen tör-
vény kihirdetésétől számítandó e g y év alatt illy 
házasságokat hitelesen összeiratni; az összeírást 
a' felek és maradékaik jövö biztosítása végett 
levéltáraikba belételni, 's mennyiben a1 házassá-
gok az illető egyházi anyakönyvben beirva nem 
lennének: ezen anyakönyvbe beíratni. 5. A' 
r. katholica vallásból az evangelica vallások bár-
mellyikére leendő átmenet eseteit illetőleg r e n -
deltelik: 6. Az átmenni kivánó ebbeli szándé-

kát önmaga által választott kél tanú jelenlétében 
azon vallásbeli lelkipásztor előtt, kinek egyházi 
községéhez addig tartozott, nyilatkoztassa ki. 7. 

Ezen első kinyilatkoztatástól számítandó négy 
hét eltelte után ugyanazon, vagy más, szinte á l -
tala meghívott két tanú jelenlétében ugyanazon 
egyházi községnek lelkipásztora előtt ujolag nyi 
latkozlassa ki, hogy átmeneti eltökélett szándéka 
mellett továbbá is megmaradóit. 8. § . Az átmen-
ni akaró mind első, mind másodízben nyilatkozata 
felöl azon lelkipásztortól, ki elölt átmeneti szán-
déka iránt nyilatkozott, mindkét ízben különkü-
lön bizonyságlevelet kérjen. 9. § . Ha a' lelki-
pásztor a' kivánt bizonyságlevelet akár a ' 6 - i k g , 
akár a' 7-ik esetében bármi oknál fogva azon-
nal ki nem adná: mind az első, mind a ' m á s o d -
ízben tett nyilatkozat felöl bizonyságlevelet a ' j e -
lenvolt tanuk adjanak 10. § . Az átmenni akaró 
a' 8 . vagy 9 - ik § § - o k rendelete szerint vett b i -
zonyságleveleket azon vallásbeli lelkipásztornak, 
inelly vallásra átmenni szándékozik, bemutatván, 
ezáltal az átmenet egy vallásról a1 másikra t e l -
jesen befejeztetett. Ezen bizonyságlevelek e lö-
mutatása nélkül azonban az átmenet meg nem 
történhetik. 11. A1 megtörtént átmenetek az 
illető püspöki hivatalok által a1 helytartó-tanács 
utján tudomás végett félévenkint fognak ö fe lsé-
gének bejelentetni. 

" V e g y e s e k . 
Százados ünnep Péteriben. F. év 

sept. 2 1 - k é n megkondultak a' péteri harangok, 
jelentvén a' másnap következő százados ünnepet. 
Ezen ünnep már külsőjére nézve elég nevezetes 
vo l t , mert egész részvevöséggel ünnepeltetett, 
mellyben nemcsak a' helybeliek, ifjak és vének, 
nemcsak a' hozzátartozó leánygyülekezetekböl 
mindnyájan, kik megjelenhettek, hanem sok tá-
volabb tájékokból való vendégek is részt veitek. 
Kik között gr. Teleky Sámuel dunamelléki ev. 
ref. kerületi gondnokot és családját, a' kir. e g y e -
tem Neslorát Schedius Lajos és Ottlyk István uu. 
dicsekedve említé a' gyülekezet. 

Az ünnep főrészét tevék a' sz. beszédek honi 
és slav nyelven, mellyek ez alkalomhoz szabat-
tak, és a' multat a' jelennel egybehasonlítván, azt 
mintegy eleven képbe a' hívek szemei eleibe 
tükrözték, nem felejtvén azoknak dicső emlékét 
megújítani, kik ezen egyházat alapíták és l egna-
gyobb áldozatokkal fentartani igyekeztek. S z o -
morú tapasztalásokat tenni kénytelen vala ez e g y -
ház már eredetében, mellyek végenyészettel f e -
nyíték azt , de ezeken szerencsésen győzött, és 
a' legújabb időkig majd szüntelen k ü l s ő - é s belső-
képen gyarapodott, mert lelkes főnökei kormá-
nyát buzgalommal v ise lék's azok közé méltán so-
rolhatjuk e" helység földesurait, kik egymást f e l -
váltva a'jó és közhasznú tettekben szintén veté l -



kedtek. De valamint a' századnak kezdetén borús | 
felhők tornyadoztak feje felett, ugy annak végén i 
is szomorú csapás érte , 's ki ne értene egyet ezen 
sorok írójával, midőn nyiltan vallja, hogy e' gyü-
lekeze'et nagyobb csapás alig érhette, mint midőn 
néhány évekkel ezelőtt kénytelen volt a' nyugo-
dalom helyére kisérni azt , kit mint földesurát, 
gondnokát, sőt atyját tisztele t. i. néhai Földváry 
Miklós t. b. urat Ki öt közelebbről ismerte, nem 
fogja hasztalannak vagy hiúnak nevezni az i g y e -
kezetet, emlékét fentartani 's minden adott alka-
lomnál megújítani. Ö vala, ki alatt e' gyülekezet 
újra alakult, régi megavult, részint árlalmas s zo -
kások, mellyek az idő szellemével homlokegye-
nest ellenkeztek, ujakkal's jobbakkal felcserél-
tetlek, 's igy e' gyülekezet külső 's belső szerke-
zetére uj alakot vön magára. Felejthetetlen e m -
léket 's örök oszlopot hagyott maga után, midőn 
e' régi egyházat, melly szük volta miatt és e g y é b -
iránt is már roskadásnak indulván, czéljának többé 
meg nem feleiheteit, uj, igen szép ízlésű, díszes 
épülettel felcserélte. Ezt szerencsésen e l v é g e z -
vén, midőn még sok tenni valók volnának, kivált-
képen az iskolaépület áldozatokra k é s z , és má-
sokat is nemes tettre serkentő férfiút kivánt, az 
élők közül korán elragadtatott, 's midőn nem 
volt maradéka, ki nyomdokiba lépne, e' g y ü l e -
kezetetárván hagyta, árván, mondom, a' szó l e g -
szorosb értelmében, mert a' templomépitésböl 
felmaradt adósságok majd elsujták, ha nagylelkű 
emberbarátok rajta nem segítettek és a' rendkí-
vüli terhet nem könnyebítették volna. Ollyanokat 
már ezen lapokban is említeni szerencsénk vala, 
és most is dicsekedhetünk olly nevekkel, kik épen 
e'század évi ünnep alkalmával ezen egyház iránt 
jó 's nemes szivüségökel 's adakozásra készségű-
ket tanusíták. Kik közül főképen gr. Teleky Luiza, 
gr. Ráday Ida és Földváry-Kubinyi Amália ö 
nagyságokat említjük, kikhez még tek. Oltlyk Ist-
ván ez ekklézsia gondnoka és tud. Márczy János 
urak járultak, kik az iskolát ez utolsó kiváltké-
pen legújabb 's a" tanításra legjobb magyar köny-
vekkel ellátták. Az egész gyülekezet nevében 
hálaköszönelünket nyilvánítjuk a' nyújtott jótéte-
ményekért, mellyek annál nagyobb köszönetet 
érdemelnek, mert önakaratból folytak. Ugyanaz 
nap ezen gyülekezetben 47 év óta fáradozó i s -
kolatanító Dobronyovszky János hivataloskodásá-
nak 5 0 évi emléknapját ülle's hivatalát még mind-
eddig testi 's lelki erővel folytatja. A' helybeli 
lelkész, két Iloreczky testvér szomszéd lelkészek-
kel, a' templomban rövid, de velős beszédekkel 
figyelmeztették a' híveket e' nevezetes napra, és 
örömérzések és áldáskivánások mellett további 
hivatalának folytatására buzdította. A' gyüleke-
zet pedig aggastyán tanítóját szépen metszett és 
ez alkalomra készített s körirással ellátott ü v e g -
pohárral ajándékozta meg. Melly megtiszteltetést 
és kitüntetést az agg tanító rögtön illő 's sz ívre-

haló felelettel köszönte meg. Igy fejeztetett be a* 
i kettős ünnep, mellyhez mi még azon szivünk 
mélységéből ömlött kívánatunkat csatoljuk, hogy 
az ég mentse ezen egyházat olly szomorú csapá-
soktól, millyeneket tapasztalni kénytelen volt, és 
vezérelje a' tökéletesség utján, hogy a második 
százados ünnepén a' késő maradék azon üdves 
magnak gyümölcsét, melly most elhintetett, öröm-
mel arathassa. S c h n e l l K á r o l y , 

péteri lelkész. 
Országgyűlési megtisztel-

tetése. November 7kén, Pozsonyban, nemzeti 
nagy innepet ülénk Ürményi Ferencz ö excja, 
és báró Vay Miklós ö nga korona-örökül lett 
megválasztásával. E' nemzeti nagy innepet kö-
vető napon pedig szerény házi ünnepélynek v a -
lánk tanúi. Mielőtt azonban ezt elmondanék, 
azon tisztelt olvasók' kedviért, kik Pozsonyt — 
a' koronázási és országgyűlési várost — k ö z e -
lebbről nem ismerik, megemlítendönek véljük 
azon statistikai körülményt, miszerint Pozsony-
ban a' helvét hitvallásúaknak egyházuk nem l e -
vén, hogy a' hon atyái közt azok, kik a' helvét 
hitvallást követik, — a' lelkiekben szükséget 
ne szenvedjenek, az illető főtiszt, egyházkerü-
letek egymásután gondoskodnak arról, mikép k e -
belükből alkalmatos egyén választassék időnkint, 
ki is az országgyűlésen „országgyűlési reformá-
tus lelkész" czimmel megjelenvén, itt a' tót 
evangelicus atyafiak' templomában szokta hirdet-
ni isten' igéjét; mert írva van, „mikép nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem isten1 igéjével 
is." — A' jelen országgyűlésen n. tiszt. Fésös 
András úrnak, a' főtiszt, túl a' tiszai egyházke-
rület' főjegyzőjének, és debreczeni prédikátor-
nak jutott a' megtiszteltelés, e' díszes helyet b e -
tölthelni. — A' tisztelt férfiú ismert szerénysé-
gét megsértenök, ha eljárását csak érdeme s z e -
rint is dicsérnök meg. Mi részünkről e' tekintet-
ben csak annyit vagyunk bátrak kijelenteni, mi -
kép mi a' lisztéit férfiút, mint szónokot, az e g y -
házi székből szívesen hallgatánk; mert hittük, 
hogy az igék, mellyeket ö hirdetett, szívből jö t -
tek ; mint embert szerettük, egyébiránt szóljanak 
helyettünk a' tények bővebben. — 

Ugyanis Veszprémmegye' egyik érdemes 
kövele, a' classicai tudományú, és buzgó protes-
táns t. Sebestyén Gábor úr azon gondolatra jött, 
miszerint a' fentisztelt országgyűlési reform. 
lelkészt, ki Pozsonyban tartózkodó országgyűlési 
híveit jó pásztorkint gondosan legeltette és meg-
őrizte, — valami emlékkel kellene nem annyira 
megjutalmazni, mint inkább azon időre, mellyben 
a' hon' atyái elölt olly kedvesen hirdette Isten 
igéjét 's egyszersmind példás életével kivívta 
magának azok' tiszteletét és szeretetét, — azon 
időre — mondom — hosszú évek multán is v i sz -
szaemlékezletni. Ezen eszme a' hitsorsosok közt 
megpendíltetvén, hő pártolásra talált; 's a' s z í -



ves önkénytes ajánlat útján egybegördült som-
mávali sáfárkodásra az eszme megpenditöje bi -
zaték meg, ki is a' kővetkező emlékeket vásá-
rolta a' tiszt, országgyűlési reform, lelkész' s zá -
mára, u. m. 2 sugár gyertyatartót koppantó- és 
táczával, 2 sótartót, és egy czukor- tartót czukor-
fogóval együtt mind tiszta 13 próbás ezüstből; 
és e' daraboknak mindegyikére a1 következő sza-
vakat metszette: „országgyűlési emlék 1 8 4 4 . " 
's ezeken kivül egy két oda illő szent írásbeli 
helyet. És ez emlék valóban költői szép gondo-
lat! mert avagy lehet-e protestáns lelkésznek 
g y e r t y a - , s ó - és czukortartónál jelentékesebb 
és czélszerübb emiéket adni?! V a n - e a' protes-
tantismusnak szebb emblemája, mint a' gyer tya-
tartó? — hisz, mint az arra vésett Mat. V. 15, 
16. mondja: , ,a' gyertyát nem azért gyújtják 
meg, hogy elrejtsék véka alá; hanem hogy a' 
gyertyatartóra tegyék, és fényljék mindeneknek, 
kik a' házban vágynák. — Úgy fényljék a' li v i -
lágosságtok az emberek előtt, hogy látván a' ti 
jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a'ti mennyei atyá-
tokat." — És lehet-e igazi protestáns lelkésznek 
kedvesebb emlék, mint a' s ó - és czukortartó? 
hisz, mint a' többek közt azokra vésett Mat. V. 
1 3 mondja: „Ti vagytok e' földnek savai 'sat. 
— Ugyan csak Kol. IV. 6. a1 ti beszédetek min-
denkoron kedvességgel , mintegy sóval m e g s ó -
zatott legyen, hogy megtudhassátok, mi módon 
kelljen nektek mindeneknek megfelelnetek." — 

És hogy az emlék igazi emlék l e g y e n , a' 
tiszt. Veszprém megyei érdemes követ úr a' 
koppantótácza1 széles lenekére vésette a' jelen 
országgyűlésen jelen volt m. föRRi, és t. RRi 
helvét vallású egyének' neveit. — E' tisztelt 
egyének a' nevezett napon, u. m. folyó hó 8 - á n , 
m. báró Vay Miklós úr ö nga szállásán összejő-
vén, 's a' tiszt, országgyűlési lelkészt is azon 
ürügy alalt, mintha valami vallásos értekezés 
leendene ott, magukkal vivén, — amaz ezüst 
emlékdarabok' megvétele történetét a' megbízott 
érdemes követ úr a' tisztelt gyülekezetnek e l ö -
adá, ' s azok' átadására azon nagy férfiút kérte 
meg, kire a' nemzet tegnap arany clenodiumá-
nak, a' magyar szent koronának őrzését bízta 
volt; ki is e' szíves fölszólításnak engedve, c s i -
nos alkalmi beszéddel üdvözli a' tiszt, egyházi 
férfiút, elmondván azon alkalommal, mikép ö, 
mint azon fötisz. egyházkerület' fögondnoka, 
másfél évvel ezelőtt a' milly örömmel szemlélte 
volt a' bizalmat, melly n. liszt. Fésös András úr-
nak országgyűlési lelkészszé lett elválasztásában 
központosult: ép olly kedves jelenetet lát ö nga 
a' jelen pillanatban, mellyben, a' csekély e m l é -
kek' átadásával a' tiszt, férfiú egyházi hivatalko-
dása érdemeit nem ugyan megjutalmazni, de leg 
alább azon szíves szeretet- 's barátságot, mellyel 
a* tiszt, egyházi férfiú iránt országgyűlési hivei 
viseltetnek, kifejezni édes kötelességének tartja. 

— A' szerény lelkész úr pedig meghatottan a n y -
nyi égi jó indulattól, szive legbensőbb rejtekéből 
mondott hálát a' becses emlékekért, kijelentvén, 
mikép ö különben is sírjáig fogta volna hordozni 
országgyűlési híveinek emlékét kebelében; 's 
egyszerű kijelentése annak, mikép eljárásával e' 
díszes pályán hivei megelégedlek volt, már bol-
doggá telte volna igénytelen kebelét. Most e* 
becses emlékekkeli megtiszteltetést hivatalának 
méltánylatául és édes ösztönül veszi arra, m i -
kép így megtisztelt hivatala iránt mind holtáig 
hü és buzgó legyen ernyedetlenül. — 

Nekünk pedig e' szerény kis ünnepély' m e g -
említése alkalmával szabadjon azon szíves óhaj-
tásunkat kifejezni: Vajha a' tiszt, egyházi férfiú 
azon beszédei, mellyekben a' hon' ügyei rende-
zésiben fáradozott hon atyákat időnkint a' hit' 
erős szavaival vigasztalta, új lelkesedést öntvén 
azokba, — vajha — mondom — e' beszédek mi-
előbb napvilágot láthatnának.!! — M * * *. 

E p e r j e s e n m a g y a r i s t c u t h z l e l e t . 
Eperjesen minden vasárnap 4 - f é l e nyelven tar-
tatik isteni tisztelet, — de a' négy közt édes honi 
nyelvünk helyet nem foglal; úgy, hogy ha — 
eddig árvahazánk valamelly igaz polgára, sorsa 
által e' Bábel nyelvű vidékre volt kárhoztatva: 
kénytelenitteték a' vallás vigasztalásait nélkülöz-
ni, mig valamellyik idegen nyelvet sajátjává nem 
lette. De hála a1 magyarok Istenének, néhány 
nemes keblű ifjak szíves igyekezete által e' sa j -
nos körülmény már megszűnt. — 

Az eperjesi luth. Collegiumban, miután az 
észtan (philosophia) és j o g , édes honi nyelvün-
kön magyaráztatik, méltányosnak és következe-
tesnek tartván a' hittudomány nemes keblű hall-
gatói, hogy a' theologia is — lerázva valahára 
a' holt latin nyelv zsibbasztó bilincsét, — ma-
gyar nyelven szólaljon m e g : részint a' magyar 
nyelvben, részint a' szónokszéki előadásban n a -
gyobb tökély szerezhetése végett t. Munyai La-
jos hittan oktatója elnöklete alatt, homileticai tár-
sulatba állának, olly czélból, hogy hetenként 
tartandó gyűléseikben a' tagok által váltogatva 
készített szónokszéki munkákat felolvassák, meg-
bírálják, az írót a' fogyatkozásokra figyelmeztes-
sék; — minden vasárnap pedig a' Collegium n a -
gyobb teremében magyar isteni tiszteletet tart-
sanak, hogy szíves igyekezetök sikerének bár 
kik is tanúi lehessenek. 

E' társulat november 1-söjén Mindenszentek 
napján tartá az első magyar isteni tiszteletet 
minden reformátorok emlékére, — fájdalom, nem 
igen sok városiak, de annál számosabb ifjak 
előtt: a' társulat egyik munkás tagja Schneider 
Jakab nyitá meg azt , e g y szép önkészitette 
fohászszal; azután péld 10, 7. szerint majd n o -
vember 3-dikán Dausnyák Dániel — e' nemes 
czél indítványozója, 's a' társulatnak, — a' minek 
ugyan óhajtása mindnyájok kebelében szender-



gett, 's csak illy lelkes ébresztőre várt — létesí-
tője — zsólt 126 , 2. 3. szerint e r ő - és tartalom-
dús szavakban mutogaták hasznát, hogy a' lélek, 
— dicső reformátoraink által — az erkölcsi rab-

ságból kiszabadítva, szabadon vizsgálódhatik. — 
Mindkét izben öszhangzó ének előzte meg, és 
követte a' szónokszéki előadást. — 

Vajha az illetők, méltányolva e' nemes keblü-
ek szíves igyekezetét, több helyek példájára, a' 
közönséges imaházat engednék által legalább né-
hány vasárnap a magyar isteni tiszteletre, míg-
nem majd iránta a' rokonszenv nevekedvén, a1 

vallás szolgái is tartandanak honi nyelven szent 
beszédet híveikhez, mit tölök méltó joggal i g é -
nyel a' haza. 

Adjon az úr kitartást, béketűrést kebelökbe 
a1 társulat ifjú tagjainak! — * ) 

T a k á c s L a j o s . 
P i i s z t a - I i o r p á r t Meg nem indulni azon, 

— hogy vannak emberek, kik embertársaikról 
roszul szólnak, jól ki nem számítva a' jövőt, 
homlokegyenest tollcsatára villannak, mindent, 
mi igaz, mi homály burkaiból kifejlendö, egyelőre 
alacsony lelküleg leraknak 's rágalmakkal hal-
moznak, — valódi jelleme a' férfiúi szilárdság-
nak. Erre példa e' lapokban két izben is mél-
tatlanságot szenvedett P. Korpád, — példa, a' 
rágalom 's gúny irányzottja t. nádasdi Sárközy 
Sándor úr. () hidegvérüleg vette gúnyló' ellene 
irányozott epével fent nyilait, vallása iránti buz-
galmát teltben igazolandó. — Emlékezhetnek a' 
t. cz. olvasók, hogy Jákó, vagyis benne lakó 
több helvét vallású közbirtokos urak — tagosí-
tatván határuk — aránylag birtokaikból, vallásos 
tiszta érzelmök' tanúsításául, fél telket kiszakasz-
toltak, használatául a' majd nyerendő oktatónak 
— vagy többre mehetvén — administratornak, 
e"1 megtörtént, ellene nincs semmi szavam, — 
hogy kegyes óhajtásuk is tettlegesítessék, segélje 
Isten reá a' derék férfiakat: hanem Puszta-Kor-
pád már diszeskedik — mondhatom — pompás 
kis egyházzal, most tanítóval, majd adminislrá-
torral, — egyházi szent edényei — mindkét 
szentségekhez megkivántalók — általán ezüstből 
aranynyal futtalvák,— tornya, egy helyett, három 
— nagyon kellemesen öszhangzó — harangok-
kal ékes, — egyházi telki birtokban se levén nél-
külözött;**) és ezek mindegyedül SárközySán-

Tudtommal eddig a ' soproni lyceum volt az, melly e ' 
részben legtöbbet töu. Emlekezem, hogy ottan tanul-
tamkor, miuden Isten adta vasárnapon es ünnepen, ma-
gyar és német nyelven tartatott istentisztelet, a" lyceum 
c>inos es tágas teremében, az illető hittanulök által, 's 
a' terem rendszerint tele volt. Az akkori lelkes hitok-
tató Hetyessy László úr, mindenkor jelen volt a' hit— 
tanulókkal, s a' beszéd után, kimenvén a ' hallgatók, 
biralat ala bocsájtá a" mondott egyházi beszédet. 

S z é k á c s . 
*_) Ez nem eléggé világos. 

dor főbíró, egyházmegyei 's kerületi tanácsnok 
úr' vallásos buzgalmát tanúsítják! * ) Már most 
t. cz. olvasók! vessétek mérlegbe 's ítéljétek 
meg: a' jákói hat uraságoknak van-e több é r -
demük, vagy az egy p . korpádi közbirtokos Sár-
közy Sándor urnák ? én e' helyeit, minthogy ezt 
vitatnám, Istentől kérek áldást, mind jákói-, 
mind pedig az egy p. korpádi urak' jelen 's jövő 
szent szándékuk' tettlegesítésére. 

P a c z o l a y J ó z s e f 
kis-kovácsii református pap. 

B é k é s b ő l . Néhai n. t. hodosi Bende Ká-
roly, a' tóth-komlósi evang. egyház volt példás 
hűségű lelkipásztora helyébe a' hivek közakara-
tával megválasztatott t. Horváth Sámuel t isza-
földvári lelkész, — ki lelki működése uj helyét 
már el is foglalta. — A' tisza-földvári egyház t e -
hát jelenleg lelkész nélkül van. — Pitvarosról t. 
Molitorisz Lajos lelkész urat a' bánomfalusiak 
vitték e l , — kik csak ép most nyertek enged-
ményt az esperességtöl, anyaegyházat képvisel-
hetni ; Pitvarosra apateleki lelkész Kutlik ur v á -
lasztatott, és igy az apateleki lelkészi hivatal 
is üres. B a l a s s a . ***) 

*) Ez már világos, Isten áldja meg Sárközy Sándor urat 
evangyéliomi buzgóságáért. 

**) Isten hallgassa meg! Sárközy úr ezen tette, mondom, 
dicséretre méltó, de szeretem a' dolgot absolute venni 
az illyesekben, nem pedig relatíve. Ezt így értem. A' 
„ragalom 's gúny," melly Sárközy úr ellen intéztetett 
vagy az volt, vagy nem volt az. 11a az első, annál 
szebb, ha rájok nemes tettel felel, ha a' második, ugy 
e" nemes tett nem változtat a' dolgon. Nem szűn ugyan 
meg nemes tett maradni, de nem leend egyszersmind 
czáfolat. Feledtető, enyhítő, némító ereje lehet, de ha 
ezt akarjuk elérni, nem tanácsos azt olly emlékezetek 
felidézésével hozni kapcsolatba, mellyekröi óhajtanunk 
kellene, hogy 

Századok üljék el, 's a1 régi homályba' felettök 
A' feledékenység koszorútlan alakja lebegjen. 

Székács. 
Azon levelező barátunk, ki bővebben közié az itt köz-
löt teket , megbocsát, hogy ki nem adjuk közleményét, 
Mondtam már százszor, ne tartsanak olly Simplicius-
nak , ki minden pletykát elhisz és kap rajta. Nem hi -
szem, hogya' nt.bekesiesperes ur M.urat Bánomfalvára-
csak ugy „ b e c s e m p é s z t e " volna, minden candi-
dat io, minden szabad választás mellőztével; nem hi -
szem , hogy M. volt P - I ur, e ' ly fekete, mint a ' mil-
lyennek mondatik. Elhiszem ellenben, hogy Balassa 
nrnak a ' bánomfalviak önállósága kivivása körül bokros 
érdemei vaunak. S z é k á c s . 

I i C V e l e x é s . A' gömöri egyházmegyének 1 8 4 4 -
dik évi tavaszhó 9 "s 10-dik napjaiu Horkan tartott gyűlése 
jegyzőkönyvének kivonata: 1. sz. „Zádorfalusi pap, t. Edes 
János ur meghízottja, t. Somody János ur szóval felfedezte *s 
előadta, miként nevezett tiszt, ur az egyh. és isk. lapban á l -
tala kiadott 's az egyházmegye által sérelmül vett czikkek 
visszahúzását, az egyházmegye kivánata szerint, az illető szer-
kesztőséghez mar régen felküldötte, ki nem jöttének okát 
azonban nem tudja. E' nyilatkozása liszt. Edes uruak e l e -
gendőnek nem tekintetvén, odo utasítatik, hogy azon vádjait 



visszavonó ezikkének a" szerkesztőséghez beküldetését hitelre 
méltó adatokkal bizonyítsa be: addig e ' tárgy fölötti további 
határozat fe l függesz te tvén ." — Ehliezképest alólirott b izony-
ságot teszek, hogy tiszt. Édes J . ur a' kérdéses visszahuzást, 
mindjár t a ' berzétei egyházkerület i gyűlés után, beküldé 's 
az mo6t is kezemnél van , de kiadni nincs szándékom. 
Ugyanis, utánjárásomra , értesülvén gömöriek, egyházi 's vi-
lágiak által, a ' megyében történtekről 's e ' visszahuzás e lőz-
ményeiről : elborzadva tapasztalam, miként Gömörben a' le l -
készek esoukított bibliákat tartanak, mellyekben nem olvas-
hatni Eféz. 4 : 2 6 . „ A 1 nap le nemenjen h a r a g o t o k o n ! " sem 
az uri imádság eme ez ikké t : „Bocsásd meg vétkeinket , mint 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezteknek !" — Hogy t e -
hát ne kellessék a' nyilvánosság kilenczágu ostora alá adnunk 
a' harmaczi gyűlésben felolvastatott folyamodását a ' consis-
lorialistáknak , önmagoknak maradandó gyalázatemlékül , — 
hogy ne kellessék említnünk egy másik vádlevelet is, mellyet 
szerkesztője küldői nevében (!!!???) adott be , — hogy ne 
kénytelenítessünk szólni tö rvényszékrő l , melly vád ló , tanú, 
biró 's végrehaj tó egyszersmind, — mert mindezek nélkül 
olvasó nem értheti vala a* visszahuzás eredete 's tö r téne-
t é t : hallgattunk. Nem adhattuk a' náprágyi 's giczei g y ű l é -
sekről! tudósítás ellen írott czáfolatokat i s , mert R. K. uré 
haraglánggal 's epével elborí tot t személyeskedő pasquill, 
millyennek kiadatása ellen már t i l takoztunk; nem a1 D. J . fő-
pap urét, ki, többek köz t , közlőt közlónak nevezget i ; nem 
Zsupunyói Péter 's Keserű Gábor urakét , mert ször ig-bőr ig 
magát kimeztelenített bajnok személye e l l e n , neveltlenség 
sisakja 's vérté alól vagdalkozni nem lovagiasság. T. S. ur , 
bár hirdesse, fegyvertárából E. J . ellen, sem torztükröcskét 
sem szuronyokat nem szolgáltatott . Ohaj ta tom, a ' gömöri 
egyházügyek jelen stádiumában, az volna, hogy a1 sokrend-
beli czifrálkodott, végre elfogadott papelnöki leköszönések 
*s tervbe vett képviseleti szerkezet után legyen b é k e ' s csend, 
melly ne enged je napfényre hozatni a ' borzasztó eröhatal-
maskodás- , kiállhatlan g ő g - 's dölyfnek protestantismust f eke -
títő t anú je l e i t ; mert bár Debreczenben tanultam, nem örven-
dem a ' patakiak meggyaláztatását . T ö r ö k . — Egy su-
gárka Székács ur csi l lagocskájához. A1 4 2 - i k sz. pro t . egyh 
lapban egy csillagocska tűnik fel, melly alulirt azon számú 
ezikkének egyik pontjára homályosító sugárt vet, a ' mennyi-
ben a z : „iskolábani gépszerű könyörgés t szenteskedési z o -
máneznak" vallja Szabadjon közlőnek, mint ker. val lástanító-
nak, a ' ránézve vészes csillag fénykoréból önigazlási útára 
vergődnie. — Eg-yed il és csupán iskolai könyörgésröl szóltam, 
vagy jobban: tanulók könyörgéséről , ezt mondtam gépszerünek 
és szenteskedési zománeznak, azért : mert iskolai, custos alatti, 
szokásos, néha erőte te t t , és sokszor helyes felügyelet nélküli . 
Az illyen fohásztalan fohászra nemcsak semmit nem adok, söt 
a" gyermek vagy ifjú jövendőjére káros kihatásúnak tartom, 
nemcsak Patakon, hanem egyebüt t is. Az „a Jove princípium 
musae" hitelv betanítása nélkül egy iskolát sem hagynék, de 
az alkalmazásban óvakodó fognak lenni. Denzel igen szépen 
adja ez t : , , Inkább tanítás 's példaadás által vezérel jé tek a' 
g y e r m e k e k e t , hogy szivök érzeményét imában szenteljék i s -
tennek. . . Ne fárasszátok a1 gyermek lelkét hosszú k ö n y ö r -
gésse l , nehogy üres szót e j t sen , hanem eszközöl jé tek ; hogy 
imájuk mindig belsejök igaz kinyomata l e g y e n . " Eszközl ik-e 
ezt a ' gépszerű isUolakönyörgések, mellyeket a ' sebesen 
előszökő órák az annyi ö r ö m - , félelem-, néha irigy indu la tok-
kal biizdö 's padra szegzett tanulók ajkaikon k i röp í t nek? hol 
itt a* sziv igazi kinyomata a ' zajló kebel hullámaiu? ez csak 
szenteskedési zománcz , és igazolja az említettem jeles n é p -
barát ímez szava i t : , ,Es ist ausgemacht, dass der so unheilige 
Sinn, mit welchem manche bei dem Gottesdienste erscheinen, 
háufig daraus en t s t eh t , dass ihnen das Heilige durch zu frühe 

Theilnahme an solchen Feierlíchkeilen gemein w i r d . " — A* 
vallástan a ' népek philosophiája, 's ha keresztyén, legyen a* 
javulásnak "s nyugalomnak eszköze, az erzelem értelem, és 
akarat harmóniája . Azt mondja Dinter Schulverbesserungs-
planjában. ,.A" tani ó időről időre változtassa az iskolakö-
uyö rgés t ; n é ' a m s g a , néha azon gyermek könyörögjön , ki 
olvasni tud. A' miatyánk ne legyen mindennapi ." — Még a ' 
templomozasra is figyelmet ajánl. Az iskolaelőljárók m e g -
szabhatják a ' könyörtrés köte lességét , de ha utasítás nélkül 
telték e z t , semmit tet tek. Elegen emlekezünk azon néhai 
precesekre, mellyeket az iskolafalak közt. reggel es este, sziv-
"s lélektelen leszalunányozti nk. Tudjuk, mint sodortuk le az 
ö r e g precokönyv tartalmát, hol elől hol hátul kezdve, a 'mint 
jö t t , ha meg nem éreztük az ördiákot , pedig sokszor szaglá l -
tuk hasztalan, ' s egyetlen visszaélés is elég szomorú. De ké t -
séget sem szenved, hogy a ' vallás iránti közönynek, melly 
korunkban nyi latkozik, az iskolákban is vettetik meg alapja , 
épen a" rászorított zománezos szenteskedés által. Sok iskola-
végzettek vesznek búcsút a' templom küszöbétől, mert nehe -
zen emlekeznek vissza a' nem megkedveltetett , hanem fékezet t 
templomjárásra. És azon predikatiodulók, kik papjaink közt 
is f e l tünedezne^ és az isteni tiszteletet kül szertartások áltól 
vélik magasíthatni , homlokukra véshetnék Wieland ezen sza-
vai t - ,,Durch die Anregung des moralischen Gefühls wird das 
Bedürfniss des Glaubens an Gott hervorgebracht, uud v e r -
s t á r k t , und durch die Berichtiguug und Erwei terung der 
Kenntniss desseu, was recht , gut und edel ist, werden Mate-
rialien zu einem würdigen und erhabenen BegrííTa von Gott 
mi tge the i l t . " Véleményem szerint az iskolabani vallásos n e -
velésnek is illyennek kell lennie, mert az a ' templom e lö to r -
nácza. Egy val lásbarátként : „különös tisztelet el, lelki m a -
gasztaltsággal kell a ' vallás körül fo rgo lódn i . " Már pedig az 
iskolai könyörgés nem mindig illyen, "s igy Sz. ur cs i l lag-
jegyzetének második pont já t megigazít ja V á I y i P á l t . — 
Katona S. ur dolgozatai becsesek ugyan, de inkább olly lapba 
valók, mellynek hasábjai szorosan a ' practicus nevelés k ö r é -
ben mozognak. Ha tehát vagy nem, vagy későn vétetnek fel, 
ne akaratlanságnak tulajdonítsa részünkről, hanem azon p r o -
grammnak, mellyet lapunk megindításakor hirdeténk *s mel ly-
hez annál szorosabban kell ragaszkodnunk , minél b izonyo-
sabb, hogy még nem mind tar thatók meg, mit abban ígér tünk. 
— Balassa ur verseit nem kaptuk. — Szakács J . urnák l e g -
újabb nyilatkozatát mellőzhetőnek veli aluiirt. Annak első 
pontjára nézve, nem hiszem hogy a' levelezés rovata a k á r -
kire nézve is b< cstelenítö valami vo lna ; a ' második pontra 
nézve pedig ,én nem tehetek róla , hogy saját , másokétól néha 
el térő nézetem van, "s azt, ha kell, ki is mondom. Hanc ve-
niam petimusque damusque vicissim. De minthogy épen a ' ve-
uia adatott is, kéretet t i s , kár volna még tovább is felesel-
nünk. — N J . urat kérem, tessék e r y kis türelemmel lenni. 
Czikkeit még nem olvashattuk. — X. urnák az erdélyi k ö z -
zsinat szőnyegéről hozzánk ju t ta to t t szunyogszürését nem 
adha t juk , minthogy szúnyog szűr és. A' palastalanság is é lére 
van állítva és a1 tiszt, urak kikelese is. Denique nyereség 
nincs benne, keserűség s o k , polémia temérdek, az eredmény 
= z 0 . Tehát nem közöljük — Jeszenszky ur bibliaeltiltá-
sát nem adhat juk . Mi oknál fogva ne m? Talalja el J . ur ma-
ga. — T. Édes János urnák I A ' szuronyt én még nem lá t -
tam sem nem érzettem. Ismertetése nem tartozhatván ide, azt 
nem közölhet jük. — Homoki ur B. Somogyból közöl velünk 
egy tarka barka javallatot, mellyet Sz. G. és M. P. urak 
bocsátottak köz re , ' s mellyre nézve maga azt jegyzi meg, 
hogy az ,.pártolást nem érdemelEzt tar t juk mi is 's 
azért nem is adjuk ki, hanem arra ké r jük Homoki urat , hogy 
a ' dolog eredményéről tudósítson annak i de j ében , de csali 
historice. Székács. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
48. szám. Harmadik évi folyamai. Nov. 30. 1844. 

Egy f e j e l égyen-e vagy ket tő a ' t e s t n e k , ügyében 

Hány ember 's millyen köntösű üljön elöl? 

Ez hát a ' nagy ha rcz ! ' S ime tentát vérzik a ' tollú 

' S fegyver ré lesz a ' nyelv a ' h a b o s a jkak alat t . 

J ó , de a ' sok f e j 11 s a' sok elöl közt el ne feledjük 

Hogy maga fejtelenül ' s hátra maradhat a" t e s t ! 

Székács . 

TARTALOM: A' papi elnökségről a' prot. egyház igazgatásá-
ban. V a l e n t i n y i D á n i e l . — V á l a s z Győri Lajos 
észrevételeire, (Vége) . F é n y e s E l e k . — Vegyesek. 
— Levelezés. 

A' pagíi elnökségről |>rot. egyh. 
i g a z g a t á s b a n . 

(olv. 1 8 4 3 . oc t . 3 R. Szombatban tar ta to t t Kishont papi 
conferent inn) . 

Mióta Fáy András ur, óramutató czimü iratá-
ban a1 prot. egyházi igazgatásban létező v e g y e s , 
szerinte kétfejű e lnökség ellen megfújta ostrom-
tárogatóját: megindult a1 mindenféle vélemények 
s e r e g e , majd a' kettős, majd pedig az e g y e s , 's 
ezeknek egy ike a1 világi, másika pedig az e g y -
házi elnökség mellett harczoló. 

Azonban a1 harcz nincsen még kivíva, 's kié 
legyen a' g y ő z e l e m ? még mindig kétes. 'S ámbár 
magam i s , érezvén csekélységemet , nem hize l -
kedhetem magamnak, hogy véleményemmel a' 
mondottakra „Áment"4 mondandok: mégsem r e s -
tellek a'jó ügy mellett küzdök sorába állani. Hiszen, 
ha harczra kerül a 'dolog, mondja Pesti Hirl. 1 8 4 1 . 
8 0 . sz. 67G. lapján, nem csupán a' vezérek küz-
dik ki a' csatát, elö kell állani minden katonának, 
's roszul állana a' tábor ügye , ha közemberek és 
alsóbb tisztek azt gondolnák: majd e lvégzik a' 
v e z é r e k ! 's micsoda vakmerőség, praetensio, 's 
tudja isten, mi volna tőlünk, a' csatában szerepet 
játszani akarni?'4 Nem — ha nem lődözhetnénk is 
hatályosan gyengeségünk 's a' lődözésbeni j á -
ratlanságunk miatt; legalább lőszert szolgáltas-
sunk azoknak, kik hősök a' czélba lövésben. 

Egyébiránt én nem szegődöm a' v e g y e s e l -
nökség ellen, sem mellette harczolók zászlója alá: 
czélom vívni azok mellett, kik a1 papi elnökséget 
pártolják, 's megmutatni az t , hogy az egyházi 
igazgatásban az elnökség illeti az egyházi s z e -
mélyt vagy is a' papol, 's hogy annál fogva , min-

den egyházi gyűlésen, elkezdvén a'helybeli g y ű -
léstől egészen az egyetemi gyűlés ig , pap a' v a -
lódi elnök. 

Ezt elsőben a' szentírásból, aztán a' reforma-
tio szelleméből, honunkban folytatott gyakorlat-
ból, tovább az észszerüség és méltánylás kivána-
ból, végtére pedig a'haladás és tökéletesség ered-
ményeiből megmutatni 's bebizonyítani i g y e k e -
zendem: 

1 ) A' szentírás tételemnek kétféle tanúságait 
szolgáltatja: a' mennyire azok Krisztus urunk és 
apostolok mondatiból, v a g y a' szent írásban f o g -
lalt ker. ősanya egyház szerkezetéről való tudó-
sításokból meríthetök. 

a ) A' keresztyén egyház, ámbár egyenlő tár-
saságot képez, mégis két elemből, t. i. tanítókból 
és hallgatókból áll Ez Krisztus rendelménye Máté 
28 . v. 18. k. Luk. 10. v . 16. Efez. 4: 11 , 12 . 
Ebben megegyeznek mindnyájan, kik a'ker. e g y -
ház alkotásáról elmélkednek. Söt nem hiányoz-
nak ollyanok is, kik a' ker. tanítói v a g y is papi 
rendet feljebb értelemben is isteni eredetűnek 
hiszik. * ) Miért is nem hinnék ? hiszen hisszük 

*) Mosheim Comment. de r eb . christ. Sec. 1 § . 5 . 
Klein tentam. j u r . eccl. in Hungária § 4 0 . quasi vero 

non maxima potestatis ecclesiasticae pars d n i n a e esset 
originis, hoc est a ChrtoDoc oribus eccles iaeconcredi ta 
et demandata , et cum munere sncro ipsa conjuucta , alia 
vero pars a civitate nobis asserta. 

Prot . egyházi és isk. lop 1 8 4 3 . 30 . szám 3 6 0 lap. 
Hogy az anyaszentegyházban a* tanítói hivatalt a" Jézus 
Krisztus rendel te , az b izonyos : a' Jézns Krisztus pedig 
az Istenoel szoros egyességben volt, meliyet maga igy 
ad elö: „ é n és az atya egy vagyok. ' ' Lehet hát mondani, 
hogy a' papi hivatal az Isten r ende lése : de hiszen a' 
fejedelmek, birak, elöl járók is nz Isten rendeléséből á l -
lítatnak elő, a" szegény és gazdag összetalálkoznak, és 
mindeniket a z U r s z e r f i . d e azért nem áll í thatjuk, hogy ezt 
az Isten csuda által közvetlenül cselekedné, hanem e s z -
közök által. A" papoknak is vocatio divinája csak azt 
teszi, hogy az Isten akarat jával megegyez ez, hogy p a -
p o k , tanítok rendeltessenek az ekklézsiába. 

4 8 



Romab. 13 szerintazt is, hogy a' v i lági felsőbbség 
s isteni eredetű. De hagyjuk abban, hogy hierar-
chiának legkisebb árnyékát is elmellözhessük. Álla-
podjunk meg inkább a ; tanítók és tanítványok v a g y 
is hallgatók közti viszonynak tiszta fogalmánál. 
Mert nem természetes -e a' tanítók tanítványaik 
feletti fe l söbbsége? Nem mondja-e üdvezítönk is 
Máté 1 0 v. 2 4 , 2 5 . „nem feljebb való a' tanítvány 
a* tanítónál, sem a' szolga az ö uránál. Elég a' 
tanítványnak, ha ollyan lészen, mint az ó mes-
tere. * ) Vagy tán a' tanulók határozák meg a' 
tanításnak tárgyát, modorát, helyét, idejét 's más 
a' tanításhoz tartozó körülményeket , bár m e n y -
nyire külsőleg, koruknál, külállapotuknál fogva , 
a' tanító felett állnának is? A v a g y a' tanulók l ecz -
kéztet ik -e tanítójukat ? avagy midőn az iskolai 
törvényszék tartatik: a' tanuló foglalja-e el az 
elnöki széket? * * ) 

Nem feljebbvaló a1 tanítvány a' tanítónál: már 
Krisztus urunk eme elmagyarázhatlan mondása 
kiszabja az egyházi tanítóknak hallgatóik iránti 
felettiségöket. És igy , ha van a1 papoknak, mint 
tanítóknak, némi felsöbbségök hallgatóik vagy is 
tanulóik fe lett , a' mint a' tanító és tanuló közti 
természetes viszonyainál f o g v a , bizonyos, hogy 
van: tehát az nem idöszerinti delegatio k ö v e t -
keztében, mint Fáy ur óramutató 38 . lapján mond-
ja, hanem Krisztus urunk minden időntúli és 
örökkön örökké tartandó szavának erejénél fogva 
van. Valameddig hát a' keresztyén egyház foga l -
mát igy fogjuk határozni meg: hogy az olly v a l -
lásos társaság, mellyben az isten igéje tanítatik, 
és Krisztus urunk által szerzett szentségek vagyis 
sacramentomok kiszolgáltatnak: addig mindig l e -
endnek tanítók és tanulók, a' sakramentomokat 
kiszolgáltató é s a' sakramentomokat elfogadó 
egyének v a g y is leendnek tanítók és tanulók, és 
ezek természetesen, és Krisztus urunk vi lágos 
szavainál f o g v a , emezek felett állandnak. D e 
menjünk tovább. 

*) Ezen 2 5 verset a ' mi czélunkhoz ugy is lehetne ma-
gyarázn i : elég hogy a ' hallgatók közöl egy némel 'yik, 
ollyan hatalommal felruháztat ik, minővel bir a ' le lk i ta -
nító vagy is a ' p a p , hogyha segédül elnöksége mellé, 
de nem fölébe adat ik. 
Mit Fáy ur óraműt. 3 8 . lap mond, hogy a' papi rend 
nem valami elkülönzölt külön vagy épen ellenjellemzett 
állapotú teslület, hanem a ' világival egyaránt tag ja az 
egyháznak , arra feleletül mondjuk, hogy egy testnek 
különféle tagjai vannak, 's nagy különbség van a ' fő és 
a ' kezek vagy lábak között . Fáy óraműt. 3 9 I. „Nem 
nehéz megmuta tn i , miként a ' Krisztus ekklézsiát nem 
formál t , hanem a' keresztyének elválva a ' zsidóktól 
formáltak vallásos tá rsaságot ." Ez i g a z , hanem igaz az 
is, mit Péteríi mond, hogy az egyházi rend első csirája 
már az apostolokban meg volt, és annak további k i fe j - I 
lödése is —mennyiben azt a ' t an í t á s , isteni tisztelet és sz. 
czeremóniák szükségei kívánták, ndvezitönk szellemében 
és eszméjeben volt. Lásd , Pahl das öfl'enll. Recht der 
evang. luth. Kirche § 13. Wie Krútus die Bildung e i -
ner Kirche vorberei tete S. 6 5 . 

b) Lássuk Krisztus urunk tanítványainak v a g y 
is az apostoloknak ebbeli intézkedésöket 's r e n d e -
lésöket, kik is, ezen viszonyok megállapításában 
a' fejledező egyház körülményeiszülte s z ü k s é -
geitől késztetve tovább mentek és czélszerü l é p é -
seket tettek. És itt csak két helyet említek, m e l l y -
böl e l éggé kiviláglik, mellyik helyen legyenek a* 
papok az ekklézsiában ; apostolok értelménél 
fogva. A z első hely foglaltatik Zsid. 13 , 7. N a -
gyobb hitelesség okáért előidézem az eredeti t e x -
tust, melly is igy hangzik: pvtj/uoveveTe tmv tjyov-
paviov vfnov, öiriveg Llá"kj\Guv vpiv tov loyov tov 
Oeov fordítva : megemlékezzetek a' ti vezéreitek-
ről. tiyovuevog vagy tj/e^cjv annyit t e sz , mint e l -
nök, vezér rjywfiai duco vezérlek igétől. És itt az 
idézett mondatban tiyov/uevoi vezérek által v i l á -
gosan érti apostol az egyházi tanítókat, vagy is 
püspököket, a' mint az a' szószövegböl k iv i lág-
lik, t. i. kik az isten igéjét nektek hirdették. *) 

Es ezekkel megint más hasonlatosságnál v a -
gyunk , mellyel a' szentírás kis/.abja az egyházi 
tanítók vagy is a' papok hivatalának mibenlétét. 
Nemcsak tanítani az ö hivatásuk, hanem v e z é -
relni , kormányozni is az ö híveiket, valamint a 
kalona vezér vezérli , kormányozza az ö alattvalóit. 

Hasonló mondat jön elö azon levél ugyanazon 
részének 17. ver sében , holott is inti apostol a' 
keresztyéneket neí&sad-e toiq fjyovpévois v^íóv e n -
gedelmeskedjetek (engedjetek) a'ti vezérteknek. 
Ezen szókat így magyarázza Grotius: obedien-
dum eis et concedendum i. e. honorem e x h i b e n -
dum, qualem minores majoribus exhibent. Obedi-
endum autem intellige nontantum in its, quae sunt 
doctrinae evangel icae, sed etiam in iis, quae sunt 
reg iminis , ut munus tam grave laeto animo 
sustineant. D e könnyen ellene vethetné valaki, 
hogy ama lelki vezérek említett köte lessége csak 
lelki vagyis belső gondoskodást, melly is az isten 
igéjének hirdetésében 's megfeddésben áll, foglal 
magában, mit az aetiologia is mutatni látszik, t. i. 
mert azok vigyáznak leikeitek felett. Azonban a' 
t]yov/.ievo/.g czim apostol által általánosan vétetik, 
és i gy tehát a' hivatalnak minden részeit, mind a' 
belsőéit, melly tanításban, mind pedig a' külsőéit, 
melly a' kormányzásban ál l , foglalja magában. 

* ) »'yovfityoi a' régieknél neveztettek a' nép és katonai seregek 
vezérei és főnökei , melly elnevezés a' he yütt jól illesz-
tetik azokra , kik a' keresztyéneknél per excellentiam 
irgoeraTíi és e7TKrK07rot neveztetnek Kiknek tisztök, nem-
csak a ' presbytereket igazgatni, hanem a' szóban és ta-
nításban is munkálni, yyovftem voltak a' rómaiaknál azok 
is, kik a' tartományokba kormányzókul küldettek. Világos 
bizonysága annak Luk. 2 , 2. a' holott ez á l l : elvm y xtto-
ygu<p-4 7TgoT>) 'tyevíTo tytftovívonoí Trts Tvgicts Kv^viov. Tisz-
tartó szó, melly Károlyi fordításában olvasható, nem felel 
meg az eredetinek, inkább kormányzó. 

Ut e<go ducum est praeesse, exercitum dir igere, tam 
intra, quam extra pugnam et hélium, neque gregarius mi-
les ofíicia haec in ducem exercet , ita ducum spiritualium 

auctoritas ofíicia haec secum fért Hugó Grotius. az i. h. 



Aetiologia, hogy t. i. a'presbyterek vigyáznak 
hallgatóik lelkök felett , többet foglal magában, 
mint csupa tanítást. Valamint a' hadi vezérek tisz-
töknek nagy 's dicső de nem egész részét teszik, 
midőn a' sereget ellenség ellen viszik, azt ser-
kentik, a' félénkeket pedig bátorítják, a ' h a n y a -
gokat megfeddik, hanem egyebekről is, mellyek a' 
katonaság üdvét előmozdíthatják, gondoskodnak. 
És midőn apostol ezen kötelességekről értekezett, 
akkor a' presbyterek tiszte nemcsak a' tanításban 
állott. Az egyházak akkor nemcsak tanítás, de f e -
nyíték állal is igazgattattak. Már pedig senki sem 
tagadhatja, hogy azok, kik tanítottak, ezeket is 
végbevitték. Pál apostol tehát a' rjyovfxevoiq által 
azokat érti, kik mind a' kettőt teljesítették. 

S ezekből mi következik már? az , hogy 
apostolok akarták, mikép az egyházi tanítók ne 
tanítsanak csupán az egyházban, de hallgatóikat 
külsőképen is vezéreljék 's kormányozzák, 's 
hogy elnökeik legyenek. Kiviláglik az 

b) Az eredeti egyház szerkezetéből is, meny-
nyiben azt az uj testamentom tünteti elönkbe. Kü-
lönös figyelmünket igényli azon körülmény, hogy 
az uj testamentomban sehol sem találhatunk pél-
dát, hogy a' ker. egyház tanítóikat az egyházi 
igazgatásból kirekesztetle, vagy pedig őket utolsó 
helyre a' gyűlésben helyeztette volna. Ellenben 
találjuk azt, hogy mindenütt és mindig az e g y -
házi tanítók az egyházi igazgatásban első részt 
vevének. És mikép is tehették volna másképen az 
apostolok, miután a'tanítói elnökséget magok ren-
delték és alapították m e g ? 

a) A' jeruzsálemi egyházban, mellynek, ú g y -
mint ösanyaegyháznak, mintájára egyéb egyes 
egyházak alakítottak, midőn az antiochiai e g y -
házban a' czeremoniális törvény megtartása v é -
gett keletkezett kérdés eldöntésének tekintetéből 
zsinat tarlaték, az antiochiabeliekhez innen kül-
dött zsinati levél ekkép kezdődik Ap csel. 15. v. 
23: „az apostolok, a' seniorok és az atyafiak, azok-
nak, kik vágynák Antiochiában." Innen kiviláglik, 
melly helyen ülének a' zsinatban az apostolok, 
mellyen a' vének vagyis presbyterek, mellyen 
pedig az egyház többi tagjai. Söt a' 13- ik v e r s -
ből azt is lehel bízvást következtetni, hogy ezen 
zsinaton elnökölt Jakab apostol 

b) Millyen eszméje volt legyen ez iránt L u -
kács evangélistának: kitűnik az e' zsinat leírásá-
ból. Miért is midőn 2 . vers szerint a' keletkezett 
kérdés kezdetéről és alkalmáról szól, világosan 
mondja: mikép végesek azt,hogy felmenének Pál 
és Barnabás és némellyek azok közül az aposto-
lokhoz és seniorokhoz Jeruzsálembe e' kérdés f e -
lől. Igy midőn jelentést tesz az egybegyűlt g y ű -
lésről, ezt mondja v. 6.: egybe gyülének azért az 
apostolok, és a' seniorok (értsd az egyházzal 
együtt, valamint v. 2 2 ) . És midőn a* követek k i -
küldetéséről van szó, ezeket olvassuk v . 2 2 : „ak-
kor tetszék az apostoloknak és a' senioroknak, 

az egész gyülekezettel e g y b e , hogy magok k ö -
zül választott emberekel küldjenek Antiochiába. 
Nem nevez itt soha első helyen Istvánt, ki Jeru-
zsálemben nem volt püspök, mint Fáy ur mondja, 
hanem inkább gondnok vagy is pénztárnok, vagy 
más akármellyiket azon hét diaconus közül, kik 
ap. csel. 6. része szerint választattak a'gazdasági 
vagy pénzbeli tárgyak kezelésére. Es ezek mind 
az apostolok proedriájának bizonyos tanúságai. 
Más hasonló bizonyságokat, mint p. o. apóst. csel. 
16. v. 4. hallgatással mellőzünk. 

c) Mi jogot igényeltek magoknak az aposto-
lok az egyházi gyűlés összehivatása és az e g y -
házi hivatalnokok megválasztása körül, tanuljuk 
ap. csel. 6. verséből, holott is midőn diaconusok 
vagyis gondnokok, pénzkezelök választandók v a -
lának, mondja evangelista: „annakokáért a' t izen-
két apostolok, a' tanítványoknak sokaságokat e g y -
begyűjtvén , mondának" 's a' t. Melly szavakból 
következik, h >gy az összehivatási jogot, melly is 
az elnöki jogokhoz tartozik, az apostolok g y a -
korlották. Söt az egyházi javak igazgatását is 
vitték az apostolok, a' mint az ap. csel. 11, 30 . 
kiviláglik. 

d) Pál apostol a* presbylerek ügyeit és p e -
reit az egyházi tanítók elintézésére bizza. Igy 1. 
Tim. 5 , 19, és 2 0 Timoteust az efezusi püspököt 
ekkép inti: „az egyházi szolga ellen vádolást b e -
ne v é g y ; hanem két vagy három tanúbizonyság 
alalt. A' kik pedig ö közülök vétkeznek, mindenek 
előtt feddjed m e g , hogy egyebek is félemljenek 
meg." Ezekből önkényt következik, hogy Timoleus 
presbyterek felelt itélt és fenyítéket gyakorlott 
légyen 

Azonban a' dolog, löbb adatok hiányában, 
nem egészen világos, mégis valószínű, hogy a' 
keresztyénség kezdetén, midőn számra nézve, az 
egyházak és annak tagjai, nem különben tanítók 
is kevesebbek valának: minden presbiterek, p ü s -
pökök és egyházi tanítók rangra nézve egyenlők 
voltak, kiváltképen a1 vallásosság első hevében: 
azonban midőn már az apostoli korban, az e g y -
házak , tagjainak és tanítóinak számában ugyan-
azon egyházban növekedtek, hogy mind a' két 
félnek állapota vállozék Gondoljunk csak m a -
gunknak egy egyházban ezer vagy több tagot és 
10 vagy 15 presbyteri vag ) i s tanítót tiszta 
egyenlőségben, kik senki állal nem kormányoz-
tatnak, és magok közt semmi felsőbbség által nem 
különböztetnek: nehezen lehet hinni, hogy ollyan 
társaság soká, kivállképen jó rendben, fenállhas-
son. Minden bizonnyal lehet tehát feltenni, hogy 
már az apostolok idejében az ö megegyezésük 
szerint, az egyházakban, kivált a' nagyobbakban, 
mellyekben több presbyterek hivatalkodlak, olly 
igazgatók választattak , kik szorosb értelemben 
txioxoxoi azaz, felügyelök neveztettek, kik azon-

* ) I . Mosheim a. i. b. 



ban nem a1 maiakhoz hasonlítottak, hogy gazda-
gok, uralkodók lettek volna, de a* magok rangjá-
ban elsők, kik mindent az egyházban, annak m e g -
egyeztével , véghezvittek. Ezen véleményt Ján. 
jel. 2 és k. része erősen támogatja. Hogy ha t. i. 
azon hét levelet , meliyet János apóst, hét ázsiai 
egyháznak irt megfontoljuk: könnyen észreve-
endjük, hogy azon angyalok vagyis követek, k i -
ket ott említ, nagy tekintélyű férfiak valának, t. i. 
kik megjutalmaztatási és megbüntelési jogot g y a -
korlottak. Ezen angyalok nem egyebek, mint a' 
presbyterektöl külön választott püspökök. 

És igy mind a' szentírás világos mondatiból, 
mind a' ker. ösanyaegyház alkotásából kiviláglik, 
hogy az elnökségi jogot gyakorlák az egyházi 
tanítók. Kérdezzük tovább: miként volt ez k é -
sőbbi ker. anyaegyházban ? szintúgy feleletül 
adjuk, valamint az eredeti apostoli egyházban, 
nemcsak jeruzsálemi zsinaton, mellyröl feljebb 
szólottunk, hanem más a' szentírásban foglalt 
adatok következtében is. A' püspökök ugyanis, 
hogy zsinatokról elsőbben szóljunk, és a'presby-
terek a1 néppel együtt összejövének, és a' tár-
gyakat kitűzvén 's azok feletti vitákat vezetvén a' 
püspök, egyetemben tanácskozának, határozato-
kat hozának és a* peres ügyeket elintézék. C y -
prianus carthagoi püspök, ki a' III. század második 
felében é l t , arról legjobb tanúságot ad, midőn is 
14 . ep. pag. 33. edit. Bremensis anno 1690. a' 
presbytereknek és diaconusoknak ezeket írja: „ad 
id vero quod scripserunt mihi conpresbvteri nostri 
Donatus et Fortunatus Novatus et Gordius, solus 
rescribere nihil potui, quando a primordio episco-
patus mei statuerim, nihil sine consilio vestro, et 
sine consensu plebis, mea privátim sententia age-
re. Sed cum ad vos per Dei gratiam venero, tunc 
de iis (de receptione lapsorum) sic ut honor mu-
tuus poscit, in commune tractabimus. A' 16. l e -
vé l 36.1. azon Cypriantis panaszkodik arról, mi-
kép presbyterei, az ö az egyházigazgatás körüli 
jogaiba szólottak. „Quod non periculum, igy ir, 
metuere debemus, de olfensa domini, quando ali-
qui de presbyteris, nec evangel i i , nec loci sui 
memores , sed neque tunc sibi praepositum epi-
scopum cogitantes,quod nunquam omnino sub an-
tecessoribus factum est, cum contumelia et con-
temptu praepositi, totum sibi vindicent " Es mit 
szóval mondott, azt tettleg is tanusítá. 256 . eszt. 
septemberben tartaték zsinat Iíartágóban az eret-
nekek keresztelése tárgyában, 8 6 mások szerint 
8 7 püspök jelenlétében. Mikép folyt le e z ? maga 
adja elö imigyen. Cum in unum Carthagine con-
venissent Kalendis episcopi plurimi, e x provincia 
Africa, Numidia, et Mauretania cum presbyteris et 
diaconis, praesente etiam plebis maxima parte, 
et lectae essent Iitterae Jubajani ad Cyprianuin 
factae, item Cypriani ad Jtibajanum rescriptae de 
haereticis baptizandis, quidque post inodum C y -
priano Jubajanus idem rescripserit, Cyprianus 

dixit: audistis collegae dilectissimi etc.44 És e z e k -
nek utána voksoltatott Cyprianus, maga szavát 
pedig mint elnök, utolsó helyen adta Az 3 2 5 . 
tartatott Nicei közönséges zsinatban Hosius Cor-
dubai püspök, a' 3 8 3 - b a n összejött Constantiná-
polyban Meletius antiochiai, és ennek megholté-
val Nectarius konstantinápolyi patriarcha e lnö-
költek. A' gonoszok az egyházbeli kirekesztésé-
ről, hol és kik által vitetett az v é g b e ? Tertullia-
nus in apologia adversus gentes ezeket írja: 
„Praesident ibi quique probati seniores, honorem 
istum non pretio, sed teslimonioadepti.44 Az e g y -
házi javadalmak igazgatásáról Justinus Martyr az 
I. és II. században élt philosophus in apologia 
2 - d a igy ir: „ditiores autem, et qui volunt, pro 
arbitrio quisque suo, quod visum est, contribuunt; 
el quod ita colligitur, apud praepositum deponi-
tur, atque ille indeopitulatur pupillis et viduis ele.4' 
A' presbylerek felett gyakorlott Ítéletekről az 
apostoli canonokban, mellyek IV ik században ala-
kítattak, ez áll „Presbyter gregarius ab Episcopo 
quidem et presbyteris judicari potuit, sic tamen, 
ut judicato licitum fuerit ad viciaarum ecclesiarum 
episcopos apellare. — 

És ezekből önkényt következik, hogy a1 k e -
resztyén ösanyaegyház alkotása presbyteri volt, 
és hogy annak elnöke mindig pap vala egész a' 
IV-ik századig. Ettől fogva a' keresztyén c sá -
szárok ideje alatt a' clerus hatalma nötlön nőtt, 
annyira, hogy később az egyházi igazgatásból, az 
apostolok rendelésének és az ösanyaegyh. s zer -
kezetének ellenére a' nép egészen kirekesztetett. 
Ezt azonban visszaigazítá a' reformatio, és ámbár 
ez minden fegyverét fordítá az elhatalmaskodott 
hierarchia megsemmisítésére , mégsem ment 
annyira , hogy a' papi elnökséget az egyházban 
eltörölte volna. Söt szem előtt tartván Jézus és 
az apostolok mondásait és az ösanyaegyház a l -
kotását, megállapítá azt , ugy hogy mi , midőn a' 
papi elnökletet vitatjuk, bízvást hivatkozhatunk 

2. A* reformatióra. A1 reformatio t. i. e' 
tárgyban inkább nemlegesen , mint tettlegesen 
működött, czélja levén megmutatni a' szentírás-
ból és ösanyaegyház szerkezetéből, mi nem illeti 
a' papi rendet, mennyire eltért legyen az Krisz-
tus urunk szellemétől; mennyire gyakorol olly 
jogokat , mellyek soha nem adattak neki. M e g -
mutatta azt i s , hogy nem szabad, nem illik neki 
a' világi uraságot vagyis a' lelkismeret feletti 
urkényt gyakorolni, (lásd Conf. Aug. II. rész 7. 
art.). Hogy positive vagyis tettlegesen nem 
e léggé határozta meg a' reformatio a' papi h iva-
talnak körét, annak okai az időnek körülményei-
ben feküdtek leginkább. Azonban vannak a1 r e -
formátorok írásaiban is tanúságok, hogy a1 papi 
rendet a' hallgatóknak alárendelni nem akarták, 
söt azok feletti jogaikat megalapították. Mikép is 
tehettek volna másképen? hiszen a' protestantis-
mus , a" keresztyénségnek apostoli ágára vissza-



vitele mondja prot. egyh. és isk. 1. 1842. 321 I. 
Már pedig az apostoli egyház szerkezetét láttuk 
feljebb. Lássuk már most a' reformátorok iralait. 
A z idézett Aug. Conf. II. rész 7 articulusában ez 
áll: „továbbá az evangeliom szerint, avagy a1 mint 
szólnak Isten törvénye szerint, semmi törvény-
szolgáltalásra való halalmok nincsen a' püspö-
köknek, ugy mint püspököknek, azaz azoknak, 
a' kikre bízatott az igének és a' szentségeknek 
kiszolgáltatása, egyéb , hanem a' bűnöket m e g -
bocsátani, ugy szinte a' tudományt megvizsgálni, 
és az evangyeliomtól különböző tudományt meg-
vetni , és az istenteleneket, kiknek istentelensé-
gök tudva van, az anyaszentegyháznak közön-
séges egyességéböl kirekeszteni, emberi erő né l -
kül, csupán Isten igéjével. Itt szükségesképen az 
Isten törvénye szerint tartoznak az ekklézsiák 
nekie engedelmeskedni, ama mondás szerint: a' ki 
titeket hallgat, engemet hallgat Luk. 10, 16. És 
tovább: ,,de ezen kérdésben tanítóink azt tanítják, 
hogy a' püspököknek nincs hatalmok arra, hogy 
evangeliom ellen valamit rendeljenek. Ugy de az 
evang. mellett valamit rendelni van hatalmok." 

Tovább: „mit kell tehát a' vasárnapról és a' 
templombeli hasonló rendtartásokról tartanunk?" 
Ezekre ekklezsiánk tanítói azt felelik: hogy sza -
bad legyen a' püspöküknek vagy a' lelkipászto-
roknak rendtartásokat szerezni, hogy a' dolgok 
az anyaszentegyházban rendesen menjenek e g y -
más ulán véghez. Luther Márton Kis-Káléja 5. 
részében ezeket tanítja: hogy az ember az úr-
vacsora előtt ismerje meg az ö bűneit, és azo -
kat gyónja meg az Istennek és az egyházi igaz-
gatónak. Ki az egyházi igazgató ? nemde az, a' ki 
gyóntat? t.i. a 'pap? És a' Helv Conf. cap.XVIII. 

1. mit akar, midőn ezt mondja: „Deus ad col-
ligendam vei consliluendam sibi ecclesiam ean-
demque gubernandam et conservandam, semper 
usus est miniálris, iisque utilur adhuc, et utetur 
porro, quoad ecclesia in terris fuerit." Jól mondja 
tehát Péterfi Albert „ e g y szó a' maga helyén" 
czimü czikkben, hogy azt soha sem tanította, nem 
is taníthatta a' protestantismus é s z - és jogszerű 
szelleme, hogy az egyházi igazgatásban a' világi 
elem az egyházinak felébe tétessék, 's a' világi 
tagok az egyháziakon uralkodást és felsőségel 
gyakoroljanak. Hiszen magok a' reformátorok is 
Luther, Calvin, Zvvinglius, Knox 'sa't . az egyh. 
tanácskozásban papi elnöki szerepet vittek; söt 
mondhatni Calvin és kedves tanítványa, a' ked-
ves Knox, az egész elnöki hatalmat önszemélyök-
ben egyesítették's a't. Ezeket előadván, midőn 
a' papi elnökséget vitaijuk mostani időben, melly-
ben, hogy az urkény a' papok felett elhatalma-
zott; nem nehéz megmutatni* nem a' reformatio 
szellemében munkálkodunk-e? valamint a' refor-
mátorok nemlegesen mutogatták és bizonyítgatták 
a' szentírásból, hogy a' püspököknek nem illik 
világi hatalmat bitorolni, ugy mutogatjuk mi, hogy 

a' világiaknak nincs joguk a" papok felettiséget 
igényelni. Lássuk már mostan 

3 ) Mikép gyakorolták legyen ezen elnöki j o -
gukat protestáns papok Magyarhonunkban, a' r e -
formatio után közvetlenül következeit időben? 
Ezekről bizonyos tanúságot szolgáltatnak mine-
künk a' XVI. és XVII. század elején keletkezett 
fraternitások szabályai. És mit tanítanak ezek ? azt 

1) Hogy ezen testületek seniorai, elnökeik 
valának. Tisztöknél fogva ezek hívták össze a' 
zsinatokat, mellyeken vitáztattak , a'liturgiáról, 
szent keresztség és szent vacsora, esketés, a' 
menyasszonyok és szülöanyák beavatása körüli 
szertartásokról, a' papok tanításáról 's azok és az 
egyház kötelességeiről, az egyházi látogatásokról 
's minden az egyh. javát előmozdító ügyekről. 

2) Zsinatilag elrendelt superintendensek ide-
jében meghagyatott, hogy a' superintendensek, 
a' megholt superintendensek helyébe a' seniorok-
kal a nép elötudtával és megegyezésével superin-
tendenseket válasszanak és megerősítsenek, hogy 
az ekklézsiákat látogassák, a1 superintendentiális 
ítélőszék elébe hozott ügyekben elölüljenek és 
végezzenek. **) 

De ilt is ellenvethetné valaki, hogy a' nagyobb 
zsinatokon Magyarhonban világi férfiak elnököltek, 
ugy mint 1 6 1 0 - b e n tartott zolnai zsinaton Thurzó 
György nádor, az 1614-ben pedig annak m e g -
bízásából gróf Thurzó Kristóf Azonban erre f e -
leletül adatik, hogy ezen két példa kivételt szen-
ved. Ha meggondoljuk t i. ezen zsinatoknak c z é l -
ját, állallátandjuk, hogy ezen két körülmény el-
veinket ki nem forgatja. Akkor t i. nem voltak 
superintendensek. A' mellett Thurzó György ná-
dori, a' király után legelső hivatalt v'selt, kinek 
már, hivatalánál f o g v a , joga volt, mint hajdan 
Constantinusnak, Theodosiusnak sa't . a' zsinatot 
összehívni. Különben valamikor csak tartattak 
zsinatok, mindig superintendensek (hogyha v o l -
tak) elnököltek. 

Itt tehát históriai adatok szólanak, mellyek 
e léggé tanúsítják, hogy a' papok az elnöki j o g -
nak mindig gyakorlatában voltak. De ez ügyben 
nem szeretnek némellyek históriai adatokra h i -
vatkozni. Hivatkoznak tehát az észszerüségre és 
méltányosságra, 's mutassuk meg 

• ) Lásd Canones Contubernii Liptoviensis aoni 1 5 6 9 . mon-
tanarum civitatum anni 1 5 7 7 . Tractus superioris Tren-
chiniensis 1590 . super io r i s Hungáriáé et Arvensis 1 5 9 5 . 
Neogradieosis anni 1 6 1 0 . 
Midőn a' rozenbergai zsinaton a" consistoriumok jobban 
rendeztelének, a ' superintendenseknek megadatott , liogy 
cnos'uforialis ülnököket ők nevezzenek, es isry, hogy 
elnöki jogokat gyakorol janak. És mi egyebet czéloztnk 
keeyes őseink, midőn 1 6 0 8 . 1. <vikk következtében, 
magokat a' római püspökök alól felmentették, éa á tok 
helyébe magok superintendenseit á l l í to t tak , ha nem 
azt, hogy magok eleibe allítiaiiak olly egyházi férfia • 
k a t , kiktől egyházi ügyekbea mindnyájan f ü g g j e n e k ? 



4 ) Mikép észszerüség és méltányosság is 
igényl i , sőt szükségessé tesz i , hogy az egyházi 
társaságban egyházi személy vagyis pap legyen 
az elnök. Itt t i. azon kérdés származik: képes -e 
a 'pap hasznosan elnökölni? az elnök képességét 
feltételezi kellő tudományosság és erkölcsiség is. 
Már pedig nem képeztet ik-e rendesen a' pap az 
iskolákban a1 papi hivatalához előkészülő tanul-
mányoknak? nem nevel i -e az iskolában szerzett 
tudományait a' külegyetemekben ? nem m e g y - e 
több exameneken keresztül, mielőtt papihivatalba 
l épne? n incsen-e e legendő serkentése hivatalá-
ban is, hogy a1 szerzett tudományoknál ne m a -
radjon, hanem idővel haladjon. Mindezek más-
képen vannak a' világi egyéneknél . Egészen más 
az ö képeztetésök az iskoiában; világi ifjaink csak 
főelemeiben oktattalnak a' theologiai tanulmá-
nyoknak, és ha az iskolából kikerülnek, világi 
pályájuk czélja felé fordulnak, 's azt e lérvén, v i -
lági dolgokkal törvénykezéssel , gazdasággal v a g y 
más effélékkel foglalkodnak. Kinél lehet tehát na-
gyobb képességet az egyházi e lnökségre fe l ten-
ni : annál -e , ki az egyházi dolgokkal nem igen 
.vagy soha sem töri fejét, vagy ki e g é s z ifjúságát 
egyháziasságban töltötte , ki az egyháziságnak 
szentelte egész é le té t , kinek érdeke az egyház 
érdekével össze van forrva ? valóban, ha e' tekin-
tetben alvilágiakat elébe tennők a* papoknak: nem 
egyebet tennénk, mint mit azok tesznek, kik sit 
venia verbo a'kovácsoknak vargát adnának c z é h -
mesterül. **) 

Söt előhozhatnék azt is , hogy vannak e g y -
házak , mellyek, mig papjaik által egyedül k o r -
mányoztattak, nyugodtan és jó rendben valának, 
miután pedig a' felügyelői hivatal, Jeszenszky ur 
ként szólva, az egyházba befúrta magát, v é g e lön 
nyugalmának és jó rendjének. Söt az egyházi 
javak felett jobban örködnek a'papok, mint a' v i -
lágiak, minek jeles példáját tényként említi az 
egyházi lap második folyam 3 7 . számában foglalt 
egyházi látogatások czimü czikknek irója. Miért 
is igaza van az egyh. 1. u. 1. 30 . számában f o g -
lalt „a* magyarországi prot. egyházak kormányo-
zásának alapjai 's főbb része i" czimü czikknek 
Kiss Bálint nevü Írójának, midőn 3 6 1 . lapon e z e -
ket irja: „ N e m is hiszi azt a' prot. vallású k ö z -
nép, hogy a' vallást inkább szeretnék, annak v i -

*) I t t recriminatiók köve tkeznek , de a* mel lyeket , noha 
vicém pro vice gyanánt hozatnak fel, kihagytam, mivel 
czélhoz nem segítenek. Helyén van, hogy az eluökség 
kérdésének minden oldala megvitattassék, hogy az, ki 
e ' felől tudomást akar szerezni magának, e* lapokban, ha 
lehet , mindent fe l ta lá l jon; de azt tar tom, hogy ha he ly-
zetünket igaz szempontból fogjuk f e l , óvakodnunk kell 
mindentől, mi a ' visszavonás üszkét fogná behozni k ö -
zénk. Ha ez valamellyik részről tör tén t volna is, a" k e -
resztyén szelídség nem azt javallja, hogy fogért fogat 
kívánjunk "s a* tűzbe olaj t öntsünk, hanem, hogy e g y -
házunk érdekében gyakorol juk a i önmeg tag adást, 
a ' l e lkéfzrkhez legillőbb erényt . S z é k á c s . 

rágzásán szivesebben munkálódnának 's az ő lelki 
testi boldogságukat hűségesebben igyekeznének 
előmozdítani a'világiak, bármelly kitetsző állapot-
ban éljenek is, mint átalában az ő papjaik. Annál 
fogva nem is kívánják a z t , hogy azok u g y t a r -
tassanak, mint e g y ő közülök, és hogy egyháziak 
kormányozásában a' világiak elöbbvalókká l é -
tessenek papjaiknál; és nem tartanak ök az ö 
papjaik hierarchiájától, mint az urak hyriarchiájá-
tó l , bár kérdezzük m e g őket. Hogy is lehetne 
másképen? hiszen a1 mi népünk már az i s k o -
lákban tanulja, mint vallásunk dogmáját, azt, hogy 
a' pap az egyháznak igazgatója, elnöke. Lásd I í i s -
Káté V. részében a' gyónásról. És a' mit iskolá-
ban tanult , azt vallja a' templomban i s , miután 
legalább a' tótoknak van e g y énekök, melly p r e -
dikatio előtt énekeltetik: „Milosrdny nás Bozse ," 
mellyben előjön azon az Istenhez irányzott f o -
hász , hogy Isten engedje hallgatni hasznosan a' 
szent igét, mellyet a' mi „igazgatónk" ( z p r a w c e ) 
elöterjesztend nekünk. A v a g y a* Kis-Kátét és a* 
szenténekek könyvét meghazudtoltatjuk-e a" nép-
pel, mellyeket az, mint a' szent igét tisztel? k é -
pes lehetend-e azután a' pap sok ágú hivatalában 
hatályosan működni, hogyha minden tekintély e l -
vétetik tőle, és működési köre csupán csak a' szent 
székre szorílatik ? F e l v e s z i k - e aztán magokra a' 
világi felügyelök a' papi hivatalnak e g y é b f o g l a -
latosságait, mellyek i s , az egyház e g y e s tagjai-
nak vallásos es erkölcsi szükségeiről is, tanítás, 
intés, vigasztalás 's serkentésképen gondoskodni, 
az ügyefogyottakat megtanácsolni, az összehábor-
rodottakat megbékéltetni? 's a' t. V a g y teheti-e 
azt aztán a' pap jó sikerrel, hogyha kellő tekin-
tete nincsen? De az elnöki képességet is tekint-
v e : nem fe le lhet -e il lőleg annak is a' pap? A z 
elnöki képesség kellékei: a' gyűlést megnyitni, a' 
vita targyait előterjeszteni, a' vitákat örf igyelem-
mel és türelemmel vég ig kihallgatni, maga v é l e -
ményét soha a' közönségre fel nem tolni akarni, 
a' többség véleményét határzallag kimondani, és 
a' gyűlést bezárni. 'S ezt nem tehetné-e a' pap? 
Ha netalán előjönnének másféle tárgyak is, me ly -
lyek az egyházi körbe szorosan nem tartoznak: 
hiszen ott van a' világi felügyelő, mint a' pap s e -
gédje , segítse elő ö a' tanácskozásokat, de a* 
papnak, mintáz egyház elnökének, jogába soha se 
vágjon. D e még e g y van hátra, mit Fáy ur ó r a -
mutató 27„ lapján a' protestantismus kétlen e l v é -
nek mond, t.i. a'haladás és tökéletesedés Lássuk 
már most, mit mond e' tekintelben 

5 ) A* haladás és tökéletesedés. A1 pesti z s i -
nat idejében még a' némethoni igazgatásban több-
nyire világiak elnököltek. É s ámbár ebből sem 
lehetne következtetni a' papokat nem illető elnöki 
jogot, miután olt az egyházi alkotmány alapszik az 
osnabrücki békekötésen, mellyben a' római cath. 
püspökök jogai felfüggesztettek, és annak k ö v e t -
keztében az egyház i igazgatás jogai általadaltak 



a' világi fe jedelmeknek, miért is valamit csak 
azok az egyházban cselekednek, azon elvből c s e -
lekszik. A' fejedelem tehát ezen jogokat, ki állal 
akar, az által gyakoroltatja. De a' haladásnak ö s -
v é n y é n indulva, csak hamar általlátták a1 néme-
tek i s , mennyire eltértek l égyen e' szerint a' 
szentirástól és az ősanyaegyház gyakorlatától 
Most másképen áll a' dolog. Dobos ur a' prot. 
egyh . 1.1. évi folyam 30 . és 31. számában foglalt 
a' „Presbyteri rendszer fejlődése nevezetesebb 
szakaszai 's a' t ." czimü czikkében 12 különböző 
tartományokban létező egyházi rendszert hoz elö, 
's ezek közt 9 ol lyat , hol papok elnökölnek. 'S 
igy 9 szám 3 ellen határozza meg a' papi e lnök-
séget . Mikép van az Magyarhonban, szabadjon 
kérdeznünk! mert itt is, hála Istennek a' haladás 
és tökéletesedés korszakát éljük. És mikép n y i -
latkoznak a 'papelnökség feletti szavazatok? azt 
legjobban láthatjuk és hallhatjuk az ez iránti i l le-
tékes birák szóló teremében t. i. a' prot. egyh. és 
isk. lapban. A m lássuk: a' papi elnökség minded-
dig september v é g é i g ( 1 3 4 3 . ) t. i. nyilatkoznak 
a' következők: 

1 ) G y 1842 . jul. füzet 1 6 6 . lapján: 
„Legfe l jebb ki kell az elvet mondani: hogy az 
uniált egyház hierarchiától szintúgy távol akar 
maradni, mint kyr ia - és democratiától, egyébiránt 
az eddigi szerkezet , mihez képest az igazgatás 
egyen lő tekintélylyel egyházi és világi előadók 
állal vitetik, továbbá is egész erejében fentarta-
tik. Itt első helyen említetnek az egyháziak. 

2 ) A z 1 8 4 2 . octob. füzet 3 2 9 . lapján N. a' 
protestantismus jelen szönyegkérdései czimü cz ik -
kében ezeket mondja „ i g y kell azért módosítani 
ama tételt: l egyen egy elnök, még pedig papi 
személy. 

3 ) 1843 . évi folyama 30. számában Kiss B á -
lint ,,a' magyarországi prot. egyházak kormányo-
zásának alapjai 's főbb részei" czimü czikkének 
3 6 1 . lapján: ,,a' papok becsültessenek meg azá l -
tal, hogy ö közülök választassanak elölülők min-
den alsóbb és felsőbb egyházi gyűlésekben, még 
pedig az ekklezsiák képviselői vagyis presbyte 
riumok által, és ezzel is bizonyítsák meg a z e k k l é -
zsia minden rendű tagjai, hogy ök vallásuknak 
közelebbi szolgáit, annak feltartóit megbecsülik és 
illő tiszteletben tartani kívánják. A' külső társa-
ságban a' physikai, az ekklézsiában a' morális 
erőnek van e l sősége ." 

4 ) 1842. dec. 4 5 0 . lapján Csik Péter k e -
resztyén „ekklézsiáról természetesen következik 
az elörebocsátoltakból, hogy a' pap elperelhetet-
len főigazgatója az ekklézsiának 's elnöke az 
ekklézsiai gyűlésnek. És alább, hogy az e lnök-
s é g elidegenílhetlen joga a' papnak. Alább pedig, 
hogy egyházmegyei s kerületi gyűléseken, ugy 
conventen is pap a1 törvényes és változhatatlan 
elnök, mint a jeruzsálemi és több gyűléseken volt 
Conslantinig. 

5 ) 1843 . Augusztus Pásztor „a* presbyteri 
rendszer a' tiszakerületi egyház kerületünkben" 
3 7 3 . lapján: ,,a'presbyteriumnak kiegészítő tagja, 
's mindenkor elnöke az egyház papja." 

6 ) 1843 . september füzetének 418.1. Geduly 
Lajos mondja , a' pap az egyháznak az összes 
egyh. által kiküldött tanítója, kormányozója, v a g y 
mint feljebb nevezők — lelki főnöke , elöljárója 
épen ugy , mint a' községeknél a' bíró, a' v á r m e -
gyénél az alispán, az összes statust képviselő 5 az 
összes státus által, habár csak eszmében is, m e g -
bízott főnök és elöljáró. Lássuk már most a' papi 
elnöklet elleni nyilatkozatokat, és ha bár szem-
üvegge l keressük is azokat, nem találunk e g y e t -
len egynél többet az egyházi lapban. És ez az 
1 8 4 3 . 25 . számában foglalt „őszinte nyilatkozat, 
a' protestantismus jelen szönyegkérdései felett 
olvasott értekezésére N. urnák." Erdélyhonban 
e g y erdélyi pap irolt értekezése. De ez csekély 
nyomatékú szavazat , miután mindjárt az ér teke-
zés elején megvallja az iró, hogy ezen nyi la tko-
zat vonásai, a' kijelelt számok olvaslakor, rögtön 
meg valának téve ." 'S ezen rögtönözését az Író-
nak inkább kedvetlen viszonya sugalta, mint p e -
dig önmeggyőződésemondla szónak lehetne t e -
kinteni. És igy a' papi elnökség melletti s z a v a -
zatok az elleni szavazatokhoz képest mostanig 
ugy áll, mint 6: 1 's igy hat szavazaltal e g y ellen 
el van döntve a' papi elnöklet. Mikép leend az 
jövendőben? örfigyelemmel tartandjuk. 

V a l e n t i n y i D á n i e l . 

V á l a s z 
Győri Lajos észrevételeire, mellyeket Fényes Elek 
kézi és iskolai átlászdra, folyó évi prot. egyházi 

hirlap 46-dik számában közre tett. 
(V é g e.) 

2 ) Biráló következetlenséggel vádol, mivel 
e g y helyen ország, más helyen hon szóval éltem 
a' státusok e lnevezésénél . Itt is szépen e n g e d e l -
met kérek, én következetlen nem voltam; mert 
én e' szavakat ország és hon egy értelmüeknek 
tartván, hol a' hely megengedte, országot, hol a' 
tér szűkebb volt, hont irtam. Következetlen csak 
akkor lettem volna, ha elfogadnám azon bölcs 
megkülönböztetést, mit a' tudós biráló tett, mitől 
azonban Isten őrizzen. Biráló t. i. igy okoskodik: 
„mert ha régi Németországot, a? legújabb földirati 
határozatok szerint, jól nevezte földképiró Né-
methonnak , megszűnvén «' német vayy római 
császár alatt egy egész birodalmat alkotni; ugy 
vélem, Olaszföldet, melly a' napnyugati császár-
ság enyészte óta csak Napóleon alatt örvendhe-
tett egy kevés ideig az egységnek, Olaszhonnak 
nevezhette volna, mint Olaszországnak." Ugyan 
u g y - e ? , bizony, a' mint látom, biráló úr a' g e o -
gráphiában nem jártas, a' históriában nem kelles. 
V a g y legyen sz ives mondani, melly időpont v o l -



na az Napóleon alatt, midőn Olaszország e g y -
ségge l dicsekedhetett; tudtomra illyen időpont 
nem vo l t ; mert még akkor is, midőn Napóleon 
keze Olaszhonra leginkább reá sulyosodott, e g y -
ségről épen semmit sem tudunk; mert e g y része 
Olaszországnak, departementekre osztva, Fran-
cziaországhoz kebeleztetett, egy részében ismét 
mostoha fia , más részében sogora Murát 'sat. 
uralkodott; Siciliában pedig az angolok levén 
kakasok a1 szeméten, a1 nápolyi uralkodóház ma-
radt meg. 

3 ) Ásia földképén biráló „az ásiai orosz bi-
rodalmat itt ismét tetemesen meghissebbitve látja 
az által, hogy a' Kirgisek egész földe, mellyböl a' 
kis és közép horda, a' régibb földképek és föld-
iratok szerint, orosz felsőség alatt volt, itt az 
orosz birodalmat nem ismerő szabad Ta tár-
ság hoz van adva, ugy hogy a' határ, melly rég 
a' Káspitenger felső csúcsától az Araltó déli 
csúcsának tartott, onnan a' Sir vizéig nyúlt, most 
a' két fél közt az Ural és Tóból vize. Mikor és 
hol hozatott ezen legújabb földirati határozat, 
mellyben az orosz e' birtokveszteségei szenvedte? 
én nem tudom: de iskoláink érdekében — ha 
van illyen — reménylem, kiadó szives lesz ve-
lünk tudatni— Hogy illy sok zöldet ö s s z e b e -
szélhete biráló, azt annak tulajdonítom , mivel, 
mint maga is mondja, ismerete a' régi földképek 
é s iratok mellett maradván, a' tudomány m e z e -
jén kovás puskás vitéz maradt, 's nem tudván a' 
csappantyús puskák feltalálását, boldog e g y ü g y ű 
s é g é b e n , a' különben is roppant orosz birodal-
mat , a' s z e g é n y . de szabad Kirgisek földjével 
erőszakkal megtoldja. Ennek hírét ugyan az 
orosz czár, ha megtudja, bizonyosan Örülni fog, 
*s tudom bírálónak legalább is küld ajándék-
ban e g y siberiai rókatorkos mentét . mellyhez 
én ismét, bírálata iránti háladatosságból valahol, 
bár már ritkaság, e g y Zopflit igyekszem keríteni, 
hogy igy Bírálónál a"1 külső a belsőnek m e g f e -
leljen. Ha pedig nem akarja, hogy illy ajándé-
kokkal lepjük meg, az Istenért! hányja el már 
e g y s z e r azon régi , nem tudom honnan ö s s z e s z e -
dett — vett, még a" régi lőcsei kalendáriom i d e -
jéből készült földképeit és iratait, és szerezze 
m e g magának a1 legújabb 's hitelesebb adatokat 
's földabroszokat, v a g y ha ezekhez nem juthatna, 
utasítom öt az első magyar földlekére , melly 
gróf Battyáni Kázmér kegyességébő l , je les Nagy 
Károlyunk felvigyázata alatt készült, 's több p é l -
dányaival honi főbb iskoláink megajándékoztat-
tak. Ezeken mindenütt láthatja Győri Lajos, hogy 
a' határok épen ugy vannak kijelelve, mint fö ld -
képeimen, "s a' Kirgisek földje épen nincs Orosz-
országhoz csatolva. Nagyobb meggyőződés oká-
ért v e g y e m e g magának Bálbi eredeti franczia 
munkáját i s , melly már 1 3 - s z o r adatván ki, a' 
magyart k ivéve , minden európai müveit nyelvre 
lefordíttatott; czimje e z : Abrégé de Geographie 

rédigé sur un nouveau plan d aprés derniers 
traités de paix et les de couvertes les plus ré-
centes pár Adrién Balbi, a Paris 1842; itt a' 
7 2 0 - d i k lapon a kirgisekröl ezeket olvashatja : 
„II nous reste encore á fairé mention de deux 
vastes contrées habitées par des tribus turq-nes 
nomades, régies par un grand nombre de chefs, 
formánt chacune un état indépendant; ce son t : 
Lc Pays des Kirgis de la grandé Horde, qui 
parait occuper une grandé partié du Turkestan 
moyen et septentrional, depuis les environs de 
la mer d' Arai et de la mer Caspienne , vers 
Mang-Kichlak, jusqu'au lac Issi-koul dans l ' e m -
pire Chinois. Ils n'ont point de chef supréme; 
ils sont sous la dépendance de divers sultans." 
Bálbi szerint tehát a' kirgisek függetlenek 's nem 
orosz jobbágyok. Igy levén a' d o l o g , bár én 
Győri Lajost is nagy tekintélynek tarlom — az 
ó geographiában — , de ha uj geographiáról van 
szó, mégis csak Bálbinak adok nagyobb hitelt, 
ha szinte debreczeni senior nem volt is. Mert 
bár nagy híre neve l egyen is bírálónak K i s - U j -
szálláson 's vidékén, mégis , sokak ítélete s z e -
rint, a' geographiában Bálbi elibe vágott Győri 
Lajosnak. Én pedig szinte Bálbi tekintélyére tá -
maszkodva, biráló engedelmével , elébbeni v é l e -
ményemben megmaradok. 

4 ) Afrika földképén elsőben is az tűnik B i -
ráló szemébe, hogy ez a' földrész is nagyobb itt, 
mint a' régi földképeken volt t. i „Arábiából 
Jementől észak felé, a' verestenger keleti partján 
egész a' középtengerig jó darab föld, — kétség 
kivül, legújabb földirati határozatok szerint — ide 
van csóvázva" 

Nincs biz az oda csóvázva, édes Győri Lajos 
úr, hanem önmaga által van oda csavarva. H i -
szen ki nem vak, láthatja, hogy én Asia fö ldké-
pén csupán némelly Afrikához legközelebb esö 
tartományok határait jelöltem ki pontokkal. 'S 
ime biráló ráfogja , hogy Hedschás tartományát 
Afrikához csóváztam; Siriáról pedig és Kisásiá-
r ó l , mellyeknek halárai szinte kipontoztatlak, 
semmit sem szól. Itt tehát alkalmasint ismét az 
ármányos színező ültelte fel Bírálót, ki Hedschás 
tartományát egyplomi színnel látván szinezletni, 
minden bölcsesége mellett is tévedésbe hozatott. 

5 ) E' tévedésével azonban íreg nem e l é g e d -
ve , a' hibát reám akarja ragasztani , hibámnak 
okát is, nagy tudománya szerint, illyformán f e j -
teget i : „Mi okon van ide csóvázva? talán hogy 
Mehemed Ali egyptomi alkirály a' Vechabiták 
vagy Wahabiták (kiadó Wahabitoknak irja Asia 
földképén, mi, mellesleg legyen mondva, vallásos 
felekezet levén, olly formán áll ott, mintha Eu-
rópa földképén husszitákat, vagy ha kiadó ugy 
akarja, Wahabitok-ja mintájára husszitokat lát-
nánk) legyőzése óta, midőn Mekkái, Medinát a' 
rajongó különködőktől a' nagyúr nevében vissza-
vette, e' vidéken uradalmát ma már a' maga ne-



vében gyakorolja E1 mellékes kitéréssel biráló 
engem az egész magyar közönség előtt nevetsé-
gessé akar tenni , 's ollyforma geographusnak 
mutat be, millyen historicus volt az egyszeri fa - | 

lusi pap, ki még 1815-ben is Napóleont, az e x -
császárt első Consulnak hitte. Ugyanis a' jám-
bor Recensens, boldog együgyüségében azt gon-
dolván, hogy Wahabiták többé nem léteznek, 's 
mint különös vallási felekezet, saját polgári kor-
mányzattal nem is birtak, meg van győződve, 
hogy én az állal, miszerint Arábia közepére 
Wahhabitákat írlam, olly bolondot követtem el, 
mintha Európa földképén mai időben Hussziták 
földjéről emlékezném. Bizony nem gondolta meg 
biráló, hogy rnídön engem nevetségessé akart 
tenni, akkor épen borzasztó tudatlanságát árulja 
e l , 's bebizonyosodik, mint fentebb mondtam, 
hogy ő a' geographiában csak kovás puskás v i -
téz ; mert Wahhabiták jelenleg is léteznek ; erre 
olvassa meg Bálbi idézett munkájának 696-d ik 
lapján e' következő sorokat: „Les Wahhabites, 
secte nouvelle dont nous avons indiqué les doc-
trines a la page 73., apres s' étre répandus sur 
presque toute la péninsule,sont aujour d'hui ren-
lermés dans le pays oű ils prirent naissance." 
Hogy pedig a' YVahhabitáknak, bár vallásbeli f e -
lekezetet tesznek, saját polgári kormányuk van 
és volt, erre olvassa me_>- a' 697-dik lapon Ará-
biának polgári kormányzatát, ekképen: „Tous 
les élats de 1' Arabie oírrent les l'ormes d' un 
gouvernement modéré; comme dans les imamats 
de T Vemen et de Mascale et dans le grandsche-
ril'at de la JVIecque. Plusieurs des innombrables 
tribus nomades présentent mérne les formes d' un 
gouvernement lout á-fait patriarcal, et quelques-
unes sont de vérilables républiques, tanlót dé -
inocratiques, tantót aristocratiques. Nulle part le 
despolisme ne pése sur les habitans de eelte con-
trée. empire des Wahhabites offrait un sin-
gulier mélange de théocratie, de monarchie , d' 
aristoeratie el de democratieVannak tehát 
Wahhabiták jelenleg is, saját polgárzati kormá-
nyuk is volt és van, 's igy őket a' Husszitákkal 
tenni egy vonalba, valóban vastag tudatlanságot 
árul el. Bizony — bizony nagy adag szerényte-
lenség kell ahhoz, hogy Győri Lajos, ki a' g e o -
gráphiában's históriában annyira járatlan, bírá-
lói szerepet bátorkodik magára vállalni. 

6 ) Bíráló Afrika földképén erővel Szerecsen-
országot keresvén 's nem találván, Sudánl fogja 
el annak, "s rosz néven veszi tőlem, hogy én, 
különben olly dühös névmagyarosító, miért nem 
magyarázám meg, hogy Sudán Szerecsenorszá-
got tesz és minő nyelven. — Nem tesz biz az, 
biráló úr, Szerecscnországol semmiféle nyelven; 
hanem ezen egész észrevétele ujolag csak együ-
gyüségét árulja el ; inert tulajdonképeni Szere-
csenország nem is létezik; hanein van egy nagy 
darab föld Afrikában, mellyen szerecsenek lak-

nak, 's mellynek egész kiterjedése máig sem tu-
datik; hanem a" geographusok e' nagytért inkább 
ideáliter négy főrészre szakítják, mellyek e' k ö -
vetkezők: Sudán, Senegámbia, Felső-Gvinea, 
Kongó vagy széles értelemben Alsó-Gvinea, — 
Sudán tehát csak rész, 's épen olly kevéssé k é -
pez egy országot, mint a' többi részek; hanem 
mindezek számtalan apró, egymástól független 
státusokra oszlanak. Ezeket azonban egyenként 
megnevezni a' földképen lehetetlen, részint tér 
nem léte miatt, részint mert Afrika belseje mind-
eddig az európai tudósok előtt ismeretlen, hacsak 
Győri Lajos régi földképekből szedett uj felfede-
zésével a1 tudós világot meg nem lepi. 

7 ) Magyarország földképén hibául tulajdo-
nítja biráló nekem, hogy a' tur mezői nemeskerü-
letet ki nem tettem. Ha combinálni tudna biráló, 
nem akadl volna fenn ezen; mert maga is kita-
lálná, hogy épen azon okból hagytam ki, mint 
például a' koronái tiszamelléki kerületet Bács 
vármegyében 's a' kikindai szabad kerületet T o -
rontálban; azaz, én csak a' független törvényha-
tóságokat akarván kijelölni, Turmezöt logice ki 
kellett hagynom; mert bár grólja országgyűlé-
sünkön jelen v a n , épen ugy függ Zágráb vár-
megyétől, mint a' többi nevezett kerületek Bács-
tól és Torontáltól. 

Ugyanitt nem hagyja helyben biráló, hogy 
Veröcze, Posega 's Szerem vgyéket drávántuli 
kerületnek, Zágráb, Körös 's Varasd megyéket 
pedig , mellyek hajdan Slavóniához tartoztak, 
Horváthországnak nevezem, s ennélfogva az e l -
veszett Tóthországot sírva keresi. Ha biráló a' 
geographiában és históriában olly jártas volna, 
mint a' millyen nem, magától is megmagyaráz-
hatná e' tettemet; de mivel nem tudja, szívesen 
megmagyarázom neki Szerem, Veröcze 's Po-
sega megyéket drávántuli kerületnek azért n e v e -
zem, mert ezek mind a' mellett is, hogy egy idö 
óta a' báni kormány alalt állanak, nem szűntek 
meg magyar vármegyék lenni; söt legújabban 
országgyűlésünkön, a1 magyarnyelv concerlatiója 
alkalmával, az ország rendei csak azért nyu-
godtak meg e1 kitételen „kapcsolt részek k ö v e -
tei" , mert, mint állilák, kétségen kívüli dolog 
az, hogy Szerem, Veröcze és Posega magyar 
vármegyék. Kár volt az ország rendjeinek ezt 
ollyan nagyon kétségkívüli dolognak tartani, mi-
dőn látjuk, hogy a' kis-ujszállási pap is kétségbe 
hozza. Horváthországnak ismét azért nevezem 
Zágráb, Körös és Varasd megyéket; meri bár 
ezek hajdan slavóniaiak voltak: de jelenleg ter-
mészetöket egészen elvesztenék 's épen azon jel • 
lenieket 's municipalis jogokat öltötték magokra, 
mellyek eleitől fogva Horváthországnak meg i s -
mertető jelei voltak, például e' megyék hajdan, 
mint slavóniaiak, egyenként küldtek követeket 
országgyűlésünkre, most azonban csak in con-
creto; továbbá fél dica, lovas katonaság nem-
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tartás, 's több illy horváth municipalis jogok épen 
e' megyékhez tapadtak, 's azért ha nem históriai-
lag is, de tényileg jelen időben csakugyan ezen 
megyék teszik Horváthországot. 

9 ) Erdély földképével még legjobban meg 
van elégedve biráló; de ilt is e g y kis döfést ad 
azért , mivel az erdélyi végör-vidékek elkülö-
nözve a' többi törvényhatóságoktól nincsenek. 
Nincsenek bizony, mert Erdélyben nemcsak a' 
polgári és tiszta katonai helységek vannak ö s z -
szevissza; hanem több van 100 helységnél, hol 
katonák és polgárok vegyest laknak. Ezeket te -
hát nincs olly emberfia, ki földképen elkülönöz-
hetné, kivévén talán Győri Lajos bírálómat, ki 
bölcseségével bizonyosan ezt is véghezviheti. 

1 0 ) Az austriai császárság földképén, biráló 
szerint, Krakkó határa sem pontokkal, sem szín-
nel nincs kijelelve. Ismét kegyes engedelemért 
esedezem; mert hogy színnel ki v a n - e jelelve 
vagy nincs, azt, a' színezés rám nem tartozván, 
nem tudom ; de hogy pontokkal ki van jelelve, 
azt már bizonyítom, mellyre nézve tessék bírá-
lónak pápaszemét feltenni, még egyszer jobban 
megnézni, 's a' pontokat okvetetlen megtaláland-
ja. Itt tehát bírálónak azon idétlen elménczke-
dése, mintha a' czímlapon nemcsak Krakkót, ha-
nem Frankfurtot is kitehettem volna* egy batkát 
sem ér. 

1 1 ) Végre mi Muraközt, Bereg vármegyét 
's Afrikában 's Amerikában az európai gyarma-
tokat 's az ezekre telt észrevételeit illeti, ezek 
a' színező dolga levén, engem nem illethetnek, 
's ha csakugyan ugy van, mint állítja, ezekért 
engem megtámadni méltánytalanság volt. E g y é b -
iránt, ha valóban sok hibásan színezett példány 
van forgásban, ezért már Geibel tulajdonos nyi l -
vánosan és méllán megrovandó; ez már érde-
kemben is van; mert az általam fáradsággal e l -
készített földképeket színezés végett ollyanokra 
bizni, kik azokhoz nem értenek, 's illyeneket i s -
koláink számára árulgalni sem az én, sem az i s -
kolák érdekében csakugyan nem illő, 's az illy 
hibásan színezett példányok visszavételére 'á i l -
letőleg kicserélésére Geibel tulajdonos joggal 
szoríttathatik. F é n y e s E l e k . 

V e g y e s e k . 
Válasz a1 somorjai |»apvn]a*z1á'» 

ü g y é b e n . Tiszteletes Bauhoífer György urnák, 
szeretve tisztelt lelkészünknek, a' budai ujan ala-
kult lelkészi hivatalra lelt megválasztása által a' 
somorjai evang. lelkészi hivatal megürülvén, az 
itteni hívek kényszerítve lettek uj lelkésznek v á -
lasztására , 's e' czé lbó l , mivel az ajánlási jog 
egyházunkban mindeddig a' convent által g y a k o -
roltatott, a' convent előlegesen tartott ülésében a' 
megürült lelkészi hivatalra kitűnő jellemeik t e -
kintetéből három ifjú e g y é n t , úgymint Kanka 

György, Torkos Károly, és Petz Gyula urakat 
ajánlandóknak vélvén, egyszersmind elhatározta, 
hogy ámbátor itt mindeddig a' papválasztás nyílt 
szavazás utján történt, mégis ezen régi szokás 
változtassék meg, és helyette a' titkos szavazás 
hozassék be. 

Melly határozatnak következtében mult oct. 
23-kán a' templomban tartandó lelkészválasz-
tásra minden fizető tagjai az egyháznak meghi-
vatván, de közülök csak 5 4 - e n jelenvén meg, 
ezeknek a' convent határozata felolvastatott, 's 
általok a' választás rendje köztanácskozás utján 
ugy állapíttatott m e g , hogy 1 - s ő helyre Kanka 
György, 2 - r a Torkos Károly, 3 - r a Petz Gyula 
urak nevei Írassanak, 's 1. 2. 3 . számmal is j e -
gyeztessenek fel a1 golyózásra készített ládára. 
Minthogy azonban a' választó tagok közt még 
többen találtattak, kik olvasni nem tudván, a' 
ládára irt neveket és számokat egymástól m e g -
különböztetni nem tudták, a' többség a' titkos 
szavazást ugy fogadta el, hogy a1 választó lagok 
közül két egyén neveztessék ki, kik a' golyózási 
ládánál l e v é n , a' rendre felügyeljenek 's a' ne 
talán tévedöket , ha felvilágosítást kérnek, útba 
igazíthassák. — Illy előzmények után a'golyózási 
láda az oltár mellé hátul az egyházfi által kitétet-
vén, 's a' felügyelésre nevezett két tag ott helyt 
foglalván, a' golyózás ugy kezdeteit meg, hogy 
a' választó tagoknak a' golyók általam az oltár 
előtt sor szerint egyenkint kiosztattak, 's a' v á -
lasztó tagok a1 golyózási ládához az oltár háta 
mellé egyenkint bocsájtattak; a' választás m e g -
történtével pedig a' golyózási láda az egyházli 
által a' felügyelésre nevezett két tag jelenlétében 
ismét az oltár eleibe hozatván, mindnyájok szeme 
láttára felnyittatott, és a' golyók megolvastatván, 
Kanka O. ur nevére 21. Torkos K. úréra 6. Petz 
Gy. úréra 27 golyó vetve lenni tapasztaltatott; 
mire e g y választó tag az észrevételt tette, hogy 
miután a' két kisebb rész épen annyit tenne, mint 
a' legnagyobb, és igy a' valódi többség csak ugy 
tudathatik k i , ha a1 legtöbb szavazatot nyert két 
kijelellek neveik ismét kitüzetnek, és a' kettőre 
uj szavazás történik, és igy a' titokban szavazott 
6 tagnak alkalom adatik szavazataikat egyik v a g y 
másik több szavazattal biró kijeleltre adni a' nél-
kül, hogy magokat megnevezni kötelesek l e g y e -
nek, 's ezt tenni annál szükségesebb, mivel a' 
szavazás után a'golyók olvasása alatt is egy pár-
ral a' választók száma szaporodott, kiket a' v á -
lasztásból kizárni jogsértés nélkül nem lehet; de 
de ezen észrevétel olly felkiáltással mellőztetett 
el, hogy ha még százan jönnek vagy százszor 
szavaznak i s , mindenkor Pecz uré lesz a1 több-
ség. Melly felkiáltás ámbátor már magában is v a -
lamelly alattomos pártoskodást árult el, mindazál-
tal miután egy tag , ki nyilván tett felszólalása 
szerint titkon Torkos úrra szavazott, nyilt szava-
zatát Petz úrra adá, azután pedig az illy módon 



megválasztott lelkész ur meghívó levelébe ikta-
tandó fizetés meghatároztatott, a' gyűlés csendes-
ségben eloszlott. — Másnap a' választó tagok közt 
olly hír szárnyalván, hogy valamelly pártoskodás 
Petz ur részére előlegesen valóban történt, 's az 
korcsmában is üzelett, azon felül a' golyózásnál is 
olly hiba követletctt e l , hogy a 'golyózás i láda 
fordítva ugy tétetett ki, hogy Iíanka ur n e v e , ki 
1 - s ö helyre volt jelelve, a* 3—ik helyre, ellenben 
Petz ur neve a' 3-dik helyett 1 - s ö helyre esett, 
miután ezen hír nekem hivatalosan tudtomra ju-
tott, 's olly választó tag is jelentette magát, ki a' 
golyózási ládának megfordítása miatt állítása s z e -
rint Kankaur helyett Petz úrra szavazott, én tiszti 
kötelesséíremnek tartottam mindezeket a' válasz-© 
tolt lelkész ur meghívó levele aláírására 's elkül-
désére october 2 ó - k é n tartott conventi ülésben 
jelenteni, midőn a' convent a' golyózási ládának 
hibásan történt kitételét a' felügyelésre nevezett 
tagoknak elismeréséből valóságosnak találván, a' 
pártoskodókat pedig az inger eltávoztatása tekin-
tetéből kinyomozni nem akarván, 's csak általá-
ban figyelmeztetvén arra , milly veszedelmes l é -
gyen illy szent ügyben a' megyei tisztujításoknál 
is kárhoztato t pártoskodás, — a' meghívó levél 
aláírását és elküldését felfüggesztette, és a' v á -~ O 7 
lasztó tagokat uj választás végett nov. 3-kára 
egybe gyűjtetni rendelte. Melly napon a' választó 
tagok a' templomban ismét összejővén, 's előle-
ges tanácskozás utján abban állapodván meg, hogy 
miután a' zavar leginkább abból eredett, hogy a"1 

titkos szavazáshoz a1 tagok még nem szoktak, 
ennél fogva az előbbi szokás szerint a'nyilt sza-
vazás ezúttal is lartassék meg; minek következ- l jóüő életnek is jó polgárokat növel, igen jól t a -

fölszentelése tartalék. Ezen 19 öl 's 1 lábnyi 
hosszú 's 7ec!fél öl széles épület' szegeletköve, 
múlt év nyarán tétetett l e , e' helység nagylelkű 
földes asszonya özv. gróf DessewlTy Józsefné és 
Virginia gróf kis asszony ő nagyságok által; 's 
imé e' rövid idő alatt az igen czélszerü szép haj-
lék elkészült. E g y közönség' bu/.galmát tanusít-
ja e z , melly a' közelebbi években alkalmas uj 
pap'akot építeni, — templomát, tornyát kijavítani, 
díszes a!akb;i helyezni buzgólkodott; — melly 
5 8 évekig híven szolgált b. e. lelkészének e m -
lékkötet e m e t , 's e 'há lás tettéről az 1841 iki 
62ik számú Pesti Hírlap hasábja'n ma olvasó k ö -
zönséggel megismertetett. A' hazaszerü ismert o o o 
grófi ház, buzgó jobbágyai nemes lörekvé -é t , 
Isten e ott mindenkor kedves áldozatokkal s e g í -
tette elö. A1 paplak falaiban 50 ,000nél szapo-
rább tégla , az iskolán 1 8 , 0 0 0 c>erép, minden-
féle lakatosmunka vassal együtt , ÍOOszál d e s z -
ka , az udvarnak a' közbe eső telekkeli nagyob-
bítása, 's több száma nélküli kegyes adományok, 
az úri jogot's hatalmat atyai gyöngédséggel mér-
séklő kegyes földesuraság példás nagylelkűsé-
gének nyilvános bizonysági! A1 boldogítottak e' 
kegyességért , atyáskodó jóságért hálájukkal f izet-
nek. Illy czélból tüzetett népiinnep a' fent irt 
napra szép hivatását lelkesen fölfogó helybeli ref. 
hitszónok tiszt. Bors János ur 's a' elöljáróság á l -
tal. Templomba gyűlt a' nép, hol a' 234ik ének' 
l s ö 's 2ik versei elénekeltetvén : tisztelt barátom, 
két felé osztott beszéde első részében, a' jól 
rendelt népiskolának, melly nem csak értelmet 
fejt, de szivet is nemesít, nemcsak e' jelen, de a' 

tében a' választó tagok szavazatokat fenszóval 
egyenkint a"1 legnagyobb renddel kijelentvén, a' 
következmény az lett, hogy Torkos ur, ki legidösb 
koránál fogva ezúttal 1 - sö helyen ajánltatott — 
13. a 2 - ik helyen ajánlott Kanka ur 45. a' 3 - i k 
helyen ajánlott Petz ur pedig 13. szavazatot nyer-
tek, 's ekkor a' Pelz úrra szavazott 13 tag ujan 
szavazván, közülök 8 Kanka úrra, 5 pedig Torkos 
úrra adta szavát, és igy Kanka ur 5 3 szavazattal 
4 8 ellenében lelkésznek elválasztatván, a' meg-
hívó levél nekie Pozsonban lakó helyére fel is 
küldetett 's a' t. 

S z e l e c z k y I s t v á n , 
mint a' somorjai ev. egyh. felügyelője. 

I s k o l a s E e n t c l é s . Szent Mihályon f .é . 
őszutó 19kén örömünnep, a díszes ref. uj iskola 

Iáit rajzát adva; 2ikban történet írási adatokhoz 
hü vázlatban fölmutatá, mit tett e' nemben elei-
től fogva az emberiség;" ide szövé be a' több h e -
lyeken létre jött kisdedóvó intéze ek' jótékony-
ságát, hallgatóit reménynyel lelkesen töltve el, 
mikép ott helyben, ez intézet felállhatásának örül-
ni a' szent-mihályiaknak okuk nem soká leend! 
végül a' helybeli elöljáróságnak , a' közrendnek 
az építésben kitüntetett buzgalmukért, méltányos 
elismeréssel. A' méltóságos földesuraság m e g -
hálálhatlan kegyességiért pedig mint közérzés 
tolmácsa legforróbb köszönettel adózott, buzgón 
ajánlva az egész grófi ház nagyjait 's kicsinyeit 
Isten mindenható oltalmába!! Ezután a' mgos 
grófi ház 's az egész közönség az iskola nagy 
teremébe ment, hol tisztelt barátom, buzgó k ö -
nyörgésben, az iskolát a' mindenség uránok be-
mutatva, kellő lelkesedéssel imádkozva, felszen-
telé azt. Az igy felszentelt iskolai epületet a" 
helybeli tanítóknak átadá, buzdítva őket nagy 
rendeltetésük fentérző lélekkeli felfogására. F o -
gadta ezt társai nevében is Pető Bálint iskola-

hogy Sxelectky ur e ló .dá» . engemet a ' választás i«- igazgató ur érintve röviden a'tanítói hivatal fon-
metlésének szükségé felól meg nem gjózött. No de egy j tOS és terhes V o l t á t , felhíva a'Szüléket a'hathatós 
szót se többet! S z é k á c s . I közremunkálásra 's a* t. Buzgón szónokolt tanítója 

* ) A" dolog tehát annyira a ' mennyire fel van világosítva. 
Í tél jen a' tisztelt közönsée . A ' mi megtör tén t , az m e g -
tö r t eo t . De nekem tisztemben all bocsánatot kérni T — y 
J . ú r t ó l , hogy közleményében rága lmat gyaní to t tam. 
Kerem ót, ne vitassa többé ezen ügye t . Én kissé durae 
capaci tal is ember vagyok '« hihetőleg ez lehet oka , 



után az első tanuló növendék állott elő, ünnepélye-
sen tevén ígéretet , fogadást, miképen nemcsak 
mig iskolába járnak, de azután is, midőn onnét 
kilépnek, a1 mgos földesuraság atyáskodó k e -
g y e s s é g é t , elöljáróik r ó l u k való szives gondjait 
ipéldás és istenes magokviseletével meghálálni 
fogják! — Adjon a' kegyes ég minden jobbá-
gyoknak illy nagy lelkű földesurat — minden 
földesúrnak a' nagyszerű jóságért — bőkezű 
adakozásért, illy hív jobbágyokat!!! 

V a r g a L a j o s . 

A' Buiiántwli reformátusoknál dí-vsiutzó Faj»i Oklevél. 
Békesség az Olvasónak! 

A' Keresztyén Ekklesiábnn, miképpen v é t e s -
senek fel az ujj Lelki Tanítók az Egyházi szent 
hivatalra; azt szent Pál Apostol ekképpen szabta 
elönkben 1. Tim. 3 : 1 - 10 és 1. Tim. 5 : 22 . 
annkk ki a' Jésus Ekklesiájában Tanilói vagy 
Lelkipásztori hivatalt kiván, szükség jó bizonysá-
gának lenni az ö feddhetetlen életéről, — jó tu-
dományáról', és tanításra alkalmatos voltáról, és az 
illyen elébb meg próbáltasson,' s azután szolgáljon, 
— ugyan azért kezeidet senkire hirtelen ne vessed. 

Ezen Apostoli rendeléshez képest: mi alább 
megírattak, mint a' Dunántúli Kerületben he lyez -
tetett és a' Helvetziai Vallástételt követő E v a n -
gelika ekklesiának, az Isteni Gondviselésből ez 
idő szerént vuló Ekldesai fő Igazgatói, a' Lelki 
pásztori hivatalra magát fel vétetni kívánó Atyánk-
fiát Tisztelendő Urat , minekutánna 
eddig való Eletének fedhetetlenségéröl, tudomá-
nyos készületeiről , és a* tanításra alkalmatos 
voltáról jeles és minket meg nyugtató bizony-
ság leveleit előmutatta : a' Keresztény Vallás 
Tanítójában meg kívántató tudományokból kö-
zönségesen és szorgalmatosan megvizsgáltuk, — 
és már előre is letett esküvéssel kötelezvén magát 
a' Prédikátori szent hivatalnak lelkiismeretessen 
lejendö folytatására, 's Egyházi törvényeinknek's 
rendszabásainknak pontos megtartására ; a' szent 
Apostoiok' példája, és az első Keresztény Ekk-
lésia rendtartási szerint , kezünknek fejére való 
tételével a' Jésus Evangetioma rendébe, és száma 
közzé bevettük, és valamint mi Őtet az Ur Jésus 
rendelt szolgájának esmerjük, ugy másoktól is 
annak esmertetni és tartaltaini kívánjuk , adván 
neki ezennel, mind azon reformata Ekklésiai F e l -
söség' meg edgyezéséve l meg hivattatik, hatal-
mat az Isten beszédének közönséges tanitásárára 
é s h h d e s é r e , — a' Jézus Krisztus által szerzett 
két Sákramentomoknak, a' szent Keresztségnek, 
és Uxi szent Vatsoiának , meg állított Liturgiánk 
szerént való kiszolgáltatására, — házasságoknak, 
lelki áldások közt Hit letételével való meg k ö -

*) Az or thograp lna nem a ' mienk. S z é k á c s . 

l ésére , és meg erősítésére, — az egyházi f e n y í -
téknek , Evangeliomi szel ídséggel , és okos v i -
gyázással lejendö gyakorlására, — és minden lelki 
pásztori hivatalt illető kötelességeknek, a' H e l v é -
tziai vallástétel és Kanonaink' utmutatása szerént 
való folytatására. — 

Mellyeknek hitelesítésére , fellyebb említett 
Tisztelendő Atyánkfiának , és már 
az reformata Ekklesiába beállított 
Prédikátornak kiadtuk ezen nevünk' aláírásával, 
és a' fö Tiszteletű Dunántuli Superintendentia 
pecsétjével megerősített levelünket , esedezvén 
a' Világosságok Attyának, kitől száll alá minden 
jó adomány és tökélletes ajándék, hogy a' Jésus 
Evangeliomának ezen ujj hirdetőjének tanításait 
és minden szent foglalatosságait, t egye az ö gond-
viselésére bízatott hívekre nézve épületessé, és 
Keresztyéni igaz hittel és jó cselekedetekkel g y ü -
mölcsözővé. — 

Költ a' Helvetiai Vallástételt követő Dunán-
túli Keriiletbeli Superintender.tiának 
napján esztendőben tartott fö Con-
sistoriumában. — 

Eddig az Oklevél , 's most következnek a* 
Superintendensi és Esperesi aláírások a' kerületi 
pecséttel együtt. — B S o m o g y i . 

A d a k o z á s . A' miskolczi ág. hitv. g y ü l e -
kezet számára a' pilisi egyház érdemteljes le lké-
sze nt. Sárkány S. ur küldött 1 fr. 2? kr. pgöben. 

JLevele eés. A ' 4 5 . számbeli kérelmem k ö v e t k e z -
tében választ nyerek nt . Ambrósz M. bánáti esperes ur to l , 
mellyböl. szíves köszönetem kife jezése mellet t , a' kővetkezőt 
véltem kiemeler időnek: , ,A" n. kikindai szegény gyü lekeze t -
nek lelkészét , Frint János u r a t , j e len leg mint családatyát , 
még nagyobb szánakozasra méltónak ta r tom, mint magat a ' 
gyü lekeze te t . Első ephemer egyháza l ibendorf elszéledvén, 
nem tudám, hova a lka lmazzam, németül és magyarul jol t u d -
ván, de tótul nem. Ajánlot tam öt a' háromnyelvű k ik índa iak-
n a k ; tetszik is ö a ' két nemzet fe lekezetnek de a ' szláv a j -
kunk szüntelen háborognak e l l e n e , noha már többször k e r -
tem és intet tem őke t , kivál tképen főpásztor urunk azon s z a -
vaival is* ne propte r l ingvam perdant re l ia ionem. Pedig e ' 
férli fáradhatlan buzgóságu 's már annyit tett a ' kikindai 
egyház e m e l é s e r e , hogy e reszbeu érdeme tagadhatatlan 
's esperességünk által hálásán van elismerve* l ^ e n , i^en n e -
hezen esik tehát sz ivünknek, hogy le<rjohb akarat mellett is 
sorsán nem segí the tünk. Hát ha becses prot . lapja mind a ' 
négy egyház kerüle tnek tudtára adná mind s o r s á t , mindazon 
k ö n y ö r g é s é t : vajha valamelly német vagy magyar szolgálatra 
nyílnék valahol mezeje , 's a ' t . S z é k á c s . 

Megjelent Kecskeméten, Szilády Károly betűivel 
és költségén: 

HIT, REMÉNY, SZERETET 
ájtatos elmélkedésekben. Műveltebb protestánsok 
számára irta Szilády László ev. ref. pap, ságvári 
lelkész, somogyi egyház- 's vármegyei táblabíró. 
— Szerezhető Kilián 's Eggenberger könyváro-
soknál 1 ez. fton; finom velinen 1 ft '^0 kron. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
49. szám. Harmadik évi folyamat. Dec. 7. 1844. 

Man musz sich ve r t r agen , man musz neben e inander za bestehen suchen. Am Ende. wenn man nur t h a -

t ige Klugheit entgegen zu setzen nicht zu schláf r ig i s t , musz dennoch das Bessere, das Festere 

b l e iben , und das den Bedürfnissen der Menschheit Genögendere . 

S p i t t l e r ' s a k a d e m i s c b e V o r l e s u n g e n . 

TARTALOiM: Lulher a' spirai cs ágostai országgyűlések alatt. 
\ 520—1530.— A' nemzeti irodalomban feltűnő ujabb szókat 
szabad-e használni az egyházi beszédekben, 's ha szabad, 
milly korlátok közt. V á l > i Pál. — Válasz Székács urnák. 
N. N. — Irodalom. — Külföld. — Vegyesek. 

Iiiitlier a' spirai és ágo«tai ország-
gyűlések alatt. 1589-1530. 

Gondoltuk, hogy az evang. vallás szabadsága 
polgárosítva lett, 's a' spirai manifestatio őszinte 
tiszteletben álland. Róma kemény ostromot szen-
vedett; a1 hitvédö Lajos és püspökök elestek Mo-
hácsnál. Luther azt irta, hogy e' kettős csapás 
Isten büntetése a' keresztyéneken, de ezek na-
gyobb fatalisták voltak, mint ö, mert semmit sem 
tanultak és mitsem felejtettek. Az 1527-dik év 
május 1 2 - k é n vala már alakulandó a' poroszlói 
szövetség, mellynek pontjai leendettek. Luther-
nek befogattatása, a' saxoniai János és hassziai o / 
Filep birtokaik feloszlása, a' régi hit- és szertar-
tások visszaállítása, a' kiköltözött szerzetesek és 
apáczák befogdostatása. Pack Ottó fedezte fel 
ezen titkos szövetséget a1 hassziai grófnak, ki 
Dresdában György herczeg ipájánál mulatása a l -
kalmával a'herczegi pecséttel ellátott hiteles má-
solatot is látta. — Kétségtelen adatok ugyan nem 
e léggé bizonyították ezen szövetséget, de terhes 
körülmények tették és teszik máig is hihetővé, 's 
jogosították az evangélikusokat, hogy még j ó -
idején védelmökre egyesüljenek. A' Rommel 
gyűjteményei között olvasható a' császár szám-
űző rendelete Filep ellen : a' János fejedelemsé-
gét Ferdinánd főherczeg nem akarta elismerni; 
György herczeg, ki e' fejedelemségre vágyott, 
de a1 császár előtt nagy érdemű Fridrik életében 
fellépni nem bátorkodott, most nyilván megtá-
madta utódját, söt a' császár testvérével Katalin-
nali házasságát is megakadályozta, papjai pedig a' 
Lutheranismus közelgő veszedelmét hirdették; 
végre a z , hogy a1 papi fejedelmek az evangél i -
kusok hadi készületeik költségét megfizették, nem 
alaptalanul gyaníttalták azt, hogy a' szövetsége-

sek az evangélikusok huszonhatezer fegyveres 
népétől megrémülve, készületlenek is levén, a' 
szövetséget megtagadják, és a' szegény Packot 
i s , ki utolsó órájában is erősítette a' szövetségi 
oklevélnek a' dresdai levéltárban lételét, ártatla-
nul kivégeztessék. Azonban Luther maga is k é -
telkedett, ámbár későbben gyakran emlegette , 
hogy a' György hg szerfeletti mentségei előtte 
gyanúsak; nem engedte a' saxoniai fejedelem-
nek, hogy a' hassziai gróf kívánsága szerint t á -
madó hadat indítson, azt adván tanácsul, hogy 
még elég idö l evén , a' császár értesítessék, ki, 
úgymond, a' távollétében kezdett békeháborítást 
meg nem fogja engedni. — Luther ezen tanácsa 
loyalis és becsületes volt, de politikai tekintetből 
sokan nem helyeslik. — Az evangélikusok letet-
ték a' f egyver t ; a' papok százezer forintokat 
fizettek kárpótlásul; György herczeg kibékült 
vejével ; a' mainzi érsek megengedte birodalmá-
ban a' Luther tudománya hirdetését: azonban alig 
pár évek múlva Bajorhonban máglyák gyújtattak, 
mellyeken Münchenben Karpentárius Györgyöt, 
Kölnben Flystedt Pétert és Klarenbach Adolfot, a' 
passaui püspökségben Kaiser Leonardot hamuvá 
égetteték. Silesiában Reichel Jánost és a' hálái 
papokat meggyilkoltatták. 

A' császár Walladolidból küldölt levele által 
Spirába országgyűlést hirdetett, mellynek két 
feladatokat tűzött ki: a' török elleni segedelem é 
a' Lutheri eretnekség kiirtása feletti tanácskozá-
sokat. A' rendek előbb a' vallásról tanácskoztak, 
mondván, hogy előbb tisztában kell lenniek e g y -
mással. E g y választmány küldetett ki , mellynek 
14 tagjai közül tizen catholikusok és csak négyen 
voltak evangélikusok: ez a' spirai határozat vi lá-
gosítását hozta szőnyegre, 's e' következő mun-
kálatot adta be : a' rendek hálával vévén a' c s á -
szár biztató igéretét, megkérendő ö felsége, hogy 
legfeljebb egy vagy másfél év alatt Némethon 
valamelly városában közzsinatot tartani méltóz-
tassék, azon esetben, ha a' pápa bele nem e g y e z -
n é k , császári elnöklet alatt: — mivel azonban az 
utóbbi spirai országgyűlés végezése sok balma-
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gyarázatokra adott alkalmat, és az uj tudomány 
terjesztésének törvényes mentségéül szolgál , a1 

wormácziai rendelethez hivek ezentúl is azok ma-
radjanak , azok ped ig , kik azt végre nem hajtot-
ták, oda utasíttassanak, hogy, ,,a' mennyire embe-
rileg eszközölhető," a'zsinatig minden további ú j í -
tásokat szüntessenek m e g , a' szent mise v issza-
állíttassák, a 'könyvnyomtatók, anababtisták és 
evangelikus prédikátorok hallgattassanak el. Ezen 
választmányi munkálat mielőtt közülésben tár-
gyaltatott , már mint véghalározat olvastatott f e l : 
az evangelicusok rögtön ellentmondottak, másnap 
írásban is b e a d t á k a' saxoniai fejedelem felszólí-
tására Luther által készített nyilatkozatukat, mel ly-
nek következő tartalma volt: Az Isten dicsőségét 
és örök idvességünket érdeklő tárgyak, szavaza-
tok többsége által el nem döntethetvén, a' vallásos 
villongások okait a' mindentudó Isten ítélete eleibe 
terjesztjük, 's e1 mellett hivatkozunk a' norinber-
gai végezésre és ott a' pápai követnek adatott f e -
leletre : ez idö óta mindkét részről legüdvösebb 
eszköznek ismertelett e g y szabad köz-zsinat tar-
tása, mi azt bizonyítja, hogy az országos rendek 
az evangeliomi tudomány tanítását soha sem ti l-
tották. Különben a' zsinatokra hivatkozás szük-
ségtelen lett volna: most mi Isten előtt nem v e -
hetjük magunkra, hogy azok, kik egyezésünkkel 
és pártfogásunk alatt az evangeliomi tudományt 
elfogadták és terjesztették , már a' wormácziai 
rendelet tárgyai legyenek és üldöztessenek, kü-
lönben önmeggyözödésünk ellen cselekednénk: 
különösen sérelmet találunk a' mise visszaállittatá-
sában,miután lelkészeink annak keresztyénelleni-
ségét a' szent Írásból rég bebizonyították, külö-
nös levén az is előttünk, hogy elleneink az urva 
csorája két szín alatti osztását birodalmaikban nem 
engedik, mikor a' misének megengedését a' mie-
inkben szorgalmazzák, holott ez, mit a' császár 
sem sürgetett, a' zsinatra tartozandó: nyilvános 
ebből az is, hogy a" zsinattartással tiszta szándék 
nincs. A' spirai utóbbi végezés megsemmisítésé-
ben meg nem egyezhetünk, miután a z , az orszá-
gos rendek közmegegyezésével készült és fel— 
bonlhatlan, — Ezen nyilatkozatot elfogadni nem 
akarták, söt midőn az evangelicusok kis időre a' 
teremmelleti szobába vonultak tanácskozás végett , 
az alatt Ferdinánd és a' császári biztosok a' t e -
remet elhagyták, és az utánok küldetett követek 
hívására sem akartak visszatérni. — Látván az 
evangelicusok ez őszintéién bánásmódot, a' fent -
irt nyilatkozatból, e g y reúdes protestatiót kész í -
tettek, melly sok vonakodás után az országos iro-
mányok közé csakugyan fel is vétetett. — A l á -
írták ezen oklevelet János saxoniai fejedelem, F ü -
löp hassziai gróf, György brandenburgi márk-
gróf , Erneszt és Ferencz lüneburgí hercze-
gek , Wolfgang anthalti berezeg, tizennégy sza-
bad városok, a' paderborni püspök, a' w e r -
theimi gróf, több más grófok megbízásából a" 

a' hassziai gróf. * ) — Ez a" protestáns nevezet 
eredete és története, annak idejére visszatérve a' 
hitvallás szabadságát törvényesített spirai orszá-
gos határozat védelme, ez által a' meggyőződé -
sen uralkodott hitbiróság jogszerűségének taga-
dása, az usurpált követelések elutasítása, és igy 
negatív természetű: nincs ezen nevezetben semmi 
positiv megtámadási elv, miként ezt sok ideig s i -
kerrel magyarázgatták, mig több mint három 
századok kedvező tapasztalata meg nem győzte a 
statushatalmakat a" fe lő l , hogy az emberiség 
örök fejlődése ellenállhatlan processusában a' 
protestantismus jobban biztosítja a' társaság csen-
dességét , mint azon erőszakolt természetelleni 
stabilismus elvei, meliyeknek valósága, igazsága 
lármásan hirdetve bár, de bebizonyítva soha sem 
v o l t , a' történetek lapjai pedig épen ellenkezőt 
tanúsítanak. — Az evangélikusok törvényes ö s -
vényen állottak, midőn a' spirai határozatot v é -
delmezték; ez utóbbi határozat pedig nyilvános 
visszalépés volt , mellyet már jogszerüleg sem 
lehetett kívánni, de teljes lehetetlenséget is f o g -
lalt magában, miután a' saxoniai és hassziai v iz i -
tatiók megtörténtek, a' hamburgi zsinat tartatott, 
az evangélika egyház a' stálushatalmak e g y e z é -
sével , söt költségével rendeztetett. **) Ha v issza-
tekintünk már három országgyűlések folyamaiára, 
tapasztalni fogjuk az őszintelenséget, erőszakos-
kodást, cselszövényeket egyrészről , másrészről 
a* közvélemény kisugárzó manifestatióit a' hatá-
rozatlan kifejezésekben, miként a' legsúlyosabb 
végezések is a' wormácziai már magában idö 
után és törvényes formák nélkül átcsusztatott ren-
deletnek végrehajtását az unalomig sürgetések 
közben, mennyire lehet, emberileg telhető'6 

szavakkal mérsékeltettek. A' protestatio e* tekin-
tetből is loyalis, a' formaságokra nézve is, miután 
e g y országgyűlés sem volt , mellynek kétségte-

* ) Olvasható ezen oklevél Müllernél : Hislorie von der 
evangelischen Standé Protestation. Jena 1705. 

* * ) Das Reformat ionsrecht , we lches die Reformatoren selbst 
zu den Rechten de r wettHchen Gewalt z á h l f e n , w a r 
mithin w e d e r eine Befugnisz zu bes t immen, was in d e r 
gelelirt w e r d e n , oder w i e de r Gottesdienst e inge r i ch te t 
w e r d e n so l l e , noch eine Thát igkei t , die an sich schon 
Beruf de r Regenten seyn so l l te ; es w a r nur eine T h á -
t igke i t , welche diesen obliegen soll te, sofern die K i r -
chenoberen selbst durch eine wieder recht l iche Gewal t , 
we l che sie sich űber die Kirche be i leg ten , das v e r h i n -
dern w o l l t e n , was die Stimme d e r Ki rche selbst f o r -
d e r t e . — — — Durch den W i d e r s t a n d welchen die 
Bischöfe der Reformation en tgegense tz ten , fiel die E i n -
r í ch tung de r evang. Kirche d e r we l t l i cben Gewal t alléin 
anheim. Eichorn Grundsátze des Kirchenrechtes. 
Göttingen 1831. t. 1. S. 345—346. E z t az egyház i 
legitimitás védelmezői e l l enekbe hoztam f e l , k iknek 
kedves szavokjárása a ' protes tant ismus revolu t ió ja : p o -
litikai tekintetben o l v a s h a t j á k : Thsifner s upe r in t en -
dens je les munká já t : Protestantismus aus dem Stand-
punct der Politik. 



len többsége, nyilván és határozottan kárhoztatta 
volna Luthert é s az ö tudományát. 

A z evangélikusok követséget küldöttek a' 
császárhoz, az utóbbi országgyűlés leírását, a' 
prolestatiót, a' norimbergai határozatot, a' német 
nemzet száz sérelmeit é s az Adorján pápa l e v e -
lét ahhoz me l l éke lvén , e g y külön szerkezetben 
az appellátiót is neki megküld vén. Esedeztek , 
hogy mindezen adatok megfontolása után ügyök 
igazsága és törvényessége felöl győződnék meg. 
— A* lombardiai és római császári koronákkal a* 
pápa által épen akkor és utoljára koronázandó, a' 
franczia l - s ö Ferencz királylyal háborús v i s z o -
nyok között l e v ő , 's a' pápával a' római ostrom 
után békességre lépett császár kedvetlenül f o -
gadta a' kisszerű városi követeket, midőn a' r o -
manisták fényes fejedelmi szövetségek által t i s z -
telkedtek, fogságba tétetvén, magával vitte őket 
a' pápa közelébe Bolognába, honnan csak hamar 
szabadon is bocsájtotta, a protestánsokat az utóbbi 
spirai végezések megtartására utasítván. 

Ezen utóbbi spirai v é g e z é s fontos vala a' 
császár előtt , mivel annak következésében még 
a' bolognai várban együtt mulatások alkalmával 
a' pápát zsinattartásra szorgalmazta, ki minden 
módokat e lkövetett , hogy a' császárt erről l e -
beszélhesse . — Az eretnekek, úgymond a' pápa, 
kétfélék, a' nép és a' fejedelmek: az első hihe-
tően el levén csábítva, a' zsinat nem alkalmas 
eszköz arra, hogy az öt jobbra tanítsa, söt in -
kább vakmerőségét fogja n e v e l n i , mert ha meg 
fog neki engedtetni az, hogy a' vallás dolgában 
kételkedjék, majd ürügyül fogja használni azt, 
hogy a' világi kormánynak is törvényeket s z a b -
jon, és ha egyszer a' papi hatalmat korlátolta, 
hasonlót fog tenni a' világival is: könnyebb a' 
nép első követeléseit e l lenezni , mint kis e n g e d -
mény után azokat korlátozni; a' mi a' fejedelme-
ket illeti: ezeknek nem a'vallás van érdekökben, 
de az egyházi javak rablása és a' határtalan ha-
talom, bár ha némellyek közülök még észre sem 
vették, de mihelyest ez önhasznot igérő tilkot k i -
találandják, követni fogják a' többieket (értette a' 
pápa a' catholikus fejedelmeket). Mindazok, m i -
ket a1 protestánsok kívánnak, zsinatok által el 
vannak v é g e z v e , és mindeneseire jobb lenne, ha 
némelly tárgyakban ő (a1 pápa) intézkednék, mint 
a' protestánsok kívánsága szerint szerkesztendő 
zsinat 5 ő ugyan sokat veszítend Németországgal, 
de a' császár vesz tesége nagyobb leend : l egta-
nácsosabb tehát a'hatalom és tekintély útját hasz-
nálni, mig a' többség engedelmes, de sietni kell, 
nehogy az, oz uj tudomány hasznaival megismer-
k e d v é n , fellázadjon, a' zsinatról való beszéd 
mindent e lront , ő ugyan személyére nézve attól 
mit sem tart, mivel az üdvezítő szavaiba bizik, 
ki mondá, hogy a' pokol kapui sem lesznek g y ő -
zelmesek ; az előbbi zsinatok a* pápákat határta-
lan hatalommal ruházták f e l , de a' pápák a láza-

tosságból nem használták a z t , bár mindannyiszor 
felhivatva voltak: de a' statushatalmaknak é r d e -
kekben áll a' pápai hatalmat támogatni, különben 
ők e' nélkül a' püspököket nem zabolázhatják. A* 
protestánsok a* zsinatra hivatkozással csak időt 
kívánnak nyerni, kárhoztassa csak őket majd a' 
zs inat , mi könnyen hihető, azonnal ellene l e s z -
nek ; a' pápai szék semmi tekintetben sem e n g e d -
heti meg , hogy az általa elitélt dolgok ismét uj 
itéiet alá vétessenek: a' császár pedig, mint az 
egyház ő r e , köteles a' X - d i k Leo Ítéletét és a* 
wormácziai rendeletet végrehajtani. Közlik ezen 
iratot Pallavicini III. 2. 5. Sdrpi L. 1. Rajnáid 
am. XX 659. és Wessenberg. B. 3. S. 112 113. 
catholikus, és Seckendorf II. 142. Hortledcr I C. 
15. protestáns hók. — A1 császár felelt a' pápá-
nak: hogy ő a'zsinat tartásától e inem állhat, nem 
is akar, a1 pápa tanácsadása csak avatatlanok előtt 
nyomatékos; a' zsinatnál igazságosabb kívánat 
nem lehet ; az egyházba sok dolgok csúsztak be, 
mellyek az Isten dicsőségét homályosítják; sok 
önző ármányoskodások nyilván szembeötlők; a' 
pápa azt is tudhatja, hogy a'tanításban különböző 
vélemények támadtak , mellyeknek kiegyenl í té-
sökre a1 zsinatnál jobb mód nem lehet; a' hiteles 
régiség bizonyságait csak ott lehet vizsgálni; 
ezeknél fogva ö (a1 császár) köteles eszközölni, 
hogy mindenki meghallgattassék, a' határozatok 
ne zsarnoki önkény szerint hozassanak, hanem 
azon törvények és tudomány szerint, mellynek 
isteni eredete kétségielen — Közli ezen feleletet 
Le Plat Monum. II 322—323. után Wessen-
berg. B. 3. S. 114. mindketten catholikus irók: — 
az ultramontanisták pedig nagy bölcsen elhallgat-
ják. Ök tudják, miért? mi örömest használunk 
minden adatot, melly az annyiszor gyanúsított 
császár belső jellemét velünk ismérleti , és az 
eddig ne talán rejtett tudomány hijányában támadt 
idegenséget megszünteti. Ha vannak rejtelt ada-
tok , kötelessége minden jó honpolgárnak f e l f e -
dezni azokat; ámde vannak emberek, kik a' vétek 
súlyát nem szeretik magok hordozni: de eljövend 
a' kor, és elközelget, midőn a' sajtószabadság csak 
használni, de ártani semmi esetre nem fog. 

Mindezek az evangélikusok elölt azon időben 
titokban levén , csak a' visszatért követek tudó-
sításaikból érték meg a' császár hidegségét; olta-
lomról kezdettek gondolkozni a' nem reménylett 
válasz után: és már Rotachban összegyülendök 
voltak, midőn a' hassziai grófon kivül a' többiek-
ben hirtelen aggodalom támadt a''városokkal s z ö -
vetkezés , vagyis theologiai értelemben, a' z w i n -
gliánusokkal egyesülés miatt. 

Luther két izben adott véleményt az akkori kö -
rülmények közötti szövetkezés ellen a'saxoniai f e -
jedelem kívánságára: mindkettőt egész terjedelmé-
ben olvashatni Müller ésRommelgyűjteményei k ö -
zött, kivonatban pedig Marcheineckenél Geschichte 
der Deutschen Reform, t. 2. s. 423—426. Nem 



k e l l , ugymond, e' szövetség, 1 - ö r mert ennek 
az ügy igazsága felöl kétségtelen lelkismeretes 
meggyőződés szövetségének kellene lenni, nem 
reménylheljük pedig , h o g y h a a'császár f e g y -
verhez nyuland, a' magok között is egyenetlen 
városok állhatatosak maradjanak, miként tapasz-
taltuk Mühlhausen, Northausen, Erfurt, Ágosta 
és Hála városokkal, mellyek az evangeliom mel -
lett lángoltak, most pedig hirtelen elfordultak: 
hasonlót várhatunk Ulmától és Straszburgtól i s , 
mivel az evangeliomnak ott is sok ellensége van, 
most is még csak egy pár hatalmas ember támo-
gatja azt , mivel a' hit nem minden ember dolga 
Pál apostol szerint. 2 ) A' hassziai gróf nyugta-
lan természetű ember, ki a' kolostorokat rombol-
tatja a' mi akaratunk ellen; ha vele szövetkezünk, 
minden ö tetteit pártolni és éreltök felelni kötele-
sek leszünk. 3 ) Sokan meg szokták a' szövetsé-
get ugy tekinteni mint bálványt, holott nekünk 
belső meggyőződésre van legnagyobb szüksé-
günk, hogy minden protestáns erős vár legyen 
önmagában. 4 ) Az urvacsorája feletti értelemben 
különbözőkkel nem lehet közös ügyet formálni. 
5 ) A' pápistáknak nincs annyi erejök, hogy min-
ket megtámadjanak, söt a' mi szövetségünk őket 
is szövetkezésre birná és ösztönözné. 6 ) Az 
evangéliumot nem kell fegyverrel terjeszteni. — 
Ezen okokból javasolja Jésaiás szerint 6. 7. 30. 
A' ti erősségiek abban vagyon, ha csendességben 
lesztek. 

A' hassziai grófnak nagy nyugtalanságot 
okozott Luther ezen véleménye miatt vonakodása 
a' saxoniai fejedelemnek, 's a' többek között igy 
irt neki: Nem szükség, ugymond, hogy mi min-
denkor tudományt vegyünk theologusaink v e r -
sengő véleményeik felöl, mi sokszor el kelle vala 
már igy szakadnunk egymástól! Luthernek akkor 
sem volt igaza, mikor György hg ellen olly h e v e -
sen kikelt, most pedig Agricola a' würtemhergi 
hg Ulrik ellen. Gondolja meg fenséged, mi nagy 
örömökre szolgáland a' pápistáknak a' mi e g y e -
netlenségünk. Luthernek az üdvesség felöl irott 
tanítása igen szép , keresztyéni, miként az evan-
geliomhoz , ugy ahhoz is, továbbá is ragaszkod-
junk , de a' mi az ö mellékiratait i l leti , azokat 
hagyjuk magokra. (Folyt, köv.) 

A' n e m z e t i irodalomban feltűnő 
ujabb szókat szabad-e használni az 
egyházi beszédekben, *s lia szabad, 

milly korlátok közt? 
Les product ions de Tespri t vivent s u r - t o u t 

par te style qui en est le pr inc ipe conserva teur . 
B u f f o n . 

Ha Révay előkora azon literaluránkra nézve 
nehéz időknek minden perczeivel együtt ma is 
rajtunk feküdnék; ha a'sententiariusok diák szók-
kal megsózott étjegyzéke most is olly kapós, olly 

ínycsiklandozó volna, mint valaha; ha a' dúsem-
lékü Károlyi Gáspár fordítási hagyománya dönt-
hetlen telegraphul üttetett vala fel egyh. szónok-
latunk sikmezején, és a' papszék szóözönébe tör-
vény, hit, lelkismeret szerént e g y uj szócska sem 
szivároghatna; vagy ha Blair Rhet. és Aesth. 
leczkéi lelkes magyar fordítójának e' szavai: ,,a' 
prédikátor tárgyai nemesek ugyan, de kopottak 
és mindennapiak. Ugy hozzájok van a' közönség 
füle szokva, hogy a' prédikátortól több mint k ö -
zépszerű elme kívántatik, ha hallgatói figyelmét 
fenn akarja tartani" lelkem előtt nem lebegnének: 
a1 45 . sz. prot. lap vezérczikkének tudós szerző-
jével kezet fognék, és dr. Székács ügyébresztö 
felszólítását füldugva mellőzném. De minthogy a' 
feljebbi 3 feltételes kérdésnek egyikére sem f e -
lelhetek igennel , bár a' kérdéses feladat sok 
ügyesebb- , tapasztaltabb-, avatotlabbaktól e l len-
kezőleg fejtethetik is meg: e1 tárgyróli hitemet's 
meggyőződésemet tanácsolni megkísértem. 

A' nyelvújításnak 3 nemét ismerik, 1 - s ő a' 
rövidítés, 2 - d . az avult szók felvevése, 3 - d . az 
ujszó-gyártás. Az első mitsem árt; a1 második 
helyén van, a' harmadik, ha tárgyeröt rejt magá-
ban, jó, ha nem — férevettetik Mitsem árt az első, 
mint: nyomor, ipar, remény, béke, csend, törzs, 
mert ez csak idö- 's belügazdálkodás, gazdálkod-
ni pedig mindig 's mindenben szükséges. Helyén 
van a' második, mint: nászúd, gyalom, gerely, 
sudamlani, ezeket Párizpápai és Bód Péter is tud-
ták már. Jó a' harmadik, mint: arány, ürügy, j e l -
kép, csavar, eszme, álarcz, idom, jellem, kellék, 
mert azt, mit jelentenek, kifejezik. Mennyit hallott 
derék Kazinczink a' rövidítés miatt, pedig az ko-
ránsem bonyolítja a' beszéd vagy irás fonalát, 
hanem ékesíti. Ha a' „Miatyánkból" a' sok „és"t , 
és birtokos névmást, vagy a' bibliából a' sok „ v a -
la"! kihagynók, szebb hangzás mellett a' nép is 
megértene. Ha az avult szók sírjaikból kiszál-
longnak, örüljünk a' feltámadásnak, annyival in-
kább, hogy ezek tájszavak, 's hazánk e g y i k - m á -
sik vidékén divatoznak is. Ki Vörösmarty hős-
költeményét nem érti a' felélesztett avult szók 
miatt, forgassa Párizp. szótárát, tanulni nem s z é -
gyen, nem tudni azt, mi ttudnikell, gyalázat. Hogy 
pedig a'jól talált ujszók helyesebbek a': propor-
tio, praetextus, symbolum, sróf, idea, lárva, figura, 
character, requisitum, 's több illyeknél, mondani 
sem kell. 

A' kérdés ez : „Szabad-e használni az ujabb 
szókat az egyházi beszédekben?" ehhez még e g y 
mást ragasztok: a' pesti és valamellyik együgyű 
falusi templomban egyenlő móddal kel l -e szónok-
iam vagy nem? képzelem ezt válaszolják némely-
lyek: mindkettőben evangeliomi vallást kell hir-
detni; mindkettőben igazság és józan ész az alap; 
mindkettőben a' méltóság- és buzgóságnak kell 
vezérkedniük. Igenáml de a' pesti templomban 
más az értelmesség, más az izlés, mini a'falusiban, 



és a' „sok dolgok közül, mellyeket Jézus mondani 
akart, bizonyosan többet elhordozhatnak" amott 
mint itt. De azért százat merek tenni egyre, hogy 
ha a' „jól kidolgozott predikacziót megunta" p. 
hírlapi kötekedő urnák saját fogalma szerint „ n é p -
szerű predikatiót" mondogatnának, aprónként 
majdcsak meghűlne hévbuzgalma. Hát a'népszerű 
predikacziónak nem kell kidolgozottnak lenni? ki 
a' jámbor híveket hármashistóriai mesékkel akarja 
táplálni, ám higyje, én nem hihetem. — A' nép-
szerű predikácziók még leginkább megvárják a1 

munkás kezeke t , mert különösen az együgyűt 
kell tanítni, helyes tanításmód pedig rendszert k i -
ván, a' rendszer gondolatfüzért. Nem kell ugyan 
ide szóvirág, de a' fogalomzavar kikerülése v é -
gett szeretem hinni: hogy a' legegyügyübb hall-
gatónak is könnyebben megragad akármi ujöntetü 
magyar szó, kivált epithetonnal,mint a' sok nya-
katört görög 's diákszók, mellyek kikerülhetle-
nek , mellyek értelmét sohasem lesheti e l ; 's 
ezért merem már állítni, hogy : „a' nemzeti iro-
dalomban feltűnő ujabb szókat szabad, söt szük-
séges használni az egyházi beszédekben." 

Ha az egyiptomi hieroglyphok az örökre l e -
folyt Nílus aczélsima hátán még egyszer vissza-
csúsznának, megint elég volna néhány szent kép-
müvet vetni a' nép elébe; de már ma más pen-
nával irnak; és leijesülnek Lessing szavai : „a' 
betű utolsó borítéka a1 keresztyénségnek, 's ezen 
boríték el fogván enyészni, előáll a' lé lek." Közlő 
nem ugy érti ezt, mint a wolfisták vagy Mendel-
soiin mosaismusában, vagy a' szabad kőművesek 
és sipoló költök: hanem érti a' lélek igazi eman-
cipalióját, melly a' tiszta ker. vallás boldogító v e -
zérfáklyájánál győzelmi ünnepet ül. Jaj lenne n e -
künk vallástanítókul, ha e' lelki serdülést magunk 
hátráltatnék! hátráltatjuk pedig, ha a'népet anya-
nyelvének mint gondolat 's értelem műhelyének 
mégcsak előcsarnokába sem bocsátjuk; mert bá-
tor vagyok kérdeni: elszigetelte-e magát valahol 
a' fokonként fejledezö literatura az egyházi s zó -
székektől ? emlékezzünk csak vissza XIV. Lajos 
királyságára, minta' franc/,ia nyelvészet fényko-
rára , eszünkbe jutnak Bossuet és Bourdaloue, 
Fleury és Fléchier, Massillon és Saurin, az egyh. 
szónoklat megannyi felkentei. De tudjuk, hogy 
a1 XVI-d. században felállított párisi egyetemben 
hit- és bölcseségtan adattak, és a' nyelvcsinosítás 
föfeladat volt. Németországban a' westphaleni 
béke után nagy figyelem fordítatott a' nyelvtisz-
titásra és finomításra, 's hány egyházi férfiak ne-
vei fénylenek a' nemzeti nyelv pantheonában, 's 
hánynak szelleme ragyogott vissza a1 most élő 
jelesekre I ? — „A1 német literatura mindenét 
Luthernek köszöni, nem Sachs Jánosnak, a'nürn-
bergi ficzkónak" mondja Heine. Igen! az islébiai 
hattyú költeményei és dalai szívhez szólók, 's 
észmüvei a' német nyelv talpköve. Ö a' közép-
kor elsatnyult lelkének testet adott, fris, eleven 

deli testet, midőn a' bibliát átfordította; 's e* f o r -
dítmánya a' német nyelv ifjudásának forrása, é s 
a' szépliteratura kalauza, pedig ha valaki, Luther 
csak kathedra embere volt ? — ő a' vallással a' 
nyelvet is reformálta; „Eine feste Burg ist unser 
Gott"-ja, mint a' reformatio marseillei himnusa, 
Iezugva a' nép ajkáról, megreszkettette a' régi 
egyházat, és a' barna torony fészkéből kirázta 
a1 hollókat. 

Az említettem egyházlapi czikk érdemes í ró -
jával versengeni épen nincs kedvem: de ü g y é r -
dekböl némelly okjegyzeteit mégis csak előho-
zom. Felemlíti egyik egyházhatóság abbeli pa-
naszlevelét, hogy: „az ifjak egyházi beszédeiket 
érteni nem lehet." Másutt csudálkozik, hogy: 
„bizonyos egyházvidék a' magyar bibliának n y e l -
vünk ujabb kifejlődéséhez alkalmazandó magyar 
fordítását indítványba tette." Majd az érthetlen-
ség miatti panasz föokát a' „kivált ifjabb egyház-
tanítók részint magyar nyelv ügyének előmozdí-
tásán törekvő buzgóságára, részint az uj magyar 
literafurábani jártasságuk mutogatására" rójja. E' 
szavakban egy kis szemrehányás 's gyanúsítás 
szenvedélye is lappanghat, mit az egyházi beszéd 
érthetöségeérti túlbuzgalomnak, és az ifjukoroni 
divatos lovaglásnak is lehet tulajdonítni. Csekély-
ségemet egyik részben sem illetik e' vádszók; de 
hinni kezdem, hogy a' tél csakugyan ellensége a' 
tavasznak „Hogy az egyházi tanítók hallgatóik 
értelméhez és felfogásaikhoz alkalmazkodjanak" 
józan észszel senki sem tagadhatja, 's kik ezt át -
hágják, nem fogták fel hivatásukat, 's legyenek 
ifjak n e m i í j a k , piruljanak: de nem a 'magyar 
nyelvbeni haladás miatt, „ha némelly egyházha-
tóság panaszkodik is," mert, tisztelet becsület, de 
igazság is — akármilly testületben is lehetnek 
tespedési lázban sínlük, kik, mint sárgaságkóro-
sok, nem valódi színben látják a'tárgyakat. Aztán 
csalhatlannak egy testülelet sem tartunk, kivált 
mi protestánsok, mert hiszen csak ezen egyetlen 
tárgyban is két szakértő hatóság tanúsít — kézzel 
fogható ellenvéleményt. 

De ne fáradjunk vizsgálni e1 lárgyat gyakor-
latilag sem. A népszerű egyházbeszéd javaliója 
váderösítésül, az: „ é v , igényleni, (ez nem kí-
vánni , hanem kövelelni, Anspruch machen) tá-
rul, derű, tömkeleg" szókat hozza fel; a' többire 
szót sem teszek: de ha ez utolsót be nem tanul-
hatja az együgyű, a' „labyrinth"ot sem, és meg-
fordítva. Kolmárnak, a' derék e. szónoknak csak 
két első predikácziójában is, még pedig többnyire 
magyarázat nélkül, e' szók jönek elő : „plánum, 
constitutio, unica salvifica, cultura, character, fa -
nalicum, princípium, oraculum, ministerium, im-
périum, politica, interesse, mythus, confessio, 
contrast, inlolerantismus, successor, illuminalio, 
dátum, typus, morál, incidenlia, ethica, "s a' t." 
Ha az együgyű — mert a' legfényesb gyü leke -
zetben is van iliyen — ezeket érti , megértheti 



apránként magyarítva is; ha nem érti , mint kí -
kerülhetlenekhez szoktatni kell , de nem körül-
írással, mert ez megint fogalomzavart szül: ha-
nem ujabb szókkal, legalább övé lesz, mit beta-
nult, nem e g y holt nemzet szótáráé. Előttem fek-
szik Sz. J. árviz utáni kenetteljes e. beszéde, az 
ívnyi munkában mintegy 2 8 uj szót lelek. E. J. 
nem rég, és igy amannál 6 évvel később világra 
jött e. beszédei 3-dikában, melly jóval rövidebb 
a* másiknál, szinte annyit. Czikkiró szigorú bírá-
lata szerint — legalább azon néhány kijegyzett 
szópéldány után ítélve — egyik sem állhat meg, 
pedig ez ítélet e g y kicsit elsietett lenne, ha meg-
gondoljuk, hogy az első méltán aratott köztet-
szést ; az utolsó pedig egy közrendű gyülekezet 
előtt vagy betűhíven szavaltatott el , vagy nem, 
ha nem — ugy sebaj; ha igen — szerzőjéről, mint 
rendszeres e. szónokról, feltehetjük, hogy gyen-
gébb értelmű hallgatóit óvakodva szoktatta meg 
az ujabb gyártatú szólabdacsokhoz. Mindkettő 
méltánylást érdemel maga helyén. 

Azonban ne vélje czikkiró, hogy a' „ szó v a l -
tanítás czéljáróli" ítéletét alá nem írom; e' ré sz -
ben rokonhitü vagyok, csak az eszközök válasz-
tásában szeretek egy kicsit szabadelvűbb lenni, 
de mindig illő korlátok közt , mert a' protest. 
kathedrák dicsőségét az értelmi haladásban és 
szivjavításban találom, melly nyelvcsinosítás né l -
kül lehetlen. Azt mondja Boileau: „La douce 
chaleur anime les discours." Az e. tanítónak be -
szélgetnie kell Istennel , hallgatóival, magával, 
erénynye l , bűnnel; nem szükségesek e' párbe-
szélybe tudós mesterszók, de kell csinos toll a' 
meleg kebelhez. — Az evangyeliom nagy mes -
tere dicső tana minden részét szép keleti szókön-
tösbe öltöztette: nyelvünket keleti szellem lengi 
át; 's ha már itt vagyunk, a hol vagyunk, ha áldott 
királyunk szent karokkal ölelte fel jobb jövőre 
ébredett nemzetünk anyanyelvért esengő vágyait: 
minek férczelnök sajátságos nyelvünk szűz koszo-
rúját továbbra is idegen igékkel! hadd legyenek 
azok a' tudósok birtokában — mi szabadítsuk ki 
a1 kathedrákat és népet jármaiból. 

Korunknak kikerülhetlen szüksége van a' 
szavak teremtésére, 's e' tekintetben legalább 
nem osztályozhatjuk a' nemzetet, mert mai v i lág-
ban a' pór is nagyot halad már egy évtized alatt 
És ha egykor az együgyü falusi iskolás néhány 
diák szót betanulhatott a' szolgabíró ellenében, mért 
ne tanulhatná be az uj magyar szókat, ha kivált 
az iskolakormányok czélszerüleg rendelkeznek ? 
Mindig voltak, lesznek is hebehurgya szóhősek, 
kik hagymázbetegségök értetlenségét egyházkö-
zönség elébe tálalják, és tárgyavatlanságukat 
oraculumi czikornyás igékkel hálózzák be : de 
azért a1 szent ügyet nem illik, nem lehet, nem sza -
bad félrevetnünk. És ha az ifjúkor a' szentségek 
sáfárlása körül üres szavak szárnyain csakugyan 

annyira elcsapong, gyártsanak minél biztosítóbb 
gyeplőt a* papi seminariumok. 

A'kitűzött kérdés e lsőrészérei feleletem m a -
gában foglalja a' másodikrait is. E' részben, nem 
bánom, ha Koronka Antal szavai vétetnek szabá-
lyut: „A 1 megavult és uj szókkal fukaron kell élni. 
A' pap nem merőben nyelvmester, neki a' népet 
nem literaturára, hanem dologra kell tanítani. Nem 
maradhat ugyan ő el a' literaturától, de elhihető 
dolog, hogy mégis czélját vesztette, ha predi-
kácziója unalmas szófüzérré vált. Az uj vagy 
viszont divatozni kezdett avult szókból csak a z o -
kat kell használni, mellyek már ismertebbek, 's 
ezeket is csak akkor, midőn a' felhozott tárgy 
értelme nem azon szótól függ 's a V Reménylem, 

e ' javallatba a' tisztelt czikkiró is be lenyug-
szik, annyival inkább, mivel K. A. 5 évvel e z -
előtt mondta ez t , 's azóta nagyot fordult honi 
nyelvünk kereke. Híven emlékezem a' m—í r e -
form. közönség egyik gazdag erü 's igen jeles 
egyházi szónokára, ki hivatalának 's nevének 
megfelelve, mindig óvakodva, ügyesen és s iker -
rel használta az uj szókat; e g y sem hangzott le 
mézes ajkáról értetlenül; egy : „ v a g y " — e g y : 
„azaz" — erötetés nélkül kiigazította a' figyelő 
hallgatót, és sokba belenövesztette, mint l e g -
ügyetlenebb pórt is a' „virtus" szóba a' szokás. 
Mért ne lehetne az illyen példát követnünk, a* 
nélkül, hogy nyelvmesterekké lennénk? hiszen 
a' nyelv nem tiltott portéka, söt a' hitnek, érte-
lemnek, szívnek tolmácsa, 's ha magas hivatásá-
nak megakar felelni,müvelés alá való. 

Az egyházi beszédmód haladást igényel, mert 
ö maga is haladást köteles eszközleni. Hova l e t -
tek azon bibliai igék, mellyek az ősi predikaczió-
kat olly bőven elárasztották ? akkor helyen v o l -
tak, ma már nem élünk vissza azon szentségek-
kel, hanem mint legfőbb kellékeket illöleg h a s z -
náljuk. Anyanyelvünk felderült százada mindent 
kipótol, és segít evangeliomi szellemben szóla-
nunk. Ezért óhajtja értekező a' nyelvművelést, 
ezért kívánná, hogy a' nép előtt e' részben is 
„mindenek ékesen és szép renddel legyenek." — 
Irtózom a1 tündöklő foltoktól, mellyek a' kathedrai 
szent beszédeket bemázolják s érthetlenekké t e -
szik : de nem merem egy paptársamról is feltenni, 
hogy a' magyar literaturát ne ismerje, müvelését 
ne méltányolja, hogy annak a' nép ajkárai átülte-
tését lassudan, óvakodva, észszerüleg ne e s z k ö -
zölje 5 mert hiszen ki miben jártas, a' szerint ír 
vagy szól, és a' szorgalmas pap tolla saját müvét 
2 — 3 év múlva akaratja ellen is csinosabb kön-
tösbe öltözteti. 

És miután az anyanyelv szent nevében min-
den hónát 's vallását imádó protestáns papnak 
közjóra törekvő buzgalmát esdem, igénytelen, de 
egyéni meggyőződésem szerint jóczélzatú szóza-
tomat e g y nagyemlékű prot. egyházi férfiú ezen 
szavaival zárom b e : „A* popularitas nem áll a* 



föld színén lebegő alacson gondolatokban, sem a' 
stílusnak nemtelen konyhaiságában. Az illyen 
beszédet még a' legcgyügyübb közrend is, ki-
vált ha jobbhoz van szokva, nem becsüli: söt azt 
érdeme szerint megítéli és megveti. A' magyar 
protestáns köznépet nem ismeri az , a' ki ennek 
lelki tehetségéről alacsonyan ítél. Természeti j ó -
zan ész, érett értelem, sok balvélekedésektől m e g -
tisztult agyvelő , nemesebb érzésekre felbuzdít-
ható s z í v ' s a ' t . Az illy szép lelki tulajdonok nem 
ismeretlenek még az ollyan gyülekezeteinkben is, 
mellyeknek tagjai csupa közrendből 's földműve-
lőkből állnak." V á l y i P á l . 

Válasz Székács urnák. 
A' protestáns egyházi és iskolai lap 

1844-dik évi folyama 45-dik számának mind 
mottója, mindazon jegyzés , melly N. N-nek az 
említett számba igtatott illy czimü értekezése után 
tétetett: az egyházi beszédben való népszerűség 
oda mutatnak: hogy Székács ur, mint azon mu-
tatványoknak, mellyek a' biblia munkába vett uj 
magyar fordítása tárgyában keletkeztek, egyik 
kiadója, N. N. által felhíva érzi magát arra, hogy 
a' neologia mellett, mellyet fordítási mutatványai-
ban is követett, szót emeljen; de hogy ezen fe l -
hívás N. N-nek czélja nem volt, nem is lehetett, 
megtetszik avagy csak ebből is, hogy ö említeti 
értekezését ezelőtt két esztendővel küldötte fel 
a' szerkesztőség egyik tagjához Török úrhoz, a' 
mikor még Székács ur elméjében a' biblia uj for-
dításának eszméje talán meg sem született, annyi-
val inkább a' fordítási mutatványok világot nem 
láttak. 

De minekutána azon fordítási mutatványok 
kézen forognak, szabad legyen azokból N . N nek 
— a' nélkül mindazáltal, hogy az általa nagyon 
tisztelt kiadó uraknak fordítási jó szándékát l e g -
kisebbé is gyanúsítani akarná — annak bizonyí-
tására, hogy nem roszul számított, mikor érteke-
zésében ezt mondotta , hogy a' biblia uj magyar 
fordítása mellé, annak megértése végeit, uj ma-
gyar szótár kell , avagy csak egyet is hozni fel 
például. 0 ugyan is ugy vélekedik, hogy a' g ö -
rög axpo/?i>í-ta-nak magyar nevét a' fordító urak 
sem szüléiktől nem tanulták, sem oktatóiktól nem 
hallották, hanem uj magyar szótárból tudták meg, 
hogy az magyarul makktyusságot tesz. Vagy ha 
a' fordító urakat illetőleg N. N. ezen vélekedésé-
ben csalatkoznék : bizonyítja mindenek előtt, 
hogy a' vidéken, mellyen ő lakik, azok, kik g ö -
rögül értenek, a' görög textusból tanulták meg, 
hogy a' makktyusság ay.Qo(ivria-1 tesz. De hát 
a' kik görögül nem tudnak, honnét fogják azon 
magyar szónak jelentését megtudni ? kétség kivül 
uj magyar szótárból, ha kaphatnak; ha pedig nem 
kaphatnak: annak jelentésére nézve tudatlanság-; 
ban maradnak. Ha már az egynehány lapból álló 1 

fordítási mutatvány megértésére is szükséges uj 
magyar szótár: mennyivel inkább szükséges lesz 
az az egész biblia uj fordítása megértésére; quod 
erat demonstrandum. 

Nagyon jó tanács ez : ne quid nimis, mellyet 
Székács ur az uj magyar szókkal való élésre néz-
ve ad , és megérdemli, hogy az mind Székács, 
ur által, mind mások által minden lépten nyomon 
ismételtessék; csakhogy ez a' baj, hogy azon jó 
tanácsnak követése felette nehéz, a' minthogy azt 
maga Székács urse követi — mit mindazáltal nem 
vádolásképen, sem nem azért mond N. N., hogy a* 
fordító uraknak legkisebbé is derogálni akarna: 
hanem azért, mert nincsen ember, a' ki azt töké-
letesen követhetné — mivel a' mi Péternek vagy 
Pálnak ebben a' részben nem nimis: az sok e z e -
reknek, söt százezereknek igen is nimis. És a' ki 
Székács ur felszólítása következésében arról akar 
értekezni, hogy a' nemzeti irodalomban feltűnő 
ujabb szókat az egyházi beszédekben millyen 
korlátok között szabad használni ? annak nem a' 
maga neologiai ismeretéből, hanem a' hallgatóké-
ból kell a' nimis mértékét meghatározni; kiknek 
neologiai ismerete ezer- meg ezerféle fokozatú 
levén, nem lehet reményleni, hogy valaki a' f e l -
tett kérdésre kielégítő feleletet adjon; mivel 
kénytelen lesz, tökéletes általánosságban maradni, 
a' mi kevés sikert igér. 

Ezt kérdi Székács ur: mellyik jobb szó: e z - e 
asszony? vagy pedig ez, asszonyiállat? és ezt 
mondja: annyit meg kell engedni N. N-nek, hogy 
a' Károlyi Gáspárféle asszonyiállat, azért, mert 
régi, nem jobb, mint az asszony. Minekelőtte N. 
N. a' feltett kérdésre felelne, erre kéri Székács 
urat, hogy az értekezésben, melly alá ezen kér-
dést tette, mutasson csak egy igét is, mellyböl 
helyesen azt lehessen következtetni, hogy N. N. 
egyik szót azért, mert régi, jónak, másikat azért, 
mert u j , rosznak tartja; és ha mutathat: íme 
ezennel nyilvánítja N. N a' t. cz. olvasó közön-
ség előtt, hogy hibáját megismerve és megbánva, 
szavát azonnal vissza fogja vonni. Már most a' 
kérdésre. Sokkal engedékenyebb N. N., mint S z é -
kács ur gondolja; mert nemcsak ezt engedi meg, 
hogy a'Károlyi Gáspárféle asszonyiállat nem jobb 
az asszonynál; hanem megengedi, söt hiszi 
és vallja ezt is : hogy az assony jobb az asszonyi 
állatnál. És ha bibliánk magyar fordításának kija-
vítása ezekben és ezekhez hasonlókban állana: 
nem lenne s nem is lehetne az ellen senkinek 
szava; de a' neologia, mint a' fordítási mutatvá-
nyok is mutatják, eíféle javításokkal be nem éri, 
's nem is érheti, hanem még a' nimisen is túl-
megy. De hát már mindég a' Károlyi Gáspár for-
dítása mellett maradjunk? N. N. is az uj fordítást 
szükségesnek itéli; de megvallja, hogy azt még 
most idő előttinek látja. Idő kell arra, hogy az uj 

; szók a' velek való élhetésre megérjenek. Várjunk 
[tehát az időtől. A' folyóiratok, a' politikai hirla-



pok, az uj könyvek naponként érlelik az uj szókat, 
é s reménységet nyújtanak, hogy nem nagyon 
messze van már az idö, mellyben a'makktyusság-
féle uj magyar szók megértésére nem kell a1 g ö -
rög textushoz folyamodni; melly idö mikor e l -
érkezik 

— — — — si volet usus 
Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi 

— hogy N. N. is Horatiusnak ellene felhozott 
szavaival maga mellett szóljon — nagyobb ha-
szonnal lehet a' biblia magyar foditásának kija-
vításához fogni. Igaz ugyan, hogy még ekkor is 
lesznek ollyanok, kik a* fordításban magokra 
nézve nimisre találnak; de sokkal kisebb lesz e k -
kor azoknak száma, mint most; azonban annak 
értelméhez a' mi ismeretöket haladja, könnyebben 
eljuthatnak akkor, mint most. 

Ezt mondja továbbá jegyzésében Székács ur 
az év és tömkeleg szók csak N. N. előtt ujak. Az 
év N. N. előtt sem uj; él is azzal 's éljenek má-
sok is ; de ugy éljünk vele, hogy az esztendőt el 
ne felejtsük ; mert mind a' kettőre szükségünk 
van. A' tömkeleg megvallja N. N., hogy elölte 
uj szó, és hogy azt sem a' vidéken, mellyen most 
lakik, sem másokon, mellyeken ennek előtte tar-
tózkodott, nem hallotta; ezzel mindazáltal nem ta-
gadja, hogy lehetnek a' két magyar hazának 
ollyan vidékei, mellyekben az nem uj, és mind a1 

köznép, mind a' müveltebhek nyelvén egyformán 
forog. Éljenek hát azzal ezeken a' vidékeken az 
egyházi tanítók is beszédjeikben, annak kitéte-
lére, a' mit ázott jelent; mi pedig, kiknek hallga-
tói elölt annak jelentése ismeretlen, várakozzunk 
az azzal való éléssel addig, míg vidékünkön is 
annak értelme tudva íesz; mert bizonyosak l e h e -
tünk benne, hogy ezen idö előtti vele való élés 
által nem nagy kedvességre találunk hallgató-
ink előtt. 

Ezen nézeteit kívánta N. N. a' népszerűség-
ről irt értekezésében közzé tenni; melly nézetek 
ellen ha Székács ur okok mellett csak nyilalkozott 
vo lna: N. N. hideg vérrel hallgatott volna; de 
minekutána az ellennyilatkozat gyanúsítással 
egybekötve közöltetett, és ez által az olvasó kö-
zönségnek a1 félreértésre ut készíltetett: maga 
iránti kötelességének ismeri N N., hogy a' g y a -
núsítás ellenében újra nyilvánítsa, a' mit már é r -
tekezésében vélekedése szerint elég világosan 
nyilvánított, hogy ö a' neologiának nem el len-
s é g e ; és hogy a' régi szókat csak azért, mert 
régiek, jóknak ; az ujakat csak azért, mert ujak, 
roszaknak soha sem tartotta, most sem tartja. 

Tisztelet, becsület tehát, N. N. Ítélete szerint 
is, az egyházi hivatalt viselő ifjaknak, kik nemzeti 
nyelvünk bővítése és csínosbítása melleit buzog-
nak! szent a' czél , mellyre ők törekesznek; de 
másrészről engedékenység, türelem, kímélés az 
öregeknek i s ! ha a' régi vágásból, mellyben 6 0 's 
több esztendeig jártak, egyhamar ki nem kaphat-

nak, és a' tört útról, mellyen eddig czéljok fe lé 
haladtak, előttök ismeretlen és rögösnek látszó 
ösvényre hirtelen el nem térhetnek; söt ezek 
mellett méltánylás is nekik, ha a' neologiát a' 
tulságtól, mellyre az nagyon hajlandó, tartóztatni 
igyekeznek, és az ifjú egyházi tanítókat arra k é -
rik, hogy a' népet, melly eddig az egyházi b e -
szédekben tejnek eledelével tápláltatott, a* neolo-
giának kemény étkeivel hirtelen a' csömörig jól 
tartani ne törekedjenek, hanem, bármelly te l je-
sek legyenek is ők magok neologiai ismeretekkel, 
és bár mennyire szükségesnek tartsák is azon i s -
mereteknek terjesztését és tanítását: kövessék 
mindazáltal ama legfőbb tanítónak példáját, kinek 
szavai, az egyházi tanítókra, hallgatóikra 's a' 
neologiára alkalmaztatva, ekképen hangzanak: 
még sok uj szók volnának, mellyeket mondhat-
nék nektek : de ti azokat még most el nem hor-
dozhatjátok 

Melly nyilatkozata után, temperamentumába, 
melly a'vitatkozásoknak nem barátja,visszavonul 
nov. 18. 1844 . N. N. 

I r o d a 1 o m. 
Észrevételek Fényes Elek kézi és 

iskolai atlaszára. *) 
Iskoláink átlászszük idején Fényes Elektől 

— a' magyar geographia és statistica egén ko -
runkban feltűnt csillagok legfényesbjétöl — kapni 
iskolai átlászt; és mint átlásza homlokán ál l : „a' 
legújabb földirati határzatok szerint: nem kis 
öröm azoknak, kik iskoláinkban a1 földiratot, an -
nak tanulására szükséges földképek nem léte mi -
att, annyira hátraállani fájdalmasan tapasztaljuk. 
Én legalább, érezve iskoláink e' szükségét, öröm-
mel vettem kezembe, 's figyelemmel néztem végig 
a1 nevezett átlászt, mellyet — bár nem olly m e g -
elégedéssel tettem l e , mint a' millyen remény-
séggel vettem fel, — m. a. csinos alakja, pontos 
kivitele, kicsinyben olly lömöltsége, mérsékleti — 
— söt mondhatni — olcsó ára ( 8 földkép egy pgö 
forint) eddigi iskolai magyar átlászaink felett, 
mint legújabb, minden esetrei elsőbbsége, annyira 
ajánlanak, hogy én, fentebbi nyilatkozatom me l -
lett is, részemről óhajtanám: nem, hogy minden 
iskolánk (mert a' tudós iskoláknak több kell) , ha -
nem minden népiskolánk és azoknak minden nö -
vendékei egyenkint bírnák ez átlászt. 

De óhajtanám azt is, hogy kiadó — kit g e o -
graphiai és statisticai munkáinak jelességei szinte 
hibázhatlanság fénykörével diszítnek, vagy n a -
gyobb figyelmet fordíthatott volna, fontosabb e l -
foglaltatásai közben, ezen csekélysége mellett is 
olly fontos vállalatra; vagy ezt, a' kiadás idején, 
bármi okon nem tehetvén, utóbb adott volna, 

L. a ' 4 6 . s z á m o t , hol a ' czikk végét közlöttük. Most 
megtelvén az elejét , azt is adjuk. Sz. 



vagy adna valami — ez átlászát szükséges ma-
gyarázatokkal kisérő földirati kézikönyvecskét, 
vagy legalább jegyzeteket is, mert abban, mint 
egészen maga munkájában, hisszük, hogy hai 
hiba volna is, az csak a' betűszedő hibája volna; 
itt pedig — a' nélkül — a' mit kiadó a' rajzolóval 
a' lehetségig tökéletesen elkészíttetett, abban o' 
metsző is, a' színező is hibázhatott, és ezt minde-
nik a' kiadó rovására. És hogy addig is, mig ez 
ohajtásom teljesülne, a' nevezett átlásznak isko-
láinkban, az illy módon becsúszhatott hibák mel-
lett i s , használata ohajtott sikerrel eszközöltet-
hessék: tisztelettel kérem kiadót, hogy — ott 
állván állásza homlokán legújabb földirati 
határzatok szerint, nehogy az illyes rajzolói, 
metszői, szinezöi hibákat is legújabb földirati 
határozatoknak higyjék az illy fényes tekintélyre 
annyit adó iskolásaink — legyen sz íves , nem 
személyem csekélységét, hanem iskoláink (mely 
lyeknek előmentét czélozla kétségkívül kiadó 
átlásza kiadásában) ügye fontosságát tekintve, 
következő észrevételeimet figyelmére venni , 's 
azokra — iskolai ügy forogván kérdésben — a' 
protestáns egyházi és iskolai lapokban megfelelni. 

Mielőtt észrevételeimet elősorolnám, szüksé-
gesnek tartom, hogy egymást megértsük, m e g -
említeni: mit értek én a földirati határozatokon? 
Értem azon országok elöbbeni ábrázatát m e g -
változtató végzéseket , mellyek vagy több feje-
delmek tanácskozásából 's megegyezéséből (az 
ujabb időkben bécsi congressus, londoni confe-
rentia) — vagy egyes álladalomnak saját politi-
kai feloszlását illetőleg, országgyűlésből (az ujabb 
időkben, a' francz forradalom alalt Francziaor-
szágnak departementekre; a' spanyol ujabb zen-
diilet idejében Spanyolországnak 49 tartomá-
nyokra lelt felosztatása) vagy kabineti parancs-
ból, (mint valaha országunkkal is törlént) keltek. 
Ezeket földirati határozatoknak ismerem ; ezeken 
kivül valami a' régitől eltér (politicai tekintet-
ben), azt nem földirati határozatnak, hanem (föld 
irali magyarázat hiányában) földképirói vagy hi-
bának, tévesztésnek, vagy önkénynek tartom,'s 
ezeket illetik észrevételeim, mellyek ilt követ-
keznek : 

/ Az első földképen — a'féltekéken, Európa 
határai kelet felöl a' Káspi tenger- 's Ural folyóig 
ki vannak víve, 's ezt, mivel Európa földképén is 
ugy találom, nem larthalván , sem rajzolói, sem 
szinezöi hibának: legújabb földirati határozatnak 
kell hinnem; miben megerősít kiadónak a1 fé l te-
kék képén a1 föld öt részcinek • mértföldekben 
feltett számítása, a' hol Európa nagyságát — 
mellyet még eddig 150— 155,000nek tudtunk,— 
180 ,000 leszi. E' szaporodást, nem gondolnám, 
hogy, a' régi halárok megtartása mellett, ujabb 
felmérések szülték volna; hanem — ugy hiszem 
a kaukazusi tartományoknak, Aslrakánnak, Orem-
burgnak 's a11., mellyek még nem sokkal ezelőtt 

ázsiai tartományok voltak, kiadó által Európához 
lett csatoltatása okozta 's ezen földirati legújabb 
határozatot — a' fent előre bocsátottam értelem-
ben — kérném velem és más elmaradni nem 
akaró kedvelőivel a' földiratnuk, az iskolai h ír -
lapokban közölni 

II. Európa földképén. 
1) Európában az ujabb (bécsi congressus-

szabta) földirati határozatok szerint 3 császárság 
van u. m. 1. az orosz, 2. a' török császárság — e* 
kettőt itt megtalálják; 3-dik az ausztriai vagy 
osztrák császárság , de mellyet itt hiába keres a' 
földiratot tanuló; söt ha ez átlász legutolsó fö ld-
képén, kiadó e' császárságnak külön földképét 
nem adja, az európai státusok közt nem találván 
azt a' tekintélynek vakon hódoló, ki tudja, nem 
jutott volna-e azongondolatra, hogy az ausztriai 
vagy osztrák császárság, a' legújabb földirati 
határzatok szerint, kitöröltetett az európai statu-
sok közül? sokkal kisebbek p. o.Helvetia, Német-
alföld (1. alább a' 4. sz .a . ) , Hollandia, Dán- , Gö-
rögország, söt a' kisded krakói köztársaság is 
pontosan feltéve 's kiszínezve olt állván. 

2 ) És ha a' császárságokat sem találjuk meg 
mind: a' királyságokat még kevésbé neheztelhet-
jük itt mind fel nem találhatni; kivált midőn a' 
legújabb (londoni conferentia) földirati határoza-
tok értelmében ilt látjuk a' három utoljára alakult 
királyságokat, u. m. a'németalföldit (azaz belgium 
1. alább a' 4-dik sz. a.) hollandit és Görögorszá-
got: ugy látszik, az Ígéretnek igy is elég van t é -
ve. Hogy a' Farói szigetek, mellyeket mi a' kán 
királysághoz tartozóknak tudunk, itt szinöknél 
fogva Angliához sorolvák: azt nem legújabb föld-
irati liatárzatnak, hanem a' színező hibájának 
gondolnám. Ha csalatkozom: felvilágosítást kérek. 

H i i l f ö l <9 
Kscliokke-egylet. E' név alatt, Zschokke 

tiszteletére, Magdeburgban egylet alakult, melly-
nek czélja : olcsó áron jó könyveket adni azok 
kezébe , kik oktatást csak népiskolában kaptak. 
(B. A. K. Z.) 

Török. vakl>uzg;ósá$r. Ismét kell önnek, 
igy irtak az Ali. Z.-nak, a'török dö ly fegy meré-
nyéröl, melly a' török tartományok elnyomatott ke -
resztyénem lön elkövetve, jelentést tennem. Belina, 
bosznyák városka (gradatschazi kerületben) ker. 
lakosainak még Mahmud sultán engedelmet adott 
templomépithetésre; a' munka, bár örömmel volt 
megkezdve, befejeztetése mindazáltal csak lassan 
közeige, mert mindennemű zaklatás moslimek r é -
sziröl, kivált az utolsó pár évben , nem hiányzóit 
's az épités eszközei, mellyeket a1 szegény ker. 
lakosság maga volt kénytelen előteremteni, l a s -
san szivárogtak. A' szegények vallásérzele még-
sem fáradott ki; a' sz. mű be lön v é g e z v e 's a' 
zworniki püspök állal fölszenteltetve az istentisz-

4 9 * 



teletnek kinyittatott. A' keresztyének öröme 's a' 
csinos templom tekintete törökökben csak i r i g y -
s é g e t látszék ébreszteni 's a* mindenben kitűnő 
vakbuzgóságot itt is felszítani. Még a' fö lszente-
íés napjának estóráiban összebeszéltek az uj tem-
plom lerombolására *s éji 2 órakor mintegy 6 — 
8 0 0 törökből álló, jól fölfegyverzett *s romboló 
eszközökkel ellátott csapat elindult a1 tervet v é g -
rehajtani. Hajnalban a' templom romhoz hasonlí-
tott; az oltár 's misénél használt edények be v o l -
tak undokitva , a ' sz. képek 's más ékítmények 
darabokra tördelve 's az utczán elszórva. Minek 
némi anyagi becse volt, mint néhány ezüst edény, 
eíraboltatott 's olly pusztítás lön e l k ö v e t v e , 
hogy borzad toll a ' gyalázatosságok körülményes 
leírásától. \S e' merény még nem volt e lég m e g -
hűteni a' török vakbuzgóságot; a' vad csoport 
ez egyháztól azon ház felé m e n t , hol a' püspök 
volt megszállva , hogy megboszulja rajta a' f ö l -
szentelés bátorságát 's e.' terv csak az által hiú-
sult meg, hogy előre föltevén illy esetet, a' p ü s -
pököt előre elszöktették. 

Prof. egyházak Korfuiban. Ezen 
országban, mellynek lakosai nem sokára a' refor-
matio után csaknem valamennyien az ev. e g y -
házhoz tartoztak 's abban II. Ferdinánd alatti e rő -
szakos ellenreformatióig, a' XVI. század v é g e 
fe lé 's a' XVII - ik kezdetén, meg is maradtak, II. 
József 1781—ki híres türelmi rendelete k ö v e t -
keztében 1 4 ev . egyház keletkezett, még pedig 
valamennyi Felsökoront hegyei közt. Ezek közül 
3 Gailvölgyben van. 1 ) Fresdorf , 3 i skolával: 
egyik helyben , 2 - i k Goderschahban , 3 - i k Gun-
dersheimban; a' lelkek száma mintegy 9 0 0 . 2 ) 
Watschig , épen Gailfolyamnál fekszik több h e l y -
ségben elszórva, 1 3 6 0 lélekkel 's 4 iskolával; 
egyik helyben, 2 - ik Kreuthban, 3 - i k Kattendorf-
ban, 4 - ik Oberfellachban. 3 ) Weisbriach, 1 2 0 0 
lélekkel 's 2 imaházzal; egyik helyben, 2- ik W e i -
sensee 1 fiókegyházban 's 3 iskolával, a' he lybe -
Iin kivül , Jadersdorf- , Sz. Lörincz- és W e i s e n -
seeben. 4 ) Ble iberg- , Nötsch, Dobratsch tövében, 
hol a' híres villachi ólom terem; 2 imaház-, 
egyik he lyben , 2 i - k Agoritschach fiókegyházban 
*s mindenik e g y iskolával. BIeibergben mintegy 
7 5 0 bányászt 's 3 0 0 Vend földmüvelöt számlál 's 
Viílach kerületi várostól 3 órányira fekszik. 5 ) 
St. Ruprecht, Villachtól éjszakfelé 1 órányira, 3 
imaház- 's 3 iskolával, St. Ruprecht- , S t . J o s e p h -
' s E i n ö d e b e n ; 1 3 5 0 lélekkel, többnyire földmi-
velökkel. 6 ) Arr iach , hegyek közt magasan 
f e k s z i k , e g y imaház- 's 3 iskolával , helyben, 
T e u c h e n - 's Ausserteuchenben és 1 6 0 0 lélekkel. 
Ezen 's a' bleibergi egyház legmagasabban f e k -
szenek , közel 3 0 0 0 par. lábnyira tenger tükre 
felett. 7 ) Gnesau, Himmelberg mellett, a' villachi 
kerület határain, 3 imaház- 's iskolával, helyben, 
Sirnitz- 's Kreuzbergben, klagenfurti kerületben, 
1 4 4 0 lé lekkel , mellyek 12 órányi területen e l -

szórvák 's 3 0 r. kath. egyházban laknak 8 ) St. 
Peter Feld mel lett , W i d w e g f iókegyházzal , 2 
imaház- 's 3 iskolával Fe ld - , W i d w e g - ' s Afritz-
ben, 1 8 0 0 lélekkel 's egy ike Koront legnépesb 
egyházainak. Azután Gmündvölgyben van 3 e g y -
ház, mindenik e g y kis órányira Gmíind hegyi v á -
roskától, melly a' salzburgi országúiban fekszik. 
Ezek közt első 9 ) Frebesing, Unterhaus fiókegy-
házzal, 2 imaház- 's 2 iskolával a' nevezett h e -
lyeken, 's 1 4 5 0 lélekkel. 1 0 ) Eisentratten, ima-
ház- , 1 iskola- 's 1 3 0 0 lélekkel. 1 1 ) Dornbach, 
t imaház- , 1 i skola- és 7 0 0 lélekkel. Azonkül 
Drávavölgyben, mellyen D r á v a , Koront l e g n a -
gyobb folyama, fo ly ,van még 3 egyház , mellyek 
a' többihez mintegy középpontban vannak. Itt van 
1 2 ) Zlan, 1 imaház-, 1 iskola- 's 1 7 5 0 lélekkel. 
1 3 ) Fresach , Dráva mellett éjszak felé fekszik, 
e g y f iókegyház- , 2 imaház , 3 iskolával Fresach 
ban, P u e c h - 's WoIIamigban és 1 7 5 0 lélekkel. 
1 4 ) Feífernitz, 1 imaház- , 1 iskola- 's 7 5 0 l é -
lekkel. E' 3 egyház mindenike Paterniontól, V i í -
lach felöl az első postaállomástól e g y kis órányira 
fekszik. A' legutóbbiban, legkisebbikben az o r -
szágban, a'helybeli pap 1 8 2 8 . óta működik. E g y -
házának 1 7 8 4 — 1 8 2 7 . összesen 8 papja volt. E* 
gyakori papváltozás által külsőleg 's belsőleg s o -
kat szenvedett 's az következménye volt a' c s e -
kély f i ze tésnek , mit a' többi egyházhoz képest 
papjának adhatott. Ehhez járul még, hogy r. k a -
tholikusok közt 1 4 helységben 's több egyházban 
annyira e l v a n s zórva , miszerint 1 5 személyre 
alig jő 2 protestáns. Azonkül néhány hatásosb r. 
kath. czélba v e v é e' kis egyház kiirtását. Ezek 
megtudta birta rá a' papot, hogy 1 8 2 8 - b a n e l -
hagyva Bécse t , hol, mint papjelölt, tanult , ezen 
egyház meghívását elfogadja, hona egyik e g y -
házát elpusztulástól megmentendő. E' lépést ak-
kori pártfogói- 's barátinak, kik öt nagyobb e g y -
házba akarták juttatni, intései daczára tette , 
1 8 2 8 - k i késő öszszel m e g é r k e z v e , az egyházat 
megrongálva Ie'é, melly önmagában meghason-
lott (mert némellyek fiókegyházul Zlanhoz akar-
tak csatlakozni), azonkül sem orgonája, sem illő 
sz. edénye, régi roskadozó, deszkaimaháza 's n é -
hány száz ft adóssága volt. Az egyház papjához, 
ez pedig egyházához simult szorosabban. L e g -
előbb az adósság fizettetett ki, azután 1 8 3 1 - b e n 
a' régi imaház ledöntetett's helyette köböl 's t é g -
lákkal beboltozott épíítelett, presbyterium b e h o -
zatott 's a' kormány hitrokonok közt s e g é l y g y ü j -
tést megengedett . Az imaházban 1 8 3 8 - b a n uj 
orgona állíttatott, rendes karéneklés behozatott 's 
az ifjúság különösen éneklésre szoktattatott. 1 8 4 1 — 
ben az egyház uj megaranyozott edényekről az 
urasztalához gondoskodott. Mindez megtörtént a' 
nélkül, hogy az adósság tetemesül nagyobbá lett 
volna, mint elejénte volt. (Rheinw. Repert.). 



V e g y e s e k . 
Nyilvános liála ^ köszönet. Mint-

e g y tiz éve mult, mióta regéczi herczeg Bre-
czenheim 5 magassága az iskolánk előtt fekvő 
úgynevezett ócska temelöt részint füvész, részint 
mulatókertül kegyelmesen megajánlani méltózta-
tott. Nyomasztó szegénységünk miatt csak a'mult 
évben kerittetheténk fallal körül, hogy ismét bol-
dogabb időkig parlagon heverjen. Azonban folyó 
év i egyházkerületi gyűlésünkön annak építtetése, 
bármelly pénztár köítségén i s , kötelességünkké 
téteték. Nov. elején iskolai székben szóba jővén 
's kérdés tétetvén: ki fogja építetni, 's ki fe lügye-
lése alatt? önkényt ajánlkozám's örömmel válla-
lám fel e' fárasztó bár, de üdvös 's különösen if-
jainkra megbecsülhetetlen érdekű hasznos 's v á -
rosunkat ékesítő kert átalakítását. Pár hét alatt 
szép angol park emelkedék kicsinyben a' csak 
kevéssel ezelőtt juhlegelö helyén; gyanítható, 
mikép önerőnkből olly hirtelen mondhatnám elő-
varázsolni azt nem lehetett De van pietas, még 
nem tűntek el e' földről, nagylelkű, tiszta érzetü 
s közérdek mellett hőnbuzgó férfiak, vannak j e -

lesek, kik nem nézik, — ha áldozat kell — ki-
nek? de készek tettre, hol azt az ügy kívánja. 
Ezek közé sorozom én , még pedig hálás tiszte-
lettel, t. Matolay Gábor táblabíró urat S. A. Uj-
helyben. Keresztül ulaztában látá ö a' pusztasá-
got 's kérdezösködék; megtudván pedig mostoha 
helyzetünket, ott rögtön nagylelküleg megajánlá 
a' szükséges mennyiségű csemetéket a1 kertre. 
A' mult héten alig adám tudtára, mikép a" mun-
kát kezdeni szándékozom 's legott jöttek egymást 
érve szekerei, mellyek a' több ezerekre menő 
csemetéket a' helyszínére hozák. Még pedig ha 
elgondolom, mikép a'fentiszlelt ur Homonnáról 
's igy tiz mértföldről hozatá némeliy részét e' sá -
ros, esős időben, — a' mikor én a' pataki határon 
mintegy jó félszekérért 4 5 pengő ftot fizeték, 
fudom megfontolni áldozatának nagyságát. És e' 
jeles férfi nem is protestáns?! Fogadja nyilvános 
hálánkat 's szívből eredő forró köszönetünket. 
Tartsa meg öt az ég sokáig boldogul. Mig mun-
kám eredményét leirnám, elég legyen tudni most, 
mikép a' kertnek három része leend, füvészkert, 
testgyakorlati tér és a' sétatér. Az iskolai szék 
megbízásából közli Pa 1 k o v i c s A n t a l , 

professor. 
Ifúlaiiy ilatkoznt Visor.ta belső So-

mogy. Vannak köztiszteletben álló nemes érze l -
mű hazánkfiai, kik jótéteményeik által oszlopot 
emeltek embertársaik szivében, oszlopot, mellyen 
a' hálás indulat tüze lobog, 's körüle a' tisztelet és 
szeretet virágai tenyésznek. 

Ezek közé méltán számlálhatjuk nagyméltó-
ságú gróf Széchenyi Lajos ur ő kegyelmességét, 
helységünk kegyes földesurát, 's uradalmai ér -
demteljes főigazgatóját t. Muray József urat, mint 

kik meggyőződvén ezen szavak igazsága felől, 
mellyeket a' nagy Decsy Pannóniai Fénikszében 
találunk: , ,E' nékül (t. i. czélszerű nevelés né l -
kül) senki se lehet jó tagja a' közönséges társa-
ságnak. E1 nélkül senki sem jó fiu, sem jó atya, 
sem jó ur, sem jó szolga nem lehet." örömest 
előmozdítják a' nevelési szent ügyet, 's ez által 
embertársaik hasznát és boldogságát. — L e g y e -
nek e' tekintetben tanúim a' hír- és más lapok (1. 
Jelenkor 1841: 40 , Prot. egyh. és isk. lap 1842: 
32 , ugyanazon évi 35; Hírnök 1842: 85 . szá-
mát 's a' t.). 

A' ns érzelmű gróf a' t. főigazgató urnák, a' 
valódi emberbarátnak, közbenjárultára méltózta-
tott gyülekezetünket is azok közé sorozni, mely-
lyek szerencsések valának nemes szíveszülte jó -
téteményiben részesülni. Ugyanis kegyes volt 
az előbbi igen kicsiny iskolai belső telek helyett 
egy tágas belső telket, a' rajta fekvő földesúri 
újépülettel együtt — melly iskolai épületnek a l -
kalmatos leend — csekély áron átengedni; ezen 
kivül a'lelkipásztori ház építéséhez megkívántató 
téglát és cserepet olly módon adni: hogy a' g y ü -
lekezet csupán a' tégla- és cserépvetők munkája 
diját fizesse le; 's ekként elfelejthetlen jótéteményt 
közleni gyülekezetünkkel. — Hallgatói nevökben 
közli B a r l a - S z a b ó J á n o s , 

visontai lelkipásztor. 
F é l s z á z a d o s ö r Ü D i i ^ m i i e g ) . Folyó év 

november 3-kán az ónodi helv. hitvallású gyü le -
kezet templomának félszázados örömnapját ün-
nepeié. Igen — 5 0 évek folyónak le, mióta val-
lásos buzgó eleink szives adakozásából építtetett 
templomunk az igaz Isten tiszteleiére felszentel-
tetett. — Uj lelkészünk t. Fekele Károly, ez öröm-
ünnep méltóságához illő, tartalomdús egyházi b e -
szédet tartott, mellyben a' keresztyén templom 
felséges czélját 's iránlai kötelességeinket le lke-
sen rajzolá. Az egyházi beszéd elölt , közben és 
után a' hehbeli lakosokból alakult éneklőkar hal-
latá meglehetős szabatossággal betanult alkalmi 
énekeit. — Ez örömünnep emlékének fenmara-
dására — lelkészünk indítványából — egy orgona 
készíttetése vétetett czélba, melly szinte — mint 
egykor templomunk — a' hivek kegyes adako-
zásából jövend léire. Az aláírási ívre már eddig 
feljegyzett szép ajánlatok teljes reményt nyújta-
nak, hogy nem sok idö múlva orgona lélekemelő 
zengedezése melleit bocsáthatjuk fel Istenhez öt 
magasztaló énekeinket. — Bár csak minden tehe-
tősebb egyházaink kivált hol a' nép éneklése 
olly fülsértő — követnék e' szép példát! 

B e k é n y F e r e n c z . 
IVyilvános hála. Igaz, hogy az erény 

magasztalókra nem szorult, mert magasztos l é -
nyege , minden dicséret 's magasztalás feletti: de 
van helyzet, hol a' csöndességben szerényen mű-
ködő erényt másokkal is megismertetni köteles-
ség. Ennek hódol az ozsgyáni ev. gyülekezet 's 



iebelében létező tanoda elöljárósága i s , midőn 
hazánkban lelkesen működő t. Vimmer Ágoston 
nemes, a' keresztényi háladatosság szellemétől 
áthatott tettét a' t. cz. közönséggel tudatja. — 
Ezen tisztelt férfiú több évekig mint árva egyhá-
zunkban , mint jeles tanuló tanodánkban mulatott 
's itteni tartózkodása alatt, mind az egyház tagjai-
tól, mind a' tanoda oktatóitól többszöri jótétemé-
nyekkel halmoztatott; ezeket — mint tulajdon 
szavai mondják — némileg meghálálni akarván, 
küldé folyó évben az egyház tagjainak s a' tano- j 
da növendékeinek használatára 5 0 bibliát, 46 uj 
testamentomot, több egyházi 's bibliai története-
ket , összesen 3 6 0 darab könyvet. — Hála és 
köszönet a' nemes jóltevönek! ki az elvett jót ,— 
mestere példájára — lelket képező adománynyal 
pótolja vissza, ki lelkész, szónak nemesb értei-
ben, a' szellem terjesztője, a' szabadság baj-
noka. — Vegye köszönetünket a' hálás férfiú, 's 
legyen meggyőződve a' felöl: hogy az ozsgyáni 
egyház 's tanoda szerencsésnek tartja magát, hogy 
illy férfiút kebelében tápiáit; hogy illy férfiú ki-
képezésére némileg segédkezeket nyújtott; hogy 
oí , bizonyos tekintetben, magáénak vallhatja! — 
Az ozsgyáni ev. egyház 's tanoda elöljáróságá-
nak nevében közli H o m o l y a E n d r e L., 

az ozsgyáni gymnasium igazgatója. 
ftérdéx a' Mártom fliaclja iránt. 

Dunántúl minden ajkú és vallásfelekezetü lako-
soknál a' közrend sz. Márton napját régi bevett 
szokás szerint azzal ünnepesíti más napok felett, 
hogy azon, kivált estvéjén, lakmározik; és n é v -
szerint egy sült ludat költenek el minden háznál. 
„Márton ludja elkele." Igy énekel Himfi is. E' 
szokás felvilágosítására Márton püspök legendá-
jában nem találtatván semmi adat: kérdetik, hon-
nét vehette ez eredetét; merre és hol van, vagy 
nincsen divatban másutt is a' hazában? 

O z s g y á n i g s y i i i n a z i u m . Az ozsgyáni 
nemz. esp. gymnasium t. és nt. felügyelősége azon, 
e' lapokban közlött eszmét: „hogy a' rendkívüli 
professorok behozatala kívánatos és czélszerü 
volna, mert közülök — szükség esetében — az 
ügyesebbek rendes professoroknak választathat-
nának" éleibe léptetni, 's ennek következtében, 
a három gymnasialis osztályt különösen tanítatni 
kívánván; folyó év augusztus 20-kán t. Ráffay 

János urat, hállai egyetem volt növendékét, e ' 
czélra meghívatta; ki is sept. 9 -kén hivatalába 
bevezettetett. Adja az é g , hogy e' sokaktól f é l -
reismert intézetben — melly tiszta magyarsága 
's ismeretes olcsósága által a' szegényebb sorsuak 
menedékhelye — jeles tehetségeihez képest, sze -
rencsésen és sikerrel munkálkodhassék! — N ö -
vendékeink ez idei száma a' három gymnasiális 
osztályban 85 , tápintézetünkben vannak 54en, kik 
közül 29 az úgynevezett benificiárius. Közli 

H o m o l y a E n d r e L., 
a' fennevezett gymnasium igazgatója. 

Jótékonyságok. Vigaszul azoknak, kik 
sok kedvetlen tapasztalat ulán csaknem hajlanak 
hinni, mintha az egyháziasság jótékony szelleme 
hitfeleinkben haldoklanék; 's ébresztésül azok-
nak kik az önzés álmában csak annyira, vannak 
elszenderiilve, hogy illy gyöngéd érintés által is 
fölkelthetök, nyilvánosságnak adom át e' követ-
kező letteket: 

T. Géresy István ur, több megye táblabírája 
hitvesével t. Inczédi Zsuzsána aszonynyal, e g y -
házunkat egy ur asztalához való, messzelynyi 
nagyságú aranyozott ezüst keheiylyel ajándékoz-
ták meg. 

Kevéssel e' tett után szinte ezen ajándékot 
tette tek. Ozsvár Lajosné szül. Terhes Lidia assz. 
'S igy már most, ez előtti egy czinpohorunk he-r 
lyett, két nagyszerű ezüst kelyhet használunk. 

Kenyérosztási tányért 's keresztelő kannát 
ohajtánk még, és lettek ezek is szinte ezüstből, 
helyben született és birtokos, de Budán lakó tek. 
Porkoláb Dániel m. k. helyt, lanácsi és kincstári 
ügyviselö ur ajándékából. 

'S még egy név , szegény, mellyhez hasonló 
alig jutott valaha nyilvánosságra — néh. Major 
Erzsébet neve álljon i lt! Özvegy volt ö, mint 
amaz evangeliumi, 's keveset adott, de minde-
nét adta, midőn helybeli tanodánk számára 1 0 pgö 
ftot hagyományozott. 

Nem e l ég -e egy pár év alatt, illy kis e g y -
házban mint mienk, ennyi részvéttel találkozni? 
Buj nov. 2 0 1844. T ó t P é t e r . 

•Jutalom-szaporítás. F. é. lapunk 1 7 -
dik számában kitűzött pályakérdés jutalmát Édes 
János ur beszédei 5 példányának árával s z íve s -
kedett szaporítani. S z e r k . 

E l ő f i z e t é s i h i r d e t m é n y . 
A ' P r o t e s t á n s E g y h á z i é s Iskolai Lap a ' j ö v ő 1 8 4 5 - d i k é v b e n is folytat talni f o g . A l a k j a , 
pap í r j a , t e r j ede lme ' s i ránya vál tozat lan marad . Fé lév i á ra h e l y b e n , bor í ték nélkül 2 ft . 4 0 
k r . pos tán borí ték alatt 3 f t 4 0 k r . ; e g é s z évi ára helyben 5 ft 2 0 kr postán 7 ft 2 0 kr 
ezüst p é n z b e n . — Előfizethetni minden pos tah iva ta lná l , Pes ten e g y e d ü l L a n d e r e r é s H e -
ckenas t k ö n y v n y o m t a t ó in téze te ü g y s z o b á j á b a n , H a t v a n i - u t c z a H o r v á t h - h á z 4 8 3 - d i k sz . 
földszint. A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
50. szám. Harmadik évi folyamat. Dec. 14. 1844. 

Es sei d e n u , dass ich mit Zeugnissen der h. Schr i f t oder mit öíTentlicheq , klaren und hellen Gl üiiden 

und Ursachen übervvunden und nberwiesen w e r d e : so kann und will icli nicht wider rufen , wei l v e -

der s icher , noch geratheti i s t , e twas vrider das Gewissen zu thun. Hier stelie ich, ich konu nicht 

ande r s ! Gott helfe m i r ! Ámen! L u t h e r . 

TARTALOM: Luther a' spirai cs ágostai országgyűlések alatt. 
1529—1530. J . A. — S z e n t l a n t . Luther Márton 
diadaléneke. Z e l e n k a D. — G y ű l é s e k : Fe lső-Sza-
bolcsi egyházmegye. T ó t P. — I s k o 1 a ü g y : A' 
felső-szabolcsi népiskolák ügyében választmányi jelentés. 
Könyvisinertése. — — Vegyesek. 

Luther a' üpirai és ágostai ország-
gyűlések alatt. 1,529—1530. 

(V é g e.) 

A' hatvanezer főnyi zvingliánusokat egyes í -
tési szándéktól vezéreltetve tartotta a' gróf a' 
marburgi colloquiiimot is a' két felekezet papi 
főnökeivel, kik ilt az úrvacsora feletti értelmen 
kivül minden egyebekben megegyeztek, 's e g y -
mással kezet is foglak, de a' rotachi szövetség-
ből semmi sem lett, — most már leginkább azért, 
mivel arra sürgető szükség nem mutatkozott. 

Szükség ezen idegenkedést, mert teljes s za -
kadásnak soha sem lehetett nevezni, az akkori kö-
rülményekből magyarázni, és nem gyanúsítani 
irigykedő jellemmel, személyes gyűlölséggel 
avagy Iheologiai elfogultsággal a' nagy reformá-
torokat, miként azt az unió feletti értekezés köz-
ben e g y pár lelkészeink e' lapokban is improvi-
sálgaták: mert ha statuspolitikai szempontból 
tekintjük azon időket, senkit sem lehet elhatáro-
zottan kárhoztatnunk; Luthert, az ügyes és practi-
kus stalusférfiut nem, ki az evangeliomi szabadság 
roppant akadályait szeme előtt látván, 'sa' status-
hatalmak kormányzati titkaikba, részszerint a ' f e -
jedelmekkel személyes leve lezések, részszerint 
a' tanácsokkali barátságos viszonyok által, be-
avatva levén, a' nehézségeket csak a' németrendi 
alkotmány körében és formaságai között centra-
lisált hatalmak rendezett erejével hitte legyözhe-
töknek, holott a'repnblicanus helveta Zvingli, ki-
nek helyezete kedvezőbb veit , gondolatainak, 
rationalismusának szabadabb szárnyakat adhatott. 
— A' dogma itt csak köpönyeg volt, miként k é -
sőbben i s , mint az ujabbkori uniók példái b izo-

nyítják, midőn a' statushatalmak kibékültek a' 
protestantismus e lve ive l , mihez idö kellett. — 
Luther ki nagyon restellette, hogy Oecolampád a1 

dogmát nép közé vitte , nem is akart versengeni 
felette, 's a' marburgi beszélgetésre is vonakodva 
ment, forró kézszorítással vált meg a' könnyező 
Zvinglitöl, mondván: ihrhabt einen anderen Geist! 
fel sem tehető , hogy az impanatio speculativus 
elfogultságában mondotta volna ezt; de e g y rész -
ről lerontván a' hierarchiai alapokai, jelszavul 
választotta magának: a' das Wort sie sollen las-
sen stehn-t a1 szent irást, — mellynek betűihez 
politikai tekintetekből is ragaszkodott, más rész-
ről a' világi catholikusokkal egyesülhetés minden 
reményét sem vetette el bizonyos feltételek mel-
lett, mihez az ágostai országgyűléshez készülő 
császár békés szellemétől többet várt most, mint 
valaha. — Miként alaposan feltehetjük a' nagy 
reformátorok magas lelkületükről, hogy ök az 
ágostai országgyűlés reménytelen kimenetele 
után nem sok idö múlva történtek napfényre d e -
rültével szorosabb szövetségre is léptek volna, 
ha életbe maradtak, ugy elhatározottan kell kár-
hoztatnunk a' máig is fennálló separatismust, 
mellynek a1 jelen időben már különösen ez alkot-
mányos hazát lelkismeretes loyalitással kormányzó 
fejedelem felvilágosult védpaizsa alatt semmi, de 
legkisebb ralionalis alapja sincs Bizony! ha his-
tóriát szeretünk olvasni, és abból tanulni, el kell 
ismernünk, hogy a' statujok politikai szabadságra 
fejlett jelenkorában a' vallásos elvek üldözteté-
sének is ideje lejárt, és ha mi mégis uniót sür-
getünk, azt azért tesszük, hogy közös protestan-
tismusunkat egyesített erővel, tudománynyal, i s -
merettel nagyobb tökélyre fejtegetvén , ügyünk, 
állapotunk és egyéniségünk iránt is több s na-
gyobb sympathiát ébresszünk , tápláljunk és n e -
veljünk; mert bizony! bizony! rendetlenek v a -
gyunk, Lutheránusok! és Kálvinisták ! — Máskor 
bővebben! 

A' felvilágosodott cancellár Mercurius Gatti-
nara szerkeszté az ág. országgyűlésre meghívó 
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levelet; kár hogy ezen derék férfiú az országgyűlés 
megnyitlatása előtt az útban váratlanul megholt. A' 
császár békét hirdetett, mindenki véleményét k i -
hallgatandó, és az egyesülést szeretettel eszköz-
lendő. — A1 pápai követ Campegius boszús ter-
veket adott a'császár e le ibe ,*)ki azonban, Eras-
mus Ítélete szerint, jó szivü, gondolkozó és lassú 
természetű volt, és már elegendő időt vévén ma-
gának a' reformatió belső ügyeivel és jellemével 
is megismerkedni, nem fogadta el azokat, söt 
megelőző szívességgel leveleket irt a' s a x o -
niai fejedelemnek, és íratott ösccse Ferdinánd 
által is. 

A' saxoniai fejedelem fényes kísérettel indult 
Ágostába a'császár személyes jelenlétét megtisz-
telendő : magával vitte Luthert, Melánctont, Spa-
Jatint, Justus Jónást és Agricolát, kiket elindulá-
sok előtt imígy szólílott fel: Urak ! látjátok ime, 
mennyire ment a1 vallás dolga, ha bíztok, hogy 
minden pontokban bátran felelhettek, jól és he -
lyesen van! de ha nem, ugy vigyázzatok,nehogy 
nagy veszélybe vigyétek országomat! Felelék 
ezek: mi nem akarjuk, hogy fenségedet veszély 
érje miattunk, csak azt engedje meg nekünk, hogy 
mi a' császár előtt magunk megjelenhessünk és 
számot adhassunk; de a' derék fejedelem v i szo -
nozá: a' jó Isten őrizzen, hogy én ti tőletek e l -
maradjak, veletek akarom vallani a' mi Urunkat 
Jézusunkat mindörökké! Luther, ki az útban 
sok helyeken prédikált, és Weimárban az urva-
csorát is kiszolgáltatta a' fejedelmi ház je lenlété-
ben, végre Kóburgban tizenkét lovag örizete 
mellett elmaradt, de azért híre, tudta és tanácsa 
nélkül semmi sem történt Agostában. 

A' hassziai Fülöp után megérkeztek a* bran-
denburgi fejedelem Joachim, a' saxoniai herczeg 
György és bajor Wi lhe lm, kik hárman azonnal 
kifutottak Inspruckba a' császár eleibe, kit a' Já-
nos fejedelem kora megérkezése és számos k í sé -
rete * * * ) gyanúsításával rémítgetvén, még hat-
ezer fegyveres segedelmet is ajánlottak: e' miatt 
a' császár a1 fejedelem személyes kimenetelét k í -
vánta i s , de ö azon okból , nehogy párthiveibe 
bizalmatlanságot ébresszen, magát egyéb okokkal 
mentegette: igaz oka pedig az volt, hogy a* ma-
gány értekezéstől semmi jót sem reménylett, mint 

*) Ranke á l l í t j a , hogy olaszhoni ú t jában látta és olvasta 
egy olasz l evé l t á rban : ins t ruct io data Caesari a R - m o 
Campeggio in diaeta aug . 1 5 3 0 . hivatkozik e r r e W e s -
senbe rg is igen je les m u n k á j á b a n , die g r . K i r chen -
versaml . 

**) Cristliche Religions und Kirchengeschichte fiir-
gebildete Familien von Kari L. Sackreuter. D a r m -
s tadt , 1 8 4 3 . 2 . B. S. 5 9 . 

* * * ) A ' saxoniai fe jedelem udvara 7 0 0 személyekből á l lot t , 
minden héten 2 1 0 0 for in tok adat tak ki tar tás k ö l t s é -
g ü l : és az országgyűlés megnyi tása napjá t szándékosan 
halasztgat ták csak a z é r t , hogy a ' fe jede lem k i k ö l t e -
k e z z é k . 

Dolzig János, a' császári udvarnál levő követe, 
előre értesíté. 

A' császár Agostába jövetele * ) az Urnapi 
ünnepnapot megelőző napra halasztatott olly 
szándékból, hogy az ünnepi szertartásokra az 
evangélikusok is köteleztessenek, kiket a' császár 
a' procession másnapra megjelenésre fel is s z ó -
lítván, ezek korán reggel hozzá mentek és a' 
brandenburgi gróf ékes szónoklata mellett e l len-
kezésöket nyilványították, ki beszéde végeztével 
le is térdepelt a' császár előtt, mondván: inkább 
fejemet vágatom le, mintsem az evangeliomtól e l -
távozzak : mire a' mosolygó császár a' gróf felé 
indulva feleié : hollandiai dialectuson nit Kob ab, 
nit Kob ab, Lövér Först, so ist es nit gemeint. A' 
templomba azonban mindnyájan elmentek a' Luther 
javallatára, ki nekik például hozta fel Naamant, 
ki a' maga urát királyát kezével támogatta, midőn 
ez a' remmoni bálványnak áldozott. **) 

Az országgyűlés megnyitása előtt titkos é r -
tekezése volt a' császárnak a1 saxoniai fejedelem-
mel, kihez Nassau és Nuenar grófokat mint c sá -
szári ministereket küldött némelly pontok felett, 
látszólag pedig az evangelikus papok predikálá-
saiknak Agostában eltiltatások tárgyában, fe lv i -
lágosításokat és feleletet veendőket. Müllernél S. 
502 . olvasható a' fejedelem válasza, röviden ez: 
Elleneink, úgymond, be nem fogják bizonyítani, 
hogy a' v. fejedelmek és néhai bátyám is a' w o r -
mácziai rendeletet elfogadták és megerősítették 
vo lna , ez oka annak, hogy az minden ország-
gyűléseken sérelmesnek találtatván, a' zsinattar-
tás mindég sürgettetett. — Elleneink azt sem 
tudják bizonyítani, hogy az evangélikusok, én 
avagy néhai bátyám a' császár ellen valaha s z ö -
vetkeztünk vo lna , de ö ellenek igen , önvédel -
münkre* — Az evangélikus prédikátorok elhall-
gattatása kivánata sem helyes, miután ök csak a' 
tiszta evangéliumot hirdetik , melly senkinek 
botránkozására nem lehet. — Végre abban álla-
podtak m e g , hogy mindkét részről a' császár 
fog kirendelni predikálokat az országgyűlése 
alatt. 

Luther azt adta tanácsul, hogy engedni kell 
a' császár kivánatának; azonban a' fejedelem, ki 

*) Audin, Geschichte des Lebens Dr. M. Luthers, 
körülményesen le i r ja a" császár fényes bemene te lé t ; a ' 
többek közö t t i r ja , hogy midőn a ' pápai köve t á ldás t 
mondot t a ' népre , a ' Lutheránusokat mind ki lehete t t 
i smern i , mer t le nem t é r d e p e l t e k : Ve rgebens suchten 
die Blicken d e n j e n i g e n , der diese Menge in B e w e g u n g 
se tz te , der auf kaiserlichen Befehl ( a ' w o r m á c z i a i E d i c t u -
mot ér t i ) , von dem Schaupla tze seines Ruhmes a u s g e -
schlossen w a r , und dessen Name alle Geister be schá f f -
t ig te , Luther wa r abwesend . B. 2 . S . 3 1 1 . 

**) Maimbourg egyko rú ca th . i r ó dicsekedve i r ja le a ' p o m -
pás s z e r t a r t á s o k a t , és a ' process ioról különösen említi: 
ez a ' Krisztus teste átvál tozásának triumphusa volt a ' 
Lutheránusok szemök lá t tá ra . 



töle e' tárgyban választ kívánt, nem a' császárnak, 
de a' romanistáknak tulajdonította azt, kik — mi-
ként Luthernek irta a' fejedelem már akkor, szü-
netlenül ostromolják a' császárt, és az evangél i-
kusok formás kihallgattatása érdemét akarják 
aratni, hogy aztán ismét felingereljék. *) 

Az országgyűlést megnyitó beszéd szelleme 
már sokat változott az összehívó levél tartalmá-
tól; a' vvormacziai rendelet, a'török had- és pór-
zendületek említettek: végre julius 2 4 - e jelelte-
tett ki, mellyen a' protestánsok hitvallásokat e lő -
adni felszólítattak. 

A'saxoniai fejedelem magához gyüjté hitsor-
sosait és a1 JVIelánclon által e leve elkészített és 
Luther által is helybehagyatott confessiót felol-
vastatta , aláíratta, mellynek egy példányát a' 
császárnak is elküldötte Valdesius Alfons titokno-
ka által. 

A' pápai követ fényes kísérettel jelent meg a' 
gyűlésben , és egy latin beszédben elöpanaszolta 
a' religio szomorú állapolját, az eretnekség ter-
jedését , magasztalta a' császárt és pápát, de a 
zsinatról és a' száz sérelmek orvoslásáról egy 
szóval sem emlékezett. Ezután az ausztriai követ 
indítványozta a' török hadra adandó segedelmet: 
végre a' protestánsok, székeikből felállván, je len-
telték, hogy a1 császár parancsolatjára hitvallá-
sok szerkezetét elkészítették, kérvén annak fe l -
olvastatását. Az idö elkésvén a' megelőzött hosz-
szas beszédek miatt, az említett szerkezelnek be -
adása kívántatott, de az evangélikusok tartván 
attól, hogy az majd a'többi irományok halmazába 
fulad, és csupa formaságok miatt elmarad, annak 
másnapig magoknál hagyatását kívánták. Más-
napon a1 saxoniai cancellárok Brück és Bayer 
kezekbe vévén a' latin és német példányokat, a' 
terem közepére léptek, 's a' német szerkezet a' 
saxoniai lejedelem azon kijelentésére, hogy n é -
met földön német nyelven illik szólani, a' latin 
szerkezetet sürgető ellenfél ellenére mintegy két 
órai idö alatt fel is olvastatott, 's az evangéliku-
sok a császár türelmét megköszönték, ki, a1 latin 
szerkezelet maga kezével elvevén, a' németet az 
ország levéltárába télette. Ez a' munka, Rilfel val-
lomása szerént is, nagy benyomást tett a' catholi-
kusok előtt , kik most látták, hogy az evangél i -
kusok is keresztyének és nem eretnekek, hitval-
lásokat a szent írásra alapiták, a1 szertartásokat 
pedig az első keresztyénség szokásai és e g y s z e -
rűsége szerint intézték, és bebizonyíták, hogy ők 
az igaz catholika vallástól el nem távoztak. A' 
császár rendelést telt a' confessio olasz és fran-
czia nyelvekre fordíttatása iránt: a1 bajor hg 
Wilhelm igy szóllott Eckhez: nekem másképen 
beszéltek a' Luther tudománya felöl, miként most 

*) Olcasható Marheineckncl. fí. 2. S. 318. 
**) Hi(Tel criiliiclia Kircheoge.'cbichte. B. 2 . S. 3 9 5 . 

hallottam; azonban vigasztalásomra szolgál a z , 
hogy, miként mondjátok, meg lehet czáfolni. Eck 
válaszolta, igen is meglehet czáfolni az egyházi 
atyákból, de a' szentírásból nem; mire a' herczeg 
viszonozó: ugy hát igazán mondották nekem, hogj 
az evangélikusok a' szent Írásban ülnek. — Az 
ágostai püspök az olvasás alatt fenhangon mon-
dotta a' teremben: ez mind tiszta igazság, nem is 
tagadhatjuk. *) 

A' császári tanácsban most háromféle v é l e -
mény keletkezett: a' brandenburgi v. fejedelem. 
György herczeg, Eck , Fáber és a' pápai követ 
azt javalották, hogy a' császár erővel hajtsa végre 
a' wormácziai rendeletet; de, miként Luther írja, 
a' császár és a' mainzi érsek ellenzelték ezt; má-
sok azt tanácsolták, hogy a' confessio részrehaj-
latlan tagok által megvizsgáltatván, ezeknek v é -
leményük után hozzon a' császár ítéletet; de 
a' harmadik vélemény győzött , miszerint a' 
confessio az egyházi atyákból és a' szentírás-
ból megczáfoltatván, a' békés alkudozás pró-
bállassék meg, melly ha sikertelen leend, a' pro-
testánsok a'zsinat tartásáig a' császár rendeletéhez 
alkalmazzák magokat. **) , 

Eck , Fáber, Coehlaeus és Wimpina a' con-
fulalio készítésére kineveztettek olly utasítással, 
hogy a' tárgy fontosságához képest mérsékeljék 
magokat. Audin különösen jellemzi ezen 
férfiakat * * » » ) 

Az elkészült confutatio sérlő, türelmetlen ki -
fejezései, mint prodigiosa licentia 's a't. nyilván 
elárulták azon fenhéjázó dölyfös szellemet, melly-
töl békességet várni, nem lehetett: a' császár és 
a' catholikus löbbi fejedelmek kedvellenül hallgat-
ták azt , és vissza is utasították azon rendeléssel, 
hogy az békésebb modorban adassék elő: Ihre 
Anlwort war scharf und verletzend : aber gerade 

*) Sackreuter Crist. Kirch. 2 . B. S. 6 1 . 

* * ) Riffel. 2 . B. S. 3 9 8 . 

***) Ugyanez. S. 4 0 1 . 
Geschichte des Lebens Dr Mariin Luthers. Egger né -

met fordítása u tán: Joannes Faber war ein gelehrter 
Theologe, der seinen Aristoteles und den beiligen Tho-
mas auswendig k a n n t e , l iebensvürdig wie ein Horaz 
und Virgil, ein Wel tmann. Anstatt dasz er über Bücher 
erbleichte um seinen Gegner wiederlegen zu kőimen, 
hatte er ihn s tud i r t , und die Wiedersprüche Luthers 
zusammen zu slellen gesucht. Das W e r k machte viel 
zu lachen : Luther aber gerietb in Z o r n ' s a ' t . — Fáber 
volt az, a ' ki a" spirai országgyűlésen mondotta, hogy 
inkább a' török alcornnt fogadja el, mint a' Luther val-
lását. Eck előttünk ismeretes. Coehlaeus nem is hasonlít 
Eckhez , ő burok helyett pókhálót vetett ellenségei 
e le ibe , és nyugodtan nézte a z t , ubrigens ist e r e i n 
tnpferer Ili ' ter von sohönom Áusszeren, welcher die Trom-
p»ae tréfli ich blást Wimpina v a r einer der gröszten 
Uedner seines Jahrhundert 's , er w»r aber weitschweifig 
und waudte einen Beweis u m , wie ein altes Kleid, das 
mnn bis auf den letzten Faden nbnützt. — Hát a ' ma-
g j a r confutatorokra mit mondana kz elmés Dobo«? 



deszhalb wurde sie auch von den katholischen 
Standén verworfen, und selbst der zweite Ent-
wurf von Ariikéi zu Artíkel genau geprüft und 
in vielem gemilderl. Miként a* catholikus nltra-
montanista Riffel is bevallja. B. 2. S. 405 . Csu-
dálatos dolog, hogy ez a' kibékülhetetlen szellem 
még máig is fenmaradt kritikusainkban, és a' 
szelídebb kor müveit hangulata sem képes-epébe 
mártolt tollaikat mérsékelni, annyira, hogy kü-
lönben nyájas társalkodókat ismerünk, kik ha a' 
gyenge húrt bármi lágyan megpendítjük is, azon-
nal krokodil képet csinálnak és vége-hossza nincs 
az iskolás gorombaságoknak. Bizony csak valljuk 
meg, hogy ezt a'tudományos műveltséggel, és a' 
korral ismeretlenség szüli; különben pedig n e -
vetni való: — Nu! nu! lastert's flugs monda Lu-
ther! ihr wollt Liebe Herren nicht wissen, was 
ich gelehrt habe. 

Meláncfon ez alaft magány értekezésbe bo-
csájtkozolt a' császári titoknokkal Waldensius 
Alphonssal és a' pápai követtel, kivel biztos l eve -
lezésbe is ereszkedett. Elfelejtkezett ittMeláncton 
magáról, és hitsorsosai megbízatása nélkül e l fo -
gadta a' püspöki jurisdictióf, ámbár a'tanítás sza -
badságát, az úrvacsora két szín alatti osztását és 
a' papok házasságát kikötötte. — A' pápai követ 
elárulta öt , mivel magány leveleit nyilvánította 
és visszaélt bizodalmával; a' városok legelőször 
támadtak és kívánták a' Luther véleményét: a' 
norimbergai követek azt irák küldőiknek, hogy ha 
Melancton meg lett volna f izetve, nem adhatott 
volna jobb tervet a' hierarchia visszaállítására; az 
Isten őrzött minket, mondának, hogy a' confessiót 
már beadtuk, mivel a' mi theoíogusaink most ké -
szek volnának mást vallani. Meláncton gyermeki 
félénk, Brenz ügyetlen, durva, Schnepf gyáva, és 
ezek hárman ijesztgetnek minket: olvasható Stro-
belnél: Vita Melanctonis. — A' szelíd és becsü-
letes Melancton jámbor optimismusában nem i s -
merte a körülményeket és az embereket, kikkel 
dolga voll, óvakodjunk roszul ítélni felöle, mivel 
a' Luther levelezéseiből teljesen kitűnik ártatlan-
sága, * ) a' practicus emberismerő, Coburgból bá-

) Luther vigasztalja Melánctont : Nehmet nur de re r Leute 
Urthei l wen ig zu Herzen , die da sagen oder schre iben 
ihr há t te t viel n a c h g e g e b e n , denn dass den BischöiTen 
ihre Gerichtsbarkei t w iede rgegeben s e y , vers tehen sie 
nicht sattsam und sehen n i c h t , was für Umstánde dezu 
g e f ü g t seyen. Wol l te Gott , die Bischöffe há t ten sie mit 
solchen Bedingungen angenommen. — — És alább : — 
Phil ippus ist e twa wohl übe r einige Puncta im Handel 
gewesen , es ist aber noch in nichts gewi l l ige t worden 
— wei l aber gewisz i s t , dasz unsere Feinde unsere 
Lehre verdammen in dem Sie ihre Lehre zu behaupten 
versuchen, warum merken w í r denn nicht, dass alles nur 
Schein ist was sie vornehmen. — Melancton és Luther 
j u r e humano Jur isd ic t ió t é r t e l t ek a ' r ég i keresz tyén 
egyház szabad választása mellett , és az evangeliom s z a -
bad p r e d i k á l á s á t : — és ez nem fogad ' a to t t el . — Mar -
heinecke . B. 3 . S. 4 3 . 

torítolfa hitsorsosait, megengedte Melanctonnak is 
hogy némelly pontokban hajoljon csak azért, hogy 
kitűnjék, miképen elleneik a' végperczben mitsem 
fognak elfogadni, de midőn ez az engedékeny-
séget ö reá hárította, majd igy utasítja őtet: nem 
tetszik nekem, hogy engemet e' dologban főnek 
nevezsz, és mint irod, az én tekintetemért hajolsz 
némelly pontokban , én semmi sem akarok lenni, 
szerzőnek ne nevezzetek engemet , ha az ügy 
egyszersmind nem a' tiétek is , ne mondjátok az 
enyimnek: ne keresd az igazságot retorikádban 
és philosophiádban^'hitben van az, mit is gyötrőd 
magadat ? ha nem igaz az ügy, mondjatok le róla, 
ha pedig igaz, ne kisérlsük hazusággal az Istent, 
és legyünk nyugodtan állhatatosak! 

Az evangélikusok a1 confutatiót többszöri 
szorgalmazások után sem nverhetlék ki, hogy azt 
megczáfolhatták volna. Erasmus távolból minden 
áron békességet tanácsolt, és majd a' mainzí érsek 
indítványára alkudozó választmány neveztetett 
ki, de olly szerencsétlen öszintellenséggel, hogy 
annak csak két tagjai vollak evangélikusok, mind-
az által a' tanácskozás, Spalatin tudósítása szerint, 
felette zivataros v o l l , az ágostai püspök Stadion 
Kristóf komolyan szólott a' választmány tagjai-
h o z , gondolják m e g , hogy a' Lutheránusok a' 
keresztyén hilágazatokat nem támadták meg, ke-
resztyéni kötelesség velek egyesülni és az e g y -
ház békességét helyreállítani; midőn a' branden-
burgi v . fejedelem a' szentek segítségül hívását 
és az egyházról való tanítást említette, mint a' 
különbözés föokait, feleié a' püspök, hogy ezek 
nem hitágazatok: és hasonló szellembe nyilatko-
zott a' mainzi érsek is. — BifFel is idézi Spalalin 
ezen tudósítását, de tartalmát elhallgatja. Mar-
heinecknél pedig olvasható. 

Végre a' két felekezet gyülekezetében a' 
brandenburgi Joachim tudtokra adá a' választ-
mány határozatát az evangélikusoknak, felszólít-
ván ő k e t , hogy az egyházba térjenek vissza, a' 
becsúszott visszaéléseket majd a' császár a1 pá-
pával együtt orvosolni fogja, ne vezéreltessék 
magokat versengő és egyenetlen papjaik által; a' 
zsinatra, mivel annak hibázhatósága előre kimon-
datott, szükség s incs , de czéltalan is az : azon-
ban az evangélikusok fájdalmasan vévén, hogy 
a confutatio velek nem is közöltetett, és most az 
összehívó levél tartalma ellenére a' császár n e -
vében olly feltételek tétetnek, mellyek az általok 
törvényesen rendezett statusquo felforgatására 
czéloznak, söt a' zsinattartás országos Ígérete e l -
vettetik, ez okokból kijelenték, hogy ök nem pap-
jaik, de ön lelkismeretektöl vezéreltetve, a' spirai 
1 - s ö országgyűlés rendelete mellett továbbra is 
megmaradnak. 

A' hassziai Fülöp látván a' sikertelenséget, 
nője betegeskedését adván okul, elutazott A g o s -
tából, mi nagy rémülést okozott, azon hir terjesz-
tetvén el, hogy fegyveres erőt ment gyűjteni, és 



nehogy a' már készülőben volt többi evangéli-
kusok is eltávozzanak, spanyol örizetek rendel-
tettek a' kapukhoz, miért is ezek felette nehez-
telvén, a1 császár elölt panaszolkodtak, ki azt nyi l -
vánítván, hogy az egész rendelet felöl mit sem 
tud, az őrizetet azonnal elparancsolta. — Ezer 
ármány ! és bujtogatások! — Fülöp tanácsait 
Agostában hagyta, kiknek a' maga értelmét időn-
ként megírta : mutassátok meg , így irt, levele-
met a' városoknak, hogy férfiak és ne asszonyok 
legyenek. Az alkudozás pontjai neki teljességgel 
nem tetszettek: viel weniger ist der Bischöífe Ju-
risdiction zuzu lassen, dieweil sie das Evangé -
lium in ihren Landen nicht zu predigen noch zu 
treiben gestatten wollen: denn da würde ein feines 
Spiel aus werden, sie sollten Examinatores über 
Cristliche Prediger seyn. Melancton gehe zurück 
wio ein Krebs, und sey jetzt durch seine Blödig-
keit dem Evangelio ein schadlicher Mund. 

Majd ismét egy tizennégy tagokból, később 
ismét egy hat tagokból állott választmány külde-
tett ki az alkudozás folytatása véget t : ekkor már 
a1 confessio pontjait sorba elövevén, a' catholi-
kusok az úrvacsora két szín alatti osztásában meg-
egyeztek azon ragasztókkal, hogy a' papok az 
egy szín alatti communio helyességéről is pré -
dikáljanak; a' papok házasságát dissimulálták, de 
ugy, hogy az jövendőre eltiltassék, minden e g y e -
bekben az in integrum restitutiót kívánták. * ) 

Az evangélikusok ezt természetesen el nem 
fogadták. Luther jövendelése beteljesedett, ki 
most a' restitutio felöl igy irt: unsere Sache kann 
leichter Gewalt und Drohungen verlragen als j e -
ne Kniífe, vor denen ich mich am meísten g e -
íurchtet habe; sie mögen uns so viele Seele w i e -
dergeben, lassen uns darauf dringen dass sie uns 
wiedergeben Leonhard Iíaiser und andere mehr, 
so viele Güter, dann wollen wir auch von dem 
Possessorium reden. **) 

A' saxoniai fejedelem most személyesen ostro-
moltatott, a' választó fejedelemség törvényesítése 
még kérdés alatt lenni mondatott, fiának a' Clevi 
herczegnőveli házassága el nem ismertetett azon 
okból, hogy a' római catholika egyháztól e lsza-
kadtak és a' helvetusokkal szövetkeztek. *** ) — 
Illy súlyos szemrehányások után a'fejedelem ulra 
készült, kíséretét előre bocsájtotta, de a' császár 
még néhány napokig nem bocsájtotta. 

Végre seplember hó 2 2 - é n a' császár elnök-
lete alatt tartatott ülésben azon határozat hirdet-
tetett ki, hogy ö felsége a'protestánsoknak a'jövő 
április haváig időt enged, hogy a' római catholika 
egyházzal egyesüljenek, addig pedig semmi uj 

tf) Bifíel. 2 . B. S 4 1 7 . 
• • ) Marcheinecke. 3 . B. S. 4 3 . 

***) Luther előtt r ég tudva volt m inde t , ha ki nem találta 
i« a* mnrburgi Colloquiumoo:— és higyje, kinek kedve 
v to as impanatiót : — ö bizooy nem hitte. 

[könyvet ne nyomassanak, a' mások jobbágyait a' 
i magok sectájára ne térítgessék, magok birodal-
maikban a 'misé t , gyónást , szerzetesrendeket 
sértetlenül hagyják; mive! azonban,régóta zsinat 
nem tartatván, sok visszaélések vágynák, mely-
lyekre nézve reformatiónak kell történni, ö fel-
sége a' pápánál és a' többi keresztyén hatalmak-
nál eszközölni fogja, hogy az hathónapok alatt 
megtartassék. - A' kamarabiróság az evangé-
likusok ellen felállítatott. 

Az evangélikusok nevökben a1 saxoniai can-
cellár Pontanus György elöterjeszté, hogy az ö 
confessiójok a' szentírásból meg nem czáfoltatott, 
mit bővebben is bebizonyítandó!? leendettek, ha a' 
confutatio velek közöltetett volna, nehogy azon-
ban egészen felelet nélkül hagyják ezt, a'mint egy 
hallomásra felvehették, az arra készített apologi-
ájokat bemutatják, a' secta nevezetnek ellentmon-
danak, és mindenekben a' spirai 1 - s ö határozat 
mellett maradni kívánnak. 

Luther amaz igen emlékezetes levelet irta 
Coburgból hitsorsosainak: Ugy hiszem, elleneink 
feleletét már hallottátok, úgymint a1 szent atyák, 
atyák, atyák, e g y h á z , e g y h á z , egyház, de a' 
szentírásból semmi! és ezen ítélő bírák után fogna 
a' császár ellenetek indulni ? azonban mégis több 
történt, mint reményiették, jelesül ti megadtátok 
a' császárnak, mi a' császáré, teljes engedelmes-
séget, és az Istennek mi az Istené: a' császárnak, 
midőn annyi költséggel és fáradsággal megjelen-
tetek, az Istennek, midőn nyilván vallást tettetek: 
azért feloldozlak titeket az Urnák nevében ama 
gyülekezettől. Immer heim, wieder Iieim! Eini-
gung oder Zugeslándnisz hoíTet nicht, sondern 
dass sie euch lehren lieszen, und Frieden v e r -
gönnten. * ) u s. w . 

A' saxoniai fejedelem érzékeny búcsút veve 
a' császártól, ki barátságos kezét nyújtva mondá: 
Hm! hm! ezt mégsem gondoltam volna. 

Luther Coburgban a1 fejedelem és nagyszámú 
sokaság előtt igen szép predikátiót tartott és jó 
urával egy alkalommal útnak indulván, Weimárba 
szerencsésen megérkeztek. 

Ez az ágostai hitvallás nevezet eredete és 
története: politikai tekintetben, miután a1 vallás 
dolgát a' német nemzet magaévá tette, fontos o k -
levél , mellynek lobogója alatt a' német protes-
tánsok sok ideig gyülekezvén, erősen vívtak a 
lélekismeret és hitvallás szabadsága oltalmaért; 
szükséges symbolum volt ez azon idő körülmé-
nyei között, midőn a' reformatio, a'' fejedelmek és 
városok tanácsai által támoguttalva, sőt tőlök 
eredve, ugy adatott ki 'és gyanúsíttatott, mint a' 
keresztyén vallás megtagadása : a' német rendi 
alkotmány szerint pedig a' császársági legfőbb 

*) Az ultramaotanisták, különöséé Bifíel, elferdítve közlik 
Luther ecen levelét. 



hatalom előtt, mellynek minden esetre joga volt 
tudni azt , vájjon az uj tudomány a' status czéljá-
val nem ellenkezik-e ? törvényes legitimatió. — 
Theologiai értelemben másként áll a' dolog, és vaj-
ha azon időben ez inkább politikai szempontból 
vétetett volna f e l , nem történt volna az , hogy 
Zvingli egy külön confessiót adjon be, melly még 
akkor országos tanácskozás tárgya sem lehetett; 
— most pedig vajha a' politikai tekintetek m e g -
szűnvén, mindkét symbolum követői a' közös 
alapra, a' szentírásra, építvén egyesülési tiszta 
szándékjokat 's mindkettőből azt, a1 mi jó, k isze-
degetvén , 's az idő és kor lelkéhez idomítván, 
mutatnák be Isteni kijelentésü közös vallásunk 
józan ész szövétnekemellett messze világító,'s a' 
hit, remény és szeretet társaságot boldogító érze-
teit időről, időre ébresztő, nevelő symbolumát, a' 
protestáns egyház bölcs, okos szerkezetét. — Ha 
eleinknek voltak politikai okaik, egymástól tartóz 
kodniok, most már a 'v i lág békességét biztosító 
keresztyén fejedelmek szent szövetsége oltalma 
alatt minden okok megszűntek, mellyek az e g y e -
sülést tartóztatták, és minden szakadás botrány-
képen tűnik e l ö , melly csak a' mult idők remi-
niscentiaiban keresi dicsőségét, de ma semmi é r -
deme sincs. Azért, hitsorsosok! unió! és unió! 
conferencziák és centralisatio értelemben és aka-
ratban, jó szándékban és munkásságban! miként e' 
lapok bölcs belátásu szerkesztője mondja, és igaza 
van, hogy ha sok papjaink a' mult idők történetei 
szövétneke mellett nagy reformátorainkat péídá-
nyozzák, a' zajos gyűlési czivódások helyett, és 
bureaucratiai slabilismus helyett még mondhatnám 
tapasztalásból, hogy az örökös panem et circen-
ses lamentatiók helyett — mi most minden jó 
szándéknak és indítványnak sysiphusi kő gyanánt 
szokott elögördíttetni — a1 papi és e g y - k é t poli-
tikai ismeretekben növekedendenek, a' protestan-
tismus iránt több 's nagyobb sympathia ébredend, 
és a' statushatalom felvilágosult lelkes töreke-
dése elömozdíttatni fog. J. A. 

S z e n t l a n t 
liiitlier Márton diadaléneke. 

Erős vár a ' mi I s t e n ü n k , 
J ó véd fegyve r "s ótalom ; 
0 segít ínségben nekünk, 
Melly mostan bennünket nyom. 

Régi e l lenség 
Megrontani é g , 
Zord e rő 's csele , 
Iszonyú b a r c z s z e r e , 
Nincs itt hozzá hasonló. 

Minerökkel mit sem érünk , 
E g y perczben e lveszhe tünk ; 
Istentől felkent emberünk 
Küzd dicsőén ére t tünk. 

Kérdezed : ki a z ? 
Jézus Krisztus a z , 
Zebaoth I s t e n , 
E g y é b védünk n incsen ; 
Övé lesz a ' győzelem. 

Bár világ- ördöggel tele 
V o l n a , hogy elnyel jenek , 
Nem sokat törődünk vele, 
Czéljaink s ikerü lnek . 

E ' világ ura , 
Bar tö r bosszúra , 
Minket nem s é r t h e t , 
Mert e l i t é l t e t e t t ; 
E gy szócska elej thet i . 

Az igét hagy ják b é k é v e l , 
' S hálát ne reményl jenek ; 
Az ur velünk van kegyéve l 
Mindenüt t szent le lkének. 

Tes t - , bec sü l e t e t , 
K i n c s - , nőt 's g y e r m e k e t , 
H a g y j á n ! v i g y e n e k , 
Velők mit sem n y e r n e k ; 
Mennyországunk megmarad. 

Z e l e n k a D á n i e l . 

€2 y ii 1 é s e k* 
Fe1sö-$zaboIcsi egyházmegye. 
Kállóban a' megye nagy teremében novemb. 

12. 13. képviseleti gyűlés tartatott. Elnök e g y e -
dül volt Nagy Sámuel esperes ur, segédgondno-
kunk, mint hírből ( ! ) hallók, betegsége miatt ma-
radván el. 9 3 egyház közül csak mintegy 5 0 
volt képviselve, azoknak is némellyikét csak ma-
ga a' pap, némellyikét pusztán világiak képvise l -
ték, egy ollyan is volt, melly a' szomszéd papot 
bízta meg utasításával. Hogy e' minden áron 
megszerzendő semmit rólunk nélkülünk? jogát 
miért nem ragadta meg minden egyház az iszo 
nyu sár daczára is, igazatok v a n , uraim, hogy 
ennek legfőbb oka a' s zegénység , de . . 's ilt 
figyelmet kérek — nem annyira anyagi mint sok-
kal inkább szellemi szegénység. Ha különben vol-
na, ki fejthetné meg sok gazdag egyháznak nem 
képviseltetését ? 

Elnök ur nyitá meg a' gyűlést ima után, e g y 
olly beszéddel, melly nem igen látszék üdvözleni 
a1 képviselet igéjének e' testesülését. Utána egy 
ifjú pap állolt fel, tisztelettel kérdezve elnök úr -
tól, ki vagy mi annak oka, hogy e' gyűlés halár-
napja a' kijelölt Sz. Mihály hetiről ennyire ha -
lasztatolt? Elnök ur felelete szerint, kérelmi ál-
lásunk , t. i. semmi kötelező törvényünk nem 
levén e' tárgyban, ő nem érzé magát felhatal-
mazottnak parancslólag írni a' kállai egyházra, 
azért is értekezésbe bocsátkozott azzal, 's innét 
a' késedelem. Hogy e' baj minden gyüléstartás-
kor elö ne kerüljön, inditványoztatott: tartatnék 
gyülésünk ezután mindenkor itt megyénk f ő v á -
rosában, hol a1 megyei terem kinyerését bizton 



remélhetvén, a' többi számtalan közt egy f ő -
hasznunk az _s||lesz, hogy a' közügyért nem 
kellend többé magunkat a' szük paplakok fulasztó 
legében két — három napig főznünk. De az indít-
vány kisebbségben maradt e' két okon: mert 
szegény egyházaink követeinek akkor még szál-
lásbért is kellendvén fizetniök, a' terhet meg nem 
birnák; és mert távolabb eső egyházainkat igen 
aránytalanul terhelné a' mindigi messzeutazás. 
Szegény dolog , hogy illy silány két ok is ké -
pes nálunk megbuktatni egy üdvös indítványt; 
melly okok1 elsejére ha annyira szeretünk hivat-
kozni, 's a' gazdálkodási szempontnak mindent 
alárendelünk: ugy jő lesz haszonbérbe adni ön-
igazgatási protestáns jogunkat, mellyet dicső ele-
ink nekünk méltatlanoknak vérök 's életök árán 
szerzettenek. 'S ha másikára hallgatunk, ugy soha 
sem épül Pesten országháza, söt lerombolunk 
minden már fenálló megyei épületeket. 

Ezután akarák tudni némellyek, micsoda g y ű -
lés ez, mellynek canonainkban semmi alapja nem 
levén, törvényszerűnek nem mondathatik. Igaz, 
hogy nem törvényszerű molyette, rongyos c a -
non-könyvünk szerint, mint nem törvényszerű 
az egész világi rendnek dolgainkba való b e f o -
lyása, de azért hiába adtok be ellene óvást, mert 
a' képviselet eszméjének jövője közéig, 's min-
den zsinat nélkül is felül küzdendi magát Geleji 
szabályain, mihelyt a' papok 's egyházak kiver-
gödhetnek kiskorúságukból, czáfolhatlan bizony-
ságára annak, hogy a'törvény betűi válloztatását 
pár századig is lehet ugyan gátolni, de ha egy 
úttal a1 művelődés is nem gátoltatik, csak ugy 
szép lassan mind kiavul az avulni va ló , 's az 
é l e t ujakat állitand helyökbe. Miután tehát e' 
gyűlés törvényesnek elismertetett a' többség 
által: 

I. Felvétetett a' választmányi törvényterv, 
mellynek nyomán e' következő jelentékenyebb 
pontok fogadtattak e l : 

1) Igazgatásunk presbyteri, azaz: papokból's 
világiakból egyenlőn szerkezeit legyen a' teljes 
viszonyosság fentartásával. Egy pap elöadá, mi-
ként helyesen értelmezve, a' presbyteri igazga-
tás nem az igy — választó fal által — elkülönített 
két elemüségen, hanem a' teljes e g y g y é olvadá-
son alapszik, de szava még most semmi v isz-
hangra nem talált. 2 ) Minden egyes egyház igaz-
gattatik önmaga és általa választatott presbyte-
riuma által. Kis egyház hogyan igazgattassék 
önmuga által, nem sok magyarázatot kiván, de 
nagyok, minők nálunk az alföldön vannak, ezt 
képviselet nélkül okosan alig tehetik, mi pedig 
erről semmit sem határoztunk, hanem már az 
egyházmegyén 's kerületen a' képviseletet s zo -
rosan felállíttatni 's rendeztetni kívánjuk a' ta-
nácsszékektől elkülönítve. 3 ) Minden kétfejüsé-
get az agyrémek' tündérhonába visszautasítván, 
mindenütt e g y elnököt kívánunk 's még most 

azt is papit. 4) Kell tisztújítás! És én ennek k ö -
vetkeztében nem corteskedéstől tartok, hanem 
attól, hogy kényszerítő törvények kellendenek 
ingyen hivatalaink felvállaltatására. 5) A' házas-
sági pöröket, mint a' mellyek a' pap sükeretlen 
békéltetése ulán, minden vall.isiasságukat elveszt-
vén, merőben polgári ügyekké váltak, ott k íván-
juk hagyatni, hol jelenleg vannak, azon kikötés-
sel, hogy háromszori hirdetés alól esperes, szabad 
összekelést gátló rokonsági fokban pedig supe-
rintendens adjon fölmentő levelet. 6. A' halál, 
vég letevés, vagy lemondás által megürült e g y -
ház tetszése szerint híhat papot a' két magyar 
hazából, de azt többé pör nélkül ki nem mozdít-
hatja, 's a' pör kezdetével mindenik fél maga 
választ részére vizsgálattevö egyéneket. Pusz -
tán elhülése az egyháznak, papváltoztatásra o k -
nak nem ismertetik. 7 ) Minden egyházmegye — 
a' mennyire lehet — bírjon egy saját igazgatása 
alatt álló példánytanodával. 8 ) Az egyházaknak 
iskolai vizsgálat tekintetéből szakaszokra — de-
kanságokra — való osztása rendeltessék meg. 
9 ) Hogy mindenek előtt magunk magunkkal, 's 
aztán agostai testvérinkkel is az egyesülésre 
előkészítő érintkezésbejöhessünk, Convent kell! 
még pedig a' 8 egyházkerület követeiből álló, 
mellynek elnökéül, mi nagy következetességünk-
től sodortatva, egy generál püspököt óhajtunk. 1 0 ) 
Zsinat minden évtizedben mulhatlanul tartassék, 
sürgető körülmények közt hamarább ís. — 'S íme 
itt vannak nagyobbszerü pontjaink, mellyek mellé 
most kisebb érdeküeket nincs sorozni kedvem. 
Végig érve a' választmányi munkálaton, közel is-
merés szerint hiányosnak tatáltatott az, 's kipót-
lására egy kisebb választmány neveztetett. 'S 
most egy nagy kérdés támad, mit akarunk mi az 
elfogadott pontokkal? felelet: ha sokáig nem k é -
sik a' zsinat, ugy talán csak elbírjuk addig papí-
ron hevertetni 's akkor oda küldendjük utasításul; 
de ha még évtizedig vagy tovább kell magunkat 
e' törvényen kívüli, elhagyatott állásban érzenünk 
. . . akkor nekünk hanyagoknak, részvétleneknek 
söt büntetésre méltóknak kellene lennünk, ha a' 
megismert jobbat, hatáskörünkhez képest, é le t -
be léptetni nem akarnók. 

II. A' törvényterv feltárgyaltalása után, elnök 
ur képviseleti gyülésünket consistoriálissá változ-
tatta, 's mi képviselők, pünkösti királyságunkból 
rendes semmiségünkbe visszaesvén, többé hiában 
beszéltünk. Egyházkerületi leiratok olvastattak. 
1 ) Alig hittem füleimnek, midőn nyilvánosságot 
tényleg nem használó — azaz szerk. annyi k é -
résére levelezőt nem rendelő 's ennek követ -
keztében titkolódzni szeretéssel gyanúsított e g y -
házkerületünknek ama leiratát haliám, mellyben a' 
canonszerü látogatások ünnepélyesbitésén kül , 
papi 's tanítói conferentiák tartása,'s a' mi legfőbb 
e' lapnak mint protestáns életünk egyetlen orgá-
numának pártolása ajánltatik. Dics e' leirat f ő -



okára, 's gyalázat kerületünk azon papjaira, kik 
bármelly okból, még ezután is képesek lennének 
tunya részvétlenségben maradni. 2 ) Anyagi és 
szellemi slatislicája olvastatott egyh. kerületünk-
nek, mellyet a1 legközelebbi évről készített su-
perintendens ur; az egész megérdemlené, hogy 
közzé tétessék, futó hallásra ennyi maradt mog 
emlékemben: vannak egyházaink, mellyekben 
azon egyszerű okon, hogy nincs jövedelem, szám-
adás sincs. Söt a' protestantismus szégyenére van 
egyházunk, melly iskolaépületét haszonbérbe ( ! ! ) 
adta. A' rosz tanító feltünöleg sok A' lélekszám 
7 3 6 , 3 5 4 és igy négy ezerrel kevesebb, mint az 
elözö évben. — 3 ) Nyilatkozat kéretik a' köz-
ponti gyámintézet ügyében mindazon egyh. m e -
gyéktől, mellyek még eddig véleményeikkel e l -
maradtak. Ez nekünk is szól : Mi is elmaradtunk 
azon okon, mert a' körlevelek — mellyekre irák 
a1 papok véleményeiket — elveszvén, a'választ-
mány adatok nélkül nem veheté ki a' közvéle-
ményt. Most már a' visitatio pótlandja a' hiányt. 
A' mi járásunkbeli körlevélről annyit látásom után 
mondhatok, hogy azon , a' különben igen üdvös 
eszme többséget nem nyert, 's ugy hiszem, addig 
nem is nyerend, mig az egyh kerület, évenkint 
tartandó képviseleti gyűlés felállításával, keblünk-
ben a' mostani hideg tisztelet helyett korlátlan 
bizodalmat nem ébreszt. 

III. Saját egyházmegyénket illetőleg: 1 ) Azon 
választmány, melly megbízatott népiskolánknak 
jelen körülmények közt létesíthető jobb lábra állí-
tása iránt tervet készíteni, beadván leginkább 
dekánság felállítására vonatkozó tervét, az kö-
röztetni rendeltetett azon melléklettel, hogy a' 
visitatio felvilágosítást adván a' netalán akadé-
koskodó egyházaknak e' terv leendő hasznairól, 
azokat a' fuvarbér vitelésére rábírni igyekezzék. 
2 ) Világi ülnök tek. Nemes Ferencz ur öregsége 
miatt hivataláról lemondván, helye betöltésére uj 
szavazás rendeltetett. 3 ) Aljegyző Bakó Mihály 
ur, gyengélkedéseimiatt, szinte lemondván hiva-
taláról , helyére is szavaznunk kell. Isten őrzött, 
hogy egy harmadik lemondás is szőnyegre nem 
került. Mi lesz belölünk? 4 ) A1 mit meg sem 
álmodhatánk az történt Főjegyzőnk még 
sincs! hát mi kettő közül sem tudunk már válasz-
tani? Felfejtem. A' madai mult gyűlés átalános 
többséget határozott minden ezutáni tisztválasz-
tásra (azt, mint örök gyakarlatban levőt nem is 
érinlvén, hogy : a' bejött szavazatok közülmost 
pedig 6 egyház szavazata kíinmaradván, történ-
hetö, hogy a' 9 3 közüli álalános többséget egyik 
jelölt sem nyerné m e g , és igy a' szavazatok fel 
nem bontathatnak mig a' hiányzó hat is be nem 
jő. iEzt nem lehet szó nélkül hagyni. Igaza volna 
tán valami részben az elnökkel együtt 4 rendes, 
2 röglönzött tagból álló, és igy érvényesen nem 
is határozható consistoriumnak ez ítélettételben, 
ha példát tudna rá , hogy valaha í. Szabolcsban 

minden szavazat bejött szavazalhiány miatt a f 

bejöltek nem bontattak fe l ; tisztelnök szigorúsá-
gát, ha a'madai vagy bármellyik gyűlés azt hatá-
rozta volna, hogy ezután a' szavazatok, mig csak 
egy hiányzik, fel ne bontassanak; menteni birnók 
tettét legalább a' törvény betűihez való tapadás-
sal, ha most a1 szavazatok felbontásával kitűnvén, 
hogy ismét nincs meg az átalános — 9 3 közüli 
— többség, a'főjegyző kikiáltását a1 hiányzó sza -
vazatok bejötteig felfüggesztette volna: de mind-
ezek nem igy levén, csak azon egyetlen mentsé-
gük marad elnök és ülnök uraknak, hogy canon-
könyvünkből sem az elnöki jogokat 's kötélyeket, 
sem a' consistorium hatáskörét, sem az ezen 
esetre vonatkozó szabályokat kitanulni nem l e -
hetvén, ök azt tevék, mit belátásuk szerint tenni 
legjobbnak láttak. Azonban, hogy jövőre bizto-
sabban tájazhassák magokat minden illyes ügy-
ben, szoros kötélye maradt a1 megsértett 8 7 e g y -
háznak legközelebbi gyűlésünkben elhatároztatni 
a' minimumot, mellyen alul a' szavazatok fel ne 
bonlathassanak, melly hitem szerint % - n é l többre 
nem határoztathatik akkor, midőn 12 ülnökből 7 
jelenlevő már érvényesen határozhat. 

T ó t P é l e r . 

I s k o l a ü g y . 
A* felső-szabolcsi népiskolák ügyé-

ben választmányi Jelentés. 
A' választmány minden oldalról figyelembe 

vévén jelen szomoritó körülményeinket, 's m e g -
győződvén, hogy nagyszerű javítási tervek or -
szágos segély nélkül kivihetlenek, jelenben e l é g -
nek találja csak a' felügyelet javítását tervezni, 
mint legkevesebbe kerülő , legkönnyebben léte-
tesíthető, mégis legüdvösb lépést. Mellyre n é z -
ve következőkben adja elő nézeteinek alapvo-
nalait: 

1 ) Minthogy a' helybeli papnak iskolára való 
lelkismeretes felügyelése legtöbbször csak kelle-
metlenséget 's viszáikodást szül; 's minthogy sok 
esetben az sem lenne kielégítő, ha a' szomszéd 
papok kölcsönösen lennének egymás iskolájának 
felügyelői: legczélszerübbnek látszik választmány 
e lö l t , az egyháziakat bizonyos szakaszokra, — 
dekánságokra osztani hármával, négyéve l 's ib. 
a' szerint, mint népesség , távolság, 's a' f e lü -
gyelök minél alkalmasabbságára való tekintet k i -
vánandják. 

2) I logy e' szakaszok állandók lehessenek 's 
a' felügyelő vagy szakasznok változásával ne kel-
lessék mindig ujonan rendeztetniük: szükség, 
hogy minden szakasznak, kölcsönösen a ' s z o m -
széd szakasz egyéneiből legyen szakasznoka. 

3 ) A' szakasznok ne egyházmegyei leg ren-
deltessék, hanem a' szakaszbeli egyházak pres-
byleriuma által választassék három é v r e , a' v á -
lasztásban minden egyház csak e g y szavazattaj 
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bírván ugyan, de a' népesbnek nagyobb suly 
adatván. 

4) A' választás szakaszgyülésben történjék, 
's az tartassék sor szerint most egyik majd másik 
egyházban, melly gyűlés álland az egyházak két 
képviselőjéből és egy magok közül minden alka-
lomra szabadon választandó elnökből, kik is a' 
szakasznokot megválasztván, arról az esp. hiva-
talt 's a' megválasztott egyént tudósítják. Válasz-
tás után kiszámítják — ha a' napi dijt nem is — 
legalább a' fuvarbért, mellybe az ö szakaszuk 
egyszeri meglátogatása kerülhet 's e' terhet e g y -
házaik közt népességarányban szétosztják, mit 
azok pontosan fizetnek minden látogatáskor. 

5) Hogy az isk. tanítóknak alkalom nyujtas-
sék magokat képezhetni, minden szakaszegy prot. 
egyházi lapot hordasson, 's e' terhet egyházak, 
papok közösen viseljék. 

6 ) A' többség által megválasztatott szakasz-
nok tartozik e' hivatalt annyiszor a' mennyiszer 
felvállalni, ha csak 6 0 évet nem haladott, vagy 
nem ülnök, vagy folytonos gyengélkedései miatt 
egyházmegyei leg felmentve nincs. 

Kötélyei lesznek a) Evnegyedenkint — előre 
meghatárzandolt időben — szakasza minden i s -
koláját meglátogatni, és nem csupán keresztül fu-
tólag; a1 tapasztaltakat beírni az iskola j e g y z ö -
könyvébe, s a1 helybeli isk. látogatósággal is alá-
íratni 's eljárásai eredményéről fél évenkint az 
esp. hivatalt tudósítani. 

b) Serkenteni az egyházak presbyteriumait, 
hogy az iskolát minden szükségesekkel lássák el, 
a'hanyag egyházakat jelentésbe tenni, hogy azok 
évenkint köröztethessenek. A' legszegényebb is -
kolában is nélküiözhetlenek : fali abc, nagy feke-
te fatábla, számgép (melly 10 szál sodronyra f ű -
zött 10 , összesen 1 0 0 golyóból áll), néhány pa-
latábla (igen szegény gyermekek számára, többi-
eknek, szülőik tartozván venni). Edvi illés oktató 
könyve, énekes könyv, útmutatás a' ker. vallásra 
3 kötet és egy biblia. Népesb iskolák 's képzet-
tebb tanítók számára megszerzendők ezeken ki-
vül: Warga János m e g b e c s ü l h e t l e n elemi 
munkái, Lukács Pál mivei , Gazdasági kistükör, 
Tarczi népszerű természettana, Szent történetek 
Kazinczy Ferencztöl, Ileidelber. káté, Szépirati 
példány Pongrácztól, egy földieke és a1 mezei 
rendőrség tudománya. 

c ) A' tanítónak szorosan'meghagyni, hogy élő 
szóval 's magyarázva Innítson, ne pedig értetlen 
szókat könyvnélkülözlessen , a' feladott gyerme-
keket ne vigye mindjárt a' kedvölö betűkre, ha-
nem előbb érteni és beszélni tanítsa, a' környező 
tárgyakat ismertetvén velők, azután a számgépen 
gyakorolja fel és vissza, egyével keltével 's Ib.: 
szinte ezen időben — a' betűkhöz elökészitöleg 
— mindenféle vonalak húzásában gyakoroltas-
sanak a' palatáblán, 's mikor már ebben elég 
ügyesek, akkor vigye őket a' betűk ismergetésére, 

mellyeket egyszersmind írasson, 's az olvasni t a -
nításban a' hangoztató módszert kövesse. 

d ) Figyelmeztetni a' tanítót, hogy az ember-
telen testi büntetést, a' becstelenitö s félelmes 
helyekrei zárást, söt még a' durva kiabálást is 
átalában kerülje, hanem növendékeit egyedül atyai 
szelid oktatással nevelje. 

e ) Ha a'tanitó erkölcstelen, növendékivei 
zsarnokilag bánik, és vagy hanyagul, vagy nem 
az eleibe szabott módon tanit, feljelenteni az esp. 
hivatalnak, hogy neve évenkint köröztethessék, 
azon határzat mellett, hogy háromszori körözte-
tés után mint használhatlan, hivatalától elmoz-
díttatik. 

7 ) A' melly szakasznok kárhozatos lágyszi -
vüségének a' nevelés ügyét feláldozva, a' javulni 
nem akaró tanítót lelkismeretesen fel nem jelen-
tené, az ollyan mint gyáva, a' ki pedig helyes ok 
nélkül az évnegyedi látogatást elmulasztgatná, 
az ollyan mint megbízatásához hűtlen , semmiféle 
egyházmegyei hivatalra nem választathatik. 

Eddig a' választmányi jelentés, mellynek, 
hogy netaláni fölöslegei kihagyathassanak, — 
ferdeségei kiigazittathassanak, s hiányai ki -
pótoltathassanak e' tárgyban gyakorlatilag a v a -
tottak által, közzé tételét czélszerünek Ítélem. 

T ó t P é t e r . 

Könyvismertetés. 
Mig más az egyházi irodalom külföldi termé-

keivel ismerkedtet meg bennünket, addig én v i -
szont figyelmeztetem nyájas olvasóimat egy ritka 
jelességü honi műre, melly még e' lapban nem 
volt érdeme szerint méltányolva Ez néhai S e -
bestyén István pápai ref főiskolai tanítónak Apo-
loyeticus czimü munkája , tárgyalván a' híres 
Theodul estvéjének részletes megczáfolását. E' 
könyv olly tudománydús, olly lelkes és vonszó, 
minőt keveset tettem le kezeimből életemben; 
meliyet tehát, mint példátlanul gazdag lelki nyere-
ménynyel kinálkozót, minden protestáns keresz-
tyéntől, paptól, nem paptól, idős és fiatal le lkész-
től óhajtanék megolvastalni, söt bírálni. Benne 
minden, valamit tanultnak és közrendünek vallása 
védelmére a' polémiából tudni szükséges, az ujabb 
írók védokait sem kizárva : eredeti modorban és 
érdekesen összeállítva feltalálható. Fájdalom, a' 
könyv kinyomatható nem levén, azt csak kézirat-
példányokban kaphatni a' pápai r. főiskola előbbi 
növendékeinél. Tesz pedig írásban mintegy har-
minczöt ivet. Én t. cz. Szalay Miklós, most Örsi 
reform lelkész urnák szives kölcsönzéséből valék 
szerencsés egy tiszta írású példányt olvashatni 
1825-ben. 

De még meg kell említenem néhai Sebestyén 
oktató urnák egy más müvét is ezúttal, mellyel e' 
széles tudományu férfiúnak élet írója jelen lapban 
elmellőzött: t.i . az általa latinul készült és iskolai 
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tanításában használt egyházi jogot. Nagyon aján-
lanám ezt főleg ezen tanszék oktatóinak, hason-
lag kéziratban, a1 Pápán végzett lelkészektől 
megszerezhetöt. , Edvi I l l é s Pá l . 

V e g y e s e k . 
A' nyírbátori esyliázniesjye Utam-

ban esett Nyírbátor 's annál inkább örvendtem 
jeles egyházat láthatni — a' bátori dicső nemzet-
ség e g y e s alapítványát több fi- és nö-Bátoriak 
nyughelyét — minél ritkább hazánkban a'templo-
mokbani nagyszerűség, ízlés és régiség. 

Két egyház emelkedik itt a' rónán, meglepő 
- sudarságu és merész alkatú a' góth építészet már 

hanyatló korából 1 4 8 0 — 8 4 . körül, látszatólag 
egy kéz által építve. Bemekebb a' reformátu-
soké és egy hajdankor dicsőségeire vonatkozóbb. 
Már az előcsarnokban látható a' Bátoriak sárká-
nyos czimere; megnyílván azonban az ajtó, a' szem 
elbámul és nem képes elfordulni a' ritka remek-
letü, kidőlt, bordás , basrelief hálózattól, melly 
a' templom sudár boltozatját képezi, könnyűden 
odabüvözve, mintha munkába se került volna 1 
bámulatosan nyugszik rajt a' szem's lebocsálkoz-
ván a' magas vékonyka falakon szintén megpihen 
a' sokrétűség nézetétől ezeknek simaságán. — 
De, jaj, bár ekkor odahagyná a' csodáló ez e g y -
házat, és engesztelő képét vinné haza keblében 
az akkori kor szebb oldalának, 's ne dúlná fel a1 

kedves érzetet a'jelennek a' templom aljából kirívó 
sértő hanyagság jeleivel! Ugyanis hol egykoron 
szivreható orgonaszó hangzott — letört gerendák 
tátongnak vagy egy ölnyire az egyház üregébe; 
ezeknek alatta egy vaskos lajtorja fut ki a' por-
lepte padok alól , mellyen átlépvén, egy bedőlt 
lyuk elölt áll az ember , mellyen hason csúszva 
bebújhatott volna nem más , mint a' bennünket 
vezetett kis mendikásfiu 's ez — a' Bátoriak sír-
boltja, kik azon remek épületet rakaták! vannak 
a' kanonokok üléseihez hasonló székek, jobbra 's 
balra a' falnál jó hosszú sorral, hol alkalmasint a' 
herczegi ház tagjai ültek, — olly szép Ízletes fa -
ragás- 's jelentékeny táblázattal, hogy hozzáfog-
hatót hazánkban nem tudok, porlepve, bepiszkolva, 
kihasgatva, egész táblák és ülő padok híjával; 
kétségkívül e g y előbbi duló kornak emlékei , de 
minden esetre embert, ki érzi a' művészet h a -
tását, hideg berzengéssel vég ig futók. Meglehe-
tős karban van egy hosszudad koczkakö,egy Bá-
torinak emlékköve és egy falhani, háromrélre 
osztott , felírás nélküli kőtábla, kitűnő csinos 
metszetű rámázattal. De ezen csép ír nem halhat, 
mert hol az oltár állott, falusi kömives által épült 
— alatta hosszában végig futó lyukkal — valami 
ravatalforma áll , tetejében két födél, melly alá 
kényelmetlenül betekintvén, szintén kikiált belőle, 
milly balgatagul bánnak vele — e g y veres már-
ványból a' bártfai Seredi modorjára, domborúan 

jól faragott hős csataruhában — egyik Bátori * ) , 
"s megette egy bárdolatlan szúszék 's azon rozs-
nak, melly bele nem fért , hűlt helye balra a' ra -
vatalnál, a' hivek szemei legeltetésire! — ,,Mért 
nem sepritek ezt innen el, te fiú?" „„Hiszen ide 
nem járnak az emberek,4"4 lön kérdésemre a' 
felelet. „Jól mondád, kedves íiam, neked bizony 
rosz néven nem veszem.44 KiVánatos és remélhető, 
hogy azon snperintendenlia, melly a' debreczeni 
egyház belső elrendezésében annyi ízlést és czé l -
szerüséget tanúsított, ezen egyháznak müveit — 
úgyszólván kincseit — mennyire telik, illő fény-
ben , legalább rendben és tisztában tartassa 's 
végpusztulástól megmentse. 

B e n c z ú r J ó z s e f . 
Nyíltlevél. Tisztelendő szerkesztőség ! 

Gyakorolnak hitvány évdijuk némi javitásaul az 
oktatók egyebütt is, de főleg a' szathmári e g y -
házmegyében sok helyeken, egy jogot, gyaláza-
tost és böcstelenitöt — a' vámjogot. És ez abban 
áll, miszerint az oktatók országos vásárokon k i -
vül (hol illyek is vannak) minden a1 helységbe 
eladás végeit behozott áruczikkek-'stermesztmé-
nyektöl bizonyos meghatárzott vámdijat, minden 
még a'kivállságoltlól is félmennyiségben adandót, 
szednek. Tisztelet 's becsület annak, kinek e z -
zel pótlani az oktatók jövedelmét legelőször e s z é -
be jutóit; de én érette neki köszönetet semmi 
áron nem szavazhatok. 'S miért? mert a' l e g -
arczpirílóbb 's meggyalázóbb jövedelem, mert b e -
hajtása közben sokszor olly kedvetlen illatú ko -
szorúi dobáltatnak reánk a' böcstelenitések zsálya-
viráginak, olly sok piszkok és mocskok és tudja 
isten mik nem még! záporlanak árva fejünkre, mi-
szerint hallattukra lázasan rázkódik össze lelkünk 
's zajdul föl sértett kebelünk, annyival roszab-
bak, mért nyilvánosan, utczai közhelyeken szó-
ratván reánk : tekintélyűnkre is károsan halnak, 
bennünket igen sokszor steterunt comae kaczaj 1s 
nevetség tárgygyá aljasítván. 

De hát ki hajtja be ezen gyalázatos jövedel-
met? vannak, kik maguk öltenek vámos szerepet; 
de legtöbben, más egyéneink nem levén, növen-
dékeinket küldjük ki az árusok fölkeresésére, kik 
tudván a' körülményeket, a' megvámoltatást elke-
rülendők : félhelvcken 's távoluezákon állapodnak 
meg. És küldötteink fölcsatangolják az egész 
he lységet , felkutatják annak minden zugait. Ez 
természetesen részükről tömérdek idövesztés- 's 
ruhaszaggatásba kerülvén — hogy belőle az i l le-
tő szülék részéről ujabb ingerletek 's kedvel len-
ségek szikrái fejlenek ki: nem kell hozzá com-
mentár. Hja! de mit tegyünk ? Kénytelenek v a -
gyunk mindezeket aczélzott kedélylyel tűrni, azon 

*) Nehezen levén a' fel írások olvashatók, a ' ke resz tneveke t 
fel nem jegyezhe tém. Igen kívánatos lenue , ha a ' n e -
vezet t egyház lelkésze töhbeke t közölne e ' l a p o k b a n 
azoD tö r téne t i l eg emlékezetes t á r g y a k r ó l . 



egyszerű okból, mert fizetésűnket csak örömest 
nem hagynék oda, máskivel pedig nem paran-
csolhatunk. De még ez koránsem minden, ezután 
jön a' java, 's jönek a' comicus jelenelek. Miután 
e g y - k é t küldöttünk szavára nem igen hajtván , 
csak az fizet, ki akar: nem fizetés esetében, folya-
matos szokásnál fogva, használjuk a' kezünk alatti 
eröt, azaz: legio gyermeket zudítunkki, melly 
élethalál-harczra lelkesülve oktatója érdekiért, 
hadirendet képezve körülfogja a' nyakast, egyik 
lőcsét, másik kantárát 'stb vesz i , 's zálogolja el, 
ollykor a' kis merénykedö phalanx ha megfogat-
hatik, jól megütlegeztetvén — ekként az e g y e -
lőre nevetséges comoedia tragoediává változik. 

Hát aztán, mindezen böcstelenkedések's izet-
lenkedések után van-e valami hasznunk? Árva 
lelkünkre, nyomorúan kevés. Okai: mert növen-
dékeink minden uszkárkodásuk mellett is sok al-
kalmat elszalasztanak, mert, a'több okokat elmel-
lözvén, legalább nálunk , szégyenökre legyen 
mondva, vannak sokan, kik ebbéli jogunkat bito-
rolják 's benne anticipálnak. Urak, urak! tudom, 
miszerint ez önöknek legkisebb (liszt sem ad — 
mégis, bár toute véríté n' est pas bonne á dire, 
kénytelen vagyok kinyilatkoztatni. 

Ezen elözvények után önként foly azon óhaj-
tás : vajha az illyes böcstelen, még hozzá csalé-
kony, hivatalunkat sok piszkolódásoknak kitevő 's 
azzal merőben contrastirozó íizetések töröltesse-
nek el, 's nekünk értök valami módon eszközlen-
dő kárpótlás adassék. — íla másként rajta seg í -
teni nem lehet : adassék ki ezen jog a' bevétel 
maximum és minimuma közt levő s meghatáro-
zandó bérbe az illető helyi egyházhatóság által, 
csakhogy igy ne maradjon; mert igy maradnia 
nem szabad. 3Iidön magam és e' jogot gyakorló 
tisztlársaim nevében a' nyilvánosság utján minden 
illetőket egész alázattal fölkérnék : vagyok a' l e g -
mélyebb tisztelettel Fehérgyarmaton 'sa't . 

N a g y J ó z s e f , 
iskolatanitó. 

BV**li e . y h m e g y e i r e f . t a n í t ó k 
^ y i i l é s e , 1844 oct. 2 9 - é n . Ez évben is meg-
tarlánk második gyűlésünket, 's épen midőn ren-
des elnökünk, — a1 méltán tisztelt F. A — honn 
nem léte mialt méltó aggodalmat éreztünk, igen 
jól esett annak megtudása, hogy minden jó ügyel 
pártoló föesperesünk, nagy tiszteletű Gy. J. ur, 
közöttünk szándékozik megjelenni; melly hír n é -
mileg felvidított bennünket, reménylvén, hogy 
nagyérdemű megyei kormányzónk szíves lesz 
gyülésünk vezérletét elfogadni. — Nem is híu-
sult meg közös óhajtásunk, 's a' tiszt, főesperes 
nr előlülése alatt kezdeteit meg tanácskozásunk, 
s folytattatolt mindaddig, mig a1 tiszt, férfiút kö-

rünkből egyéb dolgai el nem hivták , a' midőn 
n. t. T. 1'. ur kéretett meg a' tanácskozás v e z e -
tésére. 

Főbb eredményei gyűlésünknek ezek voltak : 

1) A' n. tisz. T. P. ur által kitűzött jutalomkérdé-
sek újra feltétellek. 2 ) Egyletünk részére az aláí-
rási ívek nem sokára megkeresendik a' nevelés 
barátit. 3 ) Egy értekezés is hozatott fel, melly 
azonban az idő rövidsége miatt fel nem olvasta-
tott, 's ugyanazért a' tanítók közt körözlelni fog. 
Szóval is ajánltattak jó tanmódok. 4 ) Az irásmes-
terségének czélszerűbb tanítása körül is intézked-
tünk. 5 ) iskolai kézi könyvek híjányában levén, 
elhatároztuk felkeresni, 's szakértők által meg-
biráltatni a'tanítók kezei közt levő jobb 's érdek-
lő kéziratokat. C) Az isk. vizsgálatokról szóló tu-
dósítások köröztetni fognak, hogy kiki láthassa, 
tanított-e vagy tanultatott. 

Imé egy pár lépést ismét intéztünk czélunk f e -
lé ; de, ugy hiszem, jobban előre vitetnék ügyünk, 
ha a'mint egyesültünk a' népnevelést előmozdíta-
ni, egyesült erővel törekednénk a' czélra is, de 
ugy látszik, mintha némellyek megesküdtek vo l -
na, hogy ök többé senkitől tanulni nem fognak. 

H a 1 á s z y K á r o l y . 
l i e S k é s K b e a v a t á s . Puczinczon , V a s -

megyében kebelezett Vendajku népes ágoslai egy -
házban f. é. nov 17. vitetett végbe lek. Terplán 
Sándor segédlelkész urnák a' gyülekezetbe avat-
tatása. E lapból eléggé tudva vagyon és itt most 
csak röviden érintetik, miképen Terplán urnák, 
mint pártfogulatlan szegény fiúnak, candidáltatása 
a'hozzá ragaszkodó nagyobb számú hívektől még 
1840-ben megtagadtatod és kerületi gyűlés tár-
gyává tétetett; mikint aztán a' gyülekezet több 
vizsgálati kiküldöttségekkel terheltetett; végre az 
ügy, consistorium elébe adatván, csakugyan Terp-
lán részére eldöntetett. Ugyanez alkalommal T. 
ur j e g y e s é v e l , Horváth Teréz kisasszonynyal, 
összehiteztetelt. Fungáló lelkészek voltak: Tőkés 
István esperes , mint beavató, és Illés Pál , mint 
összeeskető 's a' menyasszonynak rokona. Vala 
pedig nagy öröm Puczinczban, ennek 3 8 fiók-
egyházaiban, és a' körülbelöl levő Vendajku tar-
tományban, mellynek árcádi völgyeiben a' drága 
áron nyert kedves lelkész születelt, korán elár-
vult, özvegyi siralom-kenyéren feltartatott, és 
mostan közöttük az első osztályú fárába rendes 
pappá felmagasztaltatott. 

A ' k e r e » z t j c i i l i i i c l r m p é l e l á j a 
A' f. évi nov. 2(5-kán Ileves megyébeni Kócs 
nevű pusztán, hirtelen gutaütés következtében — 
kimúlván egy 16 éves h. hitv. kondásbojtár; r. cath. 
gazdája gondoskodásából, végnyugalomra téte-
tés végett a' közelebbi tisztán r. cath. keresz-
tyénekből álló helységbe, Tisza-Eörsre, vitetett 
be, hol, a' távol levő Simonyi J népész ur he -
lyettese, bizonyos szerzetbeli atya által, az érin-
tett ref. pór iljunak a' r. cath. egyház szertartásai 
szerinti eltemettetése elrendeltetett; számára az 
örökös hajlék, a' sírgödör, a' temető több halott-
jai közt — néhány előítéletes szűk keblüek e l len-
zése daczára is, kik a' holtat csak a' temető kül-



árkába véleményezték elásatandónak — elkészí-
tetett; és[a" hült test a1 sírkerthez már ki is vitetett, 
midőn az evangeliomi szent szeretet szellemétől 
áthatott népész ur épen haza érkezvén, értesült a' 
temetkezési foglalkozás tárgyáról környülálláso-
san. — És ö, ki a' felekezetesség önzésein felül 
emelkedvén, ott és akkor, a' hol és a1 mikor kell 
— tiszteli mások vallásos meggyőződését és j o -
gait is: azonnal felfüggesztette a' más felekezetű 
halolt sírba létetését, és alulirtat, mint három ne-
gyed órányi távolban lakó illető lelkészt , lovas 
küldöttje által sietett tudósílni a' történtekről. Mi 
nek folytában, az általam tüstént - 6 énekléshez 
értő iskolás gyermekek kíséretében — elkülde-
tett iskolaoktatójának nyiltszivüséggel kegyeske-
dett megengedni a' kérdéses ifjúnak egyházunk 
szokása szerinti elénekeltetését, 's közös Istenünk 
földében , hivei közötti szendereghetését, lélek— 
hatólag megdorgálván egyszersmind azon kevés 
elfogultak keménységét — vagy tán tévelygését 
—, kik hivei közül a' keresztyénnek keresztyé-
nek közti békés alhalását megengedni jégszivüleg 
vonakodtak, 's érzékenyen emlékeztetvén őket — 
mint Ézsaiás a' pártszellemes zsidókat — poraink 
egykori összevegyülésére, olt , hol egy lészen 
állapotja a' községnek és a' papnak, a' szolgának 
és az ö urának, a' szolgáló leánynak és az ö asz-
szonyának: Ézs. 2 4 : 2. És oh Abba! sok illy 
evangeliomi igaz érzelmű 's tiszta jellemű lelki 
őröket a' keresztyén anyaszentegyháznak 's f e l -
derül egyszer a' szép nap, mellyen az elválasztó 
magas kőfalak — mint Jerikóéi — le fognak omla-
dozni. Tisza Igar, decemb. 4 kén 1844. 

C s a t h F e r e n c z , 
ref. lelkész. 

Halálozások. Nov. 17 -kén szenderült 
át jobb létre hirtelen tüdövész következtében t. 
Szentgyörgyi István ur, a' b.-somogyi egyház-
megyébe kebelezett kálmán-csehi reform, egyh. 
21 éves papja, papsága 43- ik , élte 68- ik évé -
ben — Az elhunyt eredetét vette a1 b.-somogyi 
egyházmegye hajdani kormányra termett e spe-
resétől t. Szentgyörgyi István úrtól. — Gyász 
lanítást tartott fölötte zádoni lelkész t. Mezei János 
1. Tim. 5. 17 , melly jól talált alapigéböl a' le l -
készi hivatal fontosságát 's méllánylatra érdemes 

voltát hatályossággal bonczolgatá, *s elmondá: 
nem kell azon megütközni, hogy a' protestáns 
pap mellét arany keresztek, diszjelek nem ékítik, 
hanem csak egyszerű fekete öllöny fedi; hogy 
kezébe nincs pálcza; mert az ö országa nem e* 
világból való, az ö diszjele, az ö pálczája: Jézus 
evangelioma. — Ezután szónoklolt t. szenfgyörgyi 
pap t. Eröss Dániel, jelesen rajzolgatván, hogy 
csak az a' halál szép, mellyet keresztyéni munkás 
élet előzött meg; a' sirnál h sz. györgyi pap t. 
Begedi Péter mutogatá, hogy életünkben i s , de 
kivált halálunkor, hit és remény Jegerösb bizta-
tóink; koporsó letevése 's a' sír befedése után 
kálmán-csehi iskolatanító t. cz. Esze József hal-
latta magát, elhunyt főnőkének csendes nyugalmat, 
a' tisztelkedö gyász seregnek pedig egykoron 
keresztyéni eltakaríttatást kívánván. — A' boldo-
gullnak házi életében csendesség, viseletében 
még a' mult század papjainál divatozó magyar 
egyszerüséguralkodott, szinlést nem ismerő egye -
nesség, szókimondás, vidorság vollak kitünö je l -
lemei; egyháza belvirágoztatásán kivül, annak 
külsölegí díszítésében is munkás részt vett; mert 
a' kálmán-csehi diszes templom, a' cseréppel f e -
dett páratlan pap- és csinos iskolatanító-lakok 
hatható szavának következményei, — kesergik 
özvegye 's az árva egyház, mert más árva nem 
sir ö utána. — Béke fedje porait!! 

— A' geleji helv. hitv. egyh. lelkésze, 's az 
a. borsodi egyházmegye tbirája, t. Szeremlei Cs. 
Mihály közhasznú életét nov. 21. végezte be, 's 
hidegült teste 23-kán tétetett nyugalom helyére. 
Beszédet tartottak felette: alulirt, Csel. XX. 18. 
19. 2). 25. alapigék után jellemezve a' derék 
vallástanitót, és Varga János keresztesi oktató, 
különböző képekben terjesztve elö a' közmulan-
dóságot Ez elhunyt egyházi férfiúban özvegye, 
ns Igaz Sára asszony, egy ritka hűségű férjet; 
hét neveletlen árvái egy a' szó leghívebb értel-
mében vett édes atyát; hallgatói egy tudós, és 
mindenek tiszteletét megnyert lelkes papot; a' 
közönség egy nemes keblű, szép bánásű 's ked-
ves magaalkalmazású emberbarátot vesztettenek 
el. Béke angyala virasszon sírja felelt! 

T a m k o F e r e n c z , 
keresztesi lelkész. 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

a ' j ö v ö 1 8 4 5 - d i k é v b e n is folytat ta tni f o g . A lak j a , pap í r j a , t e r j ede lme ' s i ránya vál tozat lan 
marad . Fé lév i ára h e l y b e n , bor í ték nélkül 2 ft. 4 0 k r . , postán bor í ték alatt 3 f t 4 0 k r . ; 
e g é s z évi ára helyben 5 ft 2 0 k r , postán 7 f t 2 0 kr ezüs t pénzben . — Előfizethetni minden 
pos tah iva ta lná l , P e s t e n e ^ y ^ c l f á l L a n d e r e r é s Heckenas t k ö n y v n y o m t a t ó in téze te ü g y -
szobájában , H a t v a n i - u t c z a H o r v á t h - h á z 4 8 3 - d i k sz . , földszint . 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
51. s z á m . Harmadik évi folyamat, Dec. 21. 1844. 

, ,Bántani jámbort bűn,- de gonoszt nem bántani bünebb" 

TARTALOM: Polémia. T ö b b e n . — Zsinat-szó. F i g y e l -
m e z ő. — Szerény kivánat 's Luther diadaléneke az eredeti 
nyelven. F i g y e l m e z ő . — Gyűlések: Ujesperes és 
egyházmegyei jegyző választás. — K i s s S. — Irodalom. 
— z —. — Vegyesek. 

P o l é m i a . 
Az uj évvel közelgetvén az idő, melly a' 

szerkesztés öröm-ürmös gondjait társamra ruhá-
zandja át, a' collegialis viszony ugy hozza magá-
val, hogy azon gyümölcsöket, mellyek a' po lé -
miának ezidén elhinlett magvaiból termettek, ne 
az ö asztalára rakjam fel, hanem magam költsem 
el, ha mindjárt rhebarbarát kellene is bevennem 
utánok. Kénytelen vagyok tehát a' múltból f e l -
idézni némi vitás pontokat 's az ületök engede l -
mével , röviden adnom elö, miket körültök m e g -
említeni szükségesnek tartok. A' dologhoz tehát: 

1) L. 23-dik számában Szenczi Fürdős Lajos 
ur ezen themáról értekezett: A' házasulókat mi-
kor kell hirdetni? Annyi bizonyos, hogy ö mind-
azon okleveleket, mellyek a1 kérdést felvilágo-
síthaták, teljes pontossággal idézte 's azokból az -
tán azt következtette, hogy hétköznap hirdetni az 
ö véleménye szerint nem szabad. De az is bizo-
nyos, hogy ö ezen , magában igen ártatlan tár-
gyat, ugy adta e lö , hogy társai, a1 kissé pajzá-
nabb bökdölözések által, kellemetlenül csiklandoz-
tatva érezék magukat. Emberi gyarló természe-
tünknél fogva ezeknek is kedvök jött aztán vissza-
csiklandozni Fördös urat, de mind én magam, mind 
pedig kiváltképen szerkesztőtársam, kire a' beér-
kezett czáfolatokat biztam, azt hittük, hogy ezer. 
papi csiklandkodás — kivált ha az laicus szemek 
és profanum vulgus elölt történnék — nagy ne-
vetséget okozhatna tán, de hasznot semmil; kü-
lönben sem feledvén, hogy a1 csiklandkodás csak 
mellékes dolog, a' fő pedig az , vájjon ezen sza-
vak: aut dum secus populus suffcienter conrjre-
fjalus est nyomán szabad-e hétköznap is hirdetni 
vagy sem, — de a'melly kérdés, épen a' törvény 
határozatlan szavai miatt, különben el nem hatá-
rozható, mint vagy a törvényhozó magyarázata 
v a g y a'törvényt alkalmazók egyetértő határoza\a 

által. No de a1 szerkesztők nem mindig m o n d l ' . a t -

ják, legyen hitünk szerint, hanem többször: l e -
gyen az ö hitök szerint. Daróczy M. ur e' részben 
nyilatkozik 's nyilatkozata főrészét ide igtatjuk, 
mellyböl a' vicém pro vice egészen ki fog tűnni: 
Bezzeg bátor Szenczi F. ur paptársai, és a' papi 
assessorok ellen kikelni; és ezen kérdezöskö-
désére feleltében : a' házasulókat mikor kell hir-
detni? milly alacsonságot tesz fel és kiált ellenök 
a' közönség előtt! — mintha szomszéd paptársai 
azért hirdettek volna eddig hétköznap i s , hogy 
neki bajt, 's hallgatóival összeütközést szerez-
zenek, ebben némi örömet találván. — Ugyan, 
édes F ur, bátrak vagyunk mi szomszédai kér-
deni: csakugyan illyen paptársa baján örülök 
volnánk-e mindnyájan? és miért? hiszen e 'rút 
káröröm rugójának, az irigységnek, semmi helye 
nálunk Fördös úrra nézve nem lehet. V agy tán 
nem is gondolta meg, mit ir, csak mivel a' rhetori 
figurák nagy kedvelője fontos mondásképen (epi -
phonema) vetette oda ezen szavakat: Ennek a 
szomszéd gyakran örül, — t. i. ha hétköznapi hir-
detésével neki, csak vasárnap hirdetőnek, hallga-
tóival összeütközést okozhat. Mint megszorulna 
F. ur, ha kívánnánk töle, hogy ha csakugyan van 
értelme ama fontos mondásnak: merje megne-
vezni, ki az a' baján örülő szomszédja? 

Van F. urnák másik fontos mondása is, m e l y -
lyel nagykunsági paptársait sújtja: t. i. nem min-
den lelkipásztor igaz ember. Hogy erről most a' 
nagykunsági papok érthetnek, a' kis-uj—szállásia-
kat kivéve ; megtetszik onnan, mert az igaz e m -
ber jellemzése most a1 rosz szokás elleni küzdés; 
— a' n.-kunsági papok pedig, ö szerint, nemcsak 
nem küzdenek, hanem törvénytelen rosz szokást 
gyakorolnak, azt többre becsülik, mint a' fejede-
lem vagy az egyházkerületnek azt lerontó józan 
rendeléseit. — Illik, szabad-e F. urnák illy íté-
letet mondani paptársai felett, ha azok szinte hi-
báztak légyen is ; hogy azt azért tevék, mert nem 
igaz emberek, és azért, mert a' rosz szokást fe l -
jebb becsülik a' fejedelem és felsöségök rendelé-
seinél ? Hát nem hallá F. ur, mikor folyamodása 
következtében a' gyűlésen szó volt a1 hétköznapi 
hirdetésről: hogy az azt gyakorlókannak törvény-
szerűsége felőli meggyözödésböltevék? és n e v e -



zetesen a' fejedelmi törvény ezen szavain építve: 
aut dum secus populus sufjicienter congregatus est. 
Nem jut eszébe, hogy a1 világi assessorok pár-
tolák, ezen szavak szerint, a hétköznapi hirdetést, 
mégha egyházkerületi rendelmény volna is az e l -
l e n , (mit ugyan jegyzökönyvünkben én sem ta-
lálhattam . mint F. ur) azon nézetből, hogy mit 
törvény enged m e g , egyházkerületileg az nem 
tiltathatik? — Nem a' papi assessor urak mondák 
hát a' hatalmas maradjont a' rosz szokásra önzés-
ből, azért, mert ők is gyakorolják; kik különben 
is kettecskén az egész gyűlésen, ha az más v é -
leményű, nem uralkodhattak volna. 

Meg van akadva F. ur ezen assessorokkal, 
hogy ezekre akar róni mindent N.-Kunságon — 
mintha csak ezek forgatnák tetszésök szerint az 
egyházvidék dolgait; és hogy furcsálkodhassék 
— általuk nem mondott szavakkal akarja őket 
következetlenségbe hozni. Mit mondana F. ur, ha 
én, modorja szerint, igy adnám vissza a' követ -
kezetlenséget? Most F. ur sürgeti, paptársai b e -
csületében gázolódva, az egyházkerületi rendel-
mény megtartását, melly tiltja a' hétköznapi hir-
detést , noha ö azt még nem olvashatta — igen, 
de ö hétköznap nem hirdet, mert tán ö előtte is 
nem volt szokás az — ekklézsiájában: — egykor 
pedig ugyanez a' Fördös ur melegen pártolván 
ez indítványt: jegyző lehessen közpap is — mon-
dá: az azt nem engedő egyházkerületi rendel-
ményre semmit sem kell hajtani. Illy furcsán l e -
het F. ur óráját is jártatni, ha ugy akarjuk, és 
több valósággal, mint az assessorokét. 

Mert az nem igaz, hogy az assessorok vívtak 
volna a' közpapi j egyzöség ellen, hanem inkább 
az anticátók — söt egyik assessor e' lapban is 
mellette nyilatkozott ( 1 8 4 3 . 19. szóm 223 . lap). 
Ugyanezen assessorra nézve igaz ugyan, hogy 
nagynevű néhai esperes collegájától papsága 
kezdetén ugy értesíttetvén, hogy ama törvény-
czikkely értelme szerint (aut dum populus 's a' t.) 
az szabados: gyakorolta a' hétköznapi hirdetést 
— de csak igen ritkán és sürgető esetben, pé l -
dául : midőn az ügyefogyott - vagy neveletlen ár-
vákkal maradt özvegynek nagy szüksége volt 
minél előbb a'segítő társra's gondoskodó anyára. 
Azonban az illy esetekben is előbb — kétszer 
vasárnap esett a'hirdetés mindenkor; a' harmadik 
aztán olly hétköznap, mikor a' nép nagy szám-
mal szokott felgyűlni — a' millyen — akármint 
okoskodik ellene F. ur — szokott lenni városokon: 
illyen többek közt a' héti vásárok reggele. Más 
n.-kunhelyeken is alig hiszem, hogy annyira ter-
jesztenék a' hétköznapi hirdetést, mint mennyire 
akarja azt F. ur csavarni. 

De a' már nem igaz ezen assessorról, hogy 
a' hétköznapi hirdetést mint csak szokást pártolta 
vo lna; söt miután az a' világiak résziről törvény-
szerűnek nyilváníttatott is: azt javalta, hogy a' 
melly papok ahhoz ragaszkodnak i s , csak ritkán 

gyakorolják, az ekklézsiájokon kivül házasulókra 
nézTe pedig épen ne, a' különbözésbeli ö s s z e ü t -
közések kikerülése végeit — erre mostan is tisz-
tán fognak emlékezni F. ur jelen volt lateri-
záló társai. 

Igen ajánlható hát Fördös urnák a' vigyázal r 

hogy midőn az egyh megyére ülepedett se té t ség-
oszlató napjának képzeli magát: a' nagy — fejét 
körülsugárzó világosság miatt káprázó szemei 
homály foltot ne lássanak ott, hol nincs ; vagy ha 
van, azt nem nagyítva, hanem a' maga valóságában 
— nem azokban , kikben nincs mutogassa. 

É s mi assessorok különösen, figyelmeztetjük, 
hogy rajzónját ne csak ad terrorem forgassa g y ű -
léseken; mert mi arra semmit sem adunk; hanem, 
ha csakugyan közleni akar rólunk valamit — jó 
v a g y rosz , híven közölje — mit csak egyikünk 
állít, ne tulajdonítassék mindenikünknek — mi 
egész gyűlés eredménye ne egyedül a' papi a s -
sessor urakat vádolja önzéssel , következetlen-
séggel . 

Közpaptársainak is ugy hiszem jobban esett 
volna, ha a' helyett, hogy a' hétköznapi hirdeté-
sért erkölcsi jellemöket is bántotta,— pedig mikor 
már tudta, hogy azok nemcsak magok törvény-
szerűnek hitték eljárásukat, hanem annak ismer-
tetett egyházi gyűlésen is : jobban esett volna 
— mondom — ha hírlapi kérdezösködésében a* 
kérdés alatti papi eljárásnak csak vitatására s zo -
rítkozott vo lna , hogy világosságra jöjön- mely-
lyik gyakorlat egyez a' törvénynyel , mellyik 
nem ? ennyit vártak volna F. úrtól paplársai, és 
azt tán meg is köszönték volna : de azt meg nem 
köszönhetik, hogy előbb szeretetlen Ítéletet tart 
felettök. Azonban meg sem foghatják, mikép Ítél-
hette 's kárhoztathatta őket az , ki a' maga papi 
eljárásának törvényességét, a' hogy tudta, mu-
togatván : utoljára is igy szól: de meglehet, té-
vedek, meglehet, a' hétköznap hirdető lelkipászto-
roknak van igazságuk. 

Sajnáljuk, hogy Fördös ur megyéje - , különö-
sen n.-kunsági paptársaihoz kevés rokonszenvvel 
látszik lenni. Innen vagyunk már kénytelenek azt 
is kimagyarázni: hogy amaz üdves és szent ter-
vünk valósításába befolyni nem akar, — misze -
rint papi dolgozatinkból szerkesztendő munkács-
kák kiadásával tegyünk próbát a' nálunk csak 
történetesen keletkezett, és most még — szeren-
csétlen ughi pap Magyar Mihály 's családja r é -
szére kamatozó papi özvegyi és árvái csekély 
pénztár nevelésére , egyedül e1 végre czé loz-
tatván az azokból leendhetö jövedelem. — Isten 
áldja meg önt! — D a r ó c z y M i h á l y . 

2 ) Czáfolat Zerindröl. A' prot. egyh. és isk. 
lap 35^dik számában, K — Sándor, a' zerindi 
iskolákat meglehelös csípős modorú, ,Iskolaügy4 

czimü czikkében csak amúgy könnyelmüleg, az 
igen tisztelt olvasó közönségnek bemutatván: 
alulírt közvetlen érdekemben hivém, — mint ki 



a ' z e r i nd i egyik tanodában már 24 . évért át tőlem 
kitelhetőleg működöm, — a1 kérdéses czikk 's 
annak irója alaptalan vádjai ellen felszólalni. 

Az érintett czikk irója, ugyanis, mindjárt ro -
vata kezdetén, valami iskolákra felügyelő kül-
döttség-választásról szól. Igaz, hogy annak fe l -
állítását Bittó Sándor, az akkori lelkész ur, indít-
ványba hozta , de az , — nem ugyan mint K. S. 
állítja, korlátlan pártviszályok 's a't., hanem né-
melly e' lapok köréhez nem tartozó viszonyok 
miatt, — egyhangúlag el nem fogadtatott. Hiszen 
K. S—t, az indítvány keletkeztekor,Zerind nem is 
ismerte: 's aztán meg a' fenforgó indítvány, a' 
fülöpszállási tanító ur gyakorlati tanítóképzésröli 
értekezése közrebocsátása előtt, jóval meg-
született. Hogy pedig az érdemes lelkész ur több 
ízben kijelentette volna óvását indítványa életbe 
nem léphetése, — vagy ha ugy tetszik, — miu-
tán már életbe lépett, annak elnyomása el len, — 
arról mit sem tudok. Annyi azonban valódi igaz-
ság, hogy ö a1 fitanodát gyakorta meglátogatta 
's a' tanítót, névszerint K. S—t, fontos hivatására, 
hol barátságosan, hol komolyan emlékeztette; 
mert, fájdalom! öt , — noha szerinte is jelen van 
ideje a1 felébredésnek, — ritka nap nem vala 
szükség ébresztgetni, mind ö, mind tanodája 
szunnyadozván. — Epés czikkje végén említ még 
K. S. némi hiányokat is. Hiányokat, fájdalom! 
mellyik egyházunk nélkülöz? mellyik tanító hit-
felekezetünk közt, kinek hiányokkal ne kellene 
küzdenie? — ámbár a' zerindi egyház, ha ugyan 
kedve szerinti a' pap, vagy tanító, — értök ereje 
felett is kész áldozni. Mi a' gyermekek iskolátóli 
elfogásokat illeti: az, kivált falukon , természet-
té vált szokottság. — Egyébiránt , hogy K. 
S — t annyira ide-oda hagyták tanítványi; an-
nak egyedüli főoka az ő gyermekekkel l e g -
kevésbé is bánni nem tudó természete vala. 
Azért vesztett ő kedvet 's türelmet, mert sajátja 
egyik sem vala. Azért vett önkényt búcsút a' ta-
nítói fontos hivatástól, mivel önmaga átlátta, 
hogy az olly tanító, ki egy év lefolyta alatt, 
25 uj tanítványból, alig képes 5-öt vagy 6 -o t 
csak baggadozó olvasásba is bevezetni; ki idősb 
tanítványainak is annyira elhanyagolta az érde-
kesbek , — névszerint az olvasási, irási, számo-
lási, ós éneklési tárgyak — betanítását, miszerint 
utódja kénytelen vala, helyébe léptével, — ta-
pasztalván a' szembetűnő hiányokat, — a' tano-
dát hiteles elöljárókkal megvizsgáltatni, nehogy 
a' később is kitűnendő fogyatkozások okául ö te-
kintessék — az olly tanító, Edvi arany ábcje-ként: 

„Mivel kerül do log t e t e l t , 
Ne m érdemli meg az é t e l t . " 

Bezárom soraimat azon K. S—hoz irányzott in-
tésemmel: miszerint jövendőben egy testület, 
egy olly egyház felett, melly őt egy évig kebe-
lében tiszteletben tartotta; melly őt az utolsó két-
ségbeeséstől megmentetle , — pálczát törni, 

elődjeire 's volt tiszttársaira a* tespedés, a* kor-
intéseire nem figyelés, vagy figyelni nem akarás 
bélyegét rásütni óvakodjék. Mert ha azt t e -
endi, ugy, akaratom ellen is, emez ő általa is idé-
zett latin mondatra kell fakadnom : proh deum 
atque hominum fidem, quid est, si haec non con-
tumelia est! ha pedig amazt, akkor figyelmezte-
tendem öt emez axiomara: Ingrato homine, nil 
terra pejus alit. Petrányi György, n.-zerindi nő-
nevendék-tanító. Ezen igazoló irományt, mellvet 
az egyh. viszonyokat ismerve, igazságon épült— 
nek s minden tekintetben helyesnek ítélek, — 
kinyomatni tisztelettel kérem. — Böszörményi 
József m. k., n.-zerindi lelkész. * ) — 

3) A' 39. sz. 925. és következő lapjain egy 
tudósítás áll Háromszékről sepsi e. kerületi alzsi-
nal czim alatt, melly ellen Öszintefy ur követke-
zőleg nyilatkozik: A' sepsi egyházi kerület dol-
gai folyását — ha az a b és c alatti tudósítások 
valóságok, nem lehet nem sajnálni, mert a) a' köz-
érdekű tárgyak iránt értesíteni kellene a' leendő 
gyűlés tagjait, b) Olly rövid idő alatt semmi ki-
merítve, minden csak breviter et confuse folyhat, 
c ) Az pedig, hogy a' jegyzőkönyv azon a' rész-
letes zsinaton, mellyen iratik — nem hitelesítte-
tik , hallatlan rosz rendszer; és tudtom szerint, 
csak Sepsiben létez; — és e' részben igen túl-
ment a' tudósító, hogy e' szerencsétlen mintaké-
pet minden erdélybeni egyházi kerületekre a l -
kalmazni nem szégyenlé. Ez észrevételek irója 
több egyházi kerületek kormányzásával ismeretes 
levén, biztosan állítja, hogy e'minta-képnek a' 
több egyházi kerületekre kiterjesztése a' tudósító 
gondolatlan rágalmainak tiszta bizonysága. Egyéb-
iránt, hogy a' sepsi egyházi kerület dolgai nem 
ohajlott renddel folynak, ezt a' több évek óta a' 
közzsinathoz felhatolt adatok kérdésen kivüli v a -
lósággá teszik. Mi oka ennek ? piscis a capite 
foetet ne? vagy a' tagok önzése , pártszelleme, 
személyeskedési hevültségek szülik ? ez észre-
vételek irója — távol lakva a' kerülettől — nem 
tudja: — de gyanítja bizonyos tapasztalásinál f o g -
va, hogy reform kellene itt, valamint a' fő ugy a' 
tagok gondolkozása módjában, önállások felöl 
előismeretében, hogy a' törvény korlátai között 
békésen menve, a' túlságoktól megóvni magokat 
bölcsek és szelídek tudnának lenni. És ennyi l e -
gyen elég a' sepsi kerületet illetőleg, azzal a' 
tudósítóhoz intézett kéréssel: hogy ha magát 
közlapi tudósítóvá kívánja tenni, változtassa mo-
dorját, és dagályosság, pölfeszkedés és gúny ne 
vezérelje pennáját. Ne felejlse el — mint vallás-

*) Ezeo czáfirománynak 's az azl megelőzte K— úrénak, 
mel lyek , az emberi viszonyok gyar losagat ismerve, az 
igazság a l a p j a t , mellyen nyugodni mondatuak, nem 
é r i n t v e , kölcsönös vagdalkozások közöt t szüle t tek , ki-
nyomatá láér t t isztelettel engedelmet kérek. Egyébi rán t 
j egyezze meg magának K— u r , hogy a* millyen az: 
Isten áldjon, ollyan a" fogadj Isten is. S z é k á c s . 



tanító — azt: hogy az igazságnak a' szelídség és 
szeretet töri meg az útját; hogy a' ker. vallás 
felséges igazságait annak szeretettel teljes lelke 
tudta az emberiség szive kincseivé tenni; 's hogy 
a1 mi fömesteriink Jézus bár a' gyalázat- , a' k e -
resztfán függött i s , ott is az erkölcsi világ dia-
dalmas királyává emelte magát ezen szavai által: 
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit 
cselekesznek." 

A' tudósítás sértőbb része a' közzsinati h a -
tározatok elferdítésében áll. Ugyanis nem átalja 
azt irni 

a) Zárt ajtók közt tartandja azután a? fözsi-
nat üléseit. Mit, bár merészen ki is irta a' tudó-
sító, a'közzsinat jegyzökönyvében fel nem talál-
hatni. Feltalálhatni azt: hogy a1 válóperek f o -
lyása alatt, midőn a' nagyobb 's kisebb családok 
valójába kímélést és leplet érdemlő kedvellen és 
közbotrányt okozó viszonyaik sokszor vastag és 
kíméletlen pennákkal rajzoltatnak, csak a ' k ö z -
zsinat székezö bírái legyenek jelen; és a' hatá-
rozásnak — ha szinte a' 93-dik canonnal nem 
egyeztethető is az — csakugyan egyedüli alapja 
a1 családok szeretetteli kímélése, 's alkalmat arra 
Déván egyfelől az adott, hogy az előtti napon 
illy válóperbeli jelenetek felolvasása, mellyek az 
ért, székbirák előtt, és igy castis auribus casta 
erant, valami ifjakat léha nevetségre fakasztott, 
másfelöl egy azon vidékben élt mágnási személy 
perének folyása, mellynek hallására az újságkí-
vánás a' hallgatók számát igen sokra nevelte. 
Egyébiránt a1 közzsinat ülései nyíltak nemcsak a1 

belső , hanem a' külső rend sőt más felekeze-
tűek előtt is; t. B. S. urnák e' részbeli tudósítása 
fenyítést érdemlő rágalom. 

b) A' széki indítványt bővebb megfontolásig 
most el nem fogadja. E' tudósítás is az előbbi ala-
pon nyugszik. Nem is forgott kérdésben az, hogy 
ez indítvány elfogadtatik-e vagy nem, hanem 
csak az: belé ereszkedik-e a' közzsinat ennek 
érdeme vitatásába, vagy más zsinatra halasztja. 
Midőn az egyházi kerülelek követei a' közzsinat 
elnöke által az iránt megkérdeztetve, egy -ké t 
kerületen kivül mindnyájan ugy nyilatkoztak, 
hogy azt pártolják, de részletes megvizsgálására, 
annak következtében észrevételeiknek megtételére 
a' kerületeknek idejök nem volt, nem is jöhetett 
kérdés alá annakel- , vagy nem fogadása. Ez é s z -
revételek irója — bár a' széki indítványra nézve 
meggyőződve hiszi is: hogy azt csak az elfogult-
ság, egyes érdek, statusunk állásáróli egyoldalú 
nézel, az igazság, szabadság és törvény nem tisz-
telése , a' szűkkeblűség, szolgai lélek és az e lö-
haladás ellensége kárhoztathatja : mégis őszintén 
nyilvánítja: „hogy a' dévai közzsinatnak e" tár-
gyat érdeklő határozata olly bölcs és megfontolt, 
minél most többre terjeszkedni gondolatlan és a' 
jó czélt eltévesztő sietés lesz vala. Meg kell ér -
lelődni az igazság és törvényesség e 'gyümölcsé-

nek még a' gyenge gyomruakra nézve is ; hogy 
édes, kedves és tápláló íze mindentől elfogadható 
legyen. A' széki indítvány*— egyebekre most ki 
nem terjeszkedhetve, ha közhelybenhagyást n y e -
rend, csak az által, hogy a' püspök-, közjegyző- , 
e speres - é s kerületi jegyző-tételben a' törvényes 
szabadválasztási jogába visszahelyezteti az anya-
sz.egyházat és egyházi kerületeket, és ezen köz -
akarat által szabadon választott tisztviselők állal 
tettlegesen éleibe lépteti a' képviseleti rendszert, 
és az erröli túlságos álmokat megszünteti — üd-o O 
vös hatású leend az erdélyi ev ref. anyaszent-
egyházra nézve. 

c) Sepsi e. kerületben levő mesteri kar szó-
zatolási jogát letiltja. Ez is a' közzsinat határo-
zatának elferdítése, és a' tudósító szűkfejűségé-
nek bizonysága. A' közzsinat e' tárgybeli hatá-
rozatának lelke, valódi értelme ez. Midőn a' 9 4 -
dik canonban a' mesteri karnak egyházi politikai 
állása meg van határozva, nem áll egy egyházi 
kerületnek is jogában a' canon helyett mást t e -
remteni, a' mesteri karnak más diplomalikai állást 
adni; és valamint az országban vármegyéknek, 
székeknek, ugy az anyaszentegyházban a' kerü-
leteknek csak törvényjavaslati és nem törvény-
hozási joguk van. Vájjon nem törvényes, nem a1 

rend és igazság lelkéből folyó határozat-e már 
e z ? Sepsiben,meglehet ,az elfogultság, a' szaka-
dás lelke ezt nem ismeri meg, de kinek a' köz -
dolgokról tiszta és egész felfogása van, nem sep-
sileg itél. Mi lenne az országból, ha minden vár-
megye, minden szék az ország törvényébe meg-
állított tárgyról ujabb és különböző törvényeket 
alkotna 's azokat gyakorlatba is hozná?! Ért f ő -
nek kész erre felelete. — Ordo est anima rerum, 
et qui bene distinquit, a' törvényjavaslati és tör-
vényhozási jogot nem zavarja össze. Egyébiránt 
ezen észrevételek irója a' mesterikar nemcsak 
értelmi, erkölcsi és anyagi, hanem társasági állá-
sának is javulását lelkéből óhajtja; dehogy annak 
a' részletes zsinaton szólásbeli szabadság legyen, 
arról olly magának dicsőséget tulajdonított Sepsi 
határozatot hozni, mint az a' maga idejében ki-
trombitáltatott, szükség felettinek és értség né l -
külinek látja. Azon egyházi kerületbe is, mel ly -
nek tagja ez észrevételek irója, büntetés terhe 
alatt köteles a' tavaszi gyűlésre megjelenni min-
den iskolamester, és ott — valamint más külső 
rendüeknek, ugy az iskolamestereknek is szabad 
a' tárgyhoz szólani — csak tudjanak szólani, és 
ha jót szólnak, örömmel fogadtatik a z ; pedig 
nem létez jegyzökönyvében a' sepsi dicső hatá-
rozat. 's a' t. — Ő s z i n t e f i. 

4 ) A' 41 . szám 9 7 4 és köv. lapjain tudósí-
tás közöltetik a' nagykárolyi egyházmeyyei gyű-
lésről, mellyre Kocsiss F. egyh. tanácsbiró ur 
Szózat az igazság és becsület ügyében: czimzett 
czáfirattal válaszol. Igazán, nem tudom, mit t e -
gyek ezen peres ügygyei . Előlegesen megjegyez-



vén, hogy a' levélnek eredeti botrányos szavai, 
Kocsiss F. ur szerint, ezek: többi pap névre 
sem érdemes, mi természetesen sokkal több és 
vakmerőbb, mint a': hol kevés a' valamire való 
ember, — ugy hiszem itt az a' fő kérdés, vájjon 
szabad-e, vagy méltóságos, il lö-e, hogy a1 fiúnak 
apjához irt bizodalmas levélben közlött — noha 
sértő szavai — nyilvános Ítélet és elitélés alá 
vettessenek, 's miattok kimondassák rá a' kár-
hozat? És ezen — meglehet tán hiányos — n é -
zetből indulván ki, elegendőnek véltem Kocsiss 
ur czáfolatának csak az ezen tárgyat illető sza-
vait idézni: „A* levél kézre kerülésére v o -
natkozólag a' vádló apának gyűlésünkre bea-
dott 's felolvasott Írásbeli előterjesztése 's a' 
vádlott administratornak gyűlés szine előtt történt 
kihallgatása nyomán ennyi bizonyos: a' levélnem 
fiókba rejtve, hanem gondatlanul feltárva hevert 
valami szekrény fedelén, a' házi gazda eltávozá-
sakor az administratorral együtt a' szobában ma-
radt a' dobrai özvegy papné, a' nyitott szoba aj-
tajánál kivül foglalatoskodott egy házhoz tartozó 
leány, ezek mindketten látták, midőn a' nyitva 
heverő levelet olvasta az administrator, kit ezen 
tilos teltre az csábított, hogy a' levél megpillan-
tott első szavai is ezek valának: „hogy a'dobraiak 
ismeretlen létemre" 's a' t. Mint dobrai admi-
nistratort, igen természetesen, hogy érdekelt o ly -
lyan iromány, mi a' dobrai egyház ügyére vonat-
kozott, elolvasta hát az egész levelet, '.s benne a' 
megyei papság becsületét gőgös durvasággal 
sértve találván, az említettek jelenlétében eltette 
azt 's elhozta, hogy illető elöljáróival közölje. 
Közlötte pedig legelőször is rectoriáján volt 's 
vele bizodalmas lábon álló papjával, ki töle a' 
levelet tüstént elvette azon nyilatkozattal, misze-
rint azt egyházmegyei gyűlés eleibe fogja ter-
jeszteni. Az administrator kérte vissza a' levelet, 
söt kérette azt n. t. esperes ur hivatalos levele 
által is, olly czélból, hogy az egyházmegyei e l -
nökséggel leendő közlés után visszaadhassa bir-
tokosának, ki a' levél elsikkadását észrevevén, 
visszakövetelése iránt már lépést is tett n. t. es-
peres urnái; de a' levelel letartóztatott pap, ki -
mondott szándékánál megmaradva, a' levélnek 
csak másolalját küldötte meg az esperesi hivatal-
hoz , magát az eredetit pedig magánál megtar-
totta 's azt nehánv kebelbeli, söt nem kebelbeli 
paptársainak is felmutatta. Igy történt, hogy a' 
levél becstelenítő tartalma nemcsak nálunk, hanem 
szomszéd egyházmegyékben is annyira elterjedt, 
hogy annak gyűlési tárgyalását a' nagy többség 
mellözhetetlennek lartotta/s az eMárgybani gyü-
léstartásra az elnökséget sürgetőleg felszólította. 
Melly felszólításnak engedve n. t. esperes ur, — 
mint már említve volt, — részvétlenség és be -
csületével való nem gondolás gúnyának lerhe 
alatt az egész megyebeli papságot felhívta az 
ezen tárgyban tartandó közgyűlésen leendő meg-

jelenésre. Rágalom, 's a' nemtelenül sértett egyén 
által törvény utján is megboszulandó hamis vádja 
hát az névtelen közlőnek, miszerint ,,a' tisztele-
tes vendég mindenkép akarván használni a' ven-
dégjogot, a' szobában levő fiókokat felkobozta, 's 
felkobozván, a' benne találtató irományokat elide-
genítette. Hiszen maga a1 vádló fél sem keres, 
sem követel egyebet vissza vádiratában a' szóban 
forgó levelnél , holott ha egyéb irományai is 
vesztek volna el, azt bizonyosan el nem hallgatta 
volna; söt maga névtelen közlő is többször csak 
levélkobzó czimmel tiszteli meg üldözöttjét. Rá-
galom továbbá, miszerint „nem a' méltatlan gya-
lázás hanem a' várva várt papság elvesztésének 
látása, által felbőszült tiszteletes urak rivalgák: e' 
sértést egyházmegyei gyűlés eleibe kell vinni." 
Hiszen ott, hol még másfél év múlva leend szó 
paphivásról, papság elvesztésétől félni idétlen r e -
megés volna. Hamis állítás, de egyszersmind 
idétlen bók végre az, mit névtelen közlő n. t. e s -
peres úrról — ki szerinte olly jó, hogy a' jóság 
még ártalmára is van — 's józan gondolkodású 
megyei fögondnokunkról mond, mintha ezek i g y e -
keztek volna ezt az ügyet gyűlési tárgyalásától 
elvonni. Hiszen n.t. esperes urnák körleveléből 
idézett szavai elég világosan tanúsítják, micsoda 
szempontból tekintette ö a' kérdéses levelet; tek. 
segédgondnok ur pedig ha eleinte más vélemé-
nyen volt i s , de későbben csakugyan a' többség 
nézetéhez kapcsolta a' magáét, mit az által teltle-
gesen nyilvánított is, hogy a' gyűlés bizodalmas 
felszólítása következésében magára vállalta a' 
becstelenítő levél szerzőjének egyházkerületi 
gyűlés szine előtt eszközlendö rendre igazíttatá-
sát. Igy állván a' dolog, csak elnökeinket gyanú-
sítni, egyházmegyénkát pedig gyalázni óhajtó rosz 
akarat adhatja elnökeink szájába közönség előtt 
ezen becstelenítő szavakat: hogy a' kérdéses l e -
vél botrányt okozott kifejezései „ e g y egyénnek 
magán,'s fájdalom! igaz okon alapuló véleménye." 
Illyen nyilatkozatot egyházmegyék kormányzói 
nem is tehetnek önvádolás nélkül, mert hiszen 
leginkább őket sújtaná annak gyalázata, ha a' kor-
mányuk alatti lelkészek többnyire méltatlanok 
volnának a' papi nevezetre , miért engedik illy 
kontár munkások által bitangoltatni az ur szőlő-
jé t? miért hanyagolják el az értelmi 's erkölcsi 
súlynak bölcs kormányzat általi öregbítését? Lám! 
lám! az avatatlanság, a' papság becsütetét tiporni 
vágyó kajánság ördöge még ügyetlen bókjaival is 
sért, gyanúsít, rágalmaz. Ez már a1 czélra v a -
kon rohanó 's mindenbe bele ütköző böszültség. 

Hátra van még, hogy a' csakugyan megtar-
tott egyházmegyei gyűlés folyamáról s eredmé-
nyéről mondjam el a' valót a' t.cz. olvasó közön-
ség előtt. Megnyittatván a' gyűlés a' szóban forgó 
levél felolvasása után, számosan hévvel ugyan és 
nem titkolható fájdalomérzéssel nyilatkoztak a' 
levélíró ellen, de ingerültség vagy elkeseredés 



miatt az illedelem határát egy szóló sem léple át. 
A' többség határozottan sértésnek nyilatkoztatta 
a' levélnek már idézett szavait 's a sértőre bün-
tetést kivánt. Határozatul — bár e g y tanácsbiró 
indítványozta és sürgetve kérte , hogy az egész 
bántalmat, mint homályos zugból kisusogó ered-
ménytelen aljas véleményt, önbecsíik érzetében 
megvetéssel mellőzzék el a' t. urak — mint szem-
betűnő többség akaratja az elnökség által kimon-
datott 's jegyzőkönyvbe iktatni rendeltetett, mi-
szerint: , ,a' levél író, miután ezen egyházmegye 
papjainak legnagyobb részét papi névre is érde-
metlennek nyilatkoztatta, mint ollyan egyén, ki 
önhite szerinti nagy tudományának 's készültsé-
gének közöttünk mezőt sem találna, egyházi hi -
vatal keresése végett olly helyre utasíttatik, hol 
képzelt érdemeihez méltó egyéneket vél találhat-
ni. A' mennyiben pedig napfényre jött nyilatko-
zata által sérti magát a' főtiszt, snperintendentiát, 
melly szerinte papi névre sem érdemes e g y é n e -
ket bocsátott ki 's hatalmazott fel a' papi szent 
hivatalra 5 sérti a' gyülekezeteket, mellyek s z e -
rinte oltáraik és kathedráik nagyszerű gondjaival 
érdemetlen egyéneket ruháztak fe l ; sérti végre 
a' kebelbeli papságot, mellynek tekintélyét és 
becsületét illy alávaló módon ássa alá: ezen okok-
nál fogva az egész ügy a' főtiszt, egyházkerületi 
gyűlés eleibe terjesztetni rendeltetik e g y alázatos 
felírás mellett, mellyben a' főtiszt, superinten-
dentia megkeresendő az iránt, hogy azon egyént, 
ki az általuk mindég szivünkön hordott 's buzgó 
áldozatinkkal ápolt debreczeni főiskolában nevelői 
pályán izzadva illy neveletlenül sértette meg a' 
főtiszt, superintendentiát, egyházmegyénket 's 
ennek papjait, azon egyént sokoldalú sértéseiért 
feleletre vonni 's rendre igazítani kegyeskedjék." 

Tárgyaltatott a' levélnek kézhez kerítési tör-
ténete is. Voltak, kik azt nem helyeselték, söt 
kárhoztatták, de a' többség oda nyilatkozott, hogy 
azt lopásnak tekinteni nem lehel, minthogy az el 
nem rejtve heverő és igy mindenki állal könnyen 
olvasható sértésnek napfényre hozása — a1 tolvaj 
pedig lopott portékájával napfényre nem siet — 
mire még köteleztetést is láttak a' LXXXV-dik 
canon ezen szavaiban: ministri iniuriam aut infa-
miam in ipsorum personis toti ministerio ac Ecc l e -
siae illatam vei inustam absque scitu ac permissu 
superiorum nemini condonabunt. — K o c s i s s 
F e r e n c z , egyházmegyei tanácsbiró 

5) „Válasz Édes János ur fölszólitására a' 
gömöri ref. papokhoz." Megilletődött szívvel ol-
vasám vég ig a' prot. e. i. lap 4 5 számában t. Édes 
János ur „Fölszólitását a' göm. ref. papsághoz/' 
Meggondolván, hogy ez a' különben jeles egyén 
csak egyetlen egy czikkecskét is alig közölhet, 
a' melly sértegetésekkel megspékelve ne lenne. 

Azt mondá t. Édes János ur, hogy, „az édes 
munkátlanság búvó ajtót keresvén, az általa Nap-
rágyban indítványozott papi dolgozatú egyesület 

alóli kicsusszanásra" még eddig sincs a' papok-
nak, Gömörben „Egyletök" 's ennek alakításában 
a' tanítók őket megelőzték. — Csudálatos dolog 
hogy illy alaptalan 's igaztalan váddal mer f e l -
lépni Édes ur. A' megismert igazságot, 's min-
denek előtt tudva levő dolgot vakmerőn tagadni, 
nem tiszta jellemű ember tulajdona. Tudva van 
Édes ur előtt, 's e' lap utján a' közönséggel is tu-
datva van, miként még 1842-d ik évben a' „ T u -
rócz-Vály völgyi ref. papoknak olvasó egyletök 
alakult Gömörben" még akkor, midőn arról az 
oktatók aligha értekeztek is. Czélja ezen egylet -
nek,minden jeles magyar írók munkájinak - a' tu-
domány bármellyik ágából kerüljenek is azok — 
meghozatása, az egyh. iskolai lap megrendelése, 
az egylet tagjai által készített eredeti és fordított 
értekezések felolvasása, — szóval az öntökéle-
tesítés. Czélja, minden évben kétszer összeülni:— 
a1 midőn már eddig is Szombaty J. Török János, 
Makkláry Lajos lelkész 's tagtárs urak által több 
jeles értekezések olvastattak fe l , 's éltet a' r e -
mény, hogy ezután még többek fognak olvastatni 
mint egyházi, mint másnemű munkákból .—Tud-
va van ez, legalább lehet t. Édes ur előtt, 's m é g -
is azt meri kürtölni, hogy Gömörben, mai napig 
is a1 heverés lágy pamlagán szenderegnek a' pa-
pok ! Illy keresztyéntelen váddal fellépni a' k ö -
zönség eleibe, papnak paptársai ellen, valójában 
illetlen tény. De hát azt nem tudja-e Édes ur, 
hogy a' Rima-völgyön szinte más olvasó egylet 
alakult, mellynek czélja hasonlóan az öntökélete-
sítés ? Ezen egyletnek sok érdemdús tagjai közül 
csak az egy derék Balogh Sámuelt említem, — 
kinek nem sajátja azt hirdetgetni, mint serkenget 
's nógat ö másokat a' munkásságra 's öntökéle-
tesítésre; hanem könyves szobájába re j t ezve , 
lárma és zaj nélkül folytatja nemes működését, 
mellynek ezüst serleg arany tartalmával szokott 
jutalmazója lenni. — Bizony, bizony, nem ártana 
t. Édes urnák szelídséget 's alázatosságot, de 
egyszersmind egyenes szivüséget tanulni menni 
B. S. úrhoz, — nem ártana, ha jobban megörzené 
szivében Jézusának — kinek szolgája — tanít— 
mányát: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd 
és alázatos vagyok." Mat.l 1.29.Kevélyen ne ért-
setek magatok fe lö l , hanem az alázatossághoz 
szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek csak 
magatok értelme szerint. Rom 12, 16 ." 

Azt mondá továbbá E. J. ur, hogy a* tanítók 
egyesülésök által, megmutatták, hogy ök megle-
hetős fokon állnak műveltségűknek, mert e g y e -
sülni tudtak, egyesülést csak műveltség eszközöl-
hetvén. Ki nem érti ezen szavaiból, hogy tehát 
a1 göm. ref. papok, — mint, az ö véleménye s z e -
rint, egyesülni nem képesek—műveletlenek? E n -
nek megczáfolására e lég legyen az, hogy ök is 
tudtak egyesülni. — Hogy pedig a* göm. tanítók, 
megértve a' korszellem kiáltó szózatát, felébredtek 
szendergésükből, annak minden nemes keblű em-



berbarát szivéből örvendett, 's lelke forró indu-
latjából kivánt üdvös sikert törekvésekre. Es nem 
hunyorgatott egy lelkes lelkész is kancsal s z e -
mekkel, ki fel tudta azt gondolni, hogy ök azt te -
szik, mit a1 haladás századja tenniök parancsol, 
— honnét tudja tehát azt E. J. ur merítni, hogy 
olly sok gyanusítgatások 's balra magyarázások 
történtek az ö egyesülésök iránt? ezt megfejteni 
nem tudom. Sőt én azt mondom, hogy a1 kik a' 
tanítók közül az egyletet indítványozták 's létre 
hozák, nemcsak meglehetős, de magos fokán áll-
nak műveltségűknek: Mert ha félig-meddig lettek 
volna müveitek, meg nem értették volna a' kor 
szózatát, hanem tovább is szunyókáltak volna a' 
tespedés lágy párnáin; hogy tehát egyesültek a' 
nemes és sz. czél előmozdítására, az öntökélete-
sítés megközelítésére, ez tanuja szép műveltsé-
gűknek! 

Közleménye végén szívszakadva ajánlja az 
egyesülést — az már megtörtént. En bátor v a -
gyok nyilvánítni, miként a' gömöri 4 3 papok kö -
zül alig lehetnek tizen,kik valamelly o lvasóegy-
letnek tagjai nem volnának. Kár, valóban kár E. 
J. urnák az egyenesség utárólolly sokszor lelépni 
mert „a' ki tökéletességben jár, bátorságban jár : 
a' ki pedig elfordítja utat, egyebeknek tanúságra 
leszen. Péld. 10. 9 ." Berekesztem kissé hosszura 
is nyúlt válaszomat, azon szives kérelemmel, 
hogy lelke szép tehetségeit E. J. ur ezután igaz-
ságosabb czikkek közlésére fordítsa. Mert eddig 
közleményei nem a' tiszta tökéletesség színeivel 
rajzoltattak. , ,A' ki tökéletességben jár,igazságot 
cselekszik, és igazságot szól az ö szivében. A* 
ki nem rágalmaz nyelvével , nem cselekszik f e -
lebarátjának gonosz t ; és gyalázatot nem szerez 
felebarátjának." 15. Solt. 2. 3. 

S z a b ó S á m u e l , 
a' turócz-vályvölgyi olv. egyl . tag 

r/§iiiat-<szó. 
Nem nagy azon egyházi lapok száma, mely-

lyekben a' zsinat-szó feltalálható nem volna. Már 
csak e' lefolyó évben is mennyiszer előfordult 
lapjainkban, azt megszámlálni nem szükség. V a -
lahányszor olvasás közben e' szóra jutott el s z e -
mem, mindannyiszor feltevém magamban: hogy 
róla egy rövid elmefuttatást leszek írandó ; mit 
annál inkább is lehetek, mivel e1 lapokban nem-
csak dolgokról, hanem még szókról is vala o l -
vasni szerencsénk. Ki nem emlékeznék olvasóink 
között a1 m y s t a szóra, mellyröl több iratok lát-
tak napvilágot? Nem különben fonlos tárgy volt 
egy időben még az is: mi jobb, lelkésznek mon-
dassák e' a' keresztyén egyházi tanító vagy pré-
dikátornak, vagy hitszónoknak, vagy lelkipásztor-
nak, vagy végre csak papnak? Miszerint már 
most mi egyháziak annyira vagyunk a1 nevekkel, 
hogy bennök tetszésünk szerint válogathatunk, és 

a ' sok közül, a' pap néven kivül, akármellyiket 
írjuk nevűnk alá, charakter j együ l , mégis mind-
egyik csak papot jelent biz az. Lelkész , hitszó-
nok, egyik sem találtatik fel a' sz. Írásban, e l len-
ben a' papszó igenis; azért én ez utolsót mindig 
használni leginkább szeretem. Ezek előre bocsá-
tása után már most a zsinat-szóról is nem árt n é -
melly észrevételeket ide iktatni. Ugy gondo-
lom, a' zsinat-név helyett jó volna talán honi szót 
használni, mivel az, mint tudva van , nyelvünk-
ben jövevény és idegenből leszármazott. Szüle-
tett már jó ideje, anyja máig is éleiben van „ s y -
nodus" név alatt. Már pedig azt régen tudtuk, 
hogy synodus magyarul: gyűlést , összemene-
telt jelent, mellyböl ügylett zsinat magyar n y e l -
vünkben, hogy elvágták tőle az u s - t , 's meg-
maradt a' synód, mellyböl utóbb zsinat lett, annál 
természetiebben pedig, ha még a'német g y e n -
gébb 's kényesebb hangokra 's kimondásokra is 
ügyeltek az ezt kezdetben használók. — A' z s i -
nat annyira ismeretséget vetett a' magyarokkal, 
hogy ezek befogadták és fel is magasztalták; mert 
ollyan polczra helyeztették, hová most már a' 
legderekabb szó is nehezen vergödhelikfel. Azon-
ban talán még fényes polczáról lepottyanhatik. 
Hogy eddig valaki ellene szót emelni elmulasztá, 
annak köszönheti, hogy reá kevés figyelem for-
dítatott, 's hittük, hogy az igen helyes kis szó, 's 
megállhat a' maga helyén, annak a' fényes e g y e -
sületnek, mellyet kifejezni akarunk vele , értelmi 
felfogására akárkiben is e léggé alkalmatos. De 
furcsa kis szó ez, 's ha lehet, felmagasztalt állásáról 
lerántsuk, és adjuk a' gyerekeknek, kik azt l e g -
többször és jobban tudják használni. Vannak 
jeles szavak, mellyek joggal ellene támadhatnak, 
állítván, hogy ök érdemlik a zsinat-szó tisztes-
ségét, mivel helyesebben viselik magokat és nem 
nyeszesznek, nem lármáznak, nem visítnak, mint 
a1 zsinat. Mert ugyan is e' szó honi nyelvünkben 
még a' köznép nagy száma előtt sem ismeretlen, 
csakhogy egészen más értelemben divatozik náluk, 
mint a' tudósoknál. A' köznép közül igen sokan a' 
zsinat-szó alatt még eddig, tudtomra, nem érteltek 
egyebet, mint neszt, lármát, zsibongást, csevetü-
lést, és ha zsinatot említünk nekik, soha sem ér -
lik alatta azt a' fényes testületet, mellyet mi ta-
nultabbak általa kifejezünk. Ha mondanád elötle: 
„most zsinat lesz ; az urak zsinatra utaznak," alig 
értene egyebet alatta, mint azt: lesz nagy lárma és 
az urak mennek neszt indítani, ámbár néha meg-
történik, mit a"1 köznép a' zsinat alatt ért, hogy a' 
gyűléseken tanácskozások közben jókora zsinatolás 
támad. Még a'tanítók is vajmi sokszor használták 
's tán használják iskoláinkban a'zsinat-szót.Jól e m -
lékezem elemi oskolába járásom idejére, midőn ta-
nítónk fölöstököm- vagy egyébkor is köztünk nem 
volt,akkor mi folytattuk a' zsinatolást kedvünkre e l -
annyira, hogy tanítónk szobájába is felhatolt, mire 
aztán ő sietve jött boszűsan hozzánk, mondván: 



„gyerek, ne zsinatolj!" és mi lecsöndesedtünk ; 
de alig tette be az ajtót, ismét zsinatoltunk. — 
Mint jött ennyire használatba, és mennyire van 
még most is forgásban, azt én bővebben nem ku-
tatom. Csak azt teszem ide, hogy több he lységek-
ben hallottam már a' zsinatolás-szót, melly alatt 
a' föntebb leirt értelmezés valósul, és beszédem 
épen távol jár a' költeménytől. 

Most már még csak az volna elhatározni 
való, hogy egyházi törvényhozói testületünket 's 
az egész gyűlést zsinatnak nevezzük-e , vagy 
másként szebben? Ha jól emlékezem, az óramu-
tatóban ritkán fordul elő zsinat, hanem synodus 
igen gyakran. Szikszai imádságos könyvében is 
synodus van kinyomatva. Megtartsuk-e a' már 
igen gyakorlatba vett jövevény szót, vagy any-
jával együtt hazájába küldjük , ha ezt nem, hát 
hallgatásba tegyük , azt határozzák el a' zsinat 
barátai és ellenségei. Vannak igazán jeles szavaink, 
mellyek hallása is tiszteletre bir mindenkit azon 
nagyérdemű testület iránt, mellyet a' zsinat alatt 
értetni akarunk. Mostani szólás szerint: zsinat-
ban megjelennek az egész hazában létező ekklé-
siák küldöttei, és mindenik anyaszentegyház 
fényei egyházi törvényhozásra, melly leírásból 
nevet is adhatunk a' gyűlésnek szebbet, jobbat és 
honi terméküt,t.i. o r s z á g o s e g y h á z i g y ű -
l é s , vagy e g y h á z i o r s z á g g y ű l é s . Alig 
mondám ki a' szót , meglehet, már ellenmondá-
sokra is találtam. Mondják : ez hosszú n é v , rö-
videbbet szeretnénk, jó lesz a'zsinat. Igaz, ez 
kurtább, de mi haszna, ha furcsább. Az ajánlot-
tam czím megfelel sokkal is teljesebben a' köz-
ismeretnek, mint a1 zsinat. Egyebugya eltörpített 
szókat ne tartsunk m e g , mig a' honi nyelv deli 
szókat nyújthat használatra. Magyar nyelvünk e g y 
csaknem kimeríthetlen bánya, mellynek aknáin 
eddig is sok uj szavak hozattak világosságra, és 
ezután is látnak még többen napfényt. 

Jelen elmefuttatásommal, ugy hiszem, senkit 
sem bántottam m e g , neheztelést ellenem értté 
más senkiben nem támasztottam, mint a' zsinat-
szóban, azért, hogy magas állásáról a' gyerekek 
közé akarom utasítni, és épen nála tisztújítást sür-
getek, hololt csak nem régen is ellene nyilatkoz-
tam. Nem tehetek róla, én a' megbántásnak e m -
bere nem vagyok, 's ha elkerülhetem, nem is l e -
szek soha, de itt már mégis szót kerestem helyet-
te. Elégedjék be hosszú életével, 's azon kedves-
s é g g e l , mellyet iránta megbizonyítánk hiven, 
most adjon helyet másnak, a' magyarnak. Men-
nyit zsinatolt csak e' lefolyó évben is egyházlap-
jainkban, kivált a' táborozásokban, annyira, hogy 
csaknem mindnyájan összeharagudtunk. Ütöttük, 
vagdaltuk egymást, azonban, hála Istennek, v é r -
ontás nem törlént. Fönmaradt még a' harag, az is 
pedig tüzes, mellynek kigyuladásától tartani lehet. 
A' táborozási zsinat annyira ingerlette kedélye 
met ,hogy már magam is felálltam közlegénynek, 

remélvén , majd Ián ezredes leszek, ha vitézül 
harczolok; hanem reményem másként ütött ki, 
mert a' táborozás vezére épen akkor csöndet, 
vagyis fegyvernyugvást jelentett, 's én máig is 
nem vagyok más, mint közlegény. 'S jól esett, 
hogy igy történt, mert a1 táborozás zsinatja talán 
nekem is került volna érzékeny veszteségbe. 
Azért fel is tetlem magamban, táborba, hol c z i -
vakodnak, ha lehet , nem megyek soha. Milly 
sajnálkodva néztem, mint megverlek egy tisztet, 
azonban életéhez még remény van, 's idővel t á -
borozhat ismét. Egyházi lapunk vidám alaltban 
kezdte meg pályáját 1 8 4 1 - b e n , 's élénk arczára 
örömmel néztünk Hanem utóbb el-elkomorult , 
borús, haragos és hadias lett, mivé hogy ne l e -
gyen, alig is lehet akadályozni, mivel ez korunk-
ban foglal, ront, épít, javít, vág, gyógyit , ha-
ragít és békéltet, végre oktat és sokat használ. 
Végezze most hát az esztendőt vidáman, mint e l -
kezdte. 'S ha jövö évben pályáját folytatja, mi 
meg is leend, adja az ég , hogy a' szívek hangjai, 
mellyek bennszólanak , igazak , üdvösek, nem 
rágalmazók, nem sértegetök, nem boszus, hara-
gos zsinatolást indítók legyenek. Utoljára, b e v é g -
zö pontban azt fejezem ki, hogy ha a' zsinat-szó 
helyett csakugyan más jobbat veszünk használat-
ba, annak valóban én örülni fogok; ellenkező 
esetben jövendőre én is másokkal együtt a' z s i -
nalolást folytatom. F i g y e l m e z ő . 

Szerény kívánat. 
Szerkesztő Székács József ur felszólított 

bennünket Luther Márton diadalénekének ma-
gyarosítására, 's mi szavait örömmel o lvas-
tuk. Példájával megkezdte e' munkát. Utána 
Szakács József ur is tön egy kísérletet, mellyet 
már sokan megölvasának, az elsőével egyült. E' 
másodikról legyen mondva ennyi: még benne ho -
mály, érlhetlenség és erőltetés is uralkodik, kivált 
ilt: — „Mivel 

Mio éltünk reudia találni 
Azt fel kegye l e t i ve l . " 

Tehát nem mondhatnók azt jobb fordításnak S z é -
kács úrénál Hogy pedig minél többen tegyenek 
kísérletet a' halhatatlan 's dicső emlékű reformá-
tornak, mint az értelmi homály erős lánczai s zé t -
szaggatójának, diadaléneke magyarosításában , 
ugy vélem, nem teszünk haszontalan munkát, ha 
azt a' magas érzelü éneket eredeti nyelvben is 
lapjainkban kinyomatjuk, főleg csak azért, ha n e -
talán azt többen nem bírnák, kik fordításában k í -
sérletet tenni ohajtnának. — Azért e' szemponl-

I ból én azt ide ki is irtam. 
Ein ' feste Burg ist unser Gott, 
Ein gute W e h r und W a f l e n : 
Er IiíIft uns f r ey , aus al ler Nolh, 
Die uns j e t i t hat betroffeR. 



Der alt böse F e i n d , 
Mit Ernst ers jetzt meint, * 
Gross Macht und viel List 
Sein grausam Rüstung i s t , 
Auf Erd ist nichts sein's gleichen. 

Mit unser Macht ist nicht gethan, 
Wir sind gar bald ver lohren: 
Es streitt für uns der reclite Mann, 
Den Gott selbst hat erkohren. 

— Fragst du, wer der is t? 
Er heisst — Jesus Christ, 
Der Herr Zebaoth , 
Und ist kein andrer G o t t : 
Das Feld muss er behalten. 

Und wann die Wel t voll TeufTel w á r , 
Und wolt 'n uns gar verschlingen; 
So fürchten wir uns nicht so s e h r , 
Es soll uns doch gel ingen. 

Der Fiirst dieser W e l t , 
W i e saur er sich stellt, 
Thut er uns doch nichts, 
Das macht, er ist g e n c h t t : 
Ein Wörtlein kan ihn fállen. 

Das Wor t sie sollen Iassen stahD, 
Und kein'n Dank darzu habén: 
Er ist bey uns wohl auf dem Plan , 
Mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie uns den Leib 
Gut, Ehr, Kind und Weib ? 
Lass fahren dahin, 
Sie habens kein 'n Gewinn: 
Das Reich muss uns doch bleiben. 

Közli F i g y e l m e z ő . 

G y ű l é s e k . 

UJ esperes és e^yüsázmegyei jegyző 
választás. 

E' folyó évi őszutó 1 5 - é n tarlaték a' s o p -
roni alsó egyházmegyei g y ű l é s , mellynek f e l -
adata voll a1 megürült esperesi hivatalt betölteni, 
miután eddigi szeretve tisztelt agg esperesünk, 
nagy tiszt. Gáncs József farádi lelkész ur, azon hi-
vataláról leköszönt. — Az e g y e s gyülekezetek 
kijelölést tárgyazó szavazatai még nyárutó 1 1 - r e 
beadalván, azok többsége t. Kutasy György sza-
konyi , Horváth János vadosfai , Baranyay Fe-
rencz büki, és Kiss Sámuel szilsárkányi l e lkésze -
ket jelölé ki az esperesi hivatalra. A' büki l e l -
kész nem akarván kijelöltetni, helyébe t. E r -
délyszky Mihály nemeskéri lelkész candidáltaték; 
de ez is visszalépe, Kutasynak engedvén válasz-
ló-szavazatát. A' szilsárkányi lelkész is a' neki 
adni szándéklolt egyházak válaszló-szavazatát 
megköszönve, azokat szinte Kutasyra kérte ru-
háztatni. Igy tehát csak két lelkész lön pályázó; 
's az eredmény az le l t , hogy a' kilencz e g y h á -
zak választó-szavazatai közül nyolcz jutván Ku-
tasynak, egy pedig llorváthnak , esperessé amaz 
lön. — E' gyűlésre beadván az eddig hivatalko-
dolt esperességi jegyző t. Baranyay Ferencz büki 

lelkész, e' tisztségröli lemondását, helyébe Kiss 
Sámuel szilsárkányi lelkész választaték, felkiállás 
utján, egyházmegyei j e g y z ő v é , ki — mint az uj 
esperes is — esküjét l e tevén , elfoglalá a ' j e g y -
zői széket. — í m e , egyházi tisztújítást sürgető 
urak! bizony lehet általános restauratio nélkülö-
zéséve l is jutni t isztségekhez, a' nélkül, hogy 
csupán halál nyitna utat 1 De bízom is a' Gyön-
gyösparti állal korommal feketített dunántúli e g y -
házkerületünk magasztos protestáns jellemében 's 
intellígentiájában, hogy azon álnevek alatti a g i -
tatiókat a' pusztában hagyja elhangzani, 's a1 hin-
tett magvakat ugy nézendi, mint veszé lyes kon-
kolyt , mellynek legjobb a' kősziklára esni. 'S 
igy a' coulisse mögül adott és dicsért értekezés, a' 
Gyöngyösparti jóslatként, ámbár még egyszer sző-
nyegre jövendene is, hogy nálunk triumfálandna 
— ez csak sibillai jóslat leend; mert a' nép b o -
szúsan nyilatkozik a' tisztújítás ü g y é b e n , és ha-
talmasan lép föl ellene. — Miután — e' lapokban 
tett nyilatkozatom szerint — engemet az oppo-
sitióhoz csatola szilárd meggyőződésem 's hitem: 
kimondhatlanul téve lygene , ki azt v é l n é , hogy 
ez uj tisztségemet olly érzettel n é z e m , mint már 
most hozzám kötött elválhatlan szerelmes társa-
mat. Épen nem 1 mart ha élek, nem sok idö múlva 
köszönettel visszanyujtandom azt a'tőlem nagyon 
tisztelt egyházmegyének,- hogy más is juthasson 
viszont t i sz tségre , tisztújítás nélkül is. 

K i s s S á m u e l * ) . 

I r » (I n I » n i . 
Eduárd Glatz : Der Gesetzvorschlag über 

Volkserziehung „Portfolio," vagy „Beitrage zur 
Beleuchtung ungarischer Zeitfragen" czimú 
könyvében. ( 1 8 4 4 . k. 8 - r . Pes ten) . 

A ' s z e r z ő Lónyay Gábor beszédén kezdi nép-
nevelésröli értekezését, mint a' ki az országgyű-
lésen ezen ügyet szőnyegre hozta 's kimutatta, 
hogy ez országos ügy , hogy ezen segíteni a1 tör-
vényhozó testületnek legszentebb kötelessége. 
Lónyai beszéde a' népnevelést minden más r e -
formnál sürgetösbnek állítja, minthogy minden 
haladásunk e lvégre is ettől függ, 's ez egész j ö -
vőnk, egész nemzeti boldogságunk fötényezöje. 

Glatz ezután annak mutogatásával kezdi L ó -
nyay beszédét taglalni, miszerint némi túlzás fek-
szik abban, ha szóló mindent a' népneveléslöl 
függeszt fel. Például ezt mondja, hogy hiba vo l -
na a' vasutakkal addig várakozni, mig az iskola-
épületek fen nem állanának. Ez áll ugyan, de eme 
túlzás Lónyay beszédére Glacztól csak rá van 

*) A' tisztujitásról irott czikkcmben a" többek közt kct 
helyen nagyon feltűnő nyomtatási hiba von, melly a' ki-
tételt eltorzítja. Mindjárt a ' legelső sorban , e he lye t t : 
Ha az-t hinném, kéziratomban igy vol t : Ha azt nem 
hinném. Továbbá, a" második oldalon, második hasá -
bon, e' helyett: honfiak abbeli vére, kéziratomban 
igy volt: honfiak ábcli cére. K. S. 
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fogva, mert az érdemes követ csak ezen ügynek 
hasonlíthatlan fontosságát akarta azzal kimutatni. 
Lónyay épen nem tartozik azok közé, a' kik azt 
gondolnák, hogy az iskolával már a' nevelés ügye 
be legyen fejezve. Ki vonná kételybe a' franczia 
nemzet találékonyságát, ügyességét 's becsület-
érzését , meliyet Glatz támasztékul hoz fel azon 
állítására, miszerint ott a' népnevelés igen par-
lagon fekszik? de ha a' sors ugy akarta, hogy a' 
franczia inkább vonassék be a' történetek általá-
nos fejlődésébe, és igy az élet által nyerje el azt, 
a' mit mások magányszorgalom utján csak ügygyei , 
bajjal tudnak magokévá tenni, következik-e abból, 
hogy nekünk is jutand ezen kétértelmű szerencse? 

Jól jegyzi meg szerző, hogy Lónyay beszéde 
nem foglal magában tervet , hanem csak ösztönt 
's alkalmat szolgáltat erről bővebben gondolkoz-
ni. Nem is volt neki más czélja, mint azon tárgy 
iránt, melly a' többi politikai kérdések által any 
nyira háttérbe nyomatott , egy kis lelkesedést 
ébreszteni, melly, hála isten! meg is lett. 

Ezen beszéd következtében választmány ne -
veztetett ki, melly a 'népnevelés i javallat kidől— 
goztához fogott. Mit Glatz erre munkájában m e g -
jegyez , nagy részint olly gyakorlati belátásból 
eredt, miszerint a' törvényhozó testület sokkal 
czélirányosabb indítványokat tehetett volna, ha 
gyakorlott 's tapasztalt tanítókat vont volna k ö -
rébe , kiknek egész gondolkozás- és cse lekvés-
módja e' gyermekvilágban fejlődött Kitetszik a1 

választmányi munkának különösen hetedik czik-
kehjéböL hol a' disciplináról szól, miszerint inkább 
politikus, mint paedagogicus szempontból fogta 
fel a' dolgot. 

Azonban néhány észrevételt legyen szabad 
közlenem Glacz munkájára. 0 neki ez a' terve, 
hogy miután a1 németek szolgálhatnak itt legin-
kább például, küldjünk ki 36 fiatal ( 1 4 16 éves) 
embert, minden felállítandó ( 1 8 ) seminariumra 
legalább két professor kívántatván. Minden tizen-
kettő mellé adatnék még egy fögondnok, ki honi 
nyelvet 's irodalmat képviselne — az maga is 
szintén ugy paedagogicus tanokkal foglalkoznék, 
\ s igazgatónak készülne. E g y illyen mentorral 12 
növendék valamelly kitűnő főbb polgári iskolában 
négy évi cursust végezne, hogy a' seminariumra 
elegendöképen előkészíttetnék: ezután pedig két 
évig valamellyik seminariumon praktizálna. 

itt csak azt kell megjegyeznem, hogy Glacz 
elfelejti, miszerint nem seminaristákat, hanem 
seminariumi tanítókat akar képeztetni, 's igy tán 
alkalmasabb volna, inkább absolvált philosophu-
sokat az egyetemekre küldeni, ugy, mint Gl. az 
igazgatóságra készülőkkel akar bánni. Ö t. i. azt 
mondja, hogy még más tizenötöt olly czélból 
kellene kiküldeni, hogy derék igazgatókká kép-
ződnének ; ezek két évet valamelly egyetemen 
töltenének, ezután pedig még 2 — 3 semesterig 
valami seminariumon tennének practicus cursust. 

En nem látom által, miért ne legyenek az e g y e s 
tanítók is olly academicusok , mint az igazgatók 
— legalább magam részéről nem szeretném, ha 
ebben specificus különbséget akarnánk felállítani. 
Végül még a' leendő igazgatók hárman hárman 
beutaznák Németországot 's I lelvécziáf , utazási 
tapasztalásaikat összeírnák egy naplóba, mellyböl 
visszajövetelükkor közleményt adni köteleztet-
nének. 

A' terv szép , de az a' baj, hogy igen távol 
áll a1 „lehetőtől. Attól nem tartanék, hogy a' ki-
küldöttek korcs németekké válnának, mert a' kül-
földön tartózkodás csak nevelheti a' honszerel-
met. De a' föbökkenö itt ez, hogy távol a' hazá-
tól igen derék tanítók képződnének a1 külföld 
számára (illyeneket pedig már készen kaphatunk), 
de nem hazánknak, mellynek szükségei l ényege-
sen különböznek. Itt valóban alkalmazható a' 
wakkefieldi pap példája, ki családja képét, mint-
hogy a' szobába nem fért, az ajtón kivül volt 
kénytelen felfüggeszteíni. 

A' kézikönyvek s zerzése , megítélése és 
használata végett szükségesnek tartja Gl. egy 
colleginmnak létesülését, a' melly nemcsak esz-
közlené , hogy egy könyv használtassák minél 
több intézetben, hanem egyszersmind jutalom-
kérdéseket is tűzne ki , az elavult könyveket ki-
tiltaná 's a't. 

Különös figyelmet érdemel továbbá Gl. azon 
észrevétele, miszerint tekintettel kellene lennünk 
a' városi és falusi tanító közti különbségre. Csak 
abban nem foghatok vele kezet, hogy ezen kü-
lönbséget a' seminariumok felállításában vegyük 
szemügyre. Véleményem szerint abban álland a' 
városi és falusi iskola közti különbség, miszerint 
amazokban több jeles o*zfc%-tanítók, és ezek 
közt nagyobb részt felsőbb iskolákat s egyetemi 
pályát kellően végzett és nevelésbe avatott fér-
fiak müködendnek; emezekben ellenben többnyire 
csak e g y - e g y jó tanító leend, és pedig ollyan, ki 
a1 seminariumból került ki, 

Hogy a" tanító nem néhány tanuló nemzedé-
kek rovására tanuljon be hivatalába, szükséges, 
hogy előbb gyakorlati cursust is tegyen. Gondos-
kodott is erről a' választmány olly formán, hogy 
minden seminariummal minta-iskolát és kisdedovót 
akar egybekapcsoltatni. 

Már most következik a' tudományok terve, 
mellyel a' választmány a' szegény seminaristákat 
megkínálja, ollyképen, hogy ezen polyhistoriát 
két év alatt kellene szegényeknek fejőkbe töm-
niök. A' seminaristák illyképen ezentúl ugyan-
azon szerepet viselnék, a' mit lyceumainkon ed-
digelö a' theologusok. E g y fökérdés most az, 
hogy milly előzmények jogosítsanak a' semina-
riumbai felvételre? hogy gymnasiumaink erre al-
kalmatlanok, azt Gl e lég világosan kimutatta. 
A1 mennyire tudom, külföldön seminariumokra 
előkészítő praeparandiák is léteznek, mellyek a' 



népiskola és a1 seminarium között foglalnak l i e -
lyet. Részemről azt gondolom, hogy az illyesekre 
hazánkban még sokkal nagyobb szükségünk vo l -
n a , mintán semmink s incs , Némethonban pedig 
sokféle intézet v a n , a' melly ezek helyét pótol-
hatja, például: jól organizált városi polgártanoda, 
vagy még inkább az úgynevezett reáltanoda. 

A' mit a' nemek különválasztásáról mond, 
igaza van Gl.-nak, hogy ebből tán még több v e -
szedelem támadhatna, mint ha együtt tanulnának. 
Sokkal czélszerűbb a' kisebb gyermekeket o s z -
tályok szerint külön választani, mint nem szerint. 
Egészen más alakot ölt a' dolog magára a' l e g -
felsőbb osztályokban, mikor már confirmatióra 
járnak 's az iskolából kilépni készülnek. 

A' mit GI. a' nők tanításáról jegyez meg, 's 
a gouvernante-iskolának szükségéről , az azon 
fonák elven alapul, mint ha gouvernantenak más 
lénynek kellene lennie, mint müveit anyának. 
Égre kiáltó szükség minden esetre nőink nevelé-
sét általjában jobb karba hozni, mire csak azon 
divatnak lerontása fog vezetni , hogy külföldről 
hozatnak nevelönék (kár volt a' védegyleti aláírás-
ban nem erre lenni fötekintettel), kik minden más-
hoz jobban értenek, mint anyáskodáshoz, és kik 

— . Oh, türelmes é g ! ,,Kedélytek rajtuk 
édelegni tud, mig a' könyök hiába fénylenek a' 
hon szemén." 

A' falusi gyermekek tanulmányterve nagyon 
hasonlít a' seminaristákéihoz. Az jó , hogy nem 
akarják másra taníttatni, mint a' mihez tanítójuk 
ért. Legjobban mégis annak örülhetünk, hogy a' 
testgyakorlat szükségéről mindenféle nevelési in-
tézetre a1 közvélemény meg van győződve. 

Azonban a1 gyermekek tanulmányterve nem 
olly alaptalan, mint GI. hiszi, és még tűrhető 
volna ahhoz képest, a mit a'választmány a' bün -
tetésbeni eljárásról mond. Am olvassa el valaki, 
kinek csak félévi praxisa volt , a' választmányi 
munkálat 7-dik czikkét, lesz-e még többé kedve 
olly korlátok közt tanítani? Ila talpra esett ember 
lesz, — bizonyosan nem. 

Véglére még egy lényeges pont az is. mit GI. 
171 lapon előterjeszt: engedtessék a' tanítóknak 
is illendő befolyás az iskolák kormányzatára. Hall-
gattassanak meg a' felügyelők vagy főbb tanítók 
a" törvényhozó nevelési választmánytól; a1 semi-
nariumok igazgatóinak pedig állandó tagokul kel-
lene lenniök a1 kerületi biztosságok választmá-
nyaiban. Szép és dicséretes, ha külsőképen na-
gyobb tekintetet akarnak a1 tanítókra ölteni, de 
annyival sajnosabb, ha olt fosztják meg őket a' 
szavazati jogtó l , hol avval leginkább élhetnének 
,az iskolának — a' hazának javára. 

A' mi a' tanítási nyelvet illeti, lehetetlen vol-
na nem azon nyelven adni elö a' tanítványoknak 
a1 tudományokat, mellyet már értenek — és ha 
többet értenének, minden eselre magyarul okta-
íandók. Egyébkint erről ugy is olly atyailag gon-

doskodott a' választmány, hogy szükségtelennek 
tartom Gl. „Uber Erziehungs und Unterrichts-
sprache" czimü értekezését. 

Islen adja , hogy lisztába jöhessünk szellemi 
szükségeink fedeztének 's különösen nevelésünk 
megalapításának legczélszerübb módja iránt. Mox 
usus nos plura docebit. — z —. 

V e g y e s e k , 
T e m p l o m szeníeTés. Nekem jutott a' 

kemény sors elhamvadt egyházunk feletti fájdal-
munkat ezelőtt egy évvel ugyanezen lapok ha-
sábjain, a1 hazának, hitsorsosinknak elpanaszla-
ni: nekem jutott a'szerencse az öröm, a' Iiálakö-
nyüket bemutatnom a' honnak, hitsorsosinknak, 
mellyeket az ujonnan,'s az elsőnél sokkal dicső-
ségesebben épült egyházunk pitvarában folyó 
1844- ik évi dec. hó l - j é n kisíránk. Igen i s ! e l -
múlt a' gyász, megszűnt a1 jaj-szó, az öröm visz-
szaadatott, mert újra áll a' szent lak, isten s e g e -
delme 's embertársaink részvéte után ; áll a' szent 
lak, hogy istennek hálát adjunk, és jóltevőink 
életiért könyörögjünk; áll a' szent lak, a' hajdani 
fatorony helyett díszes köloronynyal 's karral dí -
szesítve. Esperes n. f. Baly Mihály ur Sz. D. 
XXVI. Zs 8. versére, mint alapra, építvén jeles 
elmélkedését, lélekhez szóló lángszavakban mon-
dá el a'keresztyén templomok becsét, és mi m e g -
értőnk az ö szavát , becsülni és tisztelni fogjuk 
az ur házát, mint becsültük és tiszteltük eddig 
is keresztyénhez illöleg. Isten áldja , kik velünk 
kezet fogva, dicsőségének templomot épílni s e -
gítettek. Székes-Fejér vár dec. 3 -án 1844. 

B o r o s s M i h á l y . 
\ é m e í ! s o j i s k o S á f n a k s á a t i s í i -

k á j a . Dresdai Calinich ur számítása szerint (ki 
,,Bedeutung der Schule in Deutschland" czimü 
könyvet adott ki) a1 némethoni népiskolákban 
(32,250 tanító és 6 , 0 0 0 . 0 0 0 tanítvány, — a' tu-
dományos iskolákban 4 2 5 0 tanító, 7 5 , 0 0 0 tanít-
vány, — az egyetemekben 1 4 0 0 tanító, 1 8 , 0 0 0 
lanuló, — a' tanítóképző intézetekben 5 0 0 tanító 
és 6 0 0 0 növendék , — az ipariskolákban 2 0 0 0 
tanító, 4 0 , 0 0 0 tanítvány van. Továbbá a' szerző 
36 egyházi szónok- és papnevelő-intézeteket, 
mintegy 2 0 lyceumot és egyéb főbb képző-inté-
zeteket, mintegy 7 0 siketnémák és 2 4 vakok- in-
tézetét, több művészeti tanodákat, katonaképzö-
infézetekel, ipar-, kisded-, javító- és árvaiskolákat, 
ide számítva a' nőtanulókat 5 0 0 0 tanító- és 
461, 'jOO nonövendékkel — számlál elö. "S igy 
Némethonban a' tanítók száma 7 5 . 0 0 0 , az összes 
növendékeké pedig 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . — A' költséget 
teszi szerző: — a'népiskolákra 1 5 , 5 0 0 , 0 0 0 , — 
a1 tudományosiskolákra 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , — az e g y e t e -
mekre 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , — a'tanító képző-intézetekre 
4 0 0 , 0 0 0 's egyéb képző-intézetekre 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
tallért számítván, összesen 2 2 , 9 0 0 , 0 0 0 tallérra. 



Ezen számításból az tűnik ki, hogy Németország 
lakosainak egy hatodrésze oktatásban részesül, 
és hogy a' tanítási költségek fedezéséhez éven-
kint minden lakos mintegy fél tallérral járul. 

Schönburg-YValdenburgi her-
czeg az ausztriai szűkölködő evangelikus tanítók 
felsegélésére 6 0 , 0 0 0 tall. alapítványozott, mely-
lyért neki a1 göttingai Gusztáv-Adolf-Egyesület 
— külön czim alatt — hálás köszönetét fejezé ki. 

Darmstadt. Dr. Zimmermannt darmsladti 
udvari papot, a' Gusztáv-Adolf evang. egyesület 
egyik .leglelkesebb előmozdítóját, söt tervezőjét, 
az e1 tárgyban szerzett érdemeinek tekintetéből 
a' porosz király a' harmadik osztályú vörös sas-
renddel tisztelte meg. 

Frankfurt a. M. Itt a' Gusztáv-Adolf 
evang. egyesület számára minden év Advent l s ö 
vasárnapján collecta tartatik a' templomokban. Az 
idén 1 3 0 0 ft jött be ez uton, hová a' Frankfurt-
hoz tartozó falusi gyülekezetek adományai még 
beszámítva nincsenek. 

N y i l v á n í t á s . Alábbirt, több fontos okok-
ból arra határoztam magamat, hogy e' laphoz, 
sem igaz , sem álnév alalt czikkekkel többé nem 
járulandok; az egyházi közjóra czéJzó munkáim, 
vagy munkáimnak gyanítottak gúnyos értelmezé-
sére, Goethe tanácsát követve, senkinek nem í'e-
lelendek, és e' hasábokban bár mit irni jelen s o -
rokkal végképen megszűnöm. Mit jövőre minden 
gyanúsítások megeleitése végett midőn közhírré 
tenni szerencsém van: egyszersmind ez eleitől 
fogva általam nagyra becsült és ezután is váltig 
becsben tartandó egyházi lapnak diszes irói kará-
tól ezennel szives búcsút veszek; bocsánatot a' 
megbántottaktól kérek, a' megbántóknak adok, 
magamat hitrokoni szeretetökbe ajánlván. 

Edvi I l l é s Pál . 
l iálás k^üzöiíet Forg,«eIánjJíóB 

(Ugocsa), Már a' mult 1842-dik év julius 1 - s ö 
napján helységünknek szinte egy harmada leve a' 
pusztító tüzelem prédája, most e' folyó év ismét 
julius 1 - s ö napján az egész helység —két végén 
esö néhány lakokat kivéve — templom és torony 
— csak 1839-ben felszentelt — romba dőlt. 
Vannak sokan, kik mezei munkára menvén, s z e -
gény lakjokat bezárták, 's midőn a' tűzvészt észre, 

véve haza szaladának, füstölgő üszköknél egyebet 
nem találtak. Mondhatlan inség és nyomor kö-
vetkezett volna a' szegény helység szánandó la-
kosára, kiknek azonfelül, hogy nein maradt annyi 
hely, a' hol szegény fejőket lehajtsák, még da-
rabka kenyerök is hijányzék, mit keservesen síró 
gyermekeik kezébe adhatának,ha megyénkben és 
megyénken kivül nem állanak elő nagylelkűek, 
kik a' szerencsétleneket mindenféle é lelemsze-
rekkel ugy elláták, hogy az aratást panasz nél -
kül elérheték. Fogadják a' mgos és tek. urak 's 
minden rendű jótevők hálás köszönetünket nagy-
lelkűségükért. Nov. 14. 1844. B.F. 

Nev-syitipathia és apatliia. Kedd-
helyen Komárom megyében (mondják) elmulha-
tatlanul minden háznál kell létezni nöszemélynek 
Magdi néven; millyen ha még valamelly család-
ban nem volna , előforduló születési alkalommal 
a' plébános ur annak nolle velle keresztel egyet. 
Mivel t. i. a' helybeli cath. templom Magdolnának 
van szentelve.—Ellenben Lovász-Palonán, Vesz-
prém megyében, a' pórnépböl álló lakosság nem 
szenvedheti a' József ne\et, mellyre az egész nagy 
helységben nincs is keresztelve emberi állat. Oka: 
mivel a' robotolást József patriarcha hozta divat-
ba legelőször a' világon. 

A' wurtemix r^i ev. e^yh. éne-
kes-könyve lor«líáóihoz. Gesangbuchfür 
die evangelische Kirche in Würtemberg. Stutt-
gart 1843. néhány példányait kioszlám barátim 
közt a' végett, hogy az abba foglalt 6 5 1 éneket, 
az eredetivel hasonnemü versekben magyarra le-
fordítanák ; mellyek sajtó utján közzé téve szo l -
gáljanak a' hívek lelki épületére. Miután ama 
nagyméltóságú személy, kitől erre megbizattam, 
nagy veszteségünkre, a' halál által elragadtatott 
's a1 fordítók jutalmazására és az énekek kinyo-
matására kellő költség iránt általa intézkedés nem 
történt: míg ez üdves vállalat gyámolítására más-
honnan nem jöv segedelem, figyelmeztetni kívá-
nom azokat, kikhez ez Énekes-könyv példányait 
juttattam , ne siessenek a' fordítással, mig őket 
erre újból nem szólítandom fel! nem levén bizo-
nyos , juthat- e dolgozatuk napfényre. 

T ö r ö k . 
fi-n . \f v 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

a ' j ö v ö 1 8 4 5 - d i k é v b e n is folytat tatni f o g . Alak ja , pap í r j a , t e r j ede lme ' s i ránya vál tozat lan 
marad . Fé lév i ára h e l y b e n , bor í ték nélkül 2 ft . 4 0 k r . , pos tán bor í ték alatt 3 f t 4 0 k r . ; 
e g é s z évi ára helyben 5 f t 2 0 kr , postán 7 ft 2 0 kr ezüst pénzben . — Előfizethetni minden 
postahivatalnál , P e s t e n e ^ y e í l Ü I L a n d e r e r é s Heckenas t könyvnyomta tó in téze te ü g y -
szobájában , H a t v a n i - u t c z a H o r v á t h - h á z 483—dili sz . , földszint . 

A' Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP, 
52. szám. Harmadik évi folyamat. Dec. 28. 1844. 

Omnes eodem cogimur • omnium 

Versatur urna serius ocius 

Sors cxilura, et nos in aeleruum 

Exsiüum impositura cymbae. 

H o r a f . 

TARTALOM : Búcsú ! S z é k á c s. — Vi«sza- és előrepillan-
tás. — Oktatói conferentiák. T a v a s y. — Irodalom. — 
Külföld. — Vegyesek. 

I I II II ! 

A' súlyos terhet, melly vállát nyomá, 
A* földre dobja és pihenni megy 
A' béres, többé nem törődve véle 
Szerinte bánok, gondolám, Lapunkkal, 
Ha e1 hanyatló év múlttá lészen 
'S kedves Palimra jő a' sor viszont! 
De a' búcsúval szemközt érezem, 
Hogy a' béresnél kissé jobb vagyok, 
Ha bűneim rovását hordom is. 
Mert nézzek hátra, nézzek a' jövőbe, 
Kebeldagasztva kelnek érzeményim, 
Tolong hullámként tengergondolat, 
Szent hit biztat 's remélni nem merek, 
Az üdvét is remegve ápolom , 
\S viszont daczolni tudnék a' veszélylyel. 
"S ha késztetnétek, adnom életet 
E beltusának, értelmes szavakban, 
Megvallanám, hogy én ezt nem tudom. 
*S ez épen az, mit egyedül tudok. 

Tudok biz én, társak, még többet is; 
No's halljuk! Társak! Éljen a' király! 
Mi, kiknél a' hit- 's a' lélekszabadság 
Hitvallásunknak elve "s jelleme, 
Mellyért váltságul onták véröket 
A' nálunk hitben óriásb apák, 
Mi a' királyhoz, a' ki e' szabadság 
Szent templomába tárt utat nyitott 
'S a' kényszert, a' 6e/hitnek Ír«/nyügét, 
Leoldozá a' törvénynek szavával, 
Tekintsünk fel hálával 's bizalommal, 
'S áldást kérvén mennyből felkent fejére, 
Mondjuk szabad hitünk szabad szavával 
Egy szívvel szájjal: Éljen a' király! 

\S ti, kik hitünkért bátran küzdtetek, 
Mint egykor Wormsban a' nagy szerzetes; 
Ti, kik Rómának vagytok hívei 
'S Luther - "s Calvínért lándzsát törtetek, 
Istenre bizván az ítéletet! — 
Ti mindnyájan, ti, kik a' békeszerző 
Király szándékát bölcsen érlelétek 
Szentelt termében a1 törvényhozásnak, 
Egy szívvel szájjal mondjuk: Éljetek! 
És ez nem olly sujtásos puszta szó, 
Meliyet tüdő vall, nem lélek sugall, 
Ez millióknak hálaszózata 
És milliók reményének szava ; 
Oh, mert néktek valóban élnetek kell, 
Hogy az ígéret várt földébe jussunk; 
Hol a' hívőket egy jog boldogítja, 
Hol a' királynak minden gyermeke, 
Csak édes gyermek és nem mostoha. 
Fel hát, testvérek: Éljen a1 király! 
E' várt hazát már megmutatta nékünk, 
Nem a' bús távol kékellö ködében, 
A' zöld jelennek biztos reggelében, 
Mellynek mármár Ízleljük harmatát. 
Fussunk, kérjünk, bízzunk és beérünk, 
Imádkozzunk is, — ezt majd elfeledtem, 
Pedig, ,,ha zörgettek, csak ugy nyílik meg" 
Szól mesterünk, 's ezt papnak tudni kell. 

Oh a' papnak sokat kén' tudnia! 
Vagy tán inkább: sokat kén' tennie! 
Vagy tán még inkább : azt is és emezt is! 
A' föparancsot tudni nem nehéz : 
Istent szeretnünk mindenek felett, 
Embertársunkat ugy, mint önmagunkat. 
Ezt tudni szép, de teljesítni szebb. 
A' példát tőlünk várja a' világ, 
'S várása szent is, ó is és — hiú is. 
Mi nem nevezzük többé Mesterünkről 
Magunkat és az evangyéliom, 
A' hit 's életnek biztos kútfeje, 
A' hitvallások appendixje lett, 
Vagy forgatása bűnnek tartatik. 
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Pedig ti társak a' Jézus nevében! 
Gergelytől kezdve és végezve ott , 
Hol a' szegény pap számos gyermekének 
Könnyével sózott kenyerét szegi , 
Ha Róma, Helvét és Ágost felett 
El lesz feledve másnál és magunknál 
A* főpásztor Jézus és a' keresztyén; 
Ha a' szent székről szeretet helyett, 
Gyűlölség hangzik ajkaink közöl; 
Ha juhainkra, a' négylábuakra, 
Több gondunk lesz, mint a' kétlábuakra; 
Ha tiltjuk őket a' szent kút vizélöl , 
Minthogy benéztek a' szomszéd akolba; 
Hahogy személyünk minden, és kezünk 
Mindig felénk és csak felénk hajol; 
És hogy mindent egy szóval mondjak el — 
Bocsánat mind azoktól, a' kiket 
Hegyen túl 's innen nem terhelhet e' vád — 
Igen, hogy mind egy szóval mondjam e l : 
Ha ha nem volna és nem volna volna, — 
Zsebembe dugnám Pekking városát. — 

Az év lejár, kegyelmek Istene! 
Ugy áldd meg szent igédnek hirdetőit, 
A' mint működnek Krisztus szellemében, 
Ugy áldd meg őket, a' mint áldanak, 
Boldogításban lelvén üdvöket, 
Szerinted áldva még a' bűn fiát is. 
Ah, küldd alá szent lelkedet reájok! 
Mellyel belelve, mennyországodat 
Terjeszthessék fiadnak nyomdokán, 
Mig megjelennek trónod zsámolyánál ! 

De hát nektek hívőknek sergei! 
Kik a' roppant templomba jártok el, 
A' mellyet a* menny boltozatja fed, 
'S melly átkarolja szent egyházainkat 
Kakas, csillag vagy a' kereszt alatt, 
Az emberlakta kis földnek szinén — 
Mit mondjak búcsúszóra érdemest ? 
Bizony bizony, mondom néktek, hogy Isten 
Nem a' személyt tekinti, söt előtte 
A' Jézus adta törvényt mívelö, 
'S a' szent erénynek hódoló, kivétel 
Nélkül kedves minden nemzet között. 
Hisz tudjátok tán azt az ó mesét, 
Melly uj mesének is beillenék, 
Mesét beszélek, jól figyeljetek!: 

Esztergámból a' mennynek ajtajához 
E g y holt jölt egykor 's rajta zörgetett: 
Nyissátok m e g ! „Ki vagy te?" szóla Péter. 

az a' bocsánatjegygyei jobb kezében 
„Hát én, ugymond, katholicus vagyok, 
A z üdvezítö e g y hit sorsosa." 
„Ülj ott a' padra," szólt Péter 's kicsukta. 
Aztán Szebenböl jött e g y 's zörgetett: 
Nyissátok m e g ! „Ki vagy t e ? " kérdi Péter. 
„Én, ugymond ez, lutheránus vagyok, 

Az üdvezílö hitnek sorsosa." 
„Ülj ott a' padra," szólt Péter s kizárta. 
Most Debreczenböl jött egy 's zörgetett: 
„Nyissátok meg!" „Ki vagy t e ? " szóla Péter. 
„Én kálvinista volnék," szól emez 
„ A z üdvezítö hitnek sorsosa." 
„A' padra véled," szólt Péter 's kicsukta. 
'S most egymás mellett békén ott ülének, 
— Koczódók egykor — a' közös padon. 
És nézték telve csendes bámulattal, 
Miként olvadnak a' csillagvilágok 
Szent összhangzásba látszatos zavarból, 
'S halfák hatalmas karban zengeni 
A' boldog népek 's angyalok dalát, 
Mig elfogódva égi érzelemtől 
Szent buzgalommal eltelt kebleikből 
Felhangzott a' közhitnek éneke : 
Mi mindnyájan egy Istenben hiszünk t 
Ekkor felnyíltak a' menny ajtai 
S derült örömmel Péter megjelent, 

„Gyarló fiak, szól , hát megtértetek? 
Az egy Isten nevében, jöjetek be !íC 

Ez egy Istent a' mint nyilatkozott 
Urunkban a' Krisztusban, egy fiában, 
'S az emberistent és szent szellemét 
Imádlassátok a' föld népivel 
'S imádásában lélek és igazság 
Czél és eszköz gyanánt ragyogjanak 
'S a' próbakő a' tett legyen 's a"Z élet. 

Egyébiránt, — igy szoktuk végzeni, 
Ha már a' porzót kezdjük hinteni,— 
Adjon Isten békét e' hazának, 
Boldog népet a' boldog királynak, 
Uj munkához uj erőt, 
Uj vetéshez uj esőt, 
Az ó helyett uj gerendát, 
Az ó helyett uj agendát, 
Összhangzást az ó zavarba, 
'S a' ki egymást rágja, marja, 
Ujat kezdve ót akarva, 
Bölcseséget a' magyarba, 
Hogy már egyszer hajtson arra, 
Hogy kár kü lelni a' patvarba, 
A' mi nem jő a' pitvarba, 
Ha szeszélyünk ugy akarja, 
De a' köröm nem vakarja. 
Szalma-tüz 
Bút nem űz, 
'S a' busás 
Ujjhuzás, 
Frigyet bontogat 
Kapcsot ronlogat. 
Denique 
Domine, 
Qui perdidit numerum, 
Incipiat iterum, 
Különben 



Biz Isten 
Attól tarlók, 
Hogy a1 tagok 
A' fő ellenében 
'S a' kölcsön dühében, 
Addig morognak, 
Mig majd korognak 
A' has, a' gyomor 
'S megszáll a' nyomor. 
Pedig gondoljuk meg ám azt, 
Száz bölcs orvos fel nem támaszt, 
Ha egy Dulcamára 
Atküld más világra. 

Egyébiránt — igy szoktuk végzeni, 
Midőn a' porzót kezdjük hhiteni — 
Ha már szóltunk egyházról és hazáról, 
Beszéljünk még egyrő l , — az iskoláról 
'S miért, hogy szóljunk ép' az iskoláról? 
Azért mert ez még nem szólott magáról. © — 

Szerényen kérdjük tőled iskola: 
Ügyednek mért nincs több apostola? 
'S hogy jól rímeljünk — mondjad meg: hol 
Rólad beszélő sz. epistola? 
Van egy fiókunk, czíme : iskola, 
'S ha a' világ gyakran megpáhola 
Az iskoláról, e1 lap pongyola 
Hasábjain hogy nem szól fuvola; 
Hogy olly üres, mint a' szín páholya, 
Ha a' függöny végkép aláfolya : 
Beszóltunk a1 fiókba, ámde: holla! 
Deák magyarsággal még visszaszólla 
Quo nil ponebas nil quaeras in olla 
Ha kell, magyarra átfordítja Bolla. 
Az év lejár 's Pál fordulása jő 
'S Pál a' rosztól a' jóhoz fordula, 
Tán hogy megjő a' jobbra fordulás 
Ez ügyben is. Boldog ki hinni tud! 
Testvérek! oktatók! — no's? — én hiszek 

Egyébiránt — igy szoktuk végzeni, 
Ha a harangszó kezd el zengeni 
Ti munkatársak, kik dolgoztatok 
Az Isten és a1 nagy harang nevében ! 
Fogadjátok tőlem jutalmatok, 
A' szerkesztőség hálaszózatát, 
Melly szintolly tiszta, mint a' színarany , 
Szintolly nyulékony, mint a' színarany 
Erdélyig, Bécsig Pestről elható, 
Nem olly múlékony, mint a' színarany. 
A' melly urához gyakran hütelen, 
Es átalában véve jó arany, 
Csak egy hibája van , nem olly kelendő, 
Ha vásárra jő, mint a' körmöczi, 
Hogy épen lisztet, sót adnának érte. 
'S ti mindnyájan, kik részvéttel valátok 
És kímélettel lapjaink iránt, 
Fogadjátok hálánkat. Ah! Barátink 
Hisz jobb lehetne e' Lap kétség kivül, 

Lehetne bővebb, larkább, gazdagabb 
Ha ha nem volna és nem volna volna! 

Kapocs keli"s egység köztünk! Minden eszköz, 
Melly e' szent czélhoz szent uton vezet, 
Legyen használva s gyámolítva tőlünk. 
A' meghasonlás és a' tanviták 
Fanyar gyümölcseit már rég aratjuk, 
A' mint reánk a' századok hagyák. 
Kisértsük meg, millyen gyümölcsöket 
Teremne a' szent egyesség közöttünk, 
Ha nyelyv, szokás és annyi vélemény 
Meggálolhatlan tarkasága mellett 
A' szent lélekben fognánk egyesülni 
'S a' Krisztusadta szentírás alapján; 
Ha egymást meghallgatva és megértve 
Az évangyélmi egyházak javát, 
Egy szívvel és lélekkel a' dologhoz 
Fognánk, már a' mint tudnunk adta Isten. 
Tegyünk próbát e' kornak forradalmi 

I Között, hol a' lulságok küzdenek 
A1 hitlenség 's a' vakhit, — mit tehelne 
Az évangyéliomnak szűz világa 

| Mellett a' fertőzetlen tiszta bit. 
Kapocs kell köztünk e' Lap illy kapocs 
Törekszik lenni. Pártoljátok tehát, 
Vagy mást helyébe jobbat és erösbet 
'S mi örvendünk, imádkozunk 's lelépünk. 

Egyébiránt — igy szoktuk végzeni 
Ha a' szedő jő 's el kezd gyötreni, 
Ti, a' kiket megcsillagoztalak 
Jó lélekkel, de tán méltatlanul, 
Bocsássátok meg gyarlóságomat! — 
Te Kis, kit Nagynak vall hazánk 's kit én 
Atyámnak mondlak megtérő kebellel, 
A1 mellyben egyszer a' ragaszkodó hit 
Megingott a' balhírek szelletében ! 
Bocsánat! én már váltig hódolok! 
Ilelényinek nyújtson kezet Bocsor 
'S te ősz bajnok fogadd kebledre öt! — 
Te Debreczent ne bántsd többé, Dobos, 
Ne a' magyar nyelv 's vallás menhelyét, 
A' melly ha nyakra főre nem halad 
Pietásból cselekszi tán, a' mellynek 
Kímélve bánik gyengéd lánczival, 
Te meg parittyával rohansz neki. 
Te is, Debreczen, hagyj békét Dobosnak, 
Csak nyelve pattog, szíve olly szelíd 
Mint a' galambé 's még epéje sincs. — 
Ti a' kövér földön ,,haragos KnnoV' 
Miként megzengett a' nagy Berzsenyi, 
Ne hagyjátok haragtokon lemenni 
Az Isten napját. — 'S téged óh bajusz ! 
Alázatos szavakkal megkövetlek, 
Hogy hozzád nyúlni vakmerő valék, 
Dehogy kiáltok borbélyt ellened, 
Virulj az orrok árnyában tovább is. 



Mig a' kegyetlen borbély, a' halál, 
Ha bár protestálnál is, megborotvál. 

'S vájjon rólad, Nagy-Károly, mit beszéljek ? 
Én nagy Károlyról szép mesét tudok. 
Egykor szakácsa, Hilpertnek hivák, 
Ulrich vitéz levelét felfogá, 
Meliyet nejének irt volt a' levente, 
A' konyhajártas tisztes Hildegardnak 
Nagy Károly ellen váddal teljeset. 
'S minthogy Hilperttöl a' szakácsmüvésztöl 
Sütést 's főzést tanult volt Hildegard, 
Hajlás közben kipottyant volt zsebéből 
A' kérdéses levél. Ezt felkapá 
Hilpert 's eldugta észrevétlenül. 
És minthogy a' quartát e lvégezé , 
Kiszótagolta értelmét 's vele 
Urához és császárához futott, 
Bevádolandó a' gonosz vitézt. 
— Mert a1 millyen mértékben Hildegardot 
Szerette, tudnillik — tanítani: 
Szintúgy gyűlölte a' hős Ulrichot; 
Ugy hozván mestersége is magával , 
Hogy kedves dolga volt az áztatás — 
A* császár átolvasta és imigy szólt, 
Ránczos homlokkal 's ünnepélyesen : 
Hilpert, szakácsmüvészem, hallod-e ? 
Készíts, ha ember vagy , pástétomot 
Ezen levélből, mellyböl a' ki ennék 
E g y hiján százat prüsszentsen 's ebédre 
Hivasd el Ulrichot — ki, közbeszólva, 
Aachenbe épen akkor érkezett. 
És Hilpert a' szakács igy válaszolt, 
Mélyen bókolva titkos kárörömmel : 
Uram császár parancsod megleszen! 
Dictum factum ! Asztalhoz ültenek, 
Elöl a' császár 's nagy sokan körüle 
'S ezek között Ulrich levente is. 
Jött a' pástétom, és Nagy Károly int 
És intésére a1 szakács belép 
És mond a' császár borzalmas parancsot: 
Hilpert szakács itt van pástélomod , 
Edd meg szőröstől 's bőröstől, ha főzted ! 
Mit volt mit tenni, Hilpert engedett. 
És lön prüsszentés szörnyű morgadalmas, 
Melly egymást érte mint a' jégeső 
De a1 titokról senki nem tudott 
Ezt a' császár fel nem tálaltatá, 
Hilpert sütötte, Hilpert ette meg. 
Csak négy szem közt szólott Ulrich vitézzel 
A' nagy császár jelentöségesen: 
Ha vádat irsz felölem óh, v i t éz , 
Ne bízzad asszonyzsebre és ha nyom 
A' csizma, tűrd el vagy mondd meg nekem, 
Tán hogy segítek rajta. Mellékesen 
Említve, Hilpert a' sok prüsszögés közt 
Kijózanult fejével megfogadta, 
Hogy többé mást nem áztat, mint babot 
V a g y más hüvelykes borsó- 's lencsefajt. — 

'S ha mégis nem nyernék bocsánatot 
— Mit papnak papról hinni nem szabad —r 
Legyen boszútok rettentő nemes, 
Ne küldjetek hozzám egy czikket is 
A' beköszöntő esztendő alatt, 
De annál többet küldjetek Törökhez, 
Ki egy év óta nem volt csillagász. 
De, hogyha megfogtok bocsátani 
Az engedékeny léleknek jeléül 
Ismét csak czikkekért rimánkodom. 
Téged pedig, megtörhetlen Török, 
Pálnak lelkével áldjon Istenünk, 
Hogy a' protestáns egyháznak javáért 
Izzadj tovább is és az izzadást 
Töröld le homlokodról önmagad ! 
Avvagy leánykád ártatlan keze. 

'S te egyházunkat óvjad, óh Atyánk! 
Melly Jézust vallja egyetlen fejének, 
A' szent igét egyetlen kútfejének, 
Melly nem szorul szegény embertanokra, 
Melly hinni 's élni gazdagon tanít. 
Támassz közöttünk buzgó lelkeket, 
Öntsed beléjök a' te lelkedet, 
Hogy míg kegyedből a' jelen mienk , 
A' mértékhez képest, meliyet nyerénk, 
Hassunk előbb, hogysem beáll az éj. 
Nehogy leszálljon porló csontjainkhoz 
A' később kornak vádja, 's álmainkat 
Megháborítsa a sírnak porágyán ; 
Söt, hogy mondhassa : a' derék apák 
A' mit tehettek, híven megtevék! 

S z é k á c s . 

V i s s z a - é » c l ö r e p i l l a i t i á s . - O k t a t ó i 
c o n f e r e i i t i a R . 

Honi prot. iskolai életűnkben, — de különö-
sen az ágostaiak iskoláit illetőleg — alig volt még 
e' században nevezetesebb egy év annál, mel ly-
ben a' főbb tanodák oktatói a' Tisza, Duna tájai-
ról , gr. Zay K- főfelügyelő szózatára, egy tar-
tandó oktatói köztanácskozásra összegyültenek. 
E' gyűlésnek, melly ezelőtt mintegy négy évve l 
Zay-Ugróczon tartalék, már csupán azon tekin-
tetből is, hogy tartatott; hogy az oktatóknak e g y -
mássali személyezés szellemi érintkezhetés útját 
és módját kimutatta; hogy illy érintkezést k ívá-
natosnak és legalább egynehány u. m. kerületbeli 
főbb tanodák között évenként ismétlendöknek 
tervezett; hogy iskolai teendőinkről, mellyek 
soha nagyobbak és számosbak, valamint sürgetös-
bek nem valának, mint most — köztanácskozási 
tért nyita; hegy tanácskozásaiból a' későbben a' 
generál convent által szentesített rendszert m e g -
sziilemlé: mondom őszintén — miként ama gyű-
lésnek, az említett tekintetekből, már jelenre n é z -
ve is kimondhatlan sok és üdves eredménye van, 
de reménylhető , hogy jövőre nézve — habár 



csak közvetve is, még több leend. Központosítat-
lan iskolai élelünk annyiféle érdekekre és sz í -
nezetekre vala elágazva, a' hányfélék tanodáink 
és azon gyülekezeteink, mellyek kebelében ta-
nodák léteznek; söt , a'hányféle iránynak isko-
lai férfiaink: szóval, ollyan elszórt valami, ollyan 
egyformátlan zavar vala, melly korántsem bírha-
tott azon üdves és nagyszerű hatással, millyennel 
egy összemunkáló nagy egésznek bírnia kell. 
Ágostai tanodai életünk eme szétfolyadozó pata-
kocskáit igyekezett a' z.-ugróczi conferentia «gy 
folyamba összeszivárogtatni. Áldjuk, és a' jövö 
kor még hálásabban fogja áldani ama férfiút és 
emlékezetét, ki korunk sok hatalmas eszméi kö-
zött az iskolai reformok elhalaszthatlan szüksé-
gének eszméjét is — olly hön karolá fel. -

Hogy e' gyűlésen csak úgynevezett főbb ta-
nodák tanítói, vagy — mint némellyek e' különb-
séget igen kicsinykedve tenni akarják — oktatói 
valának jelen, ellenben, hogy a' gymnazium, a' 
közép és alsóbb tanodák tanítói elmellöztetének, 
de, hogy mind a' mellett számukra is kidolgoz-
taték a' tanulmányi rendszer — sine nobis, de 
nobis — , arról a' conferentiát talán vádolhatnak, 
ha e' körülményt a' véletlen által menthetőnek 
nem találnék, egyfelől azért, mivel e gyűlés még 
csak egyszer tartalék vala, és akkor is rendkí-
vülien, és igy határozat arról, ki vegyen és ve-
hessen benne részt, ki nem, még.nem létezett; 
másfelől pedig azért , mivel csak tanácskozási 
conferentia vala, tehát valamennyi tanodáinkat 
képviselni akarnia sem szüksége, sem joga nem 
volt. Ez mentségére. — De meg utoljára is nem 
az a' kérdés: ki tanácskozik, hanem az, hogy 
minő a1 tanácskozás eredménye, hogy az jó, és 
azokra nézve is, a' kik benne részt nem vetlek, 
elfogadható legyen; és még a z , mikint a' ki a' 
határozatot hitelesíti és a' kire életbeléptetése bi-
zatik, mindnyájok megbízottja és felhatalmazottja 
legyen. Ez eselben, a1 hitelesítő és élelbelépletö, 
a1 négy superint. közgyűlés volt. — Egyébiránt 
a' már elmúlt, és igy befejezett történeti e s e -
ménynyé vált oktatói gyűlésről ez úttal még 
többet felemlíteni szükségtelen volna, sokkal in-
kább fekszik érdekemben és érdekében érzem 
ezt lenni általában iskoláinknak — egy-két ,reánk 
szállított eredményéről szólani és előadni, mi 
volna ezek nyomán legközelebbi teendőnk. Egyik, 
általam olly nagy következésünek felállított ered-
ménye a' gyűlésnek vala az iskolai tanítási rend-
szer megállapítása; — a' másik az ugyanott in-
dítványozott és kerületi iskolánként évről évre 
tartatni ajánlott oktatói conferentiák. 

Az iskolai rendszert mi illeti. E z , miután a' 
Z.-lTgróczon jelen volt oktatók dolgozatából ki-
került, az egyetemes gyűlésnek volt felterjesztve, 
és ennek rendeletéből járá meg aztán prot. testü-
letünk alkotmányi útját felülről alá, és újra vissza, 
alulról felfelé, míglen isinél az egyetemes gyűlés 

zöld asztalára jutván, tekintélyes határozat-
tal érvényesítve lön. Erre az érvényesített 
rendszer valamennyi iskolák- és azok f e l -
ügyelői- és igazgatóinak e g y - e g y példányban 
meg is küldeték. Természetesen , hivatalosan 
és a' vége t t , hogy foganatba vétessék. A z ó -
ta az élet térén vívja ki elismertetését, azaz, 
behozatalát az iskolákba. Hihető, miként tán már 
sikerült egynémellyik iskolánk falain bejutnia, 
és pedig többé nem mint vendég, ki csupán is-
merkedni akar, hanem bejutnia, mint házjogot 
nyert rendező. Hihető, de nem bizonyos, mert 
kinek van erről tudomása? és ha van, vájjon elég 
kimerítő, elég h i te les -e? pedig határozatokat 
hozni és azoknak életbeléptetéséről nem gondos-
kodni, nem őrködni annyit tesz, mint a' határo-
zatot hozó testületnek tekintélyét szándékosan 
csökkenteni vagy semmibe tudni. Egyébiránt 
a1 rendszerre nézve némi megnyugtatásunk és 
vigasztalásunkra szolgál a' jelen 1841-dik évi 
egyetemes conventnek e' tekintetben hozott ha-
tározata (egyet, gyűlés jegyzökönyvének 8-dik 
pontja a' 7 - r e , 2 - ik szám), mellyet — mivel f ö -
föképen ide vonatkozik — bátorkodom ki is irni: 
„Ezen rendszer foganatosítása 's szoros megtar-
tása feletti őrködés végett nemcsa'i minden tes-
tület tartozzék azon iskolának, mellyet fentart, 
egy felügyelöt választani; hanem, hogy ezen 
egyetemes testületnek is hiteles tudomása lehes-
sen ezen tanítási rendszer minő sikerrel é letbe-
léptetéséről és általában iskoláink tudományi, er -
kölcsi és szellemi állapotáról és elömeneleléröl, 
czélszerünek találtatott az iskolai főfelügyelő mel-
lett, Pesten a' középpontban, egy iskolai választ-
mányt alakítani, mellynek a' kerületek 's illetőleg 
az iskolai igazgatóságok, évenként, az egyetemes 
gyűlést megelőzőleg, kebelekbeli iskoláik állapo-
táról körülményes és kimerítő tudósítást t eg y e -
nek ; melly választmány még az egyetemes gyű-
lés előtt ezen tudósításokat megvizsgálván, s a" 
tökéletesedés elvének megfelelve, szükséges j a -
vítások és változtatások behozatala iránt, az isko-
lák tulajdonosi jogát sértetlenül hagyva, javasla-
tot készítend,'s mindezekröli jelentését az e g y e -
temes gyűlés elébe terjesztendi.— Ezen fe lügye-
léssel a' Róth-Teleky szorgalomdijakat osztó 

választmány bízatván meg." Már miinódon 
és mi alakban volnának legczélszerübben bekül-
dendők e' körülményes és kimeritö tudósítások, 
azt e' lap 46—Ik számában, az iskolai tudósít— 
mányokról irt czikkiinkben inditványképen e lő-
terjesztettük, megtartván e' melleit még az eddigi 
gyakorlatot i s , t. i. az iljuság érdemosztályi ta-
bellák felküldetését. 

Egy másik kérdés az: nem mutatkoztak es 
nem mutatkoznak-e rendszerünk életbeléptetése 
körül némelly nehézségek, visszásságok, f e les -
legek s a' t. 's nem kellenék-e e' rendszernek 
újra átvizsgáltatnia? nincs-e rajta valami k i e g é -



szíteni, kitörleni és javítani va ló? nem kel l-e 
melléje még a* fenyítékrendszernek is járulnia? 
"s a' I. — Lássuk ismét, mírtt méltatá figyelmére 
e' kérdéseket az egyetemes gyűlés és mit hatá-
rozott iránluk. Olvassuk (jegyzőkönyv B—ik p. a' 
7 - r e , 5 - ik szám): „ A z iskolai fenyítéki rendszer 
további halasztás nélküli kidolgozásának szüksége 
szinte elismertetvén; miután az eddig beküldött 
iskolai törvényekből 's fenyítéki javaslatokból 
annak létrehozása eszközölhető volna: főfelügyelő 
ur megkéretik, hogy ezen rendszer tervezésére 
egy tanítókból alkotandó gyűlést, önnön ajánlatá-
hoz képest, minélelöbb hívjon össze, melly n e m -
csak a' fenyítő rendszer tervét kidolgozza, hanem 
egyszersmind az egész iskolai rendszert átvizs-
gálván, a' mennyiben a' gyakorlat czélszerü vá l -
toztatásokat vagy javításokat kívánna, tegye meg 
erre is észrevételeit, 's mind ezt, mind a' kidol-
gozandó fenyítéki tervet, a1 kerületekkel 's iskolai 
igazgatóságokkal e leve közölvén, terjessze a' 
gyűlés elébe." — Ezen határozat szerint remél-
hető, mikint buzgó főfelügyelőnk, hihetőleg mind-
járt e1 jelen iskolai év lefolyta után, egy második 
oktatói nagyobb tanácskozást tartand. És tartandja 
azt annyival inkább, miután, ez év jul 10 — 1 3 
napjain Selmeczen a' dunakerületi iskolák okta-
tóinak gyűlésében is — és pedig közkívánat s z e -
rint — határozatba ment e g y , esztendőre, azaz: 
az 1845-diki nyári szünetekben Pesten tartandó 
oktatói köztanácskozás indítványa, a' melly t a -
nácskozásra, a'selmeczi gyűlés jegyzökönyvének 
szétküldetésével együtt, már nemcsak a' Duna-, 
hanem a'Tiszakerületek iskolái is felfognak szó -
lítatni. Igy felülről és alulról, egyetemből és k e -
rülelböl ugyanazon indítvány tétetik, ugyanazon 
kívánság és határozat egy időben, a' nélkül, hogy 
egyik a' másikról csak mit is tudott volna. Oktatói 
közgyűlés e' szerint — miután keltő is kívántatik 
— hisszük, hogy mindenesetre legalább egy 
lesz; lenne pedig legjobban ugy, hahogy e g y e t e -
mes főfelügyelőnk a' helyre nézve talán a' se l -
meczi indítványt, a többire nézve Dedig egyfelől 
az egyetemes gyűlés határozatát, másfelől a1 ma-
ga bölcs főfelügyelői vezérletét és irányzatát k ö -
vetné. Az időre nézve nem lehetne czélszerűbb 
javaslat annál, miszerint e' gyűlés mindenesetre 
a' nyári nagyobb szünetekben és halehet — köz-
vetlenül a' generál convent — melly ezentúl 
hasonlóképen az isk. szünetek idejére esik — né-
hány nappal megelőzőleg tartatnék. 

Ha tehát a1 mondottak értelmében tudjuk, mi 
következendik reánk; tudjuk, miként oktatói ta -
nácskozásunk csakugyan lesz; tudjuk, miként an-
nak egyik főtárgyát az iskolai rendszer átvizsgá-
lása, egy másikát a' fenyítékrendszer létesítése 
teendi? kérdem: mik volnának tehát már addig 
is a1 teendők? bevárjuk-e minden elödolgozatok 
nélkül a' gyűlést? ne szóljunk, ne Írjunk, ne v i -
tassunk, ne tervezgessünk; ne hárítsunk és ne 

egyengessünk-e addig is? E1 lapok utján több-
ször szó volt zsinat — vagy, mint Figyelmező 
ezentúl nevezni kívánná, országos egyházi g y ű -
lés tartásáról, és nem emlékszünk-e, hány lapot 
tölte meg már az egyházi lap — melly e g y s z e r -
smind iskolai is — a1 zsinatra előkészítő tárgyak-
kal ? az oktatói közgyűlés alkalmasint hamarébb 
fog tartatni, söt közös prot. oktatói gyűlések is 
hamarébb fognak talán létre jönni, mint a' zsinat, 
de elödolgozatképen az iskolai lapba, melly e g y -
szersmind egyházi i s , még mitsem irtnnk! azt 
mondjuk közönségesen, hogy nincs időnk az Írás-
ra, elfoglalkozottabb ember és hivatalnok e1 h a -
zában alig levén prot. és különösen luth. tanító-
nál ; — de tárgyunk mégis annyi, a' mennyi a' 
bajunk, a' mennyi a1 munkánk. Legyen, hogy ez 
igaz , és hogy néha idö szűke miatt hallgatunk, 
igaz az is, hogy néha akarat, és néha meg tér 
hiánya miatt tesszük azt, és nem szólunk. De t e -
gyünk hát legalább valamit, a' mire nem sok idö, 
csak kevéske akarat és kicsiny hely kívántatik, 
és a' miben nyereség és haladás mégis van. T e -
gyük t. i. azt, hogy valamennyi iskolabeli tanítók, 
már csak tiszttársias szellemből is és barátságból, 
jöjjünk össze hetenként vagy havonként legalább 
egyszer , mi estve is történhetik, a' mikor már 
nincs tanításunk — hol e g y i k , hol másik tár-
sunknál bajainkról beszélgetendök, neve lés - ta -
nítási eszméket cserélgetendök, és — mivel a 
közgyűlés int — tehát az itt előfordulandó és 
szinte már tudva levő tárgyakról kicsi körben la-
nácskozandók. De hogy e1 tanácskozásoknak némi 
viszhangja és időről időre uj életnedve is legyen, 
azt volnék bátor csekély véleményemmel, de több 
buzgóságommal indítványozni, miként e' kiskörű 
oktatói estélykékből a" beszélgetések és tanács-
kozások eredménye fe l jegyezve — épen a' mikor 
véletlenül esete volna — egy másik és e g y har-
madik iskola oktatóinak is küldetnék el. És igy , 
a' mint az egyének magok között, ugy ismét az 
egyes nagyobb részek egymás között rokon e s z -
mék és rokon tárgyak állal kapcsoltatnának egybe, 
és nem sokára az egész testben több és g y o r -
sabban forgandna a' v é r , és a' bekövetkezendő 
gyűlésen több e l v - é s irányegységgel vagy l e g -
alább és mindenesetre több készülettel tudnók 
aztán megállapítani azt, mit az egyetemes gyűlés 
által iskoláink javára megvitatás és helybehagyás 
végett terjesztendnénk fel. — De e" parányi j a -
vaslat mellé még mást is bátorkodom indítvá-
nyozni, a' mi ismét nem egyebet, hanem csak e g y 
kis csere-kedvet igényel. — Ugyanis, küldjük 
meg egymásnak kölcsönösen — a' tanulmányi ter -
ven és rendszeren kivül , melly már most sehol 
sem lehet más, mint az úgynevezett z.-ugróczi , 
— egyéb, eddig gyakorlatban és divatban levő, 
fenyítékrendszereinket és iskolai törvény cinket, 
intézetink szerkezetének, v i szonyai - , állapotja-
's a1 t .-nek — legyen, hogy nyomtatott, legyen, 



h o g y írásbeli példányait, ezeket, a' neveléstaní-
tásróli kis conferentiákban olvasva, ismeretük ál-
tal ismét uj adatokat nyerendnénk, a' közgyűlé-
sen megvitatás alá kerülendő tárgyak irányára 
nézve. Mert ismernie kell a' régibb gyakorlatot 
annak, kiujítani, vagy épen olly ujjat teremteni 
akar, mellyel hiányos és elavult réginek a' helyét 
véli betölthetni. — — 

Mindezeket, nemde, megtehetjük, irássali idő-
zés nélkül, meg, hosszú idölapi polémia, söt meg 
önálló paedagogikai lap nélkül is — jóllehet épen 
ezek megtétele által, kitudja, ha nem jönne-e 
létre ez i s ! Annyi kétségkívül igaz, miként a' 
mostani iskolai fél lap gyakrabban nyerne iskolai 
czikkeket, mint nyert azelőtt és eddig, mert hi-
szen néha nem kellene egyebet tenni, hanem csak 
az oktatói beszélgetéseknek eredményét egy kis 
czikkecskében a panaszkodó szerkesztő uraknak 
elküldeni. — Es valósulna az, mit a' mai vers is 
kiván,hogy t. i. az iskola kezdjen el már egyszer 
szólani — és teszem — szólani magáról, ügye i -
ről, a1 mit csak ő tehet legigazabban és legőszin-
tébben. És ne legyen ollyan, mint a' néma g y e r -
mek, a' kit az anya sem ért! 

Ennyit most , csak futtában, az egyh. és isk. 
lap ez évi számainak berekesztéseül. 

T a v a s y. 

I r o <1 a I o m. 
Megjelent: Antritts-Predigt, gehalten im kön. 

Schlosz am 20. oct. 1844 von J. Georg Bauhofer 
Prediger der ev. Gemcinde in Ofen. Ára? — 
A' nemes egyszerűsége 's evangyéliomi buzgó 
szelleme által ajánlatos munkát annál inkább is 
ajánljuk a' közönség ügyelmébe, minthogy a' be-
lőle származó jövedelem az építendő templom- és 
iskolaépület tőkéjének gyarapítására van szánva. 

K ü l f ö l d . 
Türelem. A' linzi protestáns templom 

építéséi régóta és sokáig akadályozott nehézségek 
végre megszűntek, 's leginkább a' catholikus 
egyházi stálustanácsnok Jüslel lelkes szorgalma-
zása következtében az építés megengedtetett. Az 
egész monarchiában annál nagyobb öröm je len-
ségei nyilvánulnak , minél mélyebb szomorúság 
fogolt el minden keresztyén kebleket azon ár-
mányok miatt, mellyek elkövettettek. — Egy má-
sik levélben irják Bécsből, hogy a' Jezsuiták 
Linzben még mostanig sem nyerhettek templomot, 
hanem cultusaikat a' Maximilián vártoronyban 
tartják, a1 protestánsok ellenben templomjokat a' 
város telepén építendik, és e' czélra egy catho-
likus felszólítást bocsájtott a' német protestánsok-
hoz, hogy a' linzieket segítsék adakozásaikkal, 
és mint örvendetes jelenet tűnik fel az, hogy e' 
czél elősegítésében catholikus keresztyének is 

munkálkodnak, mi jeles bizonysága annak, hogy 
a' türelmetlenség nem a1 nép ^ i v é b e n , de mások 
fejében fészkel. — D. A. Z. 

Nekrolog. Az e' folyó év májú* 16-kán 
mult ki minden felekezetek szives sajnálatával a1 

boroszlói érsek dr. Knauer nyolczvan éves korá-
ban, a' catholika egyház jelen állapotjában még 
korán. Felvilágosult emberszeretete tiszteletet 
vívott ki életében, és koporsóját a' protestánsok 
nagy tömege mély szomorúsággal kisérte. V á -
lasztott czimje volt: egy olajágat szájában tartó 
galamb, 's valósággal ez is volt papi működése 
symboluma. — A' püspökség ideigleni helyette-
séül nem Ritter kanonok az ultramontán, hanem 
czimzetes püspök Latussek neveztetett ki. — D. 
A. Z., 

Életirat. A' passaui püspök Hofstadter 
felöl sokféle vélemények szárnyaltak. Végre e l -
határozá magát, önéletiratát kiadni, két kötet-
ben illy czimek alatt: Világ. Egyház. — Nyilt 
őszinteség, eszmék gazdagsága, ékes toll, s za -
badságszellem jellemezik az irót, és Ágostonra 
emlékeztet. Nem tagadja azon vád igazságát , 
hogy ő a' protestánsok iránt türelmetlen, de arra 
figyelmeztet, hogy a'curia parancsai szerént más-
ként nem is lehet. Már nyíltabb vallomást tenni 
lehetetlen. D. A. Z. 

Protestáns reformok. Péterváron a' 
protestáns papok zsinatot tartottak és következő-
ket határozlak: i ) E g y korszerű énekkönyv adas-
sék ki. 2 ) Papi özvegy és gyáminlézet alakít-
tassák. 3 ) A' népiskolák rendeztessenek, és ujak 
állíttassanak. 4 ) Segédpapok rendeltessenek a' 
községekbe, hogy a' naponkint nevekedő népes-
ség vallásos szolgálatokban hijányt ne tapasztal-
jon. — Mindezekre kormányszéki utasítást kap-
ván — a' költségek felett nem is történt intézke-
dés. D. A. Z. 

Missiók. Honunkban sokan csudálkoznak, 
söt hinni sem akarják, hogy külföldön protestáns 
missiók léteznek: de tessék elhinni, hogy alig 
van olly ország, hol protestánsok élnek, hogy l e g -
inkább a' papok lelkesült szorgalmazásaik után 
bibliaterjesztő, olvasó egylet, protestáns barátok, 
kül- és belföldi missiók, papi conferencziák 's a't. 
czimjei alatt társulatok ne keletkeztek volna, 
mellyek az illető kormányok kedvező pártfogá-
sok alatt, söt mint a' Gusztáv-Adolf-társulat 
királyok védelme mellett — a' felvilágosult ke -
resztyénség, türelem és vallásos erkölcsiség or-
szága kiterjesztésére eddig is már nagy eredmé-
nyekkel és sikerrel munkálkodtak : — hololt ha-
zánkban mindent a' zsinattól, conventektöl, su-
perintendentiáktól és tractusoktól várnak keleti 
indolentiához szokott palástos és nem palástos em-
bereink : mert nem érti sok ember, mi az a' soci-
alis munkásság, nem azt, mit a' franczia mond: 
aide toi, Dieu t'aidera — segíts magadon, Isten 
is ngy fog segíteni. — Lám a* franczia catholika 



missiok, 1844-ik évi jelentésekből olvassuk, hogy 
ez évben 3 millió 5 6 2 , 0 8 8 frank felett intézked-
tek, és ezek 1 6 2 , 8 0 0 példány munkákat oszto-
gattak k i , és öt uj püspökséget alakitattak. — 
D. A. Z. 

V e g y e s e k . 
Váíaxz Márton lufijára nézve A' 

prot. e. i. 1. tegnap hozzám érkezett 49. számá-
ban kérdés tétetett a1 Márton ludja, vagyis inkább 
annak eredete iránt. Megvallom őszintén , hogy 
ennek olvastakor egy kicsit mosolyogtam, azt 
gondolván, hogy protestáns lapunk illyesmikkel 
is bíbelődik, mert meg nem foghatom ezen k é r -
dés okát és czélját! — No de hagyjuk e z t , mert 
inore consveto még könnyen vita támadhat, 's a' 
hídból más valami is lehet! — A1 kérdés meg 
van téve 's feleletet vár. — 

Az 1834-ik s következő években, havon-
kénti füzetekben WolíF, Jenai egyetemi oktató 
által kiadott: , ,Pfenning-Encyclopaedieu vagy is 
, ,Conversations-Lexicon" 21- ik füzete 121-ik 
lapján az M betű alatti Martin-ok között ezeket 
olvastam : 

2 ) „Martin , Sohn eines Kriegstribunen zu 
Sabaria, lernte früh zu Pavia , wo er erzogen 
ward, dus Christenthum kennen, trat in Kriegs-
dienste, und begab sich spáter nach Frankreich 
zu dem seiner Frömmigkeit wegen berühmten 
Bischof Hilarius. In seine Vaterstadt zurückge-
kehrt, trieben ihn die Verfolgungen der Arianer 
in eine Einöde. Nachdem er dann in Frankreich 
eine Zeit lang in einem Kloster gelebt halté, 
ward er einstimmig zum Bischof von Tours er -
wáhlt. Ilier gründete er ein Kloster, in dem sich 
unter seiner Leitung hO Mönche befunden habén 
sollen. Er slarb um 160. Der 11- te November 
wird im Iíalender nach ihm Martin Bischof g e -
nannt Die Sage erzahlt, dasz, als man gekom-
men s e i , ihm seine Erhebung anzukündigen, er 
sich versteckt habe , und durch das Geschnatter 
der Gánse verrathen worden sei. Daher der Ge-

brauch , jene Thiere an diesem Tage zu Vtff-
speisen." 

Itt van Márton püspök rövid biographiája 
evö hídjának eredete. Valeat, qnantuin valere 
potest. • B a r la. 

Fc l i iö -SSoE'Mfrdh »! A' f.-borsodi egyh. 
megye 1844. sz. Mihály hava 16. és 17-ik nap-
jain a' sajó-velezdi egyházban tartott közgyű-
lése jegyzökönyvének kivonata: 

2 5 ) Boldvamenti és bánvölgyi isk. tanítóink 
egyh. közönségünk elébe nyújtott folyamodásuk-
ban jelentvén: mikép ez ébredő kor intését fö l -
fogva, 's keblök nemes tüzétől ihletve, az elsőb-
bek : felső-borsodi tíz oktatók egylete, az utób-
biak : bánvölgyi tanítói egylet czim alatt egyletbe 
léptek, egyesült erővel törvén magukat díszes pá-
lyájuk méltánylást érdemlő bajnokivá képezni, 's 
örömmel hozván csekély tehetségeik áldozatot a* 
vallás és hon oltárára ; benyujták egyszersmind 
alapszabályaikat, azoknak megerősítéséért e s e -
dezvén : 

„Egyházi közönségünk valódi örömmel látja, 
miként a1 kebelébeni isk. tanítók , meghallva a' 
kor felhívó szavát , miszerint haladniok 's töké-
letesedniük kell, ha a' pályán, mellyre léptek, 
hasznos eredménynyel működni akarnak, e" szép 
czél elérésére egyletbe léptek. Bemutatott alap-
szabályaikat azon reménynyel, hogy a'nemes tűz, 
melly most keblüket hevíti, nem váland hirtelen 
fellobogó, de csak hamar elalvó szalmatüzzé, 
helyben hagyja; 's ezen czimek alatt: boldva-
melléki és sajóvölgyi iskola tanítói egylet meg-
erősíti, ajánlván egyszersmind nekiek, hogy más 
korbeli isk. tanítókat is, ha azok egyletök tagjaivá 
kívánnak lenni, befogadni szíveskedjenek." — 

Kiadta S o m o s s y S á m u e l , 
felső-borsodi egyh. megyei főjegyző. 

I S i z f l a . Az itten ujonan alakult evangyé-
liomi egyház, — mellynek legnagyobb része né -
metekből áll, azt határozta, hogy minden n e g y e -
dik vasárnapon 's a' sátoros ünnepek minden 
másodikán magyar nyelven tartassék az isten-
tisztelet. 

É ^ s y " V é g e az 1 8 4 4 - i k év második fe l ének . A ' tar ta lom a ' j ö v ö postával f o g szélküldetni . 

Előfizetési hirdetmény. 
A' Protestáns Egytei és iskolai Lap 

a" j ö v ő 1 8 4 5 - d i k é v b e n is folytattatni f o g . A l a k j a , pap í r j a , t e r j ede lme ' s i ránya vál tozat lan 
marad. Fé lévi ára h e l y b e n , bor í ték nélkül 2 f t . 4 0 kr^ postán bor í ték alatt 3 ft 4 0 k r . ; 
e g é s z évi ára helyben 5 ft 2 0 kr , postán 7 f t 2 0 kr ezüst pénzben . — Előfizethetni minden 
pos tah iva ta lná l , Pes ten e g y e d ü l L a n d e r o r és Heckenast k ö n y v n y o m t a t ó in téze te ü g y -
s z o b á j á b a n , H a t v a n i - u t c z a H o r v á t h - h á z 4 8 3 - dük sz . , földszint . 

A' 1 Vot, Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. 
Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ő J á 1. — Nyomt. L a n d e r e r és H e c k e n a s t -
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